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بررسی رژیم غذایی فسفولیپیدها بر روی برخی از پارامترهای خونی بچه ماهی

فیل ()Huso huso
3

محمودرضا ابراهیمنژاد ، 1چی رس بن سعد*  ،2عبدالمحمد عابدیان کناری

چكیده
این تحقیق به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف فسفولیپیدها  )PL( phospholipidsدر رژیم غذایی بر
پارامترهای خون بچه ماهی خاویاری (فیل ماهی) انجام گردید .بچه ماهیان با رژیم غذایی فرموله شده در چهار سطح مختلف
رژیم غذایی  4 ) D3) ،2 (D2) ،0 (D1) :PLو ( %6 )D4تغذیه شدند .در پایان دوره آزمایش ( 56روز) ،نتایج
آزمایش نشان داد که تفاوت معنیداری در متوسط غلظت هموگلوبین گلبول قرمز ( )MCHCمشاهده گردید(.)P <0.05
رژیم غذایی  )PL ٪2( D2باالترین  MCHCبه میزان  33.3 g / dlبود .تفاوت معنی داری در دیگر پارامترهای خونی
مانند :گلبولهای قرمز خون ( ،)RBCهماتوکریت ( ،)HCTمتوسط گلبول قرمز ( ،)MCHمتوسط حجم گلبول قرمز
( ،)MCVو گلبولهای سفید خون ( )WBCوجود نداشت( .)P> 0.05باالترین میزان  RBCدر تیمار  D2بمیزان
 (cells/l) 1/07و کمترین در تیمار  D1بمیزان  (cells/l) 0/86مشاهده گردید .باالترین و پائینترین میزان درصد
هماتوکریت به ترتیب (تیمار ) D3و (تیمار  )D1بمیزان  26/33و  % 25/00بود .باالترین و پائین ترین میزان میانگین
حجم گلبول به ترتیب (تیمار ) D1و (تیمار  )D2بود .همچنین اندازه گیری گلبولهای سفید خون فیل ماهی مانند
لنفوسیت ها ،مونوسیت ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل با سطوح مختلف فسفولیپیدها در رژیم غذایی نشان داد که تفاوت معنیداری
( )P> 0.05در میان تیمارها وجود ندارد .باالترین میزان درصد لنفوسیت و مونوسیت در تغذیه ماهی  D2رژیم غذایی با
مقادیر  ٪71/67و  ٪3/67بدست آمد .در حالی که باالترین میزان نوتروفیل ،ائوزینوفیل ماهیان در تیمار  D1و  D4بمیزان
 21/33درصد و  8/33درصد بوده است .در نتیجه این تحقیق نشان داد اضافه کردن فسفولیپیدها در رژیم غذایی می تواند
تأثیر قابل توجهی در برخی از فاکتور های خونی بچه ماهیان خاویاری فیل ماهی نداشته است.
کلید واژه :فسفولیپیدها ،تغذیه ،هماتولوژی ،فیل ماهی (.)Huso huso
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تاریخ پذیرش1395/11/15 :
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 -1مقدمه
ماهیان خاویاری از خانواده  Acipenseridaeکه از صد میلیون سال پییش در دوره ژوراسیی

میی-

زیستند .این ماهیان به عنوان فسیل زنده معروف بوده که از زمانهای دور با تکامل نژادی تا این زمان باقی
ماندهاند .ماهیان خاویاری از  27گونه و زیر گونه تشکیل شده اند که  6گونه از آن مختص درییای کاسیپین
میباشد(حدود  %93از ماهیان خاوییاری جهیان در درییای کاسیپین وجیود دارنید) .فییل میاهی در درییای
آدریاتی  ،دریای ک اسپین و دریای مدیترانه وجود دارد .این گونه در دریای کاسپین از شمال ،میانه و جنیو
پراکنده می باشد .بلوگا در جنو دریای کاسپین از جمعیت زیادی برخوردار می باشید .بیا وجیود دارا بیودن
دهان بزرگ نسبت به گونه های دیگر متمایز است .عالوه براین پره های آبششیی در ایین گونیه بیه هیم
متصل بوده و چین خوردگی خط جانبی نزدی

گلو میباشد).(Keyvan, 2002

شكل  .1ماهی خاویاری بلوگا )(Huso huso Linnaeus, 1758

صید بیش از حد و غیرمجاز فیل ماهی در دریای کاسپین و دهانه رودخانه ها بزرگترین تحدیدبرای
نابودی نسل این ماهی می باشد .این فعالیت های غیرمجاز موجب نابودی مولدینی که برای تکثیر به سمت
رودخانه حرکت می کنند می گردد .کشور ایران بمنظور حل این چالش بزرگ هرساله از ماهیان مولد صید
شده از دریا تکثیر نموده و بچه ماهبان تولیدی را بمنظور حفظ ذخایر این ماهی به دریای کاسپین رهاسازی
می نماید .همچنین جهت کاهش فشار صید این ماهی در دریا ،حفظ ذخایر ،تولید گوشت و خاویار باکیفیت،
درآمدزایی و اشتغال اقدام به پرورش این ماهی در محیط محصور نموده است .دراین راستا یکی از بیشترین
هزینه نهاده های تولید تامین خوراک این گونه ماهیان می باشد .لذا تامین خوراک با کیفیت از نقش و
اهمیت بسزایی در توجیه اقتصادی تولید این گونه برخوردار می باشد .درتهیه خوراک یکی از منابع مهم
تأمین انرژی چربی میباشد که از منابع روغن ماهی در سطح وسیع استفاده می گردد (Caballero et al.,
.)2002
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تأ مین انرژی توسط چربی نقش مهم و حساسی در رشد الرو ماهیان ایفاء میکند (Rainuzzo et al.,

 .)1997فسفولیپید یکی از ترکیبات چربی بوده که در غشاء سلولی موجود میباشد .فسفولیپید دو اسید چر
متصل به گلیسرول و ی

گروه فسفات را در موقعیت سوم دارد .گروههای فسفات حامل ی

بار منفی

است .گروههای کوچ تر اضافی به گروه فسفات متصل شده است .قسمت انتهایی اسید چر آبگریز
هستند ،اما گروه فسفات و شاخه پیوست آن آبدوست می باشد ). (Tocher, 2003

شكل  .2ساختار فسفولیپیدها

در اوایل دهه 1980تحقیقاتی درخصوص جایگزین کردن غذاهای زنده برای الرو ماهی های دریایی
انجام شده است ) (Kanazawa et al., 1985مشاهده کردند فسفولیپیدها برای رشد و بقاء الرو مانند ها
( Ayu (Plecoglossus altivelisو ماهی دریایی ( ) Pagrusمناسب می باشد .تأثیرسطوح مختلف
فسفولیپیدها ( )PLبر رشد بچه ماهیان خاویاری (فیل )huso-با چهار سطح  %4 ، %2 ، %0 ،PLو ٪6
تغذیه شدند که پس از  8هفنه تحقیق نتایج نشان داد عملکرد  ٪4فسفولیپیدها از رشد باالیی برخوردار بوده
است(.)(Ebrahimnezhadarabi et al., 2011
هدف از این تحقیق با توجه به تأثیر فسفولیپید بر روی رشد بچه فیل ماهی آیا برروی برخی از
پارامترهای خونی بچه ماهی فیل موثر می باشد؟ و چه سطحی از فسفولیپید در رژیم غذایی این ماهی اثر
مفید یا مضر دارند؟
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 -2مواد و روشها
این تحقیق در تاریخ  3خرداد لغایت  27تیر سال  1388در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
شهید مرجانی گرگان انجام گردید 12تان

فایبرگالس (4تیمار و  3تکرار) هرکدام به ظرفیت  200لیتر

تهیه گردید .ابتدا تان ها بوسیله هیپوکلرید سدیم ضدعفونی شده و تعداد  720قطعه بچه ماهی فیل با
میانگین وزن  4/5±0/1گرم بصورت رندمی شمارش و در تان ها بصورت مساوی توزیع گردید ..رژیم
غذایی ماهی براساس جدول شماره  1با استفاده از پودر ماهی که منبع اصلی پروتئین غذایی که دارای %45
پروتئین  ،چربی  %15و 21کیلوژول برگرم انرژی خام وبا اضافه کردن رژیم غذایی فسفولیپید سویا تصفیه
شده از شرکت برگاپور در چهار سطح  6 ، 4 ، 2، 0درصد با کاهش روغن سویا انجام گردید.
جدول  .1ترکیب رژیم غذایی و آنالیز بیوشیمیایی غذایی کنستانتره بچه فیل ماهی بر حسب درصد در اجرای
این تحقیق
درصد مواد غذایی
ترکیب غذایی

)D4 (6%PL

)D3(4%PL

)D2(2%PL

)D1(0%PL

60

60

60

60

آرد ماهی

20
5
0
6
2/3
2
3
0/2
1/5
100

20
5
2
4
2/3
2
3
0/2
1/5
100

20
5
4
2
2/3
2
3
0/2
1/5
100

20
5
6
0
2/3
2
3
0/2
1/5
100

آرد گندم
روغن ماهی
روغن سویا
فسفولیپید
مالس چغندر
مکمل ویتامینه
مکمل مواد معدنی
آنتی اکسیدان
فسفات کلسیم
مجموع

90/9
45/1
15/5
13/4
21/23

90/9
45/21
15/3
13/84
21/10

90/1
45/94
15/1
13/52
21/18

90/3
44/94
14/7
13/58
21/01

آنالیز بیوشیمیایی غذایی کنستانتره

ماده خش
پروتئین
چربی
خاکستر
) (kJ g-1انرژی خام
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 رژیم غذایی فرموله شده بر اساس نیاز غذایی طبیعی ماهی خاویاری تهیه گردید و هر گروه ازماهیان بر مبنای سیری تغذیه شدند .پس از مشاهده اولین امتناع از غذا ،غذا دهی قطع و میزان غذای
مصرفی ثبت گردید). (Hosseini, et al., 2010
 ماهیان روزانه در  5مرحله در ساعات 15:00 ،13:00 ،11:00 ،08:00 :و  18:00غذادهی گردید.شكل  .3ترکیب فسفولیپید
))73%

Phospholipids complex contains

22-24

Phosphatidylcholine

13-16

phosphatidylinosithol

18-20

phosphatidylethanolamine

7-13

phosphatidic acid

)(%16

companion lipids contains:

7-11

glycolipids

3-5

Sterols, tocopherols

2
3-8

Triglycerides
Carbohydrates content

1

Water

 -3بررسی هماتولوژی

در پایان این تحقیق ( 8هفته ) تعداد  3قطعه بچه ماهی بلوکا بصورت رندم از هر تان

جهت انجام

آزمایش پارامترهای خونی مانند مجموع گلبول سفید ،مجموع گلبول قرمز ،هماتوکریت ،هموگلوبین،
میانگین گویچههای خونی ،حجم گلبولهای سفید خون انجام گردید .در ابتدا بچه ماهبان بوسیله پودرگل
میخ

بمیزان  30ppmبیهوش گردید ) .(Velisek et al., 2005نمونه خون از طریق برش ساقه دمی

دریافت گردید که پس از قرار دادن آن در لوله های حاوی محلول جلوگیری از انعقاد خون ( اتیل ایندیامی
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تترااسید) می ریزیم .تجزیه و تحلیل ترکیب خون براساس روش ) (Hrubec et al., 2001انجام گردید.
گلبولهای خونی شامل نیتروفیل ،منوسیتس ،لمفوسیتس و ائوزینوفیل اندازهگیری گردید .هماتوکریت با
استفاده از لوله موئینه در ی

سانتریفوژ میکروهماتوکریت با دور  12000در دقیقه بمدت  5دقیقه انجام

گردید ).(Morris and Davey, 1996

سلولهای قرمز خون (گلبول قرمز) و سلولهای سفید خون (لکوسیت) به روش (Blaxhall and
)Daisley, 1973اندازه گیری گردید .غلظت هموگلوبین( )Hbبه روش اسپکتروفوتومتر انجام
شد) .(Houston, 1990به منظور تعیین شاخصهای خونی دیگر مانند ()MCV,MCH,MCHC

ازفرمول زیر به روش) (Dacie and Lewis, 2001بهره برداری شد.
)i) MCV (nm3) = Hct (%) × 10/RBC (106 mL
ii) MCH (pg cell-1) = Hb (g L-1)/RBC (106 mL) ×10
)iii) MCHC (g dL-1) = Hb (g dL-1)/Hct (%
 -4نتیجه
در جدول شماره  2پارامترهای خونی حاصل از فیل ماهی را نشان می دهد.
جدول  :2پارامترهای خونی حاصل از فیل ماهی با استفاده از سطوح مختلف فسفولیپید در رژیم غذایی در مدت  8هفته
پارامترهای خونی

درصد مواد غذایی
)D4 (6%PL

)D3(4%PL

)D2(2%PL

)D1(0%PL

1.01±0.05a

1.04±0.09a

1.07±0.07a

0.86±0.12a

26.00±1.53a
8.57±0.52a
85.10±7.71a
258.60±24.23a
32.90±0.38ab
23000±901.85a

26.33±1.20a
8.57±0.62a
84.83±13.21a
259.57±33.51a
32.43±0.90ab
22633.33±1266.67a

26.00±1.53a
8.64±0.44a
77.27±9.41a
232.60±30.25a
33.30±0.87a
25866.67±845.25a

25.00±1a
7.67±0.24a
92.57±12.03a
300.83±35.64a
30.70±0.38b
23500±1171.89a

6

RBC(×10
)cell/µl
)Hct (%
)Hb (g/dl
)MCH (pg
)MCV (fl
)MCHC (g/dl
)WBC (cell/µl

تفاوت معنیداری در شاخص ( MCHCمیانگین غلظت هموگلوبین گلبول قرمز خون) مشیاهده شیده
است( .)P≤0/05اما در دیگر پارامترهای خون از جمله سیلول قرمیز خیون ( ، )RBCهماتوکرییت ،HCT
هموگلوبین ( ،) HBمتوسط حجم گلبول قرمز ( ،)MCVگلبول سفید خون ( )WBCتأثیر قابل تیوجهی در
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سطوح مختلف از خود نشان نداده است( .)P≥0/05تغذیه ماهیان با رژیم غذایی  (PL= %2( D2بمییزان
 33/3گرم بر دسی لیتر بیشترین میزان  MCHCرا نشان داد .در اندازهگیری از گلبولهای سفید خون فییل
ماهی در استفاده از سطوح مختلف فسفولیپید هیچگونه تفاوت معنیداری ( )P≥0/05مشاهده نگردیید ،امیا
بیشترین میزان در لمفوسیتس ،نیتروفیل ،منوسیتس و ائوزینوفیل بترتییب در  D2 ، D1 ، D2و  D4نشیان
داده شده است (جدول شماره .)3
 -5بحث و بررسی

فاکتورهای خونی یکی از معیارهای فیزیولوژی در ی

موجود زنده میباشد ،بنابراین این فاکتورها می

توانند تحت تأثیر رژیم غذایی قرار گیرند .(Waagb et al. 1998; Klinger et al. 1996; Kumar et
 ) al. 2005برخی از محققان تاثیر استرسهای مختلف را بر روی فاکتورهای خونی مطالعه نمودند.
یکی از تحقیقات انجامشده توسط ) (Silveira-Coffiny et al., 2004و همکاران در سال ،2004
تأثیر استرس های مختلف بر روی فاکتورهای خونی ماهی اوروس بوده است که نتایج بدستآمده نشان از
کمخونی میکروسایتی

توسط باکتریهای عفونتزا و تغییر شکل اریتروسیت تحت محیط نیتریت بدست

آمده است که این وضعیت در پایان دوره مورد مطالعه ما که تأثیر سطوح مختلف فسفولیپید بر عوامل خونی
بوده مشابه میباشد که این عامل بر روی فاکتور خونی  MCHCمؤثر بوده است  ،و بر دیگر عوامل خونی
 MCH ،MCV ،WBCتأثیر بسزایی ایجاد نکرده است.
در پایان تحقیقات ما در رژیم غذایی بمیزان  %2فسفولیپید باالترین سطح در ، MCV ، WBC

 RBC ، MCHو  HBرا از خود نشان داده است .تاکنون در خصوص بررسی هماتولوژی فیل ماهی که
ی

گونه باارزش میباشد مطالعه اندکی انجام شد.
نتایج بدستآمده در این تحقیق تفاوت آماری بین شاخصهای خونی تیمارها وجود ندارد.

هماتولوژی به عنوان شاخص سالمت در تعدادی از گونههای ماهی برای شناسایی تغییرات فیزیولوژیکی
تحت عوامل استرسهای مختلف مانند قرار گرفتن در معرض آالیندهها ،بیماریها ،فلزات ،رژیم غذایی و
کمبود اکسیژن را نشان میدهد( (Blaxhall, 1972; Duthie and Tort, 1985; Morgan and

 Iwama, 1997این تحقیق مشابه مطالعه انجام شده توسط (Subhadra et al, 2006; Montero et
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( ماهی سیم سرطالییMicropterus salmoides) ) بترتیب روی باس دهان بزرگal., 2003
( نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با روغن گیاهی هیچ تاثیری روی پارامترهایSparus aurata)
.خونی ندارد
بنابراین داده های تحقیق بدست آمده با مطالعات انجام شده مطابقت دارد و در نتیجه این تحقیق
نشان داد اضافهکردن فسفولیپیدها در رژیم غذایی میتواند تأثیر قابل توجهی در برخی از فاکتور های
.خونی بچه ماهیان خاویاری فیل ماهی نداشته است
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