فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری /سال چهارم /شماره یازدهم /زمستان  /95صفحات43-50

مقایسه اثر رنگدانههای آستاگزانتین و لبو ( )Beta vulgaris conditivaبر فاکتورهای
سرمی خون ماهی قزلآالی رنگین کمان (( Oncorhynchus mykiss
علیاکبر علیتبار

*1

2

سید مهدی حسینیفرد ،2شایان قبادی

چكیده
مطالعه حاضر به بررسي مقايسهاي اثر آستاگزانتین و پودر لبو ( ) Beta vulgaris conditivaدر جیره غذايي
بر روي برخي از فاكتورهاي سرمي خون ماهي قزل آالي رنگین كمان ( )Oncorhynchus mykissپرداخته است .در
اين بررسي از  5تیمار با  3تکرار استفاده شد .جیره هاي غذايي شامل  41میلي گرم برر كیلروگرم آسرتاگزانتین دوزهراي 20
(تیمار( 40 )3تیمار( 60 )4تیمار )5میلیگرم بر كیلو گرم لبو بودند .میانگین وزن اولیه ماهیان  21/29 ±0/90گررم برود بره
مدت هشت هفته مورد تغذيه قرار گرفتند .پس از طي دوره آزمايش تعدادي از ماهیان از هر تکرار به طور تصرادفي انتارا
شدند و پس از بیهوشي خونگیري شدند .پس از آزمون نرمالیته  Shaρiro – wilkو  ANOVAو مقايسه میانگین هرا
در سطح اطمینان  0/05توسط تست جداساز دانکن نتراي نشران داد كره بیشرترين میرزان پرروت ین كرل آلبرومین گلروكز
كورتیزول  ALPمربوط به تیمار ( 5لبو  ) ppm 60و كمترين میزان تري گلیسريد و كلسترول مربوط به تیمار  5و كمترين
میزان كورتیزول مربوط به تیمار شاهد بوده با توجه به تحلیلهاي انجامگرفته ميتوان بیان كرد كه پودر لبو باعر كراهش
چربي و قند خون و باالبردن سیستم ايمني ماهي قزل آال رنگین كمان مي شود كه بهترين دوز مؤثر پودر لبو  60میلي گررم
(تیمار )5مي باشد.

کلید واژه :قزلآالي رنگین كمان آستاگزانتین لبو فاكتورهاي سرمي.

 -تاریخ وصول1395/3/25 :

تاریخ پذیرش1395/8/19 :

 -1دانشجوی دکتری شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل،ایران(نویسنده مسؤول)
Alitabar-Koorosh@yahoo.com
 -2استادیار گروه شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه ماهي قزلآالي رنگین كمان به صورت ماهي شماره يک اكثر كارگاههاي تکثیر و پرورش
ماهیان سردآبي در بیشتر نقاط جهان درآمده است .ايران نیز از جايگاه ويژهاي در اين زمینه برخوردار است
به نحوي كه در سال  1386ايران مقام ناست تولید ماهي قزلآالي رنگین كمان در آ هاي شیرين را در
جهان به خود اختصاص داده است (وثوقي و مستجیر  .)1379از آنجائیکه در صنعت آبزي پروري اعمال
مديريت بهداشتي و پیشگیري از بروز بیماري هاي عفوني از اهمیت اقتصادي بااليي برخوردار است بنابراين
بايد با اتااذ راهکارهايي بقا و رشد مناسب آنها را در چنین شرايطي حفظ كرد كه يکي از اين راه ها استفاده
از تركیبات محرک سیستم ايمني مي باشد كه مي توانند موجب تقويت سیستم ايمني گردند و توان موجود
را در مواجهه با شرايط نامساعد محیطي باال ببرند .اين تركیبات شامل انواع مواد سنتتیک شیمیايي انواع
پروبیوتیک ها و نیز تركیبات طبیعي با منشاء گیاهي مي باشند (احمدي و همکاران  .)1389اكثر داروهاي
شی میايي كه امروزه مصرف مي شوند تأثیرات سوئي بر ماهي مصرف كننده و محیط زيست دارند (كاظمي
پور و همکاران  .) 1384در سال هاي اخیر به دلیل توجه به حفظ محیط زيست و استفاده از مواد فاقد
باقیماندگي در محیط زيست استفاده از مواد محرک ايمني گیاهي در آبزي پروري در حال افزايش مي باشد
(.)Ardo et al., 2008

كاروتنوئیدها به طور كلي باع افزايش قردرت سیسرتم ايمنري بردن از طريرا افرزايش تولیرد پرادتن
جلوگیري از اكسیداسیون چربي ها محافظت سلول ها در مقابل آسیب هاي ناشي از اكسیداسیون كراهش
استرس محافظت اندام هاي بدن از آسیب هاي ناشي از اشعه ماوراء بنفش و همچنین باع افزايش رشد و
بازماندگي و لقاح و افزايش رنگ پذيري در گوشت ماهیان مي گردند و با توجه به اين كه اين رنگدانهها در
بدن ماهي ساخته نمي شوند بايد به جیره غذايي ماهیان اضافه شود و با توجه به گراني قیمت كاروتنوئیرد و
وجود اين كاروتنوئیدها در منابع گیاهي مي توان از رنگدانههاي گیاهي در جیره غذايي ماهیان استفاده كررد
و میزان لقاح بازماندگي تولید تام و بهبود كیفیت تام را در ماهیان باال برد ( Sigurgisladottir et al.,

.)1997
 -2مواد و روشها
اين طرح شامل  5تیمار و هر تیمار با  3تکرار بود:
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تیمار  :1تیمار شاهد
تیمار  41 mg/kg :2آستاگزانتین
تیمار  20 mg/kg :3پودر لبو
تیمار  40 mg/kg :4پودر لبو
تیمار  60 mg/kg :5پودر لبو
براي انجام اين طرح از  1استار به ابعاد (18 m× 3 mطول×عرض) استفاده شد كه هر كدام از اين
استارها با استفاده از توري ها به تعداد مورد نیاز تقسیم بندي گرديد كه ابعاد هر كدام  2m×1mو حجم
آ هر حوضچه  1400لیتر بود.
میانگین دماي آ ( )19/62 ±0/95اكسیژن محلول ( )6/20 ± 0/15و  )7/10 ± 0/05( pHبود .ابتدا
تمامي حوضچه ها ت وسط آهک به مدت يک ساعت ضدعفوني شدند و پس از شستشو و آبگیري اقدام به
رهاسازي ماهیان گرديد و  30عدد ماهي در هر يک از حوضچه ها ذخیره سازي شد.
پس از  3روز آداپتاسیون ماهیان مذكور و تغذيه آن ها با غذاهاي راي تجاري ()FFT1دوره اصلي
پژوهش به مدت  56روز آغاز شد .غذاي مورد نیاز را با توجه به وزن توده زنده در مقاطع زماني ماتلف
(معموالً پس از هر بار زيستسنجي) و با توجه به تلفات محاسبه و با ترازوي ديجیتالي با دقت(g( 0/01

توزين و بستهبندي شد.
غذادهي به طور روزانه در سه نوبت در ساعت هاي مشاص  12 8و  16و غذاسازي هر  15روز يکبار
انجام شد.
پس از پايان دوره ي آزمايش از هر حوضچه  3ماهي به طور تصادفي انتاا شدند .براي بیهوش
كردن ماهیان از پودر گل میاک استفاده شد (شريفپور و همکاران  .)1381ماهیان انتاا شده وارد وان
حاوي  150 ppmماده ي بیهوشي شدند.
مدت زمان قرارگیري ماهیان تا زمان بیهوشي  5-6دقیقه بود .میزان كلسترول ( Pearson and
 ) mcgavack, 1953تريگلیسیريد (  ) Rice, 1970گلوكز ( ) Thomas, 1998پروت ین تام ( Lowry

 )et al., 1951آلبومین) ) Doumas etal.,1971آالنین آمینوترانسفراز (Bergmeyer and Hoardar
) , 1980آسپارتات آمینوترانسفراز ( ) Bergmeyer et al., 1978آلکالین فسفاتاز (German society
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 )of Clinical chemistry, 1972آمیالز ) ) Worthington, 1993كورتیزول ( Haussmann et
 ) al., 2007اندازه گیري شدند.
طرح اين تحقیا در قالب طرح كامالً تصادفي برنامهريزي و اجرا گرديد .قبل از تجزيه و تحلیل دادهها
آزمون نرمالیته  Shapiro _ wilkانجام و در صورت نرمالبودن از آزمون  Anovaجهت تعیین اختالف
معنيدار بین گروهها تحت نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
 -3نتایج
نتاي حاصل از اين تحقیا نشان ميدهد با توجه به آزمون آنالیز واريانس يکطرفه انجام گرفته بین
تیمارهاي ماتلف از نظر فاكتور میزان پروت ین كل(میزان پروت ین كل در تیمار  5نسبت به گروه كنترل
افزايش معنيداري را نشان ميدهد) آلبومین (میزان آلبومین در تیمار  5نسبت به گروه كنترل افزايش
معنيداري را نشان مي دهد) گلوكز(میزان گلوكز در تیمار  5نسبت به گروه كنترل افزايش معنيداري را
نشان ميدهد) كورتیزول(میزان كورتیزول در تیمار  5نسبت به گروه كنترل افزايش معنيداري را نشان
ميدهد) (.)P< 0.05
با توجه به آزمون آنالیز واريانس يکطرفه انجام گرفته بین تیمارهاي ماتلف از نظر فاكتور میزان
تريگلیسريد(میزان تري گلیسريد در تمامي تیمارها نسبت به گروه كنترل كاهش يافته) كلسترول(میزان
كلسترول در تمامي تیمارها نسبت به گروه كنترل تغییري نیافته و افزايش معني داري مشاهده نشده) ( <P
.)0.05
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار فاکتورهای سلولی خون
تیمارها

شاهد

آستاگزانتین ppm41

لبو 20
ppm

لبو 60
ppm

لبو 40
ppm

پارامترها
پروتئین تام
()g/dl

4/27 ± 0/20 ab

4/77 ± 0/17 bc

3/85 ± 0/21 a

3/80 ± 0/56 a

5/15 ± 0/56 c

آلبومین
()g/dl

1/38 ± 0/18 a

2/05 ± 0/32 b

2/25 ± 0/26 b

2/71 ± 0/11 c

2/82 ± 0/25 c

گلوکز
((mg/dl

75/73 ± 4/75 ab

74/06 ± 12 /88 ab

80/07 ± 3/71 ab

70/56 ± 8/17 b

85/82 ± 5/20 b

تری گلیسرید
( (mg/dl

188/78 ± 2/98 b

98/70 ± 37/07 a

125/01 ± 39/43 a

95/66 ± 32/86 a

109/17 ± 35/02 a

کلسترول
((mg/dl

186/51 ± 20/91 a

199/69 ± 38/34 a

206/06 ± 53/20 a

189/50 ± 27/29 a

160/73 ± 25/27 a

کورتیزول
()nmol/l

6/80 ± 1/21 a

29/53 ± 7/77 c

18/37 ± 3/68 b

31/03 ± 8/05 c

34/86 ± 2/47 c

)U/L( ALP

189/21 ± 16/92 bc

203/84 ± 32/32 c

112/42 ± 7/13 a

169/93 ± 35/26 bc

151/16 ± 4/41 ab

 -4بحث و نتیجهگیری
ماهي مانند حیوانات ديگر قادر به تولید كاروتنوئیدها نیست و در شرايط طبیعي اين دسته از مواد را
به وسیله غذاي مصرفي شامل جلبک سات پوستان و نرمتنان غني از كاروتنوئیدها تأمین مي كند.
بنرابراين كاروتنوئیردها در شررايط پررورشي بايرد به صورت مکمرل غذايي مرورد استفراده قرار
گیررند) .(Wozanik, 1996واضح است كه رنگدانه هاي كاروتنوئیدي در ماهي آزاد يک نشانه طبیعي
مهم از نظر زيستشناسي مي باشد .ويژگیهاي خون شناسي ماهیان يکي از مهم ترين شواهد مراحل
فیزيولوژيک آنها و منعکس كننده ارتباط خصوصیات اكوسیستم آبي و سالمتي آنها مي باشد .در آبزي
پروري استفاده از مواد خوراكي كه بتواند پارامترهاي خوني را در حد مطلو

نگه دارد يا آنها را بهبود

بباشد حائز اهمیت است.
مطابا با نتاي اين تحقیا میزان پروت ین كل و آلبومین در ماهیران در تیمرار ( 5لبرو دوز ) ppm 60
نسبت به گروه كنترل افزايش يافت ( .)Ρ<0/05افزايش میزان پروت ین تام و آلبومین در مورد تايیرد Sahu

و همکاران در سال  2008و مورد تأيید عزت رحیمي در سال  1390ميباشد و و با نتراي بدسرت آمرده برا
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تحقیا اكرمي و همکاران در سال  1389در مورد آبومین مقاير و پروت ین كل مشابه بوده و با نتاي بدسرت
آمده با تحقیا محمودي و همکاران در سال  1389مقاير بوده.كمترين میزان كلسترول مربوط بره تیمرار 5
مي باشد كه در تیمار  3به طور چشمگیري افزايش يافت اين افزايش در تمامي گروه ها نسربت بره گرروه
كنترل غیر معني دار مي باشد ( )P>0/05و با نتاي بدست آمده با تحقیا اكرمي و همکاران در سال 1389
مقاير بوده و با نتاي بدستآمده با تحقیا محمودي و همکاران در سال  1389مقاير بوده است .میزان تري
گلیسیريد به طور معنيداري در تمامي گروهها نسبت به گروه كنترل كراهش يافرت ( )Ρ<0/05و كمتررين
میزان آن مربوط به تیمار  4ميباشد كه نتاي بدستآمده مشابه نتاي عزت رحیمي در سال  1390مي باشد
و با نتاي بدست آمده با تحقیا اكرمي و همکاران در سال  1389مقاير بوده و با نتاي بدستآمده با تحقیا
محمودي و همکاران در سال  1389مقاير بوده .میزان گلوكز در تیمار  5نسربت بره گرروه كنتررل افرزايش
معني داري داشته ()Ρ<0/05كه نتاي بدستآمده مقاير با نتاي عطائي مهر و همکاران در سال  1390مري
باشد و با نتاي بدستآمده با تحقیا اكرمي و همکاران در سال  1389مقاير بوده و با نتاي بدسرتآمرده برا
تحقیا محمودي و همکاران در سال  1389مقاير بوده.
میزان  ALPدر گروهاي پودر لبو نسبت به گروه كنترل به صرورت غیرر معنري داري كراهش يافرت و
كمترين میزان آن مربوط به تیمار  3مي باشد ( )P>0/05كه نتاي بدسرت آمرده از میرزان  ALPبرا نتراي
 Sahuو همکاران در سال  2008و عزت رحیمي در سال  1390مشابه مي باشد و با نتاي بدست آمرده برا
تحقیا اكرمي و همکاران در سال  1389مقاير بوده و با نتاي بدست آمده با تحقیرا مرتوروي تبريرزي و
همکاران در سال  1390مقاير بوده است.
میزان كورتیزول در تمامي گروها نسبت به گروه كنترل به صورت معني داري افزايش يافت و بیشترين
میزان مربوط به تیمار  5ميباشد ( .)P<0/05كه نتاي بدست آمده مقاير با نتاي عطائي مهر و همکاران در
سال  1390مي باشد و با نتاي بدست آمده با تحقیا اكرمي و همکاران در سال  1389مقاير بوده و با نتاي
بدست آمده با تحقیا مرتووي تبريزي و همکاران در سال  1390مشابه بوده است .با توجه به تحلیل هاي
انجام گرفته مي توان بیان كرد كه پودر لبو باع كاهش چربي و قند خون مي شروند و بهتررين دوز مروثر
پودر لبو  60میلي گرم (تیمار  )5مي باشد.
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