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 (Cyprinus carpio)  در ماهی کپورمعمولی و بیوشیمیایی سرمی 
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 1398 فروردینتاریخ پذیرش:            1397 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

 شناسی، ایمنی خون هایشاخص  رشد، برخی فاکتورهای جیره در به شده اضافه هایمقیاس در الیزوزیم اثر بررسی منظوربه مطالعه این

 12 در گرم 94/25±1/0میانگین وزنی  با ماهی قطعه 180 منظور این به .باشدمی (Cyprinus carpio) کپورمعمولی ماهی در سرم بیوشیمیایی

 الیزوزیم کیلوگرم بر گرم5/1 و 1 ،5/0،  0 حاوی هایجیره با هاماهی دوره سازگاری، از پس داده شدند. قرار تکرار 3 با تیمار 4 و تانک عدد

 از نتایج حاصل شد. بررسی خونی هایو شاخص آمد عملبه خونگیری و شدند سنجیزیست ماهیان انتهای دوره در شدند. تغذیه هفته 8مدت به

 شد مشاهده دارمعنی اختالف تیمارها بین و داشته مثبت تاثیر گرم 37/26 حدودأ میزانبه رشد زانـدر می ایمنی این محرک داد نشان مطالعه این

(05/0p<.) تعداد  در آزمایشی تیمارهای بین دادند. نشان را داریمعنی تفاوت شاهد با گروه تیمارها سفید هایگلبول بر تعداد جیره الیزوزیم

 و آزمایشی تیمارهایداری بین افزایش معنی لنفوسیت در میزان فقط سفید هایگلبول افتراقی شمارش شد. مشاهده افزایشی هموگلوبین نیز روند

 خون، بیوشیمیایی هایشاخص مطالعه چنین درهم دیده شد. داریمعنی اختالف شاهد و در بررسی میزان نوتروفیل بین تیمارها ،مشاهده شد شاهد

 از رسد استفادهمی نظربه حاضر مطالعه نتایج به توجه با داشتند. افزایشی روند و داشت داری وجودمعنی اختالف فاکتور سه هر در کهمشخص شد 

 باشد. داشته مطلوبی تاثیر پرورشی گونهاین رشد و سرم بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی بهبود تواند بهمی الیزوزیم کیلوگرم بر گرم 5/1و1دوزهای

  شناسی، آنزیم الیزوزیم، عملکرد رشد، خون(Cyprinus carpio)کپور معمولی  کلمات کلیدی:

 Sharare.bazaad@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

عنوان اولین گونه پرورشی ( بهcarpio Cyprinusمعمولی ) کپور       

(. کپور معمولی بومی Balon) ،2004 شوددر بین آبزیان شناخته می

 جز قطبین راه یافته استباشد و به همه نقاط جهان بهقاره آسیا می

 مناسب، و مطلوب رشد به توانمی کپورماهیان پرورش مزایای از

 بودن دارا و نامطلوب محیطی شرایط و هابیماری برابر در مقاومت

 کرد. اشاره احشاء و استخوان به گوشت یا عضله حجم مناسب نسبت

در  درصد 6متوسط ساالنه  نرخ رشدپروری با آبزیهای اخیر درسال

 ترین رشد را دربیشمقایسه با صید و تولید گوشت حیوانات خشکی، 

 درصد 50و در حال حاضر حدود  داشتهبخش تولید غذا در جهان 

که تا  ریزی شدهو برنامه کندآبزیان مصرفی دنیا را تامین می گوشتاز

در سطح  .(FAO) ،2014درصد برسد  62این مقدار به  2030سال 

دو صورت  جهانی آبزی پروری در حال گسترش است و این گسترش به

باشد. در یهای پرورشی مکلی افزایش تراکم و یا افزایش تنوع گونه

کننده برای ترین عامل محدوداین شرایط، بروز و شیوع بیماری، اصلی

 باشدهای آبزی در بسیاری از کشورها میپرورش بسیاری از گونه

Bondad)  ،با افزایش روز افزون جمعیت جهان  .(2013و همکاران

تر شده است دیگر در تولید غذا بیش پروری نسبت به صنایعنقش آبزی

FAO) ،2009 .)های مهم تولیدات غذایی پروری یکی از زیرشاخهآبزی

باشد و امروزه نیازمند توسعه مناسب برای می برای جمعیت بشر

کننده است دهندگان و جمعیت مصرفگویی به نیازهای پرورشپاسخ

که در حال حاضر با توجه به فوایند آبزیان تقاضا به سمت این منبع 

(. امروزه در مدیریت 1387است )عادلی،  حال افزایش پروتئینی در

های پروری با توجه به شرایط خاص از قبیل افزایش آلودگیآبزی

و پیچیده  پرورشی و مزارع های آزادزا، ارتباط آبعوامل استرس مختلف،

های آبزیان توجه به بهبود سیستم ایمنی درمقابل شدن اکوسیستم

ال حاضر در این صنعت برای در ح کند.را ضروری می زاعوامل بیماری

ها استفاده بهبود سالمت و افزایش مقاومت آبزیان در برابر این بیماری

های غذایی جهت ارتقای رشد و ایمنی متداول گردیده است از مکمل

Gatlin)  وLi ،2004برای سنتی کارهایراه جمله از هابیوتیک(. آنتی 

  پروریآبزی در رشد محرک  مواد وجز چنینهم و هابیماری درمان

 بهبود ببخشند آبزیان در را تغذیه کارایی و رشد توانندمی  که باشندمی

استفاده از . گردند غذایی مواد جذب و هضم قابلیت باالرفتن سبب و

های آبزیان پرورشی بیماری و کنترل جهت درماندر ها بیوتیکانتی

 در هانگرانی وجود این با به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.

 سالمت و زیستمحیط بر هابیوتیکآنتی از استفاده منفی اثرات مورد

 تجمع بیوتیک،آنتی به مقاوم باکتریایی هایسویه ظهور جمله از بشر

 بنابراین اهمیت ایمنی سیستم تضعیف و خوراکی هایبافت در آن بقایای

 دنبالرا به هاکشور از بسیاری در هابیوتیکآنتی از استفاده برای

 بر این اساس ممنوعیت استفاده .(2014 همکاران، و (Reverter داشت

(. Castanon) ،2007 شد اجباری اروپا در 2006سال از بعد هابیوتیکآنتی

 به توجه و گذاشته تأثیر پروریآبزی صنعت بر توانست مقررات این

در این  .کند تربیش را هابیماری کنترل برای جدید هایروش ایجاد

ها پیشگیری از بیماری و کنترل برای تایید های موردحلراستا یکی از راه

ها هستند اما با توجه به این موضوع که نحوه عملکرد پروبیوتیک

 آن دلیلچنین بههای پروبیوتیک هنوز جای ابهام داشته و همباکتری

 دستگاه در ایتغذیه هایتیمار طی در فقط پروبیوتیکی هایسویه که

 پروبیوتیکی هایسویه پایداری قابلیت طرفی از و هستند غالب گوارش

 یک نیز هاآن سازیذخیره و غذایی هایجیره ساخت آوریعمل طی در

 باشدمی پروریآبزی در هاپروبیوتیک از استفاده در عمده محدودیت

Mahious) میکروبی های ضد، استفاده از پپتید(2007 همکاران، و 

یابی به مقاومت با قابلیت دست فرد به منحصر درمانی عنوان یک  ابزاربه

 ضدمیکروبی . پپتیدهایبخش بوده استبیوتیکی بسیار امیدآنتی

 جلوگیری برای( 1 :گیرندبه چند دلیل مورد استفاده قرار می معموالً

 کاهش( 2 ،پروتوزوئیدها یا باکتری ها از ناشی عفونی هایبیماری از

های رشد وزن و بهبود شاخص افزایش( 3 و نیاز مورد میزان غذای 

Herbert) ،1987های (. نتایج موثر و کاربردی استفاده از این مولکول

های مختلف در سالیان گذشته منتشر گردیده با ارزش طی بررسی

های مذکور طی نتایج مؤثر و کاربردی استفاده از این مولکول است.

الیزوزیم ختلف در سالیان گذشته منتشر گردیده است. های مبررسی

خطر بوده و بسیار مورد توجه بیوتیکی در داخل بدن بیعنوان آنتیبه

(. مطالعات متفاوتی درباره 2009و همکاران،  (Ramanauskienاست 

های اثر الیزوزیم در پرورش دام و آبزیان کارگیری و مکانیسمهنحوه ب

های رشد در دهنده بهبود شاخصها نشانآنانجام گرفته که عمده 

و  (2012 همکاران، و (Deng (،2014 همکاران، و (Chen ماهیان

 و همکاران، (Cheng(؛ 2008و همکاران،  (Zhangگوشتی  هایجوجه

2009 ،)Ding) ،چنین پارامترهای هم ( بوده است.2010 و همکاران

 (Long(، 1999ان، و همکار (Morandایمنی مورد مطالعه قرار گرفته 

( بیانگر کارایی مثبت این آنزیم بر روی دام و آبزیان 2016و همکارن، 

 و خون در موجود قوی کنندهتجزیه آنزیم یک الیزوزیم باشد.می

 ایمنی در زیادی هاینقش آنزیم این. باشدمی ماهیان لنفاوی هایبافت

 محسوب ماهیان مقاومت در فاکتورها ترینمهم از یکی که دارد ماهی

 بخشی الیزوزیم آنزیم جانوران، اغلب در (.Magnadóttir)، 2006 شودمی

 باکتریاییضد فعالیت. دهدمی تشکیل را اختصاصیغیر دفاع سیستم از

 N و گلوکز آمین استیل N– پیوندهای هیدرولیز به مربوط آنزیم، این

 الیه دهندهتشکیل اجزای هامولکول این. است اسید مورامیک استیل

 به توجه با. باشندمی هاباکتری سلولی دیواره پپتیدوگلیکان
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 شده توصیه تغذیه هایسیستم و غذاها در این آنزیم از استفاده آن، اثرات

 بسیاری مطالعات امروز به تا (.2009 همکاران، و (Ramanauskien است

 انجام حیوانات ایمنی و رشد بر جیره الیزوزیم اثرات بررسی درخصوص

. (2009و همکاران،  Lu؛ Cheng ،2009؛ Wang ،2009) است شده

 تحقیق این در بنابراین .باشندمی محدود مطالعات این آبزیان مورد در اما

 فاکتورهای روی ایمنی محرک یک عنوانبه نزیمآ این اثر شده سعی

 مهم پرورشی گونه یک های خونی و بیوشیمیایی سرمرشد، شاخص

  .بگیرد قرار بررسی مورد

 

 هامواد و روش

 محیط و شیالت دانشکده پروریآبزی سالن در حاضر مطالعه       

. گرفت انجام گرگان طبیعیمنابع و کشاورزی علوم دانشگاه زیست

کپور ماهیان از یک مرکز خصوصی در  شهرستان ساری تهیه گردید 

 .پیدا کردندمدت دو هفته با شرایط محیط سازگاری پس از انتقال به

 این برای. شد استفاده لیتر 150 حجم با تانک 12 از مطالعه این در

 صورتگرم به 94/25±1/0 وزنی میانگین با ماهی قطعه 15 منظور

در طول  .گردید توزیع بود تکرار 3 تیمار هر که تیمار 4 در تصادفی کامالً

تجاری+ژالتین(  غذاییشاهد )جیره جیره ها باماهی سازگاری زمان مدت

 این تاثیر بررسی منظوربه. شدند تغذیه آزمایشی جیره با آن از پس و

 سرمی بیوشیمیایی و شناسیخون هایشاخص رشد، عملکرد بر افزودنی

شد.  تهیه غذایی تیمار 4 (Cyprinus carpio)  معمولی کپور در ماهی

 بر گرم( 5/1 ، 1، 5/0 ،0) ترتیببه 4 ،3 ،2 ،1 تیمار در ماهیانبچه

 Zhejiang) خوراکی الیزوزیم  .شدند هفته تغذیه 8 مدتبه کیلوگرم

Aegis Biotech Co.,Ltd )گروه هر غذاییجیره به کردن پس از تهیه 

 استفاده بررسی، مورد هایگروه از کدام هر برای اسپری شد و آزمایشی

 بدن وزن درصد 3 میزانبه نوبت سه در ماهیانبچه تغذیه. گردید

 دوره ابتدای در ماهیانبچه غذای مقدار تعیین منظوربه گرفت صورت

 ماهیانبچه غذای توزیع .گرفت صورت تانک هر سنجیزیست آزمایش،

 سنجیزیستپرورش، از ماهیان  هفته 8 دوره پایان در .شد انجام روزانه

واسطه صورت گرفت و میزان رشد و بقا در ابتدا و انتهای دوره به

 فوق مورد سنجش قرار گرفت.های فرمول

 :(Tacon) ،1990افزایش وزن بدن 

 گرم( وزن نهایی ماهی )میلی -گرم( وزن اولیه ماهی )میلی

 :(2006و همکاران،  (Bekcanدرصد افزایش وزن بدن 
 گرم(({)وزن نهایی ماهی  -گرم( )وزن اولیه ماهی/)وزن اولیه ماهی ×}100

 :(2005و همکاران،  (Hevrøyنرخ رشد ویژه 
 {لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی( -طول دوره پرورش به روز/)لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی }×100

مورد استفاده  غذای مقدار دهندهنشان تربیش غذایی تبدیل ضریب        

که تمام غذای داده شده باشد زیرا اطمینان از ایندر هر آکواریوم می

و همکاران،  (Hevrøyقرار گرفته است وجود ندارد  ماهیاناستفاده  مورد

2005):    

 گرم(گرم(/مقدار غذای خورده شده )میلیافزایش وزن )میلی

 :(2006و همکاران،  Aiشاخص بازماندگی )درصد بقا( )
 دوره({تعداد ماهیان در ابتدای  -تعداد ماهیان در ابتدای دوره /)تعداد ماهیان مرده در طول دوره×}100

 جهت تصادفی طوربه ماهیبچه عدد 6 تعداد تیمار هر از سپس       

 ماهیان ابتدا .شدند انتخاب شناسیخون فاکتورهای سنجش و خونگیری

 و شدند هوشبی( لیتر هر در گرممیلی 100) میخکگل پودر توسط

 سرنگ هپارینه توسط ماهیان مخرجی باله انتهایی قسمت از خونگیری

 به و شدند آوریجمع خون هاینمونه خونگیری از پس. گرفت صورت

 . شدند تقسیم قسمت 2

 گرفتند قرار خون ضدانعقاد ماده حاوی هاینمونه در خون :اول بخش

 صورت هماتوکریت میزان و سفیدگلبول و قرمزگلبول شمارش تا

 .شد انجام هماسیتومتر الم توسط قرمز و سفیدگلبول شمارش. گیرد

سفید با استفاده از پیپت مالنژور سفید، الم هایشمارش تعداد گلبول

و Blaxhall شدند ) شمارش (Turk) تورک کننده رقیق نئوبار و محلول

Daisley  ،1973 قرمز از رقیق کننده هایتعداد گلبول(. برای شمارش

NaCl هماتوکریت میزان گیریاندازهدرصد و الم نئوبار استفاده شد.  دو 

های آوری شده در لولههای خون جمعمیکروهماتوکریت، نمونه توسط

دور در دقیقه سانتریفیوز  12000دقیقه با سرعت  10مدت مویین به

ومتر با معرف درابکین نیز توسط اسپکتروفت هموگلوبین شدند و

(Drobkin در طول موج )نانومتر با کمک از منحنی استاندارد  540

 سفید گلبول انواع افتراقی شمارش .گرفت صورت  sahli روش براساس

 تهیه از پس( منوسیت و لنفوسیت بازوفیل، ائوزینوفیل، نوتروفیل،)

 مهابادی،عامری) پذیرفت صورت گیمسا رنگ با آمیزیو رنگ گسترش

1378.) 

خون  ضدانعقاد ماده فاقد هایلوله در خون هاینمونه: دوم بخش

 استفاده با خون سرم شدن، تشکیل لخته از پس و گرفت قرار( نیهپار)

 لخـته از سمپلر توسط 6000 دور و دقیقه 15مدت به سانتریفیوژ از

 سرم هاینمونه .گرفت قرار جداگانه هایاپندورف در و شد جداسازی

 آزمونپارس شرکت از آزمایشی هایکیت از استفاده با شده جداسازی

 آزمایش انجام زمان تا سرم بیوشیمیایی هایشاخص گیریاندازه برای

 صورتبه آزمایش این .شدند داینگه گرادسانتی درجه -20 فریزرهای در

 با هاآن همگنی هاداده ثبت از پس. شد انجام تصادفی کامالً طرح یک

 مقایسه برای .شد بررسی kolomogornove-Smirnove از استفاده

 آنالیز از (>05/0p) احتمال سطح در هاتیمار بین دارمعنی اختالف

 Duncans) دانکن دامنه چند آزمون و  ANOVA طرفهیک واریانس

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Blaxhall%2C+P+C
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multiple-range test)  گردید  استفادهZar) ، 1994.) آنالیزهای کلیه 

 از استفاده با نمودارها ترسیم و  16SPSS افزارنرم از استفاده با آماری

 .شد انجام  2007Excel افزارنرم

 

 نتایج
در پایان دوره تحقیقاتی با انجام سری آزمایشاتی که بر روی        

های شاخص الیزوزیم خوراکی بر سطوح مختلف اثر گرفت صورت ماهیان

داری بین تیمارها معنیارائه شد که در ابتدا اختالف  1رشد در جدول

های رشد (. بررسی شاخص<05/0pاز نظر وزن و طول وجود نداشت )

م خوراکی به ـدر پایان دوره نشان داد افزودن سطوح مختلف الیزوزی

داری سبب افزایش شاخص وزن طور معنیغذایی کپور ماهیان بهجیره

که افزایش اما در مورد اندازه بدن، در پایان دوره با این .(<05/0pشد )

داری مشاهده نشد طول وجود داشت، در میان تیمارها اختالف معنی

(05/0p>به .)تر الیزوزیم زهای بیشوکه ماهیان تغذیه شده با دطوری

چنین در تمام دوره پرورشی ترین میزان رشد وزنی را داشتند. همبیش

(. در <05/0pتیمارهای تحت بررسی مشاهده نشد )تلفاتی در بین 

گرم بر  5/1بررسی میزان نرخ رشد ویژه باالترین میزان در تیمار 

ترین در گروه شاهد مشاهده شد که دارای اختالف کیلوگرم و کم

کیلوگرم اختالف  گرم بر 1و  5/0گروه  و بین (>05/0p) داری بودندمعنی

دست آمده از محاسبه هنتایج ب (.<05/0pداری مشاهده نشد )معنی

ترین میزان ترین و بیشترتیب کمبه ضریب تبدیل غذایی نشان داد که

 5/0گرم بر کیلوگرم و شاهد تعلق داشت و بین دو گروه  5/1به گروه 

 (. <05/0pداری مشاهده نشد )گرم برگیلوگرم اختالف معنی 1و 

 ترین و شچنین در بررسی کارایی پروتئین مشخص شد که بیهم

گرم بر کیلوگرم و شاهد مربوط  5/1های تیمار ترین میزان به گروهکم

 (.>05/0pداری باهم داشتند )بوده و اختالف معنی

 

 بررسی برخی فاکتورهای رشد در ماهی کپور معمولی تغذیه شده با الیزوزیم خوراکی :1جدول

 

 عملکرد رشد گرم برکیلوگرم 0 گرم برکیلوگرم5/0 گرم برکیلوگرم 1 گرم برکیلوگرم5/1

99/25 ± 11/0  93/25 ± 22/0  86/25 ± 11/0  71/25 ± 15/0  )گرم( میانگین وزن اولیه 

55/19±2/54a 53/3±6/09ab 53/64±5/8ab 47/85±1/2b گرم( میانگین وزن نهایی( 

10/67±0/2 34/10 ± 3/0  5/10 ± 37/0  4/10 ± 2/0  )سانتی متر( اولیه میانگین طول 

14/87±0/84a 14±0/9ab 14/04±0٫8ab 13/44±0/79b سانتی متر( میانگین طول ثانویه( 

29/2±2/55a 27/37±5/21ab 26/77±5/74ab 22/14±1/26b گرم( افزایش وزن( 

0/58±0/03a 0/55±0/08ab 0/55±0/08ab 0/48±0/02b درصد( نرخ رشد ویژه( 

1/34±0/08b 1/47±0/2ab 1/54±0/19ab 2±1/04a ضریب تبدیل غذایی 

0/12±0/004a 0/12±0/002a 0/12±0/001 0/11±0/002 کارایی پروتئین 

 )درصد( بقا 100 100 100 100

 (>05/0p)شندباها میدار بین میانگیناختالف معنی دهندهمشابه نشانحروف نا             

 

های خون شناسی در تیمارهای نتایج مربوط به آنالیز شاخص       

قرمز در هایآمده است. تعداد گلبول 2مختلف در جدول شماره 

را داری ماهیان پرورشی گروه شاهد با تیمار آزمایشی تفاوت معنی

های هماتوکریت و هموگلوبین شاخص مورد در (<05/0p) ندادند نشان

داری در بین تیمارها نیز در میزان هموگلوبین خون تفاوت معنی

ها اختالف (؛ اما در درصد هماتوکریت نمونه<05/0pمشاهده نشد )

های تغذیه شده با تیمار شاهد مشاهده گردید داری بین گروهمعنی

(05/0p< شمارش .)های سفید نشان داد که بین گروه تعداد گلبول

(. >05/0pداری وجود داشت )شاهد با سایر تیمارها اختالف معنی

ترین در گروه گرم بر کیلوگرم و کم 5/1ترین تعداد آن در تیمار بیش

 شاهد مشاهده شد.
 

 هفته تغذیه با جیره آزمایشی 8کپور معمولی پس از های سرم خون در ماهی بررسی شاخص :2جدول
 گیریاندازه فاکتورهای شاهد 5/0 1 5/1

34± 12/1  5/29  (Hc)هماتوکریت  35±1 31±2 ±1

8/15±1a 7/22±1/3ab 7/15±1ab 5/67±1/26b  هموگلوبین(Hg) 

1/69±0/1a 1/73±0/25a 1/66±0/1b 1/65±0/2b  تعداد گلبول قرمز(RBC) 

43/495±1a 42/294±1/06a 37/122±1/06ab 36/33±1/51b  تعداد گلبول سفید(WBC)  
 (>05/0p)شندباها میدار بین میانگیندهنده اختالف معنیمشابه نشانحروف نا
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سفید، اختالف هایدر نتایج حاصل از شمارش افتراقی گلبول       

ها و ها، ائوزینوفیلها از نظر تعداد در بازوفیلداری در بین گونهمعنی

 الیزوزیم در جیره زود (. اما با افزایش<05/0p) ها مشاهده نشدمنوسیت

 شد ماهیان خون در هالنفوسیت درصد رفتن باال شاهد غذایی،

(05/0p<کم.)در  شد. مشاهده شاهد گروه در میزان لنفوسیت ترین

افزایش دز الیزوزیم به جیره روند کاهشی بررسی درصد نوتروفیل، با 

گرم بر  5/1ترین درصد در گروه که کمنحویدر میزان آن دیده شد به

داری ترین در گروه شاهد مشاهده شد و اختالف معنیکیلوگرم و بیش

گرم بر کیلوگرم وجود نداشت  1و  5/0از نظر تعداد در بین تیمارهای 

(05/0p> .) 

 

یشیآزما دوره انیپا در انیماه دیسف یهالگلبو یافتراق شمارش :3جدول   

 

     

های بیوشیمیایی سرم دست آمده از سنجش شاخصدر نتایج به       

هفته، میزان گلوکز در تیمارهای تغذیه شده با جیره  8در دوره 

داری تر از گروه شاهد بود و در تیمارها اختالف معنیآزمایشی بیش

ترین تری و کم(. در سنجش پروتئین کل بیش>05/0p)شد  مشاهده

گرم بر گیلوگرم و شاهد دیده شد و  5/1ترتیب در گروه میزان آن به

چنین در بررسی (. هم>05/0pداشت ) دار وجودشان اختالف معنیبین

ای هظافزایش قابل مالح % 5/1 میزان ایمنوگلولین سرم نیز در تیمار

داری داشتند مشاهده شد و با هم اختالف معنینسبت به گروه شاهد 

(05/0p<.) 
 

 هفته آزمایش 8های بیوشیمیایی سرم در ماهیان پس از بررسی برخی شاخص :4جدول

گرم برکیلوگرم 5/1 گرم برکیلوگرم 1  گرم برکیلوگرم5/0  های بیوشیمیایی سرمشاخص شاهد   

76/12±1a 65/33±1ab 60/7±1ab 58/16±2b مول بر لیتر()میلی گلوکز 

76/2±1٫5a 75±2a 67±1/17ab 48/2±1b لیتر()گرم/دسی پروتئین کل 

17/27±1a 15/93±1ab 15/23±1/15ab 13/56±1/56b لیتر( )گرم/دسی ایمنوگلوبولین 

 بحث 

های درک نیازهای ضروری گونه پروری،آبزی صنعت رشد ادامه با       

 سالمتی زا،استرس عوامل ها برتاثیر مستقیم آن پرورشی با توجه به

 ،(Ashleyطلبد را می تریبیش توجه هابیماری برابر در مقاومت و

های محرک تجویز برخی و شده استفاده انجام مطالعات براساس (.2007

جلوگیری از بیماری و  ایمنی خاص از جمله آنزیم الیزوزیم جهت

 عنوان رژیم کنترلی وجود دارد. تقویت سیستم ایمنی بدن جانور به

و حفظ  استرس کنترل اثرات بسیار زیادی بر های غذایی،رژیم       

 استرس برابر در مقاومت مناسب، رشد برای بنابراین و سالمتی دارند

 های غذاییرژیم از کافی مقادیر باید ماهی ها،و جلوگیری از بیماری

کند، در دسترس داشته می تامین را هاآن غذایی نیازهای تمام که

میکروبی طبیعی است الیزوزیم یک عامل ضد .(Trichet،2010( باشد

های گلیکوزییدی و موکوپلی ساکاریدی در زیرا هیدرولیز اوربیتال

کند و به افزایش رشد کمک کند. دیواره سلولی باکتریایی را کاتالیز می

Zhang ( بیان کردند که استفاده از 2010و همکاران )گرم میلی 500

های گوشتی باعث غذایی جوجهبر کیلوگرم الیزوزیم خوراکی در جیره

 Chengشود. در تحقیقات مشابه ا میباال رفتن وزن و بهبود کارایی غذ

Ding (2010 )( و 2009و همکاران ) Lu ،(2009و همکاران )

گرم بر کیلوگرم الیزوزیم خوراکی  300تا  100کارگیری هدریافتند ب

 رشد هایشاخص های گوشتی موجب افزایشغذایی جوجهدر جیره

( بیان داشتند افزودن 2008) Zhangو  Gu  در همین راستا. شودمی

 غذایی خوک گرم بر کیلوگرم الیزوزیم خوراکی به رژیممیلی 70

و  Chenعالوه خوبی بهبود بخشد. بههای رشد را بهتواند شاخصمی

 1000ماهی کاراس سطح روز تغذیه بچه 75( پس از 2014همکاران )

شد و بهبود گرم بر کیلوگرم الیزوزیم خوراکی را برای افزایش رمیلی

 های خونیشاخص شاهد 5/0 1 5/1

 )%( لنفوسیت 86/69 33/71 33/75 33/78

 )%( نتروفیل 48/25 23 51/19 17/16

 )%( منوسیت 33/4 68/4 33/4 17/4

 )%( بازوفیل 0 33/0 0 33/0

 )%( ائوزینوفیل 33/0 66/0 83/0 1

 
 های سفید در پایان دوره آزمایشینمودار شمارش افتراقی گلبول: 1شکل 
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ای دیگر اثرات افزودن ضریب تبدیل غذایی پیشنهاد کردند. در مطالعه

روز  70کمان طی آالی رنگینالیزوزیم خوراکی به جیره غذایی قزل

بررسی شد که نتیجه آن افزایش رشد، بهبود وضعیت بدن، کاهش 

 1000ضریب تبدیل غذایی و حفظ مواد مغذی هنگام استفاده از 

و  Chenعالوه به .(2012 همکاران، و (Dengیلوگرم بود گرم برکمیلی

روز تغذیه بچه ماهی کاراس سطح  75( پس از 2013همکاران )

گرم بر کیلوگرم لیزوزیم خوراکی را برای افزایش رشد و میلی1000

دهد بهبود ضریب تبدیل غذایی پیشنهاد کردند. این نتایج نشان می

عنوان یک محرک رشد به شمار بهغذایی  که مکمل الیزوزیم در رژیم

 رود.می

تنطیم  با آبزیان بهداشتی شرایط حفظ در مهمی نقش تغذیه       

دارد که در نتیجه موجب افزایش  هومورال و سیستم ایمنی غیرسلولی

. (Komar)، 2005شود می هابیماری مختلف انواع برابر در مقاومت

 محکمی برای کشفدلیلی  ایمنی تنظیم سیستم هایمکانیسم درک

 اثرات بهبود است که در نهایت منجر به غذایی رژیم عوامل موثر بر

 های کاهشحلاز راه. (Trichet، 2010(شود می  ماهیان در  ایمنی

افزایش  و کننده سیستم ایمنیمختل هایبیماری ماهیان به ابتال خطر

 (Yemanاست  غذایی رژیم در میکروبیضد هایآنزیم افزودن آن، کارایی

های ماهی مانند سرم، آبشش، الیزوزیم در بافت (.Yount، 2003و 

 ها مانند کلیه و طحال یافتدستگاه گوارش و بافت غنی از لکوسیت

های ایمنی اکتسابی، ناشی از دلیل محدودیتها بهدر ماهی .شودمی

ها و تا حدی کند بودن تکثیر بادیسرد بودن، محدود بودن آنتیخون

، (Whyteاختصاصی بسیار حائز اهمیت است ها، ایمنی غیرلنفوسیت

به صورت  و بوده های طبیعیبادیها جزء آنتی(. ایمونوگلوبولین2007

شوند ژنیک خارجی تولید میتنظیم شده در غیاب محرک آنتی کامالً

 زا ایجاد ای را در برابر عوامل بیماریو محافظت سریع و گسترده

های حیاتی سیستم عنوان یکی از بخشها را بهویژگی آن کنند. اینمی

 (.Magnadóttir)، 2006اختصاصی ماهی تبدیل کرده است ایمنی غیر

( تزریق 1999 و همکاران، (Morandسو با نتایج این تحقیق هم       

ماهی را عاملی برای افزایش مقدار ایمنوگلوبولین و لیزوزیم به گربه

دند و با مشاهده بهبود برخی پارامترهای ایمنی پروتئین کل بیان کر

کشی استفاده از لیزوزیم را فاکتوری اثرگذار و افزایش خاصیت باکتری

در افزایش ایمنی گزارش کردند. در تضاد با نتایج این پژوهش مشاهده 

 آالی رنگینغذایی ماهی قزل در رژیم خوراکی کارگیری لیزوزیمهشده ب

 Deng) افزایش مقدار پروتئین کل سرم نداشته استکمان تاثیری بر 

ترین بخش پروتئین سرم در کبد سنتز (. بیش2011و همکاران، 

عنوان شاخص عملکرد کبد محسوب شود. تواند بهشود که میمی

هاست و ممکن کاهش پروتئین کل سرم ویژگی بسیاری از بیماری

دن پروتئین دلیل بیماری کبدی، کاهش جذب یا از دست دااست به

دهنده فعالیت تواند نشانلذا افزایش مقدار پروتئین کل می .رخ دهد

مناسب آنزیم های لیزوزیمی مانند آی ال پی در کبد و سپس ترشح 

  .(2011و همکاران،  Dengآن درخون باشد )

موید کارایی مناسب سیستم  های لیزوزیمیمناسب آنزیم عملکرد       

غذایی بچه ماهی از لیزوزیم خوراکی در جیرهایمنی در زمان استفاده 

کمان باشد که نتایج حاصل از این تحقیق این امر را آالی رنگینقزل

 رساند.به اثبات می

های و تجویز برخی محرک مطالعات انجام شده استفاده براساس       

ایمنی خاص ازجمله آنزیم الیزوزیم جهت جلوگیری از بیماری و 

عنوان رژیم کنترلی وجود دارد. با نی بدن جانور بهتقویت سیستم ایم

های وجود دارد که پیش از تجویز راین حال، در حال حاضر پارامت

تری الزم به مطالعه و تحقیق بیش پروری،در آبزی ترکیبات روتین این

کار هبسیاری از این فاکتورها ازجمله: نوع محرک ایمنی، دوز ب باشد.می

سازی و افزودن به جیره، گونه پرورشی و عوامل رفته، نوع آماده

ها الزم است برقرار شود. در زا یا بیگانه که محافظت علیه آنبیماری

که یک محرک موفق بوده یا نه، یک رژیم تحریکی ایمنی مورد این

کارگیری دوز مناسب از محرک ایمنی مورد نظر ضروری هنقش دارد. ب

از دوزهای نامربوط ممکن است  باشد چرا که در صورت استفادهمی

که گونه تغییری در سیستم ایمنی آبزی لحاظ نکند، درحالیهیچ

گردد و دوزهای مقادیر بیش از حد موجب سرکوب پاسخ ایمنی می

 با حیوانات تغذیهگذارد. زا نمیتر هیچ تاثیری بر عوامل بیماریپایین

 تنها نه کنندنمی برآورده را مغذی که احتیاجات مواد های غذاییرژیم

 به حساسیت افزایش باعث بلکه گذارد،می تأثیر کارایی غذا و رشد بر

ایجاد  و رفتار تغییر ازجمله کمبود، عالئم ظهور موجب و شده بیماری

 شود می هابستری برای بروز بیماری

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از الیزوزیم خوراکی در        

کپور ماهیان آزمایشی تاثیر مثبتی بر پارامترهای رشد و غذایی جیره

نشان داد استفاده  آمدهدستبهنتایج  داشت. )سرم( غیراختصاصی ایمنی

گرم بر کیلوگرم در جیره موجب  5/1و  1میزان از الیزوزیم خوراکی به

شود های ایمنی خونی میهای رشد و افزایش شاخصبهبود شاخص

زایی کارایی باالی الیزوزیم خوراکی بر توان ایمنیکه این یافته موید 

 باشد.و بهبود پارامترهای رشد در ماهی کپور معمولی می
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