
 1399 تابستان، 2، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

195 
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 چکیده

کارگیری سطوح مختلف سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین در جیره غذایی ماهی کپور بر عملکرد بههدف از این مطالعه بررسی اثرات  

ماهی کپور با میانگین قطعه بچه 240بود. بدین منظور تعداد  (Cyprinus carpio) معمولی کپور ماهیهای ایمنی موکوس در بچهرشد و شاخص

سازی شدند. در انتهای دوره آزمایش تکرار( ذخیره 3تیمار و هر تیمار در  4لیتری ) 200مخزن  12گرم تهیه و در  12/19±40/0وزنی حدود 

های گیری شدند. نتایج نشان داد که در شاخصن کل موکوس و لیزوزیم موکوس اندازههای رشد، پروتئین کل موکوس، ایمونوگلوبولیشاخص

تیمارهای تغذیه شده با سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین و گروه شاهد تفاوت بین لیزوزیم موکوس و  ایمونوگلوبولین کل موکوس، رشد

کل موکوس در همه تیمارهای حاوی سدیم آلژینات نسبت به گروه شاهد مشاهده  دار پروتئینولی افزایش معنی(. P>0۵/0ندارد )وجود داری معنی

طورکلی نتایج این تحیقیق حاکی ه(. بP<0۵/0سدیم آلژینات مشاهده شد ) %1ترین میزان پروتئین کل موکوس در تیمار ( و بیشP<0۵/0شد )

باعث تحریک و افزایش ایمنی در دار میزان پروتئین کل موکوس یش معنیافزا از آن است که جیره حاوی سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین با

 شود.ماهی کپورمعمولی می
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 مقدمه

و توسعه قابل توجهی رشد  سالیان اخیر طی در پروریصنعت آبزی       

های که میزان رشد آن قابل قیاس با سایر بخشطوریهداشته است، ب

(. عدم کنترل FAO ،2014ها نیست )کننده غذا برای انسانتولید

 ترین عامل محدودهای موثر در پرورش ماهی، خود به مهمبیماری

(. 2012و همکاران،  Bairwaکننده ثبات تولید ماهی بدل شده است )

پروری در های ایمنی یک راهکار مفید در آبزیاستفاده از محرک

های محرک کلی،طوربه (.Syahidah، 2015) است هابیماری از پیشگیری

سیستم ایمنی شامل یک گروه از ترکیبات بیولوژیک و سنتتیک 

اختصاصی و یا اختصاصی در هستند که موجب افزایش دفاع غیر

و باعث ارتقای مقاومت ( Anderson ،1993و  Jeneyحیوانات شده )

های پاتوژنی و عوامل تری از آلودگیها نسبت به طیف گستردهبدن آن

گردد، می هاواکسن ها و بسیاریبیوتیکآنتی عفونی نسبت به استفاده از

وجود آورند خطر مسمومیت و سرطان را به که بیماری بالینی،بدون این

(Bairwa  ،2012و همکاران). ها کنترل بیماری های ایمنی برایمحرک

خوار های بیگانهحائز اهمیت هستند و باعث تسهیل در عمل سلول

دهند و باعث ها را افزایش میباکتریایی آنهای ضدشده و فعالیت

ایمنی سلولی(،  و هومورال )ایمنی ایمنی پاسخ سیستم زمان مدت افزایش

های محرک .(2012ران، و همکا Bairwa) شونداز واکسیناسیون می بعد

نظیر کمبود  هاییاسترس در برابر چنین باعث افزایش مقاومتهم ایمنی

چنین و هم( Keferstein ،1997و  Reillyاکسیژن، دما و شوری )

و  Mahdaviشوند )تحریک رشد، تحریک اشتها و افزایش رشد می

مول باشد با فراسید می آلژینات نمک آلژینیکسدیم(. 2013همکاران، 

ای نوعی صمغ است که از جلبک قهوه  6H7O6Na (C)شیمیایی

Phaeophyceae آید و در مجاورت با آب ایجاد یک توده دست میهب

نماید. مشخص شده است که این ماده دارای خواص ژل مانند می

 باشد. درصد باالی پلیباکتری میسرطان و ضداکسیدانی، ضدآنتی

شود که به یک انتخاب بالقوه تحقیقات میدر این عصاره باعث  ساکارید

ساکارید با وزن مولکولی بیوتیک تبدیل شود. این پلیعنوان یک پربه

بیوتیک جدید عنوان پرتازگی منافع خود را برای استفاده بهپایین به

منظور ای را به( مطالعه2016و همکاران ) Doanنشان داده است. 

منبع پربیوتیک  عنوانمولکولی پایین به سدیم با وزن بررسی اثر آلژینات

بالقوه بر عملکرد رشد، ایمنی و مقاومت به بیماری تیالپیا و تیالپیای 

 SGRانجام دادند. نتایج نشان داد که  (Oreochromis niloticus)نیل 

گرم بر کیلوگرم سدیم  10در ماهی تغذیه شده با رژیم غذایی  FCRو 

داری بهبود طور معنیمایشی، بهروز تغذیه آز 60آلژینات پس از 

های مکمل در داشت. لیزوزیم، فاگوسیتوز، انفجار تنفسی و فعالیت

های تغذیه شده  با سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین نسبت ماهی

 تر بود. میزان بقای تیالپیای نیل داری بیشطور معنیبه شاهد به

م غذایی سدیم آلژینات طور قابل توجهی در ماهی تغذیه شده با رژیبه

 18با وزن مولکولی پایین پس از چالش با استرپتوکوک آگاالکتیا در 

حال، تفاوت قابل توجهی در میزان زنده روز بهبود یافته بود. با این

های غذایی اضافه شده سدیم آلژینات وجود نداشت. ماندن در رژیم

 30و   20،  10های غذایی مشخص شد که ماهی تغذیه شده با رژیم

تواند عملکرد گرم بر کیلوگرم آلژینات سدیم با وزن مولکولی پایین می

رشد، ایمنی و مقاومت به بیماری تیالپیا را در مقابل استرپتوکوک 

ای دیگر ( در مطالعه2017و همکاران ) Doanآگاالکتیا تحریک نماید. 

ی بررسی اثرات کفیر در رژیم غذایی و آلژینات سدیم با وزن مولکول

به بیماری  مقاومت ایمنی، پاسخ غیراختصاصی )تکی یا ترکیبی( بر پایین

( را انجام Oreochromis niloticusو عملکرد رشد تیالپیای نیل )

ها نشان داد که استفاده ترکیبی از کفیر و سدیم دادند، این یافته

تواند برای بهبود پاسخ ایمنی، آلژینات باوزن مولکولی پایین می

ه بیماری و عملکرد رشد تیالپیای نیل درنظر گرفته شود. مقاومت ب

Doan ( پژوهشی را در مورد اثرات تجویز ترکیبی 2016و همکاران )

 Lactobacillusیا مکملی آلژینات سدیم با وزن مولکولی پایین و 

plantarum  بر پاسخ ایمنی، مقاومت به بیماری و عملکرد رشد

( مورد بررسی قرار دادند، نتایج Oreochromis niloticus) تیالپیای نیل

عنوان توان بهرا می L. plantarumکه ترکیب سدیم آلژینات و  داد نشان

دهنده رشد در رژیم غذایی تیالپیای محرک سیستم ایمنی و افزایش

ها قبل برای محققین نیل درنظر گرفت. رابطه بین تغذیه و ایمنی سال

ای افزایش کارایی و کیفیت غذا در هاثبات رسیده است و یکی از راهبه

چنین بررسی تغذیه باشد همهای غذایی میآبزیان استفاده از مکمل

تواند ضامن خصوص ماهیان پرورشی میهرشد ب سنین پایین ماهیان در

شناسایی نیازهای مبرم آن و رفع مشکالت اساسی این دوره باشد 

ی اثرات سدیم (. بنابراین در تحقیق حاضر به بررس1396شکوری، )

های ایمنی آلژینات با وزن مولکولی پایین بر عملکرد رشد و شاخص

 خته شده است.موکوس در ماهی کپور معمولی پردا

 

 هامواد و روش

شهیدناصرفضلی برآبادی دانشکده  پروریآبزی سالن در تحقیق این       

طبیعی گرگان کشاورزی و منابعشیالت و محیط زیست دانشگاه علوم

ماهیان کپور بودند ماهیان مورد استفاده در این طرح بچه انجام شد.

 240پرورش بخش خصوصی تهیه شدند. تعداد  و که از مرکز تکثیر

 (گرم 12/19±40/0)میانگین وزنی حدود  معمولیکپور ماهیقطعه بچه

آزمایشی رهاسازی و مخازن ماهی در قطعه بچه 20تامین و با تراکم 

داری شدند و جهت سازگاری با شرایط آزمایشی نگه هفته 2مدت به
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 هفته تغذیه شدند. 7مدت سپس با سطوح مختلف سدیم آلژینات به

سدیم آلژینات به جیره غذایی پایه اضافه شد. این آزمایش در قالب 

کدام در  تیمار و هر 4که شامل  تصادفی انجام پذیرفت یک طرح کامالً

های ماهی کپور با جیرهامل تغذیه بچهتکرار بود. تیمارهای غذایی ش 3

 سدیم آلژینات بود %2و  % 1 ،% 5/0)شاهد(،  0غذایی حاوی سطوح 

(Doan  ،2016و همکاران) برای تهیه جیره آزمایشی سطح مدنظر .

صورت پلت آماده سدیم آلژینات به جیره غذایی پایه افزوده شد و به

ماهیان هر تیمار با سنجی و تعیین بیوماس، بچهگردید. پس از زیست

وزن توده  %3صورت دستی و براساس حداکثر ههای غذایی بجیره

 در روز تغذیه شدند. ظهر( 12صبح و  8)ساعت  نوبت 2بدنی در 

 چگونگی بررسی منظوربه بازماندگی: و رشد هایشاخص       

دست هب هایداده غذایی، جیره عملکرد سطوح مختلف سدیم آلژینات در

ی های موجود آنالیز شده، برخها براساس فرمولسنجیزیست آمده از

رصد درشد شامل میانگین رشد روزانه، افزایش وزن بدن،  از فاکتورهای

. بدن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی تعیین شدند وزن افزایش

ماهیان همانی در انتهای دوره و با مقایسه تعداد بچچنین درصد زندههم

 ها در پایان دوره آزمایش محاسبه شد. اد آناولیه و تعد

 (Tacon ،1990)زن نهایی = افزایش وزن بدن و -وزن اولیه 

 ( 2006و همکاران،  Bekcanدرصد افزایش وزن بدن )= 

 زن نهایی )گرم(( و  -)وزن اولیه/ وزن اولیه )گرم( × 100

 (2005و همکاران،  Hevroyنرخ رشد ویژه )= 

 اریتم وزن نهایی(  لگ –ش / لگاریتم وزن اولیه )طول دوره پرور× 100

 (2005و همکاران،  Hevroyضریب تبدیل غذایی )= 

 گرم( مقدار کل وزن اضافه شده )گرم( / مقدار کل غذای خورده شده ) 

 (2006و همکاران،  Aiبقاء )= 

تعداد ماهیان در ابندای آزمایش /  تعداد ماهیان مرده در دوره × 100

 اهیان در ابتدای آزمایش تعداد م -آزمایش

روش سنجش آنزیم لیزوزیم به آنزيم ليزوزيم: فعاليت سنجش       

سنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد کدورت

(Subramanian  ،2007و همکاران.)  برای سنجش این آنزیم از باکتری

 عنوان سوبسترا استفاده شد. میکروکوکوس لوتئوس به

گیری پروتئین برای اندازه گيری پروتئين کل موکوس:اندازه       

و منحنی استاندارد  (1951) و همکاران Lowryموکوس از روش  محلول

سرم گاوی استفاده شد. با اضافه کردن معرف رنگی فولین سیوکالتیو 

های رقیق شده موکوس و قرائت نوری با میکرولیتر از نمونه 100به 

دست نوری به جذب با انتقال و شد ه اسپکتوفتومتر انجامدستگا از استفاده

 موکوس محاسبه شد. میزان پروتئین محلول منحنی استاندارد، آمده، به

ایمونوگلبولین  گیریاندازه جهت کل: ايمونوگلوبولين گيریاندازه       

( استفاده گردید. میزان 1993) Andersonو  Siwickiکل از روش 

اتیلن ده و سپس به نمونه موکوس پلیپروتئین موکوس تعیین ش

ها ساعت در دمای اتاق نمونه 2درصد اضافه و پس از  12گلیکول 

سانتریفیوژ شده و غلظت پروتئین در قسمت باالیی محلول مجدداً 

 (.Kruger ،1994گیری شد )توسط روش بردفورد اندازه
 

 نتایج
غذیه ماهیان کپور تهای رشد بچهشاخص: های رشدشاخص       

داده شده  نشان 1جدول  مولکولی پایین در آلژینات با وزن شده با سدیم

داری بین گروه های رشد تفاوت معنییک از شاخصدر هیچاست. 

  (.P>05/0) تغذیه شده با سدیم آلژینات مشاهده نشد تیمارهای و شاهد
 

ی مورد مطالعههاهای رشد نمونهتاثير سطوح مختلف سديم آلژينات بر روی شاخص :1جدول 

 %2سديم آلژينات  %1سديم آلژينات  %5/0سديم آلژينات  شاهد های رشدشاخص

 97/18±08/0 37/19±07/1 08/19±31/0 08/19±14/0 وزن اولیه )گرم(

 00/28±25/0 68/26±94/0 87/27±27/1 25/28±83/0 وزن نهایی )گرم(

 56/4±04/0 36/4±09/0 53/4±16/0 56/4±09/0 درصد افزایش وزن بدن

 65/0±02/0 60/0±09/0 68/0±11/0 65/0±04/0 ضریب رشد ویژه )درصد/ روز(

 28/1±22/0 71/1±36/0 50/1±21/0 39/1±15/0 ضریب تبدیل غذایی

 100 100 100 100 بقاء )درصد(

ماهیان کپور تغذیه میزان لیزوزیم موکوس بچه :ليزوزيم موکوس

نشان داده  1ولکولی پایین در شکلشده با سدیم آلژینات با وزن م

داری بین تیمارهای تغذیه شده با سدیم شده است. تفاوت معنی

          (.P>05/0آلژینات و گروه شاهد در میزان لیزوزیم مشاهده نشد )

ماهیان کپور میزان پروتئین کل موکوس بچه: پروتئين کل موکوس

نشان  2تغذیه شده با سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین در شکل

داری بین تیمارهای تغذیه شده با سدیم داده شده است. تفاوت معنی

(. P<05/0) هد در میزان پروتئین کل مشاهده شدآلژینات و گروه شا

سدیم  %1ترین میزان پروتئین کل موکوس در تیمار حاوی بیش

 (.P<05/0) آلژینات مشاهده شد
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میزان ایمونوگلوبولین کل موکوس  :موکوس کل ايمونوگلوبولين       

ماهیان کپور تغذیه شده با سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین بچه

داری بین تیمارهای نشان داده شده است. تفاوت معنی 3در شکل

میزان ایمونوگلوبولین تغذیه شده با سدیم آلژینات و گروه شاهد در 

 (.P>05/0) مشاهده نشد
 

 حثب
جا ناشی شده پروری از آنیکارگیری پربیوتیک در آبزهایده ب       

، هاالکتوباسیلوس ،بیفیدوباکترها توسط گزینشی صورتبه پربیوتیکی مواد که

های غالب فلور دستگاه ها و باکتروئیدها که جزء باکتریباسیلوس

های مفید شده و سبب تحریک رشد این باکتری هستند، تخمیر گوارش

گذارند ی میزبان میدر روده انسان شده و اثرات سودمندی بر سالمت

(Mahious  وOllevier ،2005) تولید اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و .

ها در روده باعث الکتیک ناشی از تخمیر پربیوتیکهای اسیدباکتری

زا افزایش رشد، راندمان تغذیه و حفظ جاندار در برابر عوامل بیماری

 هایشاخص از کیهیچ حاضر مطالعه در (.Field، 2002 و Schley) شودمی

دار نبود و جیره حاوی سدیم آلژینات تاثیری بر رشد ماهی رشد معنی

دلیل عدم تخمیر و تجزیه سدیم کپور نداشت این موضوع احتماالً به

هر حال باشد. بهماهیان میآلژینات توسط فلور باکتریایی روده کپور

ولکولی نتایج این تحقیق حاکی از عدم تاثیر سدیم آلژینات با وزن م

و  Doan باشد.پایین بر فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی می

( طی تحقیقی با بررسی اثرات آلژینات سدیم با وزن 2016همکاران )

ها مولکولی کم بر عملکرد رشد، ایمنی و مقاومت به بیماری در ماهی

گرم بر کیلوگرم  10به این نتیجه دست یافتند که تغذیه با رژیم غذایی 

روز تجویز خوراکی،  60داری پس از طور معنیآلژینات( به)سدیم 

SGR  وFCR طور چنین میزان زنده ماندن بهرا بهبود بخشید، هم

 

 

 
تاثير سطوح مختلف سديم آلژينات بر روی ليزوزيم موکوس  :1شکل 

 های مورد مطالعهنمونه
کل  تاثير سطوح مختلف سديم آلژينات بر روی پروتئين :2شکل  

 های مورد مطالعهموکوس نمونه
 (P<05/0باشد )دار میها بیانگر اختالف معنیوی ستونهمنام کوچک روجود حروف غیر

   

 
 های مورد مطالعهتاثير سطوح مختلف سديم آلژينات بر روی ايمونوگلوبولين کل موکوس نمونه :3شکل 

 (P<05/0باشد )دار میها بیانگر اختالف معنیهمنام کوچک روی ستونوجود حروف غیر
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 توجهی در ماهی تغذیه شده با رژیم غذایی )سدیم آلژینات(  قابل

توجهی در حال، تفاوت قابلروز بهبود یافته بود. با این 18مدت به

های غذایی اضافه شده )سدیم آلژینات( میزان زنده ماندن در رژیم

مانی با تحقیق حاضر مطابقت دارد. وجود نداشت که از نظر درصد زنده

( با عنوان اثر سدیم 2012و همکاران ) Ayalaچنین در تحقیقات هم

آلژینات در پارامترهای بدن و رشد عضله شیر ماهی نیز دریافتند که 

دار ولی میزان بقاء معنی توجهی افزایش یافتطور قابلرشد بدن به

ای دیگر که توسط نبود که با تحقیق حاضر مطابقت دارد. در مطالعه

ماهی کپور ( با عنوان بررسی اثرات رافینوز بر بچه1396کریمی، )

معمولی انجام گرفت، نتایج نشان داد که رافینوز تاثیری بر عملکرد 

تایید نتایج  ماهی کپور معمولی نداشت که در جهترشد و تغذیه بچه

چنین اکرمی و همکاران دست آمده از تحقیق حاضر است. همبه

های رشد ( نشان دادند که مانان الیگوساکارید اثری بر شاخص1388)

دست آمده ( ندارد. در اختالف با نتایج بهRutilus kutumماهی سفید )

مورد اثرات تجویز ترکیبی یا مکملی  در (2016) و همکاران Doanنتایج 

 Lactobacillus plantarumآلژینات سدیم با وزن مولکولی پایین و 
( نشان داد که ترکیب Oreochromis niloticusروی تیالپیای نیل )

دهنده رشد عنوان افزایشتوان بهرا می L. plantarumسدیم آلژینات و 

چنین نتایج تحقیقات نظر گرفت. همدر رژیم غذایی تیالپیای نیل در

Hajibeglou  وSudagar (2011 در بررسی اثر پربیوتیک ایمونووال )

که پربیوتیک  داد نشان (Xiphophorus helleri) شمشیری دم روی ماهی

ایمونووال تاثیر مثبتی روی فاکتورهای  %1 تیمار در خصوصبه ایمونووال

محققان مختلف یج نتادر قطعیت م عدرشد ماهی دم شمشیری دارد. 

تجویز ت مد، شیورپرنه گو،سنازه، ند، اشیورپرنه گوع وه نبتوان را می

ضافه ه انحو، تغذیهی تژاسترع انو، نتخابیع پربیوتیک انو، پربیوتیک

ی هارفتاد، رموجواری دشتی نگهایط محیطی بهداشره، جیرکردن 

یی اغذة جیرن فرموالسیود و یک موجوژفیزیولوت خصوصیاای، تغذیه

و شد روی رپربیوتیک وت متفاات ثیردر تاست اکه ممکن داد نسبت 

 (.1388اکرمی و همکاران، شد )شته باداش ماندگی نقزبا

ها دام انداختن پاتوژنبه برای قوی بسیار مکانیسمی پوست موکوس       

ها پیش از تماس با سطوح اپیتلیال، باشد و با از بین بردن پاتوژنمی

های اپیتلیالی سلول (.Cone، 2009) کندمی یریها جلوگاز پیشرفت آن

طور مداوم مخاطی با خاصیت ویسکوزیته و غنی از پروتئین موکوس به

ها از الیه زیرین کنند تراوشات این سلولو گلیکوپروتئین را تولید می

و غالب آن از یک  (Olafsen ،1997و  Ottesen) گیردپوست صورت می

های های عصبی، سلولی خونی، گیرندههاماتریس کالژنی مرکب، رگ

زا تشکیل شده است این الیه در برابر عوامل های ایمنیرنگدانه و سلول

های مختلف، عنوان یک مانع فیزیکی از طریق پپتیدزا بهبیماری

و  Cho) کندمی ها عملها و آگلوتینینهایی نظیر لیزوزیم، لکتینآنزیم

 (.2004اران، و همک Nakamura ؛2002همکاران، 

 %5/0در مطالعه حاضر میزان لیزوزیم موکوس در سدیم آلژینات 

سدیم آلژینات کاهش  %2و  %1افزایش یافته ولی در تیمارهای حاوی 

داری بین تیمارها و گروه شاهد وجود داشته است ولی تفاوت معنی

دلیل تواند به(. تنوع در میزان فعالیت لیزوزیم میP>05/0) نداشت

جمله پاسخ به استرس، دستکاری، بلوغ، غذا، جنسیت، تنوع ازعواملی 

(. در 2008و همکاران،  Subramanian) دای و تنوع ژنتیکی باشگونه

( تاثیر استفاده 1397دست آمده، سپهرفر و همکاران )هتایید نتایج ب

و پربیوتیک رافینوز در  Pediococcus acidilacticiتلفیقی پروبیوتیک 

داری در میزان لیزوزیم سی کردند و تفاوت معنیماهیان طالیی را برر

 Bohlouliدست آمده، نتایج اختالف با نتایج به در نشد. مشاهده موکوس

های ( که به بررسی عملکرد رشد و شاخص2016) Sadeghiو 

کمان پرداختند آالی رنگینهماتولوژیک و ایمونولوژیکی ماهی قزل

یی و گروه شاهد در داری در رژیم غذانشان داد که اختالف معنی

 های ایمونولوژیک، از جمله لیزوزیم وجود داشت.خصوص شاخص

صورت های طبیعی بوده و بهبادیآنتی وها جزایمونوگلوبولین       

تنظیم شده در غیاب محرک آنتی ژنتیک خارجی تولید و  کامالً

زا ایجاد ای را در برابر عوامل بیماریمحافظت فوری، بالفاصله و گسترده

های مهم سیستم ایمنی عنوان یکی از بخشهمین دلیل بهند. بهکنمی

گیرند. ایمونوگلوبولین کل موکوس اختصاصی ماهی مدنظر قرار میغیر

با افزایش سطوح سدیم آلژینات در جیره غذایی افزایش یافته و در 

ترین مقدار خود بود اما تفاوت سدیم آلژینات دارای بیش %2تیمار 

(. در P>05/0) ارها و گروه شاهد وجود نداشتداری بین تیممعنی

تاثیر استفاده ( 1397مده، سپهرفر و همکاران )آدست هتایید نتایج ب

و پربیوتیک رافینوز در  Pediococcus acidilacticiتلفیقی پروبیوتیک 

 ایمونوگلوبولین میزان در داریمعنی تفاوت و کردند بررسی را طالیی ماهیان

و  Soleimaniای که توسط در مطالعهکل موکوس مشاهده نشد. 

اثر پربیوتیک فروکتوالیگوساکارید بر  ( در زمینه2013همکاران )

عملکرد رشد، ایمنی غیراختصاصی، مقاومت در برابر استرس و فعالیت 

( انجام گرفت، Rutilus rutilusماهی کلمه )های گوارشی در بچهآنزیم

نسبت  %1لیزوزیم( در سطح پاسخ ایمنی )ایمونوگلوبین کل و فعالیت 

و  Doanدست آمده به دو سطح دیگر باالتر بود. در اختالف با نتایج به

( طی تحقیقی با بررسی اثرات آلژینات سدیم با وزن 2016همکاران )

ها به این نتیجه مولکولی کم بر ایمنی و مقاومت به بیماری در ماهی

گرم بر کیلوگرم  30و  20، 10دست یافتند که ماهی تغذیه شده با 

تواند عملکرد رشد، ایمنی ذاتی و مقاومت رژیم )سدیم آلژینات( می

چنین را تحریک کند. هم S. Agalactiaeبه بیماری در تیالپیا علیه 

( که به بررسی عملکرد رشد و 2016) Sadeghiو  Bohlouliنتایج 
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کمان آالی رنگینهای هماتولوژیک و ایمونولوژیکی ماهی قزلشاخص

داری در رژیم غذایی و گروه داختند نشان داد که اختالف معنیپر

های ایمونولوژیک، از جمله ایمونوگلوبولین شاهد در خصوص شاخص

وجود داشت. هرچند عوامل مختلف از جمله جنس و گونه ماهی، طول 

تواند در دوره پرورش، نوع پربیوتیک مورد استفاده و غلظت آن می

این  که احتماالًذاری موثر باشد، کما اینعملکرد بهینه این تاثیرگ

های ایمنی موکوسی در دار نبودن برخی از شاخصعوامل در معنی

سپهرفر و همکاران، تیمارهای مختلف می تواند نقش داشته باشد )

1397.) 

دار میزان های سدیم آلژینات افزایش معنیدر تمامی گروه       

(. P<05/0) شد شاهد مشاهده پروتئین کل موکوس نسبت به گروه

بیشترین میزان پروتئین کل موکوس در تیمار حاوی سدیم آلژینات 

و همکاران  Kolangi Miandareای، در مطالعهمشاهده شد.  1%

 ( به این نتیجه رسیدند که استفاده از پربیوتیک گاالکتو2016)

تواند پروتئین کل ماهی کاراس را بهبود بخشد که با الیگوساکارید می

و  Sharifianچنین طی تحقیقی که خوانی دارد. همضر همتحقیق حا

گزارش کردند که استفاده از رتینول استات )ویتامین  (2017) همکاران

شود که در آ( باعث افزایش پروتئین کل موکوس در ماهی کلمه می

توان با توجه به این نتایج می باشد.دست آمده میهجهت تایید نتایج ب

یم آلژینات با وزن مولکولی پایین در روده سد بیان کرد که احتماالً

های لنفوییدی شده و در نتیجه ترشح باعث بهبود وضعیت بافت

موکوس در سطح پوست افزایش یافته و موجب افزایش مقدار پروتئین 

 کل شده است.

طورکلی نتایج این تحیقیق حاکی از آن است که جیره حاوی هب

های رشد ماهی یری بر شاخصسدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین تاث

 ایمونوگلوبولینچنین تاثیری بر میزان لیزوزیم و کپورمعمولی ندارد. هم

دار میزان پروتئین کل کل موکوس نداشته ولی باعث افزایش معنی

توان نتیجه گرفت شود بنابراین میموکوس نسبت به گروه شاهد می

و افزایش ایمنی که سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین باعث تحریک 

 .شوددر ماهی کپورمعمولی می
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