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تاثیر نانوذره روی در جیره غذایی بر شاخصهای اریتروسیتی بچهماهی قزلآالی
رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792


مریم جعفرپور :ﮔﺮوه شیﻼت ،دانشﻜﺪه کشاورزی و منابﻊ ﻃﺒیﻌی ،دانشگاه آزاد اسﻼمی واحﺪ علوم و تحقیقات
تهﺮان ،صنﺪوق پستی771-94191 :



هومن رجبیاسالمی* :ﮔﺮوه شیﻼت ،دانشﻜﺪه کشاورزی و منابﻊ ﻃﺒیﻌی ،دانشگاه آزاد اسﻼمی واحﺪ علوم و
تحقیقات تهﺮان ،صنﺪوق پستی771-94191 :



مهدی سلطانی:

ﮔﺮوه بهﺪاشت و بیماریهای آبزیان ،دانشﻜﺪه دامپزشﻜی ،دانشگاه تهﺮان ،صنﺪوق پستی:

3413-94911



شهناز پورحسینی:

ﮔﺮوه بیوشیمی ،دانشﻜﺪه دامپزشﻜی ،دانشگاه آزاد اسﻼمی واحﺪ علوم و تحقیقات تهﺮان،

صنﺪوق پستی771-94191 :
تاریخ دریافت :اردیﺒهشت 9313

تاریخ پذیﺮش :شهﺮیور 9313

چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر نانوذره روی به عنوان مکمل معدنی در جیره غذایی بر خصوصیات خونشناسی مااهی زا آالی
رنگین کمان شامل تعداد گلبو های زرم همراه با اندیس های خونی پرداخا .تعاداد  099زطعاه بهاهمااهی زا آالی رنگاینکماان
) 41/22±5/14گرم( تهیه و پس از توزیع تصادفی به تعداد مساوی میان  41فضای آزمایشی (شش تیمار با سه تکرار) برای  2روز با
شرایط کارگاهی سازگار شدند جیره پایه بدون اف ودن مکمل روی آماده و به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد پنج جیره غاذایی
دیگر با اف ودن  59 ،09 ،49و  19میلیگرم نانوذره روی (زطر  19تا  09نانومتر) و  19میلی گرم سولفات روی به هر کیلوگرم غذای
پایه به عنوان تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه گردیدند ماهیان برای  1هفته با جی ه هاای مرباوب باه هار تیماار توذیاه و ویژگایهاای
اریتروسیتی آن ها در انتهای آزمایش بررسی شد نتایج نشان داد می ان هموگلوبین ،هماتوکری ،.و متوسط هموگلوبین گلبولی ()MCH
در تیمار  59میلی گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره در باالترین می ان نسب .به سایر تیمارهای آزمایشی زرار داش)p<9/95( .
همچنین بیشترین تعداد گلبو های زرم و هموگلوبین داخل گلبولی ( )MCHCنی در تیمار  09میلیگرم نانوذره روی در هر کیلوگرم
جیره مشاهده شد ،که البته اختالف معنیداری را با تیمار  59میلی گرم نانوذره روی نشان نداد یافته های پژوهش حاضر نشان داد که
مقادیر مختلف نانوذره روی به عنوان یکی از اشکا نوین عناصر فل ی موجب بهبود اغلب شاخصهای اریتروسیتی بههماهی ز آالی
رنگینکمان میگردد
کلمات کلیدی :نانوذره ،روی ،گلبولهای قرمز ،اندیسهای اریتروسیتی،

Oncorhynchus mykiss

951
* پست الﻜتﺮونیﻜی نویسنﺪه مسئول:

rajabi.h@srbiau.ac.ir
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مقدمه
پرورش قزلآالی رنگینکمان یکی از صناای همنت لیدین
پرولئین است که براساس لراکت ذخیرهسازی به اشکال هتراکت،
نیمههتراکت و حتی گسترده انجام هنیگینرد  Chaو همکناران،
 .)8002حفظ سنمهت هاهینان در هنر ین از اینن روشهنای
پرورشی هستلزم لغذیه هااسن بنرای ایجناد هماوهنت در برابنر
عیاهل بیماریزا و هتچاین حفظ رش هااس هاهیان پرورشی
است  Amarو همکاران8002 ،؛  .)9121 ،Landoltاهروزه انیاع
هختلفی از جیرههای غذایی برای ساین هختلف هاهیان پرورشی
طراحی ش ه لا بتیان جیابگیی نیاز رو به افزایش جیاه بشنری
به پرولئین باشا .
هیاد هع نی از اجزای لمام جیره غنذایی آبزینان پرورشنی
هسنتا کننه بننرای انجننام بسننیاری از فرآیان های هتننابیدیکی و
سمهت آبزیان پرورشی ضروری هنیباشن احتشناهی.)9821 ،
اغل جیرههای غذایی قادر به لاهین کاهل نیازهنای هعن نی در
هاهیننان ندننیده و ضننروری اسننت کننه ایننن کمدیدهننا در قاد ن
هکملهای ویتاهیای و هع نی به جیرههای غذایی اضافه گردن .
روی  ) Znیکی از عااصر ضروری برای هاهی است که در اغلن
ان امها ،بافتها و هایعات ب ن بنهعانیان لثدینتکاان ه غشناو و
اجزای سنلیدی عمنل هنیکان  .)9198 ،Chvapilعاصنر روی
هتچاین بر شکل ب ن اثنر گذاشنته  Yamaguchiو همکناران،
 )9129و هیج ن رش ن طدیعننی و لیسننعه اسننکلتی در آبزیننان
هیگردد  Yamaguchiو همکاران .)8002 ،روی نمش اصنلی را
در فعادیننت هیرهننینهننایننی هانانن انسننیدین ،گلیکنناگین،
کیرلیکیلروپینها و هنتچانین گانادولروپینهنا ایفنا هنیکان
 Coulstonو  .)9120 ،Nandonaفعادینننت آنتنننیاکسنننی انی و
شرکت در سیستتهای دفناعی از دیگنر نمنشهنای روی اسنت
 ،)8000 ،Powellبهطیریکه کاهش سنح اینن عاصنر فلنزی
هیج استرس اکسی الیی در قزلآالی رنگنینکمنان هنیشنید
 Hidalgoو همکنناران .)8008 ،عننموه بننر ایننن نمننش روی در
بسیاری از فرآیا های سلیدی نظینر لکثینر سنلیدی ،لیدین هثل،
ایمای و هماوهت در برابر رادیکالهای آزاد بهخنیبی ثابنت شن ه
اسنننننت  Fountoulakiو همکننننناران8099 ،؛  Tokudomeو
همکاران8099 ،؛  Wintergerstو همکاران8009 ،؛  Carpeneو
همکاران8008 ،؛  Caulfieldو همکاران.)9112 ،
هرچا عااصر فلزی هانا هس ،آهن و روی برای سنیخت
و ساز طدیعی هاهی ضروری بیده و الزم است که از طریق آب یا
غذا دریافت گردن  ،همادیر بیش از ح این لرکیدات نیز قادر بنه
961

ایجاد اثرات سمی بر آبزیان خیاه بید .لحمیمات نشان هیدهن
که همادیر باالی روی هیلیان به ایجاد سنیتیپای )Cytopenia
یا کاهش یاختههنای خنینی هاجنر گنردد  Irvingو همکناران،
 .) 8008عموه بر این همادیر باالی روی در خنین همکنن اسنت
هیجنن کنناهش کننارایی هننس  Maretو 8001 ،Sandstead؛
 Willisو همکاران  )8002و در نتیجه اختماللی نظیر کتخینی،
دیکننیپای و نننیلروپای شننید  Salzmanو همکنناران.)8008 ،
هتچاین همادیر باالی روی هنیلیانن بنا لنرثیر بازدارنن گی بنر
آزادسازی آهن از هااب ذخیرهای هیج کتخینی ناشی از فمنر
آهن گردد.
از سیی دیگر روی در ساخت آنزیتهنای آنین راز کنربن و
سیپراکسی دیسنمیلاز گلدنیلهنای قرهنز شنرکت داشنته و در
نتیجه بهعایان ی آنتیاکسی ان قیی بنرای حفنظ و نگنهداری
غشای اریتروسیتها و جلنیگیری از فعادینت رادیکنالهنای آزاد
هحرح است  Tomovaو همکناران  8001؛  ÓDellو همکناران،
9129؛  Hambidgeو همکاران  .)9121گزارشات هختلف نشنان
هیدها که روی هیلیان نمش هممی در لیسعه اریتروسیتهنا
و گلدیل قرهز ایفا کا  Sahinو همکاران )8002 ،دذا لرکیدنات
هختلف روی سیدفات روی ،نیترات روی ،کلرین روی ،کربانات
روی و اکسی روی) با غلظتهای هختلف برای لعیین کنتلنرین
هیننزان هننیرد نینناز روی در جیننره غننذایی بننرای رشن طدیعننی
قزلآالی رنگینکمان هیرد آزهایش قرار گرفتنه اسنت  Satohو
همکاران.)9129 ،
گسترش لرکیدات نانی در سراسر جمان و کاربردهای فراوان
این هیاد در صاای دارویی و غذایی هیج شن ه کنه لحمیمنات
هختلفی در هیرد کاربرد نانیذرات فلزی بهعایان هکمنل غنذایی
در هیجیدات هختلف از جمله هاهی صیرت پذیرد .لحمیق حاضر
بر این اساس و با لیجه به اهمیت روی به هحادعه لناثیر ننانیذره
روی به عایان شکل ساختمانی ج ی ی از آن در جیره غذایی بر
لع اد گلدیلهای قرهز همراه با دیگنر انن یسهنای هربنیب بنه
اریتروسیتها در قزلآالی رنگینکمان پرداخت.

مواد و روشها
آمادهسازي جیره غذايي :ننانی ذره روی  )ZnOهنیرد
استفاده در این لحمیق به هیزان ی کیلیگرم از شرکت فننآور
سپمر پارهیس ،لمران ،ایران لمیه گردی که ویژگنیهنای آن در
ج ول  9ارائنه شن ه اسنت .ذرات بنهشنکل حاهنل آزاد Free
 )carrierبا ان ازهای بین  20لا  10نانیهتر و قحر هتیسحی برابنر
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 21نانیهتر بیدن .
جدول  1خصوصیات نانوذره روي خنث:
نوع

ينديزه

سطح ويژه

میزين خلوص

شكل ظاهري

یین آزاد

 20-10نانیهتر

 10گرم بر هترهرب

 11درص

پیدر سفی

جیره غذایی پایه بهعایان غذای هصرفی در لیمار شاه
براساس پیشاماد  Hidalgoو همکاران  )8008لمیه گردی
ج ول  .) 8اجزای هیرد استفاده در این جیره غذایی از شرکت
بهپرور ،کرج ،ایران لمیه و لا زهان آهادهسازی در جای خا و
به دور از نیر خیرشی نگهداری ش ن  .هتچاین اجزای های
جیره غذایی نیز بههاظیر هحافظت از لغییرات احتمادی در فریزر
با دهای  -80درجه سانتیگراد قرار گرفتا .
اجزای هیرد استفاده در جیره غذایی پس از لیزین دقیق
ابت ا به خیبی با یک یگر هخلیب ش ه و سپس با افزودن هم ار
کمی آب لیسط هتزن برقی بهشکل خمیر در آه ن  .خمیر
حاصله در اداهه چرخ ش ه و با دستگاه پلتزن به پلتهایی با

چگال:
 0/12گرم بر هترهکع

ان ازه  8هیلیهتر هتااس با ان ازه دهان بچههاهیان) لد یل
ش  .غذای هیرد استفاده در هر ی از جیرههای غذایی برای
همابله با هر لغییر احتمادی در لرکی شیمیایی طی فیاصل دو
هفته ای لمیه و لا قدل از استفاده در فریزر با دهای  -80درجه
سانتیگراد نگهداری گردی  .هیزان روی نانی و سیدفات) لیمارهای
آزهایشی در حمیمت برابر با حاصل جم روی هیجید در لمام
اجزای هیرد استفاده برای هر ی از جیرههای غذایی همراه با
نانیذره یا سیدفات روی اضافه ش ه به هر لیمار بید .لیمارهای
آزهایشی با این وجید و برای سمیدت همایسه براساس هم ار و
نیع روی دریافتی از طریق هکمل هع نی نامگذاری ش ن .

جدول  2ترکیب جیره غايي :قزلآالي رنگینکمان بهعنوين غايي پايه بريساس پیشنهاد  Hidalgoو همكارين ()2002
ماده غايي:

درصد

آرد هاهی
گلیلن ذرت
آرد سییا
آرد گا م
روغن هاهی
هتبا آدژیاات س یت)
هکمل ویتاهیاه
هکمل هع نی

22/00
90/00
80/00
98/10
1/00
9/00
9/00
0/90

 aهکمل هع نی هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا) :سیدفات آهن1/21 ،؛ سیدفات هاگاز 80 ،809؛ سیدفات هس81/8 ،؛ ی 22 ،0؛ حملکاا ه2/22 ،
 bهکمل ویتاهیاه هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا به استثاای هیارد ذکر ش ه) :دی کلسیت پاتیلاات 220 ،81؛ پیری وکسین 9900 ،)pyridoxine HCl؛ ریدیفموین
8/98؛ نیاسیااهی 22 ،؛ فیدی اسی 8800 ،؛ لیاهین2200،؛ بییلین22 ،؛ ویتاهین  2/2 ،B12واح بیناهللی؛ ویتاهین آی 22 ،واح بینادمللنی؛ ویتناهین 990 ،D3
واح بینادمللی؛ ویتاهین آ 9120000 ،واح بینادمللی

زيستسنج :لع اد  100قحعنه بچنههناهی قنزلآالی
رنگینکمان در این لحمیق از نژاد فرانسیی  ،Aqualandفرانسنه)
با وزن هتیسط  99/88±2/29گرم از کارگناه لکثینر و پنرورش
قزلآالی هازن ران ،جاده هراز ،اسنتان هازنن ران در اردیدمشنت
 9818لمیه و به ی هزرعه هحلی در رباب کریت ،استان لمنران
هاتمل ش ن  .هاهیان برای ه ت  8روز با شرایط کارگاه در ین
حیضچه کانادی سازگار شن ه و سنپس بنه لیمارهنای آزهایشنی
انتم ال یافتا  .آب کارگاه از ی هاد چاه با درجه حرارت ثابنت
 99/8±0/1درجه سانتیگراد لرهین گردی .

این آزهایش در سه استخر کانادی با ابعاد  90×8×9هتنر
هر ی با دبی ورودی  8دیتر بر ثانیه انجام گرفت کنه هنر ین
لیسط لیری پارچهای به شش قسمت هسناوی در هجمنیع 92
فضای آزهایشی) لمسیت ش ن  .فضاهای آزهایشنی در اداهنه بنر
اساس ج ول  8بهصیرت کاهمً لصادفی به شش لیمار هر ی با
سه لکرار لمسیت گردی ن  .سنپس لعن اد  20قحعنه بچنههناهی
قزلآالی رنگنینکمنان بنهروش کناهمً لصنادفی در هنر ین از
فضاهای آزهایشی لیزی و برای دو روز دیگر با شرایط هر ی از
فضاهای آزهایشی سازگار ش ن  .الزم بهذکر است که هنی گیننه
969
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درص وزن ب ن) از جینرههنای غنذایی هربنیب بنه هنر ین از
لیمارها لغذیه ش ه و فاکتیرهای خینی هاهینان نینز در انتمنای
ه ت زهان آزهایشی بررسی گردی .

للفات و یا عمئت ظاهری ناشی از بیماری طی سازگاری هاهینان
با شنرایط کارگناهی هشناه ه نگردین  .هاهینان در هنر ین از
فضاهای آزهایشی برای ه ت هشت هفته با همن ار هشنابمی 2

جدول  3تیمارهاي آزمايش :مورد يستفاده در يين پژوهش
رديف
9
8
8
2
2
1

تیمار
فاق روی شاه هافی)
 90هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 80هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 20هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 90هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 90هیلیگرم سیدفات روی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی شاه هثدت)

تعیین فاکتورهاي خون :لع اد  2ع د از هاهیان هر ی
از لیمارهای آزهایشی در انتمای دوره هحادعالی و پس از ی
شدانهروز قح غذادهی با کم  820قسمت در هیلیین پیدر
گل هیخ بیهیش ش ن سلحانی و همکاران.)9820 ،
خینگیری از هاهیان با قح ساقه دهی انجام گرفته و خین
بهدست آه ه از لمام نمینهها به دیدههای اپا رف حاوی هپارین
انتمال یافته و بهسرعت در دهای  2درجه سانتیگراد به
آزهایشگاه خینشااسی دانشک ه داهپزشکی دانشگاه آزاد
اسمهی واح علیم و لحمیمات ،شمریار انتمال یافتا .
شمارش گلدیلهای قرهز پنس از رقینقسنازی بنه نسندت
 9:800لیسنط هحلننیل رقیننقکاان ه هننایت  )Hiem's fluidبننا
استفاده از همنیژ هخصیص گلدیلهای قرهز صیرت گرفت .نمینه
خنین در اداهنه زیننر الم نئیبنار پیشنرفته قننرار گرفتنه و لعن اد
گلیبیلهای قرهز خین بنر حسن هیلینین در هیلنیهترهکعن
 )n×106 mm-3زیر هیکروسکیپ نیری شمارش گردین  .هینزان
همالیکریننت نیننز بننر حسنن درصنن طدننق روش اسننتان ارد
هیکروهمالیکریت ان ازهگیری ش  .هیزان  8هیلیدیتنر از نمیننه
خننین فاقنن هننناده ضنن انعماد بننرای اینننن کننار وارد دیدنننه
هیکروهمالیکریننت گردینن ه و ینن انتمننای آن لیسننط خمیننر
هخصیص بسته ش  .دیدهها به ه ت  90دقیمه با سنرعت 2000
دور در دقیمه سانتریفیژ ش ه و هینزان همالیکرینت بنا لمسنیت
×90همیگلیبین
گلدیل قرهز به هیلیین

=

MCH

×90همالیکریت
گلدیل قرهز به هیلیین

تجزيه و تحلیل آماري لمام هتغیرهای هحادعالی در این
پژوهش شاهل لع اد گلدیلهای خینی ،هیزان همالیکریت،
همیگلیبین و ان یسهای گلدیلهای قرهز در هر ی از لیمارها
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نسدت حجت گلدیلهای قرهز به حجت کل خین بهصیرت درص
حجت فشرده لعیین گردی .)9110 ،Snieszko
هیزان همیگلیبین بهروش سیانیهتهمیگلیبین طدق روش
 Hinesو  )9190 Yashouvلعیین ش  .ده هیلنیدیتنر هحلنیل
درابکین بنرای اینن کنار در دیدنه آزهنایش ریختنه و همن ار 80
هیکرودیتر از خین حنین لکنان دادن دیدنههنا بنه آراهنی درون
دیدههای اپا ورف اضافه ش  .دیدههای آزهایش پنس از آن بنرای
ه ت  2دقیمه روی دستگاه درزانا ه قرار گرفت لا اختمب خین
و هحلیل درابکین بهخیبی انجام گینرد .غلظنت همیگلنیبین در
انتما براساس گرم در دسیدیتر با لعیین هیزان جنذب در طنیل
هیج  220ننانیهتر و همایسنه آن بنا هاحانی اسنتان ارد لعینین
گردی .
سایر انن یسهنای هربنیب بنه فاکتیرهنای خنینی شناهل
حجننت هتیسننط گلدننیدی  )MCV=Mean corpuscular volumeبننر
اسنننناس فمتننننیدیتر  ،)flهتیسننننط همیگلننننیبین گلدننننیدی
 )MCH= corpuscular hemoglobin Meanبننننر حسنننن
پیکننیگرم در سننلیل  )pgو غلظننت همیگلننیبین داخننلگلدننیدی
 )MCHC= Mean corpuscular hemoglobin concentrationبننننر
حس گرم در دسنیدیتنر  )g dL-1طدنق فرهنیلهنای زینر در
هنننر یننن از لیمارهنننای آزهایشنننی هحاسنننده گردی نننن
طدرستانی.)9822 ،
=

MCV

×90همیگلیبین

=

MCHC

همالیکریت

بهصیرت هیانگین±انحراف استان ارد حاصل از پاج بار لکرار
هحاسده گردی ن  .اختمف بین لیمارها با کم آنادیز واریانس
 )ANOVAلعیین و هحل اختمفات براساس آزهین
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 Tukey’s HSDبهدست آه  .سح هعایداری در لمام آزهینها
برابر  2درص درنظر گرفته ش  .لجزیه و لحلیل دادهها با کم
نرمافزار آهاری  SPSSنسخه  91انجام گرفته و نمیدارها بهکم
نرمافزار  SigmaPlotرست ش ن .

نتایج
نتايج تعديد گلبولهاي قرمز ( )RBCبررسی هینانگین
لع اد گلدیلهای قرهز هاهی قزلآالی رنگینکمان نشان داد که
لفنناوت هعاننیداری بننین لیمارهننای شنناه  ،سننیدفات روی90 ،
هیلننیگننرم نننانیذره روی و  90هیلننیگننرم نننانیذره روی در هننر
کیلیگرم از جیره غذایی وجید ن ارد  .)p>0/02این درحادی بید
که لیمار حاوی  80هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلنیگرم غنذا
دارای بااللرین لع اد گلدیلهای قرهز در همایسه با سایر لیمارها

بید که اددته اختمف هعایداری را با لیمار حاوی  20هیلیگنرم
نانیذره روی در هر کیلیگرم از جیره غذایی نشان ن اد شکل .)9
هماتوکريت هیزان همالیکریت هاهیان لغذینه شن ه در
لیمار شاه با  92/2±8/9درص به کتلرین هینزان در همایسنه
با سایر لیمارها رسی شکل  .)8هتچانین هینزان همالیکرینت
ی رون صعیدی را با افزایش هیزان نانیذره روی لنا هینزان 20
هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا نشان داده و پنس از آن در لیمنار
حاوی  90هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلیگرم جینره کناهش
یافت ،هرچا که لفاوت هعانیداری بنین اینن لیمنار بنا لیمنار
حاوی  20هیلیگرم ننانیذره روی در هنر کیلنیگرم غنذا وجنید
ن اشت  .)p>0/02هنتچانین اخنتمف هعانیداری در هینزان
همالیکریت بین لیمارهای شاه  ،سیدفات روی 90 ،هیلیگرم و
 80هیلیگرم نانیذره روی به ثدت نرسی .)p>0/02
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شكل  1تغییريت تعديد گلبول قرمز ( )RBCقزلآالي رنگینکمان در

شكل  2میزين هماتوکريت خون قزلآالي رنگینکمان در تیمارهاي

تیمارهاي آزمايش :حاوي مقادير مختلف روي

آزمايش :حاوي مقادير مختلف روي

حروف هشابه بر روی هر ی

از ستینها بیانگر ع م اختمف هعایدار بین لیمارها است )p<0/02

هموگلوبین غلظت همیگلیبین نیز اختمف هعانیداری را
در هیان لیمارهای آزهایشی نشان داد  .)p<0/02لیمنار حناوی
 20هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلیگرم غذا بنا 99/28±0/09
گرم بر دسیدیتر دارای بااللرین هیزان همیگلیبین در هیان سایر
لیمارها بید شکل  .)8هتچانین لیمارهنای سنیدفات روی90 ،
هیلیگرم نانیذره روی و  90هیلنیگنرم ننانیذره روی بنهلرلین
کاهش هعایداری را در هیزان همیگلیبین نسدت به لیمار حاوی
 20هیلیگرم نانیذره روی نشان دادن .)p<0/02

مقدير متوسذ هموگلذوبین گلبذول )MCH( :نتنایج
حاصل از لغییرات هتیسط همیگلنیبین گلدنیدی پنس از هشنت
هفته آزهایش نشان هیده که اخنتمف هعانیداری در هینزان
این هتغیینر بنین لیمارهنای آزهایشنی وجنید دارد ،)p<0/02
بهطیریکه ی ادگنیی کاهشنی شناهل  20هیلنیگنرم ننانیذره
روی> 90هیلیگرم نانیذره روی> 90هیلیگرم نانیذره روی>80
هیلیگرم نانیذره روی>سیدفات روی>شاه را هیلیان در هیان
هر ی از لیمارهای غذایی هشاه ه نمید.
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تاثیﺮ نانوذره روی در جیﺮه غذایی بﺮ شاخصهای اریتﺮوسیتی بچهماهی قزلآال....
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شكل  4میزين متوس

از ستینها بیانگر ع م اختمف هعایدار بین لیمارها است )p<0/02

حجم متوس گلبول )MCV( :ادگنیی چان ان ثابنت و
هشخصی در هیزان حجت هتیسط گلدیدی خین بین هنر ین از
لیمارهای آزهایشی هشاه ه نش شکل  .)1بنیشلنرین هینزان
حجت هتیسط گلدیدی خین با  980/2±0/2فمتنیدیتر در لیمنار
 90هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلیگرم غذا ثدت ش  ،کنه بنه
شننکل هعاننیداری بننیشلننر از سننایر لیمارهننای غننذایی بننید
 .)p<0/02هتچاین لیمار حاوی  80هیلیگرم ننانیذره روی در
کیلیگرم جیره با  902/812±0/812فمتنیدیتر دارای کنتلنرین
حجت هتیسط گلدیدی خین بید.
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غلظت هموگلوبین ديخل گلبول )MCHC( :یافتههای
هربیب به غلظت همیگلیبین داخل گلدیدی نیز در شکل  2اراینه
گردی ه است .هاهیان لغذیه ش ه با جیره شاه در این لحمینق
دارای کتلرین هیزان همیگلیبین داخل گلدنیدی در همایسنه بنا
سایر جیرههای غذایی بیدن  .لیمار  80هیلیگرم نانیذره وری در
هر کیلیگرم از جیره غذایی با  22/81±0/81گرم در دسنیدیتنر
دارای بااللرین هیزان همیگلیبین داخل گلدیدی بید .الزم بهذکنر
است که لفاوت هعایداری در غلظت همیگلیبین داخل گلدنیدی
بین لیمارهای  80و  20و هتچاین  90و  80هیلیگرم ننانیذره
روی به ثدت نرسی .)p>0/02
b
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حروف هشابه بر روی هر ی
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بحث
نیاز به عااصر فلزی و نحنیه جنذب آنهنا در انن ام هن ف
آبزیان از جمله هداحث لغذیهای است که طی چان دهنه اخینر
هیرد هحادعه فراوان قرار گرفت اسنت  Shawو 8099 ،Handy؛
 Buryو همکنناران8008 ،؛  Playleو همکنناران .)9118 ،اشننکال
هختلفی از عااصر فلزی با ساختمان هتفاوت براین اساس بنرای
استفاده در آبزیپروری هعرفی گردی هان که اددتنه هنر ین بنا
هزایا و هعایدی نیز همراه بیدهان  .لکای هنای ننیین هما سنی
شیمی در سادیان اخیر هاجر بنه سناخت نانیفلزهنای هختلفنی
گردی ه که بهددیل هاهیت کیچ از ویژگنیهنای هتمنایزی در
همایسه با اشکال هعمیل آنها برخیردار هستا ف ایی و الری،
 .)9810نتایج حاصل از این لحمیق نشان داد که همادیر هختلف
نانیذره روی با ان ازهای بین  20لا  10نانیهتر بهعانیان یکنی از
اشکال نیین عااصر فلنزی از لنرثیر هعانیداری بنر فاکتیرهنای
اریتروسیتی خین قزلآالی رنگینکمان برخیردار است.
گزارشات هختلف نشان هیدهن کنه هاناب هختلنف روی
نمش هممی در لیسعه اریتروسیتهای گینههای هختلف هاهیان
دارد  Sahinو همکننناران Tavares-Dias .)8002 ،و همکننناران
 )9112هشاه ه نمیدنن کنه لعن اد اریتروسنیت بچنههاهینان
لیمپیا در هخازن بارور ش ه با غذای طدیعی به  9/9× 901عن د
در هر هیکرودیتر خین رسی  ،درحادیکه این لع اد در نمینههای
لغذیه ش ه بنا جینره غنذایی فاقن روی بنه  2/2×901عن د در
هیکرودیتر خین کاهش یافت .نتایج لحمیق حاضر نیز نشنان داد
که لع اد اریتروسیتهای قزلآالی رنگینکمان با افزایش هیزان
نانی روی لا  80هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا بنهحن اکثر لعن اد
خید رسی که لفاوت هعایداری را با لیمار حاوی سیدفات روی
به عایان شکل رایج هکمل هع نی روی در جیره غذایی هاهینان
سردآبی داشت  .)p<0/02روی هتچاین یکی از اجزای اصلی و
ضننروری در سنناختمان آنننزیتهننای کربینی ن انی ن راز  )CAو
سیپراکسننی دیسننمیلاز  )SODدر گلدننیلهننای قرهننز اسننت
 Tavares-Diasو همکننناران9112 ،؛  Hambidgeو همکننناران،
 .)9121بههمین ددیل روی بهعایان ی آنتیاکسنی ان هحنرح
بیده که برای حفظ و نگهداری غشای اریتروسیتها و جلیگیری
فعادیت رادیکالهای آزاد ضروری هیباش  Tomovaو همکاران،
8001؛  Tomovaو همکنننناران8002 ،؛  ÓDellو همکنننناران،
 .)9129باابراین همادیر بااللر اریتروسیتها در لیمار حناوی 80
و  20هیلیگرم نانیذره روی در همایسه با لیمنار شناه و حتنی
لیمار حاوی سیدفات روی نشان هیده که روی بنهشنکل ننانی
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هیج افزایش هماوهت به استرسهای اکسی الیی و جلیگیری از
شکاا گی گلدیلهای قرهز و در نتیجه کنتخنینی در قنزلآالی
رنگینکمان هیگردد  Hisarو همکاران.)8002 ،
هیزان همالیکریت بیانگر نسدت پمسنما بنه سنلیلهنای
خینی بیده و هعیار خیبی برای لعیین ظرفیت حمل اکسیژن در
خین است  Larssonو همکاران .)9122 ،نتایج حاصنل از اینن
پژوهش نشان داد که هیزان همالیکریت قزلآالی رنگنینکمنان
در لیمننار حنناوی  20هیلننیگننرم نننانیذره روی بننیش از سننایر
لیمارهای آزهایشی بیده که هیلیان بیانگر قابلیت بااللر هاهیان
در این لیمار برای انتمال اکسیژن در همایسنه بنا هاهینان سنایر
لیمارها باش  .هیزان همالیکریت در قزلآالی رنگینکمان بسنته
بنه شنرایط نگنهداری بننین  89لنا  22درصن در نیسنان اسننت
 Millerو همکاران )9128 ،که بنا یافتنههنای پنژوهش حاضنر
هحابمت داشته و نشان هیده که ننانیذره روی ننه لامنا لناثیر
هافی بر هیزان همالیکریت ن اشته ،بلکه هیج لمیینت هینزان
آن در همادیر کتلر نسدت به سیدفات روی هیگردد.
ان یسهای خنینی قنزلآالی رنگنینکمنان در لیمارهنای
هختلف این پژوهش از ی ادگیی هشنخ لدعینت نمنیکنرد.
لیمار حاوی  80هیلیگرم نانیذره روی درحادی بنااللرین لعن اد
گلدیلهای قرهز و همیگلیبین داخل گلدیدی  )MCHCرا بهخید
اختصاص هیداد که کنتلنرین هینزان حجنت هتیسنط گلدنیدی
 )MCVنیز در این لیمار به ثدت رسی  .بهعدنارت دیگنر انن اره
گلدیلهای قرهز در لیمنار حناوی  80هیلنیگنرم ننانیذره روی
علیرغت افزایش غیرهعایدار در لعن اد) بنهشنکل هعانیداری
نسدت به لیمار  20هیلیگرم نانیذره روی کناهش یافتنه اسنت.
این درحادی است که بااللرین هیزان هتیسط همیگلیبین گلدیدی
 )MCHنیز در لیمار  20هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلنیگرم
غذا بهدست آه  .لحمیمات نشان هیده که افزایش سن عنموه
بر کاهش ان ازه هیج لملیل قابلیت انتمال اکسیژنی گلدیلهای
قرهز هیگردد  Satheeshkumarو همکناران .)8099 ،بانابراین
هیلیان نتیجهگیری کرد که خین هاهیان در لیمنار حناوی 20
هیلیگرن نانیذره روی علیرغت لع اد کتلر از قابلیت بنههرالن
بیشلری برای انتمال اکسیژنی برخیردار بیده و هنیلیانن نیناز
هاهی را به ویژه در شرایط کمدید اکسیژنی هانان لنراکت بناالی
هاهیان در سیستتهای فیق هتراکت لاهین نمای .
 Carmoو همکنناران  )8002نشننان دادننن کننه هاهیننان
لیمپیننای لغذیننه ش ن ه بننا همننادیر هختلننف روی دارای هیننزان
همیگلیبین بااللری نسدت به هاهیانی هستا که بنا جینرههنای
فاق روی لغذیه ش ه بیدن  .همادیر بااللر همیگلنیبین در لیمنار
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تاثیﺮ نانوذره روی در جیﺮه غذایی بﺮ شاخصهای اریتﺮوسیتی بچهماهی قزلآال....

 20هیلیگرم نانیذره روی در این پژوهش نسدت به لیمار شاه
و یا سیدفات روی نیز هیلیان در لایی این هیضنیع بنه قابلینت
بااللر این شکل از هکمل هعن نی روی ننانی روی) بنرای لیدین
آنزیتهای فلزی نظیر گلیلالیینین پراکسنی از داشنته باشن کنه
نمننش هممننی در هحافظننت از همیگلننیبین در همابننل لجزیننه
اکسی الیی دارد  Maretو  .)8001 ،Sandsteadهتچاین همادیر
بااللر همیگلیبین در لیمار حاوی  20هیلیگنرم ننانیذره روی را
هیلیان به ساتز بیشتر اسپکترین بهعایان همنتلنرین پنرولئین
ساختمانی در اریتروسیتها برای حفنظ شنکل ظناهری ،لمنارن
دیپی های غشایی و در نتیجه کنارکرد گلدنیلهنای قرهنز بنرای
انتمننال اکسننیژن نسنندت داد 9110 ،Bennett؛  Goodmanو
همکاران.)9122 ،
لرکی و ساختمان شیمیایی عااصنر ضنروری بنر هینزان
جننذب و نحننیه کننارایی آنهننا لاثیرگننذار اسننت ،بننهطننیریکننه
آبزیپروران همیاره بهدندال هیاد هع نی با قابلیت بنااللر جنذب
لیسنط آبزیننان پرورشننی هننیباشننا  Linو همکنناران.)8098 ،
بررسننیهننا بیننانگننر گزارشننات هتااقضننی از لنناثیر روی بننا
ساختمانهای شیمیایی هختلف بر رش قزلآالی رنگنینکمنان
است .برای هثال  Hardyو همکاران  )9129بینان نمیدنن کنه
هیزان لجم روی در قزلآالی رنگینکمان لحنت لناثیر کیلنت
روی بههرال بیشلنر از روی بنهشنکل سنیدفات و ینا سنیدفات
 EDTAدر نسدتهای پایین کلسیت به فسفر هیباش  Gomes .و
 )9118 Kaushikدر همابل گزارش نمیدن کنه هنی اخنتمف
هعاننیداری در غلظننت روی پمسننما و یننا الشننه قننزلآالی
رنگینکمان لحت لرثیر لغذیه با سیدفات روی و یا هتیینین روی
وجید ن ارد Apines .و همکاران  )8009نیز یافتههای هشنابمی
از ع م لاثیر روی به اشکال سیدفات روی ،سیدفات هتیینین روی
و یننا روی کیلیننت ش ن ه بننا آهیایاسننی ها در لغذیننه قننزلآالی
رنگینکمان بهدست آوردن  .با این وجید ،لحمیق حاضر بهعایان
اودین پژوهش در زهیاه لرثیر روی بهشکل نانی بنر ویژگنیهنای
اریتروسیتی قزلآالی رنگینکمان نشان هیدهن کنه ننانی روی
قادر به افنزایش هعانیدار هتغیرهنای خنینی هحادعنالی شناهل
گلدیلهای قرهز ،همالیکریت ،همیگلیبین MCH ،و  MCHCدر
همایسه با سیدفات روی هیباش  .)p<0/02چاین اختمفنی در
یافتههنای پنژوهش حاضنر بنا هحادعنات گذشنته هنیلیانن بنا
ساختمان روی و ینا خصیصنیات فیزیکنی آن در ارلدناب باشن .
هصرف لرکیدات در ان ازه نانی هیلیان بنه لغیینرات اساسنی در
ساختار و خیاص این عااصر هاجر شید ،بهطیریکه لا به اهنروز
ص ها هحصیل ج ی برای اه اف هختلف در زهیاه فنآوری نانی
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ساخته ش ه است  Griffittو همکاران .)8001 ،باابراین انن ازه
کیچ لر ذرات اکسی نانی  20لا  10نانیهتر) در اینن پنژوهش
هیلیان به قابلیت بااللر جذب روی از جیره غذایی و در نتیجنه
کارایی بیشلر آن در ساتز سلیلهای خینی هاجر ش ه باش .
لیجه بنه خصیصنیات فیزییدیژین از اهمینت وینژهای در
پرورش آبزیان برخیردار هیباشن  .خنین یکنی از حینالیلنرین
بخشهای ب ن هاهیان است که آگاهی از شنرایط آن هنیلیانن
آبزیپنروری را در پیشندرد اهن اف حفنظ ،لکثینر ،نگنهداری و
پرورش آبزیان یاری نمای غمهپیر و همکناران9810 ،؛  Feistو
همکاران .)8002 ،بهطیر خمصه ،نتایج حاصنل از اینن لحمینق
نشان داد که نیاز قزلآالی رنگینکمان به روی لحت لاثیر شکل
هصرفی آن قنرار دارد ،بنهطنیریکنه روی بنهشنکل ننانی لناثیر
هعایداری بر لمام فاکتیرهای اریتروسیتی در این هحادعه داشته
و هیج بمدید آنها در همادیری پایینلر از ح بمیانه گنزارش
ش ه لیسط  )8099 NRCگردی ه است.

تشکر و قدردانی
نییسننا گان برخنننید الزم هننیدانانن کننه از زحمنننات
کارکاننان هجتمنن آزهایشننگاهی زکریننای رازی ،دانشننگاه آزاد
اسمهی واحن علنیم و لحمیمنات لمنران سپاسنگزاری نمایان .
هتچانین از آقنای همان س غمهحسنین خلینلننژاد بنهددینل
کم های بنیدرین در لمینه بچنههاهینان و طراحنی آزهنایش
هی ن انی و هما ن س رضننا عصنناره در لحلیننل اطمعننات لشننکر
هیگردد.

منابع
.1

يحتشام ،:ف .1336 ،.لغذیه هاهیان پرورشی ،انتشارات
سازهان شیمت ایران 811 .صفحه.

.2

سلطان ،:م.؛ يمیدبیگ ،:ر.؛ رضوين ،:س.؛ مهريب ،:م .و
چیتساز ،ح .1330 ،.هحادعه اثرات هیشدری اسانس و
عصاره گل هیخ در هاهی قزلآالی رنگینکمان لحت
شرایط کیفی آب .هجله دانشک ه داهپزشکی دانشگاه لمران.
شماره  ،21ردیف  ،2صفحات  22لا .21

.3

غالمپور ،ط.ع.؛ ييمانپور ،م.؛ حسین ،:س.ع .و شعبانپور،
ب .1330 ،.لاثیر سحیح هختلف شیری بر شاخ های رش ،
هیزان بازهان گی ،غذاگیری و پاراهترهای خینی در بچه هاهیان
سفی  .)Rutilus frisii kutum kamensky, 1901هجله زیست
شااسی ایران .دوره  ،82شماره  ،2صفحات  281لا .221

9314  تابستان،2  شماره،سال هفتم
trout. In Fish Nutrition in Practice. Edited by SJ Kaushik
and PJ Louquet. Coll. Les Colloque, No.61, Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris,

 انتشارات دانشگاه. خینشااسی پزشکی.1334 ،. م،:ﻃبرستان

France. pp: 897–902.

 بمدید کیفیت آب و خاک به.1330 ،. م، و الري.ر. م،:فديي

20. Goodman, S.R.; Krebs, K.E.; Whitfield, C.F.;

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

961

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

Riederer, B.M. and Zagon, I.S., 1988. Spectrin and
related molecules. Crit Rev Biochem Mol Bio. Vol. 23,
pp: 171-234.
Hambidge, K.M.; Casey, C.E. and Krebs, N.F. 1986.
Zinc. In Trace Elements in Human and Animal Nutrition.
Edited by W Mertz. Academic Press, Orlando, USA. pp:
1-137.
Hardy, R.W.; Sullivan, C.V. and Koziol, A.M., 1987.
Absorption, body distribution, and excretion of dietary
zinc by rainbow trout (Salmo gairdneri). Fish Physiol
Bioch. Vol. 3, pp: 133-143.
Hidalgo, M.C; Sito, A.; Palma, J. and Higuera, M.,
2002. Oxidative stress generated by dietary Zn-deficiency:
studies in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Int J
Biochem Cell Biol. Vol. 34, pp: 83-193.
Hines, R.S. and Yashouv, A. 1970. Differential
leukocyte counts and total leukocyte and erythrocyte
counts for some normal Israeli mirror carp. Bamidgeh.
Vol. 22, pp: 106-113.
Hisar, O.; Beydemür, S.; GüLçin, I.; Hüsar, S.A.;
YANIK, T. and Küfrevioglu, O.I., 2005. The Effects of
Melatonin Hormone on Carbonic Anhydrase Enzyme
Activity in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Erythrocytes in Vitro and In Vivo. Turk J Vet Anim Sci.
Vol. 29, pp: 841-845.
Irving J.; Mattman A.; Lockitch G.; Farrell K. and
Wadsworth L., 2003. Element of caution: a case of
reversible cytopenias associated with excessive zinc
supplementation. Can Med Assoc J. Vol. 169, No. 2, pp:
129-131.
Landolt, M.L., 1989. The relationship between diet and
immune response. Aquaculture. Vol. 79, pp: 193-206.
Larsson, A.; Haux, C. and Sjöbeck, M.L. 1985. Fish
physiology and metal pollution: results and experiences
from laboratory and ﬁeld studies. Ecotoxicol Environ Saf.
Vol. 9, pp: 250-281.
Lin, S.; Lin, X.; Yang, Y.; Li, F. and Luo, L. 2013.
Comparison of chelated zinc and zinc sulfate as zinc
sources for growth and immune response of shrimp
(Litopenaeus vannamei). Aquaculture. Vol. 84, No. 9, pp:
406-407.
Maret, W. and Sandstead, H.H., 2006. Zink
requirements and the risks and benefits of zinc
supplementation. J Trace Elem Med Biol. Vol. 20, pp: 318.
Miller, W.R.; Hendricks, A.C. and Cairns, J.J.R.,
1983. Normal ranges for diagnostically important
hematological and blood chemistry characteristics of
rainbow trout Salmo gairdneri. Can J Fisher Aqua Sci.
Vol. 40, pp: 420-425.
NRC, 2011. Nutrient Requirements of Fish and Shrimp.
The National Academies Press, Washington D.C. 376 p.
ÓDell, B.L.; Browning, J.D. and Reeves, P.G., 1987.
Zinc deficiency increases the osmotic fragility of rat
erythrocytes. J Nutr. Vol. 117, pp: 1883-1889.
Playle, R.C.; Dixon, D. and Burnison, K., 1993. Copper
and cadmium binding to fish gills: modification by
dissolved organic carbon and synthetic ligands Can J
Fisher Aqua Sci. Vol. 50, pp: 2667-77.

.4

. صفحه128 . فردوسی هشم
.5

،99  شماره،90  سال. هاهااهه فااوری نانی.کم نانیذرات آهن
.88  لا89 صفحات
6. Amar, E.C.; Kiron, V.; Satoh, S. and Watanabe, T.,
2004. Enhancement of innate immunity in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) associated with dietary intake of
carotenoids from natural products. Fish Shell Immuno.

7.

8.

Vol. 16, pp: 527-537.
Apines, M.J.; Satoh, S.; Kiron, V.; Watanabe, T.;
Nasu, N. and Fujita, S., 2001. Bioavailability of amino
acids chelated and glass embedded zinc to rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss, fingerlings. Aqua Nutr. Vol. 7, pp:
221-228.
Bennett, V., 1990. Spectrin-based membrane skeleton: a
multipotential adaptor between plasma membrane and
cytoplasm. Physiol Rev. Vol. 70, pp 1029-1065.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Bury, N.R.; Walker, P.A. and Glover, C.N., 2003.
Nutritive metal uptake in teleost fish. J Exp Biol. Vol.
206, pp: 11-23.
Carmo, M.V.; Pezzato, L.E.; Lima, M.M.B.F.
and Padilha, P.M., 2004. Optimum zinc supplementation
level in Nile tilapia Oreochromis niloticus juveniles diets.
Aquaculture. Vol. 238, pp: 385-401.
Carpene, E.; Andreani, G.; Monari, M.; Kindt, M. and
Isani, G., 2003. Biochemical changes during post-larval
growth in White Muscle of gilthead sea bream (Sparus
aurata) fed zinc-fertilized diets. Vet Res Commun. Vol.
27, pp: 215-218.
Caulfield, L.E.; Zavaleta, N.; Shankar, A.H. and
Merialdi, M., 1998. Potential contribution of maternal
zinc supplementation during pregnancy to maternal and
child survival. Am J Clin Nutr. Vol. 68, pp: 499S-508S.
Cha, S.H.; Lee, J.S.; Song, C.B.; Lee, K. and Jeon,
J.Y.J., 2008. Effects of chitosan-coated diet on improving
water quality and innate immunity in the olive flounder,
Paralichthys olivaceus. Aquaculture. Vol. 278, pp: 110118.
Chvapil, M., 1973. New aspects in the biological role of
zinc: a stabilizer of macromolecules and biological
membranes. Life Sci. Vol. 13, pp: 1041-1049.
Coulston, L. and Nandona, P., 1980. Insulin-like effect
of zinc in adipocytes. Diabetes. Vol. 29, pp: 665-667.
Feist, G.; Van Eenennaam, J.P.; Doroshov, S.I.;
Schreck, C.B.; Schneider, R.P. and Fitzpatrick, M.S.,
2004. Early identification of sex in cultured white
sturgeon (Acipenser transmontanus) using plasma steroid
levels. Aquaculture. Vol. 232, pp: 581-590.
Fountoulaki, E.; Morgane, H.; Rigos, G.; Antigoni, V.;
Menti, E.; Sweetman, J. and Nengas, I., 2011.
Evaluation of zinc supplementation in European sea bass
(Dicentrarchus labrax) juvenile diets. Aquacul Res. Vol.
41, pp: 208-216.
Griffitt, R.J.; Hyndman, K.; Denslow, N.D. and
Barber, D.S., 2009. Comparison of molecular and
histological changes in zebrafish gills exposed to metallic
nanoparticles. Toxicolo Sci. Vol. 107, pp: 404-415.
Gomes, E.F. and Kaushik, S.J., 1993. Effect of
replacement of dietary inorganic zinc by zinc methionine
on vegetable and animal protein utilization by rainbow

....تاثیﺮ نانوذره روی در جیﺮه غذایی بﺮ شاخصهای اریتﺮوسیتی بچهماهی قزلآال

رجﺒیاسﻼمی و همﻜاران

49. Yamaguchi, M. and Fukagawa, M., 2005. Role of zinc

35. Powell, S.R., 2000. The antioxidant properties of zinc. J

in regulation of protein tyrosine phosphatase activity in
osteoblastic MC3T3-E1 cells: zinc modulation of insulinlike growth factor-I's effect. Calcified Tissue Int. Vol. 76,
pp: 32-38.

36. Salzman, M.B.; Smith, E.M. and Koo, C., 2002.

Nutr. Vol. 130, pp: 47S-1454S.

37.

38.

39.
40.

Excessive oral zinc supplementation. J Pediat Hematol/
Oncol. Vol. 24, No. 7, pp: 582-584.
Sahin, K.; Smith, M.O.; Onderci, M.; Sahin, N.;
Gursu, M.F. and Kucuk, O., 2005. Supplementation of
zinc from organic or inorganic source improves
performance and antioxidant status of heat distressed
quail. Poult Sci. Vol. 84, pp: 882-887.
Satoh, S.; Takeuchi, T. and Watanabe, T., 1987.
Availability to rainbow trout of zinc in white fish meal
and of various zinc compounds. Nippon Suisan Gakkaishi.
Vol. 53, pp: 595-599.
Shaw, B.J. and Handy, R.D., 2011. Physiological effects
of nanoparticles on fish: A comparison of nanometals
versus metal ions. Environ Int. Vol. 37, pp: 1083-1097.
Snieszko, S.F., 1960. Microhaematocrit as a tool in
fisheries management. Special scientific report fisheries.
No. 314. US Department of the Interior Fish and Fisheries
Wildlife Special Science report, UAS, 15 P.

41. Satheeshkumar, P.; Ananthan, G.; Senthil Kumar, D.

42.

43.

44.

45.

and Jagadeesan, L., 2011. Haematology and biochemical
parameters of different feeding behavior of teleost fishes
from Vellar estuary, India. Comp Clin Pathol. Vol. 21,
No. 6, pp: 1-5.
Tavares-Dias, M.; Sandrim, E.F.S. and Sandrim, A.,
1998. Características hematológicas do tambaqui
(Colossoma macropomum) Cuvier, 1818 (Osteichthyes:
Characidae) em sistema de monocultivo intensivo. I. Serie
eritrocitária. Revista Brasileira de Biologia. Vol. 58, pp:
197-202.
Tokudome, Y.; Ito, A. and Otsuka, M., 2011. Effect of
Zinc-Containing β-Tricalcium Phosphate Nano Particles
Injection on Jawbone Mineral Density and Mechanical
Strength of Osteoporosis Model Rats. J Pharm Soc Jpn.
Vol. 34, No. 8, pp: 1215-1218.
Tomova, E.; Arnaudov, A. and Velcheva, L. 2008.
Effects of zinc on morphology of erythrocytes and spleen
in Carassius gibelio. J Environ Biol. Vol. 29, No. 6, pp:
897-902.
Tomova, E.S.; Velcheva, I.G. and Arnaudov, A.D.,
2009. Influence of copper and zinc on the erythrocytemetric parameters of Carassius gibelio (Pisces,
Cyprinidae), II. Influence of zinc on the erythrocytemetric parameters of Carassius gibelio (Pisces,
Cyprinidae). Bulgar Agri Sci. Vol. 15, No. 3, pp: 183-188.

46. Willis, M.S.; Monaghan, S.A.; Miller, M.L.; McKenna,

47.

48.

R.W.; Perkins, W.D.; Levinson, B.S.; Bhushan, V. and
Kroft, S.H., 2005. Zinc-induced copper deficiency: a
report of three cases initially recognized on bone marrow
examination. Am J Clin Pathol. Vol. 123, No. 1, pp: 125131.
Wintergerst, E.S.; Maggini, S. and Horing, D.H., 2007.
Contribution of selected vitamins and trace elements to
immune function. Ann Nutrition and Metab. Vol. 51, No.
4, pp: 301-323.
Yamaguchi, M.; Oishi, H. and Suketa, Y., 1987.
Stimulatory effect of zinc on bone formation in tissue
culture. Biochem Pharmacol. Vol. 36, pp: 4007-4012.

961

