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 Introduction: In the present study, the effects of dietary sodium propionate as an acidifier 

additive on some indices of growth, survival rate, and serum immunity of goldfish were 

investigated.  

Materials & Methods: In this study, 240 fish with an average initial weight of 7.2±0.75 

g were randomly distributed in 12 aquariums. The fish were fed with the levels of 0 

(control), 1.5% and 2.5% sodium propionate in the feed for 60 days. 

Result: The results showed that weight gain, weight gain percentage, specific growth rate, 

condition coefficient, and survival rate in the treated fish were significantly higher than 

the control group (P<0.05). However, the highest feed conversion ratio was observed in 

the control group (P<0.05). Also, the highest levels of serum immunoglobulin M 

(9.64±0.11 mg/l) and lysozyme (15.61±1.03 μg/ml/min) were observed in 2.5% sodium 

propionate treatment compared to others (P<0.05).  

Conclusion: According to the results of this study, the use of 2.5% sodium propionate in 

goldfish diet acts as a growth stimulator and can enhance the growth performance along 

with the immune system. 
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های رشد، بازماندگی و افزودن سطوح مختلف سدیم پروپیونات بر برخی شاخص ریتأث

 (Carassius auratus)های ایمنی سرم ماهی قرمز برخی پاسخ
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، طی مطالعه قرمز یماههای رشد، بقاء و ایمنی سرم بر برخی شاخص عنوان یک اسیدیفایربه وناتیپروپ میسدآثار افزودنی خوراکی  :مقدمه

 . گردید حاضر بررسی

 شدند. عیتوز ومآکواری 12 طور تصادفی دربه گرم 2/7±75/0اولیه  وزن نیانگیمقطعه ماهی با  240در این مطالعه تعداد  ها:مواد و روش

 شدند. یروز غذاده 60 سدیم پروپیونات در خوراک برای درصد 2و  1)شاهد(،  0با سطوح ها ماهی

شده  مارتی هایو نرخ بقاء در ماهی توضعی ضریب ،ژهوی رشد نرخ ،وزن شافزای درصد ،وزن کسب شده زانیم نشان داد که جینتا نتایج:

(. >05/0Pترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد دیده شد )که بیش(. درحالی>05/0Pشاهد بود )داری باالتر از گروه طور معنیهب

( قهیدق/تریلیلیم/کروگرمیم 61/15±03/1لیزوزیم )گرم/لیتر( و یلیم 64/9±11/0سرم ) M نیمونوگلوبولیاترین میزان چنین، بیشهم

  (.>05/0Pدرصد مشاهده شد که از سایر تیمارها بهتر بود ) 2 وناتیپروپ میسددر تیمار 

عنوان یک محرک رشد در خوراک ماهی قرمز به وناتیپروپ میسددرصد  2کارگیری براساس نتایج این پژوهش، به :گیری و بحثنتیجه

 تواند عملکرد رشد  را به همراه سیستم ایمنی تقویت نماید.عمل کرده و می
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 مقدمه

ی خوراک یهایزودنعنوان افها بهکیوتیب یامروزه استفاده از آنت       

 یمشکالت عموم لیدلبه جهت افزایش رشد یا تقویت سیستم ایمنی

ممنوع کشورها  تربیش در هاکیوتیبیبه آنت هایباکتر مقاومت شیو افزا

در اروپا که  تیممنوع(. این 2018و همکاران،  Okocha) است دهیگرد

 یهایفزودنا ظهورفرصت  ،اجرا درآمدهبه یصورت قانونبه 2006سال  از

 اهانیو گ هاکیوتیپروب ها،میآنز ،یآل یدهایاس چونهم ینیگزیجا

، Luckstadt) ه استکرد جادیا انیو آبز وریرا در خوراک دام، ط ییدارو

هستند که  ییمجاز غذا یهایافزودن ی، گروهی ازآل یدهایاس (.2008

ز ا یبمضر و نامناس یایبقا گونهچیه پس از اضافه شدن به مواد غذایی

ها آن همین خاطر کاربردگذارند. بهخود در گوشت ماهی برجای نمی

 دهاییاستفاده از اس .اعالم شده استمجاز  و آبزیان در خوراک دام

از طریق بهبود هضم و کاهش  تواندیم گویو م یماه یدر غذا یآل

 همراه بیاوریدتولید را بهاقتصادی  صرفهضریب تبدیل خوراک، 

(Luckstadt ،2008 .)در خوراک، عالوه کننده یدیاس باتیترک کاربرد

سبب بهبود جذب مواد  در جیره،مضر  یهایباکتر تیکاهش جمعبر 

(. 1399کنعانی و همکاران، ) شودیمدر روده میزبان نیز  یمغذ

محرک رشد و ایمنی  را به عوامل یآل دهاییمثبت اس عملکردمحققان 

 هایمیآنز بهبود فعالیت چونمه در آبزیان در بهبود پارامترهایی

 نیپروتئ رییپذهضم شیافزا (،2007 همکاران، و Kotzamanis) یگوارش

و حذف  یمواد معدن زیاتول شیافزا، (Luckstadt ،2008) یو چرب

در محیط  یاکلیسالمونال و اشرش چونیی همزامارییهای بباکتری

مجاورت  ها درباکتری توپالسمیس pHو کاهش اسیدی لوله گوارش 

و  Abdel-Latif) اندنسبت داده هاآنمرگ  تیو در نهااسیدیفایر 

نمک  یک NaC2H5COO با فرمول وناتیپروپ میسد (.2020همکاران، 

 یافزودن کی این ماده(. Luckstadt، 2008است ) کیونیپروپدیاس

بردن  نیاز ب یبرا و شده دیتول یمتداول است که به طور صنعت ییغذا

مثبت  آثار. گیردمی اد غذایی مورد استفاده قراردر مو هاکپک

عملکرد و بهبود  خوراکدر  هاآن یهاو نمک ی مختلفآل یدهایاس

، Satohو  Pande) کماننینگ یآالقزل یدر ماه و سیستم ایمنی رشد

 یو خارماه (2014 و همکاران، Da Silva) یوانام یگویم (،2008

 و همکاران، Castilloاست ) هگزارش شد( Sciaenops ocellatus) سرخ

رشد،  هایشاخص بر وناتیپروپ میسد خوراکی اثر که. درحالی(2014

( Carassius auratus) قرمز یماهسرم در  یمنیا یهابقاء و پاسخ

 یهااز گونه یکیقرمز   یمورد مطالعه قرار نگرفته است. ماهتاکنون 

در مطالعات  یستیز عنوان مدلکه بهیان استخوانی بوده ماهاز معروف 

و همکاران،  Rashmeeiمورد استفاده قرار گرفته است ) یشماریب

ازجمله تنوع  یاریبس لیدلبه یماهاین گونه ، نیعالوه بر ا .(2021

 طیبه شرا ادیو تحمل ز خوراک دستیبا  ادیز یرنگ پوست، سازگار

آب  ینتیز یانماه نیترجیو را نیترمحبوب جزء در اسارت، یطیمح

 قیتحقدر لذا  (.2016، همکارانو  Gumus)شود تلقی می نیریش

بر برخی فاکتورهای  رهیدر ج وناتیپروپ میبار اثر سد نیاول یحاضر برا

 گرفت. مورد بررسی قرارقرمز  یماه رشد، بقاء و ایمنی

 

 ها مواد و روش
دانشگاه آزمایشگاه شیالت در  یاهفته 8دوره  کیدر  قیتحق نیا       

 240. تعداد رفتیتهران انجام پذ قاتیواحد علوم و تحق یالمآزاد اس

طور به گرم 2/7±7/0 یوزن انحراف معیار(±) نیانگیقرمز با م یعدد ماه

 260متر، سانتی 100×50×60) ایشهیش ومآکواری 12 مساوی در میان

 در خالل آزمایش، میانگینشدند.  عیتوز کسانی طیبا شرا لیتر آبگیری(

گرم بر میلی 6/5، محلول ژنیگراد، اکسدرجه سانتی 25±2 ی آبدما

کربنات  تریگرم بر لیلمی 286±2/1آب  یسخت و pH 3/7-7، لیتر

 ییساعت روشنا 12 مارهایت یبرای تمام ییروشنا زانیم بود. میکلس

 یروز با غذا 60مدت به انیماه .دیگرد میتنظ یساعت خاموش 12و 

ماهی شده است )خوراک  یطراح کپور انیماه یکه برا SFC نوع هیپا

 شدند. هی( تغذرانیاشرکت کیمیاگران تغذیه، شهرکرد،  کپور معمولی،

الزم به ذکر است که جیره تجاری فاقد هرگونه مکمل بوده و شامل 

 1/9درصد فیبر،  6/5درصد چربی،  0/6درصد پروتئین خام،  5/39

خشک درصد رطوبت در وزن  2/7درصد فسفر و  5/1درصد خاکستر، 

 میدرصد سد 2و  1)شاهد(،  0سطوح آزمایش را  یمارهایت بود.

محلول با  یصورت اسپربهداد که در خوراک تشکیل می وناتیپروپ

و همگن  کنواختیصورت و بهاسپری  هیپا رهیبه ج درصد 4 نیژالت

های مورد استفاده براساس نتایج دلیل انتخاب غلظت. دیگرد پخش

های ماهی تغذیه شده با سدیم پروپیونات ونهمشابه در سایر گ تحقیقات

(. 2016و همکاران،  Hosseinifar؛ 2016و همکاران،  Safariبود )

 و تا حد سیریبرحسب درصد وزن بدن  انیماهروزانه بچه یغذا زانیم

 هایرهیبار در روز با ج 3روز و  60مدت به انیماه .شد نییتع هایماه

 یطرح کامالً تصادف کیدر قالب  یبررس نیشدند. ا هیتغذ آزمایشی

دوره، هر  ینظر گرفته شد. در طتکرار در 3 ماریهر ت یانجام شد و برا

و حدود  فونیس هاومیمانده از کف آکواریمواد باق ریروز مدفوع و سا

 میارزیابی تأثیر سد رایب شد.می ضیتعو ومیآب هر آکوار درصد 30-20

 هرمختلف،  یتیمارها درمز قر انیرشد ماه هایبر شاخص وناتیپروپ

 01/0با دقت  تالیجید یبا ترازو ماریهر ت انیوزن ماه بارکیروز  15

 یرگیاندازه متریلیم 1با دقت  معمولی کشخط با هاآن کل گرم و طول

پس شده و  قطع یسنجستیقبل از ز تساع 24 هاتغذیه ماهی .شدمی

 هوشیب خکیگل معصاره گرم در لیتر میلی 100با محلول  از صید

های مطالعه، شاخص نیدر ا (.2012و همکاران،  Azarm) شدندمی
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 دیمحاسبه گرد ریطبق روابط ز های آزمایشیو بقاء ماهیرشد 

(Ahmadifar  ،2012و همکاران:)                    )1W – 2BW = (W 

 گرم وزن نهایی ماهی: 2W، گرم وزن اولیه: 1W :(BW) افزایش وزن

  100×BWI = BW:                            (BWI) زایش وزنافدرصد 

  100×] )1t–2t( /)0log W – 1SGR= [(lig W: (SGR) ویژه رشد شاخص

 :(FCR) ضریب تبدیل غذا

FCR = )دست آمده ماهی )گرم(هگرم وزن ب /غذای خورده شده )گرم  

  L /= [WCF 3 [ ×100:            یا ضریب چاقی )CF(فاکتور وضعیت 

W: گرم( وزن نهایی ماهی( ،L :متر( )سانتی طول کل ماهی 

صورت روزانه ثبت تلفات ماهیان بهدرصد بقاء، گیری منظور اندازهبه 

 گشت:زیر محاسبه  رابطهبقاء با استفاده از  درصد .گردیدمی

درصد بازماندگی = [
تعداد ماهی های موجود در پایان آزمایش

تعداد ماهی ها در شروع آزمایش
] × 100 

آزمایش دوره  یدر انتها یرگینمونهبرداری و خونگیری: نمونه       

ها صورت گرفت. پس از قطع غذادهی و تخلیه لوله گوارشی ماهی

گرم در میلی 100) خکیگل م ها پس از صید تصادفی با محلولماهی

 صورت گرفت یدم ساقه با قطع یریخونگ اتیو عمل شده هوشبی( لیتر

در  یآورجمع از پس خون های. نمونهماهی از هر آکواریوم( 3اد )تعد

 دارینگه یخچال در ساعت 2 مدتبه هپارین فاقد اپندروف هایتیوب

 15 مدتبه دقیقه در دور 3000) سانتریفیوژ از استفاده با سپس و

سرم جدا گردید.  های(، نمونهگرادیدرجه سانت 4 دمای در دقیقه

درجه  -80دمای  در سرولوژی شاتآزمای انجام از قبل تا سرم هاینمونه

 بررسی یبرا (.2020و همکاران،  Rashmeei) شدند دارینگه گرادسانتی

 راتیی( با مختصر تغ1990) Ellisسرم از روش  میزوزیل تیفعال زانیم

در  کروگرمیم 750سرم با  تریکرولیم 25منظور، نیاستفاده شد. بد

 منجمد شده در خالء Micrococcus lysodeikticusی باکتر تریلیلیم

 تراتیآلمان( در بافر فسفات س )نمایندگی گمایستهیه شده از شرکت 

. دیمخلوط گرد یاخانه 96 یزایال تیپل یهاگوده در (pH 5/8) موالر 1/0

بعد  قهینانومتر در چهار و نه دق 450در طول موج  یجذب نورسپس 

از سرم که سبب کاهش  یمقدار شد. ئتقراها گوده مخلوط در استقراراز 

واحد  کیشده به عنوان  قهیدر دق 001/0 زانیمبه یجذب نور زانیم

 نشان داده شد. تریواحد در ل ادرنظر گرفته شده و ب میزوزیل تیفعال

 به (گمایشده )س زهیلیوفیمرغ لتخم دهیسف میزوزیمطالعه از ل نیا در

 M (Ig نیمونوگلوبولیا شد.استاندارد استفاده  یمنحن میترس منظور

M،) مدل  زریدستگاه اتوآناال لهیوسبه(Prestige 24iطبق  و،ی، توک )ژاپن

 آزمون )پارس یشگاهیآزما تیک با استفاده از سازنده شرکت دستورالعمل

 (.2020 و همکاران، Rashmeeiشد ) یریگاندازه (رانیا البرز، ،طب

تجزیه و تحلیل این مطالعه،  در: هاداده تجزیه و تحلیل آماری       

بعد از  انجام گرفت. 24نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

( و همگنی واریانس رنوفیاسم-آزمون کولموگروفآزمون نرمالیته )

-ANOVA (oneیا طرفه تجزیه واریانس یکها، )آزمون لون( داده

way analysis of variance )افزار مذکور منراستفاده از با ها داده

ها در میان تیمارهای مختلف با داده صورت گرفت. مقایسه میانگین

 Duncans Multiple- rangeای دانکن )زمون چند دامنهآاستفاده از 

test صورت گرفت.درصد  5( در سطح احتمال 

 

 نتایج

ها در و بازماندگی بچه ماهی رشد بررسی شده نتایج فاکتورهای       

 1در جدول  وناتیپروپ میسدتلف تغذیه شده با مکمل تیمارهای مخ

 شیوزن کسب شده، درصد افزا زانی، مجینتااین آمده است. براساس 

و درصد  تیشاخص وضع ،خوراک لیتبد بیضر ژه،یوزن، نرخ رشد و

 مارینسبت به ت وناتیپروپ میسد %2و  %1 یمارهایدر ت یبازماندگ

 (.>05/0P)را نشان داد  یدار یشاهد اختالف معن
 

در ماهیان تغذیه شده با های رشد و بقاء شاخصمیانگین : 1 جدول

وناتیپروپ میسد سطوح مختلف  

حروف غیرهمسان در (. =3nانحراف معیار بیان شده است ) ±صورت میانگینهنتایج ب

 (.>05/0P) باشدیدرصد م 5داری در سطح دهنده اختالف معنیهر ردیف نشان
 

ماهی قرمز تغذیه  فاکتورهای ایمنی سرم خونح وتغییرات سط       

 2و  1ی هاشکلدر  وناتیپروپ میسدشده با سطوح مختلف مکمل 

 یداریمعن اتکه اختالف بوددهنده آن نشان جینتااست.  داده شده نشان

با شده  هیقرمز تغذ هاییتام سرم ماه نیمونوگلوبولیا زانیدر م

نحوی ( به>05/0Pداشت )وجود  وناتیپروپ میسدتیمارهای مختلف 

شاهد برابر با  ماریسرم در ت M نیمونوگلوبولیا زانیم نیترکم که

 میسد ماریآن در ت زانیم نیترشی( و بتریگرم/لیلمی) 31/0±24/8

مشاهده شد )شکل ( تریگرم/لیلمی) 64/9±11/0برابر با  %2 وناتیپروپ

های آزمایشی نیز ماهیبچهسرم  میزوزیل میزان فعالیت ترینبیش. (1

 میسد ماریدر تبود که  (قهیدق/تریلیلیم/کروگرممی) 03/1±61/15

 )شاهد( 0 شاخص
سدیم 

 %1 وناتیپروپ

 سدیم

 %2 وناتیپروپ

 b74/1±21/94 a45/1±93/810 a44/0±12/105 درصد افزایش بدن

 b13/0±79/6 a12/0±8/7 a11/0±4/7 وزن کسب شده )گرم(

)درصد در د ویژه نرخ رش

 روز(

b13/0±47/1 a14/0±38/1 a13/0±39/1 

 a31/0±78/2 b12/0±26/2 b12/0±22/2 ضریب تبدیل غذایی

طول حاصل شده 

متر()سانتی  

c41/0±42/1 b26/0±69/1 a13/0±13/2 

 a04/0±52/1 a12/0±49/1 b10/0±22/1 شاخص وضعیت )درصد(

 b23/1±60/95 a15/1±22/99 a15/1±22/99 درصد بازماندگی
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و تیمارهای مختلف در مورد این شاخص مشاهده شد  %2 وناتیپروپ

ترین کم (.>05/0P)داری را سبب شده بودند های معنینیز تفاوت

 34/11±89/1شاهد با مقدار  ماریدر ت سرم میزوزیلفعالیت  زانیم

 .مشاهده گردید( قهیدق/تریلیلیم/کروگرممی)

 بحث
باعث  تواندیم ی همورال و سلولیمنیو اهای رشد بهبود شاخص       

در  ی آبزی رابازماندگ نرخ شیرشد بهتر و افزا ک،یاکولوژ یسازگار

حاصله در  جینتا (.2015و همکاران،  Adel) دوره پرورش گردد یط

وزن، نرخ رشد  شی، درصد افزابهبود وزنداد که  ننشاپایان آزمایش 

 درصد 2و  1 یمارهایدر ت تیوضع ضریب و غذا لیتبد بیضر ژه،یو

 نمک قتیدرحقبهتر بود. شاهد  مارینسبت به ت وناتیپروپ میسد

خود با  کینرژتیبا اثرات س وناتیپروپ میسدچون هم یآل یدهایاس

شده  نیموجب بهبود هضم پروتئ ،دستگاه گوارشمناسب  pH حفظ

موجب بهبود عملکرد و  های مضر روده،کروبیم جمعیتو با کاهش 

  (.2020و همکاران، Dawood) شوندیم یرشد ماه هایشاخص

جذب مواد  شیموجب افزا یآل یدهایمشخص شده که اس نیچنهم

-Cuvin) گردندیدستگاه گوارش م pH کردن یدیاس قیاز طر یمعدن

Aralar ،یررسب(. 2011 و همکاران Da Silva ( و2014و همکاران ) 

Hoseinifar ( نشان 2016و همکاران )هیرشد و تغذ شیکه افزا دادند 

 میهضم، تنظ تیمنجر به بهبود قابل وناتیپروپ میسد مصرفاز  یناش

ماهی سفید  یدستگاه گوارش ایوتیکروبیو م یگوارش هایمیآنز تیفعال

 میحاضر اثرات افزودن سد جیمشابه با نتا .گرددیمدریای خزر 

 دیسف یماه لیاز قب یانیرشد در ماه هایبر شاخص وناتیپروپ

(Hoseinifar  ،بچه2016و همکاران ،)و  ی)کنعنان یمعمولکپور یماه

چنین و هم (2020و همکاران، Wassef) ییاروپا بأس ،(1399همکاران، 

 در گزارش شده است.( 2014، نو همکارا Da Silvaمیگوی وانامی )

 میسد %2 ماریغذا در ت لیتبد بیضر زانیم نیترکم یبررس نیا

 بید. ترکگردی شاهد مشاهده مارتی درآن  زانیم نیترشبی و وناتیپروپ

هضم و  تیمعده، قابل هایترشح آنزیم کیبا تحر وناتیپروپ میسد

 لیتبد بیسبب بهبود ضر ی،کروبیضدم خواصو  ییجذب مواد غذا

 اتموجب این موضوعات که شودیم یآبز یوزن و سالمت شیافزا ،غذا

در بخش خوراک  ژهیو)به های دوره پرورشرشد و کاهش هزینه تسریع

گزارش (. 2020و همکاران، Dawoodداشت ) دنبال خواهد( را بهانیآبز

و  یانرژ نیدر تأم ینقش مهمهای اسیدهای آلی نمککه  شده

 و همکاران، Hamerد )نکنیم فایروده ا الیتلیپا یهاسلولهموستازی 

 ،روده یکروپرزهایارتفاع م شیافزا ها با. درحقیقت این نمک(2008

و  Rašković)نمایند یفراهم م را ییمواد غذا ترشیجذب ب امکان

و همکاران  Hoseinifar جیحاضر با نتا قیتحق جینتا (.2011همکاران، 

 یماه ییغذا رهیدر ج وناتیپروپ میدنبال استفاده از سد( به2017)

( استفاده از 2020و همکاران ) Wassef یزبرا مطابقت دارد. بررس

بأس  یماه رهیدرصد در ج 3/0 ای 2/0 ریدر مقاد وناتیپروپ میسد

 شیافزا ،منجر به بهبود عملکردرا  (Dicentrarchus labraxیی )اروپا

 یطورکلروده و به هاییدستگاه گوارش، متعادل کردن باکتر تیفعال

سو که هم داندیم ییبأس اروپا هایسالمت انگشت قد تیبهبود وضع

 یبررس جیحاضر، نتا مطالعهمشابه با  .باشدتحقیق پیش رو می جیبا نتا

Aalamifar ( نشان داد که استفاده از سد2020و همکاران )می 

ر ( دLates calcarifer) ییایبأس آس یماه ییغذا رهیدر ج وناتیپروپ

 تیو وضعافزایش نرخ بازماندگی خوراک منجر به  درصد 5/0غلظت 

سرم،  یدانیاکس یآنت یهابهبود شاخص قیاز طر یماه یسالمت

 

 
( تریل گرم/یلی)مسرم  M نیمونوگلوبولیا راتییتغ: 1شکل 

 وناتیپروپ میشده با سطوح مختلف سد هیقرمز تغذ یماه

در میان تیمارها P <05/0 دار در سطحیاختالف معن وجود انگریب مختلف حروف

 .است
 

 
( قهیدق /تریلیلیم/کروگرمی)م سرم میزوزیل تیفعال زانیم :2 شکل

 وناتیپروپ میمختلف سد ریشده با مقاد هیقرمز تغذ یماه
در میان تیمارها P <05/0 سطح دار دریاختالف معن وجود انگریب فمختل حروف

 .است
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 میسد درصد 1و  2 ،شاهد یمارهایبا ت سهیدر مقا یمنیا یهاشاخص

 وناتیپروپ میمطالعه حاضر نشان داد که سد جینتا .دیگرد وناتیپروپ

 انیماهسرم  میزوزیال تیفعال زانیدر م زیموجود در جیره، اثر بار

 حسط نیباالتر در تیفعالاین  زانیم نیترشیب کهنحویبه تداش

 یایگو ،سرم میزوزیال تیفعال شید. افزاگردیمشاهده  وناتیپروپ میسد

 دباشمی زاو استرس یدر برابر عوامل عفون یماه یمنیا تیبهبود وضع

(Ellis ،1990).  ه در مطالعاین موضوعHoseinifar  و همکاران

 میدرصد سد 5و  5/2 ریکه مقادنحوینیز گزارش شد به( 2016)

 ریغ یمنیا یهاشاخص ،خزر یایدر دیسف یماه خوراکدر  وناتیپروپ

 یجانب ریمس و میزوزیتام، ل نیمونوگلوبولیسرم شامل ا یاختصاص

 .د، بهبود بخشیشاهدگروه با  سهیدر مقارا کمپلمان  تیفعال

همورال  یمنیپاسخ ا در که هستند یمهم یهانیپروتئ هانیوگلوبولمونیا

 M نیمونوگلوبولیاها ترین آنداشته و در ماهیان مهم ینقش مهم

. در مطالعه حاضر، (Nakanishi ،1996و  Iwama) گزارش شده است

 وناتیپروپ میسد درصد 2 تیمار واجددر سرم  M نیمونوگلوبولیامیزان 

 خاطربود. شاید این موضوع بهو شاهد  درصد 1 یتر از تیمارهابیش

. باشدقرمز  یماهغیراختصاصی  یمنیبر ا وناتیپروپ میسدآثار مثبت 

 هنشان دادنیز به همین صورت ( 2020و همکاران ) Wassef یبررس

 رهیدر ج وناتیپروپ میسد درصد 3/0 ای 2/0 ریمقاد کارگیریبهکه 

شامل سرم  یمنیا یهاپاسخمنجر به بهبود  ییبأس اروپا یس یماه

 تیفعال و تام نیمونوگلوبولیسرم، ا یخوارگانهیب تیفعال م،یزوزیل فعالیت

 Maslowskiتحقیق  نتایج .گرددیم خون دیسف یاهگلبول یتنفس انفجار

 لیاز قب فایراسیدی باتیکه ترکداد نشان هم  Mackay (2011)و 

 GPR43 ای نیپروتئ G یهارندهیاتصال به گ قیاز طر میسد وناتیپروپ

  انیب یالتهاب یهاو پاسخ یراختصاصیغ یمنیکه عمدتاً در پاسخ ا

که ، هر چند گردندیهمورال م یمنیموجب بهود پاسخ ا گردندیم

ثابت نشده و نیاز  صورت دقیقهنوز به انیدر ماه سمیمکان نیاوجود 

تحقیق و  دست آمده از اینهبا توجه به نتایج ب .تر داردبه بررسی بیش

خصوص برای هزیستی ب مدل کیعنوان قرمز به یماه کهنظر به این

 میمختلف سدخوراکی سطوح  ریتأث، مطرح است خانواده کپورماهیان

 یمنیو ا قاءرشد، ب یاهبر شاخصآن  %5/2 سطح ژهیوبه وناتیپروپ

 .موجه باشدقرمز مثبت و  یدر ماهغیر اختصاصی سرم 
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