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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سطوح مختلف نمک پروپیونات سدیم در جیره غذایی بر شاخصهای خونشناسی (تعداد گلبولهای
قرمز و سفید ،هموگلوبین ،هماتوکریت ،اندیسهای خونی ( MCV ،MCHو  )MCHCو شاخصهای بیوشیمیایی سرم (گلوکز ،کلسترول،
آلبومین و پروتئین کل) در ماهی کپور معمولی ) (Cyprinus carpioمیباشد .ماهیان در محدوده وزنی  25/99±4/43به  4گروه آزمایشی،
یک گروه شاهد با جیره غذایی پایه 3 ،گروه تیمار آزمایشی با جیره حاوی  1 ،0/5و  2درصد نمک پروپیونات سدیم (با  3تکرار) تقسیم شدند.
نتایج نشان داد که استفاده از نمک پروپیونات سدیم در جیره غذایی در میزان هموگلوبین ،هماتوکریت و اندیسهای خونی ( MCVو (MCHC

در برخی تیمارهای آزمایش روند افزایشی داشته است اما این اختالف معنیدار نبود ) .(P<0/05در حالیکه میزان  MCHدر تیمار  ،%1گلبول
قرمز در تیمار  %2و تعداد گلبول سفید در تیمار  0/5و  %1پروپیونات سدیم افزایش معنیدار نسبت به گروه شاهد نشان داد) .(P>0/05در بررسی
فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیان نتایج کاهش کلسترول خون را نشان داد اما این اختالف معنیدار نبود ) .(P<0/05اختالف معنیداری در
میزان گلوکز بین تیمارها مشاهده شد ) .(P>0/05بهطوریکه کمترین مقدار گلوکز مربوط به تیمار  %2پروپیونات سدیم بود که با گروه شاهد
از نظر آماری اختالف نداشت ) .(P<0/05در گروههای دریافتکننده نمک میزان آلبومین و پروتئین کل تغییرات معنیداری نداشت ).(P<0/05
در مجموع بهنظر میرسد افزودن نمک پروپیونات سدیم به جیره غذایی میتواند سبب تقویت برخی فاکتورهای دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی
ماهی کپور معمولی شود.
کلمات کلیدی :نمک پروپیونات سدیم ،ماهی کپور ،شاخصهای خونشناسی و بیوشیمیایی
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بررسی تأثیر سطوح مختلف نمک پروپیونات سدیم جیره غذایی بر برخی شاخصهای....

( Hossainو همکاران )2007 ،و کپور روهو (Baruah( )Labeo rohita

مقدمه
گسترش آبزیپروری در طی  10سال گذشته آبزیان را بهعنوان
یک منبع پروتئینی حیوانی مهم در سراسر جهان تبدیل کرده است
( Martínezو همکاران .)2016 ،در این راستا افزایش تراکم و بهدنبال
آن کاهش کیفیت آب ،خطر ابتال به بیماریها امری بدیهی است .یکی
از روشهای جلوگیری از ضررهای حاصل از بیماری ،پیشگیری و
کنترل آن میباشد .استفاده از آنتی بیوتیکها و پیشگیریکنندههای
شیمیایی مشکالت عمدهای مانند مقاوم شدن عامل بیماری نسبت به
دارو ،تجمع زیستی درگوشت آبزیان ،افزایش هزینههای جاری تولید
ماهی و آلودگی محیط زیست را بههمراه دارد ( Tangestaniو همکاران،
 .)2011بنابراین بسیاری از کشورها استفاده از برخی آنتیبیوتیکها
و پیشگیریکنندههای شیمیایی را منع و پرورش دهندگان را به سمت
استفاده از محرکهای ایمنی و مواد طبیعی سوق دادهاند ( Safariو
همکاران.)2016 ،
اسیدهای آلی یکی از انواع محرکهای طبیعی میباشند که در
ساختارشان دارای یک یا بیش از چند گروه کربوکسیل است (Wing-
 Keongو همکاران .)2009 ،از بین این ترکیبات ،آنهایی که بین 1
تا  7کربن دارند ،دارای اثرات ضد میکروبی هستند (،Eidelsburger
 .)1998اسیدهای آلی از طریق فرایند انتشار ،جذب سلولهای اپیتلیوم
روده میشوند و انرژی این سلولها را تأمین میکنند که درپی آن
سالمت روده را بهدنبال خواهد داشت ( partanenو .)1999 ،Morz
همچنین این اسیدها با نفوذ به دیواره سلولی باکتری باعث افزایش
نفوذ پروتون به داخل سلول میشوند ،بنابراین باکتری برای خروج
پروتونها با مصرف زیاد انرژی ( )ATPجهت حفظ  pHدرون سلولی
خود تالش میکند ،در نتیجه بهدنبال کاهش انرژی سلولی باعث مرگ
تدریجی باکتری میشود ( da Silvaو همکاران.)2013 ،
مطالعات نشان میدهد که اسیدهای آلی بهعنوان ترکیبات مقرون
بهصرفه و با خاصیت بهبود عملکرد بدن و خواص ضدمیکروبی ،گزینهای
مطمئن در صنعت خوراک آبزیان میباشد ( Hayekو همکاران2013 ،؛
2009 ،Raftari؛  Skrivanovaو همکاران .)2006 ،اثرات مثبت استفاده
از اسیدهای آلی در جیره آبزیان به جهت کنترل بیماری و بهبود
عملکرد رشد در گربه ماهی ) Owen( )Clarias gariepinusو همکاران،
 ،)2006هیبرید تیالپیا ) Ng( (Oreochromis sp.و همکاران2009 ،؛
 Zhouو همکاران ،)2009 ،قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 Pandey( )mykissو  ،)2008 ،Satohسیم دریایی ()Pagrus major
1Mean

Corpuscular Hemoglobin
Corpuscular Volume
3Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
2Mean
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و همکاران )2007a,b ،گزارش شده است .بهنظر میرسد این ترکیبات
با تحریک ترشح آنزیم معده ،قابلیت هضم و جذب مواد غذایی و
خواص ضدمیکروبی سبب بهبود نرخ تبدیل غذا ،افزایش وزن و
سالمتی آبزی میشود که موجب عرضه محصول در زمان کوتاهتر به
بازار شده و در نهایت کاهش هزینهها (بهویژه در بخش هزینه غذا) را
بهدنبال خواهد داشت .با این وجود هنوز اثرات اسیدهای آلی و نمکهای
آن بر بسیاری از جنبههای فیزیولوژیکی و شاخصهای خونی مشخص
نشده است.
پایش منظم خون آبزیان ابزار مفید و مناسبی برای پایهگذاری
وضعیت سالمت گلههای ماهی مزارع میباشد (کاظمی و همکاران،
 .)1389شاخصهای خونی باتوجه به اندازه ،سن ،وضعیت سالمتی،
عوامل محیطی و نیز در مراحل مختلف رسیدگی جنسی متغیر میباشند.
ترکیب خون در پاسخ به شرایط اکولوژیکی ،فیزیولوژیکی و استرس
1
دچار تغییرات عمدهای میشود .بهطورکلی گلبول قرمز،(MCH) ،
) 3،(MCHC) 2،(MCVگلبولهای سفید ،هموگلوبین ،هماتوکریت،
گلوکز و پروتئین کل بهعنوان شاخص استرس در مطالعات خونشناسی
مطرح میباشند و از مهمترین مؤلفههای دخیل در سیستم ایمنی
غیراختصاصی میباشند (فرزانفر.)1384 ،
ماهی کپور معمولی4با نام علمی ) (Cyprinus carpioاز خانواده
 ،Cyprinidaeبهعلت صرفه اقتصادی و خوشطعم بودن گوشت آن
یکی از مهمترین ماهیان پرورشی بهشمار میرود (وثوقی و مستجیر،
1383؛ ستاری و همکاران .)1382 ،در حال حاضر مطالعات اندکی د
رابطه با خواص تغذیهای اسیدهای آلی و نمکهای آنها بر شاخصهای
ایمنی خون در آبزیان وجود دارد ،درحالیکه در حیوانات خشکزی
این خواص کامالً شناخته شده است .بهعنوان مثال استفاده از مکمل
نمک بوتیرات سدیم در رژیم غذایی جوجههای گوشتی باعث افزایش
پاسخ ایمنی و کاهش صدمه به بافت شد ( Zhangو همکاران.)2011 ،
از آنجاکه تاکنون مطالعهای در زمینه اثر نمک پروپیونیات سدیم5بر
شاخصهای خونی و بیوشیمیایی مرتبط با ایمنی ماهی کپور معمولی
صورت نگرفته است ،لذا در این بررسی اثر مکمل غذایی نمک
پروپیونات سدیم بر برخی فاکتورهای خونشناسی و بیوشیمیایی خون
که از مؤلفههای دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی بدن میباشند
در جهت بهبود عملکرد سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی کپور
معمولی مورد مطالعه قرار گرفت.

4 Common

carp
propionate

5Sodium

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مواد و روشها
مطالعه حاضر در آزمایشگاه آبزیپروری شهیدفضلیبرآبادی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .در این بررسی کپور
ماهیان از کارگاه تکثیر و پرورش سیجوال در استان گلستان تهیه و
بهمدت دو هفته جهت سازگاری در شرایط آزمایشگاه نگهداری شدند.
در این تحقیق نمک پروپیونات سدیم از شرکت سیگما(1آلمان) خریداری
شد 48 .قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی  25/99±4/43تحت جیره
غذایی حاوی  1 ،0/5 ،0و  2درصد پروپیونات سدیم ( Safariو همکاران،
 )2016بهمدت  8هفته تغذیه (روزانه بهمیزان  % 3وزن بدن) شدند.
در پایان دوره به جهت سنجش شاخصهای خونی ( )CBCو بیوشیمیایی
خون ،خونگیری بهعمل آمد .بدین منظور ابتدا ماهیان توسط پودر گل
میخک ( 1گرم در لیتر) بیهوش شدند و خونگیری از انتهای ساقه
دمی توسط سرنگ  2/5سیسی صورت گرفت .یک بخش از نمونههای
خون جهت سنجش فاکتورهای خونشناسی (گلبول قرمز ،گلبول
سفید ،هماتوکریت و هموگلوبین) در ویالهای حاوی ماده ضدانعقاد
خون (هپارین) قرار داده شدند .بخش دیگر خون به ویالهای فاقد
هپارین برای جداسازی سرم جهت سنجش میزان گلوکز ،کلسترول،
آلبومین و پروتئین کل انتقال یافت .برای جداسازی سرم از سلولهای
خونی ،نمونههای خون بهمدت  7دقیقه با دور  6000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند .سرم جداشده به ویالها ریخته شده و تا زمان
آزمایش در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
جهت تعیین شاخصهای خونی از روشهای توصیف شده توسط
( )1990( Houstonبرای خون شناسی ماهیان) استفاده شد .تعداد
گلبولهای قرمز و سفید پس از رقیقسازی با محلول دیس (با رقت
 )50:1با استفاده از الم نئوبار مورد سنجش قرار گرفت ( Rawlingو
همکاران.)2009 ،
سنجش مقدار هموگلوبین خون با استفاده از روش استاندارد
سیانومت هموگلوبین توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر و کیت تشخیصی
شرکت پارس آزمون در طول موج  540نانومتر انجام گرفت .بدین
منظور ابتدا در هر لوله آزمایش  5میلیلیتر محلول درابکین ریخته و
سپس  20میکرولیتر نمونه خون به آن اضافه شد .جهت همگن شدن
محلول لولههای آزمایش بهمدت  1دقیقه بر روی دستگاه شیکر قرار
گرفتند و سپس با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر عدد جذب خوانش
شد ( Blaxhallو  .)1973 ،Daisleyدرصد هماتوکریت ) (HCTبا روش
میکروهماتوکریت با استفاده از دستگاه میکروسانتریفیوژ و خطکش
مخصوص سنجیده شد ( .)2006 ،Danilovaشاخصهای گلبولی از

جمله میانگین حجم گلبول قرمز ) ،(MCVمیانگین هموگلوبین در گلبول
قرمز ) ،(MCHمیانگین غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز )(MCHC
براساس فرمول زیر محاسبه شد ( Shalabyو همکاران:)2006 ،
 × 10تعداد یاختههای قرمز (برحسب میلیون بر متر مکعب) /هماتوکریت=MCV
 ×10تعداد یاختههای قرمز(برحسب میلیون برمترمکعب)/هموگلوبین(گرم دردسیلیتر)=MCH

 × 100هماتوکریت /هموگلوبین (برحسب گرم در دسیلیتر) =MCHC

میزان گلوکز ،کلسترول ،پروتئین کل و آلبومین در طول موج
 546نانومتر بهروش فوتومتریک و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر
) (Model WPA-S2000-UV/VIS, Cambridge-UKو کیتهای تجاری
(پارس آزمون ،ایران) اندازهگیری شد ( Shahsavaniو همکاران.)2010 ،
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادهها در قالب طرح
کامالً تصادفی با استفاده از نرمافزار  SPSS22انجام گرفت .پس از مشخص
شدن توزیع نرمال دادهها (با استفاده از آزمون شیپیرو ویلک) جهت
مقایسه میانگینها در تیمارهای مختلف از آنالیز واریانس یکطرفه
) (ANOVAو آزمون دانکن در سطح معنیداری )  (P>0/05استفاده
گردید .کلیه دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ) (SDبیان شدهاند.

نتایج
نتایج حاصل از تجویز خوراکی سطوح مختلف نمک پروپیونات
سدیم و تأثیر بر روی شاخصهای خونشناسی در ماهی کپور معمولی
در جدول  1آمده است .براساس نتایج بهدست آمده ماهیانی که از جیره
غذایی حاوی نمک پروپیونات سدیم تغذیه کردند (تیمار  0/5و  1درصد)
میزان هموگلوبین در مقایسه با گروه شاهد روند افزایشی داشت
هرچند تفاوت محاسبه شده از نظر آماری معنیدار نبود ).(P<0/05
در بررسی انجام شده سنجش میزان هماتوکریت تفاوت معنیداری را
بین سطوح مختلف نمک پروپیونات سدیم نشان نداد ) .(P<0/05هرچند
مقادیر آنها در هر  3تیمار آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد یک روند
افزایشی را نشان داد .همچنین  MCHCو  MCVتفاوت معنیداری را
بین تیمارهای آزمایشی نشان نداند ) .(P<0/05هرچند که در میزان
 MCVیک روند افزایشی بین تیمارهای  %1و  %2نسبت به گروه شاهد
مشاهده شد .نتایج نشان میدهد که نمک پروپیونات سدیم بر روی
مقدار هموگلوبین متوسط گلبولی ) (MCHتأثیر دارد ) .(P>0/05بهطوری
که باالترین میزان مربوط به تیمار  %1بود .بررسی تغییر در تعداد
گلبولهای قرمز خون بین تیمارهای مختلف آزمایش نشاندهنده
وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای مختلف است ) .(P>0/05بهطوری
که تیمار  %2باالترین میزان گلبول قرمز را در بین تیمارهای آزمایشی
نشان میدهد ) .(P>0/05همچنین از نظر تعداد گلبولهای سفید در

1
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بین تیمارهای آزمایش اختالف معنیداری وجود داشت )،(P>0/05
بهطوریکه بیشترین تعداد گلبولهای سفید در تیمارهای  0/5و 2

درصد مشاهده گردید که این اختالف بین تیمار  0/5و  % 2معنیدار
نبود ) ،(P<0/05بهطوریکه کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد.

جدول  : 1مقایسه میانگین شاخصهای خونشناسی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با نمک پروپیونات سدیم ( 1 ،0/5 ،0و  2درصد)
شاخصهای خونی
گلبول قرمز ()×106
هموگلوبین (گرم بر دسیلیتر)
هماتوکریت (درصد)
( MCVفمتولیتر)
( MCHپیکوگرم)
( MCHCدرصد)
گلبول سفید ×103

شاهد

پروپیونات سدیم  0/5درصد

پروپیونات سدیم 1درصد

پروپیونات سدیم 2درصد

1/20±0/5
4/40±0/02
24/58±4/50
204±33/00a
383/00±14/00ab
191/±36/00a
5/0±4/6b

1/40±0/18
4/60±0/01
27/00±2/64
196±42/08a
336/00±35/00b
174/10±21/00a
6/7±0/1a

1/07±0/12
4/470±0/02
25/66±1/15
240±20/00a
429±45/00a
178/00±7/00a
5/7±0/1b

1/16±0/15
4/60±0/00
28/75±1/25
250±43/00a
399/00±48/00ab
160/50±10/00a
7/0±3/3a

ab

b

a

ab

حروف غیرمشابه به معنی اختالف معنیدار در سطح  0/05است.

نت ایج حاصل از تجویز خوراکی سطوح مختلف نمک پروپیونات
سدیم و تأثیر بر روی شاخصهای بیوشیمیایی خون در ماهی کپورمعمولی:
طبق نتایج بهدست آمده میزان کلسترول سرم خون در تیمارهای
آزمایشی کاهش یافت ،البته این کاهش از نظر آماری معنیدار نبود
) .(P<0/05از لحاظ میزان گلوکز تیمارها اختالف معنیداری را نشان
دادند ) .(P>0/05همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود در تیمارهای

آزمایشی یک روند نامنظمی مشاهده میشود و تیمار  %2کمترین
مقدار را نشان داد اما از نظر آماری با گروه شاهد اختالف معنیداری
را نشان نداد ) .(P<0/05درحالیکه با سایر تیمارها اختالف معنیدار
بود ) .(P>0/05نتایج حاصل شده از مقایسه میانگین دادههای مربوط
به سایر فاکتورهای بیوشیمیایی خون (آلبومین و توتال پروتئین) نیز
اختالف معنیدار بین تیمارهای مورد مطالعه وجود نداشت ).(P<0/05

جدول  :2مقایسه میانگین شاخصهای بیوشیمیایی ماهی کپور معمولی تغذیه شده با نمک پروپیونات سدیم ( 1 ،0/5 ،0و  2درصد)
شاخصهای بیوشیمیایی سرم
گلوکز
پروتئین کل
آلبومین
کلسترول

شاهد

پروپیونات سدیم 0/5درصد

پروپیونات سدیم  1درصد

پروپیونات سدیم 2درصد

82/38±0/48
5/56±0/25
3/25±0/02
191/48±4/18

87/49±0/00
5/75±0/20
3/260±0/00
189/79±3/39

85/87±0/14
5/49±0/15
3/27±0/07
187/82±6/92

82/11±0/51
5/52±0/11
3/26±0/02
183/92±4/28

c

a

b

c

حروف غیرمشابه به معنی اختالف معنیدار در سطح  0/05است

بحث
نگرانی به جهت مصرف زیاد آنتیبیوتیکها در آبزیپروری
موجب شده است تا مطالعاتی در خصوص روشهای جایگزین کنترل
بیماری آغاز شود .درحال حاضر محققین تمایل بسیاری به جهت
استفاده تجاری از محرکهای ایمنی طبیعی نظیر پروبیوتیکها،
پربیوتیکها و اسیدهای آلی و نمکهای آنها در خوراک آبزیان دارند
که تمامی این ترکیبات باعث بهبود عملکرد رشد و ایمنی میشوند
( Dasilvaو همکاران2015 ،؛  Perez-Sanchezو همکاران2011 ،؛
 .)2008 ،Luckstadtبیشتر اسیدهایآلی بهدلیل ساختار ساده و اندازه
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کوچک میتوانند عملکرد مفیدی داشته باشند و بهراحتی به درون
سلول نفوذ کنند ( Nakaiو  .)2003 ،Siebertاسیدهای آلی با کاهش
 pHغذا از رشد فلور میکروبی در غذا جلوگیری کرده و موجب کاهش
جذب ارگانیسمهای پاتوژن احتمالی و متابولیتهای سمی آنها از
طریق غذا در جانوران پرورشی میشوند (.)2007 ،Freitag
گزارشات متعددی مبنی بر اثرات چندین اسیدآلی و نمکهای
آن ها بر روی مصرف غذا ،افزایش رشد و ایمنی ماهی وجود دارد
(2008 ،Luckstadt؛  Baruahو همکاران2007 ،؛  Sarkerو همکاران،
 .)2007بهعنوان مثال تغذیه ماهی تیالپیای نیل با جیره حاوی اسید
آلی دیفرمات پتاسیم سبب تقویت سیستم ایمنی ذاتی این گونه شد
و پس از مواجهه با باکتری  ،Vibrio anguillarumدرصد بقای ماهیان

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تغذیه شده با مکمل غذایی مذکور بهطور معنیداری بیشتر از گروه
شاهد بود ( Ramliو همکاران .)2005 ،همچنین در مطالعهای استفاده
از  6نوع نمک سدیم در تغذیه میگوی وانامی Penaeus monodon
نمک پروپیونات و بوتیرات از طریق مهار عوامل بیماریزا و افزایش
راندمان تغذیه باعث بهبود عملکرد بدن میگوی وانامی شدند (Da Silva
و همکاران .)2013 ،اما مطالعات جامعی در خصوص اثر اسیدهای آلی
و نمکهای آن بر روی فاکتورهای خونشناسی و بیوشیمیایی مرتبط
با ایمنی خون ماهی کپورمعمولی وجود ندارد .تنها تعداد محدودی از
مطالعات در خصوص بهبود عملکرد ایمنی همورال در میگو انجام شده
است .به عنوان مثال استفاده از نمک پروپیونات و بوتیرات سدیم در
میگوی وانامی  Penaeus monodonدر غلظتهای مختلف باعث تغییر
فلور باکتریایی روده ،بهبود تیتر آگلوتیناسیون سرم و ارتقای عملکرد
رشد در تیمارهای آزمایشی حاوی نمک شد ( Da Silvaو همکاران،
.)2014
میزان هموگلوبین وهماتوکریت تابعی از تغییرات گلبول قرمز
میباشد و رابطه مستقیم با آن دارد (گازرانیفراهانی .)1381 ،تعداد
هموگلوبین و درصد هماتوکریت در تیمارهای آزمایش یک روند افزایشی
را نشان داند هرچند که این تفاوت معنیدار نبود ) .(P<0/05گلبول
قرمز در تیمار  %2پروپیونات سدیم دارای افزایش معنیدار نسبت به
گروه شاهد شده است ) .(P>0/05این افزایش میتواند ناشی از اثر نمک
پروپیونات بر محیط رودهای باشد .چرا که اسیدهای آلی و نمکهای
آن اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه ( )C1-C7میباشند (Wing-Keong
و همکاران )2009 ،و تحقیقات انجام شده مشخص کرده است که
ورود اسیدهای چرب کوتاه زنجیره به روده سبب افزایش جریان خون
میشود ( Cherbutو همکاران.)1997 ،
همچنین شاخص  MCVبا وجود عدم تفاوت معنیدار یک روند
افزایشی در بین تیمارهای  3و  4نسبت به گروه شاهد را نشان دادند
) .(P<0/05افزایش حجم گلبول قرمز نشاندهنده عدم وجود استرس
سبب تسهیل حرکت و تعلیق گلبولهای قرمز شده و سرعت رسوب
و لختگی آنها درون رگ را کاهش میدهد که این موضوع نتیجه مثبت
در روند فیزیولوژی دستگاه گردش خون را بههمراه دارد (Tangestani
و همکاران MCH .)2011 ،روند افزایشی در بین تیمارهای آزمایشی
را نشان داد ).(P>0/05
تعداد گلبولهای سفید خون در تیمارهای  0/5و  %2نمک پروپیونات
سدیم افزایش معنیداری نسبت به گروه شاهد داشت ) .(P 0/05از آن
جاکه گلبولهای سفید خونی نقش عمدهای در سیستم دفاعی بدن
ماهی دارند بنابراین افزایش تعداد آنها تحت تأثیر محرکهای ایمنی
منطقی بهنظر میرسد .از طرفی بسیاری از ترکیبات همورال غیراختصاصی
سیستم ایمنی ماهی توسط گلبولهای سفید ترشح
>

میشوند .گزارشات متعددی در رابطه با افزایش تعداد گلبولهای سفید
خونی در زمان مواجهه ماهی با عفونتها و در مواقع استفاده از واکسنها
و محرکهای ایمنی وجود دارد ( Dariasو همکاران2011 ،؛ ،Marian
2004؛ 2004 ،Thrall؛  Kajitaو همکاران .)1990 ،احتماالً افزایش
تعداد گلبولهای سفید میتواند نشانه اثرات مثبت نمک پروپیونات
سدیم بهعنوان محرک دستگاه ایمنی باشد .در مطالعهای که توسط
جافرنوده ( )1395در بررسی اثر توأم برخی اسیدهایآلی با پروبیوتیک
الکتوباسیلوسکازئی ) (Lactobacillus caseiدر پرورش بچهماهیان
قزلآالی رنگینکمان ( )mykiss Oncorhynchusصورت گرفته است،
نتایج بهدست آمده حاکی از عدم تأثیر معنیدار اسیدهایآلی با پروبیوتیک
الکتوباسیلوسکازئی بر شاخصهای خونی (درصد هماتوکریت ،غلظت
هموگلوبین ،تعداد گلبول قرمز و شمارش افتراقی گلبولهای سفید)
بود ) .(P<0/05ولی تعداد گلبولهای سفید در تیمار ترکیبی پروبیوتیک
 L. caseiو اسید آلی پتاسیم سوربات بهطور معنیداری افزایش یافت
) .(P>0/05که از نظر تعداد گلبول سفید با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد .احتماالً سایر اختالفات بهدالیلی مانند نوع گونه ماهی،
سن ماهی ،شرایط پرورش و ...میباشد.
کلسترول بعد از ساخته شدن در کبد در غشای ساختار سلولی
بهکار میرود ،همچنین به شکل کلسترول صفراوی ،اسیدهای صفراوی
(کمک به هضم لیپیدها) و استرهای کلسترول (در کبد ذخیره شده
یا توسط ذرات لیپوپروتئینی به سایر بافتها انتقال مییابد) انتقال
داده میشود .همچنین بعضی از اندامها مانند غدد فوق کلیوی و غدد
جنسی از کلسترول بهعنوان پیشساز سنتز هورمونهای استروئیدی
استفاده میکنند ( .)1975 ،Lehningerدر بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی
خون ،براساس نتایج بهدست آمده نمک پروپیونات سدیم موجب کاهش
مقدار کلسترول در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد شد.
البته این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود ) ،(P<0/05که احتماالً
این کاهش میتواند بهدلیل بهبود سیستم ایمنی و در نتیجه کاهش
میزان کلسترول در تیمارهای آزمایشی باشد.
میزان گلوکز بهعنوان شاخص پاسخ به استرس مطرح میباشد
چرا که این قند منبع انرژی مهمی جهت مقابله با استرس فیزیولوژیکی
برای ماهی میباشد ( Hanaee Kashaniو همکاران .)2012 ،در
بررسیهای انجام شده در این مطالعه میزان گلوکز در تیمار  %2دارای
کمترین مقدار بود البته این مقدار با گروه شاهد از نظر آماری معنیدار
نبود ) (P<0/05و با دو تیمار دیگر بهصورت معنیداری اختالف وجود
داشت ) .(P>0/05با اینحال باتوجه به کمبود اطالعات و تحقیقات
کافی در زمینه اثرات نمک اسیدهای آلی بر فاکتورهای بیوشیمیایی
خون مانند گلوکز تحقیقات بیشتری را در آینده میطلبد.
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بررسی تأثیر سطوح مختلف نمک پروپیونات سدیم جیره غذایی بر برخی شاخصهای....

سنجش سطح پروتئینهای سرم خون شاخص مناسبی برای
بررسی وضعیت ایمنیشناسی ماهی میباشد (رضاییپور و همکاران،
 .)1382در تحقیق حاضر میزان آلبومین و پروتئین کل سرم خون
اختالف معنیداری را بین تیمارهای مورد مطالعه نشان نداد )،(P<0/05
که عدم تغییر در میزان پروتئین خون میتواند بهدلیل عدم استفاده
از ذخایر پروتئینی در ماهی باشد (حاجیمرادی.)1386 ،
با توجه به اینکه طول مدت زمان آزمایش نیز میتواند تأثیر قابل
مالحظهای بر شاخصهای مورد بررسی داشته باشد (مهدوی و همکاران،
 ،)1393احتماالً با افزایش دوره پرورش نتایج بهدست آمده از سنجش
فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق معنیدار شود .اگرچه در برخی
فاکتورهای خونی اختالف معنیداری وجود نداشت اما نتایج ظاهری
نشاندهنده برتری مقادیر مورد بررسی در تیمارهای تغذیه شده با
جیره حاوی نمک پروپیونات سدیم در مقایسه با گروه شاهد میباشد.
چرا که مواد محرک سیستم ایمنی لزوماً نمیتوانند اثر معنیداری بر
شاخصهای هماتولوژیک از جمله تعداد گلبول قرمز ،مقدار هموگلوبین
و درصد هماتوکریت داشته باشند .این مطلب در مورد بسیاری از
محرکهای ایمنی مانند پربیوتیک و پروبیوتیکها ،عصارههای گیاهی
گزارش شده است (جواهرزادهدزفول و همکاران1391 ،؛ علیشاهی و
همکاران1391 ،؛ مهاجراسترآبادی و همکاران1391 ،؛ اکرمی و همکاران،
.)1390
بررسیها نشان میدهد که تحریک گلبولهای سفید در ماهیان
و صدفها سبب باال رفتن تولید آنتیبادی میشود (،)1999 ،Gatesoupe
همچنین گلبولهای سفید نقش مهمی در فعالیتهای فاگوسیتوزی
و پاسخ ایمنی به مبارزات باکتریایی ،ویروسی و انگلی دارند (،Houston
 .)1990از آنجاییکه فاکتورهای خونی در حیوانات خونسرد بهویژه
ماهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند استرس ،گونه ،جنس ،سن،
شرایط تغذیهای ،دقت و حساسیت روشهای اندازهگیری و ...میباشد.
این عوامل میتواند فعالیت فراسنجههای خونی را تحت تأثیر قرار دهد
و در نتیجه باعث اختالف در تفسیر نتایج میشود بنابراین شاخص
قطعی برای بررسی وضعیت سالمتی و ایمنی ماهی بهشمار نمیرود
( Iwamaو همکاران .)1996 ،لذا مطالعه سایر مؤلفهها به جهت تکمیل
مطالعه حاضر مانند بررسی بیان ژنهای ایمنی و دیگر شاخصهای
ایمنی مانند لیزوزیم و کمپلمان تام نیز مورد نیاز میباشد.
در چند دهه اخیر استفاده از محرکهای ایمنی طبیعی مانند
اسیدهای آلی و نمک آنها با توجه به مزیتهای متعدد از جمله آثار
جانبی کمتر بر موجود زنده و محیط زیست ،عدم ایجاد مقاومت
دارویی ،ارزان بودن ،پایدار و در دسترس بودن مورد توجه بسیاری از
محققین قرار گرفته است .با توجه به نتایج حاصل از این بررسی ،نمک
پروپیونات سدیم به جیره غذایی میتواند سبب تقویت برخی مؤلفههای
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دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی شود .اما مطالعات بیشتری
میبایست بهمنظور تعیین اثر و میزان سطوح نمک پروپیونات سدیم
بر فیزیولوژی ماهی کپور معمولی صورت پذیرد چرا که عوامل مختلفی
از جمله گونه ،سن ،فیزیولوژی ماهی ،ترکیب رژیم غذایی ،نوع و سطح
اسیدهای آلی و شرایط پرورشی میتوانند بر پتانسیل عملکرد
اسیدهای آلی در آبزیپروری اثرگذار باشند.
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