فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

اثر پری بیوتیک سلماناکس بر پارامترهای خون بچهماهی کپورمعمولی
( )Cyprinus carpio L. Linnaeus,1758در برابر تنش حمل و نقل



مهین رنجدوست*:



حجتاهلل جعفریان :گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،صندوقپستی4971799151 :



محمد هرسیچ :گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،صندوقپستی4971799151 :



حسنا قلیپورکنعانی :گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،صندوقپستی4971799151 :

گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،صندوقپستی4971799151 :

تاریخ دریافت :بهمن 1395

تاریخ پذیرش :اردیبهشت 1396

چکیده
یکی از مهمترین فاکتورها در زمان حمل و نقل ،کاهش میزان استرس میباشد .تأثیرات پریبیوتیک تجاری مخمرمایع سلماناکس بر روی
پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپورمعمولی جوان ) (Cyprinus carpioدر طول حمل و نقل  12ساعته مورد بررسی قرار
گرفت150 .قطعه ماهی کپورمعمولی با وزن متوسط  60/50±1/50گرم توسط رژیم غذایی پریبیوتیک سلماناکس در سطح  1میلیلیتر در هر
1کیلوگرم غذا در طول  90روز تغذیه شدند .ماهیان در  3تیمار و هریک با  3تکرار با تراکم 1کیلوگرم به کیسههای پالستیکی  40لیتری
ذخیرهسازی شدند .تیمارها بهترتیب  )18( B ،)25( Aو  )10( Cدرجه سانتیگراد بود 10 .ماهی از کیسههای پالستیکی انتخاب و در آغاز و
پایان آزمایش خونگیری شد .تغییرات دمای آب در زمان حمل ونقل تأثیر معنیداری بر میزان هماتوکریت و  MCVدر بین تیمارهای آزمایشی با
گروه شاهد نداشت ( .(p>0/05درمیزان گلوکز و کلسیم نیز در بین تیمارهای آزمایشی ،اختالف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت (.(p>0/05

بیشترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد ( .)p>0/05حداکثر ( ASTواحد بینالمللی بر لیتر)  361/50در تیمار  Cمشاهده گردید
( .)p>0/05نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از پریبیوتیک سلماناکس در حمل و نقل طوالنی مدت (12ساعته) منجر به کاهش استرس در
ماهی کپورمعمولی میشود.
کلمات کلیدی :مخمرمایع سلماناکس ،پارامترهای خونی ،حمل و نقل ،کپور معمولی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mahin.rnj @gmail.com
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مقدمه
در صنعت آبزیپروری عملیات رقمبندی ،صید (اغلب صید با
تور) ،انتقال ماهی به خارج از آب و حمل و نقل ماهیان ،استرسزا
بوده و منجر میگردد به پاسخی که اصطالحاً معروف به جنگ و گریز
میباشد ( Bartonو همکاران .)1980 ،استرس با مختل کردن تعادل
سیستمهای داخلی باعث ایجاد اثرات مخرب در رفتار ،رشد ،سبب
تحریک عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماریها میشود
( Moralesو همکاران2005 ،؛  Jiangو همکاران .)2008 ،ماهیان طی
فرایندی تحت عنوان پاسخ به استرس ،تطابقهای فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی را در مواجهه با استرس از خود نشان میدهند که منجر
به کاهش یا حذف اثر عامل استرسزا میشود ( Koeypudsaو
 .)2011 ،Jongjareanjaiتغییرات سیستم ایمنی ماهیان در شرایط
استرسی میتواند تحت تأثیر نوع استرس (حاد یا مزمن) ،گونه و
وضعیت فیزیولوژیک قرار گیرد (.)2011 ،Tort
خون بهعنوان یک بافت سیال ،یکی از مهمترین مایعات
بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حاالت مختلف فیزیولوژیک و
پاتولوژیک ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر میگردد .تغییر در
میزان و سطوح شاخصهای بیوشیمیایی و خونشناختی میتواند
پاسخهای ماهی را به تغییرات رخ داده در محیط نشان دهد
) Satheeshkumarو همکاران .)2004 ،پاسخهای فیزیولوژیک ماهی
) )Brycon cephalusپس از مراحل صید ،بارگیری و حمل و نقل 4
ساعته در تراکمهای مختلف نشان داد که میزان هماتوکریت افزایش
یافت ( Urbinatiو همکاران .) 2004 ،مطالعات نشان داده است که در
زمان حمل و نقل میزان گلبول قرمز ) (RBCخون ماهیان در باالترین
سطح خود می رسد ( Dobsikovaو همکاران .)2006 ،در واقع افزایش
استرس ماهی در مواقع بحرانی سبب القای ترشح هورمون کورتیزول
وبه دنبال آن افزایش گلوکز پالسما میباشد ) Rottlandو .)1997 ،Tort
این مسأله در زمان حمل و نقل ماهی کپورمعمولی ((Cyprinus carpio
ماهی آزاد اطلس ( Svobodoa) )Salmo salarو همکاران 1999؛
 Gaticaو همکاران )2010 ،و تاثیراسترسهای حاد بر بچه ماهی کپور
( )Cyprinus carpioو ماهیان طالئی (( )Carassius auratusروضاتی
و همکاران1392 ،؛ رعنایاخوان و همکاران )1391 ،نیز بهاثبات
رسیده است .بستهبندی و حمل و نقل بچهماهیان باعث ایجاد
استرسهایی میگردد که نتایج آن میتواند بهصورت افزایش نرخ
مرگ و میر و کاهش عملکرد تولید باشد ( Taokaو همکاران.)2006 ،
استرس حاصل از حمل و نقل میتواند یکی از فاکتورهای مهم در
ارتباط با بیماریهای ماهیان و مرگومیر آنها در آبزیپروی باشد
( Rolloو همکاران.)2006 ،
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حفظ کیفیت خوب آب در زمان حمل و نقل ماهیان جزء فاکتور اصلی
و نیاز اولیه برای موفقیت این عملیات می باشد ( Taylorو ،Solomo
 )1979فاکتورهای کیفی آب در زمان حمل و نقل ماهی از جمله دی
اکسیدکربن و  ، pHتغییر میکنند و باعث کاهش کیفیت آب مخازن
آمونیاك غیریونیزه ) (NH3میشود ( Rossو  .)1982 ،Rossبنابراین
باید از روشهایی استفاده شود که تنش وارده به ماهی را کنترل کند
و کیفیت آب را حفظ کند .در اینخصوص استفاده از زئولیت بهعنوان
ماده جاذب آب و نهایتاً بهبود کیفیت آب مخازن حمل و غلظتهای
پایین مواد بیهوشی نظیراسانس گل میخک ،تریکائین متانوسولفونات
( (MS222یا هیدروکسی کینالدین جهت کاهش میزان متابولیسم
آبزیان در زمان حمل و نقل استفاده میشود .استفاده ازاین مواد باعث
حفظ کیفیت آب و بهبود شرایط حمل برای آبزی و در نتیجه کاهش
تنش و تلفات در مدت زمان حمل و نقل ماهی میشود ( Iversenو
همکاران.)2003 ،
با توجه به خونسرد بودن ماهی میزان سوخت و ساز ماهی تحت
تأثیر درجه حرارت محیط زیست میباشد .بنابراین در دمای پایین
متابولیسم و نرخ مصرف اکسیژن ،تولید آمونیاك ،و تولید دی
اکسیدکربن کاهش مییابد ،لذا حمل و نقل ماهی در دماهای پایین
ضروری است .دما عالوه بر اینکه بهطور مستقیم متابولیسم را تغییر
میدهد بهطور غیرمستقیم هم بر ماهی اثر میگذارد به این ترتیب که
میزان اکسیژن را در آب تغییر میدهد بهدنبال آن میزان اکسژن در
دسترس ماهی تغییر یافته و در نهایت میزان انتقال اکسیژن توسط
خون تحت تاثیر قرار میگیرد (.)1970 ،Riggs
از دیگر موادی که میتواند رویکرد جدیدی را پیش روی آبزی
پروری بگذارد و استرسهای محیطی را کاهش دهد و اثرات مثبت بر
موجود بگذارد پریبیوتیکها میباشند Gibson .و )1995(Roberfroid
اولین کسانی بودند که ایده پریبیوتیک را بهعنوان ماده غذایی غیرقابل
هضم که از طریق تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از
باکتریهای موجود در روده ،اثرات سودمندی برای میزبان داشته بیان
کردند .ایدهای که در اینباره مطرح شده استفاده از پربیوتیکها،
پروبیوتیکها و سینبیوتیکها در جیره غذایی ماهی و میگو است
) Andrewsو همکاران )2009 ،پریبیوتیک حاوی مانانهای مخمری
است .مانانهای مخمری قندهایی نظیر بتاگلوکانها گاالکتوزامینها
مانوزو اولیگوساکارید مانان ) (MOSمیباشد ) Gangو )2008 ،Huang
بتاگلوکان و مانانالیگوساکاریدها بهعنوان محركهای ایمنی غیراختصاصی
میتوانند فعالیت بیگانهخواری و دیگر بخشهای سیستم ایمنی اولیه
را در ماهیان افزایش دهند ) Cousoو همکاران .) 2003 ،مانان
الیگوساکارید استخراج شده از دیواره سلولی مخمر باعث باال بردن رشد
باکتریهای مفید اسید الکتیک در روده میشود )Andrews
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و همکاران )2009 ،اولیگوساکاریدمانان ) (MOSتحریک عملکرد
ایمنی را در کپور معمولی ) ،(Cyprinus carpioقزلآالی رنگینکمان
) (Oncorhynchus mykissو ماهی باسدریای )(Dicentrarchus labrax
بر روی سیم دریایی ) (Sparus aurataبر روی فیلماهی را سبب
گردید ) Torrecillasو همکاران 2007 ،؛  Staykovو همکاران2005 ،و
 2007؛  Gultepeو همکاران2010 ،؛  Razeghi Mansourو همکاران،
 .)2012گاالکتوالیگوساکارید با افزایش باکتریهای اسیدالکتیک باعث
افزایش رشد و افزایش تحمل استرس و تعدیل میکروبیوت رودهای در
نوزاد ماهی سفید میشود ( Hoseinifarو همکاران Sang .)2013 ،و
همکاران ( )2009نیز به این نتیجه رسیدند که مکمل غذایی مانان
اولیگوساکارید باعث افزایش معنیدار ایمنی و سالمتی عمومی
( )Cherax tenuimanusدر برابر آلودگی باکتریایی و افزایش میزان
آمونیاك و استرس جابجایی میشود Torrecillas .و همکاران )(2012
گزارش کردند که افزودن ماناناولیگوساکارید به غذای (Dicentrarchus
) labraxباعث کاهش اثر عوامل استرسزا و افزایش مقاومت در برابر
رویایی باکتریایی با از طریق تقویت سیستم ایمنی آن میشود.
بنابراین ،با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش شیالتی ماهی کپور
معمولی و گسترش آن درآبزی پروری کشور و جهان ،ضرورت مطالعه
و یافتن روشهایی جهت ارتقاء حمل و نقل در جهت پیشگیری از بروز
استرس و تلفات در این فرایند بهخوبی احساس میشود .لذا مطالعه
حاضر با هدف ارزیابی تأثیرات پریبیوتیک سلماناکس مکمل شده در
جیره بهمنظور کاهش استرس ناشی از حمل و نقل ماهی بر روی
پارامترهای خونی ماهی کپورمعمولی انجام شد.

مواد و روشها
تهیه ماهی وغذادهی :در این تحقیق  150عدد ماهی کپور
معمولی جوان با وزن  60/50±1/50گرم از کارگاه پرورش ماهیان
گرم آبی شهید چمران واقع در سد وشمگیر گرگان تهیه شد .ماهیان
کپور پس از انتقال به آزمایشگاه آبزیپروری دانشگاه گنبد کاووس،
بهمدت دو هفته با شرایط آزمایشگاه سازگار شد .ماهیان در مدت 90
روز بهمیزان  5درصد وزن بدن و سه بار در روز تغذیه گردیدند .غذای
مصرفی آن ها از غذای اکسترود شده شرکت چینه (تهران ،ایران) با
اندازه قطر یک میلیمتر بود.
آمادهسازی غذا :محصول تجاری پریبیوتیک سلماناکس
( )Celmanaxساخت شرکت وایکور آمریکا ،در سطح  1سیسی در هر
کیلوگرم (باتوجه به دستورالعمل مربوطه) به غذا اضافه شد .به این
صورت که پریبیوتیک با  50سیسی آب مقطر بر روی غذا اسپری و
سپس غذا در دمای محیط (دمای  25درجه سانتیگراد ،بهمدت 24
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ساعت) خشک شد و مورد استفاده قرار گرفت .برخی مواد تشکیل
دهنده سلماناکس پروتئین خام کمتر از  ٪ 6/00خام چربی کمتر از
 ،٪1/00فیبر خام بیش از  ،٪2/50رطوبت بیش از  ،٪82/00آالنین
 ،٪0/46آرژنین  ،٪0/17آسپارتیک اسید  ،٪0/69سیستین ،٪0/12
گلوتامیک اسید  ٪0/80میباشد.
تیمارهای مورد آزمایش :شاهد  :غذای تجاری ،تیمار ( Aغذای
تجاری+پریبیوتیک سلماناکس در دمای  25درجه سانتیگراد) ،تیمار
( Bغذای تجاری+پریبیوتیک سلماناکس در دمای  18درجه سانتیگراد)،
تیمار ( Cغذای تجاری+پریبیوتیک سلماناکس در دمای  10درجه
سانتیگراد) .بعد از این مدت کیسههای پالستیکی با حجم  20لیتر
آب (با شرایط ذکر شده برای هر یک از تیمارها) و میانگین یک کیلو
ماهی و 20لیتر هوای فشرده ،با استفاده از کپسول اکسیژن پر شده و
بهمدت  12ساعت نگهداری گردید .قبل از شروع آزمایش بهطور
تصادفی از تعداد  10قطعه نمونههایی تهیه شد .ماهیان در محلول
عصاره گل میخک با دوز  200 ppmبیهوش و از آنها خونگیری گردید.
معیارهای کیفی آب :برخی پارامترهای کیفی آب مانند اکسیژن
محلول و  pHبا استفاده از دستگاه واتر چکر هانا مد  83200بهصورت
روزانه اندازهگیری شد .اکسیژن محلول معادل 7/87±0/52میلیگرم
و  pHآب معادل  7/6±0/18بهدست آمد .همچنین اندازهگیری درجه
حرارت آب نیز در هر روز در  3نوبت و هم زمان با دفعات غذادهی
نوزادها انجام گرفت و معادل  20/50±1/35درجه سانتیگراد ثبت گردید.
پارامترهای خونی :تعداد گلبولهای قرمز و سفید خون با
استفاده از الم هماتوسیتومتر نئوبار شمارش گردید )(2010 ،Noga
هموگلوبین بهروش استاندارد با استفاده از کیت سنجش هموگلوبین
ساخت شرکت زیست شیمی ،تهران محاسبه شد .حجم فشرده گلبولی
یا ( )PCVبهروش میکروهماتوکریت و با استفاده از سانتریفوژ
میکروهماتوکریت صورت پذیرفت ) Dacieو )1991 ,Lewisسایر
شاخصهای خونی با استفاده از فرمولهای استاندارد طبق منبع
مطالعاتی  Dacieو  )1991( Lewisارائه شده در ذیل محاسبه گردید:
حجم متوسط گلبولیMCV (fL) = [Hct/RBC (per million)]×10 :
میانگین غلظت همگلوبین در گلبول قرمز:
MCH (pg) = [Hb/RBC (per million)]×10

تغییرات میانگین غلظت هموگلوبین:
MCHC(%)=(MCH/MCV)×100
معیارهای ایمنی :اندازهگیری گلوکز براساس روش آنزیمی
کالریمتری ( )GOD-PAPصورت گرفت ) .)1969 ،Trinderمیزان
هورمون کورتیزول با استفاده از دستگاه الآیزا و کیت آزمایشگاهی
(پارس آزمون) اندازهگیری گردید ) Asahinaو همکاران.)1995 ،
بهدلیل اینکه آنزیمهای کبدی شاخص وضعیت سالمت میباشند و
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در تیمار  Aکاهش قابل توجهی در حجم متوسط گلبول قرمز ()MCV
و افزایش درمیزان غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز مشاهده شد و
اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشت ( .)p>0/05باالترین میزان
متوسط هموگلوبین ( )MCHدر تیمار شاهد بهدست آمد ،تفاوت
معنیداری بین گروه شاهد و تیمارهای آزمایشی دیگر مشاهده شد
(()p>0/05جدول .)1میزان نوتروفیل در بین گروههای آزمایشی
اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p<0/05میزان لنفوسیت در تیمار C
و تیمار  Bاختالف معنیدار با یکدیگر داشت (()p>0/05جدول.)1
برطبق نتایج بهدست آمده باالترین مقدار گلوکز درتیمار C
بهدست آمد .بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار مشاهده نشد
(()p<0/05جدول .)2در رابطه با میزان کلسیم اختالف معنیداری
میان تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نشد (.)p<0/05
باالترین میزان کورتیزول و بیشترین فعالیت آنزیم ( ) ALTو کمترین
میزان آنزیم ( )ALPدر تیمار شاهد بهدست آمد که اختالف معنیداری
باسایر تیمارها داشت (( )p>0/05جدول .)2درخصوص آنزیم ))AST
بیشترین میزان در تیمار  Cبهدست آمد که بهطور معنیداری با سایر
تیمارها اختالف داشت (()p>0/05جدول.)2

تحت شرایط محیطی تغییر میکنند (غیاثی و همکاران ،)1389
آنزیمهای کبدی آسپارتاتآمینوترانسفراز ) ،(ASTآالنینآمینوترانسفراز
) (ALTو آلکالینفسفاتاز ) (ALPبا استفاده از کیت تجاری پارس
آزمون و دستگاه آوتوآناالیزر مدل اپندروف ،ایپیاواس ساخت کشور
آلمان اندازهگیری شد ) Shahsavaniو همکاران .)2010اندازهگیری
کلسیم سرم خون کپور ماهیان جوان با استفاده از کیت شرکت پارس
آزمون و با استفاده از دستگاه مدل اورالیزر ساخت اتریش انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل آماری دادههای بهدست
آمده در قالب طرح کامالً تصادفی ،با استفاده از نرمافزار  SPSSمقایسه
میانگینها با آزمون دانکن انجام شد در سطح اطمینان  %95انجام پذیرفت.

نتایج
میزان گلبول قرمز ( (RBCو میزان گلبولهای سفید ) )WBCو
هموگلوبین ( )Hbدر تیمار  Cتفاوت معنیداری با سایر تیمارهای
آزمایشی داشت (()p>0/05جدول .)1درصد هماتوکریت در بین
تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نداشت (( )p>0/05جدول.)1

جدول  :1پارمترهای خون کپور ماهیان جوان در دوره حمل و نقل  12ساعته
تیمار

A
(دمای ◦+25 cسلماناکس)

شاهد

پارامتر

بدون سلماناکس

گلبول قرمز )میلیون /میلیلیتر(

b

B

(دمای ◦+18 cسلماناکس)

b

1/229 ± 0/1

b

1/207± 0/01

گلبول سفید )هزار /میلیلیتر)

b

15800 ± 900

a

هموگلوبین)گرم دسیلیتر(

a

8/70 ± 0/20

b

هماتوکریت (درصد)

a

26/15 ± 0/95

حجم متوسط گلبول قرمز (فمتولیتر)

±25/31a

C

(دمای ◦+10 cسلماناکس)
a

1/202 ± 0/03

a

17750 ± 450

a

16950 ± 550

8/25 ± 0/05

b

18/40 ±0/391a

a

1/357 ± 0/015
17850 ± 350

a

8/80 ± 0/01

24/35 ± 0/75

a

27/05 ± 0/15

1±/100a

8/25 ± 0/25

152/25 ± 52/25

a

202/55 1±/15

میزان متوسط هموگلوبین)پیکوگرم(

71/40 ± 7/5 a

68/35 ± 0/05 ab

68/65 ± 0/35 ab

64/85 ± 0/05b

میزان غلظت متوسط هموگلوبین )گرم/دسیلیتر)

a

32/25 ± 0/45

a

50/90 ± 10/4

b

32/50 ± 0/20 b

نوتروفیل)میلیون /میلیلیتر)

ab

1/145 ± 0/080

1/139 ± 0/170ab

b

لنفوسیت )میلیون /میلیلیتر)

ab

0/0930/014

0/0790/021

b

214/85

a

33/90 ± 0/05

b

b

1/158± 0/081

0/0540/007

c

199/40

1/2850/147

0/0820/005

حروف التین غیرمشترك در هر ردیف نشانه معنیدار بودن است ( .)p>0/05مقادیر بهصورت (انحراف معیار  ±میانگین)

جدول  :2پارمترهای سرم خون کپور ماهیان جوان در دوره حمل و نقل  12ساعته
تیمار
پارامتر
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
کورتیزول (نانوگرم بر دسیلیتر)
پروتئین تام (میلیگرم بر دسیلیتر)
کلسیم
آسپارات آمینو ترانسفراز (( )ASTواحد بینالمللی در هر لیتر)
آالنین آمینو ترانسفراز (( )ALTواحد بینالمللی در هر لیتر)
آلکالین فسفاتاز (( )ALPواحد بینالمللی در هر لیتر)

شاهد
بدون سلماناکس

198/29±50/50 a
66/33 3±/15 b
2/21 ± 0/16 a
10/60 ± 0/40 ab
150/23±00/00 b
50/00 ± 5/00 a
27/07 ± 1/06 b

A
(دمای ◦+25 cسلماناکس)

(دمای ◦+18 cسلماناکس)

(دمای ◦+10 cسلماناکس)

135/8±00/00a
21/05 3±/55 a
2/36 ± 0/07 b
10/50 ± 0/20 b
129/9±50/50 b
8/00 ± 2/01 c
145/50 ± 31/50 a

189/20 25±/50 a
11/2±60/80 a
2/87 ± 0/22 b
10/40 ± 0/60 b
166/58±50/5 b
11/00 ± 4/00 b
157/29±50/50 a

203/50 35±/50 a
25/1±95/45 a
2/48 ± 0/16 b
11/45 ± 0/75 a
361/80±50/85 a
23/4±50/51 ab
133/30±50/50 a

B

حروف التین غیرمشترك در هر ردیف نشانه معنیدار بودن است ( .)p>0/05مقادیر بهصورت (انحراف معیار  ±میانگین)
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بیشترین فعالیت فعالیت ویژه آنزیم ( )ALTو کمترین میزان
فعالیت ویژه آنزیم ( )ALPدر تیمار شاهد بهدست آمد که اختالف
معنیداری باسایر تیمارها داشت (( )p>0/05جدول .)3درخصوص

فعالیت ویژه آنزیم ) )ASTبیشترین میزان در تیمار  Cبهدست آمد
که بهطور معنیداری با سایر تیمارها اختالف داشت ()p>0/05
(جدول.)3

جدول  :3پارمترهای سرم خون کپور ماهیان جوان در دوره حمل و نقل  12ساعته
تیمار

A

B

(دمای ◦+25 cسلماناکس)

C

(دمای ◦+18 cسلماناکس)

(دمای ◦+10 cسلماناکس)

6/0±78/47 b
2/0±26/15 a

5/0±487/82 b
0/0±34/05 c

5/0±80/87 b
0/0±38/026 b

14/1±57/02 a
0/0±94/14 ab

1/230/18 b

6/160/43 a

5/480/80 a

5/380/37 a

شاهد
بدون سلماناکس

پارامتر
فعالیت ویژه آسپارات آمینو ترانسفراز (( )ASTواحد بینالمللی بر میلیگرم پروتئین)
فعالیت ویژه آمینو ترانسفراز (( )ALTواحد بینالمللی بر میلیگرم پروتئین)
فعالیت ویژه آلکالین فسفاتاز (( )ALPواحد بینالمللی بر میلیگرم پروتئین)

حروف التین غیرمشترك در هر ردیف نشانه معنیدار بودن است ( .)p>0/05مقادیر بهصورت (انحراف معیار  ±میانگین)

بحث
در مطالعه حاضر بیشترین میزان و گلبول قرمز و باالترین میزان
گلبول سفید در پایینترین دما در تیمار  Cمشاهده شد ،شاید بتوان
آن را به تنش حاصل از سرما نسبت داد .در بسیاری از مطالعات،
افزایش در مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین در مدت زمان  9ساعت
پس از یکبار استرس مشاهده شدکه این امر بهعنوان یک استراتژی
برای بهبود ظرفیت حمل اکسیژن در شرایطی که تقاضا برای انرژی
باالست ،میباشد ) Olsenو همکاران .(2003 ،میزان هموگلوبین نیز
در ماهیان تغذیه شده با پریبیوتیک در دمای  10درجه سانتیگراد
دارای روند افزایشی است اما در کل تغییرات معنیدار نبود .شاید بتوان
آن را به تنش حاصل از سرما نسبت داد .در توافق با نتایج تحقیق
حاضر در یافتههای  Khormaliو همکاران ( )2015سطح هموگلوبین
و هماتوکریت در خون کپور ماهیان جوان در یک دوره حمل و نقل با
کیسههای پالستیکی و در شرایط مختلف آب ،در مقایسه با آغاز
آزمایش تحت تأثیر قرار نگرفت .در مغایرت با نتایج این مطالعه
 Dobsikovaو همکاران ( ،)2009گزارش کردند در حمل و نقل بلند
مدت ماهی کپور این شاخص خونی افزایش یافته بود .بهطورکلی
پریبیوتیکها جذب کاتیونهای دو ظرفیتی را سبب میشوند که با
توجه به افزایش مقدار هموگلوبین ،نتایج مطالعه حاضر احتماالً
میتواند نشان دهد که پریبیوتیک جیره میتواند جذب آهن را
افزایش دهد .افزایش تعداد گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین و
هماتوکریت در مطالعه  Liو همکاران ( )2004در ماهی هیبرید باس
راه راه و  Akramiو همکاران ( (2008در فیلماهی مطابقت دارد .علت
افزایش هموگلوبین یا هماتوکریت در طول استرس میتواند ناشی از
یکی از عوامل کاهش حجم پالسما ،تورم گلبولهای قرمزو آزاد شدن
تعداد بیشتری اریتروسیت در خون از بافتهای خونساز ،باشد
( Pearsonو  .)1991 ،Stevensنتایج نشان داد که افزودن سطوح
مختلف پریبیوتیک گربیوتیک (گربیوتیک بهعنوان

یک گروبیوتیک پریبیوتیک دارای ساختار الیگو پلی ساکاریدی مطرح
است ( Gatlinو  .)2004 ،Liبه جیره فیلماهیان جوان پرورشی
اثرهای معنیداری بر تعداد گلبول های قرمز خون ،درصد هماتوکریت،
غلظت هموگلوبین و میزان نوتروفیل در تیمار  2درصد ،در مقایسه با
تیمار شاهد داشته است ( Adelو همکاران.)2015 ،
شاخص میانگین حجم گلبول قرمز ( )MCVدر تیمارهای تغذیه
شده با پریبیوتیک در برخی موارد روند کاهشی نسبت به شاهد
داشتند که کاهش حجم گلبول نشاندهنده عدم وجود التهاب است
که سبب تسهیل حرکت و تعلیق گلبولهای قرمز شده که یک ویژگی
مثبت در فیزیولوژی دستگاه گردش خون بهشمار میآید )Tangestani
و همکاران .)2011 ،در توافق با یافتههای این مطالعه Dobsikova ،و
همکاران ( ،)2006مشاهده کردند که در حمل و نقل  12ساعته کپور
معمولی  3ساله ،مقادیر حجم متوسط گلبول قرمز ( )MCVو میزان
متوسط هموگلوبین ( )MCHخون ماهیان افزایشی نداشتند .همچنین
در تحقیقی تاثیر مخمر برروی بچه فیلماهیان مشخص شد که در
میزان هموگلوبین ،هماتو کریت ،میانگین غلطت هموگلوبین در گلبول
قرمز ( ،)MCHحجم متوسط گلبولی ،MCVتغییرات میانگین غلظت
هموگلوبین ( (MCHCو گلوکز و پروتئین کل هیچ اختالف معنیداری
بین تیمارها و گروه شاهد مشاهده نشد که برخی از آنها با یافتههای
این تحقیق مطابقت دارد ( Hoseinifarو همکاران .)2011 ،نتایج نشان
داد که افزودن سطوح مختلف پریبیوتیک گربیوتیک به جیره فیل
ماهیان جوان پرورشی اثرهای معنیداری بر تعداد گلبولهای قرمز
خون ،درصد هماتوکریت ،غلظت هموگلوبین و میزان نوتروفیل در
تیمار  2درصد ،در مقایسه با تیمار شاهد داشته است ( Adelو همکاران،
 .)2015در یک دوره حمل  12ساعته کپور معمولی افزایش قابل
توجهی در میزان نوتروفیل و لنفوسیت مشاهده کردند که با نتایج
تحقیق حاضرمطابقت داشت ( Dobsikovaو همکاران .)2009 ،در
مغایرت با نتایج این تحقیق در مقادیر پارامترهای خونی نوتروفیل،
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لنفوسیت با تغییرات درجه حرارت در حمل و نقل  12ساعته کپور
ماهیان افزایش قابل توجهی مشاهده نشد ) Khormaliو همکاران،
 .)2015عالوه بر این ،افزایش میزان نوتروفیل در مواردی از قبیل
شرایط استرسزا ،عفونتهای باکتریایی و واکنشهای التهابی نیز
مشاهده میشود ) Ahmadifarو همکاران .)2011 ،باالرفتن میزان
نوتروفیل را میتوان به واکنش دفاعی میزبان در برابر سطوح باالی
پریبیوتیک نسبت داد ،چنین حالتی نیز بهدنبال تجویز  3درصد
اینولین در جیره فیلماهیان جوان پرورشی گزارش شده است
( Ahmadifarو همکاران .)2011 ،سطح کلسیم پالسما در دوره حمل
و نقل  12ساعته در تیمار  Cافزایش یافت ،اما تفاوت معنیداری با
سطح کلسیم در تیمار شاهد نداشت Davison .و همکاران ()1994
گزارش کردند که شرایط کم اکسیژن باعث افزایش سطح کلسیم در
ماهی میشود .کلسیم و منیزیم در فرآیندهای بیولوژیکی خون ماهی
ضروری هستند ( Zabelinskiiوهمکاران .)2006 ،گلوکز یکی از منابع
انرژی مهم استفاده شده توسط ماهی است که برای مقابله با استرس
فیزیولوژیکی استتفاده میشود و بنابراین میزان گلوکز خون بهعنوان
شاخص پاسخ به استرس استفاده میشود ( Hanaee Kashaniو همکاران،
 .)2012در این مطالعه باالترین میزان قند خون در تیمار  Cمشاهده
شد این را میتوان به تنش سرما در شرایط دوره حمل و نقل نسبت
داد .در فرآیند حملونقل ماهی کپور در مسافت طوالنی مدت ،سطوح
گلوکز پالسما در ماهیان استرس دیده ،در پی افزایش سطوح کتکول
آمین افزایش یافت ( Dobsikovaو همکاران .)2006 ،همسو با نتایج
فوق مطالعه اثرات استرس ناشی از حمل و نقل در مولدین ماهی کپور
معمولی نشان داد که گلوکز با گذشت زمان روند افزایشی داشت ولی
اختالف معنیداری وجود نداشت (احسانیکناری و همکاران.)1394 ،
گلوکز خون یکی از شاخصهای متغیر است که بهمیزان بسیار زیادی
تحت تأثیر استرس دستکاری و حمل و نقل ،استرس محیطی ،تغییرات
فصلی ،وضیعت تغذیهای و بلوغ جنسی قرار دارد ).)1971 ،Khanna
بنابراین ،باال رفتن غلظت گلوکز خون نشاندهنده وجود استرس است
و علت این افزایش این است که استرس مستلزم صرف انرژی زیادی
است ( Kavithaو همکاران .)2012 ،نتایج حاصل از مطالعه  Adelو
همکاران ( )2015تفاوت معنیداری را در میزان گلوکز خون سرم
متعاقب تجویز سطوح مختلف پریبیوتیک گروبیوتیک نشان نداد .در
نقطه مقابل ،متعاقب مصرف پربیوتیک در جیره ماهی سفید تفاوت
معنیداری در شاخصهای سرمی مشاهده شد .مشابه با مطالعه حاضر
تأثیر معنیداری بر گلوکز خون در این ماهی گزارش نشد (Yousefian
و همکاران .)2012 ،اختالفات بهدست آمده در این نتایج را میتوان
به تفاوتهای گونهای ،سن ماهیان ،فرموالسیون جیره غذایی ،درجه
خلوص و دوز مورد استفاده از این پریبیوتیک نسبت داد.
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تقریباً هر نوع استرسی چه فیزیکی و چه عصبی ،ظرف چند
دقیقه منجر به افزایش شدید در ترشح کورتیزول از قشر فوق کلیوی
میشود .یکی از آثار متعدد کورتیزول باال بردن مقاومت بدن در هنگام
استرس بهوسیله کاهش جذب گلوکز میباشد (حافظامینی و همکاران،
.) 1381با توجه به نتایج کسب شده در طول دوره حمل و نقل کپور
ماهیان جوان ،سطح کورتیزول خون ماهی بعد از حمل و نقل 12
ساعته کاهش داشت که نشان از عملکرد خوب پریبیوتیک
سلماناکس میباشد .در مغایرت با نتایج حاصل ،سطح کورتیزول خون
ماهی در دمای  25درجه سانتیگراد بعد از حمل و نقل  12ساعته،
افزایش یافت و این افزایش حاکی از واکنش فیزیولوژیکی ماهیان در
شرایط استرس میباشد ( Khormaliو همکاران .)2015 ،در مغایرت
با نتایج حاضر در تاسماهی سفید ((Acipenser transmontanu
افزایش در سطح کوزتیزول خون در یک دوره حمل و نقل و بار زدن
گزارش شده است ( Belangerو همکاران .)2001 ،در مطالعه حاضر،
میزان پروتئین در تیمارهای تغذیه شده با پریبیوتیک بهبود داشته
است .در توافق با نتایج حاضر متعاقب تغذیه بچه ماهی اوزون برون
) (Acipenser stellatusبا پریبیوتیک فروکوالیگوساکارید نتایج مشابهی
مشاهده شد ( Iriو همکاران )2012 ،پروتئین سرمی شاخص بیوشیمیایی
به نسبت ناپایداری است که تحت تأثیر شرایط خارجی و داخلی تغییر
میکند ( Shalabyو همکاران .)2001 ،بیشترین بخش پروتئین سرم
در کبد سنتز میشود که میتواند بهعنوان شاخص عملکرد کبد
استفاده شود ( Bernetو همکاران .)2001 ،افزایش سطح پروتئین
میتواند شاخص مناسبی برای بررسی وضیعت ایمنی ماهی باشد
)Veerasamyو همکاران.)2014 ،
در مطالعه حاضر ،سطوح آسپارات آمینو ترانسفراز (،)AST
آالنین آمینو ترانسفراز ( ،)ALTآلکالین فسفاتاز ( )ALPسرم خون در
حمل و نقل طوالنی مدت ( 12ساعته) تحت تأثیر قرار گرفت .باالرفتن
سطح این دو آنزیم در خون نشانه آسیب کبدی است Dobsikova.و
همکاران ( )2006گزارش کردند که حمل و نقل طوالنی مدت کپور
معمولی اثرات معنیداری بر این آنزیمها دارد .در مطالعه حاضر
پریبیوتیک تأثیر معنیداری بر روی آنزیمهای کبدی بههمراه داشت.
در مطالعه  Adelو همکاران ( )2015مقادیر آنزیمهای سرمی،AST
 ALTو  ALPتحت تأثیر سطوح مختلف گروبیوتیک اضافه شده به
جیره فیلماهیان جوان قرار نگرفت ،مشابه با مطالعه حاضر ،متعاقب
تجویز سطوح  1تا  3درصد گروبیوتیک در جیره ماهی سفید ،تأثیر
معنیداری در شاخصهای  ALT،ASTو  ALPسرمی مشاهده نشد
( Yousefianو همکاران .)2012 ،ناتوانی میکروبیوتای رودهای در
تخمیر مقادیر اضافی پربیوتیک و تجمع آنها در روده را میتوان دلیل
احتمالی بیتأثیر بودن سطوح پربیوتیک بیان داشت (Olsen
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 گونه، درجه حرارت، فاکتورهایی مانند شوری.)2001 ،و همکاران
 جنس و شرایط تغذیهای میتوانند بر فعالیت فراسنجههای،آبزی
وWilliams( خونی تأثیر بگذارند و باعث اختالف درتفاسیر نتایج شوند
 نوع پریبیوتیک، همچنین ترکیب جیرههای غذایی.)1976 ،Warner
 روشهای مختلف اضافه،مصرفی و میزان مورد استفاده آن در جیره
کردن پریبیوتیک به جیره و احتماالً فلور میکروبی روده نیز بهطور
Kiato( قابل مالحظهای بر خصوصیات ریختشناسی خون اثر میگذارند
.)1986 ،Yoshida و
با توجه به نتایج بهدست آمده در تحقیق حاضر پریبیوتیک
سلماناکس بر برخی فاکتورهای خونی اثرات مثبتی داشته است که با
A  در میان این شرایط تیمار.نتایج بسیاری از محققین مطابقت دارد
 کورتیزول و افزایش ایمنی،نتایج بهتری در کاهش آنزیمهای کبدی
.کپور ماهیان جوان بهدست آمد

تشکر و قدردانی
این تحقیق با استفاده از امکانات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
 در این خصوص از مسئوالن محترم دانشگاه،گنبدکاووس انجام گردید
و همچنین از جناب آقای دکتر حسین آدینه و خانم مهندس مهسا
.رنجدوست تشکر و قدردانی میگردد
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