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چکیده
آبزی پروری متراکم منجر به افزایش استرس ،شیوع بیماری باکتری و درنهایت تلفات میگردد .تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر مکمل
غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد ،بقاء و برخی شاخصهای ایمنی الرو قزلآالیرنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissبهمدت  60روز
صورت گرفت .به این منظور ،تعداد  360قطعه الرو قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی  0/13±0/01گرم ،در یک طرح کاملا تصادفی به 4
تیمار آزمایشی و  3تکرار ( 10قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند و بهترتیب با رژیمهای غذایی حاوی  100 ،50 ،0و  150میلیگرم آستاگزانتین
بر کیلوگرم غذا مورد تغذیه قرار گرفتند .نتایج حاصله نشان داد که رژیمهای حاوی آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا ،تفاوت معنیداری در شاخصهای
رشد ،بقاء و ایمنی ذاتی در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند ( .)P>0/05باالترین وزن نهایی ،افزایش وزن بهدست آمده ،ضریب رشد ویژه ،نسبت
کارایی پروتئین ،بقاء ،پروتئین تام و گلوبولین در تیمار حاوی  100میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شدکه با بقیه تیمارها دارای
تفاوت معنیدار بود ( .)P>0/05بیشترین فعالیت لیزوزیم و آلیومین در تیمارهای حاوی  150میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شد
که با بقیه تیمارها تفاوت معنیداری را نشان دادند ( .)P>0/05در مجموع براساس نتایج این تحقیق ،افزودن  100میلیگرم مکمل غذایی
آستاگزانتین بر کیلوگرم جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان بهمنظور بهبود شاخصهای رشد ،بقاء و پاسخهای ایمنی ذاتی در این ماهی پیشنهاد
میشود.
کلمات کلیدی :ماهی قزلآالی رنگینکمان ،آستاگزانتین ،شاخصهای رشد ،ایمنی ذاتی
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اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد ،بقاء و برخی شاخصهای ایمنی ذاتی الرو....

مقدمه
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
طی سالیان اخیر با شتاب زیادی توسعه یافته است ،همراه چنین
توسعهای که افزایش تراکم ماهی را در واحد سطح طلب مینماید،
انواع بیماریهای عفونی با سرعت هرچه تمامتر در جمعیت ماهیان
پرورشی گسترش مییابند ،بهطوریکه خسارتی بیش از ده درصد
تولیدات ساالنه را به این صنعت وارد میکند ( Raveloو همکاران،
 .(2006وضعیت تغذیهای یکی از عوامل موثر بر توانایی موجود در
مقابله با عوامل بیماریزا محسوب میشود .از آنجاییکه ماهیان
همانند دیگر حیوانات قادر به سنتز کارتنوئیدها در بدنشان نیستند
لذا نیاز آنها از طریق رژیم غذاییشان تأمین میشوند .کارتنوئیدها
بهعنوان آنتی اکسیدانهای طبیعی ،از طریق خنثیسازی رادیکالهای
آزاد تولیدی ناشی از فعالیت طبیعی سلولها و استرسهای محیطی
وارد بر موجودات ،نقش مهمی در سالمت آنها ایفاء میکنند ( Chewو
همکاران .)1999 ،آستاگزانتین )(3/3 dihydroxy- diketo-B, B- carotene
مهمترین رنگدانه کارتنوئیدی موجود در حیوانات آبزی است (Guerin
و همکاران .)2003 ،این رنگدانه یک ریزمغذی اصلی و مهم در جیره
غذایی آبزیان محسوب میشود که عملکردهای زیستی مهمی از جمله
جلوگیری از اکسیدشدن اسیدهای چرب غیراشباع را بهعهده دارد
( Husseinو همکاران .(2006 ،بهتازگی از رنگدانهها بهمنظور بهبود
سطح ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی و رشد در آبزیپروری استفاده
شده است ( Liuو همکاران .(2016 ،تحقیقات متعدد نقش آستاگزانتین
بر رشد میگوی پاسفید غربی ( Ahmadi( )Litopenaeus vannameiو
همکاران ،)2008 ،فیل ماهی ( Farhangi( )Huso husoو همکاران،
 ،(2013ماهی آزاد اطلس ( Christiansen( )Salmo salarو همکاران،
 ،)1994گربه ماهی زرد ( Liu( )Pelteobagrus fulvidracoو همکاران،
 )2016و قزلآالی رنگینکمان (،Rehulka( )Oncorhynchus mykiss
 )2000و پارامترهای بیوشیمیایی خون در مواجهه با استرس میگوی
پاسفید غربی ( Merchieو همکاران1998 ،؛  Farhangiو همکاران،
 ،)2013قزلآالی رنگینکمان ( Nakanoو همکاران )1999 ،و گربه
ماهی زرد ( Liuو همکاران )2016 ،را تایید مینماید .بهعنوان مثال،
 Liuو همکاران ( )2016با بررسی اثر آستاگزانتین روی رشد و مقاومت
در برابر استرس در گربهماهی زرد گزارش کردند که استفاده از 80
میلیگرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم جیره غذایی ماهی گربهماهی
زرد تاثیر معنیداری بر روی شاخصهای رشد ایجاد نکرد .درحالیکه
منجر به افزایش معنیدار میزان پروتئین سرم و کاهش معنیدار
فعالیت لیزوزیم ،گلوکز ،آالنین آمینوترانسفراز ،آلکالین فسفاتاز و
آسپارتات آمینو ترانسفراز بعد از مواجهه با تنش تراکم در مقایسه با
گروه شاهد شد .همچنین تحقیق انجام شده توسط  Nakanoو
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( Phaffia

همکاران ( )1999نشان داد که استفاده از مخمر قرمز
( )rhodozymaسرشار از آستاگزانتین) در جیره غذایی ماهی قزلآالی
رنگینکمان منجر به کاهش معنیداری میزان فعالیت آالنین آمینو
ترانسفراز ،اسپارتات آمینو ترانسفراز در طول استرس در مقایسه با
گروه شاهد گردید .سطح بهینه اضافه نمودن آستاگزانتین به جیره
غذایی بهمنظور عملکرد بهتر رشد ،در گونههای مختلف ماهی متفاوت
است ( Ahmadiو همکاران )2008 ،همچنین تاثیر آنها بر عملکرد
رشد بسته به نوع آستاگزانتین (طبیعی یا سنتزی) و غلظتهای آنها
متفاوت میباشد ( Faghaniو همکاران .)2013 ،لذا به تحقیقات بیشتری
در زمینه اضافه نمودن غلظت مناسب آستاگزانتین که منجر به عملکرد
مثبت رشد ماهی گردد ،نیاز است .اکثر ضررهای قابل توجه در صنعت
آبزیپروری بهدلیل مرگ و میرهای الروی در ماهیان مختلف در
سرتاسر جهان گزارش شده است ( Sugitaو همکاران .)2002 ،جهت
جلوگیری از مرگ و میر باالی الروهای گونههای مختلف ماهیان،
افزایش وضعیت ایمنی این الروها از طریق استفاده از محرکهای ایمنی
برای مبارزه با عوامل عفونی در مراحل اولیه زندگی الزم میباشد .لذا
هدف از این تحقیق ،بررسی اثر آستاگزانتین بهعنوان مکمل غذایی بر
روی رشد ،بقاء و برخی شاخصهای ایمنی ذاتی سرم خون در الرو
ماهی قزلآالی رنگینکمان میباشد.

مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورش :این پژوهش در اواخر آذرماه 1395
در آزمایشگاه بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز انجام شد 500.قطعه الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان
از مزرعه تکثیر و پرورش قزلآال واقع در سپیدان شیراز خریداری و با
استفاده از کیسههای دوجداره (یک سوم آب بههمراه دوسوم اکسیژن)
به محل آزمایش ،انتقال داده شد .پس از طی دوره سازگاری بهمدت
دو هفته و اطمینان از سالمتی آنها 360 ،قطعه الرو با میانگین وزنی
 0/13±0/01گرم و میانگین طولی  2/30±0/1سانتیمتر شمارش
شده و با تراکم  30قطعه به  12آکواریوم  70لیتری منتقل شدند .در
طول دوره ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی آب اندازهگیری شد .بهطور
میانگین در کل دوره درجه حرارت آب  14/5±1درجه سانتیگراد،
اکسیژن محلول  8/01±0/87میلیگرم بر لیتر و  pHآب 7/1±0/5
بود .در طی دوره آزمایش دوره نوری بهصورت  12ساعت روشنایی و
 12ساعت تاریکی بود ( Liuو همکاران .)2016 ،تیمارهای مورد استفاده
در تحقیق حاضر شامل :تیمار شاهد با غذای تجاری (شرکت تعاونی
تولیدی  21بیضاء ،شیراز) و  3تیمار با سطوح  100، 50و 150میلیگرم
آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا بودند که برای هر تیمار سه تکرار درنظر
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گرفته شد و در طی یک دوره  60روزه مورد استفاده قرار گرفتند
( Faghaniو همکاران.)2013 ،
آمادهسازی جیره و غذادهی به ماهیان :بهمنظور اضافه نمودن
سطوح مختلف مکمل آستاگزانتین به غذای کنسانتره ابتدا مقدار غذا
برای کل دوره آزمایش برای هر تیمار محاسبه شد سپس سطوح
مشخص آستاگزانتین (تهیه شده از شرکت نانوشیمی یاخته تهران با
درجه خلوص  1/5درصد که از جلبک ()Haematococcus pluvialis
با کد  (TUMبههمراه  75میلیلیتر امولسیفایر ( )Tween 80و 500
میلیلیتر آب به سطح غذا اسپری شدند .پس از  48ساعت جیرههای
خشک جمعآوری و در نایلونهای مجزا در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .تیمار شاهد تنها با  75میلیلیتر امولسی فایر و 500
میلیلیتر آب اسپری گردید ( Merchieو همکاران .)1998 ،مقدار
غذای روزانه با توجه به درصد وزن بدن (توده زنده) محاسبه شد و در
نوبت صبح و عصر بهمیزان  3درصد وزن بدن در اختیار ماهیان قرار
گرفت .عمل تمیز نمودن بهصورت یک روز در میان انجام و باقیمانده
غذایی و مدفوع ماهیها از مخازن خارج گردید.
زیستسنجی و بررسی شاخصهای رشد و تغذیه :بهمنظور
اندازهگیری شاخصهای رشد ،در انتهای آزمایش تمام ماهیهای هر مخزن
خارج شده و وزن (با دقت  0/01گرم) و طول (با دقت  1میلیمتر)
آنها ثبت گردید .با استفاده از دادههای حاصل از زیستسنجیها،
افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،شاخص وضعیت ،ضریب تبدیل
غذایی ،نسبت بازدهی پروتئین و درصد بقاء ) تعیین شد ( Wahliو
همکاران.)2003 ،
ضریب رشد ویژه (:)SGR= Specific growth ratio
(SGR) (% day-1) = (LnWf- Ln Wi)/t × 100

=W iوزن اولیه (گرم)=Wf ،وزن نهایی (گرم)=t ،طول دوره پرورش (روز)
ضریب تبدیل غذایی (:)FCR
FCR= feed consumed/ WG

 =WGافزایش وزن بهدست آمده (گرم)= Feed consumed ،غذای
مصرف شده (گرم)
نسبت کارایی پروتئین (:)PER= Protein efficiency ratio
(PER) = WG/ crude protein intake
=Crude protein intakeمیزان پروتئین مصرفی =WG ،افزایش وزن

بهدست آمده (گرم)
میزان غذای دریافتی (برحسب درصد وزن بدن ( )BWبهازای هر روز)
(:)VFI
)VFI (%BW day-1) = (100× crude feed intake/ (Wf + Wi/2)/t

درصد افزایش وزن بدن ( )BWI
 =Total dry feed intakeمیزان کل غذای خشک مصرفی (گرم)
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شاخص وضعیت (:)CF
) Condition factor (CF) (%) = 100× (wet weight / (length)3
 = wet weightوزن مرطوب (گرم) = length ،طول (سانتیمتر)
افزایش وزن بهدست آمده (:)WG
Weight gain (WG) (%)= (Wf- Wi)/ Wi×100

 = W iوزن اولیه (گرم) =Wf ،وزن نهایی (گرم)
میزان بقاء (:)Survival rate
Survival rate (SR) (%) = N0/ N1×100
=N0تعداد اولیه ماهی =N1 ،تعداد نهایی ماهی

خونگیری از ماهی :برای سنجش پارامترهای ایمنی (پروتئین
تام ،آلبومین ،گلوبولین و لیزوزیم) ،بهصورت تصادفی از  9قطعه ماهی
هر تیمار پس از بیهوشی با عصاره گل میخک ( 2گرم بر لیتر) خونگیری
(بهمیزان  2میلی لیتر) از قلب با استفاده از سوزن و سرنگ صورت
گرفت .سپس با دور  3000بر دقیقه بهمدت  10دقیقه سانتریفوژ
( Hettichمدل  ،DV200ساخت کشور ژاپن) و سرم آن جدا گردید و
در دمای  -70درجه سانتیگراد در داخل میکروتیوب نگهداری شد
( Harikrishnanو همکاران.)2012 ،
شاخصهای ایمنی ماهی :مقدار پروتئین تام سرم با استفاده
از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون و از روش بیوره مورد سنجش
قرار گرفت و جذب نوری لولههای نمونه و استاندارد را در مقابل بالنک
در طول موج  550نانومتر بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر(WPAS2000-
 )UV/VIS, Cambridge, UKخوانده شد و میزان پروتئین تام بر حسب
گرم بر دسیلیتر محاسبه گردید ( Burtisو همکاران .)1994 ،مقدار
آلبومین تام سرم بهروش بروموکرزول سبز و با استفاده از کیت تشخیصی
شرکت پارس آزمون مورد سنجش قرار گرفت .جذب نوری این محلول
را در طول موج  630نانومتر بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر(WPAS2000-
 (UV/VIS, Cambridge, UKدر مقابل بالنک قرائت گردید و میزان
آلبومین برحسب گرم بر دسیلیتر محاسبه گردید ( Burtisو همکاران،
 .) 1994از کسر پروتئین تام از آلبومین میزان گلوبولین محاسبه شد
( Kumurو همکاران .)2005 ،میزان نسبت آلبومین به گلوبولین از
تقسیم کردن مقادیر آلبومین تام گلوبولین محاسبه شد ( Kumurو
همکاران .)2005 ،سنجش فعالیت لیزوزیم سرم نمونهها ،براساس روش
توصیه شده توسط  )1990( Ellisتوسط سوسپانسیون میکروکوکوس
لیزودیکتیکوس (( (Micrococcus lysodeikticusمحصول سیگما)
صورت گرفت.
آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اندازهگیری
شاخصهای رشد ،بقاء و برخی شاخصهای ایمنی سرم خون با استفاده
از آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون مقایسه چند دامنهای
دانکن ،در سطح احتمال  5درصد بین تیمارهای مختلف صورت گرفت.
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برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 16در محیط ویندوز
 XPاستفاده گردید.

نتایج
شاخصهای رشد و تغذیه :نتایج مربوط به شاخصهای رشد،
تغذیه و بقاء تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش در جدول 1
آورده شده است .ماهیها از میانگین وزن اولیه  0/13گرم به دامنه
میانگین وزن نهایی  0/50گرم الی  0/85گرم در طول دوره  60روزه

آزمایش رسیدند .نتایج نشان داد که افزودن مقادیر مختلف آستاگزانتین
تفاوت معنیداری را در میانگین وزن نهایی ،افزایش وزن بهدستآمده،
ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،میزان بازده پروتئین و بقاء در
مقایسه با تیمار شاهد ایجاد کرد ( .)P>0/05درکل دوره آزمایش،
بیشترین وزن نهایی ،افزایش وزن بهدست آمده ،ضریب رشد ویژه،
نسبت بازده پروتئین و شاخص وضعیت در غلظت  100میلیگرم
آستاگزانتین در هر کیلوگرم غذا مشاهده شد و اختالف معنیداری را
در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد (.)P>0/05

جدول  :1مقایسه میانگین (میانگین±خطای معیار) شاخصهای رشد در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن بهدست آمده (درصد)
ضریب رشد ویژه
ضریب تبدیل غذا
نسبت بازدهی پروتئین
شاخص وضعیت
بقاء (درصد)

تیمار (میلیگرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم غذا)
100
50
0
0/14 ±0/02 a
0/16 ±0/02 a
0/13 ±0/03 a
0/85 ±0/06 a
0/56 ±0/01 c
0/50 ±0/02 d
530/99 ±10/27 a
320/01 ±10/89 c
277/71 ±9/15 d
3/06 ±0/01 a
2/38 ±0/03 c
2/20 ±0/04 d
0/93 ±0/03 d
1/55 ±0/10 b
1/80 ±0/23 a
10/70 ±0/20 a
6/45 ±0/21 c
5/59 ±0/18 d
0/98 ±0/04 a
0/97 ±0/05 ab
0/86 ±0/02 b
98 ±0/71 a
80/0 ±0/81 c
60/0 ±0/45 d

150
0/13 ±0/02 a
0/68 ±0/04 b
405/34 ±10/98 b
2/69 ±0/03 b
1/22 ±0/13 c
8/17 ±0/22 b
0/85 ±0/03 b
85/0 ±0/53 b

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p>0/05بین تیمارهای مختلف است.

پارامترهای ایمنی سرم خون :تغییرات میانگین پارامترهای
ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره
آزمایش (روز )60در جدول  2نشان داده شده است .طبق جدول ،2
اضافه کردن سطوح مختلف آستاگزانتین به جیره غذایی ماهی قزل
آالی رنگینکمان تفاوت معنیداری را در میزان پروتئین تام ،آلبومین،
گلوبولین و لیزوزیم سرم خون در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد نمود
( .)P>0/05بیشترین میزان پروتئین تام و گلوبولین در تیمار تغذیه

شده با  100میلی گرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم غذا مشاهده شد
و تفاوت معنیداری را در مقابسه با سایر تیمارها و تیمار شاهد نشان
داد ( .)P>0/05درحالیکه بیشترین میزان لیزوزیم آلبومین در تیمار
تغذیه شده با  150میلیگرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم غذا مشاهده
شد .بین تیمارهای تغذیه شده با  50و 100میلیگرم آستاگزانتین در
هر کیلوگرم غذا از نظر میزان لیزوزیم اختالف معنیداری وجود نداشت
(.)P<0/05

جدول  :2میانگین و خطای معیار پروتئین تام ،آلبومین ،گلوبولین و لیزوزیم سرم خون ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان
دوره آزمایش (روز ،60با سه تکرار)

پروتئین تام (گرم بر دسیلیتر)
آلبومین (گرم بر دسیلیتر)
گلوبولین (گرم بر دسیلیتر)
لیزوزیم (واحد بر میلیلیتر)

تیمار (میلیگرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم غذا)
150
100
50
0
4/48 ±0/27 b
4/68 ±0/09 a
3/92 ±0/42 c
2/06 ±0/18 d
2/08 ±0/23a
1/58 ±0/10 b
1/52 ±0/05 c
1/16 ±0/07d
2/39 ±0/15b
3/12 ±0/06 a
2/39 ±0/28 b
0/90 ±0/05 c
4/74 ±0/23 a
2/96 ±0/43 b
3/01 ±0/18 b
2/45 ±0/13 c

حروف نامشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهای مختلف است (.)p>0/05

بحث
تغییرات شاخصهای رشد در بین تیمارهای مختلف در این
تحقیق ،نشان داد که اضافه نمودن مقادیر مختلف مکمل آستاگزانتین
به جیره غذایی ،منجر به بهبود عملکرد رشد و تغذیه در مقایسه با
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تیمار شاهد شد .بیشترین نسبت بازدهی پروتئین ،وزن نهایی ،ضریب
رشد ویژه ،بقاء و افزایش وزن بهدست آمده در تیمار تغذیه شده با
 100میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شد و اختالف
معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد درحالیکه از نظر شاخص
وضعیت بین تیمارهای تغذیه شده با  50و 100میلیگرم

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا اختالف معنیداری مشاهده نشد که با
نتایج بهدست آمده از تحقیقات صورت گرفته بر روی ماهی آزاد اطلس
( )Salmo salarتغذیه شده با  40میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم
غذا ( Christiansenو همکاران ،)1994 ،تاسماهی روسی ( Acipenser
 )gueldenstaedtiiتغذیه شده با  100میلیگرم آستاگزانتین طبیعی
بر کیلوگرم غذا ( Illyasovو  ،)2003 ،Golovinمیگوی پاسفید غربی
تغذیه شده با  100میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا (Ahmadi
و همکاران )2008 ،و میگوی مونودون ( )Penaus monodonتغذیه
شده با  1درصد آستاگزانتین ( Niuو همکاران )2009 ،همخوانی
داشت .میتوان گفت که آستاگزانتین نقش موثری را بهعنوان واسطه
در سوخت و ساز بدن ،تسریع در هضم و جذب بدن ،افزایش بهرهوری
مواد غذایی ،و در نتیجه عملکرد رشد موجودات آبزی ایفاء مینماید
( Niuو همکاران .)2009 ،هرچند نتایج حاصل از این تحقیق با
تحقیقات صورت گرفته بر روی فیلماهی تغذیه شده با آستاگزانتین
طبیعی ( 100 ،50و  200میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا(
( Faghaniو همکاران )2013 ،و گربه ماهی زرد تغذیه شده با 80
میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا ( Liuو همکاران )2016 ،و
میگو کروما ( )Marsupenaeus japonicasتغذیه شده با  50و 100
میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا ( Cheinو )1992 ،Jeng
همخوانی نداشت که دلیل مغایرت نتایج را میتوان عادات غذایی
مختلف ،اختالف فرموالسیون غذایی ماهیان و اختالف طعم و مزه
مطلوب در گونههای مختلف ماهیان دانست ( Liuو همکاران.)2016 ،
همچنین با تغییر سطح مکمل آستاگزانتین از  100به  150میلیگرم
آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا در این آزمایش ،افزایش وزن بهدست
آمده ،وزن نهایی ،بقاء ،ضریب رشد ویژه و نسبت بازدهی پروتئین روند
کاهشی معنیداری را نشان دادند که با نتایج حاصل از تحقیق Ahmadi
و همکاران ( )2008همخوانی داشت Ahmadi .و همکاران ( )2008با
بررسی اثر سطوح مختلف آستاگزانتین ( 100 ،50 ،0و 150میلیگرم
آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا) بر عملکرد رشد ماهی میگوی پا سفید
غربی نشان دادند که بیشترین میزان وزن نهایی و ضریب رشد ویژه،
در تیمار تغذیه شده با  50و  100میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم
غذا مشاهده شد .کاهش وزن بدن در غلظت  150میلیگرم
آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا در مقایسه با  100میلیگرم آستاگزانتین
بر کیلوگرم غذا را میتوان به اثر بازدارندگی رنگدانه آستاگزانتین
نسبت داد برخالف خاصیت آنتیاکسیدانی استاگزانتین ،استفاده بیش
از حد آن در جیره غذایی میتواند اثرات سمی و طعم تلخ را ایجاد
کرده و منجر به کاهش رشد گردد ( Beutnerو همکاران2001 ،؛ Liu
و همکاران )2016 ،مصرف بیش از حد استاگزانتین باعث تولید انواع
اکسیژن فعال شده که در نهایت منجر به شکستن زنجیره
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 DNAو تخریب سلولها میشود ( Beutnerو همکاران.)2001 ،
پروتئین سرم منجر به ثبات  ،pHفشار اسمری و انتقال بیلیروبین،
اسیدهای چرب ،کلسترول و فسفاتید میشود ( Liuو همکاران.)2016 ،
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از آستاگزانتین در
جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان منجر به افزایش معنیدار
پروتئین سرم شد و بیشترین میزان پروتئین تام در تیمار تغذیه شده
با  100میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که با نتایج
بهدست آمده از تحقیق صورت گرفته بر روی گربهماهی زرد ( Pelteobagrus
 )fulvidracoتغذیه شده با  80میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا
همخوانی داشت ( Liuوهمکاران )2016 ،که این موضوع نشان میدهد
که استفاده از مکمل آستاگزانتین در جیره غذایی (علیالخصوص غلظت
 100میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا) منجربه صرفهجویی در
مصرف پروتئین بهمنظور تامین انرژی باشد .گلوبولین نقش مهمی در
حفظ سالمت و ایمنی داشته و گاماگلوبولین بهعنوان منبع همه
پروتئینهای الزم برای عملکرد ایمنی در خون شناخته شده است
( Harikrishnanو همکاران .)2012 ،در حالیکه آلبومین نقش مهمی
در ثبات فشار اسمزی بهمنظور توزیع مناسب مایعات بدن داشته و
بهعنوان حامل پالسما و لیگاندهای غیر اختصاصی (بههمراه تعدادی
جایگاههای اتصال) عمل مینماید ( Harikrishnanو همکاران.)2012 ،
از طرفیدیگر افزایش آلبومین سرم خون در این تحقیق را میتوان
نتیجه پاسخ به افزایش انتقال اسیدهای چرب از بافتها جهت فرآیند
اکسیداسیون دانست که سبب ساخت بیشتر پروتئین و صرفهجویی
در مصرف پروتئین توسط بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب شده است
( Harikrishnanو همکاران2012 ،؛  Aathiو همکاران .)2013 ،نتایج
حاصل از این تحقیق نشان داد که افزودن از سطوح مختلف
آستاگزانتین منجر به افزایش معنیدار میزان پروتئین تام ،آلبومین و
گلوبولین سرم خون در مقایسه با تیمار شاهد شد که با نتایج بهدست
آمده از تحقیقات صورت گرفته بر روی گربه ماهی زرد ( Liuو
همکاران )2016 ،و ماهی شبه شوریده ()Pseudosciaena crocea
( Liو همکاران )2014 ،همخوانی داشت .لیزوزیم یکی از پارامترهای
دفاع غیراختصاصی ذاتی مهم میباشد همچنین از دسته آنزیمهای
باکتریسیدال مهم از ایمنی ذاتی است که در زمان عفونت با باکتری
گرم مثبت همچنین در شرایط استرسزا بهعنوان یک پروتئین فاز
حاد عمل میکند و نقش عملکردی آن در مبارزه با عفونتهای مختلف
ماهیان گزارش شده است ( Harikrishnanو همکاران .)2012 ،مطالعه
حاضر نشان داد که افزودن از سطوح مختلف آستاگزانتین به جیره
غذایی منجر به افزایش معنیدار فعالیت لیزوزیم در مقایسه با تیمار
شاهد شد و بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم در تیمار تغذیه شده با
 150میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که با نتایج
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علی و همکاران

Liu(

بهدست آمده از تحقیقات صورت گرفته بر روی گربه ماهی زرد
)2014 ، و همکارانLi( ) و ماهی شبه شوریده2016 ،و همکاران
 افزایش فعالیت لیزوزیم در تیمارهای تغذیه شده با.همخوانی داشت
آستاگزانتین حاکی از آن است که آستاگزانتین عالوه بر خواص ضد
 و آنتیاکسیدانی قادر به تنظیم فعالیت لیزوزیم، ضدالتهابی،باکتری
 هرچند عواملی نظیر وضعیت.)2014 ، و همکارانLi( نیز میباشد
فیزیولوژیکی ماهی و احتیاجات غذایی مختلف میتواند بر فعالیت
لیزوزیم تاثیرگذار باشد که تحقیقات وسیعتری در این زمینه الزم
 درکل نتایج بهدست آمده از عملکرد رشد و برخی.بهنظر میرسد
پارامترهای ایمنی سرم خون ماهی قزلآالی رنگینکمان نشان داد که
 میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا در جیره100 استفاده از سطوح
،غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان منجر به افزایش وزن بهدست آمده
 وزن نهایی نسبت بازدهی پروتئین و پروتئین، بقاء،ضریب رشد ویژه
 میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم150 گلوبولین و استفاده از سطح،تام
غذا منجر به افزایش بهینه فعالیت لیزوزیم و آلبومین میگردد لذا
 میلیگرم آستاگزانتین بر کیلوگرم غذا بهعنوان150  و100 استفاده از
 بقاء و ایمنی در رژیم غذایی،بهینهترین سطوح بهمنظور عملکرد رشد
.ماهی قزلآالی رنگینکمان پیشنهاد میگردد

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری مسئول محترم آزمایشگاه بخش بهداشت
و بیماری آبزیان دانشگاه شیراز و کارشناس محترم آزمایشگاه مرکزی
.دانشکده دامپزشکی شیراز تشکر و قدردانی میگردد
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