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تأثیر افزودن ال-کارنیتین به جیرة غذایی در میزان مقاومت
به استرسهای دما و شوری در ماهی صبیتی ( Sparidentex

)hasta
 امالبنین طاهری کندر :تنشجسف کترشیتسی ترش  ،گرله ش
 میرمسعود سجادی؛ تنش تر گرله ش

 ،تنشک ة کشتلرزف ل ییتبع ب عی ،تنشنته هریاگتن ،تیرتن

 ،تنشک ة ییتبع ب عی ،تنشنته هریاگتن ،تیرتن

 ایمان سورینژاد :استادیار گروه شيالت ،دانشکدة علوم و فنون دریایي و جوي ،دانشگاه هرمزگان ،ایران
 عبدالرسول دریایی :دکتري تغذیة دام و آبزیان ،مربی دژلهشی ،ستزیتن ثح ت کشتلرزف ،هریاگتن ،تیرتن
 فرشته خادمی :دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه شيالت ،دانشکدة کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه هرمزگان ،ایران

 قدرت میرزاده :دکتري تغذیة دام و آبزیان ،مربی دژلهشی ،ستزیتن ثح ت کشتلرزف ،هریاگتن ،تیرتن

چکیده
به ییظسر بررسی تنر تفزال ن تا-کزترن ت د بزه زرة غزذتیی ر ی زاتن ی تلیزت بزه تسزتر هزتف یزت ل شزسرف ر یزتهی صزب تی
 ،)Sparidentex hastaآزیتیشی بت  240قطعه ب هیتهی بت ی تنن د لزن تلی گ  3/01±0/03گرح به ی  10ه ته تنجتح ش  .ث مترهتف
آزیتیشی شتیل چهتر سطح ص ر 1000 ،500 ،ل  1800به ثرث زب شزته  LC1000 ،LC500 ،ل  )LC1800ی لزیگزرح تا-کزترن ت د ر هزر
ک لسگرح ره ل بت سه ثکرتر ر قتیب رحی کتی ً ثصت فی بس ن  .غذت هی ر کل لره به صسر ستی ،ل بر تست سز رف ،رلزتنزه ر
سه نسبت تنجتح ش  .ر دتیتن لرة آزیتیشی ،ر آزیتیش تستر یتیی ،یته تن به ی  30ق ه ر یعرض ل یزتف  15ل  37ر زگ
ستنتیگرت ل ر آزیتیش تستر شسرف ،یته تن به ی یک ستةت ر یعرض ل شزسرف  12ل  70قسزمت ر هزاتر قزرتر گرفتیز  .ر
ث مترهتف  LC1000ل  LC1800ی تلیت ر برتبر تستر یتف بتال ،یتف دتی د ل شسرف بتال ر ی تیسه بت گرله شته ترتف تفزاتیش بزس
 .)P>0/05ة له بر تید ،ر ی تلیت ر برتبر تستر شسرف دتی د ب د ث مترهتف یختلف ت ت ف یعیی ترف یشته ه نشز .)P<0/05
نتتیج تید ثح ق نشتن ت که تفال ن تا-کترن ت د به رة غذتیی ییثستن ر ی اتن ی تلیت ر برتبزر تسزتر هزتف یزت ل شزسرف ر
یتهی صب تی ث ن رگذترف یطلسبی تشته بتش  .تز ب د سطسح یختلف بهکتر بر هش ه ،بهترید لز یؤنر در مقاومت به تستر یزت ل شسرف
ر یتهی صب تی سطح  1000ی لیگرح تا-کترن ت د بر ک لسگرح رة غذتیی بس .
واژگان کلیدی :تا-کترن ت د ،تستر
 نسیسی ة یسئسای 09173157337

یت ،تستر

شسرف ،صب تی.Sparidentex hasta ،

Email: mmsajjadi@hotmail.com
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ایمنی با تيثیرگذاري در ایمنی سلولی و ایمنی همورال

 .1مقدمه
ماهی صبی ی ( Sparidentex hasta; Valenciennes,

از دیگر مزایاي مصر

 )1830از خررانوادة شرران ماهیرران ( )Sparidaeبررومی

اس

خلیج فارس ،غرب اقیانوس هند و آبهراي سراحلی

( Harpaz et al., 1999; Harpaz, 2005; Mohseni et

هند اس  .زیس گاه این گونه آبهاي ساحلی ک عمق

 .)al., 2008; Yang et al., 2009افزودن ال-کارنی ین

و عمدتاً از مهرهداران و

به جیرة غذایی ماهی همچنین میتواند از طریق تيمین

همچنین ،آبهاي عمیق اس

که در مطالعرا

ال-کارنی ین در جیررة غرذایی
مخ لر

گرزارگ شرده اسر

+

+

سخ پوس ان تغذیه میکنرد ( Bauchot and Smith,

میزان انرژي مورد نیاز آنزی  Na /K - ATPaseکه از

 .)1984; Al-Abdessalaam, 1995مرراهی صرربی ی

بهمنزلرة

آنزی هاي مه در تنظی اسمزي ماهیان اس

و تکثیررر و

تنظی کنندة تعادل اسمزي داخل سلولی عمرل کنرد و

پرورگ آن به طور وسیع در کشورهاي حاشیة خلریج

شروري را

داراي ارزگ اق صررادي و شرریالتی اس ر
فارس مرورد توجره اسر
ال-کارنی ین یر
اس

(.)Hussain et al., 1981

آمرین چهرارجزئی محلرول در آب

شرایط بازماندگی بیش ر در برابر نوسرانا

فرراه کنرد ( Imsland et al., 2003; Lin et al.,

.)2004
مروري بر مطالعا

که به طور طبیعی در میکروارگانیس ها ،گیاهران

و حیوانرررا

وجرررود دارد ( .)Bremer, 1983ال-

انجام شده در زمینرة تريثیرا

ال-کارنی ین نشان میدهد که گونههاي مخ ل

مراهی

کارنی ین در بدن عمدتاً در کبد ساخ ه مریشرود و در

عکسالعملهاي م تاوتی به مکمل غذایی ال-کارنی ین

باف هایی مانند ماهیچة اسکل ی و قلب ،که در آنهرا

ن ایج بین گونهها

در جیره نشان میدهند .این اخ ال

اسیدهاي چرب عمدهترین منبع تيمین انررژي اسر ،

بیان می کنرد کره تريثیرا

تجمع مرییابرد ( McDowell, 1989; Ozorio et al.,

کارنی ین به عوامل مخ لتی از جمله سرن ،جنسری

 .)2001ال-کارنی ین ،عالوه بر تيثیرگذاري در عملکرد

گونه ،انردازة مراهی ،طرول دوره و شررایط پررورگ،

رشد ماهیران از طریرق تسرهیل در اسر تاده از چربری

ترکیررب غررذایی و سررطح مکمررل بس ر گی دارد .اکثررر

حتراب ی در

پهوه ها دربارة اثر اس تاده از ال-کارنی ین در مراهی

سیس ایمنری در

با بچهماهی و ماهیهایی با وزن اولیة کم ر از  30گرم

ماهیان نیرز داشر ه باشرد ( .)Ozorio, 2009همچنرین

که به دلیرل

بهمنزلة منبع انرژي ،به نظر میرسد نق
برابر تغییرا

کیتی

گزارگ شده اس

آب و افزای

که کارنی ین میتواند در مقابلره برا

شرایط تن زاي محیطی در آبزیان داراي تريثیر مثبر

رژیر غرذایی حراوي ال-

انجام گرف ه اس  ،زیرا اس دالل این اس

و

رشرد سررریع در مراحررل اولیرة زنرردگی تقاضرراي ال-
کارنی ین باف ها در مقایسه با ساخ

آن در بدن زیاد

باشد ( .)Becker and Focken, 1995بره طرور کلری،

اسر

بهبود ضرریب تبردیل غرذایی و وزنگیرري ،افرزای

چرخة زندگی خود نیازمنديهراي م تراوتی از لحراظ

آمونیا ،،سرهول

انرژي دارند و باید با تنظی سطح انررژي فراینردهاي

مقاوم

ماهیان در برابر مسمومی

در بهکرارگیري چربری در جیرره و تحریر

دسر گاه

( .)Harpaz, 2005مراهیهرا در هرر مرحلره از

فیزیولوژی

خرود را کن ررل کننرد و عملکررد بهینره

داش ه باشند .در برخی از شرایط ،زمانی که سطح نیاز

ث ن ر تفال ن تا-کترن ت د به رة غذتیی ر ی اتن ی تلیت ر برتبر تستر هتف یت ل شسرف ر یتهی صب تی )Sparidentex hasta

به انرژي تغییر میکند ،سن ز کارنی ین در بردن ممکرن
اس

کافی نباشد ،از جملره چنانچره سرطح کرارنی ین

جنینی در بدن پایین باشد یا ایرنکره بره علر
چرب و نیز اس رس هاي م ابولیر

رژیر

یرا تغییرر الگروي

 Merckآلمان) و غذاي کنسان رة تجراري مخصروص
شان ماهیان (شرک

جدول  .1آنالیز تقریبی غذای کنسانترة تجاری ساخت شرکت
 Biomerفرانسه (درصد)

ترکیب

خواهرد یافر

( .)Ozorio, 2009از آنجررا کرره دمررا و شرروري از
بااهمی ترین عوامل خارجی اند کره در فعالیر هراي
م ابولیسمی ماهی اثر مریگذارنرد ،بنرابراین پرهوه
حاضر به منظور بررسی اثر افرزودن ال-کرارنی ین بره

 Biomarفرانسه) اسر تاده شرد

(جدول .)1

فعالی ی جاندار نیاز بره اکسیداسریون چربری براالتري
حس کند ،نیاز به کارنی ین ه افزای
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اندازة

ترکیب شیمیایی

1/5

پل

پروتئین خام ()%

54

چربی خام ()%

18

عصارة عاري از از

12

()%

سلولز خام ()%

1

خاکس ر ()%

10

فستر کل ()%

1/6

انرژي ناخالص ()MJ/kg

22/1

انرژي قابل هض ()MJ/kg

19/4

پروتئین قابل هض  /انرژي قابل هض ()g/MJ

25/4

وی امین )I.U/kg( A

7500

وی امین )I.U/kg) D3

1500

اسر ان

وی امین )mg/kg( E

260

هرمزگان واقع در  140کیلوم ري شهرس ان بندرعباس

وی امین )mg/kg( C

500

در برابر اس رس هراي دمرا و

جیرة غذایی در مقاوم

شوري در بچهماهی صبی ی طراحی و انجام شد.

 .2مواد و روشها
 .1 .2آمددادهسددازی شددرایم آزمددایش و
تیماربندی
ایرن پرهوه

در مرکرز آمروزگ و بازسرازي ذخررایر

آبزیان بندر کالهی وابس ه به ادارة کل شریال
به مد

ده هت ه انجام شد .تعداد  240قطعه بچهماهی

صبی ی برا وزن اولیرة  3/01 ±0/03گررم بره صرور
انترادي با ترازوي با دق

 0/01گرم توزین شردند و

به طور تصادفی به صور

گروههاي  20قطعرهاي بره

 12تان

فرایبرگالس برا گنجرای

 300لی رر من قرل

شدند .میانگین وزن مراهی هرا در تانر هرا اخر ال
معنیدار آماري نداش

(.)P>0/05

کارنی ین خالص در  20میلیلی رر آب مقطرر حرل شرد
سسس ،روي پل ها به صور

یکسان اسسري شرد .بره

منظور یکسانبودن شرایط ،به غذاي تیمار سرطح صرتر
(شاهد) نیز آب مقطر افزوده شرد .غرذاهاي تهیرهشرده
تح

شرایط اس ریل در آزمایشگاه در معررض جریران

هوا قرار داده شدند تا آب مخلوطشده برا غرذا تبخیرر

 .2 .2تهیة جیرههای آزمایشی
براي تهیة جیره هاي برا سرطوح مخ لر

بر حسب نوع جیرة آزمایشی سطوح مخ لر

ال-

شود .پس از تبخیر ،غذا را دوباره وزن کردند تا به وزن
مکمرل ال-

کارنی ین (جدول  ،)2از ال-کارنی ین خالص (شررک

اولیه برسد .پل هاي آمرادهشرده ترا زمران اسر تاده در
یخچال در دماي  4درجة سان یگراد نگهداري شدند.
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جدول  .2سطوح مختلف ال-کارنیتین مورد استفاده در جیرة غذایی ماهیان مورد آزمایش

سطح مکمل

جیرة غذایی فاقد

 500میلیگرم

 1000میلیگرم

 1800میلیگرم

ال-کارنی ین

ال-کارنی ین

ال-کارنی ین

ال-کارنی ین

گروه شاهد

LC500

در هر کیلوگرم جیره
تیمارهاي آزمایشی

LC1800

LC1000

جدول  .3دامنة تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در مدت دورة پرورش بچهماهی صبیتی

دما ()ºC

اکسیهن ()mg/l

شوري ()ppt

pH

27 -32

6/3-7/5

42

7/8 -8/4

 .3 .2ذددذادهی ،زیسددتسددنجی و محاسددبة

تلتا

درصد بازماندگی
ماهیها به مد

ی

هت ه با جیرة شاهد تغذیه شردند

و پس از طری دورة سرازگاري ،غرذادهی در دوره برا
جیرههاي آزمایشی به صور
و در سه نوب

-2فنوکسی اتانول ( )200 ppmاندازهگیري شد .تعداد

دس ی بر اساس سریري

صبح ،بهرر و عصرر (سراعا

در همة طول دوره ثب

شد و طبق فرمول ذیل

میررررزان بازمانرررردگی (درصررررد) محاسرررربه شررررد
(.)Mazurkiewicz et al., 2008
میزان بازماندگی = ( ×100تعرداد ماهیران اولیه/تعرداد
ماهیان نهایی)

،7/00

 13/00و  )19/00انجام شد .بره منظرور خرارجکرردن

 .4 .2نحوة انجامدادن آزمایشهای استرس

مواد زائد (آمونیا ،و سایر م ابولیر هرا) موجرود در

در پایان دورة آزمرای  15 ،قطعره بچرهمراهی از هرر

تان هاي پرورگ بچرهماهیران ،روزانره در دو نوبر

تکرار و در مجموع تعداد  45ماهی از هر تیمار برراي

صبح و عصر نسب

به تعویض آب تان

به میزان 90

درصد اقدام شد ( .)Ozorio, 2009ماهیان به مد

آزمای هاي اس رس به صور

تصادفی از تان هراي

ده

پرورگ برداشر ه شردند .بچرهماهیران هرر تکررار بره

هت ه با جیره هاي آزمایشی تغذیه شدند .شاخص هراي

صور

از شو،هاي دمرا

کیتی آب شامل دما ،اکسیهن و  pHبا دس گاه دیجی ال

و شوري قرار داده شدند .شایان ذکر اس

( WTWسررراخ

آلمررران) و شررروري برررا دسر ر گاه

شوريسنج (مدل  ATAGOساخ
روزانه اندازهگیري و ثب

ژاپرن) بره طرور

شد (جدول .)3

جداگانه در معرض هر ی

این آزمای ها براي هر اس رس به صرور
سطلهاي پالس یکی برا گنجرای

هر یر

از

مجرزا در

 50لی رر همرراه برا

هوادهی مالی براي بچه ماهیان هر تکرار انجرام شرد.

به منظور زیس سنجی ،طول کل به وسیلة تخ رة

شرررایط محیطرری در همررة آزمررای هررا یکسرران بررود.

 0/1سان ی م رر و وزن مراهیهرا

بچهماهیها بهتدریج در معرض اس رس قرار نگرف ند،

 0/01گررم هرر دو

بلکه به ی باره در محیط اس رسزا قررار داده شردند.

و پس از بیهوشری برا

برررراي تعیرررین دمرررا و شررروري مرررورد اسرر تاده در

زیس سنجی با دق

به وسیلة ترازوي دیجی ال با دق
هت ه ی

بار طی دورة آزمای
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آزمای هاي اس رس ،نخس
پی آزمای

آزمای هرایی بره منزلرة

با بچهماهیان کارگاه که دقیقاً هر سرن و

در شرایط یکسان با ماهیان مورد اس تاده در آزمرای
بودند انجام شد .دما و شوريهاي مخ ل
دامنة تحمل این گونه ماهی نسب

با توجه به

بره دمرا و شروري

باال و پایین و بر اساس منابع موجود آزمای
در نهای ر

شدند و

دماهرراي پررایین و برراالي  15و  37درجررة

سان یگرراد و شروريهراي پرایین و براالي  12و 70
قسم

در هزار ان خاب شدند که در آنها بچهماهیران
را نشان میدادند.

عالئ اس رس و تلتا

انجام شد ،بدین صور

آبِ با دماي مورد

نظر به وسیلة کیسههاي یخ بس هبنديشده (براي تهیرة
آب با دماي پایین) و هی رهاي گررمکننردة آب (برراي
تهیة آب با دماي باال) تهیره شرد .بره منظرور بررسری
میزان مقاوم
مد

در برابر اس رس دمایی ،بچهماهیها بره

 30دقیقه در معرض این اسر رس قررار گرف نرد

سسس ،به شرایط عادي آزمای

برگردانده شدند .ی

پس از پایان یاف ن مد

زمران ،تعرداد تلترا

ساع

ماهیان در هر تیمرار ثبر

شرد و درصرد بازمانردگی

محاسبه شرد ( Rodnick and Sidell, 1994; Becker

.)and Focken, 1995; Harpaz et al., 1999

قسررم

شرردند .دو سرراع
اس رس ،تعداد تلتا
در نهای

برگردانرده

پررس از پایررانیرراف ن مررد

زمرران

بچهماهیان در هر تیمرار ثبر

و

درصد بازماندگی محاسبه شد ( Kelly and

Woo, 1999; Krogdahl et al., 2004; Boutet et
.)al., 2006; Movahedinia et al., 2009

 .5 .2روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
در پایان آزمای

پس از جمعآوري اطالعا

نخسر

( )Kolmogorov-Smirnovسررنجیده شررد.

براي تجزیه و تحلیل آماري ن ایج نهایی این پهوه ،
از روگ آنررالیز واریررانس یرر

طرفرره ( one-way

 )ANOVAاس تاده شد .مقایسة میرانگین تیمارهرا بره
آزمون چنددامنهاي دانکن در سطح اطمینان 95

کم

درصد با اس تاده از نرمافرزار ) SPSS (Ver.17انجرام
دادهها و رس نمودارهاي مرتبط با نرمافزار

شد .ثب

 )Ver. 2007(Excelانجام شد.

 .3نتایج
روند افزای

وزن بچه ماهیان صربی ی تغذیرهشرده برا

جیره هاي حاوي سرطوح مخ لر
دورة آزمای

ال-کرارنی ین طری

ده هت هاي در شکل  1نشران داده شرده

اس  .با توجه به ن ایج ،روند افرزای

 .2 .4 .2آزمایش استرس شوری
به منظور این آزمای

گرف ند سسس ،به شررایط عرادي آزمرای

اسررمیرن

در دو دماي  15و  37درجة سران یگرراد
که نخس

به مد

ساع

نرمالبودن دادهها با اس تاده از آزمرون کولمروگرو -

 .1 .4 .2آزمایش استرس دما
این آزمای

ی

در معرض ایرن شروريهرا قررار

وزن در تیمرار

 LC1000سریعتر از سایر تیمارها بود (شکل .)1

از دو شوري م تاو

در هررزار اسرر تاده شررد .نخسرر

 12و 70

تغذیة بچهماهی صربی ی برا مکمرل ال -کرارنی ین

آبِ بررا

میزان بازماندگی در برابر اسر رسهراي

شوري هاي مورد نظر با اضافه کردن آب شیرین (براي

باعث افزای
افزای

دما و کاه

دما همچنین ،افزای

شروري در

دریرا (برراي

تیمارهاي  LC1000و  LC1800شد .میزان بازمانردگی در

تهیة آب با شوري باال) به آب تهیه شد .بچهمراهیهرا

معنری دار

تهیة آب با شوري پایین) و افزودن نم

تیمارهاي  LC1000و  LC1800داراي اخ ال
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آماري با گروه شراهد برود ( .)P>0/05در برابرر ایرن

میزان بازماندگی را در مقابل اس رسهاي مذکور نشان

در تیمار  LC1000مشاهده

در برابر اسر رس شروري

اس رس ها بیش رین مقاوم

شد .در تیمار  LC500درصد بازماندگی بهبرود یافر ،
ولی اخ ال

داد .از لحاظ میزان مقاوم

پایین ،همة تیمارها داراي درصرد بازمانردگی یکسران

معنیدار آماري با سایر تیمارهرا و گرروه

بودند و در بین تیمارهاي آزمایشی مخ لر

شاهد مشاهده نشد ( .)P<0/05گروه شراهد کم ررین

(شکل  2و .)3

معنیداري وجود نداش

اخر ال

شکل  .1روند تغییرات وزن بچهماهی صبیتی در دورة ده هفتهای آزمایش (میانگین  ±انحراف از معیار؛ )n=3

شکل  .2درصد بازماندگی در برابر استرس (الف) دمای باال ( )37˚Cو (ب) دمای پایین ( )15˚Cدر تیمارهای مختلف (میانگین  ±انحراف از
معیار؛  .)n=3حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار آماری در سطح  0/05است

شکل  .3درصد بازماندگی در برابر استرس (الف) شوری باال ( )70pptو (ب) شوری پایین ( )12 pptدر تیمارهای مختلف
(میانگین  ±انحراف از معیار؛  .)n=3حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار آماری در سطح  0/05است.

ث ن ر تفال ن تا-کترن ت د به رة غذتیی ر ی اتن ی تلیت ر برتبر تستر هتف یت ل شسرف ر یتهی صب تی )Sparidentex hasta
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 .4بحث و نتیجهگیری

انجامدادن عمل اکسیداسیون ،کاتابولیس پروتئین براي

ن ایج این تحقیرق نشران داد کره افرزودن مکمرل ال-

تولی رد انرررژي ذخیررره مرریشررود؛ بنررابراین حیوانررا

مقاومر

کارنی ین بره جیررة غرذایی باعرث افرزای

تغذیهشده با جیرة حاوي ال-کرارنی ین ممکرن اسر

بچهماهی صبی ی در برابر اسر رس دمراي براال ،دمراي

میزان پروتئین بیش ري براي رشد در دسر رس داشر ه

پایین و شوري باال می شود .بسیاري از محققران بیران

باشند (.)Torreele et al., 1993

کردند که جیرههاي غذایی که سبب رشد و بازماندگی

دربارة تيثیر ال-کارنی ین در میزان بازمانردگی نیرز

در برابرر

درصد بازماندگی در تیالپیاي نیرل

باالتر می شوند منجرر بره افرزای

مقاومر

می توان به افزای

هاي اس رس نیز خواهنرد شرد ( Gallardo et

( )Oreochromis niloticusبا افرزودن مقرادیر  700و

al., 1995; Kontara et al., 1997; Paibulkichakul
 .)et al., 1998در بسریاري از مطالعرا ثابر شرده

 1000میلیگرم ال-کرارنی ین در هرر کیلروگرم جیررة
غررذایی اشرراره کرررد ( .)Abou-Seif, 2006در سررال

کره در

 2010نیز در تحقیق دربارة ماهی تیالپیراي نیرل بیران

رشرد و بازمانردگی

سطح ال-کارنی ین مقردار چربری در

آزمای

اس

که ال-کارنی ین از جملره مروادي اسر

بسیاري از ماهیان سربب افرزای

شد که با افزای

میشود .در تحقیقی در ماهی کسور هندي انگشر قرد

بدن و در باف

( )Labeo rohitaبا م وسط وزن اولیة  3/38گررم ال-

 .)al., 2010همچنررین ال-کررارنی ین باعررث افررزای

کارنی ین در سطح  500میلی گررم در کیلروگرم جیررة
غذایی منجر به افزای

فعالی

عضله و کبد کاه

لیساز رودهاي و کاه

یافر

( Chen et

اسیدهاي چرب احشرا

شاخص هراي رشرد از جملره

و کبد ماهی نقطه مرواریردي ()Etroplus suratensis

میزان وزن نهایی شرد ( Keshavanath and Renuka,

شد ( .)Jayaprakas and Sambhu, 1998با توجه بره

 .)1998در تیالپیرررراي هیبریررررد (

Oreochromis

این که ال-کارنی ین نق

بسریار مهمری در م ابولیسر

 )niloticus×Oreochromis aureusنیز اضافهکرردن

اسیدهاي چرب بلندزنجیره دارد و باعث جلوگیري از

 150میلیگرم ال-کارنی ین در هر کیلروگرم بره جیرره

ذخیرررة چربرریهررا برره شررکل تررريگلیسرررید در برردن

شراخص هراي رشرد و بهبرود ضرریب

میشود ،در ن یجه از موجود در برابر بروز بیماريها و

تبرردیل غررذایی شررد ( .)Becker et al., 1999در

چربرریهررا در برردن

باعث افزای

آسرریب کبرردي ناشرری از افررزای

فیلماهی نوجوان ( )Huso husoتغذیه با مکمرل ال-

محافظ

کارنی ین در دو سرطح  300و  600میلریگررم در هرر

بدن باال می رود و موجود در برابر شررایط اسر رسزا

کیلوگرم جیره باعث بهبود میزان رشد شد ( Mohseni

مقاوم تر می شود و به ایرن ترتیرب میرزان بازمانردگی

حیراتی در

مییابرد ( ;Jayaprakas and Sambhu, 1998

 .)et al., 2008ال-کارنی ین میتواند نقر
م ابولیس چربی ایتا کند و در ن یجه با افزای
جذب پروتئین باعث افزای
به دلیل نق

قابلی

افزای

میکند .بنابراین با کبرد سرال سرطح ایمنری

 .)Chen et al., 2010عررالوه بررر ایررن افررزودن ال-

رشد شود .به بیان دیگر

کارنی ین در جیرة غذایی ماهی آزاد چینو ،نیز باعرث

ورود

بازماندگی شرد (Tremblay Bradley, 1992

واسطهاي ال–کارنی ین در افرزای

اسریدهاي چررب بلنردزنجیره بره می وکنردري برراي

افزای

 .)andدر تحقیق حاضر با توجه به مطالعا

بیانشرده
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و ن ایج مربوط بره افرزای
 LC1000و  LC1800نسب
اح مررراالً افرررزای

وزن بیشر ر در تیمارهراي

تولیررد  ATPدر بافر هرراي محیطرری دارد ( Gulcin,

به تیمرار شراهد (شرکل ،)1

مراهی

در میرررزان مقاومررر

اس رس هاي محیطی با افزای

در برابرررر

وزن و بهبود رشرد در

 ،)Cordiner and Egginton, 1997فعالیرر هرراي
آنزی هاي می وکندري ( ;Rodnick and Sidell, 1994

عررالوه بررر ایررن کررارنی ین مرریتوانررد در افررزای
مثبر
افزای

در مقابله با شرایط ترن

زاي محیطری تريثیر

داشر ه باشرد (.)Becker and Focken, 1995
درجة حررار

 .)2006طی سازگاري در منراطق سررد ،بافر

میتواند تراک حج می وکندري ( ;Egginton, 1996

این تیمارها مرتبط باشد.
مقاوم
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باعرث افرزوده شردن واکرن

اکسیداسیون وابس ه به ال-کارنی ین اسریدهاي چررب

 )St-Pierre et al., 1998و برفیرر

اکسیداسرریون

پروتئین خاص خود در می وکنردري را افرزای

دهرد

( Guderley and Johnston, 1996; Guderley et al.,

 .)1997در تحقیقی که در باس راهراه ()striped bass
سازگارشده در دماي  5و  25درجة سان ی گراد انجرام

در می وکندري کبد قزلآالي دریاچرهاي ( Salvelinus

شد سازگ سرمایی باعث افرزای

 )namaycuchشرررد (.)Ballantyne et al., 1989

سن از به میزان  1/6برابر و مجموع فعالیر

بنابراین افزودن ال-کارنی ین در جیرة ماهی در هنگرام

پالمی وئیل ترانستراز به میزان دو برابر در عضلة قرمرز

افزای

دماي آب می تواند مقدار انرژي بیش ري را در

بدن براي مقاوم

به ر در ماهی تيمین کند.

فعالیر

سری را
کرارنی ین

هموژن شد .همچنین کارنی ین آزاد  62درصد افزای
یاف

و فعالی

کارنی ین پالمی وئیل ترانسرتراز (CPT

در تحقیقرری کرره در مرراهی سرریچالید زین رری

I) Iدر می وکندري دو برابر زیاد شرد ( Rodnick and

( )Pelvicachromis pulcherانجام شد افزودن مکمل

 .)Sidell, 1994بنابراین سازگ با محیط میتواند نیاز

( 1000 ،500 ،0و

ال-کارنی ین از محیط خارج را براي موجود به دنبرال

ال-کررارنی ین بررا سررطوح مخ ل ر

 2000میلیگرم بر کیلوگرم جیرة غذایی) باعرث شرد

داش ه باشد.

که ماهیان تغذیه شده با جیرة حراوي ال-کرارنی ین در

 Ozorioو همکررراران ( )2008در بررسررری اثرررر

مقایسه با ماهیان شاهد ،که از جیرة فاقد ال-کرارنی ین

حتاب ی جیرة غذایی حاوي کارنی ین در برابر عوامرل

تغذیه کرده بودند و در معرض سرما قرار داشر ند ،از

تن زا در ماهی پهن توربرو

( )Psetta maximaبره

بازماندگی بیش ري برخوردار شوند .به دلیرل شررک

این ن یجه رسیدند که افرزودن ال-کرارنی ین در جیررة

ال-کارنی ین در م ابولیس چربی ،ال-کرارنی ین نقر
مهمی در فرایند تطابق دمایی دارد و میتواند از ماهی
در مقابل شرایط آبزيپروري با تغییرا
و نوسانا

دمایی باال محافظ

 .)1999کارنی ین نق

سریع محیطی

کند ( Harpaz et al.,

غذایی باعث افرزای

بازمانردگی همچنرین ،افرزای

ایمنی نسب

به عتون هاي باک ریایی شد .در بررسری

فلورسررن

میکروسررکوپی بررراي تعیررین مقرردار نترروذ

فلورسئین از آب از طریق آبش ها و پوس

در ماهی

مهر فیزیولروژیکی در ان قرال

گرروپی ( )Poecilia reticulataن ررایج نشرران داد کرره

اسیدهاي چرب بلندزنجیره در سراسر غشاي داخلری

کاربرد ال-کارنی ین در جیره مقدار نتوذ ایرن مراده را

می وکندري و فرایند هاي غشایی براي اکسیداسریون و

میدهد .در ن یجه ال-کرارنی ین

در ماهی گوپی کاه
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ث ن ر تفال ن تا-کترن ت د به رة غذتیی ر ی اتن ی تلیت ر برتبر تستر هتف یت ل شسرف ر یتهی صب تی )Sparidentex hasta

نتوذپررذیري غشررا را بهبررود مرریبخشررد و اعمررال
می وکندري را حمای

میکند .این مکانیس نق

کارنی ین را در حمای

از آبش هرا و پوسر

ال-

تعررادل اسررمزي داخررل سررلولی اس ر

( Polat and

.)Beklevik, 1999; Eklund et al., 2005

مراهی

با توجه به اینکه فشار اسرمزي مایعرا بردن در

گوپی در مقابل عوامل غیرزندة آنیونی آشکار میکنرد

و

موجود در این محیطها انرژي کم ري را صر

(.)Schreiber et al., 1997
در فرایند تنظی اسمزي آنزی هاي زیادي درگیرند

تنظی

اسمزي میکند ،در ن یجه میزان انرژي بیش ري صرر

Na+/K+-

رشد ماهی میشود .درصد بقا و ماندگاري گونههراي

آنزی عمرومی غشراي

در شوريهاي پایین به ر

که یکی از مه ترین ایرن آنرزی هرا ،آنرزی
 ATPaseاس  .این آنزی ی

شوري پایین تقریباً با فشار اسمزي محیط برابر اس

زیادي از ماهیان ممکن اس

که به طور فعال سدی را به خرارج و

باشد ( .)Likongwe et al., 1996کارنی ین و گالیسین

پ اسی را به داخل سلولهاي جانوري ان قال میدهد و

ب ائین باعث تعادل پایردار اسرمزي مریشروند و ایرن

محوري در ان قال یون و تنظی اسمزي دارد .در

امالح آلی نه تنها بهمنزلة عوامل رشد ،بلکره برهمنزلرة

پالسمایی اس
نق

واقع عمل این آنزی در اپیتلیوم آبش

و کلیه اسر

تنظی کننده هراي اسرمزي (اسرمولی ) مرورد نیازنرد.

عمدهاي از انرژي مصرفی در تنظی اسمزي را

زمانی که موجرود در معررض اسر رس شروري قررار

به خود اخ صاص مریدهرد (Imsland et al., 2004

میگیرد در کار آنزی هاي می وکنردري اخر الل ایجراد

 .)2003; Lin et al.,بنابراین به نظر میرسرد افرزودن

می شود و به دنبال آن تولیرد انررژي کراه

خواهرد

ال-کارنی ین در جیرة غرذایی مراهی مریتوانرد میرزان

یاف  .در ن یجه افزودن ال-کارنی ین در جیرة غذایی با

انرژي مورد نیاز آنزی  Na+/K+- ATPaseبراي مقابلة

ورود

و بخ

به ر در برابر نوسانا

شوري را فراه کند .به عبار

افررزای

در تولیررد انرررژي از طریررق افررزای

اسیدهاي چرب بلندزنجیره به می وکندري و م ابولیس

دیگر ،افرزودن ال-کرارنی ین در جیررة غرذایی مراهی

چربرری ،بهبررود نتوذپررذیري غشررا و ارتقرراي عملکرررد

میتواند از طریق تيمین میزان انرژي مورد نیراز آنرزی

می وکندري به نحوي در فرایند تنظی اسمزي دخالر

 Na+/K+- ATPaseکه از آنزی هراي مهر در تنظری
اسمزي ماهیان اس

به منزلة تنظی کنندة تعادل اسمزي

می کند و سبب افزای

مقاوم

بچه ماهیران در برابرر

اس رس شوري میشود .طی پاسخی فیزیولوژیر

بره

داخل سلولی عمل کنرد و شررایط بازمانردگی بیشر ر

اس رس ،در ماهیها و دیگر مهرهداران میتروان تغییرر

ماهیرران را در شرررایط اسرر رس شرروري ایجرراد کنررد

در الگوهاي انرژي و سوخ وسراز بردن را مشراهده

( .)Imsland et al., 2003; Lin et al., 2004بیشر ر

کرد .بنرابراین اسر رس منرابع انررژي را برراي حترظ

سلولهاي حیوانی ،گیاهی و پروکاریوتیر هرا ،برراي

در ری قلبی عروقری و

مقابله با فشار اسمزي خارجی یا اس رس هاي محیطی
حاک بر سلول ،غلظ

داخل سلولی محلولهاي آلری

فعالی هایی از جمله افزای
تنتسی ،افزای
در مصررر

جریان خونرسانی به بافر  ،افرزای
انرررژي و تقاضرراي بیش ر ر انرررژي بررراي

مصر

سب وزن و یونهاي معدنی موجود در سلول را تغییر

عضال

می دهند و ال-کارنی ین نیز یکی از تنظری کننردههراي

کارنی ین در بدن توانایی مقابله با شرایط اس رس زا در
موجود افزای

میکند .بنابراین با افزای
مییابد.

سطح ال-
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با توجه به ن ایج این پهوه  ،میتروان گتر

کره

 ،یجله ییتبع ب عی تیرتن ،لرة  ،67شمترة  ،4زیستتن 1393

تقدیر و تشکر

افزودن  1000میلیگرم ال-کارنی ین در هرر کیلروگرم

از همکاري صمیمانة آقراي مهنردس قاسرمی رئریس

مراهی صربی ی در

مرکز آمروزگ و بازسرازي ذخرایر آبزیران کالهری و

برابر اس رس هاي دما و شوري می شرود .بنرابراین بره

آقایان مهندس درویشی ،سیرپور ،پسرند ،محمردپور و

نظر میرسد مکمل ال-کارنی ین در جیررة غرذایی برا

محمودي ،کارشناسان مح رم و همة پرسنل مرکز ،بره

جیرة غذایی باعث افزای

توجه به حساسی

مقاوم

و بازماندگی ک این ماهیان دریایی

در دوران اولیة پرورگ متید باشد .عالوه برر ایرن برا
باالرف ن مقاوم

بچهمراهی در برابرر اسر رس دمرا و

شوري که با م ابولیس انرژي بردن در ارتبراط اسر
میتوان به رشد به ر و سریعتري دسر
تبع آن در مد
پرورگ داد.

یافر

و بره

زمانی کم ر تراک بیش ري از ماهی را

دلیررل ترريمین مرراهی و دراخ یارگذاشرر ن تيسیسررا
پرورشی مورد نیراز ایرن پرهوه
میشود.

تشرکر و قردردانی
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