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بررسی ترکیبات بیوشیمیایی و کالسههای چربی ناپلی و بیومس
 Artemia franciscanaغنیشده با لسیتین سویا
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .2استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .3استادیار گروه آرتمیا ،پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .4دانشیار گروه آرتمیا ،پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .5موسسه تحقیقات غذا و کشاورزی ( ،)IRTAتاراگونا ،اسپانیا.
تاریخ دریافت1397/1/29 :

تاریخ تصویب1397/3/21 :

چکیده
لسیتین بهعنوان منبع غنی از فسفولیپید برای افزایش کارایی رشد ،تولیدمثل و تکامل ماهیان و سخت پوستان محسوب میشود .با توجه
به عدم تولید کافی فسفولیپیدها در بدن آبزی ،این پژوهش برای بررسی تاثیر لسیتین سویا بر میزان غنیسازی ناپلی و بیومس Artemia
 franciscanaانجام شد .در مرحله اول ناپلی آرتمیا با تراکم  200هزار عدد در لیتر به مدت  24ساعت با لسیتین سویا (با  74/42درصد
فسفولیپید) غنیسازی شد .امولسیون غنـیسـازی (با نسبت  10میلی لیتر از آب و  1گرم پودر لسیتین) به میزان  3میلی لیتر در  2زمان
صفر (ابتدای غنیسازی) و  12ساعت به ظروف غنیسازی اضـافه شـد .برای غنی سازی آرتمیای بالغ ( 14روزه و طول  8/50میلیمتر) با
تراکم  3000عدد در لیتر همانند مرحله اول از امولسیون غنیسازی در زمان صفر و  3ساعت به مقدار  3میلی لیتر استفاده شد و بعد از
مدت زمان  6ساعت آرتمیای غنی شده برداشت شدند .ماده خشک و پروتئین خام در ناپلی و بیومس آرتمیای غنی شده و غنی نشده تفاوت
معنی داری را نشان ندادند ( .)P<0/05غنیسازی با لسیتین در هر دو مرحله ناپلی و بیومس ،سبب افزایش معنیدار در میزان چربی خام
(در ناپلی از  17/62به  21/39درصد و در بیومس از  16/05به  19/69درصد) شد .میزان فسفاتیدیل کولین ،فسفاتیدیل سرین  +فسفاتیدیل
اینوزیتول بهطور معنیداری در ناپلیهای غنیشده بیشتر از ناپلیهای غنی نشده بود ( .)P>0/05در آرتمیای بالغ غنیشده میزان فسفاتیدیل
اتانول آمین و لیزوفسفاتیدیل کولین با گروه شاهد تفاوت معنیداری داشتند .همچنین غنیسازی ناپلی و بیومس آرتمیا باعث افزایش معنی
دار در میزان چربی قطبی کل ( 12/96و  43/72درصد) و تری گلیسرید ( 53/35و  9/79درصد) شد .در مجموع میتوان بیان کرد که
استفاده از  0/6گرم در لیتر لسیتین سویا باعث افزایش گروههای فسفولیپیدی و همچنین میزان چربی کل در ناپلی و بیومس آرتمیا میشود.

واژگان کلیدی :آرتمیا ،فسفولیپید ،غنیسازی ،چربی قطبی ،تری گلیسرید.
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 .1مقدمه
در سال های اخیر دستورالعملهای غنیسازی
غذاهای زندهی مورد استفاده در آبزیپروری به منظور
ارتقاء کیفیت ترکیبات مغذی آنها توسعه پیدا کرده
است ( .)Guinot et al., 2013aدر بین انواع مختلف
غذاهای زنده ،آرتمیا ( )Artemiaبهدلیل داشتن درصد
باالیی از پروتئین و چربی ،اسیدهای چرب ضروری و
آنزیمهای آمیالز و تریپسین ،کوتاه بودن سن بلوغ ،هم-
آوری نسبتاً زیاد و تراکمپذیری آن در زمان پرورش،
مورد توجه است (.)Lavens and Sorgeloos, 2000
همچنین تفریخ ساده و آسان ناپلی آرتمیا دستیابی
راحت به غذای زندهی را برای آبزیپروری ممکن
میسازد ( .)Lavens and Sorgeloos, 2000از طرف
دیگر ناپلی آرتمیا طی فرآیند غنیسازی ،میتواند به
عنوان حامل مواد مختلفی نظیر انواع واکسنها
( ،)Campbell et al., 1993انواع ترکیبات مغذی
( Tonheim et al., 2000, Hafezieh et al.,
 ،)2010عوامل ضد میکروبی ()Jamali et al., 2015
مورد استفاده قرار گیرد .این عمل به منظور انتقال این
ترکیبـات به جانور شکارچی و بهبود کیفیت الرو،
افزایش بازمانـدگی و مقاومـت آن در برابر تنشهای
محیطی و بیماریهای مختلف صورت مـیگیـرد
( .)Bell et al., 2002اگرچه امروزه آرتمیا بهعنوان
یک غذای مناسب در آبزیان بهویژه در مرحله ناپلیوسی
به دلیل محتویات نسبتاً پایین اسیدهای چرب ضروری
و فسفولیپید آن زیرسوال رفته است .اکثر تحقیقات
صورت گرفته برای حل کیفیت آرتمیا بیشتر در زمینه
ارتقاء اسیدهای چرب آرتمیا بوده است ( Tocher,
 )2010و تحقیقات محدودی روی افزایش فسفولیپید
آرتمیا صورت گرفته است ( Monroig et al., 2006,
.)2007; Guinot et al., 2013 a, b
لسیتین بهعنوان یکی از منابع پایدار با قابلیت
بـاالی زیسـتی فسـفولیپید در سـخت پوسـتان و
ماهیـان شـناخته شـده اسـت .لسیتین یـک واژه کلـی
بـرای گروهـی از چربیهای زرد مایل به قهوهای
میباشـد کـه در بافـتهای گیاهی و جانوری و در زرده
تخم مرغ وجـود دارد و از اسید فسفریک ،کولین،
اسیدهای چرب ،گلیسرول ،گلیکولیپیــد ،تــری
گلیســرید و فســفولیپیدهایی ماننــد فسفاتیدیدل

کولین ( ،)PCفسفاتیدیل اتانول آمین ( )PEو
فسفاتیدیل اینوزیتول ( )PIو فسفاتیدیل سرین ()PS
تشکیل شده است (.)Thompson et al., 2003
لسیتین نقش تعاملی در جذب رودهای کلسترول دارد
که رشد و بقای گونـههـای مختلـف آبزیـان را بهبـود
مـیبخشـد ( ADM Specialty Ingredients,
 .)2003همچنین لسیتین یک منبـع مناسـبی از
میواینوزیتـول اسـت کـه در اغلب گونههـای آبـزی-
پـروری بـه عنـوان کوفـاکتور در فعالیت آنزیمهای
خاص (کولین استراز و تـرانس آمینـاز) نقش دارد .به
عنوان یک جاذب غذایی شیمیایی ،لسیتین میتواند
نیاز به پودر مـاهی و روغـن مـاهی را بـه عنـوان منابع
چربی در جیره کاهش دهد .لسیتین هـمچنـین
مـیتوانـد بـه عنـوان یـک جـاذب غـذایی در
فرموالســیون غــذایی آبزیــان بــه کــار رود
( .)ADM Specialty Ingredients, 2003اهمیــت
لسیتین بــهویژه در جیــرههــای آبزیــان جــوان
محسوستر است .دستگاه گوارش در حال تکامـل ایـن
موجودات جـوان در سـاختن مقادیرکـافی از
فسـفولیپید توانایی محدودی دارد ( ADM
 .)Specialty Ingredients, 2003فسفولیپیدها از
جمله لسیتین به عنوان امولسیفایر در روده ( Koven
 )et al., 1993بوده و جذب اسیدهای چرب بلند زنجیر
را بهبود میبخشند همچنین برای حفظ ساختار و
عملکرد غشای سلول حائز اهمیت هستند ( Tocher
 .)et al., 2008عالوه بر این لسیتین میتوانند در
بهبود کیفیت جیره غذایی و فراهم کردن مواد مغذی
ضروری مانند اسید چرب ضروری ،فسفر ،کولین و
اینوزیتول نقش داشته باشند ( Halver, 2002; Lall,
;2002; Tocher 1995; Tocher et al., 2008
 .)Zhao et al., 2013مطالعات نشان میدهد لسیتین

باعث کاهش از دست رفتن مواد مغذی محلول در آب
( ،)Couttenu et al., 1997ایجاد خاصیت آنتی
اکسیدانی ( ،)Saito and Ishihara, 1997افزایش
هضم چربیها در بچه ماهیان به دلیل عدم تکامل
دستگاه گوارش (،)Kasper and Brown, 2003
انتقال چربیها از انتروسیتهای روده با دخالت در
تشکیل لیپوپروتئینها ( )Liu et al., 2002و کاهش
ناهنجاریهای اسکلتی ( )Cahu et al., 2003می-
شوند .همچنین جیره حاوی لسیتین مقاومت در برابر
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استرس را افزایش داده و واکنشهای آنتی اکسیدانی
را تحریک کرده و از اندامها در برابر صدمات
اکسیداتیوی حفاظت میکند (.)Gao et al., 2014
 Kovenو همکاران ( )1993بیان کردند که لسیتین
میتوانند به عنوان ماده جاذب در جیره عمل کنند و
این خاصیت لسیتین را میتوان به بخش قطبی آن
نسبت داد Orthoefer .و همکاران ( )1995گزارش
کردند که لسیتین در سنتز غشاها ،بهبود بخشیدن به
هضم و جذب چربیهای جیره غذایی ،افزایش ترکیب
و مطلوب شدن پلتهای غذایی ،کاهش تراوش مواد
غذایی در آب و بهعنوان یک ماده شیمیایی جاذب در
جیره مطرح میباشد .از آنجا که لسیتین به عنوان منبع
غنی از فسفولیپیدها و دیگر ترکیبات می باشد و
تاکنون مطالعهای در خصوص تاثیر لسیتین سویا بر
میزان غنیسازی آرتمیا صورت نگرفته است .بنابراین
در تحقیق حاضر ترکیبات بیوشیمیایی و کالسههای
چربی ناپلی و بیومس  Artemia franciscanaغنی
شده با لسیتین سویا به منظور بهبود کیفیت آنها مورد
بررسی قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه مواد اولیه و غنی سازی آرتمیا
این مطالعه در پژوهشکده آرتمیا و آبزیپروری
دانشگاه ارومیه با هدف بررسی اثر لسیتین سویا بر
میزان غنیسازی ناپلی و بیومس آرتمیا با مطالعه
ترکیب بیوشیمیایی و کالسههای چربی آنها در دو
مرحله اجرا شد .سیستهای آرتمیا مورد استفاده در
این تحقیق از پژوهشکده آرتمیا و آبزیپروری دانشگاه
ارومیه تهیه شد .سیستهای آرتمیا براساس روشهای
استاندارد ضدعفونی و پوستهزدایی شده و در دمای 28
تا  30درجه سانتیگراد و شوری  33در هزار تخم
گشایی شدند ( .)Sorgeloos et al., 2001برای تهیه
امولسیون غنیسازی ،طبق روش استاندارد ( Guinot
 )et al., 2013aمقـدار  1گرم لسیتین با 74/42
درصد فسفولیپید به  10میلـی لیتـر آب با دمای 40
درجه سانتیگراد و شوری  33گرم در لیتر افزوده شد
و به مدت  10دقیقه با همزن الکتریکی مخلوط گردید
تا بهصـورت کـامالٌ همگـن درآینـد .ذرات چربی
امولسیونهای آماده شده توسط یک میکروسکوپ
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نوری مجهز به میکرومتـر چشـمی و الم مـدرج
انـدازهگیـری شـد تـا اطمینان شود که قطر ذرات
چربی کـوچکتر از  30میکرومتـر هسـتند .در مرحله
اول ناپلی های تخم گشایی شده بعد از جداسازی با
آب شور استریل شسته شده و تعداد  600هزار ناپلی
به سه ظرف شیشه ای مخروطی با ظرفیت یک لیتر
آب شور استریل ( 200هزار /یک لیتر آب) منتقل
شدند .سپس امولسیون غنـیسـازی آماده شده به
میزان  6میلی لیتر در ابتدای غنیسازی و  12ساعت
پس از شروع غنیسازی (سه میلی لیتر در شروع غنی
سازی و  3میلیلیتر  12ساعت پس از غنیسازی) به
ظروف غنیسازی ناپلیهای تازه تخمگشایی شـده
اضـافه شـد .عمل غنیسازی بهمدت  24ساعت ادامه
یافت (.)Coutteau et al., 1997
در مرحله دوم ناپلیهای تخمگشایی با تراکم
 500عدد در لیتر در تانک های فایبرگالسی (حاوی
 800لیتر آب با شوری  50گرم در لیتر) و دمای 26
درجه سانتیگراد به مدت  14روز با مخلوطی از جلبک
های Dunaliella ،Nannochloropsis oculata
 Dunaliella tertiolecta ،salinaو سبوس گندم به
میزان سیری تغذیه شدند .در روز  14آرتمیاها با طول
 8/50میلی متر با کمک یک توری با چشمه 500
میکرون برداشت شده و با آب شور استریل به خوبی
شسته شدند .آرتمیاهای برداشت شده به مدت 18
ساعت در داخل ظرف های حاوی آب شور استریل
بدون تغذیه نگه داشته شدند (در این مدت زمان دو
سوم دستگاه گوارش آرتمیا خالی شده بود در حالی که
آرتمیا گرسنه نبوده و ترکیب بدنی خود را حفظ می-
کند) .سپس آرتمیا ها با تراکم  3000عدد در هر لیتر
به ظروف شیشهای مخروطی جدید حاوی آب شور
استریل منتقل شدند .امولسیون غنیسازی مانند
مرحله اول تهیه و به ظروف غنیسازی اضافه شد و در
انتها بعد از  6ساعت آرتمیاهای غنی شده با کمک الک
جدا شده و بعد از انتقال به میکروتیوب های  5میلی
لیتری تا زمان آنالیز در دمای  -80درجه سانتیگراد
نگهداری شدند ( .)Coutteau et al., 1997از ناپلی-
های تازه تفریخ شده و بیومس آرتمیای غنی نشده با
لسیتین سویا بهعنوان نمونههای شاهد استفاده گردید
(جدول .)1
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جدول  -1ترکیب فسفولیپید لسیتین سویا (میانگین  ±انحراف معیار).
فسفاتیدیل کولین
فسفاتیدیل اتانول آمین
فسفاتیدیل سرین  +فسفاتیدیل اینوزیتول
لیزوفسفاتیدیل کولین
چربی قطبی کل

 .2.2تجزیه تقریبی و آنالیز شیمیایی
آنالیز تقریبی شامل تعیین ماده خشک ،چربی
خام ،پروتئین خام هر یک از آرتمیاها طبق روش
 )1990( AOACتعیین شد .نمونه ها پـس از توزین
به مدت  48ساعت در دمای  60درجة سانتیگـراد در
آون کامالً خشـک شـدند و درصد رطوبـت و ماده
خشک آنهـا از طریق وزنسنجی محاسبه شدند .از
مـادة خشـک به دست آمده برای بررسی سایر ترکیبات
استفاده شد .پروتئین خام با اسـتفاده از روش
میکـروکلـدال و بـا تعیین مقدار نیتروژن کل و تبدیل
آن به پروتئین خـام بر اساس  16درصد نیتروژن،
مطابق رابطه پروتئین خام = ازت کل به دست آمده ×
 6/25تعیین شد .چربـی خـام مطابق روش سوکسله
از طریـق اسـتخراج چربـی بـه وسیلة اتر و خاکستر
نیز از طریق سوزاندن در کوره بـا  550درجة سانتی-
گراد به مدت  6سـاعت تعیـین شـد ( Sorensen et
.)al., 2005

 .3.2آنالیز کالسه های چربی
آنالیز کالسههای چربی به روش  Olsenو
 )1989( Hendersonبا استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی گاز-مایع ( )GLCانجام شد .برای این
منظور ابتدا صفحه سیلیکونی یک روز قبل از سنجش
کالسه های چربی در محلول کلروفورم-متانول شستشو
داده و سپس در دستگاه دسیکاتور جهت خشک شدن
قرار داده شد .صفحه خشک شده در آون  160درجه
سانتیگراد به مدت  30دقیقه مجدداً جهت سرد شدن
در داخل دسیکاتور منتقل شد .سپس صفحه سلیکونی
خط کشی شده و با سرنگ مخصوص یک میکرو لیتر
نمونه چربی بر روی نقاط نشانه گذاری شده تزریق شد.
صفحه سلیکونی ابتدا در محلول تهیه شده جهت ظهور
چربی های قطبی (متیل استات ،ایزوپروپانول ،کلروفرم،
متانول )KCl ،قرار داده شد تا محلول به نقطه 5/5
سانتیمتری صفحه برسد .بعد از قرار دادن صفحه در

32/ 53±0/70
16/72±0/21
16/84±0/34
1/39 ±0 /14
74/42±0/24

دسیکاتور به مدت  15دقیقه به داخل محلول ظهور
چربی های خنثی (هگزان ،دی اتیل اتر ،استیک اسید)
منتقل شدند تا محلول به نقطه  9سانتیمتر برسد و
پس از آن مجدداً صفحه سیلیکونی به دسیکاتور به
مدت  15دقیقه منتقل شد .سپس با محلول فیوستر
(آب ،ارتو فسفوریک اسید ،استات مس) تمام سطح
صفحه خیس شد و بمدت  20دقیقه در آون  160درجه
سانتیگراد قرار داده شدند .پس از خنک شدن صفحه
سلیکونی توسط دستگاه دانسیتومتر اسکن شد و پس
از شناسایی باندهای کالسههای چربی غلظت آنها به
کمک دستگاه مشخص گردید.

 .4.2تجزیه و تحلیل آماری
نرمال بودن داده با استفاده از آزمون
کولموگراف -اسمیرنوف بررسی و تجزیه و تحلیـل
آمـاری داده هـای بـه دسـت آمـده در ارتباط با آنـالیز
ترکیب بیوشیمیایی و کالسههای چربی در هر دو
مرحله ناپلی و بیومس آرتمیا به صورت جداگانه بـا
استفاده از آنالیز  ،T-testو با استفاده از نرمافزار
 SPSS-21در سطح  0/05انجام گرفت .داده ها به صورت
میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده است.

 .3نتایج
براساس نتایج (جدول  )2اختالف معنیداری در
میزان ماده خشک ،پروتئین خام و خاکستر ناپلی
 Artemia franciscanaغنی شده با لسیتین سویا و
غنی نشده مشاهده نشد ( )P<0/05اما بیشترین میزان
چربی خام ( 21/39درصد) بهطور معنیداری در ناپلی
آرتمیاهای غنی شده با لسیتین سویا بهدست آمد
( .)P>0/05در بیومس آرتمیا ،غنی سازی با لسیتین
سویا باعث تغییر معنیداری در میزان خاکستر شد به-
طوری که میزان خاکستر از  20/64درصد در گروه
شاهد به  17/04درصد در تیمار غنی شده کاهش
یافت .همچنین افزایش معنیدار در میزان چربی خام
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جدول  -2آنالیز تجزیه بیوشیمیایی ناپلی و بیومس  A. franciscanaغنی شده با لسیتین سویا (میانگین  ±انحراف معیار).
گروههای مورد بررسی

چربی خام

خاکستر

ماده خشک

پروتئین خام

13/56±1/30
11/87±1/69

ناپلی

غنی نشده
غنی شده

13/65±0/98
12/84±0/41

50/14±2/03
48/23±1/8

17/62±1/26
21/39±1/45a

20/64±1/52a
17/04±3/20b

بیومس

غنی نشده
غنی شده

12/08±0/83
10/65±0/92

51/08±1/94
50/16±2/59

16/05±2/26b
19/69±1/08a

b

مقایسه درون گروهی بوده و حروف التین متفاوت در هر گروه نشانه معنیداری در سطح  0/05میباشد.

جدول  -3آنالیز تجزیه فسفولیپید ناپلی و بیومس  A. franciscanaغنی شده با لسیتین سویا (میانگین  ±انحراف معیار).
ناپلی
ترکیب فسفولیپید

بیومس

غنی نشده

فسفاتیدیل کولین
فسفاتیدیل اتانول آمین
فسفاتیدیل سرین  +فسفاتیدیل اینوزیتول
لیزوفسفاتیدیل کولین
لیزوفسفاتیدیل اتانول آمین
چربی قطبی کل

5/59±0/47
4/69±0/17
0/75±0/21b
11/04±0/54b
b

غنی شده

غنی نشده

غنی شده

6/74±0/04
4/30±0/14
1/88±0/06a
12/96±0/23a

17/17±1/83
10/85±1/24b
7/63±0/18
2/67±0/04a
2/71±0/35
39/24±2/01b

18/10±0/54
13/89±0/63a
7/32±0/08
1/23±0/14b
2/50±0/65
43/72±1/27a

a

مقایسه درون گروهی بوده و حروف التین متفاوت در هر گروه نشانه معنیداری در سطح  0/05میباشد.

جدول  -4آنالیز تجزیه چربیهای غیر قطبی ناپلی و بیومس  A. franciscanaغنی شده با لسیتین سویا (میانگین  ±انحراف معیار).
ناپلی
کالسه چربی
کلسترول
اسیدهای چرب آزاد
تری گلیسرید
واکس  +استرول استر

بیومس

غنی نشده

غنی شده

غنی نشده

5/94±0/12
37/35±2/26a
32/29±1/23b
3/32±1/64

5/08±0/11
15/22±0/40b
53/35±0/16a
4/68±0/17

23/84±1
21/86±1/37
7/77±1/26b
7/29±0/20a
a

غنی شده
19/37±0/57
20/92±0/18
9/79±0/92a
6/20±0/37b

b

مقایسه درون گروهی بوده و حروف التین متفاوت در هر گروه نشانه معنیداری در سطح  0/05میباشد.

از  16/05درصد (در گروه شاهد) به  19/69درصد (در
بیومس آرتمیای غنی شده) مشاهده شد .اختالف
معنیداری در میزان ماده خشک و پروتئین خام بین
بیومس آرتمیای غنی شده و غنی نشده مشاهده نشد
( )P<0/05اگر چه در گروههای غنی شده کاهش
اندکی یافت شد.
آنالیز ترکیب فسفولیپید ناپلی و بیومس
 A. franciscanaغنی شده با لسیتین سویا در جدول
 3آورده شده است .براساس نتایج غنیسازی ناپلی
آرتمیا با لسیتین سویا باعث افزایش معنیدار در میزان
چربی قطبی کل ( 12/96درصد) ،فسفاتیدیل کولین
( 6/74درصد) ،و فسفاتیدیلسرین  +فسفاتیدیل
اینوزیتول ( 1/88درصد) شد ( .)P>0/05در بیومس
آرتمیا ،میزان چربی قطبی کل ( 43/72درصد) و
فسفاتیدیل اتانول آمین ( 13/89درصد) در گروه غنی-
شده افزایش یافت اما میزان لیزوفسفاتیدیل کولین
( 1/23درصد) بهطور معنیداری کاهش یافت

(.)P>0/05
نتایج مربوط به آنالیز چربیهای غیر قطبی ناپلی
و بیومس  A. franciscanaغنی شده با لسیتین سویا
در جدول  4آورده شده است .غنیسازی ناپلی آرتمیا
با لسیتین سویا بهطور معنیداری باعث افزایش میزان
تری گلیسرید ( 53/35درصد) و کاهش میزان
اسیدهای چرب آزاد ( 15/22درصد) شد .میزان
کلسترول و واکس  +استرول استر در ناپلیهای آرتمیا
اختالف معنیداری را در دو گروه شاهد و غنی شده
نشان نداد ( .)P<0/05در بیومس آرتمیا ،غنیسازی با
لسیتین سویا بهطور معنیداری باعث افزایش تری
گلیسرید ( 9/79درصد) و کاهش میزان کلسترول
( 1/23درصد) و واکس  +استرول استر ( 6/20درصد)
شد.

 .4بحث و نتیجهگیری
در کارگاههای پرورش میگو ،ماهیان آب شیرین،
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دریایی و زینتی ،از تمامی مراحل رشد (ناپلی ،متاناپلی
و بیومس) آرتمیا بهعنوان یک غذای زنده با ارزش
استفاده میشود .آرتمیا با داشتن یک رفتار تغذیهای
غیر انتخابی از طریق فرایند بیوکپسوله شدن میتواند
تبدیل به یک غذای مناسب برای تامین احتیاجات
آبزی شود (.)Dhert, 1991; Lim et al., 2003
براساس مطالعات گذشته آرتمیا بهطور فعال توانایی
انتقال ترکیبات چربی از طریق غنیسازی را دارد
( Guinot et al., 2013a,b; Monroig et al.,
2003; Monroig et al., 2006; Ando and
 .)Narukawa, 2002در این مطالعه چربی کل ناپلی

و بیومس آرتمیا بعد از غنیسازی با لسیتین سویا
افزایش نشان داد در حالی که اختالف معنیداری در
میزان ماده خشک و پروتئین مشاهده نشد .در مطالعه-
ای مشابه غنیسازی ناپلی یا بیومس آرتمیا با روغن-
های مختلف ( 80میلی گرم بر لیتر) بهمدت  12ساعت
باعث افزایش میزان چربی کل آرتمیا شد ( Hafezieh
 .)et al., 2010همچنین  Akbarو همکاران ()2014
افزایش محتویات چربی و پروتئین ناپلی یا بیومس
آرتمیا غنی شده با روغن سویا ( 0/5میلی لیتر بر لیتر)
به مدت  24ساعت را گزارش کردند Ando .و Oomi
( )2001عنوان کردند که غنیسازی ناپلی آرتمیا
فرانسیسکانا بهمدت  18ساعت با اتیل استر DHA
باعث افزایش محتویات چربی و تریگلیسرید ناپلی
میشود Marentes-Montes .و همکاران ()2015
دریافتند که میزان غنیسازی آرتمیا با روغنهای
مختلف بستگی به تشکیل لیپوزومهای ساده و قابل
تشکیل در آب و همچنین ذخیره در بدن آرتمیا دارد.
برای مثال آرتمیا قابلیت پایینی برای غنیشدن با
لیپوزومهای متیونین دارد چون خود آرتمیا این ماده را
با سرعت باالیی مورد مصرف قرار میدهد ( Tonheim
.)et al., 2000
در مطالعه حاضر غنیسازی ناپلی و بیومس
آرتمیا با لسیتین سویا باعث افزایش محتویات
فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل سرین  +فسفاتیدیل
اینوزیتول ناپلی و فسفاتیدیل اتانول آمین بیومس شد.
مطالعات نشان داده است که فسفوتیدیل کولین باعث
خوشخوراکی جیره غذایی شده و بهعنوان یک جاذب
پذیرش غذا توسط آبزی را افزایش میدهد ( Harada
et al., 1987; Koven et al., 1993; Uyan et al.,

 .)2009همچنین چربیهای قطبی بهعنوان منبع
فسفولیپید تامین کننده انرژی ،اسیدهای چرب
ضروری ،کولین و اینوزیتول میباشند .کولین و
اینوزیتول بهعنوان جزئی از ویتامین گروه  Bبرای
سوخت و ساز چربیها و جلوگیری از ذخیره شدن
چربی در کبد و تحریک ساخت سلولهای روده،
استخوان و غشاء سلول های چشم ضروری میباشد
( Majumder and Biswas, 2006; Zeisel and
 .)Da Costa, 2009فسفاتیدیل اتانول آمین که
بخشی از فسفولیپیدها بوده و معموالً  25درصد
فسفولیپید غشاء سلولی را تشکیل میدهد جزء ضروری
بخش سفید مغز و نخاع میباشد ( Vance and
 .)Tasseva, 2013در این مطالعه غنیسازی ناپلی و
بیومس آرتمیا باعث افزایش میزان چربیهای قطبی از
 11/04به  12/96درصد در ناپلی و از  39/24به
 43/72درصد در بیومس آرتمیا شد .همچنین در
مطالعهی دیگر  Coutteauو )1997( Mourente
غنیسازی ناپلی آرتمیا با اتیل استر باعث افزایش چربی
کل از  200به  280میلیگرم بر گرم وزن خشک،
میزان تریگلیسرید از  82به  157میلی گرم بر گرم
وزن خشک و میزان چربیهای قطبی از  71به 74
میلی گرم بر گرم وزن خشک شد .این محققین گزارش
کردند که افزایش چربی قطبی مربوط به فسفاتیدیل
اتانول آمین می باشد و تغییری در میزان فسفاتیدیل
کولین ،فسفاتیدیل سرین و اینوزیتول مشاهده نشد.
چربی های غیرقطبی از جمله تری گلیسرید ،اسیدهای
چرب آزاد و واکس ها معموالً منبع تامین کننده انرژی
هستند .اگرچه کلسترول و استرول استرها معموالً
چربیهای غیرقطبی ساختاری هستند .تری گلیسرید
و واکسها قابلیت ذخیره سازی در بافتها از جمله کبد
را دارا هستند در حالی که اسیدهای چرب آزاد به
سرعت برای تامین انرژی مورد مصرف قرار میگیرند.
همچنین استرول استرها در کاهش و تنظیم
کلسترولهای با تراکم پایین ( )LDLنقش دارند
( .)Anderson et al., 1990غنیسازی ناپلی و
بیومس آرتمیا با لسیتین سویا باعث افزایش تری
گلیسرید در ناپلی و بیومس و کاهش اسیدهای چرب
آزاد در ناپلی و کلسترول در بیومس آرتمیا شد .کاهش
اسیدهای چرب آزاد احتماالً به دلیل مصرف خود
آرتمیا در زمان غنیسازی است که در مدت زمان غنی
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برای الروهای ماهی با دستگاه گوارش تکامل نیافته
چربیهای قطبی مهمتر از چربیهای غیرقطبی هستند
به این دلیل که اسیدهای چرب ضروری توسط این
 همچنین.چربی راحتتر در اختیار الرو قرار میگیرند
) عنوان کردند که احتیاجات1991(  و همکارانOlsen
الروها و ماهیان جوان به چربیهای قطبی باالتر از
چربیهای غیرقطبی است به این دلیل که قابلیت هضم
چربیهای قطبی برای تامین انرژی و اسیدهای چرب
 از سوی دیگر فسفولیپیدها.ضروری باالتر میباشد
کارایی استفاده از اسیدهای چرب ضروری در جیره را
 بنابراین.)Geurden et al., 1997( افزایش می دهند
مقدار باالتر چربیهای قطبی آرتمیا باعث افزایش
.استفاده از اسیدهای چرب توسط آبزی هدف میشوند
 گرم0/6 در مجموع میتوان بیان کرد که استفاده از
در لیتر لسیتین سویا باعث افزایش گروههای
فسفولیپیدی و همچنین میزان چربی کل در ناپلی و
 بهطوریکه فسفولیپیدها منبع.بیومس آرتمیا میشود
مناسبی برای افزایش کارایی رشد و تولیدمثل الرو و
.مولدین سخت پوستان و ماهیان می باشند
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.سازی با هیچ ماده مغذی دیگری تغذیه نشده بودند
-) گزارش کردند که غنی1996(  و همکارانMcEvoy
سازی ناپلی آرتمیا با سوپرسلکو باعث افزایش چربی
 به7/2  درصد و تری گلیسرید از16/8  به12/3 کل از
)2001(  و همکارانWouters . درصد شد11/4
 فسفولیپیدها و تری،گزارش کردند که از بین چربی ها
گلیسرید چربیهای مهم محسوب شده و از چربیهای
 تری.اصلی برای تکامل تخمدان محسوب میشوند
،گلیسرید برای تامین انرژی در طی تکامل تخمک
تفریخ و رشد الروها و فسفولیپیدها بهعنوان محرک
رشد و بخش ساختاری غشاء سلولی مورد نیاز میباشند
 محققین گزارش کردند که.)Palacios et al., 1998(
 دوره، زمان برداشت آرتمیا،تفاوت در جمعیت آرتمیا
، نوع پروتکل غنیسازی،گرسنگی قبل از غنی سازی
 غلظت و نوع ماده غنیسازی و،طول مدت غنیسازی
شرایط فیزیکی و شیمیایی علت اصلی تفاوت در
 پروتئین و،محتویات بیوشیمیایی آرتمیا مانند چربی
Ando and Oomi, ( اسیدهای چرب می باشد
.)2001
) گزارش کردند که1993(  و همکارانKoven
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