شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،71شماره  ،4زمستان 1397
صفحات 374-379

مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی فالورهورن ( Vieja

 )synspilusتغذیه شده با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو
2
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چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی فالورهورن ) (Vieja synspilusتغذیه شده با جیرههای حاوی
سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو صورت گرفت .برای این منظور ،ابتدا تعداد  216قطعه ماهی فالورهورن بهمدت  100روز با سطوح 20
درصد ( 40،)T1درصد ( 60 ،)T2درصد ( 80 ،)T3درصد ( )T4و  100درصد ( )T5جایگزینی هیدرولیز پوست گاو به جای آردماهی مورد
تغذیه قرار گرفتند .جیره کنترل ( )T6فاقد هیدرولیز پوست گاو بود .در پایان فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز ،کلسترول ،تری-
گلیسرید ،اسید اوریک و پروتئین تام سنجش شد .نتایج نشان داد که میزان گلوکز و تریگلیسرید اندازهگیری شده از سرم ماهیان تیمار T2
به ترتیب با میانگین  41±0/88میلیگرم بر لیتر و  152±0/69میلیگرم بر دسیلیتر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب با میانگینهای
 40±1/87گرم و  149±1/81میلیگرم بر دسیلیتر مقادیر بیشتری را نشان داد ( .)P<0/05کمترین میزان گلوکز و تریگلسرید در تیمار
 T5بهترتیب  38±2/65میلیگرم بر لیتر و  143±1/72میلیگرم بر دسیلیتر اندازهگیری شد که در مورد تریگلیسرید اختالف با گروه
شاهد معنیدار بود ( .)P>0/05میزان کلسترول خون در تیمار شاهد با میانگین  248±0/93میلیگرم بر دسیلیتر از سایر تیمارها بیشتر
بود و کمترین مقدار کلسترول در تیمار  T5با میانگین  241±1/66میلیگرم بر دسیلیتر بهدست آمد ( .)P>0/05بیشترین مقادیر پروتئین
تام و اسید اوریک به ترتیب با میانگین  4/4±0/26گرم بر دسیلیتر و  0/11±0/04میلیگرم بر دسیلیتر از ماهیان تیمار  T5بهدست آمد
( .)P<0/05نتایج بیانگر تاثیرپذیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون از نوع جیره غذایی بود.
واژگان کلیدی :فاکتورهای بیوشیمیایی خون ،هیدرولیزپوست گاو ،ماهی فالورهورن ،آردماهی.
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 .1مقدمه
خون بهعنوان یک بافت سیال ،از مهمترین مایعات
بیولوژیک است که تحت تأثیر حاالت مختلف
فیزیولوژیک و پاتولوژیک ،ترکیبات آن دستخوش تغییر
و نوسان میگردد .بنابراین در اختیار داشتن مقادیر
طبیعی فاکتورهای خونی و بررسی چگونگی تغییرات
آن در شرایط مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص
در بسیاری از بیماریهای ماهی میباشد .پروفایل
بیوشیمیایی خون در واقع نشان دهنده کیفیت محیط
داخلی بدن میباشد (.)Svoboda et al., 2001
بنابراین اندازهگیری مقدار فاکتورهای بیوشیمیایی سرم
در ماهیان سالم از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا
چنانچه فاکتورهای مذکور در ماهیان دچار نوساناتی
شود ،میتوان با اندازهگیری آنها بهعنوان معیاری برای
ارزیابی سالمت ماهی ،از بروز احتمالی بیماریهای
متابولیک و تغذیهای پیشگیری نمود ( Mesbah et
 .)al., 2012به همین دلیل ضرورت ارائه تابلوی
مقادیر طبیعی فاکتورهای خونشناسی در گونههای
مختلف مورد تاکید متخصصین بهداشت آبزیان است.
تاکنون گزارشی مبنی بر بررسی فاکتورهای
بیوشیمیایی سرم ماهی فالورهورن وجود ندارد.
همچنین از آنجاییکه که تغذیه تاثیر مستقیم بر رشد
و سالمت ماهی دارد ،بنابراین مواد غذایی مختلف که
در جیره غذایی مورد استفاده قرار میگیرد ،بایستی از
نظر نوع و مقدار مواد غذایی تشکیل دهنده آن ،مناسب
با نیازهای تغذیهای آن گونه باشد و سالمت و رشد
ماهی را فراهم آورد .از مهمترین مواد غذایی که در
ساخت جیره غذایی برای آبزیان پرورشی استفاده می-
شود ،آرد ماهی است .در سالهای اخیر بهعلت
مشکالت ناشی از صید ماهی کلیکا بهمنظور تامین آرد
ماهی و نیز گران بودن آن ،محققان به فکر یافتن منابع
غذایی جدید و مقرون به صرفه که متناسب با نیازهای
تغذیهای آبزیان باشد ،برای جایگزینی با آرد ماهی
بودهاند .از جمله این منابع غذایی ،پروتئینهای جانوری
هستند که دارای ارزش غذایی باال هستند و در زنجیره
غذایی انسان جایگاهی ندارند .هیدرولیز پوست گاو
یکی از این منابع ارزشمند است که دارای درصد باالیی
از پروتئین با پروفیل اسید آمینه مناسب است و می-
تواند بهعنوان مکملی مناسب جایگزین بخشی از آرد

ماهی جیره گردد .ماهی فالورهورن ( Vieja
 )synspilusمتعلق به خانواده  Cichlidaeاز ماهیان

زیبای آب شیرین و گونهای هیبرید است .مولد نر این
ماهی میداس  Amphilophus citrinellusو مولد
Cichlasoma
ماده آن ماهی تریماکو
 trimaculatumمیباشد (.)Dadgar et al., 2011
با توجه به مطالب فوق ،هدف این مطالعه بررسی تاثیر
جیرههای مختلف حاوی سطوح مختلف پروتیین
هیدرولیز پوست گاو بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم
خون ماهیان فالورهورن میباشد.

 .2مواد و روشها
تعداد  216قطعه ماهی فالورهورن با میانگین وزن
و طول اولیه به ترتیب  0/95±0/2گرم و 3/7±0/2
سانتیمتر تهیه و در قالب  6تیمار ،هرکدام با  3تکرار
در 18عدد مخزن پرورشی بهطور کامالً تصادفی تقسیم
شدند .هرکدام از مخازن پرورشی دارای ابعاد 30× 45
×  25سانتیمتر بود .در هر مخزن پرورشی  12قطعه
ماهی قرار داده شد .سپس ماهیها با شش جیره غذایی
ایزوکالریک با سطوح مشخص هیدرولیز پوست گاو
شامل :جیره یک ) (T1حاوی  20درصد هیدرولیز
پوست گاو ،جیره دو ) (T2حاوی  40درصد هیدرولیز
پوست گاو ،جیره سه ) (T3حاوی  60درصد هیدرولیز
پوست گاو ،جیره چهار ) (T4حاوی  80درصد هیدرولیز
پوست گاو ،جیره پنج ) (T5حاوی  100درصد
هیدرولیز پوست گاو و جیره شاهد ( )T6حاوی صفر
درصد هیدرولیز پوست گاو به مدت  100روز مورد
تغذیه قرار گرفتند .جیرههای غذایی با استفاده از مواد
اولیه به شرح جدول  1و بر مبنای فرمول تهیه شده
توسط نرمافزار  WinFeed 2.8تهیه گردید
(.)Batmani, 2011

منبع تامین آب مورد استفاده ،آب شرب کلرزدایی
شده بود .دما بهصورت روزانه ،میزان اکسیژن با دستگاه
اکسیژن متر آزمایشگاهی مدل ) (Jenway 970و pH
با دستگاه pHمتر مدل  Dever UB-10بهصورت
هفتگی اندازهگیری شد .میانگین دمای آب کارگاه
 27±1درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول 6/5±0/5
میلیگرم در لیتر 7/1±0/5 pH ،و سختی آب
 168±1/5میلیگرم در لیتر بود .ماهیان سه بار در روز
( 8صبح و  4بعدازظهر و  12شب) به میزان  3درصد
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اثرات تغذیه با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی فالورهورن

جدول  - 1اجزای جیره غذایی ساخته شده برای ماهی فالورهورن بر حسب درصد.
تیمارها
مواد
آرد ماهی کلیکا
آرد گندم
هیدرولیز پوست گاو
گلوتن گندم
روغن ماهی کلیکا
افزودنی
دی کلسیم فسفات

()%20

()%40

()%60

()%80

)%100

(شاهد)

29/42
13/64
7
25/7
4/0
16
3/40

23/17
12/62
16/8
24/33
0/25
17/92
3/3

16/06
21/2
24/29
19/95
4/5
16
2/80

7/61
11/47
28/64
21/58
4/75
16
02/55

0
11/58
31/32
30/9
6/6
18/4
1

34/83
10/58
0
33/7
6/9
16
-

* مواد افزودنی شامل :هم بند  3درصد  -لیزین  1درصد ،متیونین  1درصد  -آستاگزانتین  2درصد -ضدقارچ  0/5درصد  -پیش
مخلوط معدنی  2/5درصد  -پیش مخلوط ویتامین  3درصد  -آنتی اکسیدان  1درصد.

جدول  - 2ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون ماهیان فالورهورن تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو طی
دوره پرورش (میانگین±انحراف معیار).
تیمار

T1

T2

T3

T4

T5

T6

گلوکز ()mg/l
اسید اوریک ()mg/dl

40±1/74a

41±0/88a

39±1/34a

40±1/37a

38±2/65a

40±1/87a

0/1±0/04a

0/1±0/05a

0/1±0/07a

0/1±0/04a

0/11±0/04a

0/1±0/06a

کلسترول ()mg/dl

245±1/2a

247±2/84b

245±2/84a

243±1/2c

241±1/66d

248±0/93a

تری گلسرید ()mg/dl

151±2/84a

152±0/69a

149±1/74a

146±1/33b

143±1/72c

149±1/81a

پروتئین تام ()g/dl

4/2±1/32a

4/3±1a

4/3±0/85a

4/2±0/37a

4/4±0/26a

4/2±0/32a

فاکتور

* وجود حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنیدار میباشد (.)P<0/05

بیومس خود تغذیه شدند (.)Batmani, 2011

 .1.2تهیه ماهی و شرایط نگهداری
پس از  100روز ،در پایان دورره از ماهیان تیمار
 T1با میانگین وزنی  3/72±0/47گرم ،تیمار  T2با
میانگین وزنی  3/83±0/36گرم ،تیمار  T3با میانگین
وزنی  2/93±0/49گرم ،تیمار  T4با میانگین وزنی
 2/80±0/44گرم ،تیمار  T5با میانگین وزنی
 2/61±0/41گرم و تیمار  T6با میانگین وزنی
 2/42±0/87گرم خونگیری بهعمل آمد .برای این
منظور ابتدا از هر مخزن  3نمونه ماهی انتخاب شدند.
ماهیها با استفاده از اسانس گل میخک با غلظت
0/1درصد بیهوش شدند و بعد از آن بالفاصله بدن
ماهی خشک گردید .ساقه دمی ماهیان قطع و سپس
از ورید ساقه دمی ماهیها خونگیری انجام شد
( .)Jamalzadehet al., 2001سپس خون به داخل
ویال فاقد هرگونه ماده ضد انعقاد خون ریخته شد.
سپس بهمنظور تهیه سرم ،ویالهای حاوی خون
ماهیان به مدت  5دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ (مدل
 )Hawksley Enclandبا  1400دور در دقیقه

سانتریفیوژ شدند .برای تعیین مقادیر بیوشیمیایی
خون ،از دستگاه اتوآنالیزر ساخت شرکت اپندرف آلمان
استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزارهای
 Excel 2007و  SPSS 17انجام شد.

 .3نتایج
نتایج برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیان
شامل گلوکز ،اسید اوریک ،کلسترول ،تریگلسرید و
پروتئین تام تیمارهای مختلف در جدول  2ارائه شده
است .میزان گلوکز و تریگلیسرید سرم ماهیان تیمار
 T2بهترتیب با میانگین  41±0/88میلیگرم در لیتر و
( )152±0/69میلیگرم بر دسیلیتر نسبت به تیمار
شاهد بهترتیب با میانگینهای  40±1/87میلیگرم در
لیتر و  149±1/81میلیگرم بر دسیلیتر بهطور غیر
معنیداری مقادیر بیشتری را نشان داد (.)P<0/05
میزان کلسترول خون در تیمار شاهد با میانگین
 248±0/93میلیگرم بر دسیلیتر از سایر تیمارها
بیشتر بود و با تیمارهای  T2و  T4و  T5تفاوت معنی-
داری داشت ( .)P<0/05بیشترین مقادیر پروتئین تام
و اسید اوریک بهترتیب با میانگین  4/4±0/26گرم بر
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دسیلیتر و  0/11±0/04میلیگرم بر دسیلیتر از
ماهیان تیمار  T5بهدست آمد که تفاوت معنیداری با
سایر تیمارها نداشت ( .)P<0/05مقادیر پروتئین تام و
اسید اوریک ماهیان تیمار شاهد بهترتیب مقادیر
 4/2±0/32گرم بر دسیلیتر و  0/1±0/06میلیگرم بر
دسیلیتر اندازهگیری گردید.
 .4بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج میزان گلوکز و تریگلسیرید در
ماهیان تغذیه شده با  40درصد هیدرولیز پوست گاو
) (T2نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود .بیشترین میزان
کلسترول در تیمار شاهد و بیشترین مقادیر پروتئین
تام و اسید اوریک در ماهیان تیمار  T5اندازهگیری شد
که نشان دهنده تاثیرپذیری فاکتورهای بیوشیمیایی
سرم خون ماهی از نوع جیره غذایی است .تاثیرپذیری
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی از جیره ،پیش
از این توسط  Shokrelahiو همکاران ( )2013در
بررسی سرم خون ماهیان فالورهورن تغذیه شده با
جیرههای حاوی درصدهای مختلف ویتامین  Cو ،E
 Mahaniو همکاران ( )2016در بررسی اثرات کبالت
در جیره غذایی ماهی زینتی اسکار سلطنتی
) (Astronatus ocellatusبر روی فاکتورهای
بیوشیمایی سرم Moghadas ،و همکاران ( )2016در
بررسی اثرات رنگدانه آرد شاتوت ( )Moras nigraبر
شاخصهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون ماهی
قزلآالی رنگینکمان (،)Oncorhynchus mykiss
 Rouhiو همکاران ( )2015در بررسی اثرات زیره سیاه
( (Carum carviبر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم
خون کپور معمولی ( )Cyprinus carpioو Naderi
و همکاران ( )2014در بررسی اثرات کلم بروکلی
( )Brassica oleraceaدرجیره غذایی ماهیان
کپورمعمولی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم به اثبات
رسیده است Mohammadnezhad .و همکاران
( )2010در مطالعهای که بر روی ماهیان کپور معمولی
تغذیه شده با یک جیره غذایی ثابت ( )SFKگزارش
کردند که افزایش دفعات و درصد غذادهی در روز با
یک جیره غذایی ثابت تغییر معنی داری را در برخی از
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم مانند گلوکز ،کلسترول و
تریگلیسرید به همراه ندارد .بیگزاده و همکاران
( )2015بچه ماهیان کپور معمولی را بهمدت  8هفته
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با سطوح مختلف کورتیزول خوراکی مورد تغذیه قرار
دادند و سپس فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهیان
مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد
که با افزایش کورتیزول خوراکی تا سطح  200میلی-
گرم بر لیتر میزان گلوکز افزایش یافت و میزان پروتئین
تام با کاهش همراه بود )1969( Barnhart .اثر جیره
غذایی ،گونه ،سن و جنس را بر روی برخی فاکتورهای
بیوشیمیایی خون از جمله پروتئین تام ،گلوکز ،اسید
اوریک و کلسترول سرم خون دو گونه ماهی قزل آالی
پرورشی  Shastaو  Idahooبا دو جیره غذایی متفاوت
مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید
که جیره غذایی و گونه ماهی از عوامل موثر بر
فاکتورهای خونی هستند Adhami .و Keramat
( )2016فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهیان قزلآالی
رنگینکمان را که بهمدت  8هفته با دو جیره مختلف
( )Aشامل آرد چربی و ) (Bدارای روغن ماهی به جای
آرد چربی تغذیه شده بودند را مورد ارزیابی قرار دادند
و بین برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم این ماهیان
از جمله گلوکز ،پروتئین تام و آلبومین اختالف معنی
داری بین تیمارها مشاهده کردند Mesbah .و
همکاران ( )2012فاکتورهای بیوشیمیایی خون مانند
گلوکز ،اوره ،اسید اوریک ،کلسترول و تریگلیسرید را
در ماهیان شیربت ( )Barbus grypusرا در دو فصل
سرد و گرم مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه
رسیدند که برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون
این ماهیان تحت تاثیر دمای محیط و در نتیجه جیره
غذایی مورد استفاده در آن فصل قرار دارد Safari .و
همکاران ( )2008به بررسی اثر کنجاله کانوال در
سطوح  40 ،30 ،20 ،10 ،0و  50درصد جایگزینی آرد
ماهی در قزلآالی رنگین کمان در یک دوره  56روزه
نمودند و نشان دادند که با افزایش سطح جایگزینی،
میزان کلسترول و تریگلیسرید بهطور معنیداری
کاهش مییابد Hajiabadi .و همکاران ( )2009اثرات
مکمل الکارنتین در سه سطح صفر 1 ،و  2گرم در
کیلوگرم در جیره غذایی ماهیان قزلآالی رنگین کمان
را بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج آنها نشان داد که میزان کلسترول،
پروتئین تام ،گلوبولین و آلبومین خون تحت تاثیر ال-
کارنتین جیره افزایش معنیداری دارد .در سالهای
اخیر توجه زیادی به فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون

اثرات تغذیه با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی فالورهورن

 در مطالعه حاضر با.تغذیهای مورد مطالعه قرار گیرد
 تاثیرپذیری فاکتورهای بیوشیمیایی،توجه به نتایج
.سرم خون ماهیان از جیره غذایی را تایید مینماید
بنابراین با استفاده از جیره غذایی مناسب میتوان تا
حدود زیادی به بهبود وضعیت فاکتورهای بیوشیمیایی
سرم خون بهعنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت
.سالمت در ماهیان کمک کرد
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ماهی بهعنوان شاخصی برای کیفیت محیط داخلی بدن
 اما از آنجا که فاکتورهای خونی و.صورت گرفته است
سرمی در گونه های مختلف ماهیان با هم متفاوت است
و ارتباط مستقیم زیادی با شرایط محیطی مختلف از
)Ross and Ross, 1999( جمله نوع تغذیه دارد
ضروری است که فاکتورهای مذکور برای گونههای
مختلف ماهی و تحت شرایط اقلیمی گوناگون و متفاوت
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