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لغات کلیدی ،Huso huso :نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  ،Eشاخصهایرشد ،ضریب تبدیل غذا ،سیستم ایمنی ،آنزیمهای کبدی
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چکیده
در آزمایش حاضر ،تأثیر مخلوطی از مکملهای ریزپوشانی شده نانوذره سلنیوم (اندازه ذره  30نانومتر) (شرکت پیشگامان نانو
مواد ،خراسان) ،ویتامینهای  Cو  30 ،0/1( Eو  100میلیگرم در کیلوگرم :جیره  60 ،0/2( ،)Aو  200میلیگرم در کیلوگرم:
جیره  90 ،0/3( ،)Bو  300میلیگرم در کیلوگرم :جیره  )Cو جیره شاهد (فاقد مکمل :جیره  )Dبر شاخصهای رشد ،کارایی
غذا ،سیستم ایمنی و آنزیمهای کبدی  120عدد فیل ماهی با میانگین وزن اولیه  77/34±1/38گرم پرورش یافته در تانکهای
فایبرگالس نیمتنی (آبرسانی شده بامخلوطی از آب چاه و رودخانه) در قالب  4تیمار (هریک با  3تکرار) به مدت  10هفته
مورد بررسی قرار گرفت .ماهیان  2درصد وزن بدن و  3بار در روز تغذیه شدند .در انتهای آزمایش ،وزن نهایی ( 5درصد)،
درصد افزایش وزن بدن ( 3/84درصد) ،نرخ رشد ویژه ( 1/89درصد در روز) و رشد روزانه ( 6/23درصد) در ماهیان تغذیهشده
با جیره  Bبه طور معنیداری بیشتر از جیره شاهد بود ( .)P<0.05فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ( )SGOTو
آالنین آمینوترانسفراز ( )SGPTسرم نسبت به ماهیان تغذیهشده با جیره شاهد بیشتر بود ( .)P<0.05اختالف معنیداری در
سطح ایمونوگلوبولین کل ( )Igسرم ماهیان تغذیهشده با جیرههای  C ،Bو شاهد مشاهده نشد ( ،)P>0.05میزان کمپلمان سرم
در ماهیان تغذیهشده با جیره شاهد به طور معنیداری بیشتر از جیرههای  Aو  Bبود ( )P<0.05و اختالف معنیداری در میزان
لیزوزیم سرم ماهیان تیمار شاهد A ،و  Bثبت نگردید ( .)P>0.05نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن مقادیر  60 ،0/2و 200
میلیگرم در کیلوگرم نانوذره سلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eریزپوشانی شده به جیره تجاری میتواند موجب افزایش معنیدار وزن
نهایی و شاخصهای رشد گردد ،اما باید مطالعات بیشتری در مورد تأثیر نانوذره سلنیوم ریزپوشانیشده بر عملکرد کبد و
شاخصهای بیوشیمیایی این گونه صورت گیرد.

پورزلتی و همکاران

)Radical free oxygen (RFO
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یک به عنوان یک مکانیسم ذخیرهای عمل میکنند.
ویتامین  Eبیشتر در محافظت علیه پراکسیداسیون لپید و
سلنیوم بر علیه رادیکالهای آزاد عمل میکند و کمبود هر
یک با دیگری قابل جبران است .بنابراین ،حتی در شرایط
نامساعد محیطی انبارداری خوراک و پرورش ،ترکیب
نانوسلنیوم ،ویتامین  Cو  Eدر دامنههای خاص از طریق
جلوگیری از انتشار رادیکالهای آزاد یا رادیکالهای آزاد
اکسیژن (Dabrowski and Ciereszko, ( 1)ROS
 )2001ممانعت از اکسیدشدن اسیدهای چرب غیراشباع
بافت ،افزایش ظرفیت ضد آنتی اکسیدانی و در نهایت
افزایش متابولیسم و بازده خوراک ()Khan et al., 2017
و در نهایت رشد آبزی ()Taveekijakarn et al., 1996
گردند .مطالعات نشان داده است که مکمل ترکیبی
ویتامین  50( Eمیلیگرم در کیلوگرم) و سلنیوم (150
میلیگرم در کیلوگرم) موجب افزایش وزن و نسبت تبدیل
خوراک در قزلآالی رنگینکمان ( Rodríguez and
 ،)Rojas, 2014کفشک ماهی زیتونی ( Paralichthys
Moniruzzaman et al., 2015; Lee et ( )olivaceus
 ،)al., 2016ترکیب ویتامین  300( Cمیلیگرم در
کیلوگرم) و نانو ذره سلنیوم ( 0/68میلیگرم در کیلوگرم)
موجب ارتقاء عملکرد رشد ،شاخصهای خون ،بیوشیمیایی
و سیستم ایمنی گونه Khan et al., ( T. putitora
 )2017و الحاق  150میلیگرم کیلوگرم ویتامین 100 ،C
میلیگرم بر کیلوگرم ویتامین  Eو  0/2میلیگرم کیلوگرم
سلنیوم موجب بقاء  100در صدی الرو تیالپیای نیل
( )Oreochromis niloticusدر مقابل چالنح با انگل
 )Kim et al., 2003( Edwardsiella tardaگردید.
در سالهای اخیر شکل نانوی سلنیوم به بازار عرضه شده
است ( )Khan et al., 2016که دارای اثرات
منحصربهفردی نظیر سطوح جذب باال در دستگاه گوارش
و زیست فراهمی میباشد ( )Albrecht et al., 2006و
نسبت به فرمهای معدنی و آلی اثرات بهتری بر
شاخصهای رشد و فیزیولوژیک ماهی دارند ( Khan et
 .)al., 2016همچنین روشهای مختلفی برای
محصورسازی اسید اسکوربیک و آلفا-توکوفرول به منظور
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مقدمه
در سالیان اخیر با وجود افزایش مزارع پرورش ماهیان
خاویاری (عبدالحی و کرمیراد ،)1397 ،ضررهای اقتصادی
سنگین به دلیل شیوع بیماریهای عفونی و تلفات
بهخصوص در مرحله الرو و بچه ماهی در تراکم باال گزارش
شده است .اغلب روشهای درمانی شامل آنتیبیوتیکهای
و درمانهای شیمیایی اغلب مؤثر نبوده و امروزه استفاده از
روشهای ارتقاء مکانیسم سیستم دفاع غیراختصاصی با
استفاده از تحریک کنندهها و افزایشدهندههای سیستم
ایمنی غیراختصاصی تغذیهای و محرکهای رشد ( Wang
 )et al., 2013موجب کاهش حساسیت آبزیان به عوامل
بیماریزا ،بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش استفاده از
مواد شیمیایی و داروها در آبزیپروری شده است
(.)Nayak, 2010
در ماهیان عنصر سلنیوم در سنتز پروتئین ( Jamil,
 ،)2013; Khan et al., 2016تولید هورمون رشد
( )Ewan, 1976; Jamil, 2013; Khan et al., 2016و
بیان چندین نوع سلنوپروتئین ()Rotruck et al., 1973
نقش دارد .ماهیانی که مقادیر کافی سلنیوم دریافت
نمیکنند ،دچار نقص سیستم ایمنی شده و به انواع
عفونتها و بیماریها حساس و در نهایت دچار کاهش
رشد میگردند ( .)Sritunyalucksana et al., 2011از
آنجاییکه در جیره ماهیان پرورشی و بهخصوص پودر
ماهی سلنیوم به حد کافی وجود ندارد ( Rider et al.,
 ،)2009افزودن سلنیوم در اشکال مختلف به جیره غذایی
ماهیان توصیه میشود ( ;Lorentzen et al., 1994
 .)Wang and Lovell, 1997اما در سالهای اخیر توجه
برخاصیت همافزایی و سینرژیک این ماده با عناصر معدنی
و آلی معطوف شده است ( .)Khan et al., 2017چون
اگرچه این ترکیب با برخی عناصر مانند آرسنیک ،جیوه،
کادمیوم ،بیسموت ،آنتیموان ،نقره ،مس ،تنگستن و
ژرمانیوم ( Diplock and Hoekstra, 1976; Whanger,
 )1981; Levander, 1986موجب افزایش سمیت در
ماهیان میشود ،اما فعل و انفعال تغذیهای مثبت و قوی با
ویتامینهای  Eو  Cدارند ( NRC, 2011; Khan et al.,
 )2017و از قابلیت قابلتعویض با یکدیگر برخوردارند و هر
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کاهش اثر آبشویی و حفظ خواص ویتامینی آن نظیر
خشککن پاششی ،سرد کردن پاششی و خنک کردن
پاششی ،اکستروژن ،بستر سیال ،پوشاندن بهوسیله
لیپوزوم ،متراکم کردن ،میکروامولسیونها (آب در روغن یا
روغن در آب) و کریستالهای مایع (باذلی محبوب و
همکاران )1394 ،وجود دارد .چنین مواردی موجب کاهش
آبشویی و خواص آنتیاکسیدانتی این ویتامینها
میشوند .تحقیقات آدینه و همکاران ( )1398نشان داد که
سطوح مختلف مکمل آنتیاکسیدان ریزپوشانی شده
نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Eو  Cبر عملکرد رشد ،ترکیبات
بدن و برخی شاخصهای بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissتأثیر مثبت دارد.
با اینحال ،اثرات سینرژیک این ریزمغذیها بر بسیاری از
فرآیندهای بیولوژیک مانند رشد ،سیستم دفاعی آنتی
اکسیدان (مانند  SODو  )CATو ایمنی سایر ماهیان
بهخوبی توصیف نشده ( Fonseca et al., 2013; Naderi
.)et al., 2017
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مخلوطی از
ریزمغذیهای نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eریزپوشانی
شده بر شاخصهای رشد ،آنزیمهای کبدی و سیستم
ایمنی فیلماهی در دوران رشد صورت گرفت.

جدول  :1ترکیب شیمیایی جیره ( ،GFS1شرکت فرادانه)
)Table 1: Chemical composition of diet (GFS1, Faradaneh Company

سایز غذا (میلیمتر)

پروتئین ()%

چربی ()%

فیبرخام ()%

خاکستر ()%

رطوبت ()%

فسفر ()%

3

45

16

3/5

10

10

1/2

113
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مواد و روش کار
تهیه جیره و نحوه افزودن ریزمغذیها به آن
نانوسلنیوم با خلوص  99/99درصد ،اندازه ذره  30نانومتر
از شرکت پیشگامان نانو مواد ،خراسان ،ایران ،ویتامین E
(آلفا-توکوفرول) با خلوص  99درصد از شرکت (الیدیس،
انگلستان) و ویتامین ( Cاسکوربات پلیفسفات) از شرکت
امید پارسا دماوند (تهران ،ایران) تهیه شدند .مواد پوشاننده
شامل میزان  30گرم مالتودکسترین و  10گرم صمغ عربی
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با  60میلیلیتر آب مقطر در دمای  40درجه سانتیگراد
مخلوط و مخلوط ژله مانند به مدت سه دقیقه بهوسیله
هوموژنایزر با سرعت  1000دور در دقیقه همگن و به
مدت  24ساعت در بنماری با دمای  60درجه سانتیگراد
برای هیدراته شدن نگهداری شد .سپس مخلوط
نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Eو  Cبه نسبت  1:3با مواد
پوشاننده به مدت  30دقیقه برای هر تیمار به صورت مجزا
در قالب تیمارهای  30 ،0/1( Aو  100میلیگرم در
کیلوگرم) 60 ،0/2( B ،و  200میلیگرم در کیلوگرم) و C
( 90 ،0/3و  300میلیگرم در کیلوگرم) مخلوط شدند
(آدینه و همکاران .)1398 ،برای تیمار شاهد فقط از مواد
پوشاننده بدون مکمل آنتی اکسیدانی استفاده شد .جهت
خشک کردن انجمادی مکملهای ریزپوشانی شده همه
تیمارها به مدت  24ساعت در دستگاه فریز درایر قرار داده
شد .در ادامه ماده جامد متخلخل بهدست آمده برای هر
یک از تیمارها در هاون چینی به صورت مجزا خرد شد .از
جیره ( )GFS1شرکت فرادانه به عنوان جیره پایه استفاده
شد( .جدول  0/5 .)1گرم از مکمل آنتیاکسیدانی
(نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Eو  )Cریزپوشانی شده به یک
کیلوگرم غذای پودرشده اضافه و با آن مخلوط گردید .در
مرحله بعد به جیره پودر شده آب اضافه شد و خمیر تهیه
از چرخ گوشت صنعتی ( Pars Esfahan, GM32,
 )Isfahan, Iranبا قطر صفحه  3میلیمتر عبور داده شد و
به صورت رشتههای ماکارونی بیرون آمد پلتهای خارج
شده از چرخ گوشت روی سینیهای توری گسترده و با
یک فن با دمای  45درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت
خشک ( ،)Hardy and Barrows, 2002بستهبندی،
شمارهگذاری و در فریزر  -20درجه سانتیگراد تا زمان
مصرف ،نگهداری شد.

پورزلتی و همکاران
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) ×0/5عکس سرم رقیق شده(× ACH50 (un / %) =1/k

 = Kمقدار سرم (میلی لیتر) که بر حسب  50درصد
گلبول قرمز لیز شده و عدد  0/5ضریب اصالح معادله است
که بهعنوان مقیاس روش اصلی بهکار رفته است.
فعالیت لیزوزیم با روش کدورتسنجی بر اساس روش
 )1990( Ellisاندازهگیری شد .بدینمنظور ،غلظت یک
میلیگرم در میلیلیتر سفیده تخم مرغ برای تخلیه
استاندارد استفاده شد 25 .میکرولیتر نمونه سرم ماهی در
تکرارهای سهتایی در پلتهای  96سوراخه ریخته و 175
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روشهای آزمایشگاهی
آلکالین فسفاتاز با استفاده از روش اسپکتوفتومتری و با
استفاده از کیتهای پارس آزمون براساس روش ارائه شده
در کاتالوگ ارائه شده مورد اندازهگیری قرار گرفت
(.)Koyama et al., 1987
جهت ارزیابی میزان کلی ایمونوگلوبولین سرم از روش
رسوب با سولفات روی استفاده شد .ابتدا بافر 0/7
میلیمول سولفات روی تهیه شد و  pHآن به  5/8رسانده
شد .سپس در میکروتیوبهای استریل  12/5میکرولیتر از
سرمهای زمانهای صفر 30 ،و  60به صورت جداگانه
ریخته شد و  850میکرولیتر از سولفات روی به هر
میکروتیوب اضافه و بهخوبی مخلوط شدند .بعد از  2ساعت
قرار گرفتن در دمای اتاق 100 ،میکرولیتر از محلول فوق

در پلیت  96خانهای الیزا ریخته شد و در طول موج 590
نانومتر جذب نوری قرائت شد .جهت تهیه نمودار استاندارد
میزان کلی ایمونوگلوبولین نمونههای سرم با حجم مساوی
(هر نمونه  20میکرولیتر) با هم مخلوط و پس از تهیه
رقتهای دو برابر مطابق روش مذکور و به صورت همزمان
بررسی شدند .میزان ایمونوگلوبولین در نمونه اولیه 25
میلیگرم در هر میلیلیتر در نظر گرفته شد ( Affonso et
.)al., 2004
فعالیت فرعی کمپلمان با پروتکل  )1992( Yanoو بر
اساس روش همولیز گلبول قرمز خرگوش ()RaRBC
بهشرح ذیل انجام شد .نمونههای رقیق شده سرم خون
ماهی در رقتهای  0/1تا  0/25میلیلیتر تهیه و در
لولههای آزمایشگاهی توزیع شد .سپس با محلول بافر
باربیتورات حاوی ( EGTAاتیلن گلیکول بیس –βآمینو
اتیل اتر – ان – ان تترا استیک اسید) به  25میلیلیتر
رسید .در مرحله بعد  0/1میلیلیتر گلبول قرمز خرگوش
( )RaRBCبه هر لوله آزمایش اضافه شد .بعد از
انکوباسیون بهمدت  2ساعت در دمای  22درجه
سانتیگراد  3/1میکرومول کلرید سدیم  0/9درصد اضافه
شد .بعد از این مرحله نمونه در دستگاه سانتریفیوژ در دور
 836 gبه مدت  5دقیقه در چهار درجه سانتیگراد قرار
داده شد تا  RaRBCلیز نشده حذف گردد .غلظت نوری
سوپرناتانت حاصل در طول موج  414نانومتر اندازهگیری
شد .حجم  50درصدی گلبول قرمز حلنشده برای تعیین
فعالیت کمپلمان نمونه بر اساس فرمول ذیل مورد استفاده
قرار گرفت111:
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تغذیه و پرورش ماهیان
 120عدد بچه ماهی فیلماهی با وزن متوسط ±1/38
 77/34گرم در بخش آبزیپروری انستیتو تحقیقات بین
المللی تاسماهیان دریای خزر (روستای شاقاجی ،رشت،
استان گیالن) در مخازن فایبرگالس  500لیتری با قطر
 105سانتیمتر 51 ،سانتیمتر ارتفاع و حجم آب 500
لیتر که با آب رودخانه سفیدرود و آب چاه نیمه عمیق با
دبی  4/75لیتر در دقیقه آبرسانی میگردید ،به تعداد 10
عدد ماهی در هر مخزن بدون اختالف معنیدار در شاخص
وزن ( )P>0.05توزیع و از جیرههای آزمایشی به میزان 2
درصد وزن بدن در ساعات  8/00صبح 15/00 ،و 21/00
به مدت  70روز هفته تغذیه شدند .دوره نوری به صورت
 14ساعت روشنایی و  10ساعت تاریکی بود .جهت ارزیابی
میزان رشد و تعیین زیتوده هر مخزن ،بیومتری در فواصل
 15روزه انجام گرفت ( .)Luo et al., 2006در پایان دوره
تغذیه ماهیان با جیرههای آزمایشی ،از  30درصد جمعیت
ماهیان ( 3ماهی از هر مخزن) با استفاده از سرنگ  2میلی
لیتر آغشته به هپارین از ساقه دمی خونگیری بهعمل آمد.
به منظور تهیه پالسما نمونههای خون با دور  3000 gو به
مدت  10دقیقه بهوسیله دستگاه ( Labfuge 200,
 )Frankfort, Germanyسانتریفیوژ (کاظمی و همکاران،
 )1389و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.

تأثیر نانوذره سلنیوم ،ویتامینهای  Cو ... E

مجله علمی شیالت ایران 30 )6( 1400

محاسبه شاخصهای رشد
با انجام زیستسنجیهای یکماهه و با توجه به اطالعات
بهدست آمده از طول و وزن ماهیان و تشکیل بانک
اطالعاتی ،محاسبات آماری شاخصهای رشد ،تغذیه ،بر
اساس فرمولهای ذیل محاسبه گردید:

ضریب چاقی (( ×100 =)Kوزن ماهی)( /طول کل یا چنگالی) ()Fynn-Aikins et al., 1993
افزایش وزن (( )WGگرم)=وزن نهایی ( –)gوزن اولیه ()Hung et al., 1989( )g
افزایش وزن بدن (( )BWIدرصد)= ((افزایش وزن ( /)gوزن ابتدایی ()Hung et al., 1987( 100 × ))g
ضریب رشد ویژه (( %())SGRدر روز) = ( ]×100لگاریتم وزن نهایی– لگاریتم وزن اولیه) /تعداد روز (زمان) [ Rónyai et
)al., 1990
نرخ تبدیل غذایی ( = )FCRغذای خشک مصرفی شده ( / )gافزایش وزن (.)Abdelghany and Ahmad, 2002( )g
نرخ کارایی پروتئین ( = )PERوزنتر اضافه شده (افزایش بیوماس) ( )gبه گرم)  /مقدارپروتئین مصرفی (Moore et al., ( )g
)1988
 )Chicago, USAانجام شد .سطح معنیدار بودن برای
همه موارد  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش مورد
بررسی قرار گرفت (جدول  .)2فاکتورهای کیفی آب بین
تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدار آماری نداشت
بهطوریکه میانگین معیارها در بین تیمارهای آزمایشی تا
حدودی یکسان بود .مقادیر درجه حرارت آب ،اکسیژن
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روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
دادههای کسبشده در نرمافزار  Excelثبت و مورد
پردازش قرار گرفت .سپس نرمالبودن دادهها از طریق
آزمون  Kolmogorov-Smirnovو معنیدار بودن دادهها
از طریق آنالیز واریانس یکطرفه مورد سنجش قرار گرفت
و در صورت مشاهده اختالف ،تست  Tukeyبرای مقایسه
میانگینها بهعنوان  Post-hocاعمال شد .آنالیز آماری با
استفاده از نرمافزار ( SPSS, IBM Corp Version 24.0.

] [ Downloaded from isfj.ir on 2022-08-14

میکرولیتر سوسپانسیون  Micrococcus luteusدر
غلظت  0/2میلیگرم بافر فسفات  0/5موالر در 6/2=pH
اضافه شد .در تیمار کنترل منفی بافر فسفات نمکی
جایگزین سرم گردید .کاهش در مقدار  ODدر طول موج
 350نانومتر بعد از یک ساعت و پنج دقیقه در  22درجه
سانتیگراد ثبت گردید .یک واحد فعالیت آنزیم لیزوزیم ،بر
مبنای کاهش جذب  0/001در دقیقه تعریف گردید.
فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز (-SGOT
 )ALTو آالنین آمینوترانسفراز ( )AST- SGPTبا
استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون و با روش
فتومتریک با دستگاه اسپکتروفتومتر ( IRMA, Tokyo,
 )Japanمورد اندازهگیری قرار گرفت .جهت اندازهگیری
غلظت  ALTسرم خون ابتدا  100میکرولیتر از سرم خون
ماهی با  1000میکرولیتر معرف شماره یک (100
میکرومول در لیتر  TRISدر  500 ،pH= 7/5میکرومول
در لیتر آل آالنین و  1200و احد در لیتر الکتات
دیهیدروژناز) مخلوط و در دمای  37درجه سانتیگراد

انکوبه گردید و سپس به این محلول 250 ،میکرولیتر
معرف شماره  15( 2میکرومول در لیتر 2-
 0/18 ،Oxoglutarateمیکرومول در لیتر )NADH
اضافه و مراحل جذب نوری در زمانهای  2 ،1و  3دقیقه
در دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  340نانومتر ،قطر
کووت یک سانتیمتر و دما  37درجه سانتیگراد قرائت
گ ردید .در مرحله بعد مقدار اختالف جذب نوری پس از
دقایق  2 ،1و  3جمع و بر عدد  3تقسیم و میانگین به
دست آمده بر اساس پروتکل ارائه شده از شرکت مزبور در
ضریب جذب ( )1985ضرب و براساس جدول ضرایب
خطا ،غلظت  ALTمحاسبه گردید ()Thomas, 1998

تأثیر نانوذره سلنیوم ،ویتامینهای  Cو ... E

پورزلتی و همکاران

محلول pH،و آمونیاک کل بهترتیب در محدودههای
 17/85±0/45درجه سانتیگراد 7/22±0/36 ،میلیگرم

در لیتر 6/8±0/30 ،و  0/4±0/16میلیگرم در لیتر ثبت
شد.

جدول  :2شرایط فیزیکوشیمیایی آب تانکهای پرورش طی دوره تغذیه ماهیان با جیرههای فرموله شده (میانگین  ±انحراف معیار)
Table 2: Physicochemical water conditions of rearing tanks during feeding period of fish with formulated diets (mean
) ±SD

پارامترها

بیست و پنج روز اول

بیست و پنج روز دوم

بیست روز سوم

میانگین کل

درجه حرارت (سانتیگراد)
اکسیژن محلول (میلیگرم در لیتر)
پ.اچ
آمونیاک کل (میلیگرم در لیتر)

17/1 ±0/4
7/5 ±0/51
7/1 ±0/1
0/38 ± 0/21

17/2 ±0/5
7/1±0/2
6/96±0/5
0/42 ± 0/15

18/3 ±0/46
7/14 ±0/ 4
6/857 ±0/3
0/43 ± 0/22

17/85 ± 0/45
7/22 ± 0/36
6/8 ± 0/30
0/4 ± 0/16

شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذا
شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذای ماهیان تغذیهشده
با جیره شاهد و جیرههای مخلوط مکمل آنتی اکسیدانی
ریزپوشانیشده نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eبهترتیب

جیره  30 ،0/1( Aو  100میلیگرم در کیلوگرم)،0/2( B ،
 60و  200میلیگرم در کیلوگرم) و  90 ،0/3( Cو 300
میلیگرم در کیلوگرم) در جدول  3ارائه شده است.

جدول  :3عملکرد رشد فیلماهی ( )Huso husoتغذیهشده با مخلوط مکمل آنتیاکسیدانی ریزپوشانیشده نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو
Table 3: Growth performance of Huso huso fed with microencapsulated antioxidant supplement mixture of
)nanosellenium, vitamins C and E (n = 3, mean ± SD
 :Dجیره شاهد
 :Cمکملهای
 :Bمکملهای
 :Aمکملهای
شاخصها  /جیره

سلنیوم ،ویتامینهای

سلنیوم ،ویتامینهای

سلنیوم ،ویتامینهای

نانوسلنیوم ،ویتامینهای

 Cو  30 ،0/1( Eو 100

 Cو  60 ،0/2( Eو 200

 Cو  90 ،0/3( Eو 300

 Cو )E

میلیگرم بر کیلوگرم)

میلیگرم بر کیلوگرم)

میلیگرم بر کیلوگرم)

78/3 ±0/03
351/7 ± 3/8ab
27/93 ± 0/65
42/75 ±0/62 a
0/45±0/01
349/1 ±4/67 ab

78/16 ± 0/17
370/8 ± 16/1a
27/99 ±0/05
43/99± 0/99 a
0/43±0/01
362/52 ± 19/0a

78/50 ±1/56
311/05 ± 25/24 bc
27/92 ±0/59
41/82 ± 0/68 ab
0/42 ±0/01
306/27 ±14/07 bc

76/11 ±1/78
286/1 ± 11/50c
28/15 ± 0/31
39/5 ± 0/41 b
0/46±0/003
289/65 ± 6/33 c

2/11 ±0/01 ab
3/85 ±0/05 ab
1891/14

2/15 ± 0/05a
4/09 ±0/23 a
2010/3

1/97 ±0/04 bc
3/3 ± 0/03 bc
1798/12

1/91 ± 0/02 c
2/99 ± 0/13c
704/02

0/69 ± 0/00 b
3/61 ±1/34 a

0/69±0/03 b
3/61±0/20 a

0/76 ± 0/00 a
3/2 ±0 /4 b

0/8 ± 0/00a
3/11 ±0/03 b

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار آماری است (.)P<0.05
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وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول اولیه (سانتیمتر)
طول نهایی (سانتیمتر)
ضریب چاقی
درصد افزایش وزن درصد در
طول دوره)
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
رشد روزانه (گرم در روز)
مقدار غذای مصرفی به ازای هر
ماهی (گرم)
ضریب تبدیل غذا
نسبت بازده پروتئین

ریزپوشانیشده نانو

ریزپوشانیشده نانو

ریزپوشانیشده نانو

(دارای دیواره بدون

] [ Downloaded from isfj.ir on 2022-08-14

 ،n=3( Eمیانگین  ±انحراف معیار)

مجله علمی شیالت ایران 30 )6( 1400

شاخص وزن نهایی در ماهیان تغذیهشده با جیره B

( 370/8±16/1گرم) در مقایسه با جیره شاهد
( 286/1±11/5گرم) افزایش معنیدار آماری داشت
( .)P<0.05شاخص ضریب چاقی ماهیان تیمارهای
مختلف فاقد اختالف معنی دار آماری بود (.)P>0.05
بیشترین درصد افزایش وزن بدن ماهیان تغذیهشده با
جیره  Bبود که به طور معنیداری بیشتر از ماهیان
تغذیهشده با جیرههای  Cو شاهد بود ( .)P<0.05ضریب
رشد ویژه و رشد روزانه نیز از تیمارهای غذایی تأثیر
پذیرفت .این شاخصها در ماهیان تغذیهشده با جیرههای
 Aو  Bبه طور معنیداری بیشتر از ماهیان تغذیهشده با
جیره فاقد مکمل بود ( .)P<0.05کمترین ضریب تبدیل
غذا متعلق به ماهیان تغذیهشده با جیرههای  Aو Bبود که
به طور معنیداری بر ضریب تبدیل غذای ماهیان تغذیه
شده از جیرههای  Cو  Dبرتری داشت ( .)P<0.05روند
مشابهی در شاخص نسبت بازده پروتئین مشاهده شد

بهطوریکه نسبت بازده پروتئین در ماهیان تغذیهشده با
جیرههای  Aو  Bدر مقایسه با جیرههای  Cو  Dافزایش
معنیدار آماری داشت (.)P<0.05
شاخصهای سیستم ایمنی غیر اختصاصی و
آنزیمهای کبدی
آنالیز برخی از فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی و آنزیمهای
کبدی فیلماهی تغذیه شده با سطوح مختلف ترکیب
نانوسلنیوم ،ویتامین  Eو  Cریزپوشانی شده در جدول 4
ارائه شده است .میزان آلکالین فسفاتاز سرم ماهیان از
تیمارهای مختلف غذایی تأثیر پذیرفت و بیشترین مقدار
آن در ماهیان تیمارهای  Aو  Bبه مقادیر (388/25±8/6
و  444/00±12/6واحد در لیتر) مشاهده شد که به طور
معنیداری بیشتر از ماهیانی بود که با جیره ( Dدارای
دیواره و فاقد نانوسلنیوم ،ویتامین  Cو  )Eتغذیهشده بودند
( 219/00±26/01واحد در لیتر) (.)P<0.05

اکسیدانی ریزپوشانیشده نانوسلنیوم ،ویتامینهای Cو  ،n=3( Eمیانگین  ±انحراف معیار)
Table 4: Changes in nonspecific immune system parameters and hepatic film enzymes (Huso huso) fed with
)nanosellenium microencapsulated antioxidant supplementation, vitamins C and E (n = 3, mean ± SD
 :Dجیره شاهد
 :Cمکملهای
 :Bمکملهای
 :Aمکملهای
شاخصها /جیره

سلنیوم ،ویتامینهای

سلنیوم ،ویتامینهای

سلنیوم ،ویتامینهای

نانوسلنیوم ،ویتامینهای

 Cو  30 ،0/1( Eو 100

 Cو  60 ،0/2( Eو 200

 Cو  90 ،0/3( Eو 300

 Cو )E

میلیگرم بر کیلوگرم)

میلیگرم بر کیلوگرم)

میلیگرم بر کیلوگرم)

388/25 ± 8/06a
37/5 ±5/25 b
131/5 ±1/29 c
35/00 ±1/63 b
404/5 ± 23/16a
13/5 ± 1/7 ab

a

444/00 ±12/60
46/5 ± 2/38 a
132/75± 1/7 bc
37/00± 2/1 ab
547/25 ± 68/66 a
16/75 ± 1/7a

ab

318/5 ± 24/00
46/25 ± 0/95 a
134/25 ± 0/50 ab
34/20 ± 3/30 b
348/25 ± 51/4ab
13/7 ± 1/25 ab

b

219/00 ± 26/01
45/00 ± 1/41 a
135/5 ± 0/57 a
39/75 ± 2/06 a
121/52 ±20/82 b
10/00 ± 0/00b

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار آماری است ()P<0.05
 -1آسپارتات آمینوترانسفراز -2 ،آالنین آمینوترانسفراز

میزان لیزوزیم در ماهیان تغذیهشده با جیره شاهد
( 39/75±2/06واحد /میلیلیتر /دقیقه) اختالف
معنیداری با ماهیان تغذیهشده با جیرههای  Aو B
( 35/00±1/63و  37/0±2/1واحد/میلیلیتر /دقیقه)

نداشت ( ،)P>0.05ولی بهمراتب بیشتر از مقدار لیزوزیم
سرم خون ماهیان تغذیهشده با جیره 34/2±3/30( C
واحد/میلیلیتر /دقیقه) بود ( .)P<0.05الحاق مکملهای
ریزپوشانی شده نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eدر سطوح
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آلکالین فسفاتاز (واحد در لیتر)
ایمونوگلوبولین (میلیگرم در لیتر)
(واحد /درصد)ACH50
لیزوزیم (واحد /میلی لیتر /دقیقه)
1
(واحد /لیتر)AST
2
(واحد  /لیتر)ALT

ریزپوشانیشده نانو

ریزپوشانیشده نانو

ریزپوشانیشده نانو

(دارای دیواره بدون
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جدول  :4تغییرات شاخصهای سیستم ایمنی غیر اختصاصی و آنزیمهای کبدی فیلماهی ( )Huso husoتغذیه شده با مخلوط مکمل آنتی

پورزلتی و همکاران

118

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1400.30.6.7.2

بحث
در مطالعه حاضر ،ماهیان تغذیهشده با ترکیب نانوسلنیوم،
ویتامینهای  Cو  Eریزپوشانی شده ،شاخصهای رشد
بهتری نسبت به ماهیان تغذیهشده با جیره شاهد داشتند.
بیشترین وزن نهایی ،درصد افزایش وزن و نسبت بازده
پروتئین متعلق به ماهیان تغذیهشده با جیره 30 ،0/1( A
و  100میلیگرم در کیلوگرم) و همسو با مطالعه  Khanو
همکاران ( 2017و  )2016در مورد تأثیر نانوسلنیوم و
ویتامین  Cبر شاخصهای رشد گونه  Tor putitoraاست

که حاکی از شاخصهای رشد بهتر در ماهیان تغذیهشده با
جیره حاوی نانوسلنیوم و ویتامین  Cدر سطوح  0/68و
 300میلیگرم در مقایسه با ماهیان تغذیهشده با
مکملهای انفرادی سلنیوم و ویتامین Cو هماهنگ با
مطالعات پیشین در مورد اثر همافزایی سلنیوم و
ویتامینهای دیگر نظیر ویتامین  Eبر بهبود شاخصهای
رشد و فیزیولوژیک ماهیان است ( ;Gatlin et al., 1986
 .)Fonseca et al., 2013همچنین مطالعات
محمدیدوست و همکاران ( )1399در ماهی سیباس
آسیایی ( Harsij ،)Lates calcariferو همکاران
( )2020در گونه قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissو  Adinehو همکاران ( )2020در ماهی آمور
( )Ctenopharyngodon Idellaتغذیهشده با سطوح
ترکیبی نانوسلنیوم و ویتامینهای  Cو  Eداللت بر افزایش
معنیدار شاخصهای رشد در مقایسه با جیرههای فاقد این
ریزمغذیها داشت ،احتماالً به این دلیل که سلنیوم به
عنوان یک جزو مهم آنزیم دی یدیناز ،به طور غیرمستقیم
در ترشح هورمون رشد از غده هیپوفیز در همه مهرهداران
از جمله ماهی نقش دارد (.)Muller et al., 1999
 Cotterو همکاران ( )2008افزایش فعالیت هورمونهای
تیروئید را در هیبرید بأس مخطط ( Morone chrysops
 )× M.saxatiliesتغذیهشده از جیره حاوی سلنیوم را
ثبت کردند و بر این نکته اذعان داشتند که این عامل
موجب رشد بهتر و بازده خوراک در ماهی میشود .به
همین ترتیب ،ویتامینهای  Eو  ،Cدر دامنههای خاص
موجب رشد آبزیان ( )Taveekijakarn et al., 1996از
طریق ممانعت از اکسیدشدن اسیدهای چرب غیراشباع در
بافت ،افزایش متابولیسم و در نهایت موجب افزایش وزن،
بازده خوراک و ضریب رشد ویژه در ماهیان میشوند
( .)Khan et al., 2017مطالعاتی نیز نشان داده است که
احتماالً تأثیر نانوذرات سلنیوم در بهبود رشد به دلیل
تسریع در ساخت سلنوپروتئینها در سلولهای اپیتلیال
روده است که تسهیل در هضم مؤثر مواد مغذی را بهدنبال
دارد ( .)Wang et al., 2013عالوه بر این ،سلنیوم به
عنوان یک کوانزیم در تولید و ساخت آنزیمهای گوارشی
عمل میکند و موجب افزایش فعالیت آنها میشود

] [ Downloaded from isfj.ir on 2022-08-14

( 200 ،60 ،0/2و  300 ،69 ،0/3میلیگرم در کیلوگرم)
موجب افزایش معنیدار  Igدر مقایسه با جیره ( Dفاقد
مکمل) نگردید ( ،)P>0.05اما مقدار  Igدر ماهیان
تغذیهشده با جیره  37/5 ± 5/25( Aمیلیگرم در لیتر) به
طور معنیداری کمتر از جیره  45/00±1/41( Dمیلیگرم
در لیتر) بود ( .)P<0.05مقدار کمپلمان در ماهیان
تغذیهشده با مکملهای ریزپوشانی شده نانوسلنیوم،
ویتامینهای  Cو  Eدر سطوح  300 ،60 ،0/3میلیگرم در
کیلوگرم (جیره  )Cفاقد اختالف معنیدار با جیره  Dبود
( .)P>0.05ولی میزان کمپلمان  ACH50در ماهیان
تغذیهشده با جیرههای  Aو  Bبه طور معنیداری کمتر از
ماهیان تغذیهشده با جیره  Dبود ( 131/5±1/29و /70
 132 /75±1در مقابل  135/5±0/57واحد  /درصد) ( P
 .)<0.05اگرچه تفاوت معنیداری در آنزیم آسپارتات
آمینوترانسفراز ( )SGOT- ASTدر ماهیان تغذیهشده با
جیره  Cدر مقایسه با جیره  Dمشاهده نشد (،)P>0.05
اما مقدار این آنزیم در ماهیان تغذیهشده با جیرههای  Aو
 Bبه طور معنیداری بیشتر از جیره مذکور بود
( 404/5±23/16و  547/25±48 /66در مقابل
 121/52±20/82واحد در لیتر) ( .)P <0.05در روندی
مشابه اختالف معنیداری در میزان آنزیم آالنین
آمینوترانسفراز ( )SGPT-ALTدر پالسمای خون ماهیان
تیمارهای  B ،Aو  Dمشاهده نشد درحالیکه میزان این
آنزیم در ماهیان تغذیهشده با جیره  Bبه طور معنیداری
بیشتر از ماهیان تیمار  Dبود ( 16 /75±1/7در مقابل
 10/00±0/00واحد در لیتر) (.)P <0.05
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( .)Shenkin, 2006فعالشدن آنزیمهای گوارشی قابلیت
هضم مواد مغذی را افزایش داده و مواد مغذی بیشتری را
برای جذب از طریق سلولهای اپیتلیال روده آزاد میکند
که در نهایت موجب افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل
غذا میگردد .هرچند در مطالعه حاضر ،اختالف معنیداری
در ضریب تبدیل غذا مشاهده نشد ،اما شاخصهای رشد
مطلوبتر در تیمارهای تغذیهای با مخلوط مکملهای
آنتیاکسیدانی ریزپوشانی شده در جیره فیل ماهی در
مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد .اما علت عدم ثبت
اختالف معنیدار را میتوان به عواملی چون اندازه ماهی،
شرایط محیط پرورش ،درجه حرارت آب و طریقه افزودن
این ریزمغذیها به جیره نسبت داد ( Khan et al.,
.)2017
سیستم دفاعی ماهیان شامل دو بخش :سیستم دفاعی
ذاتی و سیستم دفاعی اکتسابی میباشد که از طریق
سازگاری و انطباق با محیط اطراف و پاتوژنهای مربوطه،
فعال میشود .ایمونوگلوبولینها دستهای از مولکولهای
زیستی ذاتی هستند که در سیستم ایمنی فعال بوده و
بهطور اختصاصی علیه آنتیژنها ترشح میشوند ( Van
 .)Muiswinkel et al., 2006در آزمایش حاضر افزودن
مخلوطی از نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eدر جیرههای
 Bو  Cموجب افزایش معنیدار  IgMدر مقایسه با ماهیان
تغذیهشده با جیره شاهد گردید .مطالعاتی نشان داده است
که مکمل نانوسلنیوم میتواند عملکرد رشد و سیستم
دفاعی آنتیاکسیدانی کپور را بهبود بخشد ( Ashouri et
 .)al., 2015, Saffari et al., 2017مطالعات قبلی نیز
نشان داده بود که ویتامین  Eو سلنیوم عناصر ریزمغذی
مهمی هستند که به صورت هم افزایی ( Gatlin et al.,
 )1986; Fonseca et al., 2013عمل کرده و بر بسیاری
از فرایندهای سیستم ایمنی ( El-Shenawy et al.,
 )2015و محافظت در برابر استرس اکسیداتیو
( )Bernabucci et al., 2002تأثیر مثبت دارند که در
مطالعه حاضر ،خود را با افزایش و تحریک تولید  Igکل
سرم خون نشان و همسو با مطالعات محمدیدوست و
همکاران ( )1399در ماهی سیباس آسیایی است که در
آن میزان ایمونوگلوبولین کل ماهی تغذیهشده با تیمار

دریافتکننده مکمل (نانوسلنیوم ،ویتامین  Cو  )Eباالتر
بود .در این مطالعه میزان کمپلمان در ماهیان تغذیهشده
از جیره  Aحاوی  30 ،0/1و  100نانو سلنیوم ،ویتامین C
و  Eبه طور معنیداری باالتر از ماهیان تغذیهشده با جیره
شاهد بود .کمپلمان نقش اصلی را در ایمنی ذاتی بدن
بازی میکند و دارای نقش تسهیلکننده فرایند
( Chemotaxisتاکتیسم شیمیایی :مکانیزمی که بهوسیله
آن سلولها در پاسخ به محرک شیمیایی حرکت میکنند)
و از بینبرنده عوامل بیماریزا میباشد ( Holland and
 .)Lambris, 2002همچنین با سیستم ایمنی اکتسابی
مرتبط است .زیرا فعالسازی آن باعث تقویت تکثیر
سلولهای  Bمیشود ).)Morgan et al., 2005
احتماالً بهنظر میرسد ،عالوه بر نقش در محافظت در برابر
استرس اکسیداتیو نانوسلنیوم (،)Yu et al., 2020
ویتامینهای  Cو  Eجیره نیز موجب تحریک پاسخ ایمنی
نظیر افزایش فعالیتهای گلبولهای سفید بیگانه خوار،
تکثیر سلولی میشود که در این مطالعه اثر خود را با
افزایش فعالیت کمپلمان نشان داد ( Khara et al.,
 .)2016میزان لیزوزیم ،آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و
آنزیم آالنین آمینو ترانسفراز در ماهیان تغذیهشده دارای
اختالف معنیدار آماری نبود ،اما میزان فعالیت آنزیمهای
مذکور در ماهیان تغذیه شده با جیره  Cحاوی نانو سلنیوم
و ویتامینهای  Cو  Eریزپوشانیشده به مقدار  90 ،0/3و
 300میلیگرم بر کیلوگرم بیشتر از ماهیان تغذیهشده با
جیره فاقد مکمل بود .آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و
آالنین آمین ترانسفرازآنزیمهای مهمی در ارزیابی وضعیت
کبد هستند و افزایش آنها در پالسمای ماهی ممکن است
آسیب کبد یا عملکرد آن را نشان دهد ( Coz-Rakovac
 .)et al., 2005مطالعاتی نشان داده است که سطوح باالی
سلنیوم جیره میتواند در کبد و آبشش ماهیان انباشته
شده و موجب تغییرات پاتولوژیک در کبد شامل احتقان
سلولهای آسینار ،سینوزوئیدهای کبدی و واکوئلهای
مربوطه شود ( )Khalil et al., 2019که احتمال دارد با
افزایش تراوش آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آالنین
آمینوترانسفراز ( )ALTخود را نشان دهد ( Mansour et
 .)al., 2017نتایج مطالعات  Harsijو همکاران ()2020
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در قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با جیره حاوی سطوح
مشابه نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eبر این نکته اذعان
داشت که کمترین فعالیت  ASTسرم در ماهیان تغذیه
شده با جیره ( 90 ،0/3و  300میلیگرم در کیلوگرم)
مشاهده شد که نشانگر حداقل آسیب به عملکرد طبیعی
کبد و آسیب سلولهای قرمز خون در این گروه است که
همسو با نتایج مطالعه حاضر و گونه فیلماهی نمیباشد.
جهت اثبات این امر باید مطالعات بافتشناسی در کبد
فیلماهیان صورت گیرد.
نتایج این تحقیق نشان دادکه افزودن مخلوطی از
مکملهای ریزپوشانی شده نانوذره سلنیوم ،ویتامینهای C
و  Eبهمیزان  60 ،0/2و  200میلیگرم در کیلوگرم موجب
افزایش معنیدار وزن نهایی ( 5درصد) ،درصد افزایش وزن
بدن ( 3/84درصد) ،نرخ رشد ویژه ( 1/89درصد) و رشد
روزانه ( 6/23درصد) در مقایسه با تیمار شاهد میشود
( ،)P<0.05اما با توجه به افزایش معنیدار آنزیمهای
کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز)
سرم نسبت به ماهیان تغذیهشده با جیره شاهد توصیه
میشود ،مطالعات بعدی در خصوص بررسی تأثیر الحاق
همین دوز بر بافت کبد و شاخصهای بیوشیمیایی این
گونه صورت گیرد.
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In the present experiment, the effect of a mixture of microcoated supplements of selenium
nanoparticles (particle size 30 nm) (Pishgaman Nanomavad Company, Khorasan), vitamins C and E
(0.1, 30, and 100 mg/kg: A diet), (0.2, 60, and 200 mg/kg: B diet), (0.3, 90, and 300 mg/kg: C diet)
and a control diet (no supplement: D diet) on growth indices, feed efficiency, immune system, and
liver enzymes of 120 beluga with an average initial weight of 77.34±1.38 g grown in fiberglass tanks
(supplied with a mixture of well and river water) in the form of 4 treatments (each with 3 replications)
for 10 weeks were investigated. The fish were fed at 2% of body weight 3 times a day. At the end of
the experiment, final weight (5%), body weight gain percentage (3.84%), specific growth rate (1.89
%/day) and daily growth (6.23%) in the fish fed with B diet were significantly higher than the control
diet (P<0.05). The activity of aspartate aminotransferase (SGOT) and alanine aminotransferase
(SGPT) serum enzymes was higher than the fish fed with the control diet. (P<0.05). significant
difference was not observed in serum total immunoglobulin (Ig) fish fed diets B, C and control
(P>0.05), but serum ACH50 in fish fed control was significantly higher than diets A and B (P<0.05) ,
also there was no significant difference in serum lysozyme in control, A and B treatments (P>0.05).
The results of this study showed that adding 0.2, 60, and 200 mg/kg selenium nanoparticles, vitamins
C and E to the commercial diet could significantly increase of final weight and growth indices, but
more studies should be done on the effect of microcoated selenium nanoparticles on liver performance
and biochemical indices of this species.

Keywords: Huso huso, Nanoselnium, Vitamins C and E, Growth indices, Food conversion
ratio, Immune system, Liver enzymes
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