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چکیده
زمینه و هدف :بایوترونیک تاپ 3یکی از مکمل های خوراکی موجود در بازار است
تجاری اس ت

که مصوتو ی استیدی فایری و یک مصوتو

که برای کنتر باکتریهای بیماریزا استتتداده میشتتود .هدف از انجام این تصقیق ،بررس تی اثرات بایوترونیک تاپ 3بر

برخی از شاخص های رشد ،ایمنی موکوس و سرم و بیان ژن های دخیل در رشد تاسماهی ایرانی( )Acipenser persicusبود.
روش کار :تعداد  240قطعه تاستماهی ایرانی(با میانگین وزنی  104±1گرم) از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شت ید مرجانی
واقع در شت رستتان ستاری خریداری شتد .ماهیان پس از گذشت
ستطو متتف
دوره ،ج

 2هدته به منظور ستازگاری با شترایط آزمایشتی تص

سته تیمار آزمایشتی با

بایوترونیک تاپ 3شتامل 4 ،2:و 8گرم به ازای کیفوگرم جیره و یک گروه شتاهد به مدت  8هده تغذیه شتدند .در انت ای
بررستی شتاخص های رشتد زیست

ستنجی انجام شتد .ه چنین برای ستنج

شتاخص های مربوط به ایمنی موکوس و سترم به

ترتیب عمفیات موکوس گیری و خون گیری از ماهیان به طور کامالً توتادفی صتورت گرف  .ج

ستنج

میزان بیان ژن های دخیل

در رشد نمونه گیری از تمامی تیمارها به طور توادفی انجام شد.
یافته ها :نتایج نشتان داد که ب ترین عمفکرد رشتد و بیشتترین میزان بیان ژن های دخیل در رشتد ( IGF-1 ،GHو  )Ghrelin0در
گروه شاهد وجود داش

( .)P> 0/05بیشترین میزان آ کا ین فسداتاز و پروتئین کل موکوس و پروتئین کل سرم و کمترین میزان آالنین

ترانس آمیناز ستترم در تیمار تغذیه شتتده با جیره حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ 3در کیفوگرم جیره وجود داشتت
اختالف معنادار داشت

( .)P> 0/05جیره های حاوی بایوترونیک تاپ ،3فعا ی

به طور قابل توج ی به ترتیب افزای

و کاه

آنزی

که با گروه شتتاهد

یزوزی موکوس و آستاارتات ترانس آمیناز سترم را

دادند که با گروه شاهد اختالف معنادار بود ( .)P> 0/05میزان گفوکوز و آ کا ین فسداتاز

سرم خون در تمامی تیمارها با گروه شاهد اختالف معناداری نداش

(.)P< 0/05

نتیجه گیری :به طور کفی ،جیره غذایی حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ 3در کیفوگرم غذا ،عفی رغ عدم اعما اثر روی شتتاخص
های رشد ،باعث ب بود پارامترهای ایمنی موکوس و سرم تاسماهی ایرانی شد.
واژه های کفیدی :تاسماهی ایرانی ،بایوترونیک تاپ ،3شاخص های رشد ،ایمنی موکوس و سرم ،بیان ژن.

مقدمه
در سال های اخیر استفاده از مکمل های خوراکی

صرفه اقتصادی و کاهش ضریب تبدیل غذایی می-

جهت بهبود پاسخ سیستم ایمنی آبزیان و یا کنترل شدت و

باشد( .)12در حال حاضر آبزی پروری سریع ترین رشد را

شیوع بیماری بسیار موثر بوده است( .)48 ،49از سویی

در بخش های تولید مواد غذایی داشته و از چندین دهه

دیگر ،یکی از اساسی ترین اهداف آبزی پروری ،کاهش

گذشته به سرعت به یک صنعت پویا و رو به رشد تبدیل

قیمت غذای مصرف شده ،استفاده از غذاهایی با کیفیت،

شده است .در حال حاضر چالش عمده در آبزی پروری،
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بهبود جیره های غذایی فرموله شده برای بهبود سیستم

شامل :اسید فرمیک ،اسیدپروپیونیک بوده که یک ترکیب

ایمنی آبزیان می باشد( .)7این افزایش تولید نیازمند

ضد قارچ قوی است و اسیدیته محیط را کاهش می

استفاده از خوراک های با کیفیت و حاوی مقادیر باالی

دهد( )24و هم چنین ،نمک های آن ها شامل :آمونیوم

پروتئین می باشد .بنابراین ،عالوه بر مواد مغذی

فرمات و آمونیوم پروپیونات می باشند .ترکیبات شیمیایی

اصلی(پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات و غیره) ،بایستی مواد

گیاهی آن نیز شامل ترکیب طبیعی و زیست فعال گیاهی

افزودنی مکمل جهت سالمتی و رشد مطلوب به جیره

است که سبب مهار تقسیم سلولی و کاهش تکثیر باکتری-

آبزیان افزوده شود( .)61هم چنین ،افزایش تولید سیستم-

های مضر می شود .این ترکیب طبیعی سینامآلدئید نام دارد

های آبزی¬پروری ،ماهی را در معرض استرس های

که از طریق اختالل در تشکیل ماده ،تقسیم و تکثیر

متعدد مانند :کیفیت پایین آب ،تراکم زیاد ،دست کاری

باکتریها را مهار می نماید .بر اساس تحقیقات انجام شده

و حمل و نقل قرار می دهد که ممکن است تأثیر منفی

استفاده از بایوترونیک تاپ 3در جیره غذایی ماهی سبب

روی وضعیت ایمنی و بهداشت ماهیان داشته باشد .ضعیف

مقاومت ماهی در برابر باکتری های اشریشیا کلی ( E.

شدن سیستم ایمنی توسط استرس های محیطی می تواند

 )coliو سالمونال( )Salmonellaشده است .دو مکانیسم

منجر به مستعد شدن ماهیان برای ابتال به بیماری ها شود،

برای عمل ضدباکتریایی بایوترونیک تاپ 3پیشنهاد شده

که تولید اقتصادی سیستم های آبزی پروری را محدود

است؛ کاهش  pHباعث توقف رشد باکتری ها می

میکند( .)64از طرفی ،زنده مانی ماهیان در مراحل اولیه

شود( .)59هم چنین ،اسیدهای آلی به صورت غیریونیزه از

زندگی از مهم ترین معضالت پرورش دهندگان ماهی

غشا باکتری عبور کرده و در داخل سیتوپالسم به  +Hو

است ،لذا تقویت و ارتقاء سیستم ایمنی و دفاعی بدن بچه

 -HCOOتبدیل شده و در سنتز پروتئین دخالت می کنند.

ماهیان به ویژه در گونه های پرورشی از اصلی ترین

سینامالدهید نیز توانایی آنتی بیوتیکی داشته و تحقیقات

نیازهای صنعت آبزی پروری محسوب می گردد( .)46بر

نشان داد که استفاده از این ترکیب از الرو ماهی باربوت

اساس مطالعات انجام شده ،استفاده از اسیدهای آلی در

در برابر آلودگی با  A. salmonicidaو A. hydrophila

جیره غذایی ماهی و میگو می تواند روش مناسبی در تولید

حفاظت می کند( .)52تحقیقات نشان داد که تاکنون

محصوالت پروتئینی سالم و با توجیه اقتصادی محسوب

مکمل اسیدی فایر بایوترونیک تاپ 3عملکردهای مثبتی

گردد( .)35برای مثال مکمل خوراکی بایوترونیک تاپ3

در آبزیان داشت؛ برای مثال ،ضاحی زاده و

یکی از مکمل های خوراکی موجود در بازار است که

همکاران( ،)1399در نتایج مطالعه ای جهت بررسی اثرات

محصولی اسیدی فایری و یک محصول تجاری است که

سطوح مختلف مکمل بایوترونیک تاپ  3بر شاخص های

برای کنترل باکتریهای بیماریزا استفاده میشود و حاوی

رشد ،تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوی پا

ترکیب نوآورانهی بایومین پرمی ابالیزینگ و مخلوطی از

سفید( )Litopenaeus vannameiبه مدت  64روز بیان

اسیدهای آلی است( .)49ترکیب بایومین پرمی ابالیزینگ

کردند که افزودن  2گرم در کیلوگرم مکمل بایوترونیک

میتواند غشای خارجی باکتریهای گرم منفی را ضعیف

تاپ  3سبب افزایش معنادار شاخص های رشد و بهبود

کرده و حساسیت آن ها را به اثرات ضدمیکروبی سایر

ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوی پا سفید شد( .)10هم-

اجزای فعال خوراک افزایش دهد .اجزای تشکیل دهنده

چنین ،اصغرزاده و طاعتی( )1399و حسینی شکرابی و

ترکیب تجاری اسیدهای آلی خوراکی بایوترونیک تاپ3

همکاران( )1399گزارش کردند که مکمل اسیدی فایر
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میتواند باعث ارتقای عملکرد رشد و بهبود برخی از

شاخص های رشد و سیستم ایمنی این ماهی گردد(.)40

پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی گردد(.)3،6

بنابر این ،به کار بردن مکمل غذایی مناسب که سبب جذب

تاسماهی ایرانی(قره برون) با نام علمی Acipenser

این ماهیان و ترغیب آن ها برای گرفتن غذای دستی باشند،

 persicusگونه بومی دریای خزر بوده که از ارزش

حائز اهمیت می باشد .با توجه به توسعه گیرنده های

اقتصادی و شیالتی مهمی بر خوردار می باشد( .)22این

شیمیایی برای تغذیه ،این پرسش مطرح است که آیا یک

ماهیان زمستان را در قسمت های میانی و جنوبی دریای

مکمل غذایی شامل ترکیبی از اسیدهای آلی می تواند به

خزر گذرانده و در این مناطق تغذیه می کنند و پراکندگی

عنوان محرک غذایی و جاذب ها عمل نمایند؟ تاکنون

آن ها در نقاط مختلف خزر یکسان بوده و برای تخمریزی

مطالعه ای در خصوص بررسی اثرات استفاده از مکمل

در صورت مناسب بودن شرایط به رودخانه هایی مانند:

غذایی بایوترونیک تاپ  3در جیره غذایی تاسماهی ایرانی

تجن ،سفید رود و گرگان رود مهاجرت می کنند .امروزه

صورت نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر

تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان این گونه در حوضه

افزودن بایوترونیک تاپ 3به جیره غذایی تاسماهی ایرانی

جنوبی دریای خزر از تالش های عمده شرکت سهامی

بر شاخص های رشد ،ایمنی موکوس و خون و بیان ژنهای

شیالت ایران میباشد .تاسماهی ایرانی یا همان قره برون

مرتبط رشد(  )GH, Ghrelin،IGFصورت گرفت.

دارای ارزش تجاری بسیار باالیی بوده هم چنین گوشت و

مواد و روش ها

خاویار آن دارای ارزش غذایی باالیی است .تغذیه و

طراحی آزمای

خوراک ماهیان خاویاری مانند سایر آبزیان از اصلی ترین
عوامـل مـوثر در مـدیریت پرورش آبزیان می باشد؛ به
طوری که بررسی وضعیت تغذیه ای و اقتصادی جیره
غذایی به منظور افزایش بازده تولید و فراهم آوردن سود
دهی بیشتر ،ارزیابی و تعیین نیازهای غذایی ماهیان امری
است که ضروری به نظر می رسد( .)67بر اساس مطالعات
انجام شده ،کارایی تغذیه ،درصد غذا دهی ،درجه حرارت
آب و اندازه ماهی از جمله عوامل اقتصادی هستند که
قابلیت تولید تجاری ماهیان را تحت تاثیر قرار می دهد .از
این رو ،برای سودمندکردن پرورش تاسماهیان ،نیاز به
دقت در مراحل غذادهی و استفاده از مکمل های غذایی
میباشد( .)17ماهیان خاویاری دارای بینایی بسیار ضعیفی
میباشند؛ ولی حس بویایی و چشایی آن ها به دلیل وجود
گیرنده های شیمیایی به خوبی توسعه یافته و وجود آن ها
برای رفتارهای تغذیه ای ،تخم ریزی ،مهاجرت و جهت-
یابی بسیار ضروری است( .)69عالوه بر این ،افزودن
مکملهای غذایی در جیره می تواند سبب تحریک

این آزمایش به مدت  8هفته در سالن آبزی پروری
شهید ناصر فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان انجام شد .تعداد  240قطعه بچه ماهی قره-
برون با میانگین وزنی و طولی  104 ± 1گرم از کارگاه
تکثیر و پرورش شهید رجائی واقع در شهرستان ساری تهیه
شد .قبل از شروع آزمایش ،ماهیان به مدت دو هفته جهت
سازگاری با شرایط آزمایش نگهداری شدند .سپس،
ماهیها تحت  3تیمار آزمایشی شامل  4 ،2و  8گرم
بایوترونیک تاپ 3بر کیلوگرم جیره و یک گروه شاهد
شامل جیره پایه و فاقد افزودنی(هر کدام با سه تکرار) در
 12مخزن فایبرگالس با تراکم  20قطعه در هر مخزن ،به
صورت تصادفی توزیع و با جیره های آزمایشی مورد
تغذیه قرار گرفتند( .)5در این آزمایش ،غذای تجاری
کارخانه بیومار فرانسه به عنوان جیره پایه در نظر گرفته شد
که ترکیبات تقریبی آن در جدول  1ذکر شده است .در
طی دوره ،غذادهی بچه ماهیان هر تیمار با جیره های
غذایی آزمایشی به صورت دستی و بر اساس حداکثر %5

20

اثر افزودن بایوترونیک تاپ 3به جیره بر شاخص های رشد ،ایمنی موکوس و خون و بیان ژن در تاسماهی ایرانی

وزن توده زنده در  8نوبت انجام گردید .در طی مدت

کیسه ها خارج گردیدند .موکوس جمع آوری شده به

آزمایش ،تمامی شاخص های فیزیکوشیمیایی آب محیط

مدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتی گراد سانتریفیوژ

پرورشی تاسماهی ایرانی در طول آزمایش در حد ثابت

شد و سوپرناتانت به میکروتیوپ  1/5میلی لیتری منتقل

نگهداری شد(درجه حرارت  22-20درجه سانتی گراد،

شد .سنجش آنزیم لیزوزیم به روش کدورت سنجی و با

پی اچ  ،7/5سختی  423-421قسمت در میلیون ،اکسیژن

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد .برای سنجش

 8میلی گرم در لیتر) و آب در تمام مدت در حال چرخش

این آنزیم از باکتری میکروکوکوس لوتئوس

بود و تعویض ورودی آب با دبی 1لیتر در هر  4ثانیه انجام

) (Micrococcus luteus)(Sigma, USAحساس به

می¬شد.

آنزیم لیزوزیم به عنوان سوبسترا استفاده گردید و کاهش

سنج

شاخص های رشد:

کدورت آن طی  180ثانیه در طول موج  504نانومتر توسط

زیست سنجی ماهیان در ابتدا و انتهای دوره انجام شد.

دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت می شد( .)71جهت اندازه-

بدین منظور  24ساعت قبل از نمونه برداری ،غذادهی

گیری ایمونوگلوبین کل از روش  Siwickiو

متوقف شده و ماهیان پس از صید به صورت تصادفی،

 )1993(Andersonاستفاده شد( .)70میزان پروتئین کل

سریعاً با پودر گل میخک بیهوش می شدند .طول کل

موکوس به روش بردفورد تعیین شده و سپس به نمونه پلی-

ماهیان با استفاده از خط کش با دقت  1سانتی متر و وزن

اتیلن گالیکول  12درصد اضافه شد .نمونه ها پس از

آن ها با استفاده از ترازو با دقت  0/1گرم اندازه گیری شد.

گذشت  2ساعت در دمای اتاق سانتریفوژ شدند و غلظت

شاخص های رشد با استفاده از روابط زیر محاسبه

پروتئین کل در قسمت باالیی محلول مجدداً اندازه گیری

گردید(:)66

شد .سپس ،میزان ایمونوگلوبین کل ،از تفریق غلظت
وزن اولیه-وزن نهایی = افزایش وزن بدن

[× 100وزن اولیه  /افزایش وزن] = درصد افزایش وزن
[× 100طول دوره پرورش ( /لگاریتم طبیعی وزن اولیه
 لگاریتم طبیعی وزن نهایی)] = نرخ رشدویژه (درصد در روز)
افزایش وزن  /مقدار غذای مصرفی] = ضریب تبدیل
غذایی]
نمونه برداری از موکوس و بررسی برخی از
شاخو ای ایمنی آن

جمع آوری موکوس بر اساس روش  Rossو
همکاران( )2000انجام شد( .)63برای این منظور ،از هر
تانک  3عدد ماهی به صورت تصادفی جهت نمونه برداری
صید و پس از بیهوشی با پودر گل میخک به میزان  5میلی
گرم بر لیتر ،به صورت جداگانه درون کیسه های پلی
اتیلنی(زیپ پالست) حاوی  1تا  2میلی لیتر سدیم کلرید
 50میلی موالر قرار گرفت و پس از  2دقیقه ماهی ها از

پروتئین در نمونه اولیه و غلظت پروتئین پس از افزودن
پلیاتیلن گالیکول محاسبه گردید .فعالیت آلکالین
فسفاتاز طبق دستورالعمل موحود روی بسته کیت شرکت
پارس آزمون(ساخت تهران  -ایران) ارزیابی شد .نمونه ها
در دمای  37درجه سانتی گراد انکوبه شدند و جذب نوری
در طول موج  405نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت گردید.
خون گیری و بررسی شاخص های ایمنی سرم

در انتهای آزمایش و قبل از نمونه گیری  ،تغذیه ماهیان
به مدت  24ساعت متوقف شد؛ سپس تعداد  5قطعه
ماهی(از ماهیانی که برای گرفتن موکوس صید شده بودند،
استفاده نشد) به طور تصادفی از هر تیمار انتخاب و سریعاً
با استفاده از  200میلی گرم پودر گل میخک به ازای هر
لیتر آب تازه و فاقد کلر ،بیهوش شدند .خون گیری از ساقه
دمی ماهیان انجام شد .نمونه های خونی جمع آوری و در

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری ،شماره پیاپی  ،55جلد  ،14شماره  ،4پاییز1400

21

تیوب های ضدانعقاد خون نگه داری شدند .سپس ،در

 Awadو همکاران( )2011توسط ماده هضمکننده

دمای  4درجه سانتی گراد به مدت  15دقیقه با دور 3000

 RNAx-Plusو طبق دستورالعمل پیشنهادیه شرکت

دور در دقیقه ،سانتریفیوژ گردیدند .سوپرناتات(مایع روی

سازنده انجام شد( .)19ارزیابی کیفی RNAکل توسط

تیوب ها) جدا گردید و به تیوب های جدید منتقل شد.

دستگاه الکتروفورز و ژل آگارز  %1در دستگاه مستندساز

سنجش گلوکوز با روش آنزیمی گلوکوز-هگزوکیناز

ژل( )UviTec Cambridg, CB4 IQB, UKبه وسیله پرتو

ساخت شرکت  Sigma Aldrichآلمان با استفاده از روش

فرابنفش انجام شد و کمیت (غلظت)  RNAبا استفاده از

 Falahatkarو همکاران( )2009از طریق اسپکتروفتومتری

دستگاه نانودراپ (/ Pico200, Picodrop Co. UK

بر حسب میلی گرم در دسی لیتر انجام شد( .)29پروتئین

ساخت آمریکا) در طول موجهای  280،260،230و320

کل سرم با استفاده از روش  Bradfordو همکاران()1976

نانومتر تعیین گردید .برای حذف  ،DNAاز دستورالعمل

ارزیابی گردید؛ بدین منظور از آلبومین سرم گاوی به

به کارگیری آنزیم هضم کننده  DNAاستفاده شد .بدین

عنوان استاندارد استفاده شد و میزان جذب نوری نمونه ها

منظور ،از کیت شرکت فرمنتاز محصول کشور آمریکا

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 595

استفاده شد .برای سنتز  cDNAاز مسترمیکس سنتز

نانومتر قرائت شد( .)23هم چنین ،میزان فعالیت آلکالین

 cDNAشرکت جینت بایو ساخت کشور کره و طبق

فسفاتاز سرم نیز طبق دستورالعمل موحود روی بسته کیت

دستورالعمل پیشنهادیه شرکت سازنده انجام شد(.)50

شرکت پارس آزمون(ساخت تهران  -ایران) در طول موج

آغازگرهای مورد استفاده در این آزمایش از مطالعات

 405نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید.

قبلی گرفته شده و با نرم افزار بایو ادیت با استفاده از توالی-

جهت سنجش آنزیم های کبدی ،از کیت های آنزیمی

های موجود در بانک ژن مورد آزمون قرار گرفتند(جدول

شرکت پارس آزمون ساخت ایران و بر دستورالعمل

 )2و با آزمایش کردن در دستگاه  PCRبهترین دما برای

پیشنهادی شرکت سازنده استفاده شد .برای این منظور،

تکثیر به دست آمد Real time PCR .در تیوپ های

روش

مخصوص آن و در  3تکرار برای هر تیمار انجام شد؛

(IFCCفدراسیون بین المللی شیمی بالینی و طب

محتویات هر تیوپ به مقدار  20میکرولیتر به صورت 10

آزمایشگاهی) استفاده گردید .سپس ،جذب نوری نمونهها

میکرولیتر بافرسایبرگرین 1 ،میکرولیتر آغازگر پیش

در طول موج  340نانومتر با استفاده از دستگاه

رونده ژن هدف و رفرنس 1 ،میکرولیتر آغازگر پس رونده

اسپکتروفتومتر قرائت شد(.)2

ژن هدف و رفرنس 2/8 ،میکرولیتر آب تزریق 0/2 ،آنزیم

برای

سنج

سنجش

آنزیمALT

وAST

از

بیان ژن های مرتبط با رشد

پس از  8هفته تغذیه با جیره های آزمایشی ،از روده و

تگ پلیمراز و  5میکرولیتر  cDNAرقیق شده بود(.)50
تجزیه و تصفیل آماری داده ها

مغز  3قطعه ماهی به طور تصادفی برای سنجش بیان ژنهای

برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری

مربوط با رشد و اشتها(  )GH ،Ghrelin،IGFنمونه برداری

 SPSSنسخه  23استفاده شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها

انجام شد .نمونه بافت های به دست آمده پس از قرارگیری

با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه صورت پذیرفت.

در تیوب های استریل ،سریعاً به تانک ازت مایع منتقل و تا

نرمال بودن داده ها و همگنی واریانس ها به ترتیب با

زمان استخراج  RNAدر فریزر با دمای  -80درجه سانتی-

استفاده از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و بارتلت

گراد نگهداری شدند .استخراج  RNAبر اساس روش

بررسی و در تمام بررسی ها سطح معنی دار بودن اختالف-
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ها کمتر از  0/05در نظر گرفته شد .نتایج به صورت

مربوطه در مقایسه با ژن رفرنس با روش  Ct∆∆-2با کمک

انحراف از معیار ±میانگین گزارش گردید .هم چنین،

نرمافزار  )2010(Excelمورد آنالیز قرار گرفت(.)56

دادههای به دست آمده جهت تعیین بیان نسبی ژن های
جدو  -1ترکیب تقریبی جیره غذایی پایه (بیومار /فرانسه) ج

تغذیه تاسماهی ایرانی

ترکیب تقریبی جیره
پروتئین خام ()%

54

کربوهیدرات ()%

13/5

چربی خام ()%

17

خاکستر ()%

10/4

فیبر خام ()%

1 /2

فسدر کل ()%

1/42

پروتئین قابل هض ()%

24/9

انرژی قابل هض (کیفوکا ری)

19/3

انرژی خا ص (کیفوکا ری)

22/2

کفسی ()%

2/33

سدی ()%

0/66

آنتی اکسیدان (میفیگرم در

53

کیفوگرم)
جدو  -2مشتوات آغازگر های مورد استداده در بیان ژن های هدف و رفرنس در تاسماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
بایوترونیک تاپ 3به مدت  8هدته.
ژن

توا ی پرایمر

GH

رفتGATCAGACGTGGAGCTGCTT:
برگشتGATCCCTCATGAGAGCCACA:

IGF-1

رفتCAGTTTGTGTGTGGGGAGAG:
برگشتGGCACGTACAGAGCGTGAG:

Ghrelin

رفتAAGATGACACGTCGAGATTCAGAA:
برگشتGACCATCTTGTATTGAAAGCATCC:

Beta actin

رفتGGACTCCACTGAGCCCACCT:
برگشتGGGTTGTAGCCGATCTTCTTG:

نتایج

بین گروه شاهد و تیمارها هیچ اختالف معناداری مشاهده

شاخص های رشد

نشد(()P< 0/05جدول .)3

بر اساس نتایج مشخص گردید که بیشترین میزان وزن

شاخص های ایمنی موکوس

و طول نهایی ،درصد افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه و کم-

بر اساس نتایج حاصل از جدول 4مشخص گردید که

ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد وجود

بیشترین میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز و پروتئین کل در

داشت که در مقایسه با تمامی تیمارها دارای اختالف

تیمار تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ3

معنادار بود( .)P> 0/05با این حال ،در میزان بازماندگی

در کیلوگرم جیره وجود داشت که با گروه شاهد و سایر
تیمارها دارای تفاوت معنادار بود( .)P> 0/05تجویز

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری ،شماره پیاپی  ،55جلد  ،14شماره  ،4پاییز1400
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بایوترونیک تاپ 3در جیره غذایی تاسماهی ایرانی ،فعالیت

تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ 3به ازای

آنزیم لیزوزیم را به طور قابل توجهی افزایش داد که با

کیلوگرم غذا دارای تفاوت معنادار بود( .)P> 0/05در

گروه شاهد اختالف معنادار داشت(.)P> 0/05

میزان آلکالین فسفاتاز سرم خون در تمامی تیمارهای تغذیه

شاخص های ایمنی سرم

شده با جیره حاوی بایوترونیک تاپ 3و گزوه شاهد

با توجه به جدول  ،5میزان گلوکوز خون در تیمار

اختالف معناداری مشاهده نشد(.)P< 0/05

تغذیه شده با جیره های حاوی بایوترونیک تاپ 3با گروه

بیان ژن های مرتبط با رشد

شاهد دارای تفاوت معنادار نبود( .)P< 0/05بیشترین میزان

باتوجه به جدول 6مشاهده گردید که بیشترین میزان

پروتئین کل در تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم

بیان ژن  GHدر گروه شاهد وجود داشت که در مقایسه با

بایوترونیک تاپ 3مشاهده شد که با گروه شاهد دارای

سایر تیمارها اختالف معنادار داشت()P>0/05؛ هم چنین

تفاوت معنادار بود( .)P> 0/05میزان آسپارتات ترانس

روند مشابهی در ارتباط با بیان ژن گرلین و هورمون شبه

آمیناز سرم خون در تمامی تیمارهای تغذیه شده با جیره

انسولین نیز مشاهده شد؛ بدین معنا که بیشترین میزان بیان

حاوی بایوترونیک تاپ 3در مقایسه با گروه شاهد به طور

این دو ژن نیز در گروه شاهد ثبت شد که در مقایسه با

معناداری کاهش یافت( .)P> 0/05بیشترین میزان آالنین

تیمارهای آزمایشی دارای اختالف معنادار بود(.)P>0/05

ترانس آمیناز نیز ،در گروه شاهد مشاهده شد که با تیمار
جدو -3برخی از شاخص های رشد در تاسماهی ایرانی تغذیه شده با سطو متتف

بایوترونیک تاپ  3در جیره غذایی به مدت 8

هدته.
سطو متداوت بایوترونیک تاپ( 3گرم بر کیفوگرم غذا)

شاخص های رشد
( 0شاهد)

2

4

8

وزن او یه (گرم)

103/45 ± 0/76a

104/54 ± 0/41a

104/75 ± 0/17a

104/66 ± 0/17a

وزن ن ایی (گرم)

257/38 ± 0/15a

157/72 ± 1/61d

206/63 ± 2/05c

233/00 ± 3/21b

طو او یه (سانتیمتر)

33/95 ± 1/04a

33/ 84 ± 0/88a

34/47 ± 0/67a

34/83 ± 0/42a

طو ن ایی (سانتیمتر)

39/40 ± 0/32 b

37/10 ± 0/53b

37/33 ± 0/33b

38/00 ± 0/58ab

148/82 ± 1/96a

50/86 ± 0/97d

97/26 ± 1/67c

122/61 ± 2/87b

نرخ رشد ویژه (درصد وزنی /روز)

0/76 ± 0/01a

0/34 ± 0/01d

0/57 ± 0/01c

0/67 ± 0/01b

ضریب تبدیل غذایی

4/68 ± 0/02d

8/31 ± 0/11a

5/68 ± 0/05b

5/08 ± 0/09c

درصد بازماندگی ()%

100/0 ± 0/0 a

100/0 ± 0/0 a

100/0 ± 0/0 a

100/0 ± 0/0 a

درصد افزای

وزن بدن (درصد)

*اعداد (میانگین ±خطای استاندارد) در یک ردیف با حروف متفاوت ،نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی است (.)P>0/05
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جدو  -4برخی از شاخص های ایمنی موکوس در تاسماهی ایرانی(قره برون) تغذیه شده با سطو متتف

بایوترونیک تاپ 3در جیره

غذایی به مدت  8هدته.
سطو متتف

شاخصهای ایمنی موکوس

بایوترونیک تاپ( 3گرم بر کیفوگرم جیره)

( 0گروه شاهد)

2

4

8

آلکالین فسفاتاز (واحد بین المللی در لیتر)

13/75±1/11c

13/20±3/13c

26/85±3/04b

58/40±2/51a

پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)

6/13±0/24c

6/01±0/18c

7/77±2/58b

9/91±1/68a

لیزوزیم (تراکم نوری در دقیقه)

3/69±0/11b

5/05±0/83a

5/12±0/31a

5/96±0/25a

ایمنوگلوبولین (میلیگرم در دسیلیتر)

51/00±2/32c

52/08±2/16c

58/53±3/11b

64/71±3/21a

* حروف مشابه در هر ردیف ،نشاندهنده عدم وجود معناداری بین تیمارهای مختلف میباشد (.)P> 0/05
جدو  -5برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی(قره برون) تغذیه شده با سطو متتف

بایوترونیک تاپ 3در

جیره غذایی به مدت  8هدته.
سطو متتف

شاخصهای بیوشیمیایی سرم
گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

بایوترونیک تاپ( 3گرم بر کیفوگرم جیره)

( 0گروه شاهد)

2

4

8

83/08±2/89a

77/06±3/21a

75/27±7/40a

85/59±1/77a

c

c

b

a

1/25±0/04

1/44±0/03

2/58±0/20

4/92±0/14

آسپارتات ترانس آمیناز (واحد بین المللی در لیتر)

33/33±1/76a

17/50±1/01b

13/71±0/84b

12/83±0/87b

آالنین ترانس آمیناز (واحد بین المللی در لیتر)

a

a

a

پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)

آلکالین فسفاتاز (واحدبین المللی در لیتر)

b

13/71±1/85

11/37±0/18

13/12±0/84

6/41±1/34

433/40±10/79a

314/60±1/06a

382/80±3/17a

344/30±8/26a

* حروف مشابه در هر ردیف ،نشاندهنده عدم وجود معناداری بین تیمارهای مختلف میباشد (.)P> 0/05
جدو  -6بیان نسبی ژن  GH, IGF-1و  Ghrelinدر تاسماهی ایرانی تغذیه شده با جیره حاوی سطو متداوت بایوترونیک تاپ 3به
مذت  8هدته.
سطو متتف

بیان نسبی ژنهای دخیل در رشد و اشت ا

بایوترونیک تاپ( 3گرم بر کیفوگرم جیره)

( 0گروه شاهد)

2

4

8

GH

1/00±0/03a

0/24±0/02b

0/34±0/09b

0/65±0/02b

Ghrelin

1/01±0/09a

0/15±0/06b

0/19±0/09b

0/41±0/05b

IGF-1

a

b

b

b

1/01±0/06

0/19±0/02

*حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود معناداری میباشد (.)P>0/05

شکل  -1تعیین کیدی

 RNAاستتراج شده بر روی ژ آگارز.

0/30±0/09

0/49±0/05

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری ،شماره پیاپی  ،55جلد  ،14شماره  ،4پاییز 1400

25

بصث و نتیجه گیری

تغذیه شده با آن ها مشاهده می شود ،رخ دهد .برای مثال

یکی از اهداف آبزی پروری ،کاهش ضریب تبدیل غذایی

در ارتباط با تحقیق حاضر که کاهش رشد تاسماهیان

و استفاده از غذاهایی با کیفیت باال و قیمت مناسب است،

ایرانی پس از تغذیه با رژیم غذایی حاوی بایوترونیک

همچنین ،استفاده از محرک های رشد از قبیل اسیدهای

تاپ(3به عنوان یک کمپلکس از اسیدهای آلی و نمک-

آلی در چند سال اخیر به طور چشمگیری در حال افزایش

های آن ها) مشاهده شد ،می توان چنین احتمال داد که در

است( .)12اسیدهای آلی بر طبق قوانین اتحادیه اروپا جزء

این شرایط ،کاهش رشد به دلیل عدم تمایل ماهیان تغذیه

افزودنی های مجاز غذایی در خوراک دام و آبزیان می

شده با سطوح متفاوت اسیدهای آلی و نمک های آن ها

باشند که هیچ گونه بقایای مضر و نامناسبی در گوشت باقی

به غذاگیری باشد .به عالوه ،از آن جایی که تاسماهی

نمی گذارند؛ لذا ،استفاده از اسیدهای آلی و نمک های

ایرانی جزو ماهیانی است که تمایلی به تغذیه با جیره دستی

آن ها در خوراک تمامی دام ها و آبزیان مجاز می

ندارد و ترغیب آن برای گرفتن غذای دستی بسیار سخت

باشد( .)42 ،43همان طور که در نحقیق حاضر مشاهده شد

میباشد؛ ممکن است جیره های حاوی بایوترونیک تاپ3

بهترین عملکرد شاخص های رشد در گروه شاهد مشاهده

نه تنها هیچ جذابیتی برای آن ها نداشت؛ بلکه ،باعث پس

شد؛ پس از آن تیمار تغذیه شده با جیره حاوی بایوترونیک

زدن غذا و نخوردن آن(به میزانی نبود که سبب رشد شود)

تاپ 3در مقایسه با سایر تیمارها دارای عملکرد بهتری بود

شد؛ چرا که در ماهیان خاویاری در وهله اول جذابیت غذا

که البته هر سه تیمار در مقایسه با گروه شاهد به طور

از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ماهی پس از ارزیابی

معناداری دارای میزان رشد پایین تری بودند که این امر

غذا برای بلع یا پس زدن آن تصمیم می گیرد( .)9لذا ،این

نشان می دهد که بایوترونیک تاپ 3نه تنها نتوانست اثر

اثرات منفی در رشد ممکن است به همین دلیل باشد که

مثبتی روی رشد تاسماهیان ایرانی داشته باشد؛ بلکه ،با

البته نتایج حاصل از بیان ژن رشد و اشتها نیز می تواند سند

اعمال اثر منفی روی رشد ،میزان رشد را در مقایسه با گروه

خوبی برای تایید این تحلیل باشد .زیرا همان طور که

شاهد نیز کاهش داد .این نتایج در تضاد با نتایج حاصل از

مشاهده گردید میزان بیان ژن مربوط به هورمون رشد و

تحقیقات حسینی شکرابی و همکاران( )1399می باشد(.)6

اشتها( )GH, IGF-1, Ghrelinدر گروه های تیمار در

آن ها پس از بررسی اثر افزودن بایوترونیک تاپ 3در

مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری کاهش یافت .در

جیره غذایی ماهی کپور معمولی بر عملکرد رشد بیان

بین افزودنی ها ،اسیدی فایرها یا مکمل های اسیدهای آلی

کردند که استفاده از این محرک به میزان  3درصد جیره

و نمک های شان به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی-

به طور معناداری بهترین عملکرد رشد را در مقایسه با گروه

بیوتیک ها برای افزایش ایمنی بدن آبزیان معرفی شده

شاهد داشت .هم چنین Ringo ،و  ،)1994(Strumبیان

اند( .)13در تحقیق حاضر ،استفاده از  8گرم بایوترونیک

کردند که جیره های حاوی اسید الکتیک و اسید

تاپ  3در کیلوگرم غذای تاسماهی ایرانی به طور معناداری

پروپیونیک سبب افزایش وزن در ماهی چار( Salvelinus

سبب افزایش برخی از شاخص های ایمنی موکوس شامل

 )alpinusشد( )60که با نتایج حاصل از این تحقیق

آلکالین فسفاتاز ،پروتئین کل ،لیزوزیم و ایمنوگلوبین در

مطابقت نداشت .به طورکلی ممکن است در بسیاری از

مقایسه با گروه شاهد شد .لیزوزیم آنزیم هضم کننده

موارد در ارتباط با استفاده از اسیدهای آلی و نمک های

موکوس با منشا لکوسیتی با خاصیت دفاعی در برابر تهاجم

آن ها اثراتی متفاوت تر از آن چه که در سایر گونه های

میکروبها می باشد .این آنزیم به صورت گسترده ای در
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اثر افزودن بایوترونیک تاپ 3به جیره بر شاخص های رشد ،ایمنی موکوس و خون و بیان ژن در تاسماهی ایرانی

طبیعت و ترشحات موکوس ،بزاق و هم چنین در بسیاری

وضعیت سالمتی ماهی می باشد( )44،45احمدنیا و

از بافتها نظیر خون و واکوئلهای سلولهای گیاهی یافت

همکاران( ،)2020پس از افزودن سرکه سیب(شامل

میشود( .)11لیزوزیم با شکست پیوند بتا  1به  4بین استیل

ترکیبی از اسید آلی) به جیره ماهی گرین ترور و بررسی

مورامیک اسید و ان-استیل گلوکوزامین موجود در دیواره

شاخص های ایمنی موکوس بیان کرد که میزان آلکالین

سلولی(الیه پپتیدوگلیکان) باکتریهای گرم مثبت از

فسفاتاز ،فعالیت لیزوزیم ،ایمنوگلوبین و پروتئین کل در

تهاجم آن ها جلوگیری کرده و به عنوان یک اپسونین

گروه های تیمار در مقایسه با گروه شاهد باالتر بود(.)18

فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و بیگانه خوارها را برای از بین

سرکه سیب حاوی ترکیبلت پلی فنول و اسیدهای آلی

بردن باکتریهای گرم منفی فعال می کند( .)68آلکالین

مانند :اسیداستیک ،اسید سیتریک ،اسید فرمیک ،الکتیک

فسفاتاز موجود در موکوس نیز ،نقش موثری در مقابله با

اسید ،اسید مالیک و سوکسنیک اسید است()51؛ این مواد

عوامل استرس زا داشته و بهبود ایمنی را به عنوان اولین

به دلیل ماهیت اسیدآلی بودنشان با تنظیم پاسخ ایمنی ذاتی

پاسخ ایمنی سبب می گردد؛ غلظت پروتئین کل موکوس

از طریق اتصال به گیرنده همراه پروتئین (Gکه به طور

معموالً به عنوان یک شاخص بالینی مهم سالمتی و تنش

عمده در سلول های التهابی بیان می شود) دارای اثرات

موجود و ارزیابی شرایط تغذیهای آن ها در نظر گرفته

تعدیل کنندگی سیستم ایمنی می باشند( .)47 ،57،65از آن

میشود( .)16ایمونوگلوبین ها جزءآنتی بادی های طبیعی

جایی که اطالعات کافی در ارتباط با اثرات بایوترونیک

ال تنظیم شده ای در غیاب محرک
بوده و به صورت کام ً

تاپ  3روی ایمنی موکوس تاسماهی ایرانی و یا گونه

آنتیژنیک خارجی تولید می گردند و بدین طریق

دیگری وجود ندارد؛ می توان به مطالعات مشابه در ارتباط

محافظت سریع و گسترده ای را در برابر عوامل بیماری زا

با افزایش شاخص های مذکور در سرم سایر گونه ها اشاره

ایجاد می کنند .به همین دلیل به عنوان یکی از بخش های

کرد؛ برای مثال ،در تطابق با نتایج حاصل از تحقیق حاضر،

حیاتی سیستم ایمنی ذاتی ماهیان در نظر گرفته می

اصغرزاده و طاعتی( ،)1399بیان کردند که افزودن

شوند( .)53بنابراین ،فعالیت این شاخص ها به عنوان یک

بایوترونیک تاپ  3به جیره غذایی ماهی کپور معمولی

شاخص بالقوه استرس در موکوس ماهیان تلقی می

سب افزایش میزان لیزوزیم و ایمنوگلوبین سرم در مقایسه

گردد( .)16با وجود مطالعات گسترده ،هنوز اطالعات

با گروه شاهد شد( .)3هم چنین ،حدیدی و طاعتی(،)1395

محدودی در ارتباط با اثرات اسیدهای آلی یا نمک هایشان

گزارش کردند که استفاده از بایوترونیک در جیره ماهی

روی پاسخ ایمنی موکوس ماهیان موجود است( .)41،54با

اسکار سبب افزایش لیزوزیم و ایمنوگلوبین سرم در گروه-

این حال ،نتایجی که تاکنون به دست آمده ،بسیار

های تیمار در مقایسه با گروه شاهد شد؛ اگرچه این افزایش

امیدوارکننده می باشد .همسو با نتایج این تحقیق می توان

معنادار نبود( .)5هرگونه تغییر در سطح ایمنوگلوبین،

به بررسی های انجام شده در ارتباط با افزایش پاسخ ایمنی

پروتئین کل پالسما ،آنزیم های کبدی و گلوکز در سرم

موکوس پس از افزودن اسیدهای آلی در جیره ماهی

خون می تواند به عنوان یک شاخص بالینی در پایش

زبرا( ،)36ماهی سفید دریای خزر( )37و تیالپیای نیل()58

سالمت سیستم ایمنی،کبد وکلیه مورد استفاده قرار

اشاره کرد که سبب افزایش معنادار سطح ایمنوگلوبین و

گیرد( .)8 ،39بررسی این شاخص ها نه تنها برای بررسی

فعالیت لیزوزیم در مقایسه با گروه شاهد شد .میزان

وضعیت سالمت ماهی ،بلکه برای بررسی احتمالی برخی

ایمنوگلوبین ماهی تحت تاثیر اندازه ،شرایط محیطی و

از مواد ضد تغذیه ای حائز اهمیت می باشد .در تحقیق
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حاضر اختالف معناداری در میزان گلوکز خون گروه های

نوعی محرک تلقی شده باشد که زمانی که با غلظت

تیمار و گروه شاهد مشاهده نشد .گلوکز یکی از

مناسب تجویز شد؛ القای ایمنی را سبب شد ،حضور عوامل

فاکتورهای بیوشیمیایی خون می باشد که به عنوان یکی از

ممانعت کننده پروتئاز در سرم خون ،به عنوان داشتن نقش

شاخص های مهم در تعیین وضعیت فیزیولوژیک ماهی

اولیه در حفظ هموستازی مایعات بدن شناخته می

مطرح است .افزایش در مصرف گلوکز و متابولیت های

شود( .)33،34به طور کلی ،عوامل ضد پروتئاز با ترشح

دیگر در برخی از گونه ها ،سبب کاهش ذخایر گلیکوژن

آنزیم های پروتئولیتیک نقش دفاعی در برابر عوامل

و چربی ها شده و پروتئین ها در مرحله بعدی برای تامین

بیماری زا ایفا می کنند و سبب افزایش میزان پروتئین کل

انرژی شکسته می شوند( .)38عدم وجود تغییر در سطح

میشوند(.)26

و

گلوکز خون ماهیان ،نشان دهنده عدم تاثیر ترکیبات

همکاران( ،)1399پروتئین کل سرم خون در ماهی کپور

موجود در جیره و مکمل های غذایی بر مکانیسم های

معمولی تغذیه شده با میزان  1و  2درصد سرکه سیب به

کنترل کننده جذب ،ذخیره و متابولیسم گلوکز خون است.

طور معناداری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت(.)14

بنابراین ،عدم وجود اختالف معنادار بین گروه های تیمار

پروتئین های پالسما به وسیلۀ کبد سنتز و در بسیاری از

و شاهد در تاسماهی ایرانی تغذیه شده با جیره مکمل-

بیماری ها و اختالالت فیزیولوژیک از بدن دفع می شوند.

سازی شده با بایوترونیک تاپ 3نشان دهنده عدم ایجاد

در واقع ،کاهش میزان پروتئین کل پالسما تحت شرایط

اثرات مضر این ترکیب روی ایمنی و ایجاد استرس می-

استرس و یا شرایط نامناسب تغذیه ای در نتیجه

باشد .در توافق با نتیجه مطالعه حاضر Robles ،و

اکسیداسیون اسیدهای آمینه و یا پروتئولیز محیطی روی

همکاران( ،)2013گزارش کردند که استفاده از اسیدآلی

می دهد( .)25از سوی دیگر ،افزایش میزان پروتئین کل

بوتیرات به میزان  3گرم در کیلوگرم غذا سبب کاهش

سرم با تقویت پاسخ ایمنی غیراختصاصی ماهی مرتبط

میزان گیلیکولیز در ماهی طالیی شد .اطالعات بسیار

است؛ زیرا پروتئین های سرمی اجزای مختلف سیستم

محدودی در ارتباط با اسیدهای آلی و نمک های آن ها

ایمنی غیراختصاصی را شامل می شوند( Baruah .)4و

روی تغییرات گلوکزماهیان وجود دارد( Adil .)62و

همکاران( )2007گزارش کردند که تغذیه ماهی روهو با

همکاران( ،)2010بیان کردند که استفاده از اسیدهای آلی

جیره مکمل سازی شده با اسیدسیتریک سبب افزایش

بوتریک اسید ،فرمیک اسید و الکتیک اسید سبب ایجاد

میزان پزوتئین کل سرم خون شد( )20،21که با نتایج

اختالف معنادار در میزان گلوکز گروه های تیمار و شاهد

حاصل از تحقیق حاضر مطابقت داشت .آنزیم های کبدی

در جوجه های گوشتی نشد( )15که با نتایج حاصل از

آالنین ترانس آمیناز و آسپارتات ترانس آمیناز از

تحقیق حاضر مطابقت دارد .در تحقیق حاضر ،بیشترین

فاکتورهای شیمیایی مهمی می باشند که سنجش آن ها به

میزان پروتئین کل پالسما در تیمار تغذیه شده با جیره

عنوان یک شاخص آزمایشگاهی استاندارد به کار میرود.

حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ 3مشاهده شد که به طور

سنجش این دو آنزیم برای بررسی اختالالت کبدی در

معناداری با گروه شاهد اختالف داشت؛ افزایش سطح

موجودات حائز اهمیت می باشد( .)55این دو آنزیم

پروتئین کل سرم می تواند در نتیجه افزایش چشمگیر

کبدی ،هنگام ایجاد عارضه ،از بافت های مختلف مانند:

سطوح فعالیت ضدپروتئازی علیه عوامل احتمالی بیماری

عضالت ،استخوان و قلب خارج می گردند .به عبارت

زا باشد( .)30،31در واقع ممکن است بایوترونیک تاپ3

دیگر ،افزایش معنادار این دو آنزیم ممکن است در نتیجه

بر

اساس

تحقیقات

نکوبین
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آسیب های بافتی و نشت از بافت های مختلف آسیب دیده

حاضر هم خوانی داشت؛ اگرچه استفاده ترکیبی از این دو

و تجمع آن ها در پالسمای خون باشد .آنزیم آالنین ترانس

اسیدآلی در غلظت باالتر سبب ایجاد عوارض کبدی و

آمیناز بیشتر در سیتوپالسم سلول های کبدی بوده و هنگام

افزایش معنادار این آنزیم ها شد El-Sayed .و

آسیب ،با عبور از غشای سلولی وارد جریان خون میشوند.

همکاران( )2018میزان فعالیت آسپارتات ترانس آمیناز و

آلکالین فسفاتاز نیز آنزیمی است که در اپی تلیوم مجاری

آالنین ترانس آمیناز سرم خون ماهی تیالپیای نیل تحت

صفراوی ،سلولهای کبدی و هم چنین در مخاط پوست و

تاثیر جیره های حاوی بایوژن و سدیم بوتیرات قرار

روده و کلیه ها یافت می شود( .)27آلکالین فسفاتاز نقش

نگرفتند و تفاوتی با گروه شاهد نداشتند( )28که مطابق با

به سزایی در مقابله با عوامل استرس زا و بهبود ایمنی به

نتایج تحقیق حاضر می باشد .در تحقیق حاضر ،تفاوت

عنوان اولین پاسخ ایمنی ایفا می نماید .به طور کلی،

معناداری در میزان آلکالین فسفاتاز سرم گروه های تیمار

افزایش این آنزیم ها در سرم خون به عنوان شناساگر

و گروه شاهد مشاهده نشد .در تطابق با نتایج حاصل از

اختصاصی آسیب های کبدی شناخته می شود( .)72در

تحقیق حاضر ،نکوبین و همکاران( ،)1399بیان کردند که

تحقیق حاضر مشاهده شد که میزان آنزیم آسپارتات

میزان آلکالین فسفاتاز سرم خون بچه ماهیان کپور معمولی

ترانس آمیناز در گروه های تغذیه شده با جیره حاوی

پس از تغذیه با سطوح متفاوت سرکه سیب تفاوت

بایوترونیک تاپ 3به طور معناداری کمتر از گروه شاهد

معناداری با گروه شاهد نداشت( .)14به طورکلی ،افزودن

بود .هم چنین میزان آنزیم آالنین ترانس آمیناز در تیمار

بایوترونیک تاپ 3که ترکیبی از انواع اسیدهای آلی است،

تغذیه شده با جیره حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ 3به ازای

به جیره غذایی تاسماهی ایرانی ممکن است باعث ثبات

کیلوگرم غذا کمتر از گروه شاهد بود .اگرچه بین گروه

غشای سلولی شده و از سلول های کبد محافظت کرده

شاهد و سایر تیمارها این اختالف معنادار نبود .بنابراین ،به

باشد .به عبارت دیگر ،بایوترونیک تاپ 3به عنوان یک

نظر می رسد عدم افزایش این آنزیم ها در تحقیق حاضر

افزودنی توانست به کبد کمک کند تا کبد بتواند عملکرد

می تواند به این معنی باشد که بایوترونیک تاپ 3به عنوان

طبیعی خودش را انجام دهد که این امر در ثبات و عدم

ماده افزودنی به بافت کبد آسیبی وارد نکرده است .در

تغییر میزان آلکالین فسفاتاز سرم نیز منعکس شده

و

است( .)1،14طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر مشاهده

همکاران( ،)2014بیان کردند که استفاده از نمک اسیدآلی

گردید که ،رژیم غذایی حاوی  8گرم بایوترونیک تاپ3

در جیره ماهی تیالپیای نیل سبب کاهش معنادار آنزیمهای

در کیلوگرم غذا باعث بهبود بیشتر ایمنی سرم خون و

کبدی آسپارتات ترانس آمیناز و آالنین ترانس آمیناز و

موکوس پوست شد؛ با این وجود ،تمام سطوح

افزایش میزان پروتئین کل سرم در مقایسه با گروه شاهد

بایوترونیک تاپ 3دارای اثرات منفی روی رشد تاسماهیان

شد( Zhang .)32و همکاران( ،)2020گزارش کردند که

ایرانی بود .بنابراین ،می توان بیان کرد که بایوترونیک

میزان آسپارتات ترانس آمیناز و آالنین ترانس آمیناز سرم

تاپ 3تنها به عنوان یک محرک ایمنی در ارتقای سیستم

خون ماهی کاراس پس از استفاده از اسیدمالیک به میزان

ایمنی غیر اختصاصی تاسماهیان ایرانی جهت ارتقای ایمنی

 2درصد جیره و هم چنین ترکیبی از اسیدمالیک به میزان

این گونه اقتصادی و با ارزش در کارگاه های تکثیر و

 2درصد و اسیدسیتریک به میزان  1درصد جیره تفاوت

پرورش ماهیان خاویاری ممکن است به کار برده شود.

تطابق

با

نتایج

تحقیق

حاضر،

Hassaan

معناداری با گروه شاهد نداشت( )73که با نتایج تحقیق
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اگرچه ،اظهار نظر دقیق در این باره نیازمند مطالعات بیشتر
می باشد.
منابع

مقاومت در برابر استرس در ماهی قرمز حوض( gibelio

-1ابراهیم نژاد ،ی ،.شیوآزاد ،م ،.ناظرعدل ،ک ،.مرادیشهر

 .)auratus Carassiusفصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری.

بابک ،م .1385 .اسیدسیتریک و آنزیم فیتاز میکروبی بر

دوره  .1شماره  .2صفحه .55 -70

عملکرد و میزان استفاده از فسفر فیتاته در جوجه های گوشتی

-8سلیقه زاده ،ر ،.یاوری ،و ،.موسوی ،س .م ،.ذاکری ،م.

تغذیه شده با جیره ذرت کنجاله سویا .مجله تحقیقات

 .1393اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا ( Spirulina

دامپزشکی دانشگاه تهران .دوره  .64شماره  .4صفحه -407

 )platensisبر برخی از فاکتورهای خونی ،ایمنی و بیوشیمیایی

.413

سرم ماهی بنی( .)Mesopotamichthys sharpeyiمجله

-2احمدپور م ،.امانی ر ،.حیدری ب .1398 .تغییرات شاخص-

دامپزشکی ایران .دوره .10شماره  .2صفحه .46-40

های متابولیسمی بچه ماهی سفید دریای خزر( Rutilus

-9سوداگر ،م ،.جعفری شموشکی ،و ،.حسینی ،س .ع،.

 )kutumدر مواجهه حاد و نیمه مزمن با ترکیبات نانوذرات

گرگین ،س ،.عقیلی ،ک .1387 .اثر اسید آمینه های آسپارتیک

اکسید مس و نانوکلوئید نقره .مجله علمی پژوهشی

و آالنین به عنوان ماده جاذب غذایی بر شاخص های رشد و بقا

زیست¬شناسی جانوری تجربی .دوره  .8شماره  .30صفحه

بچه فیل ماهیان ( .)Huso husoعلوم کشاورزی و منابع طبیعی.

.51-67

دوره  .15شماره  .1صفحه .53-44

-3اصغرزاده ،ص ،.طاعتی ،ر .1399 .ارزیابی عملکرد رشد،

-10ضاحی زاده ،آ ،.ذاکری ،م ،.موسوی ،س .م ،.کوچنین،

برخی از پارامترهای خونی و ایمنی بچه ماهی کپورمعمولی

پ ،.سوری ،م .1399 .اثرات سطوح مختلف مکمل خوراکی

تغذیه شده با مکمل اسیدی فایر .فصلنامه علمی پژوهشی محیط

بایوترونیک تاپ  3بر شاخص های رشد ،تغذیه و ترکیبات

زیست جانوری .دوره  .12شماره  .1صفحه .276-269

بیوشیمیایی بدن میگوی پا سفید .شیالت مجله منابع طبیعی

-4اکرمی ،ر ،.ابرهیمی ،ر ،.شاملوفر ،م ،.رزاقی منصور ،م.

ایران .دوره  .73شماره  .4صفحه .527-515

 .1393تاثیر پروبیوتیک مانان الیگوساکارید بر عملکرد رشد،

-11عشوری ،ق .1397 .اثر مکملسازی جیره با آلژینات سدیم

بازماندگی و مقاومت الرو ماهی قرل آالی رنگین کمان ،نشریه

با وزن مولکولی کم و پروبیوتیک

Pediococcus

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی .دوره  .2شماره  .3صفحه

 acidilacticiبر عملکرد رشد ،پاسخ ایمنی غیراختصاصی،

.29-42

دفاع آنتیاکسیدانی و فلورمیکروبی روده سیباس

-5حدیدی ،س ،.طاعتی ،ر .1395 .تأثیر سطوح مختلف مکمل

آسیایی( .)Lates calcarifer, Bloch 1790رساله دکتری،

اسیدی فایر بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و

دانشگاه صنعتی اصفهان 103 ،صفحه.

ایمنی ماهی اسکار تایگر( .)Astronotus ocellatusمجله

-12علیزاده ،ح ،.اورجی ،ح ،.فالحتکار ،ب ، .عفت پناه ،ا.

دامپزشکی ایران .،دوره  .12شماره  .3صفحه .41-32

 .1397تاثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب الشه

-6حسینی شکرابی ،س .پ ،.سیدعلی خانی ،س .ب ،.شمسایی

بچه تاسماهیان سیبری( .)Acipenser baeriiمجله علمی

مهرجان ،م ،.سیدالحسینی ،س .ه ،.منوچهری ،ح .1399 .تأثیر

شیالت ایران .دوره  .27شماره  .6صفحه .12-1

سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی

-13محمدی ،ح ،.منوچهری ،م .1396 .بررسی اثر سطوح

شاخص های رشد و ترکیبات الشه بچه ماهی کپور معمولی.

مختلف اسیدی فایر بایوترونیک اس.ای .فورت بر شاخص های

مجله علمی شیالت ایران .دوره  .28شماره  .4صفحه .43-35

رشد و تغذیه و ترکیبات الشه بچه ماهی بارب حلب .فصلنامه

-7رهنما ،ب ،.اکرمی ،ر ،.چیت ساز ،ح .1392 .تأثیر

علوم تکثیر و آبزی پروری .دوره  .14شماره  .12صفحه -55

پربیوتیک اینولین بر عملکرد رشد ،بازماندگی ،ترکیب الشه و

.68

 ایمنی موکوس و خون و بیان ژن در تاسماهی ایرانی، به جیره بر شاخص های رشد3اثر افزودن بایوترونیک تاپ
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Abstract
Inroduction & Objective: Biotronic top3 is one of the oral supplements available in the market, which
is an acid-free product and a commercial product that is used to control pathogenic bacteria. The aim of
this study was investigation of effects of biotronic top3 on some growth indices, mucus and serum immunity
and expression of genes involved in growth of Persian sturgeon (Acipenser persicus).
Material and Method: 240 healthy sturgeons (with an average weight of 104±1 g) were purchased
from Shahid Marjani Sturgeon Breeding Center located in Sari city. After 2 weeks, in order to adapt to the
experimental conditions, they fed under three experimental diets with different levels of biotronic top3,
including: 2, 4 and 8 g / kg diet and a control group for 8 weeks. At the end of the period, bioassay was
performed to examine the growth indices. Also, mucus collection and blood sampling was done randomly
to evaluate the mucosal and serum immunity. The expression of genes involved in growth was done
randomly.
Results: The results showed that the best growth performance and the highest expression of genes
involved in growth (GH, IGF-1 and Ghrelin) were presented in the control group (P <0.05). The highest
amount of alkaline phosphatase, total mucus protein and total serum protein and the lowest amount of
serum alanine transaminase were presented in the treatment fed with diet containing 8 g of biotronic top3
/ kg of diet, which was significantly different from the control group (P <0.05). Diets containing biotronic
top3 significantly increased and decreased serum lysozyme mucus and aspartate transaminase activity,
respectively, which was significantly different from the control group (P <0.05). There was no significant
difference in serum glucose and alkaline phosphatase levels in all treatments with the control group (P
<0.05).
Conclusion: In general, the diet containing 8 g of biotronic top3 / kg diet, despite not having an effect
on growth indices, improved the mucus and serum immunity parameters in Persian sturgeon (Acipenser
persicus).
Keywords: Persian Sturgeon (Acipenser persicus), Biotronic Top3, Growth Indices, Mucus and Serum
Immunity, Gene Expression.
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