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اثر اسیدهایآمینه الیزین و متیونین جیره بر شاخصهای رشد ،خون ،آنزیمهای کبدی و واکنشهای ایمنی
فیلماهی )(Huso huso
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چكیده
مطالعه حاضرر به منوور بررسری اثر اسریدهایآمینه الیزین و متیونین جیره بر شراخ های رشرد ،خون ،آنزی های کبدی و ایمنی
فیلماهی ( )Huso husoاجرا شرد .چهار تیمار آزمایشری بر پایه پروتیین سرویا شرامل گروه شراهد (بدون الیزین و متیونین)،
تیمار ( 1الیزین) ،تیمار ( 2متیونین) و تیمار ( 3الیزین  +متیونین) در سرره تکرار فرموله شرردند .تعداد  240قطعه فیلماهی با
وزن متوسر  144/6 ± 4/64گرم با جیرههای آزمایشری در شررای یکسران پرورشری به مدت  12هفته تغذیه شردند .مکملهای
الیزین و متیونین به جیره پایه محتوی  344گرم بر کیلوگرم کنجاله سرررویا به مقدار  22/02و  12/94گرم بر کیلوگرم اضرررافه
شردند .شراخ های رشرد ماهیان تغذیه شرده با جیره الیزین  +متیونین ،بهطور معنیدار ( )p<0/05از ماهیان تغذیه شده با دیگر
جیرهها مناسر تر بود .کمترین میزان شرراخ کبدی متعلب به گروه شرراهد بود که اختالف معنیداری با دیگر تیمارها داشررت
( .)p<0/05مقرادیر همراتوکریرت ،هموگلوبین ،گلوکز ،پروتیین کرل ،آنزی هرای کبردی و تعرداد گلبولهرای قرمز در مراهیران تغرذیره
شرده با تیمار الیزین  +متیونین بهبود معنیداری را در مقایسره با گروه شراهد نشران دادند ( .)p<0/05افزایش در شراخ های
ایمنی مانند ایمونوگلوبولین کل و لیزوزی در ماهیان تغذیه شررده با جیرههای حاوی اسرریدهای آمینه نسرربت به شرراهد وجود
داشرت که این افزایش در ماهیان تغذیه شرده با جیره الیزین  +متیونین معنیدار بود .با توجه به نتایج مطالعه حاضرر ،فیلماهی
جوان پرورشررری میتواند برهطور مؤثری از مکمرل اسررریدهای آمینه الیزین بهمیزان  22/02گرم در کیلوگرم جیره و متیونین به
میزان  12/94گرم در کیلوگرم در جیره پرایره محتوی  344گرم در کیلوگرم کنجرالره سرررویرا بره منوور بهبود عملکرد رشرررد،
شاخ های خون و ایمنی استفاده کند.
كلمات كلیدي :پروتیین سویا ،ایمنی ،خون ،الیزین ،متیونین ،فیلماهی
نویسنده مسیولmahmoudmohseni73@gmail.com :
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مقدمه
رشد پایدار صنعت آبزیپروری با توجه به کاهش صید
ماهیان دریایی ،به تولید غذای آبزیان با حداقل وابستگی به
ماهیان دریایی ارتباط دارد ( .)Naylor et al. 2000با
توجه به نقش تغذیه در آبزی پروری و توسعه پذیرش جیره
غذایی ماهیان از محصوالت تجاری که شامل بخش هنگفتی
از هزینههای کل پرورش میشود (بیش از  ،)%50میتوان
ادعا کرد که پرورش موفب ماهیان نیاز به استفاده از خوراک
کامل ،کارآمد با ترکی بهینه دارد (محسنی و همکاران،
1385؛  )Aprodu et al. 2012و باید تمام ترکیبات
تغذیهای ضروری ،مانند پروتیینها ،کربوهیدراتها،
چربیها ،ویتامینها و مواد معدنی را برای ماهی فراه کند
تا امکان رشد سریع و سال به آنها داده شود ( Cho et al.
.)2005
محققان به ضرورت جایگزین کردن منابع پروتیین گیاهی
به جای پودر ماهی در غذای آبزیان به دلیل قیمت باالی
پودر ماهی ،به شدت تأکید کردهاند .در این راستا ،تحقیقات
گستردهای به منوور جایگزینی تمام یا حداقل بخشی از
دیگر منابع پروتیینی گیاهی به جای پودر ماهی انجام شده
است .ایران دارای منابع پروتیین گیاهی غنی از جمله
کنجاله سویا ،ذرت ،کانوال ،کنجد و آفتابگردان است که
برخی از آنها بهخصوص کنجاله سویا در سطح وسیعی در
تغذیه آبزیان استفاده میشود .کنجاله سویا به دلیل پروتیین
باال و قابلیت دسترسی ( ،)Sardar et al. 2009از
گزینههای مطلوب برای جایگزینی بهجای پودر ماهی در
آبرزیان بهشمرار میرود .استفراده از پروتیین گیراهی ارزان-
قیمت در آبزیپروری و کاهش قیمت تمام شده غذا ،توس
دیگر محققان ( Refstie et al. 2003; Kaushik et al.
 )2004; Thompson et al. 2007نیز به اثبات رسیده
است .نتایج این تحقیقات داللت بر آن دارد که تغییرات و
تفاوتهای زیادی بسته به گونه ماهیان در توانایی استفاده
از آرد سویا به عنوان منبع پروتیینی ثانویه بهجای پودر
ماهی وجود دارد .همچنین ،بهکار بردن مواد غذایی متعادل
و متوازن در جیره غذایی ،هزینه تولید را پایین آورده و
وضعیت تولید را بهبود میبخشد ).)Wang et al. 2008
ثابت شده است که سطوح زیاد آرد سویا به جای پودر ماهی
در تغذیه ماهی به دلیل متوازن نبودن مواد مغذی (سطوح
اسیدهای آمینه ضروری مانند الیزین و متیونین ،انرژی و
مواد مغذی) ،قابلیت هض پایین آن ،کاهش مطلوبیت و

خوشمزگی غذا ،مقادیر براالی بازدارندههای رشد مانند
تریپسین و لکتین ( )Tacon, 2008منجر به کاهش رشد
و کارآیی غذا در ماهیان خواهد شد ( Ahmed et al.
.)2003; Ahmed and Khan 2004; Gaber, 2006
اضافه کردن جاذبهای شیمیایی در غذای فرمولهشده ماهی
اهمیت بسیاری داشته و امروزه در آبزیپروری بسیار
گسترش یافته است .این ترکیبات سب افزایش بهبود
کیفیت غذای مصرفی ،به حداقل رسانیدن زمان غذاگیری
ماهی ،کاهش زمان ماندن غذا در آب و در نتیجه ،سب
کاهش و از بین رفتن مواد مغذی موجود در غذا شده و به
تبع آن ،آلودگی آب نیز به حداقل خواهد رسید
( Webster and Lim, 2002; Marcouli et al.
.)2006
الیزین اسیدآمینهای ضروری است که اهمیت زیادی در
تعیین پروتیین مورد نیاز و صرفهجویی در مصرف پروتیین
دارد ( Wilson and Poe, 1985; Kim and Lall,
 ،)2001به نحوی که جزء اسیدهایآمینه محدود کننده در
پروتیین آرد غالت بهشمار میرود که نقش کلیدی در
فرمولبندی درست جیرههای غذایی دارد و با ایجاد طع
مناس  ،اثرات سودمندی را در مصرف مواد غذایی و رشد
ماهی ایجاد میکند ( ;Small and Soares, 2000
& Murillo-Gurrea et al. 2001; Tantikitti
.)Chimsung, 2001
متیونین نیز اسیدآمینهای ضروری در مهرهداران خشکی
است و ماهیان نیز برای رشد مطلوب و انجام دادن وظایف
سوخت و ساز به این اسیدآمینه نیاز دارند .کمبود متیونین
در بسیاری از گونههای ماهیان موج کاهش رشد ،کارایی
غذا و بروز آب مروارید میشود ( Goff and Galtin,
.)2004
پرورش فیلماهی ( )Huso husoصنعت نسبتاً جدیدی در
ایران بهشمار میآید و اطالعات در مورد مدیریت مناس
پرورش و نیازمندی غذایی این گونه بهنسبت محدود است.
فیلماهی بهدلیل رژی گوشتخواری به درصد باالیی از
پروتیین در جیره غذایی نیاز دارد (محسنی و همکاران،
 .)1398از آنجا که پروتیینها ،بخش عمده هزینه غذاهای
تنوی شده را در هر گونه پرورشی تشکیل میدهند
( ،)Mohseni et al. 2011تعیین احتیاجات پروتیینی و
وارد کردن اجزای پروتیینی ارزان قیمت در فرموله کردن
غذای محتوی سطوح متعادل اسیدآمینه ،اولین گام مؤثر در

تغذیه آبزیان (سال پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 145 / )1398

جهت تولید جیره غذایی ک هزینه با کارایی باال در رشد
ماهیان محسوب میشود (.)Coutinho et al. 2012
جیره غذایی براساس پروتیین سویا برای ماهیان پرورشی،
نیاز به مکملهای متیونین و الیزین برای افزایش روند رشد،
کارایی غذا و جل بچهماهیان به غرذای فرمولهشده دارد
( .)Kitagima and Fracalossi, 2011یعقوبی و
همکاران ( )1395گزارش کردند که کاهش عملکرد بسیاری
از فاکتورهای رشد و تغذیه در تیمارهای دارای کمبود
متیونین و الیزین در تغذیه ماهی صبیتی ( Sparidentex
 )hastaنشاندهنده اهمیت این دو اسیدآمینه بوده است.
 Nguyenو همکاران ( )2019در مقایسه سه سطح کمبود،
کافی و مازاد متیونین در ماهی سوکال ( Rachycentron
 ،)canadumکاهش رشد ،سوخت و ساز ضعیف و کاهش
ابقای نیتروژن را در ماهیان تغذیه شده با سطح کمبود
متیونین گزارش کردند .تأثیر متیونین و الیزین در
فیلماهیان مطالعه نشده است .لذا ،هدف از انجام این
مطالعه ،دسترسی به یك جیره غذایی مناس از لحاظ
ترکی پروتیینی برای پرورش بچهفیلماهیان ،بررسی اثرات
جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و تأثیر مکملهای
الیزین و متیونین بر پلتهای غذایی تجاری بر پایه پروتیین
سویا ،بر روند رشد ،شاخ های خونی ،بیوشیمیایی و
ایمنی ،کاهش هزینههای تولید گوشت و در نهایت ،معرفی
جیره غذایی بهینه است.
مواد و روشها
جیرههاي غذایی و نحوه تهیه آن
برای تهیره جیرههای غذایی ،ابتردا ترکیبرات غذایی مورد نیراز
برای تجزیه شررریمیایی به آزمایشرررگاه (آنالیز غذایی مرکز
تحقیقات علوم دامی کشرور و مؤسرسره تحقیقات بین المللی
تاسررماهیان دریای خزر) منتقل شررد تا براسرراس اطالعات
صرحیح از ترکی مواد اولیه نسربت به تنوی جیرهها اقدام
شود (جدول .)1
جیره شررراهرد (بردون مکمرل الیزین و متیونین) و مرابقی
جیرههای آزمایشرری (جیرههای  1تا  )3با اسررتفاده از پودر

مراهی کیلکرای عمرلآوری شرررده در دمرای پرایین و کنجرالره
سرررویا به عنوان منابع پروتیینی ،روغن ذرت و روغن ماهی
کیلکا (به نسربت مسراوی) بهعنوان منابع چربی و آرد گندم
برهعنوان منبع کربوهیردرات تنوی شرررردنرد .چهرار جیره
آزمایشری با سرطح انرژی یکسران ( 4315کیلوکالری انرژی
قرابرل هضررر بر کیلوگرم جیره) ،چربی خرام  %13/3و برا
پروتیین خام یکسران ( %42پروتیین) فرموله شردند .پس از
تنوی و تعیین درصررد هر یك از اجزای سررازنده جیرهها،
اقدام به ترکی و آماده سرازی آنها توسر دسرتگاه پلتزن
( )CPM, California Pellet Meal, USAشررررد.
پلرتهرا بره قطر  4میلیمتر تهیره و بره مردت  24سررراعرت در
دسررتگاه خشرركکن در دمای  30درجه سررانتیگراد برای
کاهش رطوبت به میزان  9تا  %10قرار داده شردند .جیرهها
پس از خشركشردن ،بسرته بندی و شرمارهگذاری شرده و تا
زمان مصررررف در دمای  -18درجه سرررانتیگراد قرار داده
شرردند .یك سرراعت قبل از مصرررف ،جیره خارج و پس از
متعادل شرردن با دمای اتاب با اسررتفاده از ترازوی دیجیتال
توزین و در اختیار ماهیان قرار گرفت.
تهیه ماهیان و نحوه پرورش
تعرداد  240قطعره بچرهفیرلمراهی ( 20عردد در هر مخزن) برا
وزن متوسر  144/6 ± 4/64گرم به طور تصرادفی در 12
مخزن فایبرگالس  2000لیتری ( 200سرانتیمتر قطر53 ،
سررانتیمتر ارتفاع و حج مفید آب  1700لیتر) در فضررای
سررپوشریده مجهز به دسرتگاه هوادهی ،تخلیه آب مرکزی و
شرریرهای تنوی آب (بهصررورت فوارهای) با دبی آب 4/75
لیتر در دقیقه (آب رودخانه سفیدرود) در مؤسسه تحقیقات
بینالمللی تراسرررمراهیران دریرای خزر بره مردت  12هفتره
پرورش داده شردند .ماهیان  3بار در روز در سراعات 16 ،8
و  24تا حد سریری و به صرورت دسرتی غذادهی شردند .برای
کاهش اسرترس 12 ،سراعت قبل و بعد از زیسرت سرنررررجی،
غررذادهی ماهیرران قطررع شد .برررای زیستسنجی ،ماهیان
توسررر محلول  200میلیگرم در لیتر پودر گرل میخرك
بیهوش میشدند (حالجیان و همکاران.)1390 ،
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جدول  1اجزاي غذایی و تركیب شیمیایی جیرههاي آزمایشی
مقادیر (گرم درکیلوگرم ماده خشك)

ترکیبات غذایی
1

280
85
344
80
39
0
0
117
20
5
10
20

پودر ماهی
گلوتن گندم
3
کنجاله سویا
آرد گندم
دکسترین
متیونین
الیزین
1
روغن (گیاهی  +جانوری)
4
مکمل ویتامینی
4
مکمل معدنی
Cr2O3
2

سلولز

تجزیه تقریبی ) (n = 3جیرههای آزمایشی (گرم در کیلوگرم ماده خشك)
گروه
شاهد
103
رطوبت
426
پروتیین خام
135
چربی خام
112
خاکستر
25
فیبر
19/8
انرژی خام ((kj/g
17
کلسی
11/4
فسفر
12/53
الیزین
6/56
متیونین
نسبت پروتیین به انرژی (21/5 )mg/kg

تیمار 1
(الیزین)
100
424
132
107
24
20/1
17/1
11/4
34/55
6/56
21/1

تیمار 3
تیمار 2
(متیونین) (الیزین  +متیونین)
101
422
133
111
25
19/9
17
11/4
12/53
19/5
21/6

104
423
131
109
25
19/8
17
11/3
34/55
19/5
21/7

 :1آرد ماهی %60:پروتیین ،روغن ماهی تهیه شده از شرکت پودر ماهی خزر -کیاشهر :2 .گلوتن ذرت %72 :پروتیین تهیه شده از شرکت گلوکوزان-قزوین.
 :3آرد سویا تهیه شده از شرکت خوشه زرین-مشهد :4 .پریمیکس ویتامین ،معدنی ،ویتامین Cو  Eو الیزین تهیه شده از شرکت سیانس-قزوین.
ویتامین پرمیکس (برحس  IUیا میلی گرم در کیلوگرم) :د -ال -آلفا توکوفرول استات  60واحد بینالمللی ،د -ال -کوله کلسیفرول  3000واحرد
بینالمللی .تیامین  15میلی گرم در کیلوگرم ،ریبوفالوین  30میلیگرم در کیلوگرم ،پیریدوکسین  15میلیگرم در کیلوگرم ،ویتامین  0/05 B12میلیگرم
در کیلوگرم ،اسید نیکوتینیك  175میلیگرم در کیلوگرم ،اسیدفولیك  5میلیگرم در کیلوگرم ،اسیداسکوربیك  500میلیگرم در کیلوگرم ،اینوزیتول
 1000میلیگرم در کیلوگرم ،بیوتین  2/5میلیگرم در کیلوگرم ،کلسی پنتوتنات 50میلیگرم در کیلوگرم و کولین کلراید  2000میلی گرم در کیلوگرم .
پرمیکس معدنی (بر حس میلیگرم یا گرم در کیلوگرم) :کربنات کلسی  2/15 % 40گرم در کیلوگرم ،اکسید منیزیوم  1/24گرم در کیلوگرم ،سیترات
فریك  0/2گرم در کیلوگرم  ،یدید پتاسی  0/4میلیگرم در کیلوگرم ،سولفات روی  0/4میلیگرم در کیلوگرم ،سولفات مس  0/3گرم در کیلوگرم ،سولفات
منگنز  0/3گرم در کیلوگرم ،کلسی فسفات دو ظرفیتی  5گرم در کیلوگرم ،سولفات کبالت  2میلیگرم در کیلوگرم ،سلنیت سدی  3میلیگرم در کیلوگرم،
کلرید پتاسی  0/9گرم در کیلوگرم و کلرید سدی  0/4گرم در کیلوگرم.

تجزیه اجزا و جیره غذایی
تجزیره تقریبی ترکیبرات ،مواد اولیره و جیرههرای آزمرایشررری
طبب روشهای اسررتاندارد ) AOAC (1995انجام شررد.
پس از  12سررراعرت قطع غرذادهی ،برای اطمینران از تخلیره

محتویرات شرررک مراهیران در پرایران دوره پرورش و بیهوش
کردن مرراهیرران توسررر محلول  200میلیگرم در لیتر
پودرگل میخك ،از هر تکرار  3عدد ماهی بهطور تصرررادفی
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کبدی از بدن جدا

برداشرته ،و کبد برای محاسربه شراخ
شد.
نمونه جیرهها در  105درجه سررانتیگراد بهمدت  6سرراعت
تا رسرریدن به وزن ثابت ،برای اندازهگیری رطوبت ،خشررك
شررردنرد .پروتیین برا برآورد نیتروژن کرل ( )N × 6/25برا
اسرتفاده از روش کلدال اسرتخراج شرد .اسرتخراج چربی با
روش سروکسرله با اسرتفاده از حالل کلروفروم با نقطه جوش
 55درجه سرانتیگراد به مدت  5سراعت انجام شرد .میزان
انرژی موجود در ترکیبات غذایی توسرر بم کالریمتر و

خراکسرررتر برا سررروزانردن در کوره الکتریکی در دمرای 550
درجه سانتیگراد به مدت  9ساعت اندازهگیری شدند.
تعیین شاخصهاي رشد و كبدي

با اسرتفاده از اطالعات زیسرتسرنجی هر مخزن ،شراخ های
محاسرباتی شرامل وزن کسر شرده ( ،)WGشراخ رشرد
ویژه ( ،)SGRضرری تبدیل غذایی ( ،)FCRضرری چاقی
( ،)CFنسررربت بازده پروتیین ( )PERو شررراخ کبدی
( )HSIمحاسبه شدند (.)Luo et al. 2010
وزن ابتدایی  -وزن انتهایی = میزان افزایش وزن ()WG
 × 100دوره پرورش ( /لگاریت نپرین وزن ابتدایی -لگاریت نپرین وزن انتهایی) = نرخ رشد ویژه ()SGR
(3 × 100طول)  /وزن = شاخ وضعیت ()CF
وزن تر تولید شده  /وزن غذای خورده شده = ضری تبدیل غذایی ()FCR
 × 100وزن بدن  /وزن کبد = شاخ کبدی ()HSI
 × 100پروتیین مصرف شده  /وزن تر تولید شده = نرخ بازده پروتیین ()PER

تعیین فراسنجههاي خونی ،بیوشیمیایی و آنزیمهاي
كبدي
برای بررسی شاخ های خونی ،فراسنجههای بیوشیمیایی
و آنزی های کبدی 18 ،ساعت پس از قطع غذادهی با
استفراده از سررنگ  2میرلیلیتری از  3قطعره ماهی خون-
گیری از ساقه دمی بهعمل آمد .سپس  0/5میلیلیتر خون
به داخل لولههای اپندورف آغشته به ماده ضد انعقاد هپارین
و  1/5میلیلیتر باقیمانده به داخل لولههای اپندورف
غیرهپارینه شمارهگذاریشده برای انجام مطالعات سرم-
شناسی منتقل شد .در این مطالعه ،تعداد گلبولهای قرمز،
تعداد گلبولهای سفید ،درصد هماتوکریت و مقدار
هموگلوبین با استفاده از روشهای متداول آزمایشگاهی
اندازهگیری شدند ( .)Feldman et al. 2000برای انجام
مطالعات سرمشناسی ،خون با سانتریفیوژ Labofuge
( )Heraeus Sepatch, Germanyبا  3000دور در
دقیقه و به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد .اندازهگیری
شاخ های سرمی با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی
(شرکت پارس آزمون ،تهران) و توس دستگاه اتوآناالیزر
( )Eurolyser, Belgiumانجام شد .آلبومین به روش
بروموکرزول سبز و پروتیین تام به روش بیوره اندازهگیری
شدند .سنجش آنزی های کبدی شامل آالنین
آمینوترانسفراز ( )ALTو آسپارتاتآمینوترانسفراز ()AST
به روش رنگسنجیکینتیك و آنزی آلکالین فسفاتاز

( )ALPبه روش آنزیماتیك کینتیك انجام شد
(.)Shahsavani et al. 2010
تعیین فراسنجههايایمنی
برای اندازهگیری لیزوزی از روش توصیه شده Ellis
( )1990و برای سنجش میزان ایمونوگلوبولین کل ( )Igاز
روش پیشنهادی  Siwickiو )1993( Anderson
استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماري
تحقیب حاضر در قال یك طرح آماری کامالً تصادفی
متعادل در سه تکرار بررسی شد .تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 24انجام شد .پس از
کنترل همگنی واریانس و نرمال بودن دادهها توس آزمون
 ،Kolmogorov-Smirnovبرای پی بردن به اثر
اسیدهای آمینه بر شاخ های مختلف با استفاده از آنالیز
واریانس یك طرفه ( )One-Way ANOVAتجزیه و
تحلیل دادهها انجام شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون
چند دامنه دانکن در سطح اطمینان  %95استفاده شد .داده-
های این مطالعه بهصورت  mean ± SDنشان داده شدند.
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نتایج
شاخصهاي رشد
در طول دوره پرورش ،هیچ مرگومیری مشراهده نشرد .در
پایان  12هفته پرورش ،شررراخ های وزن نهایی ،درصرررد
افزایش وزن بدن ،شراخ رشرد ویژه ،نسربت بازده پروتیین،
ضرررریر چراقی و ضرررریر تبردیرل غرذایی مراهیران تیمرار 3

(الیزین  +متیونین) برهطور معنیدار ( )p≤0/05از مراهیران
دیگر تیمارها باالتر بود (جدول  .)2کمترین میزان ضررری
تبردیرل غرذا در مراهیران تیمرار  3مشررراهرده شرررد کره برا دیگر
تیمرارهرا دارای اختالف معنیدار آمراری بود (.)p≤0/05
کمترین میزان شاخ کبدی متعلب به ماهیان گروه شاهد
بود که بهطور معنیدار نسبت به دیگر تیمارها پایینتر بود.

جدول  2شاخصهاي رشد بچه فیلماهیان پرورشی در تیمارهاي مختلف غذایی
شاخ های رشد
وزن نهایی (گرم)
وزن کس شده ()%
شاخ رشد ویژه ( %در روز)
ضری تبدیل غذا
ضری چاقی ()%
نسبت بازده پروتیین
شاخ کبدی ()%

تیمارهای آزمایشی
گروه شاهد

تیمار ( 1الیزین)

تیمار ( 2متیونین)

تیمار ( 3الیزین  +متیونین)

647/3 ± 11/4c
344/6 ± 8/2c
1/45 ± 0/03c
1/73 ± 0/05a
0/41 ± 0/09c
1/04 ± 0/02c
2/68 ± 0/06b

785/3 ± 2/3b
454/9 ± 3/5b
2/45 ± 0/01b
1/47 ± 0/03b
0/56 ± 0/06b
1/53 ± 0/03b
3/11 ± 0/05a

798/3 ± 4/81b
451/9 ± 3/6b
2/44 ± 0/03b
1/43 ± 0/04b
0/59 ± 0/09b
1/52 ± 0/04b
3/09 ± 0/04a

814/3 ± 4/79a
484/2 ± 7/8a
2/75 ± 0/03a
1/28 ± 0/03c
0/63 ± 0/04a
1/69 ± 0/04a
3/27 ± 0/03a

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p≤0/05

تااثیر جیرههااي غاذایی بر برخی از فراساانجاههااي
خونی ،بیوشیمیایی و آنزیمهاي كبدي
نترایج حراصرررل از ترأثیر جیره غرذایی حراوی منرابع مختلف
مکمرلهرای الیزین و متیونین بر فراسرررنجرههرای خونی،
بیوشررریمیایی و آنزی های کبدی در جدول  3ارائه شرررده
اسرت .نتایج نشران داد که میزان هماتوکریت و تعداد گلبول
قرمز در تیمار الیزین  +متیونین بهطور معنیدار نسرربت به
گروه شررراهرد براالتر بود ( .)p≤0/05اضرررافره کردن مکمرل
الیزین  +متیونین به جیره غذایی منجر به افزایش معنیدار
مقادیر هموگلوبین ،گلوکز ،کلسررترول و پروتیین کل خون
نسربت به گروه شراهد شرد ( .)p≤0/05میانگین کلسرترول
خون فیرلمراهیران گروه شررراهرد برهطور معنیدار پرایینتر از
تیمرارهرای الیزین ،متیونین و ترکیر الیزین  +متیونین بود
( .)p≤0/05بیشرترین میزان آسرپارتات آمینوترانسرفراز در
گروه شرراهد مشرراهده شررد که با تیمار الیزین  +متیونین
دارای ترفرراوت مرعرنریدار برود ( .)p≤0/05هریرچ اخرترالف

معنیدار آماری در مقادیر آنزی آالنین آمینوترانسرررفراز در
بین تیمارهای مختلف غذایی مشرراهده نشررد ،بهاسررتثنای
تیمار الیزین  +متیونین که بهطور معنیدار پایینتر از دیگر
تیمرارهرا بود ( .)p≤0/05مقرادیر متوسررر آنزی آلکرالین
فسرفاتاز ماهیان گروه شراهد و تیمار الیزین بهطور معنیدار
براالتر از تیمرار ( 2متیونین) و تیمرار ( 3الیزین +متیونین)
بود (.)p≤0/05
تأثیر جیرههاي غذایی بر برخی از فراسنجههاي ایمنی
نتایج حاصل از تأثیر جیره غذایی حاوی مکملهای الیزین و
متیونین بر فراسنجههای ایمنی در جدول  4ارائه شده است.
متوس ایمونوگلوبولین کل در ماهیان تغذیه شده با تیمار 3
(الیزین  +متیونین) بهطور معنیدار از ماهیان شاهد باالتر
بود( .)p≤0/05باالترین میزان لیزوزی در تیمار  3مشاهده شد
که بهطور معنیدار نسبت به دیگر تیمارها باالتر بود
(.)p≤0/05
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جدول  3میانگین فراسنجههاي خونی ،بیوشیمیایی و آنزیمهاي كبدي فیلماهیان پرورشی در تیمارهاي مختلف غذایی
تیمارهای آزمایشی
فراسنجههای خونی و بیوشیمیایی

گروه شاهد

تیمار ( 1الیزین)

تیمار ( 2متیونین)

تیمار ( 3الیزین  +متیونین)

هماتوکریت ()%
هموگلوبین (گرم/دسی لیتر)
گلبول قرمز (تعداد ×)106
گلبول سفید (تعداد ×)103
گلوکز ()mg/L
پروتیین کل()g/L
کلسترول ()mg/L
تریگلیسرید ()mg/L
آسپارتات آمینوترانسفراز ()U/L
آالنین آمینوترانسفراز ()U/L
آنزی آلکالین فسفاتاز ()U/L

22/1 ± 0/23b
4/64 ± 0/08c
60/1 ± 0/86c
24/4 ± 0/31a
3/43 ± 0/15b
17/8 ± 0/89c
22/3 ± 1/3c
143/8 ± 4/1b
276/9 ± 29/4a
19/73 ± 1/15a
409/4 ± 52/5a

23/1 ± 0/34ab
5/79 ± 0/11b
63/9 ± 0/75b
23/7 ± 0/34a
4/24 ± 0/09a
21/9 ± 0/76b
24/8 ± 1/1b
153/5 ± 2/4ab
254/9 ± 31/8ab
17/98 ± 1/24a
398/5 ± 78/4a

23/1 ± 0/49ab
5/91 ± 0/10b
64/7 ± 0/67ab
23/2 ± 0/46a
4/43 ± 0/13a
21/6 ± 0/38b
25/1 ± 1/2ab
152/1 ± 1/9ab
256/9 ± 29/1ab
18/44 ± 1/03a
366/6 ± 63/3b

24/1 ± 0/43a
6/48 ± 0/12a
66/9 ± 0/74a
21/8 ± 0/23b
4/76 ± 0/23a
23/1 ± 0/68a
25/7 ± 1/3a
155/7 ± 2/1a
234/9 ± 15/8c
15/46 ± 1/03b
357/6 ± 26/3b

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p≤0/05
جدول  4میانگین مقادیر فراسنجههاي ایمنی فیلماهیان پرورشی در تیمارهاي مختلف غذایی
فراسنجههای ایمنی
ایمونوگلوبولین کل ()mg/dL
لیزوزی ()µg/mL

تیمارهای آزمایشی
گروه شاهد

تیمار ( 1الیزین)

تیمار ( 2متیونین)

تیمار ( 3الیزین  +متیونین)

9/59 ± 2/59b
0/87 ± 0/36b

11/89 ± 2/39ab
1/82 ± 0/39b

10/8 ± 1/56ab
1/59 ± 0/59b

13/3 ± 2/68a
3/42 ± 0/98a

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)p≤0/05

بحث
شراخ ،های وزن نهایی ،درصرد افزایش وزن بدن ،شراخ
رشررد ویژه ،نسرربت بازده پروتیین ،ضررری چاقی و ضررری
تبردیرل غرذایی مراهیرانی کره از محتوی مکمرل الیزین +
متیونین (تیمرار  )3تغرذیره کرده بودنرد برهطور معنیدار از
ماهیان تغذیه شررده از دیگر جیرهها باالتر بود .اسررتفاده از
کنجرالره سرررویرا منراسررر ترین روش برای ترامین نیرازهرای
پروتیینی جیره اسرررت ( .)Gatlin et al. 2007برنرامره
تغذیهای مطلوب سررب بهبود شرراخ های رشررد ،درصررد
بازماندگی ،ضرری تبدیل غذایی ،کمك به کاهش فضروالت
ماهی ،کاهش اتالف غذا ،کاهش تنوع اندازه ،درصرد افزایش
تولیرد و بهبود کیفیرت آب میشرررود ( Tucker et al.
 Mazurkiewicz .)2006و همکراران ( )2009برا مطرالعره
تغذیه تاسرماهی سریبری ( )Acipenser baeriiگزارش
کردند که پروتیین سرررویای کنسرررانتره و کلزا جایگزین
مناسربی برای پودرماهی خواهد بود .مطالعه روی تاسرماهی

ایرانی ( )A. persicusنشررران داد کره کنجرالره سرررویرا
میتواند به شررکل جزئی جایگزین منابع پروتیین حیوانی
شرود ،درصرورتیکه عنصرر فسرفر توسر فعالیت میکروبی
فیتراز و یرا برهصرررورت فسرررفر خرال بره مراهی برسرررد
(.)Imanpoor et al. 2010
در مطالعه حاضرر ،باالترین وزن کسر شرده و ضرری چاقی
در تیمرار الیزین  +متیونین (تیمرار  )3مشررراهرده شرررد که
دارای اختالف معنیدار برا دیگر تیمرارهرا بود .در واقع ،جیره
محتوی  344گرم بر کیلوگرم کنجاله سرویا به اضرافه مقادیر
 22/02و  12/94گرم بر کیلوگرم ماده خشررك مکملهای
الیزین و متیونین ،عالوه بر ترأمین نیرازمنردیهرای غرذایی بره
اسریدهای آمینه ،باعث افزایش میزان شراخ های رشرد در
فیلماهی خواهد شرد .با توجه به ثابت بودن مدیریت تغذیه
و پرورش ماهیان مورد بررسرری و نیز کاهش معنیدار روند
رشرد و کارایی غذا در ماهیان شراهد نسربت به دیگر تیمارها
میتوان ادعرا کرد کره الیزین و متیونین جیره پرایره نراکرافی
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است و این امر به دلیل عدم تأمین اسیدهای آمینه ضروری
جیره ،منجر به تأثیر نامطلوب بر روند رشرد و فراسرنجههای
فیزیولوژیك گونه مذکور ،کاهش احتمالی قابلیت هضرر و
وخی تر شرردن تغییرات سرراختاری روده بزرگ ( Burr et
 )al. 2012خواهد شرد .نتایج فوب با مطالعات  Sarderو
همکراران ( )2009در گونره کپور هنردی روهو ( Laebo
 ،)rohitaتیالپیرای نیرل ()Oreochromis niluticus
( ،)Gaber, 2006تاسرماهی ایرانی (محسرنی و همکاران،
 ،)1389مراهی صررربیتی (یعقوبی و همکراران )1395 ،و
ماهی سروکال ( )Nguyen etn al. 2019ه سرویی دارد.
ه چنین در مطالعه حاضرر ،فیلماهیان تغذیه شرده با جیره
پایه آرد سویا به هر رمراه مکملهای جر رداگانه الیزین یر را
متیونین بهطور معنیدار روند رشرد و کارایی تغذیه باالتری
نسربت به گروه شراهد داشرتند .اگرچه ،مکملهای جداگانه
اسریدآمینه باعث عملکرد رشرد بهتر نسربت به گروه شراهد
بودند ،اما ترکی الیزین و متیونین با ه  ،نسربت به مکمل
مجزای الیزین یا متیونین در جیره پایه ،برای رشرد بیشرتر،
نتیجه بهتری داشررت .کیفیت پروتیین و ترکی اسرریدهای
آمینره جیره ،دو عرامرل مه اثرگرذار روی رشرررد مراهیران
هسرررتنرد ،بره طوریکره پروتیین جیرههرای غرذایی کره حتی
فق یك نوع اسریدآمینه ضرروری را نداشرته باشرند ،برای
رشد کافی نیستند.
نتایج مطالعات  Takagiو هرررر رمکاران ( )2001مشررابه
یافتههای حاضرر اسرت که گزارش کردند ماهیان سری قرمز
دریایی ( )Pagrus majorتغذیه شرده با جیره کنسرانتره
سرررویا به همراه مکمل متیونین و الیزین ،از روند رشرررد و
کارایی غذایی باالتری نسرربت به جیره بدون این دو اسررید
آمینره برخوردار بودنرد .میزان تحمرل گونرههرای مترداول
پرورشرری به بازدارندههای موجود در کنجاله سررویا متفاوت
اسرت .بازدارنده پروتیاز ،یك ماده ضردغذایی بسریار شرایع
اسرررت که دو گروه شرررامل بازدارنده تریپسرررین و دیگری
بازدارنده پروتیاز در کنجاله سرررویا وجود دارد ( Norton,
 .)1991نترایج دسرررتراوردهرا در آزادمراهی اقیرانوس اطلس
( )Salmo salarنشررران داد کره افزایش مقرادیر کنجرالره
سرویا به میزان  30تا  %40تأثیر منفی در روند رشرد نداشرته
اسرت .اگر به یك جایگزین پروتیینی مناسر به جای پودر
مراهی و تعیین توان برالقوه آن در آبزی پروری پرداختره
شرود ،باید به تأثیر آن پروتیین جایگزین بر کارکرد دسرتگاه
ایمنی و پرایرداری مراهیران تغرذیره شرررده در مقرابرل بیمراریهرا

توجه شود ،چرررون کارخانجرررات تولیررردکننده غرررذا و
پرورشدهنردگران همواره در مورد الحراب منرابع پروتیین
جانشررین بهدلیل تأثیر منفی آنها بر شرراخ های ایمنی
آبزی مورد نور تردید دارند ،حتی اگر ثابت شررود که ماهی
تغذیه شررده از این منابع روند رشررد خوبی داشررته اسررت
( .)Francis et al. 2001در مطرالعره بررسررری کمبود
متیونین و الیزین در مراهی صررربیتی ،یعقوبی و همکراران
( )1395هیچ تفراوت معنیداری را بین تیمرارها در درصرررد
بقا مشراهده نکردند ،اما همه شراخ های رشرد و تغذیه در
بین تیمرارهای دارای کمبود اسررریردآمینره نسررربرت به گروه
شراهد بهصرورت معنیدار کاهش ،ولی میزان ضرری تبدیل
غرذایی افزایش یرافرت .همچنین ،در تحقیب دیگر ،مقرایسررره
سرره سررطح کمبود ،کافی و مازاد اسرریدآمینه متیونین در
ماهی سوکال نشان داد که کاهش رشد ،سوختوساز ضعیف
و کراهش ابقرای نیتروژن فق در مراهیران تغرذیره شرررده برا
سررطح کمبود متیونین رخ داده اسررت ( Nguyen et al.
.)2019
در مطرالعره حراضرررر ،مکمرل الیزین و متیونین براعرث بهبود
شررای بیوشریمیایی خون شردند Shuender .و همکاران
( )2001گزارش کردند که جیرههای فرموله شررده با انرژی
و پروتیین یکسران پودر ماهی میتواند حداکثر تا  300گرم
در کیلوگرم توسر کنجاله سرویا همراه با الیزین و متیونین
بررای برهربرود حرجر هرمرراتروکرریررت در کرپرور سررریرراه
( )Mylopharyngodon piceusجررایرگرزیرن شرررود.
 Zhouو هرمرکرراران ( (2005اخرترالف مرعرنریداری در
شررراخ هرای خونی از جملره هموگلوبین ،همراتوکریرت و
گلبولهای قرمز ماهی سروکال که از سرطوح مختلف کنجاله
سرویا تغذیه کرده بودند ،نشران دادند .در پسرتانداران مثل
انسران ،اثرات کاهشدهنده کلسرترول خون با مصررف سرویا
کامال ثابت شررده اسررت .مدارک مسررتندی در باره اثرات
کاهشدهنده کلسررترول در ماهیانی که با جیرههای حاوی
پروتیین گیاهی تغذیه شردهاند ،وجود دارد ( Kaushik et
 .)al. 1995; De Francesco et al. 2004در آزمایش
حاضرر ،تری گلیسررید و کلسرترول پالسرمای ماهیان تغذیه
شررررده برا مکمرلهرای الیزین و متیونین دارای اختالف
معنیداری با گروه شراهد بودند .تریگلیسررید سررم بهعنوان
یرك نشرررانگر کوتراه مردت در مورد وضرررعیرت تغرذیره برهکرار
میرود ( .)Imanpoor et al. 2010در جرایگزین کردن
پروتیین گیراهی برا جرانوری ،افزایش چربی کرل بره همراه
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افزایش تریگلیسررررید پالسرررما در ماهیان نشررراندهنده
سررروحرت و سررراز براالی چربی و جواب مثبرت بره پروتیین
جایگزین است .اگرچه سوختوساز کلسترول در پستانداران
و ماهی با ه متفاوت اسرت ،اما گزارش شرده که جایگزینی
منرابع پروتیین گیراهی بره دلیرل افزایش ترشرررح نمركهرای
صرررفراوی مرانع از جرذب کلسرررترول یرا منجر بره جرذب و
برازگیری در دیواره روده شرررده و بره این ترتیر  ،کراهش
کلسرترول یا هایپوکلسرترومی رخ میدهد ( Kaushik et
 .)al. 2004غلورت گلوکز خون در مطرالعره حراضرررر از
تیمارهای غذایی تأثیر پذیرفت .غلوت گلوکز خون در گروه
شراهد ،بهطور معنیدارنسربت به دیگر تیمررر رارها پایینتر
برررود .کاهش میزان گلررروکز پالسرررما نشاندهنده تأثیر
کنجاله سرویا بر سروختوسراز انرژی در بدن ماهیان اسرت
( .)Zhou et al. 2005غلورت پروتیین کرل در خون،
شراخصری برای بررسری سرالمت و وضرعیت تغذیهای ماهی
اسررررت .همچنین کراهش معنیدار پروتیین کرل خون در
هنگرام جرایگزینی پروتیینهرای گیراهی ،داللرت بر عردم
کرارایی تغرذیره و اختالل در کراهش پروتیین در کبرد دارد
(.)Kumar et al. 2010
در مطالعه حاضر ،اضافه نکردن مکمل الیزین و متیونین در
جیره محتوی سرطوح باالی کنجاله سرویا ،تأثیر معنی داری
روی پروتیین کرل خون ،آنزی هرای کبردی  ALTو AST
ماهیان داشررت که نشرراندهنده عدم تطاببپذیری مناسر
فیلماهی به پروتیین جایگزین اسرت .از سروی دیگرALT ،
و  ASTآنزی هرایی هسرررتنرد کره در کبرد وجود دارنرد و
وظیفه آنها شرکسرتن (کاتابولیسر ) اسریدهای آمینه در کبد
و انتقرال گروههرای اسررریردآمینره از آلفراآمینواسررریردهرا بره
آلفاکتواسرریدها اسررت ( Shi et al. 2006; Soltan et
 .)al. 2008افزایش آنزی هرای  ALTو  ASTدر خون
حاصرل قسرمتهای آسری دیده کبد اسرت .میزان  ASTبا
انسرداد مجرای صرفراوی و بیماری تجمع (نفوذ) درونکبدی
( )Intrahepatic Infiltrative Diseaseصرررفرا براال
میرود ALT .هنگرامی کره سرررلولهرای کبرد تخریر می
شروند ،به خون نشرت میکند .ه چنین میزان آنزی ALT
برهطور قرابرل توجهی در کبرد آسررریر دیرده کره بره حرالرت
بحرانی رسرریده اسررت ،افزایش مییابد ( Lundstedt et
 Soltan .)al. 2004و همکاران ( (2008با افزایش میزان
ترکیر پروتیینهای گیراهی در جیره ماهی تیالپیرای نیل
کراهش میزان هموگلوبین ،همراتوکریرت و افزایش مقرادیر

آنزی های آالنین آمینوترانسرفراز و اسرپارتات آمینوترانسرفراز
را گزارش کردند.
با توجه به نتایج بهدسررت آمده از مطالعه حاضررر میتوان
نتیجه گرفت که افزودن اسریدهای آمینه الیزین و متیونین
اثرات مثبتی بر رشرد و عملکرد فیزیولوژیك فیلماهی دارد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که فیلماهی جوان پرورشری
میتوانرد برهطور مؤثری از الیزین ( )L-lysineبرهمیزان
 22/02گررم و مرتریرونریرن ( )DL-metionineب رهمریرزان
 12/94گرم در کیلوگرم جیره پرایره محتوی  344گرم در
کیلوگرم کنجاله سرویا برای بهبود روند رشرد ،کارایی تغذیه
و عملکردهای متنوع فیزیولوژیك استفاده کند.
تشكر و قدردانی
پژوهش حاضر در قال طرح مصوب شورای تحقیقات و
فناوری استان گیالن -شهرستان رشت (با حمایت مالی
استانداری گیالن) با عنوان ˝بهینه سازی جیره غذایی با
هدف افزایش شاخ های رشد ،بهبود کارایی تغذیه و
ارتقای دستگاه ایمنی تاسماهیان پرورشی (فاز اول:
فیلماهی و تاسماهی سیبری)˝ با شماره مصوب-94104 :
 4-32-32در مؤسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان
دریای خزر انجام شد .نگارندگان کمال تشکر را از کلیه
همکارانی که در اجرای این پروژه دست یاری دادند و با
کمكها و زحمات بیدریغ خود پشتیبان ما بودند ،ابراز
میدارند.
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Abstract
The present study was conducted to examine the effect of dietary lysine and methionine amino
acids on growth, blood parameters, liver enzymes and immune responses of beluga, Huso huso.
Four experimental soy protein-based treatments including D0 (without lysine or methionine),
D1 (lysine), D2 (methionine) and D3 (lysine + methionine) were formulated in triplicate groups.
A total number of 240 juvenile beluga with average weight of 144.6 ± 4.64 g were fed with the
experimental diets in the same rearing conditions for 12 weeks. L-lysine and DL-methionine
were added to the diets containing 344 g/kg soybean meal at 22.02 and 12.94 g/kg dry diets,
respectively. Growh indices in D3 (lysine + methionine) were significantly (p<0.05) higher than
those in other treatments. The lowest content of HSI belonged to D0 (control) which exhibited
significant difference (p<0.05) compated to the other treatments. The values of hematocrit,
hemoglobin, glucose, total protein, liver enzymes and number of red blood cells in in D3
revealed significant enhancement compared to D0 (p<0.05). There was an increased immune
parameter including total Ig and lysozyme in treatments with supplemented amino acids (D1,
D2 and D3) compared to D0 (control) with significant difference in case of D3 (p<0.05). In
conclusion, beluga juveniles effectively utilize the supplemented lysine at 22.02 g/kg and
methionine at 12.94 g/kg in the dry diets containing 344 g/kg soybean meal to enhance growth
performance, haematological and immune parameters.
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