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ABSTRACT
In this study, the effects of mixture of dietary nano-selenium, vitamin
C and E on growth indices, liver enzymes and nonspecific immune
response of juvenile Huso huso were investigated. One hundred and
twenty individuals juvenile Huso huso with average weight of 77.77 ±
2.3 g were fed with four diets including treatment A (TA by adding 0.1,
30 and 100 mg/kg), treatment B (TB by 0.2, 60 and 200 mg/kg),
treatment C (TC by 0.3, 90 and 300 mg/kg) and control group (without
adding nano-selenium, vitamin C and E) for 10 weeks. At the end of
the rearing period, blood samples were taken from fish to evaluate liver
enzymes and immune system indices. No significant differences were
observed in growth indices, feed conversion ratio and protein
efficiency ratio (p>0.05). The lowest activities of ALT and AST were
found in TA and TB (p>0.05). However, IgM and ACH50 levels were
significantly higher in TB and TA than in control group, respectively
(p<0.05). The results of this study indicated that the addition of a
mixture of nano-selenium, vitamin C and E in TA and TB enhanced
nonspecific immune system in juvenile Huso huso.
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"مقاله پژوهشی"
تأثیر مخلوطی از نانو سلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eجیره بر شاخصهای رشد ،آنزیمهای کبدی و شاخصهای
دستگاه ایمنی غیر اختصاصی فیل ماهی ( )Huso husoجوان
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چکیده
در این تحقیق تأثیر مخلوطی از ریزمغذیهای نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eجیره بر شاخصهای
رشد ،آنزیمهای کبدی و دستگاه ایمنی غیر اختصاصی فیلماهی ( )Huso husoجوان بررسی شد.
به این منظور ،تعداد  120عدد بچه فیلماهی با میانگین وزن  77/77 ± 2/3گرم به مدت  10هفته با
چهار جیره شامل تیمار ( Aبه ترتیب حاوی  30 ،0/1و  100میلیگرم در کیلوگرم نانوسلنیوم،
ویتامینهای  Cو  ،)Eتیمار ( Bحاوی  60 ،0/2و  200میلیگرم در کیلوگرم) و تیمار ( Cحاوی
 90 ،0/3و  300میلیگرم در کیلوگرم) و جیره شاهد (فاقد مکملهای مذکور) تغذیه شدند .در پایان
دوره پرورش برای بررسی آنزیمهای کبدی و شاخصهای دستگاه ایمنی از ماهیان نمونه خون تهیه
شد .اختالف معنیداری در رشد ،ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین ماهیان مشاهده نشد
( .)p<0/05کمترین فعالیت  ALTو  ASTدر ماهیان تغذیهشده با تیمارهای  Aو  Bبود
( .)p<0/05مقادیر ایمونوگلوبولین  IgMو کمپلمان  ACH50به ترتیب در تیمارهای  Bو  Aبهطور
معنیداری از جیره شاهد بیشتر بود ( .)p>0/05نتایج نشان داد که افزودن مخلوطی از ریزمغذیهای
نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eدر سطوح  30 ،0/1و  100میلیگرم در کیلوگرم و همچنین،0/2 ،
 60و  200میلیگرم در کیلوگرم (تیمارهای  Aو  )Bموجب بهبود شاخصهای دستگاه ایمنی غیر
اختصاصی در فیلماهی جوان میشود.
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مقدمه
در سال  ،1397بیش از  116مزرعه در بیش از  21استان
کشور با ظرفیت تولید  6332تن گوشت و بیش از  95تـن
خاویـار در حـال فعالیت بودهاند (عبدالحی و کرمیراد،
 .)1397در این مزارع گونههای اصلی پرورشی فیلماهی و
تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiبودند که عمدتاً در
حوضچههای بتونی در تراکم باال پرورش مییافتند
( .)Kalbassi et al. 2012تراکم به دلیل اثرگذاری بر
واکنشهای فیزیولوژیک و رفتاری ماهیان بر شاخصهای
رشد ،وضعیت تغذیه و عملکرد دستگاه ایمنی آنها تأثیرگذار
است و موجب کاهش تولید در واحد سطح میشود
( Montero et al. 1999; Ellis et al. 2002; North
 .)et al. 2006; Yarahmadi et al. 2016بنابراین ،در
کنار مدیریت قوی و بهینه سازی آب مصرفی (حسینپور و
همکاران )1399 ،و شرایط مناسب پرورش ،غذادهی با
جیرههای مناسب همراه با ترکیبات ارزان و دارای ریز
مغذیهای کارآمد برای تولید تجاری و بهینه تاسماهیان
ضروری است ( .)Hung and Lutes, 1987در حال حاضر،
متخصصان تغذیه در بسیاری از نقاط جهان ،برای افزایش
تولید و کاهش اثرات عوامل استرسزای محیطی بر ماهیان
پرورشی اقدام به الحاق بعضی مواد معدنی و ویتامین و یا
عناصر فلزی خاص ( )Adenieh et al. 2020به جیره
غذایی میکنند .در این مـیان ،شـبه فـلز سـلنیوم و ویتامین-
های  Cو  Eاز اهمیت خاصی برخوردار هستند
()Küçükbay et al. 2009
سلنیوم یک عنصر ریزمغذی ضروری در انسان ،حیوان و ماهی
محسوب میشود .این فلز جزء اصلی ساختمان آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز بوده و نقش حفاظت از سلول و غشاء در
برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکالهای آزاد را از طریق
تشکیل سلنوپروتئینها مانند گلوتاتیون پراکسیداز و
تیوردوکسین ردوکتاز ( )Miezeliene et al. 2011بازی
میکند .این ماده نقش مهمی در فرآیندهای دستگاه ایمنی و
غدد درونریز دارد ( .)Khan et al. 2017از آنجا که در
جیرههای غذایی مبتنی بر پودر ماهی و پروتئینهای گیاهی
و جانوری پرورشی ،سلنیوم به حد کافی وجود ندارد ( Rider
 ،)et al. 2009; NRC, 2012اضافهکردن سلنیوم در

اشکال مختلف به جیره غذایی ماهیان مختلف توصیه میشود
( Lorentzo et al. 1994; Wang and Lovell,
 .)1997نانوذره سلنیوم فرم جدیدی از سلنیوم است که به
دلیل دسترسی زیستی باالتر و سمیت نسبتاً کمتر در مقایسه
با دیگر اشکال سلنیم ،توجه محققان را به خود جلب کرده
است ( .)Wang et al. 2013تأثیرات مثبت سلنیوم در
افزایش رشد و فعالیت دستگاه ایمنی کپور معمولی
(،)Ashouri et al. 2015( )Cyprinus carpio
،)Han et al. 2011( Carassius auratus gibilio
دورگه باس طالیی ( Morone chrysops × M.
 ،)Jaramilo et al. 2009( )saxitilisقزلآالی
رنگینکمان (Kucukbay ( )Oncorhynchus mykiss
 )et al. 2009و ماهی دمزرد (Le ( )Seriola ltandi
 )and Fatedov, 2014گزارش شده است.
ویتامین ( Cاسید اسکوربیک) یک ضد اکسایش محلول در
آب است که توان مهار رادیکالهای آزاد دخیل در
هیدروکسیله کردن پرولین و لیزین را دارد ( Dabrowski,
 )2001و برای تولید کالژن و ساخت ماتریکس استخوان مورد
نیاز است ( .)Dabrowski et al. 2004بر پایه مطالعات
 )2010(Trichetشاخصهای پاسخ ایمنی توسط سطوح
ویتامین  Cبسیار باالتر از نیازهای فیزیولوژیک بدن تحریک
میشود و موجود را در برابر افزایش استرس حفاظت میکند.
مطالعات  Kharaو همکاران ( )2016نشان داد که افزایش
ویتامین  Cدر جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان موجب
افزایش تحریک پاسخهای ایمنی ،فعالیت سلول های بیگانه
خوار (ماکروفاژ) ،تکثیر سلولی ،فعالیت کمپلمان ،الیزوزیم،
فعالیت بیگانه خواری گلبولهای سفید و تولید سایتوکنین و
آنتیبادی میشود .اگرچه گزارشهایی در دست است که
بعضی از گونههای ماهیان خاویاری مانند تاسماهی سیبری
قادر به تولید اسید اسکوربیک از طریق L-gulono-1,4-
 lactoneهستند ( ،)Moreau et al. 1996اما مطالعات
 Falahatkarو همکاران ( )2006نشان داد که توانایی تولید
این ویتامین در ماهیان خاویاری ،در شرایط پرورش مصنوعی
کافی نیست و بهخصوص باید در مراحل اولیه زندگی به جیره
غذایی اضافه شود.
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ویتامین  Eیک ترکیب ضداکسایش فیزیولوژیک قوی است
که از طریق غیرفعال کردن رادیکالهای آزاد موجب جلوگیری
از اکسایش اسیدهای چرب میشود و عالوه بر نقشهای
ضداکسایشی و ضد پراکسیده شدن سلولی ( Hamre,
 ،)2011نقش مهمی در سالمت و رشد ماهیان ( Zhou et
 )al. 2013از طریق بهبود پاسخهای ایمنی بدن
( )Trushenski and Kohler, 2008دارد .سطوح
مناسب ویتامین  Eدر جیره غذایی آبزیان موجب بهبود
کیفیت الشه ( ،)Zanon et al. 2018ترکیب اسیدهای
چرب آلی ( )Chen et al. 2018و ایمنی ( Lu et al.
 )2016میشود ،اما در کنار تأثیرات مثبت نانوسلنیوم،
ویتامینهای  Cو  Eبر شاخصهای رشد و دستگاه ایمنی بدن
ماهیان ،گزارشهای متعددی از اثرات همافزایی و فزآینده این
عناصر در دست است .مطالعات انجامشده در قزلآالی
رنگینکمان در باره تغذیه این گونه با ترکیبی از نانوسلنیم و
ویتامین  ،)Naderi et al. 2001( Cنانوسلنیوم و
ویتامین  )Ortuno et al. 2001( Eو اثرات ترکیبی
نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eدر گونه تیالپیای نیل
( )Dawood et al. 2020( )Tilapia niluticusو
قزلآالی رنگینکمان ( )Harsij et al. 2020حاکی از
افزایش رشد و ارتقای شاخصهای ایمنی بود .در صورتی که
اطالعاتی در مورد اثرات همافزایی نانوسلنیوم ،ویتامینهای C
و  Eبر شاخصهای رشد ،آنزیمهای کبدی و دستگاه ایمنی
فیلماهی در دست نیست .هدف از این پژوهش بررسی سطوح
مختلف مخلوط ریزمغذیهای نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو
 Eبر شاخصهای رشد ،آنزیمهای کبدی و شاخصهای
دستگاه ایمنی غیراختصاصی فیلماهی جوان بود.
مواد و روش ها
تهیه جیره آزمایشی حاوی ریزمغذی ضداکسایشی
نانوسلنیوم با خلوص  ،%99/99اندازه ذره  30-50نانومتر از
شرکت پیشگامان نانو مواد ،خراسان ،ایران ،ویتامین ( Eآلفا
توکوفرول) با خلوص  %99از شرکت ( )Laids, Englandو
ویتامین ( Cاسکوربات پلیفسفات) از شرکت امید پارسا
(دماوند ،ایران) تهیه شد .برای تغذیه ماهیان از جیره تجاری
ماهیان خاویاری شرکت فرادانه ( )GFS1بهعنوان غذای پایه

دارای  %36-44پروتئین %1/5 ،فیبر خام %12-16 ،چربی
خام %7-10 ،خاکستر %6-11 ،رطوبت و  %1-1/5فسفر
استفاده شد .یک قسمت از جیره یاد شده بهعنوان جیره شاهد
در نظر گرفته شد و به آن مکمل اضافه نشد .قسمت شاهد و
سه قسمت دیگر توسط دستگاه آسیاب ( Damico,
 )Tehran, Iranآسیاب شدند .نانوسلنیوم ،ویتامینهای C
و  Eدر دوزهای  100 ،30 ،0/1میلی گرم در کیلوگرم (تیمار
 60 ،0/2 ،)Aو  200میلیگرم در کیلوگرم (تیمار  )Bو ،0/3
 90و  300میلیگرم در کیلوگرم (تیمار  )Cبه ترتیب در 5
میلیلیتر روغن آفتابگردان 100 ،و  100میلیلیتر آب مقطر
جداگانه حل شد .سه محلول حاصل در یک بشر یک لیتری
ریخته ،و به سه دسته غذایی آسیاب شده افشانه شد (آدینه و
همکاران .)1398 ،خمیر غذایی تهیه شده از هر تیمار از چرخ
گوشت صنعتی ( Pars Esfahan, GM32, Esfahan,
 )Iranبا قطر صفحه  3میلیمتر عبور و به صورت رشتهای
بیرون آمد .پلتهای خارج شده از چرخ گوشت روی سینی-
های 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.
تغذیه و پرورش ماهیان
تعـداد  120عـدد بچـه فیـل مـاهی بـا متوســـط وزن ± 2/3
 77/77گرم در بخش آبزیپروری موســـســــه تحقیقــات
تاسـماهیان دریای خزر (رشـت ،گیالن) در مخازن فایبرگالس
 500لیتری با مشـخصـات قطر  105سـانتیمتر و ارتفاع 51
ســــانتیمتر پرورش یـافتنـد .دبی آب ورودی بـه هر مخزن
پرورش (مخلوطی از آب چاه و آب رودخانه سـفیدرود) 4/75
لیتر در دقیقه بود .ماهیان با جیرههای آزمایشی به میزان %2
وزن بـدن در ســـاعـات  15 ،8و  21بـه مـدت  10هفتـه تغـذیـه
شـدند .دوره نوری شـامل  14سـاعت روشـنایی و  10سـاعت
تـاریکی بود .میـانگین دمـا ،اکســـیژن و  pHدر طی دوره
پرورش به ترتیب  24/90 ± 0/53درجه ســـانتیگراد0/21 ،
 6/90 ±میلیگرم در لیتر و  7/92 ± 0/09بود .برای ارزیـابی
میزان رشــد و تعیین زیتوده هر مخزن ،زیســتســنجی در
فواصـل  15روزه انجام شـد ( .)Luo et al. 2010در پایان
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دوره تغـذیـه مـاهیـان بـا جیرههـای آزمـایشـــی ،بـا اســـتفـاده از
ســـرنـ  2میلیلیتری آغشـــتـه بـه هپـارین از  %30جمعیـت
ماهیان ( 3عدد ماهی از هر مخزن) نمونه خون تهیه شــد .به
منظور تهیـه پالســـمـا نمونـههـای خون بـا دور  3000 gو بـه
مــدت  10دقـیـقــه ســــانـتـریـفـیـوژ ( Labfuge 200,
( )Frankfort, Germanyکـاظمی و همکـاران )1389 ،و
سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.
روشهای آزمایشگاهی
برای ارزیابی میزان کلی ایمونوگلوبولین سرم از روش رسوب
با سولفات روی استفاده شد .ابتدا بافر  0/7میلیمول سولفات
روی تهیه ،و  pHآن به  5/8رسـانده شد .سپس ،در ریزلوله-
های استریل  12/5میکرولیتر از سرمهای زمانهای صفر30 ،
و  60به صورت جداگانه ریخته شد و  850میکرولیتر از
سولفات روی به هر ریزلوله اضافه و به خوبی مخلوط شدند.
بعد از  2ساعت قرار گرفتن در دمای اتاق 100 ،میکرولیتر از
محلول باال در پلیت  96خانهای االیزا ریخته و در طول موج
 590نانومتر جذب نوری قرائت شد .برای 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 ذکرشده و بهصورت همزمان
بررسی شدند .میزان ایمونوگلوبولین در نمونه اولیه  25میلی-
گرم 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 ( )RaRBCبه شرح زیر
انجام شد .نمونههای رقیق شده سرم خون ماهی در رقتهای
 0/1تا  0/25میلیلیتر تهیه و در لولههای آزمایشگاهی توزیع
و توسط محلول بافر باربیتورات حاوی  EGTAبه حجم 25
میلیلیتر رسیدند .در مرحله بعد  0/1میلیلیتر گلبول قرمز
خرگوش به هر لوله آزمایش اضافه شد .بعد از گرمخانهگذاری
به مدت  2ساعت در دمای  22درجه سانتیگراد3/1 ،
میکرومول کلرید سدیم  %0/9به آنها اضافه شد .بعد از این
مرحله نمونهها در دستگاه سانتریفیوژ در دور  836 gبه مدت
 5دقیقه در چهار درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا
 RaRBCتجزیهنشده حذف شود .غلظت نوری محلول رویی

(سوپرناتانت) حاصل در طول موج  414نانومتر اندازهگیری
شد و در ادامه ،حجم  50درصدی گلبول قرمز حلنشده برای
تعیین فعالیت کمپلمان نمونه بر اساس فرمول زیر استفاده
شد:
( × 0/5عکس سرم رقیق شده) × ACH50 (u/%) = 1/k

فعـالیـت الیزوزیم بـا روش کـدورتســـنجی بر اســـاس روش
 )1990( Ellisانـدازهگیری شـــد .بـه این منظور غلظـت یـک
مـیـلـیگـرم در مـیـلـی لـیـتـر ســـفـی ـده تـخـم مـرر بـرای تـخـلـیــه
اسـتاندارد در نظر گرفته شـد 25 .میکرولیتر نمونه سـرم ماهی
در تکرارهای سـهتایی در پلتهای  96سـوراخه ریخته ،و 175
میکرولیتر ســـوســـپانســـیون  Micrococcus luteusدر
غلظت  0/2میلیگرم بافر فســفات  0/5موالر در  6/2 pHبه
آنها اضــافه شــد .در گروه شــاهد منفی ،بافر فســفات نمکی
جایگزین ســرم شــد .کاهش مقدار  ODدر طول موج 350
نانومتر بعد از یـــ ـک سـاعت و پـــ ـنج دقیقه در  22درجه
ســـانتیگراد ثبت شـــد .یک واحد فعالیت آنزیم الیزوزیم ،بر
مبنای کاهش جذب  0/001در دقیقه تعریف شد.
آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو اسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTبا استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون و با روش
فتومتریک توسط اسپکتروفتومتر ( IRMA, Tokyo,
 )Japanاندازهگیری شد .برای اندازهگیری غلظت  ALTسرم
خون ابتدا  100میکرولیتر از سرم خون ماهی با 1000
میکرولیتر معرف شماره یک ( 100میکرومول در لیتر TRIS
در  500 ،7/5 pHمیکرومول در لیتر ال-آالنین و  1200و
احد در لیتر الکتات دیهیدروژناز) مخلوط ،و در دمای 37
درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .به این محلول250 ،
میکرولیتر معرف شماره  15( 2میکرومول در لیتر 2-
 0/18 ،Oxoglutarateمیکرومول در لیتر  )NADHاضافه
شد و مراحل جذب نوری در زمانهای  2 ،1و  3دقیقه در
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  340نانومتر ،قـطر
کووت یک سانتیمتر و دمای  37درجه سانتیگراد قرائت شد.
مقدار اختالفات جذب نوری پس از دقایق  2 ،1و  3جمع و بر
عدد  3تقسیم و میانگین به دست آمده بر اساس پروتکل ارائه
شده توسط شرکت مذکور در ضریب جذب ( )1985ضرب و
بر اساس جدول ضرایب خطا ،غلظت  ALTمحاسبه شد
(.)Thomas, 1998
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محاسبات آماری شاخصهای رشد ،غذا ،شاخص
هپاتوسوماتیک و شاخص احشایی بر اساس روابط زیر محاسبه
شد (فالحتکار:)1394 ،

شاخصهای رشد

با انجام زیستسنجیهای یکماهه و با توجه به اطالعات به
دست آمده از طول و وزن ماهیان و تشکیل بانک اطالعاتی،
شاخص وضعیت ({ × 100 = )CFوزن ماهی بر حسب گرم( /طول کل بر حسب سانتیمتر)}3
افزایش وزن ( = )g( )WGوزن نهایی ( – )gوزن اولیه ()g
افزایش وزن بدن ((( = )%( )BWIافزایش وزن ( / )gوزن ابتدایی (100 × ))g

ضریب رشد ویژه ( %( )SGRدر روز) = (] × 100لگاریتم وزن نهایی– لگاریتم وزن اولیه) /تعداد روز (زمان)
نرخ تبدیل غذایی ( = )FCRغذای خشک مصرفی شده ( / )gافزایش وزن ()g
نرخ کارایی پروتئین ( = )PERوزن تر اضافه شده (افزایش بیوماس) ( / )gمقدارپروتئین مصرفی ()g
شاخصکبدی ((( × 100 = )%( )HSIوزن کبد ( / )gوزن بدن())g
شاخص احشایی (({ × 100= )%( )VSIوزن امعاء و احشاء ( / )gوزن بدن(})g
سنجش آماری

نتایج

دادههای کسب شده در نرمافزار  Excelثبت و پردازش شد.
سپس ،نرمال بودن دادهها از طریق آزمون شاپیروولیک
( )Shapiro-Wilk Testسنجش شد .از آزمون تجزیه
واریانس یکطرفه ( )One-Way ANOVAبرای مقایسه
آماری تیمارها و از روش دانکن برای بررسی وجود یا عدم
وجود اختالف معنیدار بین میانگین تیمارهای مختلف
آزمایشی استفاده شد .در آزمونهای آماری سطح معنیداری

مقادیر برخی از فراسنجههای کیفی آب (دما ،اکسیژن محلول،
 pHو آمونیاک کل) در جدول  1نشان داده شده است.
فراسنجههای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش در
تیمارهای مطالعه حاضر روند نسبتاً ثابتی را برای هر یک از
شاخصها نشان داد .دمای آب ،اکسیژن محلول pH ،و
آمونیاک کل به ترتیب در محدودههای  17/85 ± 0/45درجه
سانتیگراد 7/22 ± 0/36 ،میلیگرم در لیتر 6/8 ± 0/3 ،و
 0/4 ± 0/16میلیگرم در لیتر ثبت شد.

 0/05در نظر گرفته شد (.)p0/05

جدول  1شرایط فیزیکوشیمیایی آب مخازن پرورش در طی دوره تغذیه ماهیان با جیرههای فرموله شده (میانگین  ±انحراف
معیار).
فراسنجه ها
دما (سانتیگراد)
اکسیژن محلول (میلیگرم در لیتر)
pH
آمونیاک کل (میلیگرم در لیتر)

 25روز اول

 25روز دوم

 20روز سوم

میانگین کل

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 ± 0/3
0/4 ± 0/16

شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذایی
شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهیان تغذیهشده با
جیره شاهد و جیرههای آزمایشی در جدول  2آورده شده است.
وزن نهایی بین تیمارهای مختلف آزمایشی اختالف آماری
معنیداری نداشت .به طوریکه بیشترین و کمترین وزن

نهایی بهترتیب به ماهیان تیمارهای  Aو ± 13/93( C
 357/95و  338/45 ± 4/17گرم) تعلق داشت (.)p<0/05
شاخص ضریب چاقی ماهیان تیمارهای مختلف فاقد اختالف
معنیدار آماری بود ( .)p<0/05بیشترین درصد افزایش وزن
بدن در تیمار  ،)%375/37 ± 33/86( Aباالتر از گروه شاهد
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بود ( .)p<0/05( )%339/85 ± 29/86مقادیر عددی نرخ
رشد ویژه در تیمارهای مختلف به هم نزدیک و فاقد اختالف
معنیدار آماری ( 2/1تا  %2/02در روز) بود ( .)p<0/05ضریب
تبدیل غذایی در بین ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف
مکملهای ضد اکسایشی و شاهد تفاوت معنیدار آماری

نداشتند ،به طوری که کمترین مقدار آن در تیمار  Aبه دست
آمد ( .)p<0/05مطلوبترین نسبت بازده پروتئین در تیمار
 Aو کمترین آن در تیمارهای  Bو  Cمشاهده شد ،هر چند
که اختالف معنیداری در ماهیان مشاهده نشد (.)p<0/05

جدول  2عملکرد رشد فیلماهی ( )Huso husoتغذیه شده با مخلوطی از ریزمغذیهای نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو ،n=3( E
میانگین  ±انحراف معیار).
شاخصها  /جیره

A
75/38 ± 2/41

B
77/35 ± 1/06

C
80/29 ±1/32

78/45 ± 2/7

وزن نهایی (گرم)

357/95 ± 13/93

337/25 ± 15/62

338/45 ± 4/17

344/5 ± 19/23

28/48 ± 1/31
42/65 ± 0/91
0/46 ± 0/01

28/42 ± 0/57
42/14 ± 0/48
0/45 ± 0/03

28/39 ± 0/13
41/8 ± 0/00
0/46 ± 0/00

30 ± 2/56
41/69 ± 0/15
0/47 ±0/02

375/37 ± 33/86

335/9 ± 14/2

321/66 ±12/17

339/85 ± 29/86

2/19±0/1
3/97±0 /23

2/07 ±0 /04
3/66 ±0 /2

2/02 ± 0/04
3/63 ± 0/07

2/08 ±0/12
3/74 ± 0/ 3

1897/99

1991/53

1965/65

1974/18

0/67 ± 0/06
3/72 ± 0/36

0/76 ± 0/01
3/26 ± 0/06

0/76 ± 0/01
3/28 ± 0/07

0/74 ± 0/04
3/36 ± 0/19

وزن اولیه (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

پاسخهای ایمنی غیراختصاصی
میزان آلکالین فسفاتاز سرم ماهیان در تیمارهای مختلف
اختالف معنیدار آماری نداشت ،هر چند که با افزایش میزان
نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eاین شاخص افزایش یافت و
بیشترین مقدار آن در تیمار  Bمشاهده شد (.)p<0/05
الیزوزیم در گروه شاهد اختالف معنیداری با ماهیان تیمارها
نداشت ،هر چند که مقدار آن در تیمار  ،Bاز U/mL/min
 36/75 ± 4/7به  37/5 ± 5/5 U/mL/minافزایش یافت
( .)p<0/05اما تیمارهای  Bو  Cبه ترتیب باعث افزایش
معنیدار ایمونوگلوبولین  )IgM( Mبه میزان mL/dL
 48 ± 5/35و  48 ± 7/25 mL/dLدر مقایسه با گروه شاهد

شاهد

شدند ( .)p<0/05مقدار کمپلمان در تیمارها ،در مقایسه با
گروه شاهد افزایش یافت به طوری که میزان کمپلمان در
تیمار  )u/% 138/7 ± 2/38( Aبه طور معنیدار بیش از
گروه شاهد بود (.)p>0/05
اطالعات مربوط به آنزیمهای کبدی در جدول  3آورده شده
است .اگرچه تفاوت معنیداری در آنزیمهای  ALTو AST
در ماهیان تغذیهشده با تیمارهای مختلف غذایی مشاهده
نـشد ( ،)p<0/05امــا بـیشترین و کـمتـرین مـیـزان آنزیم-
های  ALTو ASTبه ترتیب در پالسمای خون تیمارهای C
و  Aمشاهده شد.
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جدول  3شاخصهای ایمنی غیر اختصاصی فیلماهی ( )Huso husoتغذیهشده با مخلوطی از ریزمغـذیهای سـلنیوم،
ویتامینهای  Cو ( Eمیانگین  ±انحراف معیار.)n=3 ،

شاخصها /جیره
آلکالین فسفاتاز ()U/L
ایمونوگلوبولین ()mL/dL
)ACH50 (u/%کمپلمان

الیزوزیم ()un/ml/min
(U/L) AST
)U/L( ALT

A

B

C

شاهد

217/5 ± 35/95
46/5 ± 1/91ab
138/5 ± 2/38a
35 ± 0/81
149 ± 15/05
10 ± 0/81

286/75 ± 72/62
48 ± 5/35a
135/25 ± 2/21ab
37/5 ± 5/35
169/25 ± 18/7
9/5 ± 1/29

258/5 ± 78/82
48 ± 7/25a
135 ± 2/94ab
32/25 ± 0/95
270/75 ± 168/98
11/75 ± 2/3

219 ± 26/01
31 ± 17/22b
133/5 ± 2/38b
36/75 ± 4/27
238 ± 82/79
12/25 ± 1/7

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار آماری است (.)p>0/05

بحث
در مطالعه حاضر ماهیان تغذیهشده با مخلوطی از
ریزمغذیهای نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eشاخصهای
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( Aو
 100میلیگرم در کیلوگرم) به دست آمد ،هر چند که
شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تیمارهای
مختلف دارای اختالف معنیدار آماری نبود ،در صورتی که
مطالعات  Khanو همکاران ( )2016 ،2017در مورد تأثیر
نانوسلنیوم و ویتامین  Cبر روی شاخصهای رشد گونه Tor
 putitoraحاکی از شاخصهای رشد بهتر و معنیدار 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 گروه شاهد بود.
این نتایج هماهن با مطالعات پیشین در مورد اثر همافزایی
سلنیوم و ویتامینهای دیگر مانند ویتامین  Eبر بهبود
شاخصهای رشد و فیزیولوژیک ماهیان است ( Gatlin et
 .)al. 1986; Fonseca et al. 2013همچنین مطالعات
محمدی دوست و همکاران ( )1399در ماهی سیباس آسیایی
( Harsij ،)Lates calcariferو همکاران ( )2020در
قزلآالی رنگینکمان و  Adinehو همکاران ( )2020ماهی
آمور ( )Ctenopharyngodon idellaتغذیهشده با
سطوح ترکـیبی نانوسـلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eبر افزایش
معنیدار شاخصهای رشد در مقایسه با جیرههای فاقد این

ریزمغذیها داللت داشت که احتمالً عوامل زیر در این امر
دخیل هستند.
سلنیوم بهعنوان یک جزء مهم آنزیم دییدیناز ،بهطور
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
تیروئیدی را در دورگه باس مخطط تغذیهشده با جیره حاوی
سلنیوم را ثبت و بر این نکته اذعان داشتند که این عامل
موجب رشد بهتر و بـازده خوراک در ماهی میشود .از سوی
دیگر ،ویتامینهای  Eو  Cاز طریق ممانعت از اکسیده شدن
اسیدهای چرب غیراشباع در بافت و افزایش سوخت و ساز،
موجب رشد آبزیان ( ،)Taveekijakarn et al. 1996بازده
خوراک و ضریب رشد ویژه میشوند ( Wassef et al.
 .)2001در کنار آن ،نانوذرات سلنیوم موجب تسریع در
ساخت سلنوپروتئینها در سلولهای پوششی روده و بهبود
هضم مغذی ( )Wang et al. 2013و پیشبرنده تولید
آنزیمهای گوارشی و افزایش فعالیت آنها میشوند
( )Shenkin, 2006که در نتیجه ،قابلیت هضم مواد مغذی
افزایش ،و منجر به افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
در آبزی میشود .اگرچه در مطالعه حاضر اختالف معنیداری
در ضریب تبدیل غذایی و شاخصهای رشد مشاهده نشد ،اما
بـهبود نسبی و نـه معنیدار آن احتماالً حمایت کننده فرضیه
بهبود هضم مواد مغذی است .عدم رشد معنیدار ماهیان
تغذیهشده با جیره حاوی ریزمغذیهای ترکیبی را میتوان به
عواملی چون اندازه ماهی ،شرایط محیط پرورش ،درجه
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حرارت آب و طریقه اضافه کردن این ریزمغذیها به جیره
نسبت داد (.)Khan et al. 2017
دستگاه دفاعی ماهیان شامل دو بخش دستگاه دفاعی ذاتی و
دستگاه دفاعی اکتسابی است که از طریق سازگاری و انطباق
با محیط اطراف و عوامل بیماریزای مربوطه فعال میشود.
مکانیسمهای دفاعی ذاتی شامل موانع پوششی از جمله
پوست ،آبشش ،روده و مخاط ،لکتین ،الیزوزیم ،پروتئین C
واکنشپذیر ،اینترفرون ،دستگاه مکمل و واکنشهای التهابی
است که اثر پیشگیری بر شیوع بیماری در ماهی دارد .در این
میان ،اجزای معمول هومورال (فعالیت کمپلمانها ،الیزوزیم،
 Igکل ،پروتئینهای فاز حاد ،سیتوکنینها) ،گلبولهای
سفید و لنفوسیتها از اهمیت خاصی برخوردارند و معیار و
نشانگری برای پویایی و یا اختالل در عملکرد دستگاه ایمنی
بدن ماهی بهشمار میآیند .ایمونوگلوبولینها دستهای از
مولکولهای زیستی هستند که در دستگاه ایمنی فعال بوده و
بهطور اختصاصی علیه پادگنها (آنتیژنها) ترشح میشوند
( .)Van Musiswinkel et al. 2006در آزمایش حاضر
افزودن مخلوطی از نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eدر
تیمارهای  Bو Cموجب افزایش معنیدار IgMدر مقایسه با
گروه شاهد شد .بر اساس گزارشهای منتشر شده ،مکمل
نانوسلنیوم میتواند عملکرد رشد و دستگاه دفاعی ضد
اکسایشی کپور را بهبود بخشد ( ;Ashouri et al. 2015
 .)Safari et al. 2016ویتامین  Eو سلنیوم عناصر
ریزمغذی مهمی هستند که به صورت همافزایی ( Gatlin et
 )al. 1986; Fonseca et al. 2013عمل کرده و بر
بسیاری از فرایندهای دستگاه ایمنی ( El-Shenawy et
 )al. 2015و محافظت در برابر استرس اکسیداتیو
( )Bernabucci et al. 2002تأثیر مثبت دارند و در
مطالعه حاضر خود را با افزایش و تحریک تولید  IgMسرم
خون نشان دادند .این نتایج ،همسو با مطالعات محمدیدوست
و همکاران ( )1399در ماهی سیباس آسیایی است که میزان
ایمونوگلوبولین کل ماهی تغذیه شده با تیمار دریافت کننده
مکمل (نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  )Eباالتر از گروه شاهد
بود.
در این مطالعه ،میزان کمپلمان در تیمار  Aبه طور معنیدار
باالتر از گروه شاهد بود .کمپلمان نقش اصلی را در ایمنی ذاتی

بدن بازی میکند و نقش تسهیلکننده فرآیند کموتاکسیس
و از بینبرنده عوامل بیماریزا را دارد ( Holland and
 .)Lambris, 2002همچنین ،با دستگاه ایمنی اکتسابی
مرتبط است ،زیرا فعالسازی آن باعث تقویت تکثیر سلولهای
 Bمیشود ( .)Morgan et al. 2005به نظر میرسد
که عالوه بر نقش در محافظت در برابر استرس اکسیداتیو
نانوسلنیوم ( ،)Yu et al. 2005ویتامینهای  Cو  Eجیره
موجب تحریک پاسخ ایمنی مانند افزایش فعالیتهای
ماکروفاژ ،تکثیر سلولی و فعالیت کمپلمان شدهاند ( Khara
.)et al. 2016
میزان الیزوزیم AST ،و  ALTدر ماهیان تغذیهشده با
تیمارهای مختلف دارای اختالف معنیدار آماری نبود ،اما
میزان  ALTو  ASTدر تیمار  Cبیش از گروه شاهد
بود AST .و  ALTآنزیمهای 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.
 .)2005سطوح باالی سلنیوم جیره میتواند در کبد و آبشش
ماهیان انباشته شود و موجب تغییرات آسیب شناختی در
کبد ،شامل احتقان سلولهای آسینار ،سینوزوئیدهای کبدی
و واکوئلهای مربوطه شود ( )Khalil et al. 2019که
احتمال دارد با افزایش تراوش  ASTو  ALTخود را نشان
دهد ( .)Mansour et al. 2017نتایج مطالعات  Harsijو
همکاران ( )2020در قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با جیره
حاوی سطوح مشابه نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eبر این
نکته اذعان داشت که کمترین فعالیت  ASTسرم در ماهیان
تغذیه شده با جـیره  90 ،0/3و  300مـیلیگرم در کـیلوگرم
به وقـوع میپیوندد 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 نیست .برای
اثبات این امر ،باید مطالعات بافتشناسی در کبد فیلماهیان
انجام شود.
نتیجهگیری نهایی
نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن مخلوطی از
ریزمغذیهای نانوسلنیوم ،ویتامینهای  Cو  Eبه ترتیب در
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Adineh, H., Naderi, M., Nazer, A., Yousefi,
M., Ahmadifar, E. 2020. Interactive
effects of stocking density and dietary
supplementation with Nano selenium and
garlic extract on growth, feed utilization,
digestive enzymes, stress responses, and
antioxidant capacity of grass carp,
Ctenopharyngodon idella. Journal of the
World Aquaculture Society 52: 789-804.
Affonso, C.M., da Silva, L.C., Lima, F.G.,
Soares, S. 2004. MW and MVar
management on supply and demand side
for meeting voltage stability margin
criteria. IEEE Transactions on Power
Systems 19: 1538-1545.
Ashouri, S., Keyvanshokooh, S., Salati, A.P.,
Johari, S.A., Pasha-Zanoosi, H. 2015.
Effects of different levels of dietary
selenium nanoparticles on growth
performance, muscle composition, blood
biochemical profiles and antioxidant
status of common carp (Cyprinus
carpio). Aquaculture 446: 25-29.
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