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راحتی3

 1گروه شیالت ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ايران
 2انستیتو تحقیقات بینالمللی ماهیان خاوياری دکتر دادمان ،رشت ،ايران
 3دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه شیالت ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ايران
تاريخ دريافت 89/40/22 :؛ تاريخ پذيرش89/11/42 :

چکیده
در اين پژوهش يك دوره آزمايش  04روزه بهمنظور ارزياابی تاثییر اسایدآمینه ا  -آالناین ییاره بار روی برخای
شاخصهای خونی بچهتاسماهی ايرانی ( )Acipenser persicusبهمدت  9هفته انجام شد .برای ايان منظاور  80عادد
بچهماهی با وزن متوسط  23/0گرم پس از عادتدهی به غذای کنسانتره در  12حوضچه فايبرگالس  244لیتری تقسیم
و تحت تیمار با سطوح ا  -آالنین افزوده شده به ییره پايه ،در مقادير  2 ،1و  3درصد ییره قرار گرفتند .غذادهی باه
مقدار  0درصد وزن بدن و در  0نوبت انجام شد .خونگیری در ابتدای دوره بهطور تصاادفی از تدادادی مااهی انجاام
شد ،اما در انتهای دوره از هر تیمار  0ماهی يدنی از هر تکرار  2ماهی و در مجموع  20ماهی خونگیری بهعما آماد.
اندازهگیری وزن و طو ک بهصورت ماهیانه انجام شد .شاخصهای هماتولوژيکی شام تدداد گلباو هاای سافید و
قرمز و شمارش افتراقی گلبو های سفید و تدیین هماتوکريت ،هموگلوبین ،حجم متوسط ياختاهای ( ،)MCVمیاانگین
غلظت هموگلوبین ذرهای ( )MCHCو غلظت هموگلوبین ذرهای ( )MCHمورد ارزياابی قارار گرفات .شااخصهاای
هماتولوژيکی خون بهاستثنا لنفوسایت ،مونوسایت ،هماتوکريات و  MCHاخاتال

مدنایداری را در میاان تیمارهاای

مختلف ا  -آالنین نشان دادند ( .)P<4/42بهطورکلی نتايج نشان میدهد که کاربرد ا -آالنین میتواند کارايی رشاد و
برخی شاخصهای خونی را در بچهتاسماهی ايرانی تحتتثییر قرار دهد.
واژههاي كليدي :ا  -آالنین ،تاسماهی ايرانی ،شاخصهای هماتولوژيکی
مقدمه1

از اسیدهای آمینه ضاروری اسات و همچناین ویاود

تاااسماهیااان يااا ماهیااان خاوياااری کااه ماهیااان

خاويار با درصاد بسایار باااليی از پاروتئین و چربای

غضااروفی -اسااتخوانی يااا اسااتروژن ( )Sturgeonنیااز

دارای اهمیاات بساایاری اساات (آذریتاکااامی.)1320 ،

نامیده میشوند ،از دسته ماهیان غضروفی دوران اولیاه

در پرورش تجاری تاسماهیاان ،غاذا و ییاره غاذايی

هسااتند کااه حاادود  224میلیااون سااا قاادمت دارنااد

 24-04درصد هزينه تولید را تشکی میدهد .از طر

( )1881 ،Hungحدود  83درصد از یمدیات ماهیاان

ديگر آداپتاسیون غذايی بارای برخای گوناه از یملاه

خاوياری یهان در دريای خزر زندگی میکنند .ماهیان

تاسماهی ايرانی بسیار ساخت و پرتلفاات مایباشاد،

خاوياری بهدلی داشتن گوشت بسیار لذيذ که سرشاار

بنابراين برای سود اقتصادی ،یبران هزينههای یابات و
یاری پرورش بايد تا حد امکان هزينههای غذا کاهش
يابد .افزودن مواد یااذ

* مسئو مکاتبهafshin_ghelchi@yahoo.com :
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سبب تحريك گیرندههای چشايی و بويايی شاده و در

 .)1883بافت خون و تدیین فاکتورهای خاونی و تویاه

بلدیدن غذا تثییر داشته باشد ( .)2442 ،Kasumyanدر

به تغییرات گلبو قرمز و سفید بهعناوان شااخص مهام

سا های اخیر استفاده از ماواد زياادی باهعناوان مااده

وضدیت فیزيولاوژيکی انادامهاای بادن و آناالیز خاون

در ییاره غاذايی آبزياان ماورد اساتفاده قارار

محیطی از نظر پارامترهای هماتولوژی و بیوشایمیايی در

میگیرد که از یمله آنهاا مایتاوان اسایدهای آمیناه،

تشخیص بیمااریهاای عفاونی خاونی و متاابولیکی و

آمینها ،الک ها ،آلدئیادها و ماواد چشاايی کالسایك،

کنتر روند زيساتی مویاودات زناده از یملاه آبزياان

نوکلوتیدها ،نوکلئوسیدها ،شکر و ديگر هیدروکربنها،

(ماهی) همواره مدنظر است.

یااذ

اسایدهای آلای و مخلاوطی از اياان ماواد را ناام باارد

پارامترهای خونی بهعنوان شاخصهای فیزيولاوژيکی

( .)2442 ،Kasumyanاسااایدهای آمیناااه از یملاااه

در پاسخ به تغییرات خاریی يا داخلای در ماهیاان ماورد

محلاو باوده و باه

استفاده قرار میگیرد .شاخصهای خونی باهطاور عماده

در ییره

برای ارزيابی سالمت ماهیان و اساترس محیطای ،تغذياه،

ا  -آالنین به مقادار زيااد در آ

آسانی منتشر میشوند که بهعنوان ماده یاذ

ینس ،اندازه ،اختالفات فصلی و تخمريزی نقش مهمای

غذايی ماهیان گزارش شده است.

دارند .تغییرات عوام خاونی در زماانهاای مختلاف در

ا  -آالنین يك آمینواسید غیرضاروری باا فرماو
شیمیايی  C3H7NO2میباشد .ايان اسایدآمینه يکای از

ماهیان به ایبات رسیده است .از آنیا کاه ايان یاناداران

مهمترين آمینواسیدهای موردنیاز برای چرخاه انارژی

تابع شرايط محیطی میباشند ،فاکتورهای خونی در آنهاا

در سراسر بدن اسات و باهمیازان زيااد در ماهیچاه و

متغیر است.

بهمیزان کم در خون ،کلیه ،کبد و مغز ویود دارد .ا -

خون بافتی سیا اسات کاه سااير بافاتهاا را باه

آالنین در بدن از تغییر پیروات (طی مرحله متابولیسام

يکديگر مرتبط مینمايد .بافت خاون شااخص مهمای

کربوهیدرات) يا از تفکیك انسرين و کارنوسین ساخته

برای بررسی وضدیت فیزيولوژيك اندامهاای بادن در

میشود.

تشخیص سالمت ياا بیمااری و کنتار روناد زيساتی

خونشناسی باهعناوان يکای از شااخههاای مهام و

مویودات زناده از یملاه ماهیاان مایباشاد .اماروزه

پیشرفته در پزشکی و دامپزشکی و با تویه به نقاش آن

اهمیت علم خونشناسی بهعناوان يکای از روشهاای

در تشخیص بیماریها دارای اهمیات اسات و از ساا

دستيابی به وضدیت فیزيولوژيك مناساب در ماهیاان

 1894رشد سريدی پیدا کرده است (کامکار و همکاران،

بهمنظور بهگزينی گلاههاای مولاد یابات شاده اسات.

 .)1311تاريخ مطالدات خونشناسای در ماهیاان اوايا

بررسی کمی نشانههای خونی در مراح اولیه رشاد و

قارن ناوزدهم آغااز شاده اسات .تغییارات فاکتورهاای

نمااو ماهیااان بااهعنااوان يااك شاااخص مهاام وضاادیت

خونشناسی در یمدیتهای مختلف ماهیاان در سانین

فیزيولوژيك محسو

میگردد که در تکثیر و پرورش

مختلف ( Hrubecو همکاران ،)2444 ،فصاو مختلاف

تاسماهیاان دارای اهمیات اسات ( Alykrina Kyayو

( Hardigoو  )1893 ،Holgundو بلاااااوی ینسااااای

 .)1890 ،Dolgovaهاار چنااد باایش از  144سااا از

( Hrubecو همکاااران )2444 ،مشاااهده شااده اساات.

مطالده در زمینه خونشناسی ماهی میگذرد ،اما برخی

محیط زيست ماهیان و شرايط حاکم به آن مانند دریاه

موانع ،مطالداه خاونشناسای مااهی را در مقايساه باا

حاارارت مااواد غااذايی ،آلااودگی و صااید باار مقااادير

پستانداران با مشک موایه کارده اسات ،باا ايانحاا

متابولیتها و سلو های خونی تثییر میگاذارد (،Bullis

پیشاارفتهااای قابا تااویهی در زمینااه خااونشناساای
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تخصصی گونههای مختلف ماهی با آگاهی و شناخت

بخش تکثیر و پرورش تدداد  90عادد مااهی باا وزن

تکنیكهای خونشناسی در ماهی و کسب پاساخهاای

متوسط  23/0گرمای ( )±12/2و طاو متوساط 11/9

فیزيولوژيك مااهی باه بیمااریهاا در  12ساا اخیار

سانتیمتر ( )±3/9انتخا

صورت گرفته است (.)1880 ،Colgrove

که از قب آمادهسازی شده بودند ،منتقا شادند .البتاه

مطالدات بهنسبت زيادی نیز پیراماون خاونشناسای

و به حوضچههای  24لیتری

قب از انتقا تاسماهیان به حوضاچههاا وزن و طاو

برخی گونههاای مااهی در شارايط و حااالت مختلاف

ک ماهیان اندازهگیری شد .ماهیان برای سازگار شادن

اسات (Groff

با شرايط یديد محیطی (اکسیژن ،دما) بهمدت  14روز

و 1888 ،Zinkl؛  Styanarayanو همکاااااااران2440 ،؛

درون حوضچهها و با ییاره بیوماار مدماولی ˚.1/2N

 Siddiquiو 1818 ،Nasim؛  Luoو همکاااااران2442 ،؛

(پروتئین  20درصد ،چربی خام  19درصاد ،خاکساتر

 Luoو همکاااااااران2440 ،؛  Stolenو همکاااااااران،

 1/8درصااد ،ويتااامین  4/8درصااد ،فساافر ک ا 1/21

1880؛  Sardarو همکاااران2448 ،؛  Yanو همکاااران،

درصد ،سلولز خالص  4/8درصد و سولفات مس 4/1

2441؛  Hrubecو همکاااااااااران2444 ،؛  Palikovaو

میلیگرم در کیلوگرم) بدون ماده یاذ

(ا  -آالناین)

همکاااااران1888 ،؛  Adeyemoو همکاااااران2443 ،؛

تغذيه شدند .ماهیان روزانه بهمیزان  0درصد وزن بدن

 Rehulkaو 2442 ،Minarik؛ 1830 ،Sano؛ بهمناااای و

در  0وعااااده (ساااااعات  10 ،10 ،12 ،14 ،9و )24

کاظمی1392 ،؛ سراییان1392 ،؛ سادیدی و همکااران،

بهصورت دستی بهمدت  04روز غاذادهی مایشادند.

1392؛ پاااورغالم و سااادیدی1312 ،؛ فراشااای1390 ،؛

ماهیان بدد از ساازگاری در  12حوضاچه فاايبرگالس

يوسفیچوردهی1392 ،؛ کامکار و همکاران .)1319 ،اما

 244لیتری با تراکم  1قطداه در هار حوضاچه توزياع

با تویه به تنوع گونههای بومی و محلی مشاک ویاود

شدند .برای بررسی ایرات ا  -آالنین بر شاخصهاای

دارد .از آنیايیکه تاکنون پژوهشی در زمینه تثییر ییاره

خونی  3تیمار با  3تکرار شاام ا  -آالناین  2 ،1و 3

غذايی شام ا  -آالنین روی پارامترهای هماتولوژياك

درصد و يك تیمار شااهد بادون ا  -آالناین طراحای

بچهتاسماهی ايرانی در شرايط پرورشی بهعما نیاماده

شد .بدد از هر بار بیومتری و تدیاین متوساط بیاومس

است ،بنابراين اين مطالده بهمنظور تدیین مقاادير برخای

مویود در حوضچهها میزان غذای مورد نیاز براسااس

پارامترهای هماتولوژيك خون بچاهتااسمااهی ايرانای

وزن بدن ماهیان تدیاین مایشاد .هنگاام غاذادهی آ

تغذيااه شااده باااا سااطوح مختلااف ا  -آالناااین در

حوضچه به نصف کاهش و سیفون میشد تا ماهیها از

حوضچههای فايبرگالس انجام شده است.

نظر ظاهری مورد بررسای قارار گیرناد .در ايان مادت

فیزيولوژيك و پاتولوژيك بهانجام رسیده

میانگین اکسیژن  0/8میلیگارم بار لیتار و میاانگین دماا
مواد و روشها
مراح ایرايی اين پروژه از اواي آبانماه تا اواسط

برای ساخت ییارههاای آزمايشای ،بیوماار˚1/2N

دیماه سا  1398در بخشهاای تکثیار و پارورش و

آسیا

شاده و باه آن باا تویاه باه گاروه آزمايشای،

فیزيولااوژی و بیوشاایمی انسااتیتو بااینالمللاای ماهیااان

ا  -آالنین اضافه شد .مواد خشك کاامالا باا يکاديگر

خاوياری دکتر دادمان که در  22کیلومتری شهر رشات

مخلوط میشد تا تمام قسمتهای غذا باه ا  -آالناین

و در مجاورت سد سنگر در یوار رودخانه سافیدرود

آغشته شود .سپس آ

به آن اضافه شد تا باهصاورت

قرار دارد ،انجام شاد .از ذخیاره تااسماهیاان مویاود

خمیر در آيد .اين ماده در چرخ گوشت قرار گرفات و

 10/1دریه سانتیگراد بود.
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بهصورت پلتهايی با قطر  2/2میلی متار تبادي شاد.

میانگین  ±انحرا

ییره تیمار شاهد نیز بدون ايانکاه ا  -آالناین باه آن

اطمینان  2درصد ارائه شدند.

مدیاار و تفااوت آمااری در ساط

اضافه شود با اين روش بهصورت پلت ساخته شد .در
نتايج

نهايت پلتها در دستگاه خشكکان باا دماای 02-24

افزودن ا  -آالنین به ییره غذايی بچهتاسماهیاان

دریه سانتیگراد بهمدت  1سااعت قارار داده شاد تاا

تفاوت آماری مدنیداری را روی رشد ماهیاان تغذياه

کامالا خشك شوند.
خونگیری در  2مرحلاه ،در ابتادا و انتهاای دوره

شده در بین تیمارهای آزمايشی نشاان داد (.)P<4/42

انجام شد .در مرحله ابتدايی بهطور تصاادفی تدادادی

ماهیااانی کااه ییااره  2درصااد ا  -آالنااین را دريافاات

ماهی از تماامی تیمارهاا و در مرحلاه انتهاايی از هار

کردند ،دارای باالترين میزان وزن نهايی ،افازايش وزن

تیمار  0مااهی يدنای از هار تکارار  2مااهی باهطاور

و درصد بقا بودند (.)P<4/42

تصادفی برای بررسی فاکتورهای خونی انتخا

نتااايج بااهدساات آمااده از تااثییر سااطوح مختلااف

و قب

از زيستسانجی ،خاونگیاری از آنهاا باا اساتفاده از

ا  -آالناااین ییاااره غاااذايی روی میاااانگین برخااای

سرنگهای هپارينه انجاام شاد .عملیاات خاونگیاری

شاخصهاای همااتولوژيکی بچاهتااسمااهی ايرانای

از ساایاهرگ دماای ( )caudal veinواقااع در پشاات

پرورشی در یادو هاای  1و  2آماده اسات .افازودن

بالااه مخریاای صااورت گرفاات .الزم بااه ذکاار اساات

ا  -آالنااین بااه ییااره غااذايی تااثییری باار درصااد

که هنگام خونگیری از مواد بیهاوشکنناده باهعلات

هماتوکريااات ،مونوسااایت ،لنفوسااایت و متوساااط

احتما تاثییر بار روی ساطوح شااخصهاای خاونی

هموگلوبین ذرهای ( )MCHنداشات ( ،)P>4/42ولای

اساااتفاده نشاااد .هماتوکريااات ،هموگلاااوبین ()Hb

افزودن ا  -آالناین باه ییاره غاذايی بار روی تداداد

مطابق روش  ،)1800( Colgroveبررسی اريتروسایت

گلبو های قرمز ( ،)RBCگلبو سفید ( ،)WBCحجم

( )RBCو لوکوسیتهاای کا ( )WBCمطاابق روش

متوسط ياختهای ( ،)MCVمیانگین غلظت هموگلوبین

 ،)1804( Snieszkoحجم متوساط ياختاهای (،)MCV

ذرهای ( ،)MCHCدرصد نوتروفی و ائوزينوفی تاثییر

میانگین غلظت هموگلوبین ذرهای ( ،)MCHCغلظات

مدناایداری داشاات ( .)P<4/42درصااد نوتوفیاا و

هموگلوبین ذرهای ( )MCHبا اساتفاده از فرماو هاای

ائوزينوفی در ماهیان تغذيه شده با تیمار  3درصد ا -

استاندارد مویود محاسبه گرديد ( Stolenو همکااران،

آالنین بهطور قاب تویهی باالتر از ماهیان تغذيه شده با

 .)1880شمارش افتراقی لوکوسیتها نیز با اساتفاده از

ديگاار تیمارهااا بااود ( .)P<4/42درصااد لنفوساایت و

روش  )1812( Blaxhallصورت گرفت.

هماتوکريت در ماهیان تغذيه شده باا تیماار  2درصاد

دادههای بهدست آمده پس از تبدي  ،توسط آزمون

ا  -آالنین افزايش داشت ،اماا ايان افازايش مدنایدار

چنددامنهای دانکن از طريق آنالیز واريانس ياكطرفاه

نبود ( .)P>4/42تدداد گلبو قرمز در تیمار  3درصاد

( )One-Way ANOVAو باااا اساااتفاده از برناماااه

ا  -آالنین کاهش يافت ،اما با تیماار شااهد اخاتال

نرمافزاری  SPSS 15بررسی شدند .نتاايج باهصاورت

مدنیداری نداشت (.)P>4/42
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جدول  -1مقايسه نتايج بهدست آمده از آناليز لوكوسيتها خون بچهتاسماهيان ايراني تغذيه شدده بدا تيرااهداي مفتلد

ال -آالندي

()Mean±S.D
تیمار

انتهای آزمايش

ابتدای آزمايش

شاخص

شاهد

 1درصد ا  -آالنین

 2درصد ا  -آالنین

 3درصد ا  -آالنین

000444±134991/02a

340444±11020/41b

319333/3±10201/41b

330444±80089/01ab

220000/0±03002/38b

MCV
()fl

02/90±113/22a

218/02±82/82bc

100/42±108/82ab

010/88±138/23b

832/32±232/02a

MCHC

19/04±2/18a

11/01±3/11a

11/90±2/24b

12/42±2/49b

12/31±3/38b

MCH
()pg

11/32±11/22a

114/02±39/28a

84/34±20/00a

01/00±34/02a

111/48±02/89a

19/04±2/29a

18/9± 2/29a

21±3/92a

اريتروسیت
(میلیمترمربع)

(درصد)

P.C.V

23/00±2/38a

22/94±2/11a

3/29±4/23a

3/21±4/90a

2/21±4/81b

2/90±4/02a

2/13±4/19a

21144±9023/19a

8844±2141/92b

18044±2280/00a

11100/04±0349/84ab

19244±0282/92a

(درصد)
Hb

(گرم بر دسیلیتر)
لوکوسیت
(میلیمترمربع)

تویه :تیمارهای مشخص شده با حرو

مدنیداری با يکديگر دارند (.)P<4/42

غیرمشابه در هر رديف ،اختال

جدول  -2مقايسه نتايج بهدست آمده از آناليز لوكوسيتها خون بچهتاسماهيان ايراني تغذيه شدده بدا تيرااهداي مفتلد

ال -آالندي

()Mean±S.D
تیمار
شاخص

انتهای آزمايش

ابتدای آزمايش

شاهد

 1درصد ا  -آالنین

 2درصد ا  -آالنین

 3درصد ا  -آالنین

لنفوسیت (درصد)

19±0/24a

12/24±23/11a

11/22±1/24a

93/33±2/24a

10/2±14/43a

مونوسیت (درصد)

2/04±2/34a

0/22±0/21a

2±1/92a

0/2±3/01a

2/10±0/14a

ائوزينوفی (درصد)

2±2/30

0/2±3/91

b

2/12±0/30

0/10±2/40

a

14/00±3/11

1/33±2/21

abc

0/24±1/91

a

13/22±2/20

نوتروفی (درصد)

b
ab

11/04±3/00

تویه :تیمارهای مشخص شده با حرو

b
bc

غیرمشابه در هر رديف ،اختال

بحث و نتیجهگیري

8/2±2/00

b
c

مدنیداری با يکديگر دارند (.)P<4/42

يکی از بخشهای اصلی سیساتم ايمنای غیراختصاصای

در اين بررسی کاربرد اسیدآمینه ا  -آالنین در ییره

سلولی هستند که نوسان در تدداد آنها میتواند بهعنوان

غذايی بچهتاسماهی ايرانی سبب افزايش رشد و درصد

يك شاخص مناسب در ارتباط با پاسخ ماهیان به عوام

بقا در ماهیان تغذيه شده با تیماار  2درصاد ا  -آالناین

استرس مطرح باشاد ( .)1883 ،Stoskopfدر پاساخ باه

شد ( .)P<4/42تاکنون هیچگونه بررسی علمی در زمینه

اسااترسهااای مویااود در محاایط آباای ،کاااهش تدااداد

کاربرد اسیدآمینه ا  -آالنین در ییره غذايی تااسمااهی

گلبو های سفید مایتواناد بیاانگر سارکو

ايمنای ياا

ايرانی و تدیین ایرات آن بر رشد و تغییرات مرباوط باه

عفوناات باشااد ( .)2442 ،Adamzeتدااداد گلبااو هااای

شاخصهای خون بهعم نیامده است.

سفید در تیمارهای ا  -آالنین نسابت باه تیماار شااهد

شاخصهای مربوط به خون مانند گلبو های قرماز

افزايش مدنیداری داشت .گلبو هاای سافید خاصایت

و سفید از یمله لنفوسیتها ،نوتروفی ها و مونوسیتها

فاگوسیتوزی و بیگانهخواری دارند و ورود ياك یسام
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خاریی مانند ا  -آالنین باعث افزايش گلبو سافید در

ائوزينوفی  0-14/0بود که باالتر از محدوده ذکار شاده

تیمارهای ا  -آالنین نسبت به تیمار شاهد شاده اسات.

میباشد .عمده پژوهشهای انجام شاده بیاانگر حضاور

بنابراين از یمله ارزيابیهايی که میتوان پس از کااربرد

 2-22درصد از نوتروفی ها در یمدیت لکوسایتهاای

انجام داد ،شمارش تدداد ک لوکوسیتها و

ماهیاان اساات و از گرانولوساایتهاای غالااب در خااون

اريتروسیتها و میزان تکثیر لنفوسیتهاا در مویاودات

ماهیان مایباشاند ( .)1883 ،Stoskopfدر ايان بررسای

مورد آزمايش باشد .در اين بررسی مکم سازی ییرهها

نوتروفی هاا  0/2-13/22درصاد از لکوسایتهاا را باه

با ا  -آالنین تثییری بر درصد هماتوکريات ،لنفوسایت،

خود اختصاص داده است .وظیفه اصالی نوتروفیا هاا،

مونوسااایت و متوساااط هموگلاااوبین ذرهای ()MCH

بلااع (فاگوساایتوز) و تجزيااه باکتريااايی ساالو در طاای

بچهتاسماهی ايرانی نداشت ،اما درصاد هماتوکريات و

مکانیسم دفاعی بدن متداقب ورود هر نوع ذره خااریی

لنفوسایت در ماهیاانی کاه ییاره  2درصاد ا  -آالناین

مانند باکتریها میباشد.

ماده یاذ

دريافت کرده بودند ،بایشتار از تیمارهاای ديگار باود.

گرانولوسیتها مث نوتروفیا هاا و ائوزينوفیا هاا

بررسیها نشان میدهد که افزايش درصد لنفوسایتهاا

سلو های اولیهای هستند کاه در طای  12-20سااعت

در نهايت سابب افازايش قادرت سیساتم ايمنای بادن

او در پاسخ به التها

ظهور پیدا میکنند و نقشی کاه

مایشاود ( Raaو همکااران1882 ،؛  .)1888 ،Sakaiدر

آنها ايفا میکنناد در گوناههاای مختلاف باهصاورت

اين میان ،لنفوسیتها میتوانناد در تولیاد پاادتن نقاش

متفاوت بروز نمايد .مثالا نوتروفی ها مایتوانناد نقاش

داشته باشند .همچنین بررسایهاا بیاانگر آن اسات کاه

فاگوسیتوزی يا بیگانهخاواری داشاته باشاند .افازايش

لنفوسیتهای ماهی فدالیت بیگانهخاواری را نیاز نشاان

نوتروفی و ائوزينوفی در سط  3درصاد ا  -آالناین

میدهند يا اينکه تدداد سلو هاايی مثا ماکروفاژهاا را

ییره در اين بررسی را میتوان بهعناوان ياك واکانش

که در بیگانهخواری نقش دارند را افزايش میدهناد .در

دفاعی از یانب بدن ماهی و تثییر سوء ساطوح بااالی

اين پژوهش بیشترين درصد گلبو های سفید خاون را

ا  -آالنااین دانساات و بااا تویااه بااه کاااهش درصااد

لنفوسیتها و نوتروفی ها تشکی میدادند و اين مساثله

لنفوسیت و گلبو قرمز کاه در ايمنای غیراختصاصای

در ساير ماهیان نیز به ایبات رسیده اسات ( Williamsو

ماهی مؤیرند ،مایتاوان چناین بیاان کارد کاه دساتگاه

همکااااران .)1810 ،از ديگااار گلباااو هاااای سااافید،

گوارش (روده) بچهتاسماهی قادر به تخمیر ا  -آالنین

مونوسیتها هستند که آنهاا در نیاز در بیگاناهخاواری

در سطوح باالتر ( 3درصد) نباوده و منجار باه افازايش

نقااش دارنااد .تدااداد اياان دسااته از گلبااو هااای ساافید

اين ماده یااذ

غیرقابا هضام در دساتگاه گاوارش

(مونوسیتها) تحتتثییر میزان ا  -آالنین قرار نگرفات.

گشته و در نتیجه تثییر زياانبااری را باهدنباا داشاته

اياان در حااالی اساات کااه درصااد نوتروفیاا هااا و

است .بنابراين احتماالا ا  -آالنین در سطوح باال منجار

ائوزينوفی ها در ماهیانی که ییره  3درصاد ا  -آالناین

به تضدیف سیستم ايمنی میشود ،چاون در پاساخ باه

را دريافت کرده بودند ،بایشتار از سااير تیمارهاا باود.

استرس ،عفونت باکتريايی ،پروتوزآيی و التها  ،میزان

سطوح ائوزينوفی ماهیان در شرايط طبیدی  2-3درصاد

نوتروفی ها نیز افازايش مایياباد (.)1883 ،Stoskopf

و حداکثر  14درصد از ک گلبو های سفید را تشاکی

همچنااین بااهدنبااا اسااترسهااای زيسااتمحیطاای و

ماایدهنااد ( .)1883 ،Stoskopfدر اياان بررساای مقااادير

عفونتهای باکتريايی مقادير ائوزينوفیا بااال مایرود
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( Williamsو همکااران .)1810 ،از طرفای در ماهیااان

و بیشترين میزان در تیمار متیونین  +اليزين مشااهده

نیز مشابه پستانداران استرس منجر به بروز پديده کاهش

شده است (.)2448 ،Sardar

لنفوسیتها ،کاهش منوسیتها و افازايش نوتروفیا هاا

هماتوکريت شاخص سالمت و ايمنای در ماهیاان

ماایشااود (بهمناای و همکاااران1319 ،؛  Wedemeyerو

ماایباشااد کااه در اياان بررساای باایشتاارين درصااد

همکاااااااران1884 ،؛  Bartonو 1882 ،Zitziw؛ ،Ellis

هماتوکريت در تیمار  2درصد ا  -آالنین مشاهده شد

1891؛  Benfeyو  .)2444 ،Bironاسااترس نیااز نقااش

که بیانگر سالمت و ايمنی ماهیان بوده است ،هر چناد

بساایار مااؤیری در نوسااان تدااداد لکوس ایتهااا دارد،

که اين افزايش مدنیدار نبود .بنابراين مایتاوان چناین

بهطوریکه استرسهاای مازمن قاادر باه پاا ساازی

نتیجهگیری کرد که سط  2درصد ا  -آالنین میتواند

لنفوساایتهااا از تمااام بافااتهااای لنفوئیاادی و خااون

دارای ایاااارات مثبتاااای روی فاکتورهااااای خااااونی

ماایباشااند ( Benfeyو  .)2444 ،Bironبررساایهااای

بچهتاسمااهی ايرانای پرورشای باشاد .باا تویاه باه

بیشتری در ارتباط با مکانیسمهايی کاه ا  -آالناین از

محدوديت منابع و مطالدات به نسابت اناد

صاورت

طريق آنها میتواند باعث افزايش مقاومات در مقابا

گرفته بر روی پارامترهای خونشناسی در تااسمااهی

بیماریها در بچهتاسماهیاان شاود ماورد نیااز اسات.

پرورشی در سانین مختلاف پارورش و باا تویاه باه

نتايج اين بررسی بیانگر آن است کاه ساط  2درصاد

گسترش روزافزون صندت پرورش ماهیاان خاويااری

ا  -آالنین در ییره دارای باالترين درصاد لنفوسایت،

بهنظر میرسد بايد مطالدات بایشتاری در ارتبااط باا

مونوسیت ،هماتوکريت ،تدداد گلبو قرمز و کمتارين

پارامترهای خونی و چگونگی آنها در شرايط مختلف

درصد ائوزينوفی و نوتروفی در بچهتاسماهی ايرانای

فیزيولوژيك و پاتولوژيك صورت گیرد تا به ماوازات

در مقايسه با گروه شاهد گرديد .در بررسی تثییر اساید

گسترس اين صندت بتوان پاسخگوی نیازهاای علمای

آمینه متیونین بار روی رشاد و شااخصهاای خاونی

در زمینه پیشگیری ،تشخیص و درماان بیمااریهاای

بچاهفیا ماهیاان تداداد گلباو قرماز ،گلباو ساافید،

آن بود .در نتیجهگیری کلی مایتاوان بیاان نماود کاه

لنفوسااایت ،نوتروفیا ا  ،ائوزينوفیا ا  ،هماتوکريااات،

ا  -آالنین  2درصد بهعنوان ماده یاذ

با تثییری کاه

تحتتثییر متیونین ییره قرار نگرفت (حقی.)1390 ،

میتواند بر روی سیستم ايمنی بدن ايجاد کناد ،باعاث

در بررسی تثییر ییره های غذايی بادون اليازين و

مقاومت بیشتر آبزيان شده و تحت شارايط نامناساب

میتونین (شاهد) ،اليزين ،متیونین ،متیونین  +اليزين بر

محیطی که ممکن است با استرسهای خاصی همچون

Major carp

تنشهای شیمیايی ،فیزيکی و عفونی همراه باشد ،مؤیر

روی رشد و شاخصهای همااتولوژيکی

مشاهده شد که میزان هموگلوبین ،هماتوکريت ،گلبو

واقع شده و در نهايت افزايش باازده تولیاد را در پای

سفید و قرمز در تیمارهای اليزين ،متیونین ،متیاونین +

داشته باشد.

اليزين نسبت به تیمار شاهد افزايش مدنیداری داشاته
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Abstract2
In this study, an experiment of 60 days was carried out to evaluate the effect of
L-alanine amino acids dietary on some blood parameters of Persian sturgeon (Acipenser
persicus). To this end, 96 fish (initial mean weight: 23.5 gr) were fed a basal diet with 54%
crude protein for a conditioning period of 8 Week. Following conditioning, fish were stocked
as groups of 8 in twelve 500 lit fiberglass tanks and fed the basal diet and experimental diets
supplemented with 1,2 and 3% L-alanin for a period of 8 weeks. The groups were tested in
triplicate. The fish were fed 4 times a day based on 4% of their biomass. At the beginning of the
period, blood samples were taken from some of the fish with syringe from caudal peduncle area.
At the end, blood samples were collected from 24 fish (2 fish from each tank) in order to
determine and analyse the most important parameters of blood such as the amount of packed
cell volume (PCV), eosinophils, notrophiles, lymphocytes, monocytes, hemoglobin (Hb),
erythrocyte count (RBC), leucocyte count (WBC), mean corpuscle volume (MCV), mean
corpuscle hemoglobin concentration (MCHC) and mean corpuscular haemoglobin (MCH)
assessed. Blood haematological indicator with the exception of lymphocytes, monocytes, PCV
and MCH showed significant differences among different attendances of L-alanin (P<0.05). The
results of this study showed that application of L-alanine can affect growth performance and
some blood indices in Persian sturgeon.
Keywords: L-alanine; Persian sturgeon; Haematologic indicators
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