
1393 تابستانـ  2دوره دهم ـ شماره 

1393تابستان،2شمارهدهم،دورهایران،دامپزشکیمجله40

Spirulina)اسپیرولیناجلبکغذاییمکملاثر platensis)ازیبرخبر
 Mesopotamichthys یبنیماهسرمیوشیمیاییبویمنیای،خونيفاکتورها

sharpeyi (Günther, 1874)
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  چکیده
8مدتبهقدانگشتبنیماهیسرمبیوشیمیاییوایمنیخونی،فاکتورهايبرخیبراسپیرولیناايتغذیهمکملمختلفسطوحاثر
غذادهی.  شدافزودهپایهغذاییيجیرهبهدرصد10و0،5/2،5،5/7سطوحدراسپیرولیناجلبکپودر.  گرفتقرارمطالعهموردهفته

درسرمبیوشیمیاییوایمنیخونی،پارامترهاي.  گردیدانجامروزدربار2وسیريحددرآزمایشيدورهطیآزمایشیماهیان
.  بودنددارربرخوباالتريمیزانازکنترلگروهبهنسبتبودندشدهتغذیهاسپیرولینادرصد10حاويغذاییيجیرهباکهبنیماهیان

وتامگلوبولینتام،آلبومینتام،پروتئینغلظتهماتوکریت،درصدهموگلوبین،غلظتشاملخونسرمبیوشیمیاییوخونیپارامترهاي
درصد10یمارتدریزوزیملیتفعالمیزان  اما،)<05/0P(نگرفتندقراراسپیرولیناايتغذیهمکملتأثیرتحتگلوبولینبهآلبومیننسبت

يدرصد باعث بهبود پارامترها 10سطح دریرولینااسپيایهتغذمکملکهدادنشانیجنتاینا).  >05/0P(بودیمارهاتیرساازتریشب
.شودیمیبنیماهسرمیوشیمیاییبویمنیای،خون

بنیماهیلیزوزیم،هماتولوژي،،پالتنسیس اسپیرولینا:  کلیديکلمات

  مقدمه
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شناسیخون).  1386پیغانوخواجه(گردندمینوسان
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تقویتجهت،آبزیانپرورشدرایمنیهايمحركاز
مقابلدرمقاومتایجادوغیراختصاصیایمنیسیستم
جایگزینیکعنوانهبواستشدهرایج،هابیماري
وعلیشاهی(اندشدهمعرفیهابیوتیکآنتیبرايمناسب

کهاستدادهنشانمطالعاتبرخی).1391همکاران
ایمنیمحركعنوانهب،شدهخشکهايجلبکازاستفاده

فیزیولوژیکهايپاسخبهبودباعث،پروريآبزيصنعتدر
 Jaime-Ceballos(شودمیبیماريواسترسبهنسبت

et al. 2005.(
از) Spirulina platensis( یسپالتنس یرولینااسپ جلبک

بهمختلفيهایطمحدرکهبوده1یآب-سبزهايجلبک
Hu(شودیمیافتشور و لب شوريهاآبیژهو 2004 .(

پروتئین،بااليمقادیربودندارادلیلبهجلبکاین
اسیدهايضروري،آمینواسیدهايمعدنی،موادویتامین،

بتاکاروتننظیراکسیدانیآنتیهايرنگدانهوچرب
)Jaime-Ceballos et al. 2005(،پروبیوتیکیکعنوانهب
استمطرحماهیدرایمنیسیستميکنندهتقویتو
)James et al. 2009.(

-آبزيصنعتدرگستردهصورتهبیرولینااسپامروزه

 Huشودمیاستفادهایمنیمحركعنوانهبپروري

(2004) ،PhromkunthongوPipattanawattanakul 

(2005) ،Abdel-Tawwab 2008(و همکاران(،
Watanuki و) 2006(و همکارانPromyaوChitmanat 

عنوانه را بSpirulina platensisاثرات جلبک(2011)
آبزیاندرشناسیایمنیپارامترهايبرایمنیمحرك
.کردندگزارشراایمنیسیستمتقویتویبررسمختلف

یبنيگونه،خوزستاناستانیبومیانماهینبدر
)Mesopotamichthys sharpeyi (یتاهمبرعالوه
فراوانیتحائز اهمیزنياقتصادنظراز،یطیمحیستز
عنوانهبماهیینا).1389همکارانوخواجه(باشدیم

ایناهالینیازموردپروتئینمینأتمهممنابعازیکی
ويتجاريگونهیکعنوانهبوشودمیمحسوبهمنطق

و مورد واردخوزستاناستانیپرورش در مزارعیپرورش
وهاروشیريکارگه ب،یطرفاز.استیدهتوجه واقع گرد

نسل این ماهی بقاي،هاآبآلودگیومخربصیدآالت
ومحمدیان(با ارزش را به شدت به خطر انداخته است

دوامنحويه بکهمطالعاتیانجاملذا).1388همکاران
باشدداشتهدنبالبهرامشابهماهیانوماهیاینبقاي

بررسیهدفبانیزتحقیقاین. رسدمینظرهبضروري
سیستمبراسپیرولیناايتغذیهمکملمختلفسطوحاثر

وخونیهايشاخصازبرخیوغیراختصاصیایمنی
.گرفتانجامقدانگشتبنیماهیخونسرمبیوشیمیایی

  .کار روش و مواد
ماهیبچهقطعه500تعدادآزمایشاینانجاممنظوربه

گرمابیماهیانپرورشوتکثیرمرکزازنیازموردبنی
دانشگاهخیسآزمایشگاهبهوتهیهاهوازملکیشهید
-رقمازپس.  شدندمنتقلخرمشهردریاییفنونوعلوم

وزنیمیانگینباماهیانازقطعه300تعدادبندي،
یبرگالسفامدورتانک15داخلدرگرم55/0±35/9

يسازیرهقطعه در هر مخزن ذخ 20به تعداد یتريل300
مخازن ازیکهربهیژناکسینمأو تیهوادهيبرا.  شدند

عدد سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود، نصب  1
ينوريدورهبایدهسرپوشسالنیکدریشآزما.  یدگرد
هفته  8به مدت یکیساعت تار 12و ییساعت روشنا12

pHویژنحرارت، اکسيدرجهیريگاندازه.انجام شد

يدرجهمیانگین.  گرفتانجامروزانهصورتهبآب
يدورهطیدرآبpHومحلولاکسیژنحرارت،
گراد،سانتیيدرجه63/25±84/0ترتیببهآزمایش

ازقبل.بودند42/7±18/0ولیتربرگرممیلی36/0±11/7
بهپایهيجیرهباهفتهدومدتبهماهیانآزمایششروع
تیمارهايبهتوجهباسپس.شدندتغذیهسازگاريمنظور
 اسپیرولینا جلبکپودرتکرارسهدریکهرشدهتعیین

يجیرهبهدرصد 10و5/2،5،5/7سطح4درپالتنسیس

1- Cyanobacteria
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تکرارسهدرکنترلگروهآزمایشیماهیان.شداضافهپایه
پودرفاقدوپایهيجیرهبا) ماهی20شاملتکرارهر(

طولدردیگرآزمایشیتیمارهايمشابهاسپیرولیناجلبک
.شدندتغذیهآزمایشيدوره

  )خشک ماده درصد( حاضر تحقیق در استفاده مورد غذایی يجیره ساختاري ترکیب: 1 جدول
ییغذايرهیج

)درصد(باتیترک
%10تیمار %5/7ماریت %5ماریت %5/2ماریت کنترل

10 5/7 5 5/2 0 aنایرولیاسپپودر

39 39 39 39 39 aیماهپودر

23 23 23 23 23 aایسوآرد

9 5/10 12 5/13 15 aنیکازئ

3 3 3 3 3 aیماهروغن

3 3 3 3 3 aگردانآفتابروغن

5/5 6 5/6 7 5/7 aگندمآرد

5/5 6 5/6 7 5/7 aبرنجآرد

1 1 1 1 1 نیتامیومخلوط
1 1 1 1 1 یمعدنموادمخلوط

a :پروتئین،% 52(سویاآرد، )چربی% 9پروتئین،% 65(ماهیپودر، چربی% 5پروتئین،% 55(اسپیرولیناپودر
پروتئین،% 19(برنجآردو)چربی% 2پروتئین،% 16(گندمآرد،)چربی% 2پروتئین،% 75(کازئین، )چربی% 2
).چربی2%

12تعداد یساعت گرسنگ 24بعد از یشآزمایانپادر
.  یدگردبردارينمونهیطور تصادفبهتانکهرازماهی
ازیريجلوگمنظوربهاوژنولمادهبایماهیهوشیبازپس

یدمیاهرگسازخونينمونه،یريگاسترس خوناثرات
درصدشاملیخونيفاکتورهابالفاصله.  شدگرفته

و غلظت یتهماتوکریکرومروشبهیتهماتوکر
یريگاندازهینهموگلوبیانومتسروشبهینهموگلوب

Feldman(شدند et al. 2000(سرمجداسازيازپس
ازاستفادهباآزمایشانتهايدرسرملیزوزیمفعالیتمیزان
توسطشدهتوصیهروشبهوسنجیکدورتروش

)Ellis سرمتامینپروتئمقدار.  گردیدگیرياندازه) 1990
پارسشرکتتشخیصیکیتازاستفادهباآلبومینو

Johnson(گردیدگیرياندازهفتومتریکروشبهآزمون

et al. 1999.(ازینکم کردن آلبومباینبولوگلیزانم
گلوبولینبهآلبومیننسبتوشدمحاسبهسرمتامینپروتئ

= A/Gآلبومین/گلوبولین:آمددستهبمقابليرابطهاز

استاندارديخطا±یانگینمصورتهبیجنتادرهاداده
)S.E±Mean (بههادادهبودننرمال.استشدهیانب

.  گرفتقراریبررسموردShapiro-Wilkآزمونيیلهوس
جهت) ANOVA(طرفهیکیانسواریزآنالآزموناز

دار یاستفاده شد و در صورت معنیمارهاتبینيیسهمقا
چندگانه يهایسهمقاTukeyبودن به کمک پس آزمون

SPSSافزارنرمیطمحدرهاآزمون.  صورت گرفت و 18
Ungsethaphand(شدانجام05/0يدر سطح خطا et al. 

2010.(
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  نتایج
وایمنیی،خونيپارامترهاازیبرخبهمربوطیجنتا

شدهارائه2خون در جدول سرمیوشیمیاییبيفاکتورها
درصد ین،هموگلوبغلظتیشآزمايانتهادر.  است

اختالفیچسرم هیوشیمیاییبيو فاکتورهایتهماتوکر

.  )<05/0P(نداشتندیمارهاو تکنترلگروهینبيداریمعن
يانتهادرلیزوزیمفعالیتیزانمشاملایمنیيپارامترها

یمارهاتوکنترلگروهینبيداریمعناختالفیشآزما
.)>05/0P(داشتند

  آزمایش يدوره انتهاي در بنی قد انگشت ماهیان بچه مختلف تیمارهاي خون سرم بیوشیمیایی و ایمنی خونی، فاکتورهاي: 2 جدول
%10تیمار%5/7تیمار%5تیمار%5/2تیمارکنترلشاخص

96/1±67/1218/1±87/1269/1±47/1357/0±50/1303/1±9/14(g/dl)هموگلوبین
71/43±83/4116/1±33/4074/0±5/4133/0±00/4005/1±96/1(%)هماتوکریت

14/0±13/506/0±86/42/0±83/45/0±0/537/0±50/5(g/dl)ینپروتئ
12/0±66/108/0±63/112/0±56/135/0±80/123/0±96/1(g/dl)ینلبومآ

g/dl)ینبولوگل )03/0±47/312/0±23/313/0±27/315/0±20/314/0±54/3
b13/2±29/14b91/0±21/15ab75/3±68/17ab17/1±22/18a56/2±68/21(μg/ml)لیزوزیم

A/G03/0±47/004/0±50/003/0±47/008/0±56/004/0±55/0
).>Mean±S.E) (05/0P(استیشیزماآيهاگروهینبداریمعناختالفوجوديحروف متفاوت نشانه *

  بحث
ثیرأتتحتاستممکنماهیاندرخونیپارامترهاي

) Nespolo and Rosenmann, 2002(فیزیولوژیکیعوامل
دچارغذاییيجیرهنظیرمختلفیخارجیعواملیاو

درهموگلوبینغلظت)Rios et al. 2002(شوندتغییر
سالدرهمکارانوMustafaنتایجباآزمایشپایان

1994،Jamesو2009سالدرهمکارانوAndrewsو
سطحافزایشباکهبودمشابه2011در سال همکاران
میزاندرداريمعنیاختالفغذاییيجیرهدراسپیرولینا

یتدرصد هماتوکرینچنهم.  نکردندمشاهدههموگلوبین
بهنسبتییغذايیرهدر جیرولینااسپمقداریشافزابا

وMustafaیجبا نتامخالفکهیافتیشافزا،شاهدگروه
اسپیرولیناسطحافزایشباکهبود 1994سالدرهمکاران

وKim.کردندمشاهدهراهماتوکریتدرصدکاهش
اثراترويبرکهتحقیقیدر2013سالدرهمکاران
 Oplegnathus(ماهیطوطیدراسپیرولیناجلبکحمایتی

fasciatus (،جلبکافزودنکهدادندنشانداشتند

میزانافزایشباعثماهیاناینيجیرهدراسپیرولینا
بیانهاآن.  استشدهمطالعهتحتماهیاندرهماتوکریت

تواندمیشدهذکرپارامترهايمقادیرافزایشکهنمودند
برآندرموجودترکیباتوجلبکایناثراتازناشی
باعثوبودههماتوپویتیکبافتوبدنسازخونمراکز

وخونقرمزهايگلبولوهموگلوبینتولیدافزایش
.گرددهماتوکریتافزایشمتعاقباً

پروتئینوگلوبولینآلبومین،سطحدرتغییرهرگونه
پایشدربالینیشاخصیکعنوانبهتواندمیپالسماتام

گیردقراراستفادهموردکلیهوکبدایمنی،سیستمسالمت
)John يمتعددعوامل).1389و همکارانییبنا،2007

راهاآنوهستندگذاریرثأپارامترها تینایزانمبر
عواملینايجملهازکهکنند،یمییراتتغدستخوش

ویساقیایديشه(بردنامرایماهيیهتغذتوانیم
).1387همکاران
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وشاهدگروهبینآزمایشپایاندرتامپروتئینمیزان
يمطالعهينتیجه.  نداشتداريمعنیاختالفتیمارهاسایر

متفاوتمطالعاتبرخیازآمدهدستبهنتایجباحاضر
-Abdel،2011سالدرهمکارانوAndrews.  است

Tawwabو2008سالدرو همکارانMustafa و
دراسپیرولیناسطحافزایشبا1994سالدرهمکاران

دارايتامپروتئینمیزانکهکردندمشاهدهغذاییيجیره
.بودکنترلگروهبهنسبتداريمعنیاختالف

در) A/G(نسبتوگلبولینآلبومین،میزانافزایش
ایمنیسیستمتقویتيدهندهنشاندرصد10تیمار

تیمارهاسایربهنسبتگروهاینماهیاندرغیراختصاصی
Andrews(است et al. 2011.(درپارامترهاینایشافزا

اینسنتزیشافزاعلتهبتواندیمدرصد10یمارت
وییبنا(باشدکبدبافتپارانشیمهايسلولدرهاپروتئین

ینبداریمعناختالفعدمالبته).1389همکاران
دریشتحت آزمايهادر گروهسرمیوشیماییبيپارامترها

از اختالف یناشتواندیمشابه میقاتبا تحقیسهمقا
.باشدیشآزمايدورهطولویشآزمایطشراي،اگونه

درموجودقوييکنندهتجزیهآنزیمیکلیزوزیم
دارايآنزیماین.  استماهیانلنفوئیدهايبافتوخون
ترینمهمازیکیوبودهماهیایمنیدرزیادينقش

شودمیمحسوبماهیانطبیعیمقاومتدرفاکتورها

)Magnadottir وهانوتروفیلتوسطلیزوزیم. )2006
).  Sakai, 1999(گرددمیرهاخونداخلبهماکروفاژها

ازدرصد10تیماردرآزمایشانتهايدرلیزوزیمفعالیت
گروهباداريمعنیاختالفوبودبرخوردارمیزانباالترین

حاضريمطالعهينتیجه.داشتدرصد 5/2تیماروکنترل
2011در سالChitmanatوPromyaتحقیقينتیجهبا

حاضرتحقیقدرلیزوزیمفعالیتافزایش.  استمشابه
هايرنگدانهوفیکوسیانین-Cوجودازناشیتواندمی

تحریکباعثکهباشداسپیرولیناجلبکدرکاروتنوئیدي
.شوندمیایمنیسیستم
ثرؤمهايمشتقسایروAیتامینسرم به وکاروتنبتا

 .Jyonouchi et al(شودمیتبدیلرتینوئیدهامانندآن

غذايمکملاثربررسیدرموجودبتاکاروتن،)1994
AویتامینسطوحیشافزاکهدادنشانAویتامینحاوي

فعالیتافزایشموجباطلساقیانوسآزادماهیدر
Thompson(یدگردهاکمپلمانولیزوزیم 1995.(

یدمشخص گردیقتحقینحاصل از ایجنتابهتوجهبا
ییغذايیرهجدرپالتنسیس اسپیرولینا استفاده از جلبک

ویمنیاپارامترهايبرخیباعث بهبود ،تواندیمیبنیماه
دروشودقدانگشتبنیماهیخونسرمیوشیمیاییب

يجیرهدرتوصیهقابلپرورشیشرایطدردرصد10سطح
.استماهیاینغذایی

  قدردانیوتشکر
دریاییفنونوعلومدانشگاهدریاطبیعیمنابعيدانشکدهمحترماساتیدازراخودسپاسوقدردانیمراتباستالزم

اینطولدرتوجهحسنوهمکاريسبببهاهوازملکیشهیدگرمابیماهیانپرورشوتکثیرمرکزمحترمپرسنلوخرمشهر
مینأتجهتخرمشهردریاییفنونوعلومدانشگاهفناوريوپژوهشیمعاونتازچنینهم.داریماعالمتحقیقاتیپروژه
.گرددمیقدردانیوتشکرپروژهاینمالیهايهزینه

  منابع
وغالمرضا،رفیعی؛علیرضا،میرواقفی؛مهدي،بنایی

خوراکیتجویزثیرأت).  1389(آنتونی،گومیلسوردا
-قزلخونبیوشیمیاییفاکتورهايرويبرمارینسیلی

نشریه،)Oncorhynchus mykiss(کمانرنگینآالي
يشماره،63يدورهایران،طبیعیمنابعيمجلهشیالت،

.271-286: صفحات،4
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برخیبررسی). 1386(رحیم،پیغانوغالمحسین،خواجه
-آاليقزلماهیخونسرمبیوشیمیاییفاکتورهاي

يمجلهخاکی،استخرهايدریافتهپرورشکمانرنگین
صفحات،3يشماره،62يدورهدامپزشکی،تحقیقات

203-197.

وصفورا،مهرنیک؛مهرزاد،مصباح؛غالمحسین،خواجه
پارامترهاييمطالعه). 1389(مصطفی،زادهواريسبزي
پرورشی،) Barbus grypus(شیربتماهیشناسیخون
،3يشماره،65يدورهدامپزشکی،تحقیقاتيمجله

.217-224صفحات

-قربانی؛محمد،مازندرانی؛سیداحمد،یاساقیشهیدي
،سلیمانیورسول،قربانیآ،؛آزاده،سراییحسن
برخیطبیعیمقادیرگیرياندازه). 1387(نرگس

) هاغیرالکترولیتوالکترولیت(خونسرمفاکتورهاي
صفحات،1يشمارهشیالت،يمجلهایرانی،تاسماهی

32-25.

،زرگرومهرزاد،مصباحي؛مهدی،سلطانی؛مجتبیشاهی،عل
یزول،و رشد لوامیمنیایکاثرات تحر). 1391(اشکان

یمعمولکپوریماهدریاهیگيارگوسان و سه عصاره
)Cyprinus carpio .(ی،دامپزشکیقاتتحقيمجله

.135-142صفحات، 2يشماره،67يدوره

-شیخ؛سارا،نیکو؛پریتا،کوچنین؛تکاور،محمدیان

وغالمرضا،اسکندري؛سراج،بیتا؛مجتبی،االسالمی
آنالوگثیرأتيمقایسه). 1388(حسن،گنبدسهابهري

دامپریدوندوپامینآنتیباهمراهGnRHهورمون
)Ova-fact (ماهیهیپوفیزي عصارهبالینپه،روشبه

ماهیمثلیتولیدهايشاخصبر) CPE(معمولیکپور
ایران،دامپزشکیي مجله،(Barbus sharpeyi)بنی

. 70-80صفحات،2يشماره،5يدوره

بهرام،فالحتکاروحسام،عبدي؛الهنعمت،محمودي
برجیرهنوکلئوتیدمختلفسطوحثیرأت). 1389(

ماهیبچهخونبیوشیمیاییوهماتولوژيهايشاخص

وعلوميمجله،)Cyprinus carpio(معمولیکپور
.12-4صفحات،3يشماره،9يدورهدریایی،فنون

). 1379(محمد،بلوکیوفرید،فیروزبخش؛سعید،نظیفی
اينقرهکپورماهیخونبیوشیمیاییپارامترهايبررسی

يدانشکدهيمجلهکلروفن،تريبامسمویتدر
،2يشماره،55يدورهتهران،دانشگاهدامپزشکی
.60/55صفحات
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Effect of dietary supplement of Spirulina platensis on blood, 
immunological and serum biochemical parameters of benny fish

Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)
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Abstract
Effect of different levels of spirulina dietary supplementation on some blood-immune 

parameters and serum biochemical parameters of Benny Mesopotamichthys sharpeyi
fingerlings were investigated in an 8 weeks experimental period. Dried and powdered 
spirulina algae in five levels of 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 % was added to the experimental diet. 
Experimental fish were fed to satiation twice daily. Haemato-immunological and blood serum 
biochemical parameters were higher in benny fish receiving diet with 10% spirulina compared 
to fish being fed diet with 0% of spirulina. Haematological parameters and blood serum 
biochemical parameters including haemoglobin concentration, haematocrit, total protein, total 
albumin, total globulin and albumin/globulin ratio were not significantly (P>0.05) affected by 
spirulina supplementation. However, lysozyme activity levels in 10% treatment were higher 
and showed a significant difference (P<0.05) from control treatment. The results revealed that 
spirulina supplementation at 10% level leads to improve haemato-immunological and serum 
biochemical parameters of benny fish.
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