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  مقدمه 

با افزایش توجه تفریخ گاههاي دولتی به تولید بچه ماهی براي رهاسازي در آب هاي طبیعی و مزارع تجاري براي تولید گوشت و 
در حال حاضر غذادهی الروهاي تاسماهی ایرانی با آرتمیا خاویار، تحقیقات درباره تغذیه و غذادهی ماهیان خاویاري مورد نیاز می باشد. 

گاه انجام می شود ولی غذاهاي زنده مانند آرتمیا از لحاظ اسیدهاي چرب ضروري ضعیف هستند. بنابراین در تفریخ به عنوان اولین غذا
غنی سازي آن با روغن و برخی آنتی اکسیدانها به منظور جلوگیري از اکسیداسیون روغن و افزایش کارائی چربی در بدن می تواند 

که از  DHAو  EPAغنی بوده و حاوي  n-3روغن ماهی از لحاظ اسیدهاي چرب موجب بهبود ارزش غذائی موجود حامل شود. 
باشد و از این لحاظ امکان اکسیداسیون آن زیاد است اما روغن هاي گیاهی از لحاظ نیازهاي اصلی دوره الروي ماهیان هستند می

ها فقیر هستند و قاعدتا اکسیداسیون آن DHAو  EPAنظیر   n-3غنی بوده ولی از نظر برخی از اسیدهاي چرب  n-6اسیدهاي چرب 
  . )2010و همکاران،  Hosseini(نسبت به روغن ماهی کمتر می باشد

براي بهبود رشد، بازماندگی و کیفیت الرو ماهیان دریایی اجتناب از مشکالت مربوط به اکسیداسیون چربی که به عنوان عامل آسیب ها 
و بیماري ها شناخته می شوند، امري مهم به نظر می رسد. پراکسیداسیون چربی ها و اسیدهاي چرب بلند زنجیره چند 

با دادن یک اتم هیدروژن  Eها مانند ویتامین ) زیان آور است زیرا به غشاهاي زنده آسیب می رساند. آنتی اکسیدانPUFAغیراشباعی(
  کنند. هاي زنجیره اي اکسیداسیون جلوگیري میبه رادیکال آزاد تشکیل شده از گسترش واکنش

هاي قرمز خون به همولیز، تراوایی یا طبیعی گلبول یک ماده مغذي ضروري براي حفظ کیفیت گوشت، ایمنی، مقاومت Eویتامین 
بر رشد  HUFA-n 3. اثرات مثبت جیره حاوي )2002و همکاران،  Halver(نفوذپذیري مویرگ ها و ماهیچه هاي قلب است

Acipenser naccarii  مخصوصا وقتی که جیره با روغن ماهی و ویتامینE ه اکسیدان استفاده شد، گزارش شدبه عنوان آنتی
  . )1993و همکاران،  Agradi(است

آنتی اکسیدانی در ماهیان دریایی وحشی و پرورشی محدود می و دفاع  in vivoاطالعات در رابطه با پراکسیداسیون چربی در شرایط 
  می باشد.   Eباشد. از اینرو هدف مطالعه حاضر بررسی سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی در الرو تاسماهی ایرانی در رابطه با ویتامین 

  ها  مواد و روش

الرو تاسماهی ایرانی از مرکز ماهیان خاویاري شهید رجایی ساري تهیه و پس از انتقال به سالن پرورش ماهی دانشکده علوم  1500
شدند. تغذیه الروها از روز دهم پس از تفریخ شروع لیتري مدور به طور تصادفی توزیع  150دریایی دانشگاه تربیت مدرس، در مخازن 

تیمار مختلف شامل دو تیمار غنی شده با روغن ماهی  5اپلی آرتمیاي غنی نشده تغذیه انجام شد. سپس تغذیه با روز با ن 5شد و ابتدا 
و تیمار غنی نشده  Eدرصد ویتامین  30و  15شده با روغن سویا مخلوط با ، دو تیمار غنی Eدرصد وزنی ویتامین  30و 15مخلوط با 

  شد. وعده در روز انجام می 4د. تغذیه الروها روزانجام ش 17به عنوان گروه شاهد به مدت 

. )1986و همکاران،  Sorgeloos(گشایی سیست آرتمیا از انکوباتورهاي یک لیتري و شرایط کشت استاندارد استفاده شدبراي تخم
ساعت غنی سازي، آرتمیا با  12سازي به ازاي هر لیتر آب انکوباتور انجام شد و بعد از از محلول غنیمیلی لیتر  0.5غنی سازي با دوز 

  گرفت. می شد و سپس مورد تغذیه الرو ماهی قرار مینشده شسته آب شور براي زدودن چربی هاي اضافی و جذب
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میلی  2میلی گرم وزن تر) در  200). نمونه ها(1996، و همکاران Huoبا آشکارساز فلورسانس تعیین شد( HPLCبه روش  Eویتامین 
 2سانتریفیوژ شدندو سوپرناتانت برداشته شد. باقیمانده مجددا در  rpm 2000دقیقه در  2لیتر متانول هموژن شدند، سپس به مدت 

اضافه شد. عصاره هاي ترکیب شده به میلی لیتر متانول هموژن شد و بعد از سانتریفیوژ سوپرناتانت برداشته و به سوپرناتانت مرحله اول 
تزریق شد. کمی سازي داده ها با مقایسه سطح  HPLCمیکرولیتر به دستگاه  20سانتریفیوژ شدند و  rpm 10000دقیقه در  10مدت 

  زیر پیک نمونه ها و استانداردهاي تزریق شده انجام شد. 

 KCl 100یک میلی موالر،  EDTAترانسفراز با استفاده از  -Sون اکسیدانی گلوتاتیآنتی استخراج بافت ماهیچه جهت سنجش آنزیم
 - S). فعالیت آنزیم گلوتاتیون Canli ،2010و  Atliگرفت(صورت  pH 7.4میلی موالر با  100میلی موالر و بافر پتاسیم فسفات 
نانومتر، تعیین شد.  340) به وسیله اسپکتروفتومتري در طول موج CDNBکلرودي نیتروبنزن( -ترانسفراز از طریق تشکیل گلوتاتیون

میکرولیتر  100و  GSHمیکرولیتر  pH 6.5  ،100میلی موالر بافر فسفات پتاسیم با  100میلی لیتر  2.5کووت پالستیکی حاوي 
CDNB  میکرولیتر عصاره آنزیمی شروع شد( 50آماده شد و واکنش با اضافه کردنTocher 2003ان، و همکار .(  

ها با توجه به نرمال گردید. براي تجزیه و تحلیل دادهریزي و اجرا طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کامال تصادفی و با سه تکرار برنامه
درصد  5ها از آزمون آماري دانکن در سطح اعتماد ي میانگین) و  براي مقایسهANOVAبودن داده ها از تجزیه واریانس یک طرفه(

  ) براي آنالیز آماري استفاده گردید. .SPSS 16.0 )SPSS Co. Chicago, Ill., U.S.Aشد. نرم افزار ستفاده ا

  نتایج و بحث 

 -S). گلوتاتیون p < 0.05بیشترین مقدار را نشان داد ( Eبدن تیمارهاي تغذیه شده با روغن سویا همراه با ویتامین  Eمحتواي ویتامین 
  ). p < 0.05و شاهد بیشترین فعالیت را نشان داد ( Eترانسفراز در تیمارهاي تغذیه شده با روغن ماهی همراه با ویتامین 

  
 Eدرصد وزنی روغن، ویتامین  15بدن در الروهاي تاسماهی ایرانی تغذیه شده با آرتمیاي غنی شده از روغن ماهی و  Eمحتواي ویتامین  1-1نمودار 

)F15 ،(درصد ویتامین  30شده با روغن ماهی و آرتمیاي غنیE )F30آرتمیاي غنی ،( درصد ویتامین  15شده با روغن سویا وE )S15 آرتمیاي ،(
  ). C) و آرتمیاي غنی نشده (E )S30درصد ویتامین  30شده با روغن سویا و  غنی
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درصد  15روهاي تاسماهی ایرانی تغذیه شده با آرتمیاي غنی شده با روغن ماهی و ترانسفراز در ال - Sگلوتاتیون اختصاصی آنزیم  فعالیت 2-1نمودار 

)، S15( Eدرصد ویتامین  15شده با روغن سویا و )، آرتمیاي غنیF30( Eدرصد ویتامین  30شده با روغن ماهی و )، آرتمیاي غنیE )F15ویتامین 
  ). C) و آرتمیاي غنی نشده (E )S30درصد ویتامین  30شده با روغن سویا و آرتمیاي غنی

بافت ماهی می باشد به طوري که در ماهی تغذیه شده با آرتمیاي  Eفعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانی در الرو ماهیان عموما تابعی از ویتامین 
بدن ماهی باشد.  Eترانسفراز به عنوان یک آنتی اکسیدانت باالست و می تواند به دلیل کاهش سطح ویتامین  -Sغنی نشده فعالیت گلوتاتیون 

ترانسفراز در تیمارهاي تغذیه شده با روغن ماهی می تواند به دلیل وجود اسیدهاي چرب بلند زنجیره غیراشباع  - Sفعالیت باالي گلوتاتیون 
باعث فعالیت باالي آن شده است. محتوا و ترکیب چربی ها و اسیدهاي چرب بلندزنجیره چند  باشد که به دلیل اکسیداسیون بیشتر

  ) بافت ماهی، فاکتورهاي بحرانی در اکسیداسیون چربی هستند. PUFAغیراشباعی(

سرطالیی  sea breamو  turbut  ،halibutبافت و کاهش اکسیداسیون لیپیدها در  Eجیره منجر به افزایش سطوح ویتامین  Eویتامین 
بافت ماهی و معموال فعالیت باالي آنزیم هاي آنتی اکسیدانی کبد و  Eجیره منجر به کاهش سطوح ویتامین  Eشده است. کاهش ویتامین 

  ). 2002و همکاران،  Tocherسطوح باالي پراکسیدهاي چربی می شود (
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