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 اولین همایش ملی ایمنی و واکسیناسیون در ماهیان سردابی
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  چکیده

 صورت باکتریایی هاي آلودگی خصوصا ماهیان مختلف هاي آلودگی درمان براي زیادي دارویی تجویزهاي پیش ها سال از
 ماهیان بدن در مواد این تجمع و ها بیوتیک آنتی مقابل در ها باکتري مقاومت موضوع با مواجهه حال این با اما است، گرفته

 پرورش در دارویی مواد این از استفاده مشکالت ترینمهم از زیست محیط بر داروها این آالیندگی اثرات همچنین و پرورشی
 غذایی جیره در خوراك، دهنده تشکیل اصلی هايبخش از یکی عنوان به ها، ویتامین وجود. است بوده آبزیان دیگر و ماهی
 و آب در محلول ویتامین نوع 11 هم میگو و ماهی غذایی جیره در. است ضروري حیوانات طبیعی مثل تولید و رشد بقا، براي
هاي متابولیک هاي حساس بوده که داراي نقشیکی از ویتامین Cویتامین . رود می بکار چربی در محلول ویتامین نوع 11

ها، کاهش اثرات استرس و مقاومت در برابر متعددي منجمله اثر بر رشد، بازماندگی و جلوگیري از مرگ و میر، بهبود زخم
ها در برابر اکسیدان قوي در حفاظت سلول عنوان یک آنتیبه Cویتامین . باشدعوامل پاتوژن و بهبود عملکرد تولید مثل می

هاي آزاد عنوان سد دفاعی در مقابل عوامل اکسیدکننده نظیر گروهبه Cکند، ویتامین آسیب اکسایش نقش مهمی را بازي می
  ها ها از محیط عمل سلولآوري و حذف آنهاي آزاد باعث جمعاکسیژن عمل کرده و از طریق به دام انداختن رادیکال

  .شودمی

  ، رادیکال آزاد، بهبود مقاومت، کاهش استرسCویتامین : واژگان کلیدي 
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