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اثر متقابل سطوح ویتامین  Cو تغییرات اکسیژنی و دمایی روی کورتیزول و
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یعقوب پورغالم ، 1حسین خارا* ،2محمود محسنی

 -8باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،صندوق پستی8181 :
 -2گروه شیالت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،ایران ،صندوق پستی8181 :
 -9موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،رشت ،ایران ،صندوق پستی38194-9313 :

تاریخ دریافت8931/1/88 :

تاریخ پذیرش8931/88/3 :

چکیده
ویتامینها تركیبات آلی پیچیدهای هستند ،كه اهمیت حیاتی برای ماهیان داشته و كمبود آنها باعث اختالالت شدید در بدن می گرردد.
در این بررسی سطوح مختلف ویتامین Cاز نوع ال -آسکوربیل -2-پلی فسفات شامل :فاقرد ویترامین( Cتیمرار 811 ،)8میلریگررم در كیلروگرم
ویتامین( Cتیمار 211 ،)2میلیگرم در كیلوگرم ویتامین( Cتیمار 311 ،)9میلیگرم در كیلوگرم ویتامین( Cتیمار 111 ،)3میلیگرم در كیلروگرم
ویتامین( Cتیمار )4و  8111میلیگرم در كیلوگرم ویتامین( Cتیمار )1در سه تکرار و به مدت  1هفته جهت پرورش بچه تاسماهی سیبری در نظر
گرفته شد .در ادامه برای انجام آزمایشات تنش اكسیژنی و دمایی از هر تیمار  81ماهی به طور تصادفی بعد از پالکزنی به داخل آكواریومهای
مجزا منتقل شدند .بعد از مدت  3ساعت قرارگیری در حالت تنش اكسیژنی (هیپوكسی به مقدار 8-8/4میلیگرم بر لیترر ،نرموكسری 1-1میلری-
گرم بر لیتر ،هیپراكسی  83-21میلیگرم بر لیتر) و تنش دمایی (دمای پایین  81-88درجه سانتیگراد ،دمای نرمال  22-23درجره سرانتیگرراد و
دمای باال  91-98درجه سانتی گراد) از ماهیان جهت تعیین أثرات استرس بر سطوح كرورتیزول و گلروكز از آنهرا خرونگیری بعمرل آمرد .نترایج
حاصل از این تحقیق نشان داد كه اختالف معنیداری در سطوح مختلف ویتامین Cبر سطوح كورتیزول در شررای مختلرف دمرایی و اكسریژنی
مشاهده نگردید ( .)P>1/14اما با افزایش مقدار ویتامین Cدر تمامی تیمارها سطوح كورتیزول در شرای تنش در خون ماهی كراهش یافرت امرا
اختالف معنیداری دیده نشد .سطوح گلوكز بجز در تنش اكسیژنی باال كه اختالف معنیداری را در سطوح مختلرف ویترامین  Cاز خرود نشران
داد ( ،)P>1/14در باقی حاالت تنشزا ،فاقد اختالف معنیدار بود ( .)P>1/14ولی با افزایش سطوح ویتامین Cنسبت بره گرروه شراهد مشراهده
گردید كه مقدار كمتری گلوكز مصرف شده است و این نتایج بیانگر این موضوع میباشند كه با افزایش مقدار ویتامین Cنسبت به گروه شراهد
ماهیان مقاومت بهتری را در مقابل شرای تنش از خود نشان دادند .با استناد به این نتایج میتوان بیان نمود كه مقادیر باالی ویترامین Cمریتوانرد
در كاهش اثرات سوء استرس در بچه تاسماهی سیبری ،نقش مثبتی را ایفاء نماید.
کلمات کلیدی :استرس ،گلوكز ،كورتیزول ،ویتامین ،Cتاسماهی سیبری.

* عهدهدار مکاتبات (h.khara1974@yahoo.com .)
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مقدمه

استرس میتواند به دلیل جلروگیری از تبردیل اسریدهای

بوده و هرساله بر میزان تولیردات آبرزی پرروری در دنیرا

مهمی در ساخت كرورتیزول هسرتند و بره ایرن طریرق از

افزوده میشود .به طرور معمرول آبزیران در محری هرای

افرررزایش كرررورتیزول در بررردن جلررروگیری مررریكنرررد

بسته همچون اسرتخرهای خراكی ،بترونی ،قفر هرا و یرا

( .)Dabrowska et al., 1991مطالعات نشان داده است

فایبرگالس پرورش داده میشوند و سرعی در براال برردن

كه ویتامین Cمیتواند باعث افزایش مقاومرت مراهی در

تراكم آبزیان در واحد سرط در واحرد سرط  ،یکری از

برابر تنشهای محیطی گردد .تحقیقرات همچنرین نشران

مهمترین علل پیشرفت و افزایش تولید این صنعت است.

داده است كه ویتامین Cبر روی پارامترهای خونی مرثثر

بی شک باال بودن تراكم پرورش اثر معکوسی بر وضرع

اسرت (،Hazon et al., 1997 ;Barton et al., 1991

سررالمت و بهداشررتی مرراهی خواهررد گذاشررت و ایررن

.)Keefe, 2001

وضعیت سبب ایجاد شرای نامناسرب و اسرترسزا و نیرز

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سرطوح مختلرف

افزایش حساسیت ماهی بره عوامرل بیمراریزا مریشرود.

ویتامین Cبر سطوح شراخ

هرای گلروكز و كرورتیزول

بنابراین ،میتوان با اتخاذ شیوههایی بقاء و رشرد مناسرب

بچه تاسماهی سیبری در شرای تنش اكسریژنی و دمرایی

ماهیان را در چنین شرایطی حفظ كرد و استفاده از مرواد

میباشد.

محرک ایمنی در جیره غذایی میتواند مقاومت در برابر

مواد و روشها

بیمرراریهررای عفررونی را بررا تقویررت سیسررتم ایمنرری غیررر

این تحقیق به مدت  1هفته در موسسه تحقیقات

اختصاصی ماهی افزایش دهد (.)Grutter et al., 2000

ماهیان خاویاری دریای خزر انجام شد .در این تحقیق 1

ویتامینها مهمترین مواد مغذی هستند كه سیسرتم ایمنری

جیره آزمایشی یکسان ولی حاوی سطوح مختلف

ماهی را تحریک میكننرد و ویترامین Cبره عنروان یرک

ویتامین( 1mg/kg ،Cتیمار=8شاهد)811mg/kg ،

ماده مغذی ضروری در آبزی پروری مطررح اسرت كره

(تیمار( 211mg/kg ،)2تیمار( 311mg/kg ،)9تیمار،)3

برای حفظ فیزیولوژی از قبیل رشد نرمال ،ایمنی بردن و

( 111mg/kgتیمار( 8111 mg/kg ،)4تیمار )1تهیه

تکثیر جانوران مختلرف از قبیرل مراهی مرورد نیراز اسرت

گردید .تعداد  911قطعه بچه تاسماهی سیبری با وزن

( .)Ellis et al., 2002 ;Cataldi et al., 1998ایررن

متوس  23/1±8/11گرم و متوس طول 99/11± 1/1

ویتررامین محلررول در آت اسررت و برره عنرروان یررک آنترری

سانتیمتر انتخات و به  81عدد تانک با حجم آبی 411

اكسیدان عمل مریكنرد .اغلرب ماهیران بره دلیرل فقردان

لیتر معرفی شدند .در هر وان  21عدد ماهی رهاسازی

آنرزیم ال-گلونوالكترون قرادر بره بیوسرنتز ایرن ویتررامین

گردید.
از انجام زیست سنجی و با انجام محاسبات

نیستند ،بنابراین ،بره مقردار كرافی بایرد در جیرره غرذایی

پ

وجرود داشرته باشرد ( .)Billard et al., 2001مطالعرات

آماری مشخ

نشان داده است كه ویتامین Cاز ترثثیرات منفری اسرترس

نظر وزن و طول بین ماهیان وجود ندارد .ماهیان جهت

جلوگیری میكند و نقش حفاظتی این ویتامین در برابرر

سازگاری با شرای جدید محیطی (اكسیژن ،دما و )pH

شد كه هیچگونه اختالف معنی داری از
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صنعت آبزی پروری از صنایع مهم در حرال توسرعه
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برای تغذیه ماهیان خاویاری تغذیه شدند .این تحقیق در

تغذیه قطع میشد .برای ساخت غذا ابتدا تركیبات جیرره

قالب طرح كامالً تصادفی( Completely Randomized

به صورت كامالً آرد درآمده و به مدت  21دقیقه توس

 )Designانجام گرفت .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از

دسررتگاه میکسررر بررا یکرردیگر مخلرروس شرردند .سررپ

نرم افزار SPSS17استفاده شد .ابتدا آزمون همگنی

مخلوس حاصل نمک ،مخلوس ویتامینی ،مکمل ویتامینی

گروه ها با آزمون Kolmogornov- Smirnovانجام و

و ویتررامین Cاز نرروع ال -اسررکوربیل -2-پلرری فسررفات

با توجه به همگن بودن داده ها برای مقایسه

(ساخت شركت  )Scienceبا خلوص  31درصرد اضرافه

سپ

میانگین بین تیمارها از آنالیز واریان

برره

یک طرفه

شده و به مدت  84دقیقه با یکردیگر مخلروس شردند .برا

) (One–Way ANOVAو برای جداسازی گروه های

استفاده از دستگاه چرخ گوشت به صورت پلتهرایی برا

همگن از آزمون LSDاستفاده شد .اختالف بین

طول  1میلیمتر و قطر  2میلیمتر تهیه شدند .غرذادهری بره

میانگین ها در تیمارهای مختلف در سط احتمال % 4

میزان  2درصد وزن توده زنده ،بصورت دستی و در سره

تعیین گردید.

نوبت در سراعات (Ellis et ;Bayunova et al., 2002

برای تعیین توده زنده هریک از وانهرا هرر  84روز

 )Keefe, 2001 ;al., 2002انجام شد .جیره برا اسرتفاده

یکبار  811درصد ماهیان هر وان با تررازوی دیجیترال برا

از ترازوی دیجیتال با دقت  1/18گرم تروزین شرده و در

دقت  1/8گرم توزین و برا دقرت میلیمترر طرول آنهرا در

سط وانها توزیع گردید.

جدول :8تركیبات جیره های غذایی مورد استفاده در آزمایش
جیره
تركیبات جیره

8

2

9

3

4

1

آرد ماهی ()%

43

43

43

43

43

43

آرد گندم ()%

81

81

81

81

81

81

شیر خشک ()%

4

4

4

4

4

4

كنجاله سویا ()%

1

1

1

1

1

1

روغن ماهی()%

3

3

3

3

3

3

گلوتن ذرت ()%

4

4

4

4

4

4

مخمر ()%

9

9

9

9

9

9

مخلوس مواد معدنی* ()%

8/9

8/9

8/9

8/9

8/9

8/9

مخلوس مواد ویتامینی* ()%

8/1

8/1

8/1

8/1

8/1

8/1

( B9میلی گرم در كیلوگرم)

1

8/4

9/4

4/4

9/4

1

( *Vit Cمیلی گرم در كیلوگرم)

1

811

211

311

111

8111

*مخلوس مواد معدنی(هر گرم شامل) Iron, 5 mg ; Zinc, 15mg ; Copper, 3 mg ; Manganese, 20 mg ; Calcium lactate, 327 mg ; Nacl, 43. :
5 mg ; Potassium Iodate, 0. 3 mg
* مخلوس مواد ویتامینی (هرگرم شامل) Vitamin A , 5000 I. U ; Vitamin D3 , 500 I. U; Vitamin E , 3 mg; Vitamin K3 , 1. 5 mg ; Vitamin :
B2 , 1 mg ; Ca. pantothenate , 4 mg ; Vitamin B3 , 15 mg , Vitamin B6 , 0. 3 mg.
* ویتامین  stay-C : Cساخت شركت  .Scienceال-اسکوربیل -2-پلی فسفات.
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به مدت  84روز با غذای كنسانتره متداول مورد استفاده

فرمهای مخصوص ثبت شدند 23 .قبل از زیست سرنجی
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در پایان هفته هشتم پرورش برای انجرام آزمایشرات

كرررورتیزول برررا روش رایوایمنوایسررری )(RIA

(از هر تیمار  81ماهی) یا به عبارت دیگر برای هر ترنش

مدل LKBساخت فنالند و بکارگیری كیرت هورمرونی

از هررر تکرررار یررک مرراهی از مجمرروع  1تیمررار برره طررور

( Immunotechساخت فرانسه) و بر حسب نانو گرم در

تصادفی بعد از پالک زنی به داخل آكواریومهای مجرزا

میلی لیتر اندازه گیری گردید .اندازه گیری گلروكز برا

انتقال داده شد .جهت افزایش اكسیژن از كپسرول هروا و

روش آنزیماتیرک  GOD-PODانجرام گرفرت .بردین

برای افزایش دمای آت از بخاری مخصوص آكواریروم

منظور از دستگاه اتوآناالیزر مردل 1000 RA-شرركت

و برررای كرراهش دمررای آت از قطعررههررای یررخ اسررتفاده

( Techniconساخت آمریکا) و كیت های من (ایرران)

گردید و برای حالت نرمرال اكسریژن و دمرا نیرز مبنرا برر

جهت سنجش میرزان گلروكز برحسرب میلری گررم در

اساس میانگین دما و اكسیژن طول دوره پرورش در نظرر

دسی لیتر استفاده شد.

گرفته شد.

نتایج

برای تیمارهای اكسیژنی ،هیپوكسی به مقردار -8/4

 8میلیگررم برر لیترر ،نرموكسری 1-1میلریگررم برلیترر،
هیپراكسرری  83-21میلرریگرررم بررر لیتررر و برررای تنظرریم

مقایسه سطوح گلوکز و کوورتیزول در رورای
استرسهای افزایش و کاهش اکسیژن:
بر اساس آزمون تجزیه واریان

یکطرفره و آزمرون

تیمارهای حرارتی ،دمرای پرایین  81-88درجره سرانتی-

دانکن به منظور مقایسه میزان گلوكز و كورتیزول خرون

گراد ،دمای نرمال  22-23درجره سرانتی گرراد و دمرای

ماهیان بین تیمارهرا در اسرترس هرای افرزایش و كراهش

باال  91-98درجه سانتی گراد تنظریم شرد ( Bayunova

اكسرریژن اخررتالف معنرری داری در سررطوح كررورتیزول

 .)et al., 2002طررول مرردت تررنشهررای ایجرراد شررده 3

مشاهده نشد (.)P<1/14

ساعت بوده كه یک ساعت نخست آن برای رساندن بره

امررا بررا كرراهش اكسرریژن اخررتالف معنرری داری در

دما و اكسیژن مورد نظر صرف گردید (باقرزاده الكانی،

سطوح گلوگز خون ماهیان مشاهده گردیرد بره گونرهای

از پایان آزمایش از ماهیان خونگیری جهت

كه كمترین میزان گلوگز در خون ماهیان تغذیه شرده از

تعیین سطوح كورتیزول و گلوكز بعمل آمد جدا سازی

تیمار  2حاوی  811میلیگررم در كیلروگرم ویترامین Cو

سرانتریفیوژ (مردل Labofuge 200

بیشرررترین آن در تیمرررار  3حررراوی  311میلررریگررررم در

 .)8938پ

سرم از خون توس

شركت  Heraeus sepatchساخت آلمان) بره مردت 4
دقیقره در  1111دور انجرام گرفرت .مقرادیر هورمرون

كیلوگرم ویتامین  Cمشاهده گردید (جدول.)2

Downloaded from aqudev.liau.ac.ir at 9:18 +0330 on Friday December 6th 2019

تنش اكسیژنی و دمایی تعداد  811ماهی از كرل تیمارهرا

 Radioimmunoassayبا استفاده از دستگاه گاماكرانتر
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جدول :2میانگین سطوح گلوكز و كورتیزول سرم خون ماهیان در استرسهای افزایش و كاهش اكسیژن در تیمارهای مختلف
فاكتور

83میلی گرم بر لیتر)

گرم بر لیتر)
28/4±1/1ab

تیمار

)Vitamin C (mg/kg

( 8شاهد)

1

21/4±1/1a

2

811

23±81/91a

2/4±1/11b

گلوكز

9

211

a

ab

()mg/dl

3

311

a

4

111

1

8111

فاكتور

تیمار

21/4±1/91

ab

21/4±1/91

82/4±9/23

a

a

93±82/1

a

28/4±83/11

)Vitamin C ( mg/kg

( 8شاهد)

48±39/1

41±3/93

ab

84/4±82/12

افزایش اكسیژن(-21

كاهش اكسیژن(8 -8/84میلی

83میلی گرم بر لیتر)

گرم بر لیتر)

194±31a

132/4±89/ 3a

1
a

181/4±29/99

2

811

كورتیزول

9

211

134±831

()ng/dl

3

311

a

4

111

1

8111

a

132±29/1

a

944±92

a

131±93

a

111/4±9/4

a

148±4/1

a

111±21/4

a

191±11/91

a

114±2/12

اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار هستند (.)P>1/14

مقایسه میانگین کورتیزول در سطوح مختلف

مقایسووه میووانگین گلوووکز در سووطوح مختلووف

اکسیژن

اکسیژن

با توجره بره آزمرون آنرالیز واریران

با توجره بره آزمرون آنرالیز واریران

یکطرفره ،برین

یکطرفره ،برین

سررطوح مختلررف اكسرریژن مررورد بررسرری از نظررر میررزان

سررطوح مختلررف اكسرریژن مررورد بررسرری از نظررر میررزان

كورتیزول اختالف معنیدار مشاهده گردید و بر اسراس

گلوكز اختالف معنیدار آماری مشاهده نگردید .اما برر

شد كه بین غلظتهرای مختلرف

شرد كره سرط نرمرال برا

آزمون دانکن مشخ

ویتامین Cاختالف وجود دارد (شکل .)8

اساس آزمون دانکن مشرخ

سایر سطوح از نظر میزان گلروكز اخرتالف دارد (شرکل
.)2

شکل  -8مقایسه میانگین كورتیزول بین سطوح مختلف اكسیژن

شکل  -2مقایسه میانگین گلوكز بین سطوح مختلف اكسیژن
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افزایش اكسیژن(-21

كاهش اكسیژن(8 -8/84میلی
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1

سطوح گلوکز و کوورتیزول در رورای

اسوترسهوای

افزایش و کاهش دما

دانکن به منظور مقایسه میزان گلوكز و كورتیزول خرون
ماهیان بین تیمارها در استرسهای افزایش و كاهش دمرا
اخررتالف معنرریدار در سررطوح گلرروگز و كررورتیزول
مشاهده نشرد ( .)P<1/14هرر چنرد كره بیشرترین میرزان
گلرروگز در شرررای اسررترس دمررایی برراال در تیمررار 3
حاوی 311میلیگرم در كیلوگرم ویترامین  Cو كمتررین
آن در تیمار شاهد مشراهده گردیرد ،امرا برا كراهش دمرا
بیشترین میزان گلوگز در تیمار  1حاوی  8111میلیگرم
در كیلوگرم ویتامین  Cبه مقدار  44/4±83/13گررم در
دسریلیتررر و كمترررین آن متعلرق برره تیمررار 2حرراوی 811

گرم در دسی لیتر بود.
همچنررین در اسررترس دمررایی برراال بیشررترین میررزان
كورتیزول در تیمار 2حراوی 811میلیگررم در كیلروگرم
ویتامین Cبه میزان  131±84/44نانوگرم در میلریلیترر و
كمترین آن در تیمار 9حاوی 211میلیگرم در كیلوگرم
ویتامین Cبره میرزان  189±3/83نرانوگررم در میلریلیترر

مشاهده شد.
در استرس دمای پایین بیشترین میزان كورتیزول در
تیمار  4حاوی  111میلیگرم در كیلوگرم ویترامین Cبره
میزان  118±94/94نانوگرم در میلریلیترر و كمتررین آن
در تیمار  1حاوی  8111میلیگرم در كیلروگرم ویترامین

 Cبه مقدار  111±14/44مشاهده شد.

جدول -9میانگین میزان سطوح گلوكز سرم خون ماهیان در شاهد و تیمار های مختلف
فاكتور

تیمار

)Vitamin C ( mg/kg

افزایش دما( 91-98درجه سانتی

كاهش دما( 81-88درجه سانتی

گراد)

گراد)

89/4±3/1a

33±21/21a

1

گلوكز ()g/dl

811

a

211

a

22±89/1
28±1/93

فاكتور

31±84/4

a

92/4±81/11

a

a

311

23±81/31

49/4±1/91

111

81/4±81/21a

31/4±98/1a

a

)Vitamin C ( mg/kg

28±82/19

افزایش دما( 91-98درجه سانتی

كاهش دما( 81-88درجه سانتی

گراد)

گراد)

199±13/ 12a

121±29/ 99a

a

a

1

131±84/44

811
كورتیزول

211

()ng/ml

311
111
8111

اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند (.)P>1/14

a

44/4±83/13

8111
تیمار

a

a

189±3/83

a

191±891/43

a

192/4±829/13
a

133±91/81

123±31/41

a

118±883/44
a

149±2/12

a

118±94/94

a

111±14/44
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بر اساس آزمون تجزیه واریان

یکطرفره و آزمرون

میلیگررم در كیلروگرم ویترامین Cبره مقردار 31±84/4

اثر متقابل سطوح ویتامین  Cو تغییرات اكسیژنی و ......

مقایسه میانگین کورتیزول بین سطوح مختلوف
دما

1

بحث
پرورش ماهی در سیسرتم هرای پرورشری و محری

سطوح مختلف دما مورد بررسی از نظر میزان كورتیزول

فاكتورهای استرس زای مختلفی گردیده اسرت كره در

اختالف معنی دار مشاهده شد و بر اساس آزمون دانکرن

شرای طبیعی مشابه این حالت بررای آنهرا ایجراد نمری

گردید كه سط نرمال برا سرایر سرطوح از نظرر

گردد .از نمونه های این استرس ها میتوان به نوسانات

مشخ

میزان كورتیزول اختالف دارد (شکل .)9

دما و اكسیژن ،مجاورت كوتاه مردت در معرر

مرواد

سمی ،حمرل و نقرل و ...اشراره نمرود .واكرنش جانردار
نسبت به این استرس ها نیز بسیار سریع است (Schreck,

.)1990
مناسب ترین شاخ

های انواع استرس در ماهیان

مطالعه توأم كورتیزول وگلروكز سررم خرون مری باشرد
( .)Barton et al., 1985همچنین ثابت شده اسرت كره
شکل  -9مقایسه میانگین كورتیزول بین سطوح مختلف دما

مقایسه میانگین گلوکز بین سطوح مختلف دما
با توجره بره آزمرون آنرالیز واریران

یکطرفره ،برین

كورتیزول در متابولیسم انرژی ،تنظیم یرونی و پاسرخ بره
استرس نقش مثثری داشته و برا تحریرک پدیرده هرای
گلیکولیز و تبدیل اسید الكتیک به گلوكز در كبد طی
پروسره شریمیایی از منرابع پرروتيین و چربری موجرب

سطوح مختلف دما مورد بررسری از نظرر میرزان گلروكز

افرزایش گلروكز سررم خرون مری گرردد ( Wendelaar

اختالف معنی دار مشراهده گردیرد و برر اسراس آزمرون

اسرترس (دسررتکاری،

دانکن مشخ

می گردد كه دمای باال با سایر سطوح از

نظر میزان گلوكز اختالف دارد (شکل .)3

 .)Bonga, 1993تحرت شرررای

حمرل و نقرل و كمبرود اكسریژن)  ACTHمترشرحه از
هیپوتاالموس به قسمت قدامی كلیه وارد و برا تحریرک
سلول های بین كلیوی سبب ترشر كرورتیزول شرده و
در نهایت سبب افزایش كورتیزول موجود در خون می
شرود (Mc Cormic et al., ;Kubilay et al., 2002

.)Schreck et al., 2001 ;2003
از سوی دیگر مطالعات نشان داده است كه ویتامین
Cمی توانند در ماهی به عنوان تعدیل كننده های پاسرخ
هرای اسرترس ایفرای نقرش كننرد( Kolkovski et al.,
شکل  -3مقایسه میانگین گلوكز بین سطوح مختلف دما

 .)Ortuno et al., 2003 ; 2000اثررات اسرترس مری
تواند از طریرق اسرتفاده از مکمرل هرای حراوی مقرادیر
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با توجره بره آزمرون آنرالیز واریران

یکطرفره ،برین

های مصنوعی منجر بره قرارگررفتن ماهیران در معرر

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،تابستان 8931

1

( .)Kolkovski et al., 2000همچنین هنگامی كه یک

اختالف معنیدار بود ( .)P>1/14ولی با افزایش سرطوح

استرس مرزمن (افرزایش ترراكم ،تغییررات دمرا ،كمبرود

ویترامین Cنسربت بره گرروه شراهد مشراهده گردیرد كرره

اكسیژن) به ماهیان وارد می شود ماهیان تغذیره شرده برا

مقدار كمتری گلوكز مصررف شرده اسرت و ایرن نترایج

سطوح باالتر ویتامین Cیمنی باالتری از خود نشان داده

بیررانگر ایررن موضرروع مرریباشررند كرره بررا افررزایش مقرردار

و در نتیجره كرارایی بهترری دارنرد ( Montero et al.,

ویتامین Cنسبت به گروه شاهد ماهیان مقاومت بهتری را

.)Tort et al., 2004 ; 1999

در مقابل شرای تنش از خود نشان دادند.
مهم در پاسخ

تحقیقات انجام شده توس سایر محققین نیز تاییرد

گلوكز پالسما به عنوان یک شاخ

به عوامل مختلف استرس حاد یا مزمن مورد توجه قرار

كننده اثر استرس بر افزایش مقادیر كورتیزول و گلوكز

می گیرد ( .)Ellis et al., 2002از این رو اندازه گیری

سررم خرون بروده اسرت .برا بررسری اكوفیزیولوژیرک

میزان گلوكز خون بعد از بروز استرس مشابه كورتیزول

استرس از طریق اثر بر محورهای  HPGو HPIسیسرتم

فراكتور مناسربی جهرت ارزیرابی شردت پاسرخ هرای

ایمنری و فراینررد تولیررد مثلرری ترراس مرراهی ایرانرری

نوروانرردوكرینی در ماهیرران محسرروت مرری گررردد

) (Acipenser persicusدریافتند كه استرس های صید،

( .)Pottinger et al., 1999سطوح گلوكز در هر زمان

حمرل و نقرل و نگهرداری باعرث براال رفرتن هورمرون

وابسته به فاكتورهای مختلفی مثرل جیررة غرذایی ،سرن،

كورتیزول و گلوكز می شود (تاتینا و همکاران.)8931 ،

تغذیه و فصل می باشد و از مهم ترین پاسخ های ثانویه

در گونه های تاسماهیان مقدار اسرترس در زمران هرای

در ارتباس با باالرفتن كورتیزول مری باشرد( Pottinger,

خاصی براال رفتره و بره اوج مری رسرد و دوبراره بعرد از

 .)1998تحت شرای استرس زا ،كراتکول آمرین هرا برا

گذشت چندین ساعت به حالت اولیه خود بر می گردد

تثثیر بركبد سبب القاء گلیکولیز یا گلیکونيروژنزیز مری

(.)Bayunova et al., 2002

شوند كه این امر منجر به متابولیزه شدن گلوكز شرده و

كرورتیزول پالسرما در مراهی Scaphirhynchus

در نتیجه میزان گلوكز سرم افزایش می یابد ( Rotland

 albusو تاس ماهیان هیبرید ×Scaphihynchus albus

.)et al., 1997

 Platohynchus shovelnoseیک ساله طی  1سراعت

نتایج حاصل از این تحقیرق نشران داد كره اخرتالف

نگهداری در شرای نامساعد از  9نانوگرم در میلی لیتر

معنرریداری در سررطوح مختلررف ویتررامین Cبررر سررطوح

بره  83نرانوگرم در میلری لیترر رسرید ( Barton et al.,

كورتیزول در شرای مختلف دمایی و اكسیژنی مشاهده

 .)2001همچنرین محققرین اثررات صرید ،دسرتکاری و

نگردید ( .)P>1/14اما برا افرزایش مقردار ویترامین Cدر

انتقرال بره آزمایشرگاه را برر روی مراهی melapterus

تمامی تیمارهرا سرطوح كرورتیزول در شررای ترنش در

 Hemigymnusمورد بررسری قررار دادنرد .آنهرا اظهرار

خون ماهی كاهش یافت امرا اخرتالف معنریداری دیرده

كردند كه میانگین كوتیزول در ماهی هرای خرونگیری

نشرد .سررطوح گلرروكز بجررز در ترنش اكسرریژنی برراال كرره

شده در زیر آت  9نانوگرم در میلی لیتر بود اما هنگامی

اختالف معنیداری را در سطوح مختلرف ویترامین  Cاز

صید ،دستکاری و انتقرال بره آزمایشرگاه

كه در معر
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براالی ویترامین  Cدر غرذای ماهیران كراهش پیردا كنرد

خود نشان داد ( ،)P>1/14در باقی حاالت تنشزا ،فاقرد

اثر متقابل سطوح ویتامین  Cو تغییرات اكسیژنی و ......

3

مردت زمران ایرن عوامرل اسرترس زا  2-3سراعت بیران

اسرترس در نظرگرفتره مری شرود ( Bayunova et al.,

نمودند (.)Grutter et al., 2000

.)Blaxhall, 1972 ; 2002

در آزمایشی كه بر روی مراهی Scaphirhynchus

در مطالعره ای ،برا ترثثیر اسرترس برر تاسرماهی،

 albusو تاس ماهیان هیبرید انجام شرده ،دریافتنرد كره

آدریاتیرک ) (A. naccariiمشرخ

گلوكز پالسما  %21در تاس ماهیران هیبریرد نگهرداری

كررورتیزول از  92±81/1نررانوگرم در میلرری لیتررر برره

استرس افزایش یافرت ( Barton et al.,

 39±39/1نرانوگرم در میلری لیترر در دمرای  81درجره

 .)2001در بررسی استرس های باال و پایین نگهداری بر

سانتی گرراد رسرید ( .)Blaxhall, 1972مطالعره ای برر

روی ماهی قزل آالی رنگین كمران بیران شرده كره در

روی اثرر انرواع مختلرف اسرترس شرامل صرید ،شرنای

استرس های باال  2ساعت بعد مقدار كورتیزول بره مری

اجباری و در معر

هوا قررار دادن ماهیران ازون بررون

رسد.

و تاسماهی روسی انجام شده و به این نتیجه رسیدند كه

شده در شرای

در حالی كه در استرس های پایین بعد از  1ساعت

مقدار كورتیزول پ

شرد كره میرزان

از قرار دادن در تور به مدت -81

مقدار كورتیزول  39/2±1/1نانوگرم در میلی لیتر رسید

 4دقیقه به  31/2±1/11نانوگرم در میلری لیترر رسریده و

كه نشان دهنده این است كه اسرترس هرای براال باعرث

 91دقیقه بعد این مقدار به  818/2نانو گرم در میلی لیترر

افزایش كرورتیزول در سراعت هرای اولیره مری شرود و

مرری رسررد .ایررن درحررالی اسررت كرره مقرردار گلرروكز از

مقدار گلوكز در هر دو نوع استرس باال بود .در استرس

 8/3±1/3بررره  3/4میلررری گررررم در دسررری لیترررر رسرررید

هرای پرایین نگهرداری گلروكز پر

از  23سراعت بره

(.)Bayunova et al., 2002

 921±33/4میلی گرم در دسی لیتر رسرید و مقردار آن

تحقیقات انجام شده نشران از معنری دار برودن اثرر

در استرس های باال در این زمران بره  841±89/2میلری

ویتامین Cدر برخی موارد و بی اثر بودن آنها در موارد

گرم در دسی لیتر رسید (.)Trenzado et al., 2003

دیگر در پاسخ به استرس دارد .با بررسی تراثیر اسرترس

در آزاد مراهی سراكایnerka Oncorhynchus

بر روی بچره فیرل ماهیران ) (Huso husoدریافرت كره

میزان اولیه گلوكز خون  8/9میلری گررم در میلری لیترر

كمترین استرس در ماهیانی كره برا جیرره هرای غرذایی

بوده است ولی پر

از اسرترس نگهرداری (در شررای

حاوی 211 mg/kgویتامین  Cتغذیه شده بودند مشاهده

اسارت) به مدت  91دقیقه بره حرد  832میلری گررم در

شد و بیشترین استرس در ماهیان گروه شراهد كره فاقرد

میلی لیتر افزایش یافت (.)Kubokawa et al., 1999

ویتامین Cدر جیره بودنرد مالحظره گردیرد (فالحتکرار،

در تحقیقی كه بر روی برخی از گونه های خانواده

 .)8913محققرین برا بررسری سرطوح مختلرف ویترامین

كپور ماهیان و آزاد ماهیان انجام دادند ،اعرالم نمودنرد

Cجیرره برر روی اسرترس گرمرا در ماهیران جروان

استرس به هر دلیلی در تغییر پارامترهای خونی و سرمی

) (Notemigonus crysoleucasبعد از  81هفته پرورش

مثثر می باشد ( .)Wedemeyer et al., 2000در ماهیان

دریافتند ماهیانی كره فاقرد ویترامین Cدر جیررة غرذایی

خاویراری هماننرد ماهیران اسرتخوانی ،افرزایش سرط

خود بودند بقرا كمترری بعرد از قرارگررفتن در معرر
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قرار گرفتند بره  31نرانوگرم در میلری لیترر رسرید .آنهرا

كورتیزول و گلوكز سرم بعنوان شاخصی در پاسرخ بره
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81

جیره های حاوی مکمرل هرای ویترامین  Cتغذیره شرده

در بسیاری از شرای استرس پایین می آید چرا كره در

بودند ،داشتند (.)Chen et al., 2004

مواقع استرس بعلت افزایش مصرف ویتامین Cسررعت

مطالعات نشان داده اسرت كره مصررف ویترامینC

تبردیل آن بره اگرزاالت افرزایش مری یابرد .همچنرین

پاسخ به استرس در ماهی را كاهش می دهرد بطوریکره

مشخ

گردیده استفاده از ویترامین Cباعرث افرزایش

مقادیر پایین نسبت به مقادیر باالی ویتامین نمی تواند از

غلظت پالسمایی آن و بهبود مصرف گلوكز كرل بردن

اثررات اسرترس جلروگیری نمایرد( Sandens et al.,

به واسطه ارتقای متابولیسم غیرر اكسریداتیو گلروكز مری

.)1991

گردد .مکان های اولیه عملکرد كرورتیزول در آبشرش

غلظرت كرورتیزول سررم عمرومی تررین شراخ

ها و اپیتلیال روده می باشرد كره گیرنرده ویرژه در ایرن

پذیرفتره شرده اسرترس اسرت (.)Barton et al., 1991

بافت ها قرار دارند ( .)Hazon et al., 1997لذا وجرود

برخی محققین عقیده دارند سطوح باالی ویترامین Cاز

ویتامین ها در جیره و امکان جذت آنها از طریرق روده

بیوسنتز كورتیزول جلوگیری می كنرد ( Wedemerye,

می تواند در كاهش اثرات استرس مثثر باشد .با توجه و

.)1969

به نتایج محققین مختلف و تاثیر سطوح براالی ویترامین

محققین ثابت كرده اند كه استرس نمونه برداری و

 Cدر كراهش اثررات اسرترس ،اسرتفاده از ایرن سرطوح

اسارت می تواند با مکمل های ویتامین Cمدیریت شرود

ویتامینی با توجه بره نقرش اثبرات شرده ویترامین Cمری

( Shiau et al., 1999و  .)Woodward, 1994مشخ

تواند موثر باشد.

شده است كه ویترامین Cدر سرنتز كورتیکواسرترويیدها

تاسماهیان آنچنان كه ماهیان استخوانی در معرر

نقرش دارد .در بسریاری از تحقیقرات كراهش اثررات

اسرترس هسرتند ایرن ماهیران قردیمی زیراد تحرت ترثثیر

فیزیولوژیرک اسرترس در مراهی برا اسرتفاده از سرطوح

استرس قرار نمری گیرنرد و پاسرخ هرای اولیره و ثانویره

مختلف ویترامین Cنشران داده شرده اسرت ( Li et al .,

استرس در ماهیان خاویاری در مقایسره برا دیگرر گونره

 .)1999نقش تغذیه برا سرطوح براالی ایرن ویترامین در

های ماهیان استخوانی مقدار كمتری را نشران مری دهرد

كاهش اثر استرس اینگونه می تواند توصیف گردد كره

( .)Keiffer, 2000ایرن پاسرخ هرا ناشری از طراحری

هورمون های اسرترس توسر سرلول هرای اینتررنرال و

فیزیولوژیک خوت (نداشرتن محردودیت بری هروازی)،

كرومافین با همراهی مصرف باالی ویتامین Cرهرا مری

تاریخچه زندگی(شرکارچیهرای طبیعری) ( Barton et

شروند .بنرابراین برا تغذیره از سرطوح براالی ویترامینC

 al., 2001و  )Keiffer, 2000یرررا مشخصرررات

ذخیره بافتی این ماده قادر است سط مناسب تغییررات

مورفولوژیکی (پوشش خروت و محکرم) ( Billard et

هورمرونی را فرراهم كررده ،عوامرل درگیرر در سیسرتم

 )al., 2001هستند.

ایمنی ماهی را حفظ كرده و بره مراهی اجرازه رشرد در

بنابراین آبزی پروری متراكم نیازمند مدیریت دقیق

شرای مطلروت را بدهرد .در شررای اسرترس ،مصررف

محی پرورشی است و درک كامل فیزیولروژی مراهی

ویتامین Cدر غرده آدرنرال و دیگرر بافرت هرا افرزایش

نیز اثرات زیران آور اسرترس را بره حرداقل مری رسراند.
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استرس دمای آت( )91-91 °Cنسبت به آنهرایی كره برا

یافته وغلظت ویتامین Cدر پالسمای خون بطور موقت
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 جیرره بررC اثرات ویترامین.8913 ،. ت، فالحتکار.9

، غرذا،استرس های تحمیل شده به مراهی از طریرق آت

 بیوشریمیایی و،هرای هماتولوژیرک

برخی شاخ

میکروارگانیسم ها و سایر عوامل منجرر بره تغییررات در

 رسراله دكترری.(Huso huso) رشد در فیل ماهی

 هضم و، توانایی خون در انتقال اكسیژن،تعادل اسمزی
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