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 چكیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر گلوتامین روی  پروری است.تاسماهی سیبری گونه مناسبی برای استفاده در صنعت آبزی 

روده بچه تاسماهی سیبری و آگاهی از مقادیر بهینه گلوتامین در شرایط پرورش به مدت  بافتیهای گوارشی و ساختار آنزیم

 126این بررسی روی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی انجام شد.  مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکیهشت هفته در 

گرم گلوتامین در هر کیلوگرم   30و  20، 15، 10، 5گرم در شش تیمار )شاهد،  71/45 ± 7/ 56ماهی با میانگین وزنی  قطعه

برای سنجش فعالیت آنزیم  شد و های گوارشی، روده ماهیان آماده جهت سنجش فعالیت آنزیمغذا( و سه تکرار انجام شد. 

عنوان  نشاسته بهو درصد  5/2محلول آزوکازئین ، روغن زیتون-از امولسیون صمغ عربیبه ترتیب  آمیالز و پروتئاز ،لیپاز

سپس،  متر از بافت روده در محلول بوئن فیکس شد. تلیوم روده یک سانتیجهت بررسی طول پرز و اپی بسترا استفاده شد.سو

-آمیزی به روش ائوزینرنگ، هابافتی قالب  برشپس از گیری شدند. پارافینه و قالب ،سازی شفاف، آبگیری  هانمونه 

بودند دار اختالف معنیدارای لیپاز بین تیمارهای مختلف و پروتئاز ، آمیالزنشان داد که نتایج  .انجام شدهماتوکسیلین 

(05/0p<) . چهارم  پروتئاز روده در تیمارو بیشترین ( گرم گلوتامین  30پنجم ) ان آمیالز و لیپاز روده در تیماریزمبیشترین

الف ـاختدارای تلیوم روده بین تیمارهای مختلف اندازه اپیو چنین، اندازه طول پرز هم مشاهده شد.( گرم گلوتامین 20)

تلیوم روده در و بیشترین اندازه اپی( گرم گلوتامین 20چهارم ) تیماربیشترین طول پرز روده در . (>05/0p) بودنددار معنی

بیشترین طول  و  های آمیالز، پروتئاز و لیپازترشح آنزیمبا توجه به باالترین میزان  مشاهده شد.(  گرم گلوتامین  30پنجم ) تیمار

اسید  وآمینح از واین سط توان گفت که ، می(گرم گلوتامین 30 و 20چهارم و پنجم ) های تلیوم روده در تیماراندازه اپیو پرز 
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 مقدمه

بهاترین ماهیان  ترین و گرانماهیان خاویاری از معروف

ر آن اخیر ذخایهای ( که طی سالBerg, 1948بوده )

 Ruban andشدت کاهش یافته است )به

Khodorevskaya, 2011; Moghim, 2013 .) از

دالیل توجه به تکثیر و پرورش این ماهیان در محیط  

کاهش ذخایر این ماهیان در طبیعت  توان به مصنوعی می

(Webster and Lim, 2002 ،) خاویار مرغوب و

اشاره  (Moyle, 1976) گوشت لذیذ و گران این ماهیان

گونه  ( Acipenser baeri) سیبری  تاسماهی. کرد

در روسیه  و شودپروری محسوب میمناسبی برای آبزی 

  است در سال تخمین زده شدهتن  750میزان تولید آن 

(et al. 2001  Williot .) 

 به انساننیازمندی جهان و  جمعیت افزایشی دلیل روندبه

های راه از پروری یکی، آبزی سالم و متنوع پروتئینی منابع

 Bell andباشد )می غذای بشر و پروتئین تامین 

Sargent, 2003علت ارزش غذایی باال از  (. آبزیان به

باشند )افشار مازندران، میجایگاه مناسبی برخوردار 

افزایش مصرف سرانه آبزیان از طریق دو منبع   ( که1381

دهنده استقبال  نشان اخیرپروری و صید در پنج دهه ی آبز

-Trevesاست ) منابع پروتئینی دریاییاز  مردم جهان

Brown, 2013 .)نظرانبه عقیده بسیاری از صاحب  ،

خاویاری عدم توجه پرورش ماهیان یت دلیل اصلی محدود

نوعی  ـذاهای مصـوله کردن غـنیازهای غذایی و فرمبه 

های بهبود  برنامهاجرای  .(Conte et al. 1988باشد )می

های پرورشی اثر رژیم غذایی و نوع تغذیه در مولدین گونه

مثلی ماهیان، تسریع روند بسیار زیادی بر دستگاه تولید

رشد، تحریک فرآیند گامتوژنز، میزان باروری، لقاح،  

و تولید الروهای طبیعی، افزایش بقا اسپرم،  کیفیت و بقای 

استرس دارد قدرت ایمنی و مقاومت در برابر 

(Izquierdo et al. 2005) .ترین  غذا یکی از مهم

عوامل در پرورش ماهیان محسوب شده و دستیابی به یک  

نیاز برای صنعت آبزیان جیره غذایی مناسب یک پیش

استفاده از مقادیر   (.1389روحانی و ایران، است )شریف

متعادلی از ترکیبات غذایی برای دستیابی به رشد مناسب  

ز نکات مهم در (. ا1381)افشار مازندران،  باشدمی میالزا

تغذیه ماهیان خاویاری استفاده از پروتئین خالص در جیره 

 ,Hansenباشد )غذایی جهت تامین نیاز پروتئینی می

عالوه بر جذب مناسب سبب   متعادل. جیره (2009

 .Olmos et alشود )می ها و بیماری کاهش آالینده

منابع   حاصل ازمنابع پروتئینی  ،کلیطور به (.2011

 .(Olmos et al. 2011) باشندمیحیوانی و گیاهی 

مایعات  های نرم وبخش اصلی اعضای بدن، بافتن پروتئی

مولکول پروتئین از زنجیره   د.دهبدن ماهی را تشکیل می

تئینی  اهمیت غذایی مواد پرو وها تشکیل یافته اسیدوآمین

ها دارد )سوداگر، اسیدوآمین بستگی به میزان و نوع 

  پروتئین نیازمند ماهیان  ،برخالف حیوانات اهلی (.1384

علت   ( کهMurai, 1992)  نیستندباالیی در جیره خود 

اعمال بدن نسبت به جانوران  جهتبه انرژی کمتر  نیازآن 

 (.Miles and Chapman, 2007) باشد میخونگرم 

جیره برای هر  گرم پروتئین در 300تاسماهی سیبری به 

 کیلوژول انرژی در گرم بر 22 تا 20کیلوگرم وزن بدن )

و اثرات تنوع (. Medale et al. 1995( نیاز دارد )جیره

اسید به جیره گردیده که  وآمیناین  افزودنگلوتامین سبب 

صورت تجاری ماهیان به منظور افزایش تولیدامر بهاین 

 امابوده ضروری غیر ی سیدواآمین. گلوتامین گرددمیانجام 

تواند های گوارشی می بیماری  برخی مانند  ی در موارد

در عضالت گلوتامین . بیشترین درصد ضروری باشد

ها نیز آزاد آبشش  و مغزصورت جزئی از اما به ده ه ش ساخت

وظایف اصلی  (.Pohlenz et al. 2012aگردد )می 

، تنظیم تعادل اسید و باز در پروتئینگلوتامین ساخت 

عنوان  بهها، ، منبع انرژی برای یاختهآمونیوم با تولید کلیه

در ن عنوان دهنده کرببه ،فراگشتدر دهنده نیتروژن 

کننده غیرسمی آمونیاک در گردش و منتقل چرخه کربس

ط  ـس. بیشترین مصرف گلوتامین توباشدمیخون 

 ,Waddell and Fredricks)است  ی اهای رودهیاخته

2005.) 

 یهایهای بدن دارای آنزیمدر اندامموجود ی هاسلول

شیمیایی سلول  های بیوواکنشکاتالیز  جهتخاص 

نحوه فعالیت بافت و   ،. تعیین مقدار و فعالیت آنزیمهستند

ها به سیستم گردش . ورود آنزیمسازدرا آشکار میاندام 

تواند ناشی از نکروز سلولی و آنوکسی باشد که  خون می

باعث از بین رفتن یکپارچگی غشای سلول و   ممکن است 

سنجش غلظت آنزیم   شود.می ورود آنزیم به داخل پالسما 

تواند تغییرات احتمالی و و مقایسه آن با حالت طبیعی می

برای  (.1370اندام درگیر را مشخص نماید )مجابی، 

در ماهیان توسعه  روشچهار روده  افزایش نواحی سطحی

یافته که شامل افزایش طول روده، توسعه یک بافت  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9
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مخاطی )پوششی( ضخیم با ساختار پیچیده، توسعه 

 ها( و وجود یک چین پوششی داخلیها )کیسهدیورتیکول

نیز  در ناحیه عقبی روده است. گاهی ( دریچه مارپیچی )

جهت افزایش ناحیه سطحی در  روشترکیبی از این چهار 

ای از بافت  . ماهیان خاویاری از آمیزهشودمی  دیدهماهیان 

مخاطی ضخیم به همراه زوائد متصل و دریچه مارپیچی  

 (.1381کنند )ستاری، استفاده می

ها و پروتئیناثر  ای دربارهمطالعات گستردهتاکنون 

آبزیان های گوارشی و ساختار روده روی آنزیم واسیدهاآمین

موحدیان و مطالعات توان به مختلف انجام شده که می

های گوارشی روده ( روی فعالیت آنزیم1395همکاران )

های مختلف متیونین و لیزین در جیره تحت تأثیر نسبت

  (،Sparidentex hasta) جوان صبیتی ان ماهی

Nordrum ( روی 2000و همکاران )   ،اثرات متیونین

زنجیره متوسط بر قابلیت   باگلیسریدهای سیستئین و تری 

اسیدهای در طول روده و  وآمینهضم مواد مغذی، جذب 

 Salmo) اطلسنگهداری مواد مغذی در ماهی آزاد 

salar،) Koven ر ـث( روی ا2002کاران )ـو هم

اسیدهای آزاد بر وآمینیا / وهضم کننده پروتئین کـریـتح

تازه به  کینین در الروهای سیستو ترشح هورمون کوله

Qiu-و  harengus Clupea ،Yan ماهیتغذیه افتاده 

Zhou (2006  روی اثرات مکمل گلوتامین جیره بر )

عملکرد رشد و ساختار و عملکرد روده در ماهی کپور  

و همکاران  Debnath (، Cyprinus carpioجوان )

 و پروفایل متابولیک گوارشیهای آنزیم ( روی 2007)

جیره   تغذیه شده با  Labeo rohita قد انگشت ماهیان

و   Pohlenzو پروتئین خام مختلف ح وسط دارای 

های مختلف غلظتروی تاثیر ( a2012)ن همکارا

اسیدهای پالسما وآمینگلوتامین جیره بر مورفولوژی روده، 

 Ictalurus)و عملکرد رشد در گربه ماهی کانالی 

punctatus ) اشاره کرد.جوان 

به علت نیـاز ماهیـان بـه منـابع پروتئینـی و اهمیـت آن، 

ضرورت دارد تا سطوح مناسب گلوتامین در این گونه مورد 

سـطوح  بررسی اثر هدف با پژوهشاین بررسی قرار گیرد. 

هـای گوارشـی و فعالیـت آنـزیمجیره بر گلوتامین  مختلف

 انجام گردیـد. هـدف ماهیان سیبری بچه تاسساختار روده 

تعیین سطح مطلوب گلوتامین جیره بـا  بررسی این نهایی

 .بودفوق  مواردتوجه به 

 

 هامواد و روش

 شرایط پرورش
و  1393 هــای در سـال) هفتـه 8ایـن آزمـایش بـه مــدت 

لیتری با استفاده از  500فایبرگالس  مخزن 18در  (1394

ــش  ــفیدرود در بخ ــه س ــه و آب رودخان ــاه مجموع آب چ

 انـی ماه حفاظت از ذخایر ژنتیکیمرکز بازسازی و ونیروی 

سنگر انجام شد. در طول  سد یبهشت دکتر دیشه ی اریخاو

گـراد، درجه سـانتی 1/17 ± 9/0آب  ی دما نیانگیمدوره 

آب  pHو  تـریگرم بـر لیلیم 8/7 ± 2/0محلول  ژنیاکس

صورت بـاز ان بهــی ماهیـم پرورشـسیست بود. 8/7تا  5/7

طبیعـی تنظـیم دوره نـوری صورت بهبوده و شرایط نوری 

 . شد

 

 طراحی آزمایش
بـا وزن اولیـه مـاهی  قطعـه 126تحقیـق انجام این  جهت

ــ  71/45 ± 56/7 ــرم و ـط ــه ـگـ  71/25 ± 53/1ول اولیـ

محیطـی یکسـان توزیـع شـدند. تحت شـرایط متر سانتی

، ماهیان جهت سازگاری با شرایط جدید محیطی )اکسیژن
انتره متـداول ـس روز بـا غـذای کن 15( به مدت pHدما و 

 یطـرح کـل  .تغذیه گردیدنـد، برای تغذیه ماهیان خاویاری 

و  دـی انجـام گرد یدر قالب طرح کامالً تصـادف قیتحق نیا

گـرم  5) 1، تیمـار (گلوتـامینفاقـد ) شاهد ماریت 6شامل 

گرم گلوتامین  10) 2تیمار  گلوتامین در هر کیلوگرم غذا(،

گـرم گلوتـامین در هـر  15) 3در هر کیلوگرم غذا(، تیمار 

گرم گلوتامین در هر کیلوگرم  20) 4کیلوگرم غذا(، تیمار 

گرم گلوتامین در هـر کیلـوگرم غـذا(  30) 5غذا( و تیمار 

در ایـن تکرار در نظـر گرفتـه شـد.  3و برای هر تیمار بود 

اسید گلوتامین با خلوص صد درصد ساخت وآمینتحقیق از 

 هــای غلظــتآمریکــا اســتفاده شــد و  Biotechشــرکت 

ــروآمین ــامین ب ــید گلوت ــق  اس ــاس تحقی و  Pohlenzاس

آنالیز پروتئین و خاکسـتر  ( انتخاب شد.b2012همکاران )

آلمـان و آنـالیز  BAP40به ترتیب با دستگاه کلدال مدل 

و آلمـان  BOHRمدل به وسیله دستگاه سوکسله چربی 

در آزمایشـگاه وسـیله آون و دسـیکاتور درصد رطوبـت بـه

. ترکیبـات (AOAC, 1995) انجـام شـد رشـت ویرومـد

و  1جیره غذایی مورد استفاده در این تحقیـق در جـدول 

 است.ه ذکر گردید 2در جدول  ترکیبات تقریبی جیره پایه
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 × حجم اسید سولفوریک مصرفی( = درصد پروتئین  0028/0×  25/6× وزن نمونه/ ) 100

 وزن نمونه بعد از دسیکاتور = درصد چربی   -× وزن نمونه اولیه / وزن کاغذ صافی   100 - 100  

 وزن ظرف با نمونه تر( = درصد رطوبت -)وزن ظرف با نمونه خشک  /وزن ظرف با نمونه تر(  -× )وزن ظرف خالی  100

 وزن ظرف با خاکستر( = درصد خاکستر -)وزن ظرف خالی  /وزن ظرف با نمونه خشک(  -× )وزن ظرف خالی  100 

 

 .هاي غذایی مورد استفاده در آزمایشترکیبات جیره 1جدول 

 جیره

 تیمارها

 

 ترکیبات جیره

)فاقد  شاهد

 گلوتامین(

 تیمار اول 

گرم  5) 

 ( گلوتامین

 تیمار دوم

گرم  10) 

 ( گلوتامین

 تیمار سوم

گرم  15) 

 ( گلوتامین

 تیمار چهارم

گرم  20) 

 ( گلوتامین

 تیمار پنجم

گرم  30) 

 ( گلوتامین

 0/54 0/54 0/54 0/54 0/54 0/54 آرد ماهی )%(

 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 )%( آرد گندم

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 شیر خشک )%(

 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 کنجاله سویا )%(

 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 )%( روغن ماهی

 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 گلوتن ذرت )%(

 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 مخمر )%(

 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 مخلوط مواد معدنی )%(

 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 مخلوط مواد ویتامینی )%(

 30 20 15 10 5 - گرم بر کیلوگرم غذا(گلوتامین ) 

 

 .ترکیبات تقریبی جیره پایه 2جدول 

 فیبر چربی پروتئین خاکستر رطوبت  

 2 ± 1/0 1/14 ± 2/0 49 ± 8/0 7/20 ± 10 2/14 ± 2/0 )%( یبیتقر باتیترک

 

وزن  %3غـذادهی بـه میـزان  ،با توجه بـه انـدازه ماهیـان

 15، 7صورت دستی و در سه نوبت )در ساعات هبیومس، ب

( انجام شد. غـذا در هنگـام غـذادهی بـا اسـتفاده از 23و 

گـرم تـوزین و در سـطح  01/0ترازوی دیجیتال بـا دقـت 

 8سـنجی ماهیـان در طـول زیسـت توزیع گردیـد. مخازن

بار( در تمام  4بار )در مجموع روز یک 15هفته پرورش هر 

صورت فـردی انجـام کلیه ماهیان بهتیمارها و تکرارها و از 

سنجی، منظور کاهش استرس ماهیان هنگام زیستشد. به

ســنجی غــذادهی قطــع سـاعت قبــل و بعــد از زیســت 12

 گردید.

 

 هاآنزیم گیرياندازه

برداری غذادهی نشـدند تـا ساعت قبل از نمونه 48ماهیان 

. شـده باشـدخوبی تخلیه دستگاه گوارش از مواد غذایی به

سپس ماهیان با استفاده از یـک سـوزن بلنـد قطـع نخـاع 

گرفتنـد تـا بـا حـداقل  شدند و سریعاً در مجاورت یخ قرار

رساندن تغییر فعالیت آنزیمی، کالبدشکافی صورت گیـرد. 

هـای گوارشـی، روده ماهیـان جهت سنجش فعالیت آنزیم

بالفاصـله در  سپس،(. Cahu et al. 1999گردید ) آماده

گراد تـا زمـان درجه سانتی -196در دمای شرایط انجماد 

. در (Kuz’mina et al. 2010آنالیز نگهـداری شـدند )

. ندها از شرایط انجماد خارج و وزن گردیدآزمایشگاه نمونه

 2/0با کلریـد سـدیم  5به  1بعد با نسبت وزنی به حجمی 

سازی بـا و در حضور یخ عمل یکنواخت هموالر مخلوط شد

 Cahu) انجام شد( DI18 Disperserهموژنایزر )مدل 

et al. 1999; Rungruangsak‐Torrissen et al. 

در دقیقـه بـا  5000سوسپانسیون حاصله بـا دور  .(2002

دقیقـه سـانتریفیوژ  30گراد به مدت درجه سانتی 4دمای 

، مایع رویی جدا شد و بـرای سـنجش آنزیمـی سپسشد. 

 .Pérez-Jiménez et alاسـتفاده قـرار گرفـت )مـورد 

امولسـیون برای سنجش فعالیـت آنـزیم لیپـاز از  (.2007

عنوان سوبسـترا اسـتفاده شـد. به روغن زیتون-صمغ عربی
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 خرد و آب مقطـر صمغ عربی با روغن زیتون و مقداری یخ

رای ــب م شیشـه، ـپـش  بـااف کـردن ــص  پس از و مخلوط

مـوالر اسـتفاده  005/0سـیم سازی نمونه از کلریدکلرقیق

از محلـول  نیـز برای سنجش فعالیـت آنـزیم پروتئـاز. دش

گیری فعالیـت آنـزیم از برای اندازه ودرصد  5/2آزوکازئین 

مـوالر بـا میلـی 50فسفات( -گالیسین-بافر )استات سدیم

pH  عالیـت آنـزیم بـرای سـنجش ف .داسـتفاده ـش  9برابر

. نشاسـته شـدعنوان سوبسترا استفاده آمیالز از نشاسته به

مـوالر حـاوی کلریـد سـدیم  02/0در بافر فسفات سـدیم 

سـازی نمونـه از آب برای رقیـق شده وموالر آماده  006/0

 (.Worthington, 1991) شدمقطر استفاده 

 

 شناسیبافت

نظور مبهماهیان بافت روده جهت بررسی هیستوپاتولوژیک 

متـر از بافـت یک سانتیتلیوم روده بررسی طول پرز و اپی

های فـیکس شـده فیکس شد. نمونهبوئن در محلول  روده

 و  80، 70، 50بوتانول با درجات مختلـف )-1توسط الکل 

سـازی ( آبگیری شده و در مرحله بعـدی عمـل شـفاف96

جای الکـل و جـذب چربـی بافـت( )جایگزینی کلروفرم به

 رودههای بافـت نمونهپس از شفاف نمودن،  صورت گرفت.

بهمنی گیری شدند )وسیله پارافین مذاب پارافینه و قالببه

(. با اسـتفاده 1382پوستی و همکاران،  ؛1377و کاظمی، 

ــوم از قالب ــت از میکروت ــاوی باف ــه ح ــای پارافین  رودهه

 Akhundovن )میکـرو 7های بافتی بـه ضـخامت برش

and Fedorov, 1995 )ه روش های بافتی بتهیه و برش

ها پس د. نمونه بافتآمیزی شدنهماتوکسیلین رنگ-ائوزین

نیکـون مـدل وسیله میکروسکوپ نـوری )بهی آمیزاز رنگ

E600( مجهـز بــه دوربــین )MD130شــرکت ،OME-

TOP system ورد ــم  امپیوترــصل به کـ، تایوان( و مت

بعـد از  (.1390مطالعه قرار گرفتند )حالجیان و همکاران، 

تلیـوم گیری طـول پـرز و اپـیمنظور اندازهبرداری بهعکس

 استفاده شد. Image Jافزار روده ماهیان از نرم

 

 آنالیز آماري

و   SPSS 18افزارنرم ها ازداده کلیه تحلیل و تجزیه برای 

 اسـتفاده  Excel 2013افـزارنـرم برای رسم نمودارها از

آزمون  با بودن نرمال از اطمینان ابتدا جهت هاگردید. داده

Kolmogorov-Smirnov  دلیل نرمال شدند. به بررسی

 واریـانس تجزیـه از آزمـون استفاده ها، بابودن توزیع داده

( در سـطح اطمینـان One-way ANOVAطرفه )یک

با  سپس مشخص و هامیانگین کلی بین اختالف ابتدا 95%

 یکـدیگر از هـاگـروه( Duncan) آزمون دانکناستفاده از 

 گردیدند. تفکیک

 

 نتایج

، آمیالز های آنزیم طرفهبراساس آزمون واریانس یک

اختالف دارای  با یکدیگر لیپاز تیمارهای مختلفو پروتئاز 

میزان آمیالز و لیپاز بیشترین . (>05/0p) بودنددار معنی

و بیشترین  ( گرم گلوتامین 30پنجم ) روده در تیمار

مشاهده   (گرم گلوتامین 20) چهارم روده در تیمارپروتئاز 

سوم روده در تیمار میزان آمیالز کمترین مقابل، شد. در 

  ، کمترین پروتئاز روده در تیمار شاهد(گرم گلوتامین 15)

 5اول ) تیمارروده در  لیپازو کمترین  )فاقد گلوتامین( 

 . (3تا  1 های  )شکلبود (  گرم گلوتامین

 

 
 .در تیمارهاي مختلفتاسماهی سیبري میانگین آنزیم آمیالز  1شكل 

 



 و همكاران( درویشی) يبریس انماهیو ساختار روده بچه تاس یگوارش هايمیبر آنز نیگلوتام ریتاث/    76

 
 .در تیمارهاي مختلفماهی سیبري تاسمیانگین آنزیم پروتئاز  2شكل 

 

 
 .در تیمارهاي مختلفماهی سیبري ساتمیانگین آنزیم لیپاز  3شكل 

 

و اندازه طول پرز روده طرفه براساس آزمون واریانس یک

اختالف دارای بین تیمارهای مختلف تلیوم روده اندازه اپی

در طول پرز روده بیشترین . (>05/0p) بودنددار معنی

دازه ـرین انـبیشتو ( ینـگرم گلوتام 20چهارم ) تیمار

مشاهده   ( گرم گلوتامین 30پنجم )تلیوم روده در تیمار اپی

 طول پرز روده در تیمارهای اول وکمترین شد. در مقابل، 

تلیوم  اندازه اپی، کمترین (گرم گلوتامین 10 و 5دوم )

 4 های )شکلبود ( گرم گلوتامین 15سوم ) در تیمارروده 

 .(5 و

 

 
 .مختلفدر تیمارهاي ماهی سیبري تاسبافت میانگین تغییرات طول پرز روده  4شكل 
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 .در تیمارهاي مختلفماهی سیبري تاسبافت تلیوم روده گین تغییرات طول اپیمیان 5شكل 

 

منظور بررسی تفاوت های حاصل از سطوح  به، همچنین

ر ـاویـتص لفـارهای مختـدر تیمامین ـفاوت گلوتـمت

تا   6در اشکال  ماهی سیبری سروده تا بافتشناسی بافت 

 گنجانده شده است.  11

 

 
 .(فاقد گلوتامین :بافت روده تاسماهی سیبري )تیمار شاهد 6شكل 

 
 .(گرم گلوتامین 5 :سیبري )تیمار اولتاسماهی بافت روده  7شكل 

 

 
 .(گرم گلوتامین 10 :تیمار دومسیبري )تاسماهی بافت روده  8شكل 

 
 .(گرم گلوتامین 15: سیبري )تیمار سومتاسماهی بافت روده  9شكل 

 



 و همكاران( درویشی) يبریس انماهیو ساختار روده بچه تاس یگوارش هايمیبر آنز نیگلوتام ریتاث/    78

 
 .(گرم گلوتامین 20: سیبري )تیمار چهارمماهی ستابافت روده  10شكل 

 
 .(گرم گلوتامین 30: سیبري )تیمار پنجمتاسماهی بافت روده  11شكل 

 

بحث

های تاثیر گلوتامین بر آنزیماین بررسی با هدف بررسی 

انجام گوارشی و ساختار روده در بچه تاسماهیان سیبری 

شود تا احتیاج  ال سبب میپرورش ماهیان در تراکم باد. ش

های متعادل و دارای کیفیت باال و مواد مغذی به جیره

های جیره .(Ringo et al. 2010بیشتر احساس شود )

مکمل با گلوتامین موجب بهبود افزایش وزن و بازده باالی 

انداران ـدگان و پستـهای مختلف پرنهـخوراک در گون

 Bartell and Batal, 2007; Murakamiشوند )می

et al. 2007; Wang et al. 2008; Soltan, 

2009; Wu et al. 2011.)  دستگاه گوارش مکان اصلی

موجب تنظیم تعادل  باشد وهضم و جذب مواد غذایی می

 ;Reeds and Burrin, 2000گردد )اسیدهای میوآمین

Wu et al. 2005; Wang et al. 2009 در این .)

بردار از کننده و بهرهمیان، روده عضو اصلی استفاده

 ,Windmueller and Spaethباشد )گلوتامین می 

1980.) 

  سیبری نتایج حاصل از تحقیق حاضر روی تاسماهی 

 های گوارشی ترشحپرورشی نشان داد که میزان آنزیم

 .بوددارای اختالف معناداری  در تیمارهای مختلف شده

  30پنجم ) بیشترین میزان آمیالز و لیپاز روده در تیمار

چهارم  و بیشترین پروتئاز روده در تیمار( گرم گلوتامین

همکاران موحدیان و  مشاهده شد.( گرم گلوتامین 20)

( با مطالعه ماهیان جوان صبیتی بیان کردند که 1395)

  واسید های آمینهای مختلف مکملاستفاده از نسبت

های گوارشی تریپسین،  متیونین و لیزین بر فعالیت آنزیم 

 یطور معنادارکیموتریپسین، آلکالین فسفاتاز و لیپاز به

( بیان کردند  2006) Qiu-Zhouو Yan . تأثیر گذاشت

های آنزیم مکمل گلوتامین موجب افزایش فعالیت که

یونی   آمیالز( و فعالیت-گوارشی روده )پروتئاز، لیپاز، آلفا

(+Na  و+Kدر روده می ).ماهی  الرومطالعه روی  شود

داد که  نشان  Cynoglossus semilaevis کفشک

از طریق و رشد را بقا تواند می خوراکیمکمل گلوتامین 

ماهیان  و گوارشی افزایش دهد های آنزیم بهبود فعالیت

)باالترین  گلوتامین  %2تغذیه شده با رژیم غذایی با 

در بخش بسیار باالتری هم آمیالز ت فعالیدارای  (غلظت

 Liuبودند ) شاهد  گروهنسبت به  لوزالمعده هم در روده و

et al. 2015 ) .در  تامین با افزایش مکمل گلو، همچنین

 Ctenopharyngodonکپور علفخوار ) رژیم غذایی

idella)  و روده، فعالیت   هپاتوپانکراسفعالیت تریپسین

، فسفاتاز هپاتوپانکراسو  لیپاز در پروگزیمال و روده میانی 

پپتیداز در روده، فعالیت   قلیایی و گاما گلوتامیل ترانس

بل توجهی طور قابه کراتین کیناز در روده میانی و دیستال

 .(Zhao et al. 2015یافت )افزایش 

اندازه طول پرز نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که 

دارای تلیوم روده بین تیمارهای مختلف اندازه اپیو روده 

 تیماربیشترین طول پرز روده در  .بودنددار معنیاختالف 

تلیوم  و بیشترین اندازه اپی( گرم گلوتامین 20چهارم )

  مشاهده شد. ( گرم گلوتامین 30پنجم ) تیمارروده در 

 Qiu-Zhouو  Yanنتایج تحقیق حاضر با نتایج 

که مکمل گلوتامین موجب  طوری ه( مطابقت دارد. ب2006)
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 افزایش وزن روده و ارتفاع پرزهای روده گردید.

Pohlenz ( و همکارانa2012 با بررسی تاثیر )غلظت-

گلوتامین جیره در گربه ماهی کانالی بیان  مختلف های 

نمودند که سطوح باالی گلوتامین بر ساختار میکروسکوپی 

طور معناداری باعث  وده دارای تاثیر مثبتی بوده و بهر

های ها و ارتفاع میکروپرزهای بخشافزایش انتروسیت

قدامی، میانی و خلفی روده و افزایش نرخ مهاجرت 

عنوان هب ها انتروسیتتامین برای گلو ها گردید.انتروسیت

سازنده سوخت اصلی متابولیسم در دستگاه گوارش 

کند. گلوتامین عالوه بر جلوگیری از آتروفی خدمت می

های مخاط روده، باعث افزایش رشد روده، افزایش آنزیم

مت های روده در قسگوارشی در روده و افزایش طول پرز

گردد ژوژنوم )میانی( می( و دئودنوم )ابتدائی یا دوازدهه

(Bartell and Batal, 2007; Murakami et al. 

2007; Wang et al. 2008; Soltan, 2009; Wu 

et al. 2011توانند سبب  ها میگلوتامین ،(. عالوه بر این

افزایش بازیابی مساحت سطح پرزهای روده حیواناتی با  

 et al. 1999روده ایسمیک زخمی گردند )

Blikslager)های غنی از گلوتامین باعث افزایش . جیره

نقل آمینو   های جذبی و افزایش حمل وتعداد ویزیکول

گردد میها روسیتـانترز تماس با ـاسر مـها در سرتاسید

(Salloum et al. 1990; Frankel et al. 1993.) 

های آمیالز، پروتئاز ترشح آنزیمبا توجه به باالترین میزان 

تلیوم روده در اندازه اپیو بیشترین طول پرز و  و لیپاز

،  (امینـگرم گلوت 30 و 20چهارم و پنجم ) ای ـهتیمار

اسید گلوتامین  وآمینح از واین سط توان گفت کهمی

ولوژی روده و ـاختار فیزیـی بر سمثبت اثیرـت توانست

  .بگذاردری ـسیب روده تاسماهیهای گوارشی آنزیم

گردد چنین تحقیقی روی سایر ، پیشنهاد میهمچنین

 ها نیز انجام گیرد. گونه

 

 تشكر و قدردانی

و قدردانی خود را از وسیله نگارندگان مراتب تشکر بدین

همکاری صمیمانه تمامی دوستانی که در به ثمر نشستن  

 دارند. اند ابراز میاین تحقیق تالش نموده
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Abstract 

The Siberian sturgeon is a suitable species for using in aquaculture industry. The purpose of 

this study was to investigate the effect of glutamine on intestinal digestive enzymes and 

histological structure of intestine in Siberian sturgeon and to determine the optimal amount of 

glutamine in rearing conditions. This study was performed on 126 fish with a mean weight of 

45.71 ± 7.56 g in six treatments (control, 5, 10, 15, 20 and 30 g glutamine /kg feed) and three 

replicates during 8 weeks in Shahid Dr. Beheshti Sturgeon Restoration and Genetic 

Conservation Center in Sangar, Rasht. Fish intestine was prepared for study the digestive 

enzymes activity and Arabic gum-olive oil emulsion, azocasein 2.5% and starch were used as 

substrate to measure lipase, protease and amylase enzymes, respectively. For examination of 

villus length and intestinal epithelium, 1 cm of intestinal tissue was fixed in Bouin's solution. 

The samples were then dehydrated, clarified, paraffin-embedded and molded. After 

sectioning tissue, staining was performed by eosin-hematoxylin method. The results showed 

that amylase, protease and lipase were significantly different between treatments (p<0.05). 

The highest amount of amylase and lipase levels was observed in treatment of 30 g glutamine 

and the highest amount of protease was in treatment of 20 g glutamine. Also, the size of 

intestinal villi length and intestinal epithelium were significantly different among treatments 

(p<0.05). The highest intestinal villi length was observed in treatment of 20 g glutamine and 

the highest intestinal epithelium was seen in treatment of 30 g glutamine. Because of the 

highest secretion of amylase, protease and lipase enzymes and the highest villus length and 

intestinal epithelium in treatments of 20 and 30 g glutamine, these levels could have a 

positive effect on the structure of intestinal physiology and the digestive enzymes in this fish. 
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