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خونی و ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
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چکیده
در این تحقیق تاثیر عصاره گیاه زنیان ( )Trachyspermum ammi Lبر شاخصهای رشد و ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissمورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی  600قطعه ماهی قزلآال با میانگین وزنی اولیه  58±7با جیرههای غذایی
بهترتیب حاوی  1/5 ،0/5و  2/5درصد عصاره زنیان و گروه شاهد با جیره فاقد عصاره تغذیه گردیدند .در پایان دوره ،شاخصهای رشد،
خونشناسی و ایمنی براساس فرمولهای استاندارد محاسبه و با استفاده از آزمون توکی آنالیز انجام گردید .در گروه ماهیانی که  2/5درصد عصاره
زنیان دریافت کرده بودند شاخصهای رشد مانند افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،وزن نهایی و شاخص وضعیت نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری
باالتر بهدست آمد ( .)P<0/05براساس نتایج بهدست آمده از پارامترهای خونشناسی ،تیمار تغذیه شده با  2/5درصد عصاره زنیان دارای بیشترین
میزان هماتوکریت و هموگلوبین بوده و اختالف معنیداری با تیمار شاهد نشان داد ( .)P<0/05در سایر پارامترهای خونی (گلبولهای سفید،
گلبولهای قرمز MCHC ،MCV ،و  )MCHاختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P<0/05تغذیه ماهیان
با  2/5درصد عصاره زنیان فعالیت لیزوزیم و کمپلمان را بهطور معنیداری بهبود بخشید ( .)P<0/05در سایر پارامترهای بیوشیمیایی خون
(ایمونوگلوبولین ،آلبومین و پروتئین کل) اختالف معنیداری بین سطوح مختلف عصاره زنیان و گروه شاهد دیده نشد ( .)P<0/05بنابراین میتوان
نتایج گرفت استفاده از عصاره گیاه زنیان در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان میتواند منجر به بهبود فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای
ایمنی گردد.
کلمات کلیدی :عصاره زنیان ،پارامترهاي ايمني ،شاخصهاي رشد ،قزلآالي رنگینكمان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولm.naderi@urmia.ac.ir :
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تاثیر عصاره الکلی گیاه زنیان بر عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و ایمنی ماهی....

مقدمه
آبزیپروری در چندین دهه گذشته بهسرعت به یک صنعت پویا
و در حال رشد تبدیل شده است .رشد جمعیت در دهههای اخیر و
درآمد ناشی از این فعالیت و همچنین مرغوبیت پروتئین ماهی
(قابلیت هضم ،باال بودن اسیدهای آمینه ضروری ،ویتامینها و مواد
معدنی) نسبت به سایر پروتئینهای حیوانی رشد این صنعت را تسریع
کرده است .با گسترش این صنعت در جهان وقوع بیماریهای عفونی
بهمراتب افزایش یافته و اغلب خسارات سنگینی را به این صنعت وارد
کرده است ( Awaadو 2017 ،Awad؛  Babaو همکاران.)2018 ،
آنتیبیوتیکها از نخستین مواد دارویی بودهاند که بهدلیل بهبود رشد
و ضریب تبدیل غذایی ،کاهش مرگ و میر ،کاهش نرخ ابتال به
بیماریها و افزایش شاخص تولید مورد توجه پرورش دهندگان بوده
است .با این وجود استفاده مکرر از آنتیبیوتیکها در سالهای گذشته
برای مقابله با بیماریهای عفونی در آبزیان باعث مشکالتی از قبیل:
آسیبهای زیست محیطی ،ایجاد باکتریهای مقاوم و انتقال به انسان
خطر مقاومت دارویی در جامعه بشری را افزایش داده است ،از سوی
دیگر گرانی ،ممنوعیت استفاده از آنتیبیوتیکها در چند سال اخیر و
مشکالت اجرایی تجویز ،باعث گرایش بیشتر به استفاده از محركهای
ایمنی بهعنوان جایگزینی مناسب برای آنتیبیوتیکها شده است
( Guardiolaو همکاران2017 ،؛  Bahiو همکاران2017 ،؛ Abdel
 Tawwabو همکاران .)2017 ،از جمله این محركهای ایمنی میتوان
به عصارههای گیاهی اشاره کرد که در سالهای اخیر بهصورت چشمگیری
مورد توجه محققان قرار گرفتهاند .عصارههای گیاهی عالوه بر مزیتهای
رایج آنتیبیوتیک بهآسانی در دسترس هستند و بهعلت دارا بودن قیمت
ارزان محبوبیت زیادی یافتهاند .مهمترین عمل این محركها اثرات
ضدباکتریایی آن میباشد .وجود ترکیبات زیست فعال مختلف در
گیاهان همانند فنل ،تانن ،آلکالوئید ،استروئید ،ترپن ،گلیکوزوئید و
فالنوئیدها منجر به ارتقا پاسخهای ایمنی آبزیان میشود ( Vallejos
 Vidalو همکاران2016 ،؛  Abdel-Tawwabو همکاران2017 ،؛
 Guardiolaو همکاران .)2017 ،مطالعات متعدد نیز اثر مثبت عصارههای
گیاهی بر ارتقاء ایمنی آبزیان را گزارش کردهاند ( Mehrabiو همکاران،
2019؛  Liو همکاران2019 ،؛  Musthafaو همکاران )2018 ،براساس
مطالعات  Wangو همکاران ( )2017فعالیت ضدباکتریایی عصارههای
گیاهی به طبیعت چربی دوستی آنها مرتبط میباشد که ساختار غشای
باکتریها و یکپارچگی آن را از بین برده ،یا آنزیمهای خارج سلولی
باکتریها را غیرفعال نموده و از سوی دیگر با افزایش فاکتورهای
ایمنی موجب افزایش سطح ایمنی میشوند Adel .و همکاران ()2015
بیان کردند که استفاده از گیاه نعناع فلفلی در تغذیه ماهی سفید
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موجب بهبود پاسخهای ایمنی این ماهی میشود ،استفاده از عصاره
گیاهان دارویی مانند زالزالک در ماهی گلدفیش ( Tanو همکاران،
 ،)2017شنبلیله در ماهی باسدریایی ( Guardiolaو همکاران،)2017 ،
طوسک در ماهی طالیی ( Tanو همکاران ،)2017 ،کبر در ماهی قزل
آالی رنگینکمان ( Bilenو همکاران ،)2016 ،سدر در باسدریایی
( Awadو همکاران  )2015و قارچ  Cordyceps militarisدر تیالپیا
نیلی ( Doanو همکاران )2017 ،منجر به بهبود پاسخهای ایمنی شد.
عالوه بر این ،عصارههای گیاهی با افزایش ترشحات معده ،تحریک
گردش خون و آنزیمهای دستگاه گوارش منجر به افزایش قابلیت هضم
و افزایش رشد میگردند ( Windischو همکاران .)2008 ،مطالعات
متعددی نیز اثرات مثبت عصارههای گیاهی را بر رشد ماهیان و سخت
پوستان گزارش کردهاند .برای مثال تغذیه ماهی تیالپیا با عصاره گیاه
جینسینگ ( ،)2008 ،Godaقزلآالی رنگینکمان با آلوئهورا (Mehrabi
و همکاران ،)2019 ،میگوی آبشیرین با عصاره برگ گز ( Liو
همکاران ،)2019 ،ماهی کپور با گیاه رزماری (Yousefiو همکاران،
 ،)2019تیالپیای موزابیک با لوبیای مخملی ( Musthafaو همکاران،
 ،)2018میگوی وانامی با گیاه جمبو ( Prabuو همکاران )2018 ،منجر
به بهبود عملکرد رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی این گونهها شد.
زنیان ( ،)Trachyspermum ammi Lگیاهی علفی و یکساله است
متعلق به تیره چتریان ( ،)Apieaceaeبدون کرك و به ارتفاع  30الی
 90سانتیمتر است که به حالت خودرو در نواحی شرقی هند ،ایران و
مصر میروید ،زنیان از نظر طبیعت مانند زیرهها گرم و خشک است و
از نظر خواص ضد اسپاسم ،ضد نفخ معده ،ضد ترشی معده ،نیروبخش،
مقوی قوای جنسی ،باال برنده فشار خون ،محرك و بادشکن معده
است .برای رفع بیماریهای معده و کبد و ناراحتی گلو ،سرفه و
همچنین رماتیسم تجویز میشود .میوه و برگ آن حاوی ترکیباتی با
فعالیتهای بیولوژیکی متعددی از جمله خواص آنتیاکسیدان و ضد
میکروبی است ( Balbbaو همکاران .)1973 ،تیمول ( ،)Thymolسایمن
( ،)Cymeneبتاپینن ( ،)β-Pineneگاما ترپینن ( ،)ɣ-Trepineneاجزا
اصلی تشکیلدهنده گیاه زنیان میباشند ،که اثرات ضدمیکروبی و
تقویت سیستم ایمنی جانوران توسط این ترکیبات در سایر گیاهان
تیره چتریان نیز گزارش شده است ( Singhو همکاران2005 ،؛ Rani
و 2004 ،Khullar؛  Moorakiو همکاران .)2014 ،از علل مهم انتخاب
این گیاه در این مطالعه ،فراوانی این گیاه با توجه به بومی بودن آن و
مطالعات اندکی است که بر روی اثرات آن بر سیستم ایمنی ماهیان
صورت گرفته است .لذا در این تحقیق تاثیر عصاره الکلی گیاه زنیان
بر سیستم ایمنی غیراختصاصی ،عملکرد رشد و فراسنجههای خونی
ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
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مواد و روشها
تعداد  600قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن
اولیه  58±7گرم خریداری و به کارگاهی خصوصی در شهرستان اردل
(استان چهارمحال و بختیاری -سال )1397منتقل شدند .ماهیان
بالفاصله با محلول  3درصد نمک بهمدت  7روز جهت سازگاری با
شرایط آزمایشگاهی و ضدعفونی در مقابل هرگونه آلودگی انگلی خارجی
در مخازن  1000لیتری نگهداری شده و پس از اتمام دوره سازش
بهصورت تصادفی به  4گروه تقسیم شدند .پرورش در حوضچههای
 300لیتری از جنس پلیاتیلن و با تراکم  50قطعه در هر حوضچه
صورت گرفت .جهت تغذیه ماهیان از غذای تجاری بهصورت پلت
( )GFT-1محصول شرکت فرآدانه (شهرکرد ،ایران) با میزان  42درصد
پروتئین 12 ،درصد چربی 3 ،درصد فیبر 10 ،درصد خاکستر 1 ،درصد
فسفر و  8درصد رطوبت استفاده شد .بهمنظور عصارهگیری از گیاه
زنیان ،مقداری از گیاه پس از خشک نمودن در سایه ،با آسیاب برقی
بهخوبی آسیاب شد و بهمدت  48ساعت در محلول متانول  %70بهمدت
 2روز در دمای اتاق بهصورت افقی تکان داده شد ) Citarasuو همکاران،
 ،)2006سپس محلول حاصل از کاغذ صافی عبور و الکل آن توسط
دستگاه روتاری در دمای  40درجه سانتیگراد جداسازی شد .عصاره
حاصل توسط دستگاه فریز درایر بهصورت پودر درآمد و در دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری گردید ( Ghasemiو همکاران.)2011 ،
جیره غذایی پایه ابتدا با آب مقطر مخلوط گردیده و بعد از تبدیل شدن
بهصورت خمیر ،میزان مورد نظر از عصاره زنیان ( 1/5 ،0/5و 2/5
درصد) به خمیر خوراك اضافه گردید .سطوح مختلف عصاره و نحوه
اضافه کردن عصاره به جیره براساس مطالعات قبلی انجام شد (Awad
و 2013 ،Austin؛  Adelو همکاران2015 ،؛  Dadrasو همکاران
 .)2016سپس با استفاده از چرخ گوشت صنعتی خوراك بهصورت رشته
تبدیل گردید .پلتهای غذایی بهمدت  2ساعت در دمای  40درجه
سانتیگراد قرار داده شده و سپس بستهبندی ،کدگذاری و تا زمان مصرف
در  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند .طراحی هر تیمار آزمایش
(غلظتهای  2 ،1و  2/5درصد و گروه شاهد) در  3تکرار انجام شد.
پارامترهای کیفی آب (اکسیژن  7-8میلیگرم در لیتر ،دمای 15±2
درجه سانتیگراد )7-8( pH ،نیز بهصورت روزانه اندازهگیری شد.
زیستسنجی ماهیان :در پایان دوره آزمایش قبل از اندازهگیری
پارامترهای رشد ماهیان با پودر گل میخک بهمیزان  200میلیگرم بر
لیتر بیهوش شده ،سپس از هر مخزن  15ماهی بهصورت تصادفی
انتخاب و فاکتورهایی نظیر رشد ویژه ( ،)SGRضریب چاقی ( ،)CFوزن
نهایی ( )FWو درصد افزایش بدن ( ،)WGبراساس فرمولهای زیر محاسبه
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شدند ( Xueو همکاران .)2006 ،الزم به ذکر است که زیستسنجی
با استفاده از ترازو با حساسیت  0/1گرم انجام گردید.
 =WG (%) = [(Wt2 –Wt1/Wt1)] ×100وزن بهدست آمده (درصد)
 {×100میانگین وزن اولیه به گرم÷ (میانگین وزن اولیه) ( -میانگین وزن نهایی به گرم)}

 = SGR(% /day) = [(LnWt2 – LnWt1) / t] ×100ضریب رشد
ویژهCF(%) = [LnW(g) / (L)3] ×100
= شاخص وضعیت (درصد)
(3{×100میانگین طول نهایی به سانتیمتر) ÷ (لگاریتم میانگین وزن نهایی به گرم)}

سنجش شاخصهای خونی :جهت بررسی شاخصهای خونی
بچهماهیان ،در پایان دوره پرورش تعداد  5قطعه ماهی از هر تکرار به
صورت تصادفی انتخاب و پس از بیهوشی با پودر گل میخک (200
میلیگرم در لیتر) ،نمونههای خونی با استفاده از سرنگ  2میلیلیتری
از ورید ساقه دمی ماهیان اخذ شد (Tukmechiو همکاران.)2011 ،
تعیین میزان درصد هماتوکریت :بدینمنظور نمونههای خونی
بهمدت  5دقیقه با دور  3000gسانتریفیوژ شده و تعیین میزان درصد
هماتوکریت با استفاده از خطکش مخصوص هماتوکریت برحسب درصد
انجام گرفت ( Goldenfarbو همکاران.)1971 ،
اندازهگیری میزان هموگلوبین :برای اندازهگیری میزان هموگلوبین
(گرم در هر دسیلیتر) از روش سیان مت هموگلوبین استفاده شد که
بدین منظور با استفاده از دستگاه نیمه اتوماتیک اسپکتوفتومترOD ،
محلول اندازهگیری و با مقایسه با منحنی استاندارد ،مقدار هموگلوبین
در طول موج  540نانومتر تعیین گردید (.)1964 ،Larsen
شمارش گلبولهای قرمز و سفید خون و تعیین شاخصهای
 MCH ،MCVو  :MCHCبهمنظور شمارش تعداد گلبولهای قرمز،
خون به نسبت  200برابر با سرم فیزیولوژی در پیپت مالنژور قرمز
رقیق شد و بهوسیله الم هموسیتومتر در  5خانه مربوط به شمارش
گلبولهای قرمز شمارش گردید و در عدد ثابت  10000ضرب و تعداد
گلبولها در واحد حجم تعیین شد) .جهت شمارش گلبولهای سفید،
خون به نسبت  20برابر با محلول داسیس در پیپت مالنژور سفید
رقیق شد و بهوسیله الم هموسیتومتر در  4خانه مربوط به شمارش
گلبولهای سفید شمارش گردید و در عدد ثابت  50ضرب و تعداد
گلبولها در واحد حجم تعیین شد ( Leonardو .)2005 ،Cormick
مشخصههای گلبول قرمز شامل میانگین حجم گلبولهای قرمز (،)MCV
میانگین هموگلوبین گلبولهای قرمز ( )MCHو میانگین غلظت
هموگلوبین گلبولهای قرمز ( )MCHCبا استفاده از روابط ریاضی زیر
تعیین شد ( Benfeyو .)1984 ،Sutterlin
MCHC=Hb×10/Hct
)MCV=Hct×10/RBC (million
)MCH=Hb×10/RBC (million
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تعیین میزان پروتئین سرم ،آلبومین و میزان ایمونوگلوبولین:
تعیین میزان پروتئین سرم و آلبومین بهروش رنگسنجی با استفاده
از کیت اسپکتروفتومتری شرکت پارس آزمون اندازهگیری شدند .میزان
ایمونوگلوبولین  (IgM) Mدر نمونههای سرم بهروش االیزا با استفاده
از کیت  NePhstarولکانگ ،انگلستان اندازهگیری گردید ) Davisو
همکاران.)1999 ،
تعیین میزان فعالیت لیزوزیم و فعالیت راه جایگزین کمپلمان:
فعالیت لیزوزیم براساس روش  Clertonو همکاران ( )2001بر مبنای
لیز باکتری گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم یعنی Micrococcus
 lysodeikticusبا مشخصات  Sigma, M3770, St.Louis,USAاندازهگیری
شد .فعالیت راه جایگزین کمپلمان براساس همولیز گلبولهای قرمز
خرگوش ( )RaRBCو بهکمک روش  Amarو همکاران ( )2000اندازهگیری
شد .برای محاسبه میزان فعالیت راه میانبر کمپلمان با استفاده از
کاغذ شطرنجی ) (Log-Log Graphمنحنی لیز رسم شد .طبق تعریف
حجمی از سرم که سبب  50درصد همولیز شود عبارت است از فعالیت
کمپلمان نمونه که از رابطه زیر استفاده میشود:
( ×0/5فاکتور رقت) × ACH50 )U/ml( = k
در رابطه فوق k ،مقداری از سرم بر حسب میلیلیتر است که موجب
 50درصد همولیز گردید 0/5 ،عدد ثابت است و فاکتور رقت در این
آزمایش  0/01بود ،چون سرم  100مرتبه رقیق شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها :دادههای مربوط به معیارهای رشد و
ایمنی در تیمارهای مورد آزمایش از طریق آنالیز واریانس یکطرفه
صورت و براساس آزمون توکی در سطح  ،0/05با استفاده از نرمافزار
 SPSS 21در محیط ویندوز انجام گرفت.

نتایج

شاخص وضعیت  condition factorدر جدول  1ارائه شده است.
براساس این یافتهها تجویز خوراکی با عصاره  2/5درصد بهترتیب در
پارامترهای شاخص وضعیت ،ضریب رشد ویژه ،افزایش وزن و وزن
نهایی دارای مقادیر بیشتری نسبت به سایر گروهها و اختالف
معنیداری ( )P<0/05را با تیمار شاهد نشان دادند .همانگونه که از
دادههای جدول  1مشخص میشود بیشترین میزان طول کل در
تیمار  0/5و کمترین میزان در تیمار شاهد بهدست آمد.
شاخصهای خونشناسی و ایمنیشناسی :میزان هماتوکریت،
میانگین تعداد گلبول قرمز و سفید و میزان هموگلوبین در پایان دوره
در جدول  2ارائه شده است .براساس نتایج بهدست آمده بیشترین
میزان هماتوکریت در تیمار چهارم (تغذیه شده با  2/5درصد عصاره
زنیان) اختالف معنیداری را با گروه شاهد و تیمار  1/5درصد نشان
داد ( .)P<0/05همچنین کمترین میزان هماتوکریت در تیمار شاهد
مشاهده شد .نتایج مربوط به شمارش محاسبه میزان هموگلوبین نشان
داد که تغذیه ماهیان در تیمار  2/5درصد عصاره زنیان موجب افزایش
تولید هموگلوبین میشود که اختالف معنیداری را با گروه شاهد
نشان دادند ( .)P<0/05مقایسه میزان گلبولهای سفید و گلبولهای
قرمز در تیمارهای مختلف نشان داد که اختالف معنیداری بین گروههای
مختلف تغذیه شده با عصاره زنیان و گروه شاهد وجود ندارد
( .)P>0/05عالوه بر این نتایج سنجش میزان  MCHC ،MCVو
 MCHدر پایان دوره  60روزه ،تفاوت معنیداری در بین سطوح
مختلف عصاره زنیان نشان نداد ( )P>0/05هر چند بیشترین میزان
 MCHC ،MCVو  MCHدر تیمار  2/5درصد مشاهده شد .با توجه
به جدول  3بیشترین میزان پروتئین کل در تیمار تغذیه شده با 1/5
درصد عصاره زنیان بهدست آمد هرچند اختالف معنیداری در میزان
پروتئین کل بین تیمارهای تغذیه شده با عصاره زنیان و گروه شاهد
مشاهده نشد (.)P>0/05

کل Final

نتایج سنجش فاکتورهای رشد ماهیان شامل طول
 ،Lengthافزایش وزن بدن  Weight gainضریب رشد ویژه  SGRو
جدول  :1شاخصهای رشد بچهماهیان ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنیان
پارامتر

شاهد

 0/5درصد

 1/5درصد

 2/5درصد

وزن نهایی (گرم)
طول کل (سانتیمتر)
افزایش وزن (گرم)
ضریب رشد ویژه (درصد)
شاخص وضعیت

90/1±45/30 a
19/0±33/15a
45/6±23/33a
0/0±62/07a
1/0±25/03b

94/0±63/83b
20/0±06/15b
54/2±06/81ab
0/0±72/03ab
1/0±17/02a

93/0±88/92a
19/0±45/10a
48/1±08/52ab
0/0±65/01ab
1/0±27/08bc

96/2±33/25b
19/0±40/10a
54/1±88/00b
0/0±73/01b
1/0±31/02c

حروف غیر همسان در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P>0/05
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جدول  :2شاخصهای خونی بچهماهیان ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنیان
پارامتر

 0/5درصد

شاهد

هماتوکریت (درصد)

39/0±83/26

تعداد گلبولهای قرمز× ( 106سلول در میلیلیتر)

1/0±31/52

a

a

ab

 1/5درصد

41/1±83/04

a

a

1/0±28/81

 2/5درصد

41/2±60/60

a

b

1/0±32/04

45/1±93/44
a

1/0±39/04

تعداد گلبولهای سفید × ( 103سلول در میلیلیتر)

5/0±03/98a

4/1±70/44a

4/0±80/65a

5/0±53/51a

میزان هموگلوبین (گرم در هر دسیلیتر)
( MCVنانومترمکعب)
( MCHCگرم در هر دسیلیتر)
( MCHمیکروگرم در هر سلول)

10/0±36/81a
304/11±11/15a
2/0±60/19a
79/7±25/50a

11/1±36/7ab
327/14±42/82a
2/0±71/34a
88/7±47/81a

12/2±4/92ab
313/10±34/92a
2/0±96/55a
93/8±16/04a

15/0±10/62b
329/7±66/23a
3/0±29/22a
108/6±48/61a

حروف غیر همسان در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P>0/05

مشاهده شد .نتایج سنجش میزان ایمونوگلوبین در پایان دوره مشخص
کرد که اختالف معنیداری از این لحاظ بین سطوح مختلف عصاره و
گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P>0/05هرچند بیشترین میزان
ایمونوگلوبولین در تیمار تغذیه شده با  2/5درصد عصاره زنیان
مشاهده شد.

سنجش میزان آلبومین پالسمای خون ماهیان نشان داد که اختالف
معنیداری در تیمارهای مختلف تغذیه شده با عصاره زنیان و گروه
شاهد وجود ندارد ( .)P>0/05تغذیه ماهیان با  2/5درصد عصاره زنیان
اختالف معنیداری را در میزان لیزوزیم و کمپلمان پالسما نشان داد
و بیشترین میزان در تیمارهای تغذیه شده با  2/5درصد عصاره زنیان

جدول  :3شاخصهای بیوشیمیایی و ایمنی بچهماهیان ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنیان
پارامتر
پروتئین کل (گرم در هر دسیلیتر)
آلبومین (گرم در هر دسیلیتر)
لیزوزیم (واحد در هر میلیلیتر)
ایمونوگلوبولین (میلیگرم در هر میلیلیتر)
کمپلمان (واحد در هر میلیلیتر)

شاهد
3/0±50/3
1/0±10/46a
4±128/53a
2/0±56/56a
9/0±16/55a
a

 0/5درصد
3/0±83/85
1/0±33/15a
132/3±50/27ab
3/0±33/90a
9/0±76/75ab
a

 1/5درصد

 2/5درصد

4/0±76/32
1/0±3/1a
133/4±83/36ab
3/0±58/57a
9/0±73/32ab

4/0±50/51
1/0±40/26a
140/2±33/08b
3/0±81/27a
11/1±50/10b

a

a

حروف غیر همسان در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P>0/05

بحث
در تحقیق حاضر مشخص گردید که افزودن عصاره گیاه زنیان
بهعنوان مکمل به جیره غذایی ماهی قزلآال میتواند اثرات مثبتی بر
برخی شاخصهای رشد و ایمنی این ماهی داشته باشد .مطالعات انجام
شده در این راستا نشان دادهاند که استفاده از عصارههای گیاهی به
عنوان یک مکمل غذایی منجر به بهبود رشد میشود Mooraki .و
همکاران ( )2014نشان دادند که افزودن گیاه جعفری از تیره چتریان
بهعنوان مکمل به جیره غذایی ماهی کوی ))Cyprinus carpio carpio
میتواند اثرات مثبتی بر شاخصهای رشد و تغذیه این ماهی داشته
باشد .سایر مطالعات نیز اثر گیاهان دارویی بر افزایش میزان رشد و
کارایی تبدیل غذایی را گزارش نمودند .عالوه بر این افزایش رشد و
بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهی تیالپیا تغذیه شده با عصاره گیاه
با جینسینگ ( ،)2008 ،Godaماهی کپور با روزماری ( Yousefiو
همکاران ،)2019 ،میگوی دراز آب شیرین با برگ گیاه گز ( Kaleoو

همکاران )2019 ،میگوی وانامی با پودر گیاه جمبو ( Prabuو همکاران،
 )2018گزارش شد .اثرات تقویتی گیاهان یا عصارههای آنها بر روی
رشد بستگی به عوامل مختلفی نظیر غلظتهای مناسب ،ترکیب پایه
جیره ،مدیریت و شرایط پرورش دارد ( Msaadaو همکاران.)2017 ،
عالوه بر این مدت زمان استفاده از مکملهای گیاهی بهعنوان عامل
محرك رشد تاثیر زیادی در بهبود شاخصهای رشد ماهیان دارد.
اثرات عصاره گیاهی بهعنوان محرك ایمنی بعد از  4-2هفته نمایان
میشود درحالیکه بهبود رشد در اثر استفاده از مکملهای گیاهی بعد
از گذشت  8-12هفته شروع میشود (  Begnamiو همکاران.)2018 ،
در این مطالعه شاخص وضعیت ،ضریب رشد ویژه ،افزایش وزن و وزن
نهایی در تیمار تغذیه شده با  2/5درصد عصاره زنیان دارای مقادیر
بیشتری نسبت به سایر گروهها و اختالف معنیداری را با تیمار شاهد
نشان دادند ( .)P<0/05بهطورکلی در این آزمایش افزایش شاخصهای
رشد را به مجموعهای از عوامل از تیمول و پارا-سایمن مرتبط دانست
این ماده ،ترکیب اصلی عصاره زنیان میباشد که از طریق افزایش
279

(DOI): 10.22034/aej.2020.118783

نادریفارسانی و همکاران

تاثیر عصاره الکلی گیاه زنیان بر عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و ایمنی ماهی....

ترشح هورمونهای گوارشی و پانکراس ،فعالیت آنزیمهای گوارشی و
همچنین با افزایش جذب مواد مغذی توسط فعال کردن مکانیسمهای
انتقال قابلیت هضم و جذب را بهبود میبخشد ( Alihanو همکاران،
 .)2010البته اثبات این امر نیازمند اندازهگیری آنزیمهای گوارش
خواهد بود لذا بهبود افزایش وزن ماهیان احتماالً بهخاطر تاثیر آن بر
افزایش ترشح آنزیمهای هضمی است در تحقیقات صورت گرفته به
وسیله محققین مشخص شده که افزودنیهای مجاز با بهبود فلور
میکروبی روده و کاهش رقابت برای مواد غذایی بین میزبان و
میکروارگانیسمهای روده تاثیر خود را بر افزایش وزن بدن و بهبود
ضریب تبدبل غذایی اعمال میکنند ( Moghanlouو همکاران.)2018 ،
با توجه به عدم تاثیر معنیدار عصاره زنیان بر برخی پارامترهای رشد
ماهی ،بررسی دقیقتر ترکیبات موجود در عصاره ،تعیین دوز بهینه و
همچنین افزایش دوره پرورش با عصاره زنیان برای مطالعات آینده
توصیه نمود .مطالعه پارامترهای خونشناسی اطالعات مفیدی در
رابطه با وضعیت سالمتی ماهی ارائه میدهند .بهطور مثال کاهش
میزان هماتوکریت نشاندهنده عدم مصرف غذا توسط ماهی یا وجود
بیماری عفونی است ( Wangو همکاران .)2017 ،نتایج این مطالعه
نشان داد که تجویز خوراکی  2/5درصد عصاره زنیان موجب افزایش
میزان هماتوکریت و هموگلوبین میشود اما اختالف معنیداری در
میزان گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید MCH ،MCV ،و MCHC
مشاهده نشد (.)P>0/05
در این مطالعه بیشترین میزان گلبولهای سفید و قرمز در
تیمار تغذیه شده با  2/5درصد عصاره زنیان بهدست آمد هر چند
اختالف معنیداری با گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P>0/05مطالعات
دیگر در مورد تاثیر عصارههای گیاهی بر میزان گلبولهای قرمز و
سفید متفاوت میباشد Adel .و همکاران ( )2017گزارش کردند که
استفاده از آویشن وحشی در تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان موجب
افزایش میزان گلبولهای سفید و قرمز خون میشود همچنین Saeidi
 aslو همکاران ( )2017افزایش میزان هماتوکریت ،گلبولهای قرمز و
سفید در ماهی قزلآالی تغذیه شده با گیاه گزنه را مشاهده کردند.
در مورد اندیسهای گلبولی ) MCH ،MCVو  )MCHCدر تحقیقات
مشابه نتایج موافق و متناقضی مشاهده شده است بهطوریکه Rezaei
و همکاران ( )2013عدم تغییر این فاکتورها را در اثر استفاده از عصاره
گیاهی را در مطالعات خود گزارش کرد .پروتئین کل در سرم خون
شامل آلبومین و گلوبین است که عملکردهای فیزیولوژیکی گستردهای
را در ماهیان استخوانی برعهده دارد (آلبومین نقش مهمی در انتقال
ترکیبات مختلف همانند داروها در خون برعهده دارد بنابراین تحریک
سنتز این پروتئینها توسط کبد یا سایر بخشهای سیستم ایمنی
میتواند منجر به بهبود انتقال محركهای ایمنی همانند مکملهای
280

گیاهی در خون شود (  Tanو همکاران .)2017 ،پروتئین کل ،آلبومین
و ایمونوگلوبین در این مطالعه اختالف معنیداری را با گروه شاهد
نشان ندادند ( .)P>0/05در تناقض با نتایج حاضر میتوان بهترتیب به
مطالعه  Adelو همکاران ( )2015و  Mehrabiو همکاران ( )2019در
مورد تجویز خوراکی عصاره نعنای فلفی و آلوئه ورا بر قزلآالی رنگین
کمان اشاره کرد .در تطابق با نتایج تحقیق حاضر هم میتوان به مطالعه
 Rezaeiو همکاران ( )2013در ماهی پنگوسی اشاره نمود.
کمپلمان شامل بیش از  20پروتئین مختلف پالسما است که
توسط سلولهای مختلفی شامل هپاتوسیت ،ماکروفاژها و سلولهای
اپیتلیال روده تولید میشوند .سیستم کمپلمان یک قسمت ضروری
و موثر از سیستم ایمنی غیراختصاصی بهشمار میرود و به سرعت
میتواند باکتریها را برای فاگوسیتوز یا تخریب غشا سلولی تشخیص
دهد .بنابراین افزایش فعالیت کمپلمان در پالسما ماهیان میتواند به
حذف عوامل باکتریایی منجر شود ( Doanو همکاران .)2017 ،افزایش
فعالیت کمپلمان در پالسما ماهیان تغذیه شده با  2/5درصد عصاره
زنیان باعث بهبود قابلیت سیستم ایمنی ماهیان در طول دوره پرورشی
گردید .در مطالعات مشابه ،افزایش میزان کمپلمان خون با استفاده از
مکملهای گیاهی بهوسیله محققین گزارش گردیده است ( Adelو
همکاران2015 ،؛  Doanو همکاران2015 ،؛  Tanو همکاران.)2017 ،
لیزوزیم ،از خانواده آنزیمها با خصوصیات آنتیباکتریال هستند که
توسط لکوسیتها در بافتهای مختلف و خون ترشح میشوند .تخریب
دیواره باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و تجزیه آنها و تحریک
فاگوسیتوز از مهمترین وظایف این آنزیمها میباشد ( Giriو همکاران،
 .)2015در این مطالعه افزایش معنیداری در میزان لیزوزیم در
تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره بهویژه در تیمار 2/5
درصد مشاهده شد .بهطور مشابه ،کاربرد نعنای فلفلی در ماهی سفید
( Adelو همکاران ،)2015 ،زالزالک در ماهی گلدفیش ( Tanو همکاران،
 )2017aشنبلیله در باسدریایی ( Guardiolaو همکاران )2017 ،و
طوسک در ماهی طالیی ( Tanو همکاران )2017 ،منجر به افزایش
میزان لیزوزیم شد .با توجه به نتایج بهدست آمده از تجویز خوراکی
عصاره زنیان و تاثیر این مکمل گیاهی بر برخی پارامترهای رشد و
ایمنی میتوان چنین استنباط نمود که استفاده از این عصاره نه تنها
تاثیر سویی بر رشد و سالمتی ماهیان نداشته بلکه میتواند نتایج
مثبتی در افزایش سطح ایمنی ماهیان داشته باشد .بنابراین بهمنظور
بهبود اثرات این عصاره بر شاخصهای رشد و ایمنی تحقیقات بیشتر
و تخصصیتر بر روی مواد موثر موجود در عصاره و تعیین دوز بهینه
پیشنهاد میگردد.
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Abstract
Present study was conducted to investigate effects of Ajwain extract (Trachyspermum
ammi L) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth and immunity factors. 600 fish with
average weight of 58±7 g were divided into four treatments and were fed by diet supplemented
with 0.5, 1.5 and 2.5% Ajwain extract and diet with no supplementation was used for control
group. Growth, hematological and immunity factors were measured at the end of the experiment
based on standard methods and then were analyzed by Tukey. Fishes fed by two percent Ajwain
extract in comparison with control group showed increment and improvement in weight gained,
specific growth rate (SGR), final weight and condition factor status index (SI) (P<0.05). The
highest amount of hematocrit and hemoglobin were belonged to those who were fed with 2 %
Ajwain extract and showed a significant difference with control group (P<0.05). No significant
difference was found between control group and other treatments in terms of other hematological
parameters (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC) (P>0.05). Feeding by 2.5% of Ajwain extract
significantly improved lysozyme and Complement activity. No significant difference was found
between control group and other treatments in terms of other biochemical parameters of blood
(albumin, total protein and Immunoglobulin) (P<0.05). Therefore, supplementation of Ajwain
extract in rainbow trout diet will improve growth factors and some immunity parameters.

* Corresponding Author’s email: m.naderi@urmia.ac.ir

