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چکیده
در مطالعه حاضر تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بر شاخصهای رشد و تحریک سیستم ایمنی بچه ماهیان قزلآالی رنگینکمان
مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  150قطعه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی  31/40±1/49گرم در  3تیمار آزمایشی هرکدام با
 3تکرار (در هر تکرار  10قطعه بچهماهی) تقسیم شدند .تیمارها بهمدت  30روز با جیرههای حاوی (0شاهد) و  %1اسانس آویشن و پودر زنجبیل
تغذیه شدند .در روز  30ام ،باکتری یرسینیا راکری بهصورت درون صفاقی به  15قطعه از بچهماهیان در هر تیمار بهطور تصادفی تزریق شد .میزان
تلفات روزانه بهمدت  2هفته ثبت گردید .در انتهای دوره نمونه خون از تیمارها تهیه شد .براساس نتایج بهدست آمده شاخصهای رشد اختالف
معنیداری بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد ( .)p>0/05در پایان دوره غذادهی بیشترین مقدار پروتئین کل ،آلبومین ،گلوکز ،لیزوزیم ،کاتاالز،
سوپراکسید دیسموتاز و فعالیت همولیتیک کمپلمان سرم در گروه شاهد ثبت گردید ( .)p<0/05در فاز دوم ازمایش و در شرایط بعد از مواجه با
عامل بیماریزا ،بیشترین مقدار گلوکز ،لیزوزیم ،کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز و فعالیت همولیتیک کمپلمان سرم در تیمار تغذیه شده از پودر
زنجبیل بهدست آمد ( .)p<0/05بیشترین مدتزمان زندهمانی بچهماهیان پس از تزریق باکتری نیز در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل ثبت شد.
درمجموع نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از  %1پودر زنجبیل و اسانس آویشن باعث تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بچهماهیان
قزلآالی رنگینکمان در برابر عوامل بیماریزا میگردد.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،آویشن شیرازی ،زنجبیل ،یرسینیا راکری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولarefzareinozari72@gmail.com :
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بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بهصورت مجزا بر شاخصهای رشد....

مقدمه
آبزیپروری ،بخش اساسی و در حال رشد از کشاورزی را در
سرتاسر دنیا تشکیل میدهد ،امروزه نیز افزایش تقاضای ماهی در ابتدا
بهدلیل رشد سریع جمعیت ،درآمد ناشی از این فعالیت و همچنین
ارجحیت ماهی بر سایر منابع پروتئینهای حیوانی و سپس دالیل فرهنگی،
بهداشتی و سالمتی ،رشد این صنعت را تسریع کرده و برای آینده نیاز
به توسعه فعالیتهای آبزیپروری و افزایش تولید ،قابل پیشبینی
خواهد بود ( Websterو  .)2002 ،Carlمحققان در طول سالهای اخیر
همواره برای مقاومسازی آبزیان در برابر انواع مختلف بیماریها بهدنبال
یافتن جایگزینهایی مناسب بهجای مواد شیمیایی مانند آنتیبیوتیکها
میباشند .گیاهان دارویی با خاصیت تقویتکنندگی سیستم ایمنی و
افزایش قدرت دفاعی بدن یکی از جایگزینهای مناسب در این زمینه
محسوب میشوند .استفاده از این محصوالت میتواند منجر به افزایش
ظرفیت آنتیاکسیدانی ،مقاومت در برابر بیماریها و کاهش تلفات ناشی
از فعالیت پاتوژنهای فرصتطلب همچون ویروسها ،باکتریها و
عفونتهای انگلی گردد .مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از
اسانسهای گیاهی موجب تقویت رشد ،تحریک سیستم ایمنی و تغییر
برخی فراسنجههای خونشناسی ماهی میگردد ،بر این مبنا این مشتقات
طبیعی بدون عوارض میتوانند جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکهای
شیمیایی محرك رشد و کنترلکننده میکروبها ،در جیرههای غذایی
آبزیان باشند ( Ghasemi Pirbalutiو همکاران .)2010 ،یکی از این
موارد که در رسته گیاهان دارویی است و کاربرد آن در کارگاههای
آبزی پروری استفاده گردیده و در تعدادی از مطالعات بررسی شده،
زنجبیل نام دارد ( Ernstو  .)2000 ،Pittlerگیاه زنجبیل ،با نام علمی
 ،Zingiber officinaleبه خانواده  ،Zingiberaceaeتعلق دارد .زنجبیل
شامل ترکیبات معدنی ،روغن چرب ثابت ،ترکیبات تند ،رزینها،
پروتئینها ،سلولز ،پنتوز ،نشاسته و ویتامینهای  E ،Aو  Cمیباشد.
از ویژگیهای بارز زنجبیل این است که برای طیف وسیع و گستردهای
از بیماریها مورد استفاده قرار گرفته است ( Ernstو )2000 ،Pittler
و این بهدلیل داشتن خواص آنتیاکسیدانی ( Grzannaو همکاران،
 ،)2005فعالیتهای ضدقارچی ( Agarwaو همکاران ،)2001 ،کنترل
کننده باکتریهای بیماریزا ( Jagetaو همکاران )2003 ،و تقویت
کننده سیستم ایمنی بدن ( Nyaو  )2009 ،Austinمیباشد .گیاه
آویشن شیرازی نیز بهعنوان یکی از گیاهان بومی ایران از زمانهای
گذشته در طب سنتی مورداستفاده بوده است .آویشن نیز مانند
زنجبیل خواص مشابهی را دارد ،این گیاه یکی از شناخته شدهترین
گیاهان دارویی در طب سنتی ایران و اروپا میباشد ،آویشن شیرازی
دارای نام علمی  ،Zataria multifloraبوده و به خانواده نعناعیان تعلق
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دارد (2012 ،Vasala؛  Afzalو همکاران .) 2001 ،قسمتهای درمانی
گیاه آویشن ،سرشاخهها و برگهای خشک شده آن میباشد که از خواص
دارویی آن در دامپزشکی میتوان به اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی
آن اشاره نمود .ازاینرو در سالهای اخیر استفاده از آن بهعنوان محرك
ایمنی در صنعت آبزیپروری رو به افزایش است ( Maleknezhadو
همکاران .)2012 ،گزارش شده است که استفاده از ترکیبات گیاهی
در جیره غذایی آبزیان باعث بهبود شاخصهای ایمنی و فراسنجههای
خونشناسی و بیوشیمیایی سرم در گونههای مختلف ماهی و میگو
گردیده مقاومت آبزیان نسبت به بیماریها را افزایش میدهد (Citarasu
و همکاران .)2010 ،یرسینیا راکری یک باکتری گرم منفی ،میلهای،
اکسیداز منفی ،تخمیرکننده و تاژکدار متعلق به خانواده آنتروباکتریاسه
و عامل بیماری یرسینیوزیس ( )Yersiniosisاست .این بیماری بیشتر
در خانواده آزادماهیان باألخص قزلآالی رنگینکمان که حساسترین
آنها نسبت به بیماری میباشد ایجاد میگردد .مهمترین عالئم بالینی
مشاهده شده در این بیماری خونریزی داخل دهان ،فکین ،قاعده بالهها،
در محوطه داخلی بدن ،پرخونی را در صفاق و هموراژی کبد ،پانکراس،
کیسه شنا ،عضالت داخلی ،تیرگی بدن ،بیاشتهایی و بافتهای چربی
اطراف زوائد بابالمعدهای را میتوان مشاهده نمود ( Zorriehzahraو
همکاران .)2012 ،ماهی قزلآالی رنگینکمان بهعنوان یک گونه با
ارزش اقتصادی باال در صنعت آبزیپروری شناخته شده است .امروزه
ماهی بهعنوان یک منبع ارزشمند از پروتئین و چربی با کیفیت باال
در رژیم غذایی انسان جایگاه ویژهای دارد ،بر این اساس در راستای
افزایش تولید ماهی در این صنعت ،استفاده از جیرههای غذایی سالم
که عالوه بر حفظ سالمتی و بهبود عملکرد رشد ماهی در طول پرورش،
ضامن سالمتی مصرفکننده باشد ،ضرورت بیشتری مییابد.

مواد و روشها
شرایط پرورش :تحقیق حاضر بهمدت  30روز در فصل بهار
سال  1397در آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشگاه گنبد کاووس روی
 90قطعه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
با میانگین وزنی  31/40±1/49گرم و میانیگن طولی 14/34±0/32
سانتیمتر انجام شد .بچهماهیان پس از خریداری از یکی از مراکز پرورش
ماهیان سردآبی واقع در شهر فاضلآباد منطقه مایان (مازندران) به
محل انجام آزمایش منتقل شدند .پس از انجام عملیات همدمایی و
زیستسنجی بچهماهیان به  9عدد آکواریوم  40لیتری با تراکم 10
قطعه بچهماهی در هر آکواریوم معرفی شدند .سپس سازگاری بچه
ماهیان با جیره پایه بهصورت پلت بهمدت یک هفته انجام گرفت .میانگین
وزنی تیمارها در شروع آزمایش فاقد اختالف معنیدار آماری بودجیره
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پایه از شرکت شرکت سهامی دام ،طیور و آبزیان فرادانه (تهران) تهیه
گردید که ترکیبات آن شامل  42درصد پروتئین خام %14 ،چربی خام،
 %3فیبر خام %9 ،خاکستر %1/5 ،فسفر و  %10رطوبت بود (،AOAC
 .)1995پس از دوران سازگاری و زیستسنجی ،بچهماهیان در قالب طرح
کامالً تصادفی در  3تیمار آزمایشی حاوی  %1از اسانس آویشن شیرازی
و پودر زنجبیل بههمراه یک گروه شاهد هر کدام با  3تکرار تقسیم شدند.
آمادهسازی جیرههای غذایی :پودر زنجبیل بهصورت تازه از
عطاری و اسانس آویشن شیرازی از شرکت باریج اسانس کاشان با
درصد خلوص  85خریداری شد .افزودنیهای گیاهی در مقادیر  %1به
جیره پایه اضافه گردید .مقدار مذکور با  50گرم از جیره پایه مخلوط
گردید و سپس به بقیه جیره اضافه شده و بهمدت  20دقیقه با همزن
برقی بهطور کامل مخلوط گردید تا همگن شود .پس از افزودن مقداری
آب به ترکیب و تشکیل خمیر ،مخلوط از چرخگوشت عبور داده شد تا
غذا به پلتهای استوانهای شکل تبدیل گردد .در نهایت پلتها در
خشککن در دمای  30درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت خشک
شدند .سپس پلتها بستهبندی و در دمای  4درجه سانتیگراد در یخچال
نگهداری شدند .بهمنظور حفظ مکملها در سطح غذا از ژالتین با
غلظت  %5استفاده شد .جهت برابری شرایط آزمایش نیز سطح غذای
گروه شاهد با ژالتین اسپری گردید ( Leeو همکاران .)2012 ،غذادهی
بهصورت دستی انجام شد .مقدار غذای روزانه با توجه به درصد وزن
بدن (توده زنده) محاسبه شد و در  3نوبت صبح (ساعت  ،)8/00عصر
(ساعت  )14/00و شب (ساعت  )20/00بهمیزان  %5وزن بدن در اختیار
بچهماهیان قرار گرفت .عمل سیفون کردن بهصورت یکروز در میان انجام
و باقیمانده غذایی و مدفوع ماهیها از مخازن خارج گردید .میانگین
دما ،اکسیژن محلول و  pHطی دوره پرورش بهترتیب 12/32±1/72
درجه سانتیگراد 7/16±0/39 ،میلیگرم در لیتر و  7/6±0/94بود.
زیستسنجی :زیستسنجی بچهماهیان در روزهای صفر و 30
مطالعه انجام شد .برای این منظور ،وزن (با دقت  0/01گرم) و طول
(با دقت  1میلیمتر) تمام بچهماهیان موجود در هر آکواریوم بعد از
بیهوشی با عصاره گل میخک ( 50میلیلیتر در لیتر) اندازهگیری شد
(شیخاالسالمیامیری و همکاران .)1390 ،براساس دادههای بهدست
آمده از زیستسنجی بچهماهیان میزان افزایش وزن ( ،)WGنرخ رشد
ویژه ( ،)SGRمیانگین رشد روزانه ( ،)ADGضریب چاقی ( ،)CFضریب
تبدیل غذایی ( ،)FCRکارایی تبدیل غذا ( ،)FCEنسبت کارایی پروتئین
( ،)PERنسبت کارایی چربی ( )LERو درصد بازماندگی ( )SRبچهماهیان
براساس فرمولهای مربوطه محاسبه شد ( Luoو همکاران:)2010 ،
WG (g) = Wf-Wi
SGR (%/day) = 100 × (lnWf –lnWi) / t
)ADG (%) = 100 × (Wf-Wi) / (Wi× t
CF = 100 × W / L3
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)FCR=F/ (Wf-Wi
FCE %=[(Wf-Wi) / F] ×100
PER= (Wf-Wi) / AP
LER= (Wf-Wi) / AL
Survival rate= (Nf /Ni) ×100
 Wiوزن اولیه (گرم) Wf ،وزن نهایی (گرم) Li ،طول اولیه (سانتیمتر)،

 LFطول نهایی (سانتیمتر) lnWi ،و  :lnWfلگاریتم طبیعی متوسط
وزن اولیه و وزن نهایی (گرم) :t ،طول دوره آزمایش (روز) F ،مقدار
غذای خورده شده (گرم) :AP ،مقدار پروتئین خورده شده (گرم):AL ،
مقدار چربی خورده شده (گرم) :Ni ،تعداد ماهیان در ابتدای آزمایش،
 :Nfتعداد ماهیان در انتهای آزمایش.
رویارویی ( :)Challengبهمنظور تعیین تأثیر گیاهان داروئی
مورد استفاده در تقویت سیستم ایمنی بچهماهیان پس از  30روز
غذادهی با جیرههای حاوی اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل
آلودگی باکتریایی با سویه حاد یرسینیا راکری انجام شد .بدین منظور
پس از تهیه سویه مورد نظر از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،
عملیات پاساژ و رقیقسازی براساس جدول استاندارد مک فارلند با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج  640نانومتر انجام شد
و رقت  108باکتری در هر میلیلیتر تهیه شد 0/1 .سیسی از محلول
آماده با سرنگ استریل به ناحیه صفاقی  5قطعه از بچهماهیان که
بهطور تصادفی از هر تکرار صید شده بودند ،تزریق شد .بعد از تزریق
بچهماهیان تحت نظر قرار گرفته و عالئم بررسی و ثبت گردید.
سنجش فاکتورهای خونی :جهت سنجش فاکتورهای خونی
در پایان دوره غذادهی و بعد از مواجه با عامل باکتریایی از هر تیمار
تعداد  3قطعه بچهماهی بهطور تصادفی از هر تکرار صید شد و توسط
عصاره گل میخک ( 50میلیلیتر در لیتر) بیهوش شدند .در ادامه با
سرنگ  2سیسی از ورید ساقه دمی بچهماهیان مقدار  1-1/5سیسی
گرفته شد و جهت جلوگیری از لخته شدن به میکروتیوبهای هپارینه
منتقل شدند .سپس نمونههای خون جهت سنجش پارامترهای مورد
نظر به آزمایشگاه منتقل شدند .مقدار هموگلوبین ( )Hpبهروش استاندارد
سیانیت هموگلوبین ( Feldmanو همکاران )2000 ،و درصد هماتوکریت
( )PCVبهروش متداول میکروهماتوکریت ( )2002 ،Řehulkaاندازهگیری
شد.
جداسازی سرم :برای اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی سرمی
از خون فاقد ماده ضدانعقاد استفاده شد .برای جداسازی پالسما،
نمونههای خون تهیه شده با کمک دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار در
دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  10دقیقه با دور  3000 ×rpmقرار
داده شد و پس از جداسازی سرم از خون تا زمان شروع آزمایشات در
دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شد .اندازهگیری شاخصهای
بیوشیمیایی سرم با کمک دستگاه آتوآناالیزر مدلEurolyser, Belgium
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و طبق دستورالعمل شرکت سازنده با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی
از نوع  Biochemicalشرکت پارس آزمون (کرج) استفاده شد .گلوکز
بهروش گلوکز اکسیداز ( ،)Glucose oxidaseپروتئین تام بهروش بیوره
( )Biuretو آلبومین بهروش بروموکرزول گرین انجام شد ( Borgesو
همکاران .)2004 ،فعالیت مسیر فرعی کمپلمان سرم ( Alternative
 )ACH50:Pathway Total Hemolytic Complement Assayنیز بر
اساس همولیز گلبولهای قرمز خرگوش اندازهگیری شد ( Amarو
همکاران.)2000 ،
اندازهگیری کاتاالز :اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز با
روش توصیفی  )1991( Gothانجام شد .در این روش بافر فسفات با
پالسما مخلوط و بهمدت  1دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه
شد .سپس جذب نوری محلول در طولموج  240نانومتر قرائت گردید.
اندازهگیری سوپراکسید دیسموتاز :اندازهگیری میزان فعالیت
سوپراکسید دیسموتاز ( )SODبا روش توصیفی )1975( Winterbourn
و با اقتباس از راهنمای آنزیم  ،)1993( Worthingtonبر پایه توانایی
آن در بازداری از احیای  Nitroblue tetrazoliumبهوسیله سوپر اکسید
انجام شد .برای اندازهگیری این شاخص مقادیر  200 ،100 ،0و 300
میلیلیتر نمونه بهدرون  4کووت اضافه شد .سپس  0/2میلیلیترEDTA ،
با غلظت  0/1مول و  0/1میلیلیتر NBTبا غلظت  1/5میلیمول به آنها
اضافه شد و با محلول بافر فسفات پتاسیم  0/067مول با  pHبرابر 7
به حجم  3میلیلیتر رسانده شد .در ادامه  0/5میلیلیتر ریبوفالوین
 0/12میلیمول به هرکدام از کووتها اضافه شد و در یک جعبه نوری
بهمدت  12دقیقه انکوبه شدند .سپس عدد جذب در طول موج 560
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید .درصد بازداری از
احیای  NBTبا استفاده از فرمول زیر تعیین شد .نمودار درصد بازداری
رسم شد و مقدار آنزیمی که سبب نصف حداکثر بازداری میشود،
تعیین گردید.
× 100

عدد جذب نمونه  −عدد جذب شاهد
عدد جذب شاهد

= درصد بازداری

اندازه گیری لیزوزیم :میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم با روش ارائه
شده توسط  )1990( Ellisبا اندکی تغییرات استفاده شد .برای این
منظور ،ابتدا مقدار  15میکرولیتر از پالسما به پلتهای  96خانهای شکل
 ELISAافزوده شد .در مرحله بعد مقدار  150میکرولیتر از سوسپانسیون
باکتریایی  Micrococcus lysodeikticusتهیهشده در بافر سیترات
سدیم  0/02مول و  pHبرابر  5/5بهمیزان  0/02میلیگرم/لیتر اضافه
شد و جذب نوری اولیه در طولموج  450نانومتر با استفاده از دستگاه
االیزا ریدر مارك  Bio-Tekساخت کشور آمریکا اندازهگیری شد .پس
از حدود یک ساعت نگهداری در دمای اتاق ،مجدداً جذب نوری اندازهگیری
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شد .از لیزوزیم سفیده تخممرغ لیوفلیزه شده ( )Sigma,USAبهمنظور
ترسیم منحنی استاندارد استفاده شد .هر واحد از فعالیت لیزوزیم بر
اساس کاهش جذب ( 0/001در دقیقه) تعیین شد.
تجزیه و تحلیل آماری :برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از
نرمافزار ( SPSSنسخه  )16استفاده شد .بررسی نرمال بودن دادهها با
آزمون  ،Kolmogorov-smirnovمقایسه واریانس تیمارها با آزمون
واریانس یکطرفه ( )One-Way ANOVAو بررسی وجود اختالف
معنیدار بین میانگینها با پسآزمون  Tukey'sانجام شد .در تمام
بررسیها سطح معنیدار بودن اختالفها کمتر از  %5در نظر گرفته
شد و دادهها بهصورت انحراف معیار  ±میانگین گزارش شدند.

نتایج
نتایج تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بر پارامترهای
رشد و تغذیه بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان در جدول  1ارائه شده
است .براساس نتایج بهدست آمده اختالف معنیداری در پارامترهای
اندازهگیری شده بین گروه شاهد در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی
مشاهده نشد ( .)p>0/05با اینحال بیشترین مقدار پارامترهای اندازه
گیری شده در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل ثبت شد .نتایج بررسی
پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه
شده از اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل در جدول  2ارائه شده
است .براساس نتایج بهدست آمده میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و سوپر
اکسید دیسموتاز بین گروه شاهد و تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل
فاقد هر گونه اختالف آماری معنیدار بود ( ،)p>0/05اما در تیمار تغذیه
شد ه از اسانس آویشن در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی و گروه
شاهد سطح آنها کاهش معنیداری داشت ( .)p<0/05کمترین مقدار
این شاخصها در تیمار تغذیه شده از اسانس آویشن و بیشترین مقدار
آنها در گروه شاهد ثبت شد .مقدار پروتئین کل ،گلوکز ،کاتاالز و
فعالیت مسیر فرعی کمپلمان در هر دو تیمار تغذیه شده از اسانس
آویشن و پودر زنجبیل در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنیداری
داشتند ( .)p<0/05کمترین مقدار این شاخصها در تیمار تغذیه شده
از اسانس آویشن و بیشترین مقدار آنها در گروه شاهد ثبت شد.
مقدار هموگلوبین و هماتوکریت بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد
اختالف آماری معنیداری نشان نداد ( .)p>0/05نتایج بررسی
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان
تحت تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل بعد از مواجه با
باکتری یرسینیا راکری در جدول  3ارائه شده است .مطابق با این
نتایج ،میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم ،کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز
در هر دو تیمار آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش
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یافت ،اما این افزایش فقط در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل دارای
اختالف معنیدار بود ( .)p<0/05مقدار گلوکز در هر دو تیمار آزمایشی
در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیداری نشان داد (.)p<0/05
بیشترین مقدار این شاخص در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل و
کمترین مقدار آن در گروه شاهد اندازهگیری شد .بیشترین میزان
فعالیت کمپلمان سرم در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل و کمترین
مقدار آن در گروه شاهد ثبت شد ( ،)p<0/05فعالیت کمپلمان سرم
در تیمار تغذیه شده از اسانس آویشن نیز در مقایسه با گروه شاهد به
شکل معنیداری باالتر بود ( .)p<0/05اختالف معنیداری در میزان

پروتئین کل و آلبومین بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه
شاهد مشاهده نشد ( .)p>0/05بررسی نتایج زندهمانی بچهماهیان بعد
از تزریق یرسینیا راکری تلفات در گروه شاهد  12ساعت بعد از تزریق
شروع شد .بیشترین تعداد تلفات در گروه شاهد تا  24ساعت بعد از
تزریق ثبت شد ،اما شروع تلفات در تیمارهای تغذیه شده از اسانس
آویشن و پودر زنجبیل  24ساعت بعد از تزریق شروع شد و بیشترین
میزان تلفات در تیمار تغذیه شده از آویشن شیرازی  36ساعت بعد و
در تیمار تغذیه شده از پودر زنجبیل  48ساعت بعد از تزریق ثبت شد
(جدول .)4

جدول  :1مقایسه شاخصهای رشد بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان پس از تغذیهشده با گیاهان دارویی
تیمار
پارامتر
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
وزن به دست آمده (گرم)
طول اولیه (سانتیمتر)
طول نهایی (سانتیمتر)
درصد رشد روزانه ()%
نرخ رشد ویژه (روز/درصد)
ضریب چاقی (درصد)
ضریب تبدیل غذایی
نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم)
نسبت کارایی چربی (گرم/گرم)

شاهد

اسانس آویشن ()1%

پودر زنجبیل ()1%

31/25±1/48
52/40±1/83
21/15±1/16
14/04±0/28
17/61±0/31
2/40±0/16
1/76±0/97
1/03±0/95
1/76±0/10
0/53±0/02
3/52±0/19

31/45±1/70
52/81±1/70
21/36±1/52
14/54±0/32
17/85±0/30
2/67±0/35
1/83±0/16
0/95±0/04
1/87±0/14
0/54±0/03
3/56±0/25

31/40±1/49
54/56±1/41
23/16±1/55
14/56±0/23
17/20±0/19
2/83±0/30
1/94±0/15
1/08±0/03
1/80±0/21
0/58±0/03
3/86±0/25

*عدم وجود حروف نشاندهنده عدم اختالف معنیدار آماری بین تیمارهای آزمایشی است (.)p<0/05

جدول  :2مقایسه شاخصهای خونی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان در پایان دوره غذادهی
اسانس آویشن ( )1%پودر زنجبیل ()1%
شاهد
تیمار
شاخص
30/00 ±0/57a
23/50 ±2/02b
33/00 ±0/57a
لیزوزیم (میکروگرم/میلیلیتر)
3/75 ±0/01b
3/71 ±0/02b
4/22 ±0/01a
پروتئین کل (میکروگرم/دسیلیتر)
1/62 ±0/01c
1/72 ±0/01b
1/99 ±0/01a
آلبومین (میکروگرم/دسیلیتر)
94/00 ±1/16b
94/00 ±0/57b
110/50 ±0/86a
گلوکز (میکروگرم/دسیلیتر)
15/86 ±0/94a
15/75 ±1/35a
13/68 ±1/30a
هموگلوبین (میکروگرم/دسیلیتر)
56/05 ±2/74a
52/18 ±2/33a
52/20 ±2/24a
هماتوکریت (درصد)
104/50 ±1/71b
99/50 ±0/86b
110/50 ±1/44a
کاتاالز (واحد/میلیلیتر)
*عدم وجود حروف نشاندهنده عدم اختالف معنیدار آماری بین تیمارهای آزمایشی است (.)p<0/05

جدول  :3مقایسه شاخصهای خونی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان در مواجه با باکتری یرسینیا راکری
تیمار

شاهد

اسانس آویشن

پودر زنجبیل

شاخص
33/06±0/9a
21/1±1/85b
19/23±0/68b
لیزوزیم (میکروگرم/میلیلیتر)
2/71±0/26a
2/63±0/2a
2/41±0/09a
پروتئین کل (میکروگرم/دسیلیتر)
a
a
1/67±0/26
1/61±0/2
1/29±0/2a
آلبومین (میکروگرم/دسیلیتر)
34/23±0/68a
32/1±1/85a
28/03±0/95b
گلوکز (میکروگرم/دسیلیتر)
82/83±1/25a
72/46±0/5b
70/66±0/57b
کاتاالز (واحد/میلیلیتر)
128/2±0/72a 121/23±1/66b 103/4±1/34c
فعالیت کمپلمان سرم (واحد/میلیلیتر)
63/43±0/51a
52/23±4/65b
50/13±0/8b
سوپر اکسید دیسموتاز (واحد/میلیلیتر)
*وجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی است (.)p>0/05
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جدول  :4مقایسه میزان زندهمانی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان

بعد از مواجه با باکتری یرسینیا راکری
تیمار

شاهد

اسانس آویشن

پودر زنجبیل

مدت زمان
 12ساعت
 24ساعت
 36ساعت
 48ساعت
مجموع تلفات

3
11
1
0
 15قطعه

0
3
7
5
 15قطعه

0
1
3
11
 15قطعه

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد تغذیه بچهماهیان قزلآالی رنگین
کمان با اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل باوجود بهبود
پارامترهای رشد و تغذیه تأثیر معنیداری بر پارامترهای اندازهگیری
شده نداشت .در تائید این نتایج علیشاهی و همکاران ( )1391با تغذیه
بچهماهیان کپورمعمولی توسط عصاره آویشن شیرازی اختالف معنیداری
در پارامترهای رشد مشاهده نکردند .در مطالعه دیگر ،تغذیه ماهیان
تیالپیا ( )Oreochromis niloticusبا عصاره متانولی برگ گیاه Moringa
 oleiferaسبب کاهش عملکرد رشد در این ماهی شد .این پژوهشگران
دلیل کاهش رشد را اثرات ضدتغذیهای تانن و ساپونین موجود در این
عصاره که از اجزای اصلی تشکیلدهنده گیاه آویشن نیز میباشد و در
نتیجه ،جلوگیری آنها از ترشح آنزیمهای گوارشی بیان کردند
( Dongmezaو همکاران .)2006 ،در تحقیق سپیدنامه ( )1394استفاده
از  %1پودر آویشن شیرازی در جیره غذایی بچهماهیان کپورمعمولی
اختالف معنیداری در پارامترهای رشد بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه
با گروه شاهد نشان نداد .در مطالعات زیادی استفاده از اسانسهای
گیاهی در گونههای مختلف آبزیان مورد بررسی قرار گرفته است .این
مطالعات عمدتاً بر اثر درمانی اسانسهای گیاهی در برابر باکتریها و
انگلهای بیماریزا تمرکز کردهاند .طبق تحقیقات  Guojanو همکاران
( )2009استفاده توأم از عصاره گیاهان دارویی و واکسیناسیون ماهیان
در افزایش ایمنی اختصاصی آنها در مقابل بسیاری از عوامل باکتریایی
بیماریزا موثر است )2007( Rojas .گزارش داد که استفاده از اسانسهای
گیاهی آویشن در مقادیر پیشگیریکننده ماندگاری ماهی آزاد اقیانوس
اطلس را به هنگام درگیری با  Saprolegnia parasiticaپس از  30روز
تغذیه در مقایسه با گروه شاهد بهبود داد ( 8درصد تلفات در مقایسه
با  48درصد) .همچنین اسانس آویشن پس از مشاهده اولین عالئم
بیماری ،در مقادیر درمانی استفاده شد که اثرات آن به اندازه استفاده
جهت پیشگیری مؤثر نبود با این وجود بهتر از گروه شاهد بود (تلفات
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 8درصد در مقایسه با  23درصد) .پژوهشها نشان دادند که خواص
ضدباکتریایی اسانس در گیاهانی مانند آویشن بهدلیل نقش تقویتی که
ترکیبات جزئی اسانس با سایر ترکیبهای آن دارند ،افزایش مییابد.
در مورد نحوه عمل اسانسها در مرگ باکتریهای بیماریزا چنین
اظهارنظر شده است که یکی از ویژگیهای مهم این مواد و ترکیبهای
آن خاصیت آبگریزی است که سبب میشود در بخشهای لیپیدی
دیواره سلولی و میتوکندریایی باکتری توزیع شده و موجب تغییر و
تخریب ساختمان و نفوذپذیری بیشتر آنها گردد (ایزدی و همکاران،
 .) 1388نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از آویشن شیرازی
و پودر زنجبیل باعث افزایش میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و کمپلمان
سرم در بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان پس از مواجه با باکتری
یرسینیا راکری میگردد .افزایش میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و مسیر
فرعی کمپلمان سرم احتماالً ناشی از تقویت سیستم ایمنی میباشد.
این افزایش را میتوان به قدرت تحریکپذیری مواد مؤثره موجود در
عصاره آویشن و پودر زنجبیل نسبت داد که باعث افزایش سطح
لیزوزیم و کمپلمان سرم گردیده است .لیزوزیم ،بهعنوان یک آنزیم
دارای فعالیت ضدباکتریایی ،توانایی تخریب الیه پپتیدوگلیکان دیواره
سلولی در باکتریها بهویژه باکتریهای گرم مثبت و لیز شدن سلولها
را دارد ( Panigrahiو همکاران .)2004 ،مسیر فرعی فعالیت سیستم
کمپلمان ،نیز یک مکانیسم دفاعی غیراختصاصی قوی برای حفاظت
ماهی در برابر طیف وسیعی از ارگانیسمهای مهاجم مانند باکتریها،
قارچها ،ویروسها و انگلها است ( Sonو همکاران .)2009 ،در تائید
نتایج گزارششده میزان فعالیت لیزوزیم در ماهیان کپور ( Cyprinus
 )carpioتغذیه شده با ترکیبی از داروهای گیاهی طب سنتی چین
گزارش شده است ( Jianو  .)2002 ،Wuکارگر جهرمی ( )1391با
بررسی تأثیر اسانس چند گیاه داروئی شاهد افزایش میزان فعالیت آنزیم
لیزوزیم ،سیستم کمپلمان و افزایش مقاومت بچهماهیان قزلآالی رنگین
کمان در برابر باکتری یرسینیا راکری بودند .در مطالعه علیشاهی و
همکاران ( ) 1388از مجموع نه عصاره گیاهی مورد استفاده در جیره
بچهماهیان کپورمعمولی که آویشن شیرازی نیز جزو آنها بود ،گزارش
دادند که بهجز سه عصاره صبر زرد ،خارمریم و آکیناسه سایر عصارهها
به نسبتهای متفاوت دارای قدرت باکتریکشی در برابر سه باکتری
بیماریزای  Aeromonas hydrophila ،Yersinia ruckeriو Streptococcus
 iniaeبودند ،اما در مطالعه سلطانی و همکاران ( )1391بررسی تأثیر
اسانس آویشن شیرازی در جیره غذایی بچهماهیان قزلآالی رنگین
اختالف معنیداری در میزان فعالیت آنزیم لیزویم و مسیر جانبی عامل
کمپلمان گزارش نشد .پراکسیدازها نقش بسیار مهمی در سیستم دفاعی
در مقابله با طیف وسیعی از باکتریهای خارج سلولی و پاتوژنهای
انگلی ایفا مینمایند .میلوپراکسیداز و ائوزینوفیل پراکسیداز،
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پراکسیدازهای فعال و مهم در سیستم ایمنی ماهی هستند و بهترتیب،
در گرانولهای سیتوپالسمی نوتروفیل و ائوزینوفیل شناخته میشوند.
اگر گلبولهای سفید خون تحریک شوند ،فعالیت پراکسیداز در پالسما
افزایش خواهد یافت ( Ahmadiو همکاران .)2014 ،میزان آنزیم
کاتاالز نشاندهنده فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی در بدن است و هر
چه سطح آنها باالتر باشد ،سیستم دفاعی بدن در مقابله با عوامل
اکسیدکننده پایدارتر خواهد بود (شریفی و همکاران .)1394 ،کاتاالز،
پراکسید هیدروژن را تجزیه و باعث محافظت بافتها از رادیکالهای
بسیار فعال هیدروکسیل میشود ،بنابراین کاهش فعالیت کاتاالز،
ممکن است منجر به برخی اثرات مخرب ناشی از رادیکالهای سوپر
اکسید و پراکسید هیدروژن گردد (مهاجری و دوستار .)1390 ،آنزیم
سوپراکسید دیسموتاز نیز اولین سد دفاعی بدن در مقابل با رادیکالهای
آنیون سوپراکسید است که آنها را به  H2O2تبدیل میکند .افزایش
فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز احتماالً بهدلیل افزایش تولید
رادیکالهای آزاد بوده و مربوط به مکانیسمهای دفاعی در برابر استرس
اکسیداتیو میباشد که باعث ممانعت از آسیب بافتی میگردد (فتحی
و تنها .)1391 ،ریزوم زنجبیل حاوی  1تا  % 4روغن فرار و اولئورزین
است .آلدئیدها و الکلهای مونوترپن نیز در این گیاه وجود دارند .کلیه
ترکیبات فعال زنجبیل شناخته نشده ولی مطالعات انجام شده بر روی
عصارههای لیپوفیلیک ریزوم این گیاه مشخص نمودند که جینجرولها
( )Gingerolsو شوگااولها ( )Shogaolsاز ترکیبات فوقالعاده فعال
زنجبیل هستند (کاولیحقیقی و همکاران .)1380 ،در مطالعه Dügenci
و همکاران ( )2003خاصیت تحریککنندگی ایمنی گیاه زنجبیل در
جیره غذایی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان به اثبات رسید .خواص
آنتیاکسیدانی عصاره آویشن نیز در مطالعات متعددی گزارش شده
است .این فعالیتها عمدتاً به حضور فنول و کارواکرول موجود در
ترکیبات این گیاه نسبت داده شده است ( EL-Nekeetyو همکاران،
 .)2011کارواکرول ،تیمول ،لیانول و پاراسیمن بهترتیب  61 ،25 ،2و
 % 2از اسانس حاصل از نمونه خشک گیاه آویشن را تشکیل میدهند.
تیمول و کارواکرول از اجزاء اصلی ترکیبات فنولی و پاراسیمن جزء
اصلی ترکیبات غیرفنولی اسانس آویشن هستند .ترکیبات فنولی آویشن
پس از پاره کردن الیه خارجی لیپو پلیساکاریدی دیواره باکتریها،
آنها را مهار میکنند ( Hamzawyو همکاران .)2012 ،در مطالعه
 Akbariو همکاران ( )2015گزارش دادند که استفاده از  50و 100
میلیگرم عصاره آویشن شیرازی در هر کیلوگرم جیره غذایی باعث
تحریک سیستم ایمنی ذاتی در ماهی قزلآالی رنگینکمان میگردید.
 Haghighiو  )2013( Sharif Rohaniبا بررسی تأثیر پودر زنجبیل را
روی پاسخ ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی ماهی قزلآالی رنگینکمان
شاهد تغییرات معنیداری در میزان هماتوکریت،

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

هموگلوبین و میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم بودند .این محققین بهعنوان
نتیجهگیری نهایی اینچنین گزارش دادند که استفاده از پودر زنجبیل
باعث تقویت سیستم ایمنی ماهی قزلآال میگردد Hamzawy .و همکاران
( )2012نشان دادند که عصاره آویشن شیرازی موجب بهبود پارامترهای
بیوشیمیایی و سایتوکاینهای التهابی و کاهش استرس اکسیداتیو در
موشهای صحرایی تغذیه شده با جیرههای آلوده به آفالتوکسین
میگردد .علت این امر پتانسیل باالی عصاره آویشن ولگاریس در
محافظت از کبد در برابر آفالتوکسین بهعلت خواص آنتیاکسیدانی و
مهار فعالیت رادیکالهای آزاد توسط این گیاه نسبت داده شد .در
همان سال در مطالعهای دیگر ،موشهای تغذیه شده با مکمل عصاره
آویشن قادر به کاهش سمیت ناشی از تتراکلرید کربن در کبد بوده و
موشهای تغذیه شده با اسانس آویشن فعالیتهای بیشتری از آنزیمهای
درونی کبد مثل سوپراکسید دیسموتاز را نشان داد (.)2012 ،Albadr
با در معرض قرار دادن بچهماهیان کپورمعمولی با عامل آئروموناس
هیدروفیال ( )Aerompnas hydrophilaکه با عصاره آویشن شیرازی
تغذیه شده بودند ،اختالف معنیداری در درصد تلفات مشاهده نشد
(علیشاهی و همکاران ،)1391 ،اما در تحقیقی دیگر اثرات ضدباکتریایی
عصاره آویشن در جیره غذایی بچهماهیان کپورمعمولی در مقابله با
باکتری یرسینا راکری اثبات شد ( Alishahiو همکاران .)2010 ،در
مطالعه حاضر استفاده از  %1اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل
باعث کاهش غیرمعنیدار میزان پروتئین کل ،آلبومین و گلوکز در
شرایط قبل از مواجه با باکتری یرسینیا راکری شد ،اما در شرایط بعد
از مواجه با باکتری سطح این شاخصها افزایش یافت و این افزایش
فقط درخصوص میزان گلوکز معنیدار بود .این امر احتماالً بهدلیل
توان تحریکی ترکیبات آویشن و زنجبیل در تقویت سیستم ایمنی
است .نتایج حاصل از یک تحقیق یک تحقیق نشان داد که ماهیان
قزلآالی رنگینکمان آلوده به  Yersinia ruckeriکه با عصاره گیاهان
آویشن و رازیانه تغذیه شده بودند افزایش سطح فعالیت آلبومین را
نشان دادند ( Guleو همکاران .)2013 ،گزارشات علمی نشان میدهند
که تقاضای افزایش مصرف انرژی موجب افزایش مصرف پروتئین
میگردد و طی این فرایند پروتئین صرف تولید انرژی شده که کاهش
سطح پروتئین سرم را بههمراه خواهد داشت ( Abediو همکاران.)2011 ،
نتایج بهدست آمده درخصوص کاهش سطح پروتئین کل در شرایط
قبل از مواجه با باکتری یرسینیا راکری را میتوان به تغییر در سطح
غلظت گلیکوژن کبد و ممانعت در سنتز پروتئین و در نتیجه کاهش
پروتئین و افزایش گلوکز خون ماهی نسبت داد (کیخسروی و همکاران،
 .)1389این مواد در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد .همچنین تشکیل
لیپو پروتئین برای ترمیم سلولهای تخریب شده ،بهکارگیری مستقیم
پروتئینها جهت تولید انرژی در سلول و افزایش لیپولیز را میتوان از
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جمله دالیل دیگر کاهش پروتئین دانست (کیخسروی و همکاران.)1389 ،
در شرایط استرس پاسخ بدن ،افزایش در سطح پروتئین پالسما شامل
افزایش در مولکولهای پروتئینی شرکتکننده در سیستم ایمنی بدن
مانند آنتیبادیها ،کمپلمان ها ،فاگوسیتوزها و دیگر سلولهای ایمنی
میباشد که میتوانند بهعنوان یک متعادل کننده ،وضعیت طبیعی بدن
را حفظ کنند ( ،)1993 ،Demersبنابراین افزایش غلظت پروتئین در
تیمارهای تغذیه شده از اسانس آویشن و پودر زنجبیل احتماالً بهدلیل
افزایش ترکیبات ایمنی پروتئینی میباشد .تیمارهای دریافتکننده
گیاهان داروئی بهدلیل ترکیبات آنتیاکسیدانی باال ،توانایی باالتری در
مقابله با باکتری را از خود نشان دادند .بهطوریکه توانایی مقابله بچه
ماهیان دریافتکننده آویشن و بهخصوص زنجبیل در باال نگهداشتن
پروتئین تام پالسمای خود در مواجهه با باکتری بهتر از گروه شاهد
بود ،البته این اختالف معنیدار نبود .آلبومین تقریباً در دفاع ایمونولوژیک
بیتأثیر بوده و بیشتر در تنظیم فشار اسمزی خون و سایر فعالیتهای
بیولوژیک غیرایمن دخالت دارد و دلیلی بر تأثیر آلبومین در ایمنی
اختصاصی یا غیراختصاصی در دست نیست (محمدی و همکاران،
 .)1395امتیاز اندازهگیری این فاکتور آن است که پیگیری مداوا و
نتیجهبخش بودن آن را نشان میدهد ( Densmoreو همکاران.)2001 ،
ثابت شده است که استفاده از زنجبیل باعث افزایش سطح پروتئین
کل در سرم خون بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان میگردد (صادقیان،
1394؛  Dügenciو همکاران .)2003 ،در مطالعه نوبهار ( )1392استفاده
از  %1زنجبیل افزایش معنیداری در میزان گلوکز و درصد هماتوکریت
خون بچه فیلماهیان جوان ( )Huso husoنشان داد .سطح گلوکز بهعنوان
حساسترین شاخص بیان وضعیت ماهی بهکار برده میشود .غلظت
گلوکز خون نشاندهنده آن است که ماهی تحت تنش بوده و از ذخیره
انرژی استفاده کرده است (کیخسروی و همکاران .)1389 ،فالونوئیدهای
موجود در گیاهان میتوانند از طریق ممانعت از مکانیسم انتقال گلوکز
وابسته به سدیم ،جذب گلوکز در روده را کاهش دهند ( Songو همکاران،
 .)2002جلوگیری از فعالیت آنزیمهایی مانند آلفا-گلوکوسیداز (α-
 )glucosidaseکبدی توسط گیاهان دارویی با محتوای فنولیکی و
فعالیت آنتیاکسیدانی باال فراهم میشود و ازآنجاییکه این آنزیم در
تجزیه ناقص کربوهیدرات شرکت میکند ،جلوگیری از فعالیت آن مانع
از افزایش گلوکز خون میشود ( Galvez Ranillaو همکاران.)2010 ،
با توجه به گزارشات ذکر شده افزایش گلوکز در گروه بدون افزودنی
غذایی در شرایط قبل از مواجه با باکتری یرسینیا راکری منطقی
بهنظر میرسد .در تائید این موارد تجویز عصاره گیاهی آویشن باعث
کاهش سطح گلوکز خون در ماهیان قزلآالی رنگینکمان شد (Gulec
و همکاران )2014( Talpur .)2013 ،با بررسی تأثیر گیاه نعنا فلفلی
( )Mentha piperitaروی ماهی باس دریایی آسیایی ()Lates calcarifer
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شاهد کاهش سطح گلوکز در تیمارهای آزمایشی بودند .مطالعات در
مورد استفاده از محركهای ایمنی نشان داده است که این مواد
میتوانند با افزایش تولید انسولین کاهش گلوکز را بهدنبال داشته
باشند ( Ahmedو  .)1997 ،Sharmaصادقیان ( )1394با استفاده از
 %1اسانس آویشن شیرازی شاهد افزایش میزان گلوکز خون در بچه
ماهیان کپور معمولی بودند .درمجموع با توجه به نتایج این تحقیق
میتوان اینچنین ادعا کرد که تجویز  %1اسانس آویشن شیرازی و
پودر زنجبیل تأثیرات مثبتی بر پارامترهای رشد و شاخصهای ایمنی
بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان دارد و میتوان آنها را بهعنوان یک
محرك ایمنی در نظر گرفت .از طرفی با توجه به اثرات آنها در افزایش
میزان مقاومت بچهماهیان در مواجهه با باکتری یرسینیا راکری میتوان
استفاده از آنها را بهعنوان یک ادجوانت ( )Adjuvantخوراکی نیز
مورد بررسی قرار داد .البته اظهار نظر قطعی در این زمینه نیاز به
بررسیهای دقیقتر درخصوص ترکیبات مؤثره و مکانیسم اثر آنها در
گیاهان آویشن شیرازی و زنجبیل بر فیزیولوژی بدن ماهی دارد.
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Study on effect of shirazi thyme extract (Zataria multiflora) and
Zingiber powdered (Zingiber officinale) on growth parameters,
non-specific immunity index and resistance of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) juvenile against of Yersinia ruckeri pathogen
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Abstract
In this study effects of Zataria multiflora powdered and Zingiber officinale extract on
Oncorhynchus mykiss growth and immunity system was investigated. 150 juvenile
Oncorhynchus mykiss fishes with the average weight 31.40±1.43g (±SD) divide in to 3
treatments with triplicate. Each treatment feed with Zataria multiflora powdered and Zingiber
officinale extract with 0 (control group) and 1percentage for 30 days. At the end of treatment
blood samples were taken and immunological parameters were compared among the groups. To
determine the effect of plant extracts in the bacterial challenge with pathogen, at the 30th day 15
fish from each treatment was injected by Yersinia ruckeri intraperitoneally and mortality daily
was recorded in two weeks. The results showed not any significant difference on growth factors
(P>0.05). At the end of feeding period, most of the total protein, albumin, glucose, lysozyme,
catalase, superoxide dismutase and hemolytic activity of complemant serum were observed in
control group (p<0.05). In the second phase of experimental and condition of post challenge with
pathogen, most of the Glucose, lysozyme, catalase, superoxide dismutase and hemolytic activity
of complemant serum were observed in treatment fed with 1% Zingiber powdered(p<0.05). The
highest time of survival rate of O. mykiss juvenile were observed in treatments fed with Zingiber
powdered. Based on the results we can conclude that the use of 1% shirazi thyme and Zingiber
makes stimulates the immune system and increase resistance in rainbow trout.
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