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 چکیده

ها در کنترل و بیوتیکعنوان جایگزین مواد شیمیایی و آنتیویژه گیاهان دارویی بهههای ایمنی بپروری استفاده از محرکامروزه در آبزی 

گیاهی  منظور ارزیابی اثر تجویز رژیم غذایی عصارهمطالعه بههای آبزیان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرقته است. این پیشگیری بیماری

هفته صورت گرفته  8مدت به (Carassius auratus)شناسی و بیوشیمیایی خون ماهی قرمز بر برخی پارامترهای خون  (Urtica dioica)گزنه 

گیاهی(، هرکدام  کیلوگرم غذا و یک تیمار شاهد )بدون عصارهگرم در  8و  4، 2گیاه گزنه با دوزهای  تیمار عصاره 3است. تیمارهای آزمایشی 

شدند. نتایج نشان داد که افزایش میزان عصاره گیاهی سبب بهبود  یعتوز مخزن 8در ، 88/21±70/4ماهی با میانگین وزنی 5تکرار حاوی  2با 

که میزان طوریدار نبود. بهیشده در بین تیمارها معنگیریاندازه یک از پارامترهایهای خونی و بیوشیمیایی شد که البته این افزایش در هیچشاخص

بین تیمارهای آزمایشی اختالف  MCHC)و   MCV ،MCHهای خونی )شناسی )گلبول قرمز و سفید، هماتوکریت( و اندیسهای خونشاخص

داری طور معنیگرم بر کیلوگرم غذا به 4ویژه در سطح به(. میزان آلبومین در تیمار تغذیه شده با عصاره گزنه p>05/0داری نشان ندادند )معنی

(05/0>pنسبت به گروه شاهد و سایر تیمارهای تغذیه شده با عصاره گزنه افزایش نشان داد. در مقایسه مقادیر گلوکز، کلسترول و تری ) گلیسیرید

توان کلی میطور( مشاهده نگردید. به<05/0pداری )هد اختالف معنیسرم خون ماهیان قرمز تغذیه شده با عصاره گزنه در پایان آزمایش با تیمار شا

 های فیزیولوژیک ماهی قرمز گردند.تواند موجب بهبود عملکرد برخی شاخصهای باالی گزنه مینتیجه گرفت که غلظت
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 مقدمه

 قابل توجهیعه د و توساخیر رش هايسالپروري در صنعت آبزي       

وده نایع بایر صتر از سنرخ رشد ساالنه آن بیشکه طوريبه است تهداش

و پرورش ماهیان زینتی یکی از  . صنعت تکثیر(FAO ،2014ت )اس

 باعثاخیر  هايسالپروري است که در مهم صنعت آبزيهاي خشبزیر

تجارت ماهی زینتی  است.درآمد در کشور شده  شی و افزاییزااشتغال

ي آن در صادرات از اهمیت پروري به جهت ارزش باالدر بخش آبزي

 (.Salaro ،2011و  Zuanonاقتصادي قابل توجهی برخوردار است )

 (Cyprinidae)ماهیان  کپور خانواده از (Carassius auratus) اهی قرمزم

 (Cyprinus carpio)اي شبیه کپور معمولی لحاظ زیستی و تغذیه از

اندازه کوچک به (. این گونه در Mostageer ،1995و  Vesoghت )اس

رسد و لقاح مصنوعی و پرورش الرو نسبتاً آسانی دارد بلوغ جنسی می

(Wiegand  ،بنابراین ماهی قرمز به1989و همکاران .) عنوان یک مدل

 ماهی کپورماهیان اي در الرو و بچهمناسب جهت مطالعه تغذیه

ن اي ماهیااساس نیازهاي تغذیهباشد. برخی از مطالعات اولیه برمی

 (.Janssens ،2003و  Salesاست ) شده گذاريپایه گرمابی چیزخوارهمه

ها و مواد شیمیایی حتی اگر داراي اثرات مثبت بیوتیکاستفاده از آنتی

زا باشند باتوجه به دسترسی سخت، در برابر کنترل عوامل بیماري

محیطی، زا، مشکالت زیستهزینه باال، ایجاد مقاومت در عامل بیماري

شوند مانده و تضعیف سیستم ایمنی میزبان توصیه نمیباقی اثرات

(Citarasu ،2002 و همکاران.) منبع جایگزین  یک براي جستجو بنابراین

رسد چرا که گیاهان دارویی منابع نظر میبا منشأ گیاهی ضروري به

جهانی  گرایش رواج باشند.سنتتیک می مواد به تر نسبتخطر و ارزانبی

 ترینارگانیک )بیش هايسیستم توسعه و سبز پروريآبزي به سمت

 توجه با مواد شیمیایی( و از استفاده حداقل و طبیعی مواد از استفاده

 گیاهان از توانمی کشور، دارویی گیاهان تنوع و سرزمینی غناي به

درمان و پیشگیري از  براي تقویت عملکرد سیستم ایمنی، ایران بومی

(. در این میان گیاه  1393نمود )بهمنی و همکاران،  ها استفادهبیماري

از گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی   (Urtica dioica)گزنه 

و  Dugenciها کاربرد دارد )باشد که در درمان بسیاري از بیماريمی

 (.2003و همکاران،  Viegi؛ 2003همکاران، 

متعلق به  Urtica dioica Lگزنه یک گیاه چندساله با نام علمی        

(. حداکثر 2008و همکاران،  Lourdesباشد )می Urticaceaeخانواده 

هاي تیز و گلباشد و داراي برگ نوکمتر می 4تا  2ارتفاع این گیاه 

(. برگ گیاه 2010و همکاران،  Krystofovaباشد )سفید و زردرنگ می

میایی گزنه سرشار از ترکیبات فعال زیستی است، ترکیبات فیتوشی

ساکاریدها، پلی ،استرول چرب، اسیدهاي لیگنان، فالونوئیدها، شامل گزنه

باشد لکتین می و هاپالستوسیانین کاروتنوئیدها، ها،گلیکوپروتئین

(Sajfrtova  ،که می2005و همکاران ) تواند براي پیشگیري و درمان

همکاران،  و Dar) انسان و حیوانات مورد استفاده قرار گیرد ها دربیماري

(. گزارشات متعددي مبنی بر تأثیر عصاره گیاه گزنه بر بهبود 2012

 Dugenciعملکرد فیزیولوژیک و سیستم ایمنی ماهی ارائه شده است )

و همکاران،  Binaii؛ 2013و همکاران،  Awad؛ 2003و همکاران، 

و  1394پور، ؛ همایون2014و همکاران،  Chelladurai؛ 2014

ي، در دست چاپ(. پارامترهاي خونی ماهی تابع نژادمقدم و صفر

باشد. عواملی مانند بیماري، استرس، شرایط تغییرات محیط می

باشند هاي خونی مؤثر میاي، آلودگی و... در تغییر شاخصتغذیه

(Haney  ،دانش پارامترهاي خون  به1992و همکاران .) عنوان یک

ابزار مفید و مؤثر در  بررسی و نظارت بر تغییرات فیزیولوژیک و 

 Ranzani؛ 2000و همکاران،  Ruaneباشد )پاتولوژیک در ماهی می

Paiva  ،؛ 2005و همکارانKori-Siakpere  ،؛ 2005و همکاران

Ghiraldelli  ،اي خون یک روش قابل اعتماد (. اجز2006و همکاران

باشد و با تجزیه و تحلیل براي توصیف شرایط طبیعی ماهی سالم می

 Cataldiتوان شناسایی کرد )هاي خونی وضعیت بیماري را میسلول

(. استفاده از برخی گیاهان در Anderson ،2003؛ 1998و همکاران، 

غذایی، افزایش بهینه از رژیم  رژیم غذایی تا حد زیادي سبب استفاده

هاي خونی و فیزیولوژیک در ماهی عملکرد رشد، افزایش بهبود شاخص

هاي مختلفی از گیاهان دارویی مانند ضداسترس، شده است و فعالیت

 Citarasuمیکروبی و غیره نیز گزارش شده است )ضد و محرک ایمنی

 (.  2002و همکاران، 

از  استفاده ثیرتأ خصوصدر مطالعه جامعی که تاکنونجاییاز آن       

 هايمؤلفه) بیوشیمیایی و شناسیخون پارامترهاي برخی روي بر گزنه گیاه

ماهی  غذایی جیره در دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی بدن(

مختلف  سطوح تأثیر حاضر مطالعه در است، لذا قرمز صورت نگرفته

 خونی و بیوشیمیایی ماهی هايشاخص بر جیره عصاره این گیاه در

 .گرفت قرار مورد ارزیابی قرمز

 

 هامواد و روش

این مطالعه در آزمایشگاه پرورش : داری ماهیانتهیه و نگه       

طبیعی گرگان کشاورزي و منابع علوم دانشگاه برآباديفضلیماهی شهید

 88/21 ±70/4عدد ماهی قرمز با میانگین وزنی 40انجام شد. تعداد 

ماهی  5تکرار و  2مخزن فایبرگالس )هر تیمار با  7طور تصادفی در به

مدت دوهفته ماهیان هر مخزن( قرار گرفت. قبل از شروع آزمایش به در

جهت سازگاري با محیط با جیره پایه تغذیه شدند. عصاره هیدروالکلی 

نیس لیتر از شرکت آدگرم در میلیمیلی 200گیاه گزنه با ماده مؤثره 

 کامالً تصادفی طرح یک قالب در بررسی داروي تهران تهیه شد. اینگل



 1397 تابستان، 2، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

191 
 

هفته  8مدت گروه در یک دوره به 7شد و تیمارهاي آزمایشی در  انجام

مختلف از عصاره گیاهی بومادران  سطوح با جیره غذایی حاوي غذادهی

گرم در کیلوگرم غذا انجام گرفت. جهت  8و  4، 2، 0و گزنه با دوزهاي 

هاي غذایی درصد در جیره 4ایداري عصاره در آب از محلول ژالتین پ

هاي غذایی تا زمان مصرف در داخل پالستیک در استفاده شد. جیره

 ماهیان آزمایشی داري شدند. غذادهیگراد نگهدرجه سانتی 4دماي 

درصد وزن بدن صورت گرفت.  2میزان روزانه و به آزمایش دوره طی

پرورشی  مخازنسوم حجم آب اي دوبار دوهفتهکیفیت آب  حفظ جهت

مانده غذا از طریق سیفون کردن تعویض شده و مدفوع ماهی و باقی

 از محیط خارج گردید. 

شناسی خون پارامترهاي :شناسیخون هایشاخص گیریاندازه       

اي هگلبول قرمز و سفید، هماتوکریت، هموگلوبین، اندیس شامل تعداد

قرار گرفت. بدین منظور  سنجش مورد (MCHCو  MCH ،MCV) خونی

ع ساعت قبل غذادهی قط 24برداري خون در انتهاي دوره جهت نمونه

عنوان ماده هوش کردن ماهیان از عصاره گل میخک بهشد. جهت بی

بودند  ی استفاده شد. در ادامه ماهیانی که از نظر ظاهري سالمشوهبی

 رود موکوس و آب بهطور تصادفی انتخاب و براي جلوگیري از وبه

یري گردیده و از ناحیه ساقه دمی خونگ کامالً خشک ماهیان خون، نمونه

شناسی هاي خونهاي خون جهت سنجش شاخصگرفت. نمونه صورت

ا زمان تهاي حاوي ماده ضدانعقاد خون )هپارین( قرار گرفته و در ویال

 تعیین داري شدند. جهتگراد نگهدرجه سانتی 4آزمایش در دماي 

Houston  (1990 ) توسط شده توصیف هايروش خونی از هايشاخص

 پس قرمز هايگلبول شد. شمارش استفاده ماهیان( شناسیخون )براي

ئوبار نالم  از ( با استفاده200:1با محلول دیس )با رقت  سازيرقیق از

ار مربع میانی الم نئوب 25مربع از  5یا هموسیتومتر صورت گرفت. 

 قرمز مورد استفاده قرار گرفت و عدد حاصل درجهت شمارش گلبول 

 مترهاي قرمز در یک میلی)که این عدد تعداد گلبول شد ضرب 10000

 (.2001و همکاران،  Basuباشد( )مکعب خون می

هاي سفید خون با استفاده از الم جهت شمارش تعداد گلبول       

بعد با استفاده از محلول دیس صورت گرفت.  200به  1نئوبار با رقت 

هاي هاي سفید در مربعاز انتقال خون بر روي سطح الم تعداد گلبول

هاي سفید شمارش ترتیب تعداد کل گلبولبدین و شمارش اطراف بزرگ

 (HCT)تعیین درصد هماتوکریت  (.1389گردید )کاظمی و همکاران، 

با روش میکروهماتوکریت با استفاده از دستگاه میکروسانتریفیوژ و 

سنجش مقدار  (.Rehulka ،2000سنجیده شد ) کش مخصوصخط

با استفاده از روش استاندارد سیانومت هموگلوبین  هموگلوبین خون

شرکت  تشخیصی کیت از استفاده توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر و با

نانومتر انجام گرفت. بدین منظور ابتدا  540آزمون در طول موج  پارس

 20درابکین ریخته و سپس لیتر محلول میلی 5در هر لوله آزمایش 

میکرولیتر نمونه خون به آن اضافه شد. جهت همگن شدن محلول 

دقیقه بر روي دستگاه شیکر قرار گرفت و  1مدت هاي آزمایش بهلوله

تعیین و با استفاده از فرمول  ABSسپس با کمک دستگاه اسپکت عدد 

 (.Daisley ،1973و  Blaxhallزیر محاسبه شد )

جمله هاي گلبولی ازشاخص: ABS* 36/8ن= میزان هموگلوبی       

، میانگین هموگلوبین در گلبول (MCV)میانگین حجم گلبول قرمز 

 (MCHC)، میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز (MCH)قرمز 

 :(1998و همکاران،  Leeبر اساس فرمول زیر محاسبه شد )
MCV= مکعب(/ هماتوکریتهاي قرمز )برحسب میلیون بر متر تعداد یاخته ×10   
MCH=  10× تر(لیدسیرد )گرم هموگلوبینمکعب(/متر بر میلیون )برحسبهاي قرمزیاخته تعداد  

MCHC= 100 × لیتر(هماتوکریت/ هموگلوبین )برحسب گرم در دسی  

 دوره انتهاي درهای بیوشیمیایی خون: گیری شاخصاندازه       

 یبر برخ عصاره گزنه مختلف سطوح تأثیر ارزیابی منظوربه آزمایش،

گلیسرید تري آلبومین، کلسترول، )گلوکز، خون بیوشیمیایی هايشاخص

 تیمارهاي مختلف مقداري بین مقایسه و و پروتئین کل( ماهی قرمز

 ادهاستف با انعقاد منتقل گردید. سپسهاي فاقد ماده ضدخون به ویال

دقیقه  7 مدتبه (Germany, D-7200 Tutilige 7) سانتریفیوژ دستگاه از

م هاي سرم جدا و تا زمان انجادور در دقیقه نمونه 6000با دور 

 Feldmanداري شدند )گراد نگهرجه سانتید -20آزمایشات در دمامی 

وتئین گلیسیرید، آلبومین و پرمیزان گلوکز، تري (.2000و همکاران، 

از  روش فوتومتریک و با استفادهنانومتر( به 546کل )در طول موج 

-Model WPA-S2000-UV/VIS, Cambridge)اسپکتروفوتومتر ستگاهد

UK) گیري شد )آزمون، ایران( اندازه )پارس تجاري هايکیت وThomas 

 (.1998و همکاران، 

صادفی این آزمایش در قالب طرح کامالً ت: آماری تحلیل و تجزیه       

آنالیز  آمده به کمکدستههاي بتکرار انجام شد. داده 2تیمار و  7با 

ري افزار آماو با استفاده از نرم (One Way Anova)طرفه واریانس یک

SPSS21 چنین براي مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. هم

 . درصد استفاده شد 5ها از آزمون دانکن در سطح مقایسه میانگین

 

 نتایج
گرم در کیلوگرم  8و  4، 2، 0اثرات سطوح مختلف عصاره گزنه )       

آمده  1شناسی ماهی قرمز در جدول هاي خونجیره بر شاخص غذا(

ها نشان داد هفته دوره آزمایش، تجزیه و تحلیل داده 6بعد از است. 

شناسی )گلبول قرمز و سفید، هماتوکریت( هاي خونشاخصکه میزان 

بین تیمارهاي  MCHC)و  MCV ،MCH)هاي خونی و اندیس

 (. p>05/0ندادند ) داري نشانآزمایشی اختالف معنی
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 گرم در کیلوگرم غذا( 8و  4، 2، 0با سطوح مختلف عصاره گیاهی گزنه ) قرمز تغذیه شده ماهی شناسیخون هایشاخص مقایسه میانگین :1جدول 

 گرم 8گزنه  گرم 4گزنه  گرم 2گزنه  شاهد خونی هایشاخص

 (×610گلبول قرمز )

 لیتر()گرم بر دسیهموگلوبین 

 )درصد(هماتوکریت 

MCV  (فمتولیتر) 

MCH  )پیکوگرم( 

MCHC  )درصد( 

 ×310گلبول سفید 

54/0±71/1 

53/1±48/7 

83/4±08/30 

93/28±98/179 

17/5±48/44 

11/1±/80/24 

40/7±2/12 

30/0±63/1 

61/1±18/6 

35/2±66/26 

51/45±32/167 

19/17±41/39 

01/4±00/23 

40/2±3/11 

34/0±95/1 

62/0±17/7 

41/1±00/27 

51/17±65/139 

36/3±00/37 

92/0±55/26 

80/4±8/13 

10/0±63/1 

31/0±39/7 

88/3±75/31 

21/11±82/193 

85/4±39/45 

86/3±53/23 

82/0±2/15 

 .(<05/0pباشد )دار مینبود حروف متفاوت در هر ستون نشانه عدم وجود اختالف معنی                         
 

نتایج حاصل از اثرات سطوح مختلف عصاره گیاهی گزنه جیره        

هاي بیوشیمیایی سرم بر شاخص گرم در کیلوگرم غذا( 8و  4، 2، 0)

ارائه شده است. در پایان آزمایش ماهیان تیمار تغذیه  2در جدول 

طور غذا به گرم بر کیلوگرم 4ویژه در سطح شده با عصاره گزنه به

به گروه شاهد و سایر تیمارهاي  نسبت باالتري آلبومین میزان داريمعنی

(. میزان آلبومین سایر p<05/0تغذیه شده با عصاره گزنه نشان دادند  )

تیمارها نیز از تیمار شاهد مقادیر باالتري را نشان دادند هرچند این 

گلوکز و کلسترول . در مقایسه مقادیر (<05/0p)دار نبود یافزایش معن

سرم خون ماهیان قرمز تغذیه شده با عصاره گزنه و بومادران در پایان 

.(<05/0p)مشاهده نگردید  داريآزمایش با تیمار شاهد اختالف معنی

 

 گرم در کیلوگرم غذا( 8و  4، 2، 0عصاره گیاهی گزنه )با سطوح مختلف  قرمزتغذیه شده ماهی بیوشیمیایی هایشاخص مقایسه میانگین :2جدول 

 گرم8گزنه  گرم4گزنه  گرم2 گزنه شاهد بیوشیمیایی سرم پارامترهای

 گلوکز

 پروتئین کل

 آلبومین

 کلسترول

53/24±85/32 

27/0±90/3 

63/0±99/1b 

69/57±37/161 

18/18±32/26 

51/0±12/4 

34/0±91/1b 

89/18±97/203 

07/8±65/22 

31/1±20/4 

00/0±16/3a 

52/49±23/242 

79/7±91/45 

69/1±72/5 

17/0±10/2b 

99/23±88/215 

 .باشددرصد بین تیمارها در هر فاکتور بیوشیمیایی پالسما می 5دار در سطح حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی

 بحث

 کشورها از بسیاري در مهم اقتصادي هاياز فعالیت یکی پروريآبزي       

آبزیان  سالمت وضعیت بهبود براي مؤثر توسعه اقدامات است. بنابراین

هاي یا محرک هایا ویروسی واکسن و با استفاده از اثر ضدباکتریایی

(. Muiswinkel ،2008مفید واقع شود ) تواندمی غذایی رژیم ایمنی در

اي تغذیه رژیم یک استقرار توسعه حال در اصلی هاياستراتژي از یکی

 مطلوب، سالمت و بقاي آبزي شود.  به رشد منجر باشد کهمی مناسب

هایی با خواص جمله مولکولدارویی داراي ترکیبات مختلفی از گیاهان

باشند که باعث تقویت سیستم ایمنی همورال و محرک ایمنی می

هاي فیزیولوژیک (. پاسخ2015و همکاران،  Brufauشوند )سلولی می

هاي ایمنی گیاهی مانند عصاره گزنه تواند تحت تأثیر محرکماهی می

قرار گیرد. مطالعه حاضر فرصت استفاده از گیاهان دارویی که موجب 

کند. خون افزایش ایمنی و کاهش استرس را در ماهی قرمز ارائه می

هاي تنفسی بین بدن و محیط یکی از اجزاي فعال دخیل در تبادل گاز

باشد. به این دلیل زیست آبزي و کمک به سوخت و ساز بدن می

 شاخص عنوانبه عمده طوربه هاي خونی و بیوشیمیایی سرمشاخص

ماهی مطرح  کشنده دراسترس تحت به پاسخ یا فیزیولوژیکی شرایط

(. 2001و همکاران،  Belanger؛ 1998و همکاران،  Cataldiباشند )می

ها عنوان یک ابزار مفید در ارزیابی سیستم ایمنی بدن آنچنین بههم

، Moraesو  Tavares-Dias؛ 2004و همکاران،  Ballarinباشد )می

دنبال آن (. بهبود عوامل همورال باعث افزایش فاگوسیتوز و به2007

 Chungدنبال دارد )بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در ماهی را به

 هايروش استانداردسازي توسعه و (. بنابراینSecombes، 1987و 

پروري ها در آبزيبیماري کنترل ایمنی هومورال براي هايپاسخ بررسی

 است. باالیی برخوردار اهمیت از

دهنده ظرفیت گلبول قرمز نشان و هموگلوبین غلظت هماتوکریت،       

 Tavares-Dias ؛1985و همکاران،  Grahamباشند )حمل اکسیژن می

(. در مطالعه حاضر 2005و همکاران،  Wells؛ Moraes ،2007و 

داري در سطح هماتوکریت در بین تیمارهاي آزمایشی یتغییرات معن
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(. در بسیاري از مطالعات پیشین نیز افزایش <05/0pمشاهده نشد )

هاي ایمنی بین تیمارهاي در اثر استفاده از محرک هماتوکریت میزان در

(. 2014و همکاران،  Binaiiآزمایش مشاهده نشده است )مورد 

(. 2013و همکاران،  Fazioدفاعی بدن هستند ) سلول سفید هايگلبول

دهنده توانایی حیوانات جهت پاسخ ایمنی هاي سفید نشانتعداد گبول

هاي گلبول با سطح باالتر هايگونه کهطوريبه باشدمی با بیماري مبارزه و

 Douglassبود ) خواهند هامبارزه به عفونت به مؤثرتري قادر طورسفید به

تعداد گلبول  1(. با توجه به نتایج موجود در جدول Jane ،2010و 

سفید خون ماهیان تغذیه شده با عصاره گزنه با وجود یک روند 

داري مشاهده یافزایشی در بین تیمارهاي آزمایشی اما اختالف معن

سطوح  اثرات( 2014و همکاران ) Binaii(. در مطالعه <05/0pنشد )

و   سرم بیوشیمیایی ،غذایی بر پارامترهاي خونیجیره  متفاوت گزنه

 4پس از مورد بررسی قرار گرفت.  (Huso huso) ایمنی در فیل ماهی

متوسط میزان هموگلوبین، اي در غلظت مالحظههفته تغییر قابل 

  یافت نشد.ن هاي سفید خوگلبول مجموع ،(MCHC) هموگلوبین سلول

  (. Soengas ،2002باشد )گلوکز خون براي فعالیت مغز ضروري می

راحتی تحت تأثیر تغییر عوامل داخلی و خارجی سطح گلوکز به       

یایی، میزان نرمال عنوان شاخص بیوشیمگیرد. این موضوع بهقرار می

دهد. بررسی میزان بودن وضعیت فیزیولوژیک ماهی را توضیح می

ترین روش ارزیابی وضغیت به صرفه ترین و مقرونگلوکز خون سریع

(. اگرچه در این Colab ،1990و  Popescuباشد )استرس در ماهی می

بررسی سطوح گلوکز جیره در تیمارهاي تغذیه شده با عصاره گزنه 

( اما مقدار گلوکز <05/0p) داري با تیمار شاهد نشان ندادف معنیاختال

خون یک روند کاهشی در بین تیمارهاي آزمایشی داشت. مطابق با 

کمان آالي رنگیناین نتایج استفاده از عصاره گزنه در جیره غذایی قزل

(Oncor hynchusmykiss) (Nafisi Bahabadi تغییر 2014 همکاران، و )

 (. <05/0pدر سطح گلوکز خون گزارش نشده است )داري معنی

باشند که ترین عوامل خون میهاي خون از مهمسطح پروتئین       

شوند و به هاي مکانیسم دفاعی هومورال محسوب مییکی از شاخص

عنوان یک شاخص بالینی در ارزیابی سالمت و وضعیت استرس در 

(. 20147ن، و همکارا Peyghanباشند )هاي آبزیان مطرح میگونه

عصاره گزنه به  مختلف سطوح افزودن که داد نشان حاضر نتایج مطالعه

داري بر میزان آلبومین در تیمار یجیره غذایی ماهی قرمز اثرات معن

گرم بر کیلوگرم غذا گزنه در مقایسه با تیمار شاهد داشته است. در  4

آزمایشی توجه به روند افزایشی تیمارهاي  کل با پروتئین که میزانحالی

داري را از خود نشان نداد ینسبت به گروه شاهد اختالف معن

(05/0p>)  که با مطالعهBinaii ( مطابقت دارد. در 2014و همکاران )

 و سلولی هايتارتقا فعالی سبب برخی مطالعات پیشین نیز گیاه گزنه

آال و کپور معمولی پروتین پالسما و آلبومین در ماهی قزل سطح افزایش

هاي (. افزایش سطوح پروتئین2010و همکاران،  Gaborشده است )

و همکاران،  Wiegertjesهمراه دارد )تري را بهپالسما پاسخ ایمنی قوي

دلیل بهتواند (. دلیل اختالفات در نتایج مطالعات مختلف می1996

هاي ماهی نحوه مصرف گیاه و واکنش سیستم ایمنی در بین گونه

(. محققین در سایر مطالعات نیز عدم 2014و همکاران،  Binaiiباشد )

هاي تحت تیمار تغییر در سطح آلبومین و پروتئین کل خون ماهی

مارین در هاي گیاهی نظیر عصاره پیاز، سیر و سیلیبرخی محرک

(. باتوجه 2002و همکاران،  Al-Salahyارش نمودند )ماهی نیز گزگربه

شده با گزنه در به کاهش کلسترول در بین تیمارهاي آزمایشی تغذیه

 (. <05/0pداري مشاهده نشد )یاین آزمایش اختالف معن

البته باید توجه داشت که تفسیر تجزیه و تحلیل پارامترهاي        

. استان بسیار مشکل اي ماهیگونهدلیل اختالف درون و برونخونی به

و  Soivioبرداري و آزمایشگاهی )هاي نمونهاختالفاتی از قبیل روش

Nikinmaa، 1981،) اندازه (Macey و Potter، 1981؛ Aldrin  ،و همکاران

(، Murray ،1984؛ 1978و همکاران،  Atkinson) ماهی جنس (،1984

( و Murray ،1984؛ Burton ،1978و  Murrayتراکم جمعیت )

( 1986و همکاران،  Torres؛ Wells ،1985و  Lingشرایط استرس )

  توانند بر تفسیر نتایج تأثیر بگذارند.می

هاي گیاهی همانند نتایج در مطالعات پیشین برخی محرک       

هاي خونی نداشته اما در داري بر شاخصیمطالعه حاضر تأثیر معن

ماهی اثر مثبت  ها بر عملکرد ایمنی و بیان ژنبخش دیگر این محرک

در دست ) اي نژادمقدم و صفريرا از خود نشان دادند. در مطالعه

ماهه( بر عملکرد ایمنی  6اثر مثبت گیاه گزنه )طی دوره پرورش (چاپ

و بیان ژن ماهی قرمز را گزارش نمودند که احتماالً عوامل ذکر شده 

در باال موجب اختالف در نتایج ایمنی همورال و سلولی شده است. 

زمان استفاده  مدت ماهی گونه و عوامل محیطی عالوه بر که رسدمی نظربه

هاي مورد تواند منجر به اختالفات در شاخصاز عصاره گیاهی نیز می

 بررسی شود. 

جاي استفاده هاي گیاهی یک راه حل مناسب بهمحرک از استفاده       

بهینه باشد. میزان دوز مصرفی ها میبیوتیکاز مواد شیمیایی و آنتی

عصاره گیاهان دارویی در جیره غذایی نیز هنوز هم ناشناخته است، 

 بنابراین تعیین یک استاندارد براي استفاده از گیاهان دارویی در آبزي

سازي چنین کشف و پیادهتري دارد. همپروري نیاز به مطالعات بیش

پروري دو اطالعات در کاربرد گیاهان دارویی به شکل پایدار در آبزي

 باشد. عصارهتر نیاز به مطالعه از بخش کشاورزي و انسان میابر بیشبر

 تواند سبببا تحت تأثیر قرار دادن برخی از پارامترهاي خونی می گزنه

ویژه در سطوح باال شود. در این بهبود عملکرد فیزیولوژیک بدن به

تري جهت روشن شدن مکانیسم عمل گزنه خصوص تحقیقات بیش

 چنین طول دوره پرورش مورد نیاز است.  ممیزان دوز مناسب ه

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105046481300795X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105046481300795X
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