فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه ) (Urtica dioicaبر برخی شاخصهای خونشناسی
و بیوشیمیایی خون ماهی قرمز )(Carassius auratus
 شبنم نژادمقدم:

گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق

پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران

 محمدرضا

ایمانپور* :گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران



ولیاله جعفری :گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق
پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران

 رقیه صفری:

گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق

پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران
تاریخ دریافت :خرداد 1396

تاریخ پذیرش :شهریور 1396

چکیده
امروزه در آبزیپروری استفاده از محرکهای ایمنی بهویژه گیاهان دارویی بهعنوان جایگزین مواد شیمیایی و آنتیبیوتیکها در کنترل و
پیشگیری بیماری های آبزیان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرقته است .این مطالعه بهمنظور ارزیابی اثر تجویز رژیم غذایی عصاره گیاهی
گزنه ) (Urtica dioicaبر برخی پارامترهای خونشناسی و بیوشیمیایی خون ماهی قرمز ) (Carassius auratusبهمدت  8هفته صورت گرفته
است .تیمارهای آزمایشی  3تیمار عصاره گیاه گزنه با دوزهای  4 ،2و  8گرم در کیلوگرم غذا و یک تیمار شاهد (بدون عصاره گیاهی) ،هرکدام
با  2تکرار حاوی  5ماهی با میانگین وزنی ،21/88±4/70در  8مخزن توزیع شدند .نتایج نشان داد که افزایش میزان عصاره گیاهی سبب بهبود
شاخصهای خونی و بیوشیمیایی شد که البته این افزایش در هیچیک از پارامترهای اندازهگیریشده در بین تیمارها معنیدار نبود .بهطوریکه میزان
شاخصهای خونشناسی (گلبول قرمز و سفید ،هماتوکریت) و اندیسهای خونی ( MCH ،MCVو  (MCHCبین تیمارهای آزمایشی اختالف
معنیداری نشان ندادند ( .)p<0/05میزان آلبومین در تیمار تغذیه شده با عصاره گزنه بهویژه در سطح  4گرم بر کیلوگرم غذا بهطور معنیداری
( ) p>0/05نسبت به گروه شاهد و سایر تیمارهای تغذیه شده با عصاره گزنه افزایش نشان داد .در مقایسه مقادیر گلوکز ،کلسترول و تریگلیسیرید
سرم خون ماهیان قرمز تغذیه شده با عصاره گزنه در پایان آزمایش با تیمار شاهد اختالف معنیداری ( )p>0/05مشاهده نگردید .بهطورکلی میتوان
نتیجه گرفت که غلظتهای باالی گزنه میتواند موجب بهبود عملکرد برخی شاخصهای فیزیولوژیک ماهی قرمز گردند.
کلمات کلیدی :عصاره گزنه ،ماهی قرمز ،شاخصهای خونی و بیوشیمیایی
* پست الكترونیكی نویسنده
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نژادمقدم و همكاران

ارزیابی اثر عصاره هیدروالكلی گزنه بر برخی شاخصهای خونشناسی و بیوشیمیایی....

مقدمه
صنعت آبزيپروري در سالهاي اخیر رشد و توسعه قابل توجهی
داشته است بهطوريکه نرخ رشد ساالنه آن بیشتر از سایر صنایع بوده
است ( .)2014 ،FAOصنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی یکی از
زیربخشهاي مهم صنعت آبزيپروري است که در سالهاي اخیر باعث
اشتغالزایی و افزایش درآمد در کشور شده است .تجارت ماهی زینتی
در بخش آبزيپروري به جهت ارزش باالي آن در صادرات از اهمیت
اقتصادي قابل توجهی برخوردار است ( Zuanonو .)2011 ،Salaro
ماهی قرمز ) (Carassius auratusاز خانواده کپور ماهیان )(Cyprinidae
از لحاظ زیستی و تغذیهاي شبیه کپور معمولی )(Cyprinus carpio
است ( Vesoghو  .)1995 ،Mostageerاین گونه در اندازه کوچک به
بلوغ جنسی میرسد و لقاح مصنوعی و پرورش الرو نسبتاً آسانی دارد
( Wiegandو همکاران .)1989 ،بنابراین ماهی قرمز بهعنوان یک مدل
مناسب جهت مطالعه تغذیهاي در الرو و بچهماهی کپورماهیان
میباشد .برخی از مطالعات اولیه براساس نیازهاي تغذیهاي ماهیان
همهچیزخوار گرمابی پایهگذاري شده است ( Salesو .)2003 ،Janssens
استفاده از آنتیبیوتیکها و مواد شیمیایی حتی اگر داراي اثرات مثبت
در برابر کنترل عوامل بیماريزا باشند باتوجه به دسترسی سخت،
هزینه باال ،ایجاد مقاومت در عامل بیماريزا ،مشکالت زیستمحیطی،
اثرات باقیمانده و تضعیف سیستم ایمنی میزبان توصیه نمیشوند
( Citarasuو همکاران .)2002 ،بنابراین جستجو براي یک منبع جایگزین
با منشأ گیاهی ضروري بهنظر میرسد چرا که گیاهان دارویی منابع
بیخطر و ارزانتر نسبت به مواد سنتتیک میباشند .رواج گرایش جهانی
به سمت آبزيپروري سبز و توسعه سیستمهاي ارگانیک (بیشترین
استفاده از مواد طبیعی و استفاده حداقل از مواد شیمیایی) و با توجه
به غناي سرزمینی و تنوع گیاهان دارویی کشور ،میتوان از گیاهان
بومی ایران براي تقویت عملکرد سیستم ایمنی ،درمان و پیشگیري از
بیماريها استفاده نمود (بهمنی و همکاران .)1393 ،در این میان گیاه
گزنه ) (Urtica dioicaاز گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی
میباشد که در درمان بسیاري از بیماريها کاربرد دارد ( Dugenciو
همکاران2003 ،؛  Viegiو همکاران.)2003 ،
گزنه یک گیاه چندساله با نام علمی  Urtica dioica Lمتعلق به
خانواده  Urticaceaeمیباشد ( Lourdesو همکاران .)2008 ،حداکثر
ارتفاع این گیاه  2تا  4متر میباشد و داراي برگ نوکتیز و گلهاي
سفید و زردرنگ میباشد ( Krystofovaو همکاران .)2010 ،برگ گیاه
گزنه سرشار از ترکیبات فعال زیستی است ،ترکیبات فیتوشیمیایی
گزنه شامل فالونوئیدها ،لیگنان ،اسیدهاي چرب ،استرول ،پلیساکاریدها،
گلیکوپروتئینها ،کاروتنوئیدها ،پالستوسیانینها و لکتین میباشد
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( Sajfrtovaو همکاران )2005 ،که میتواند براي پیشگیري و درمان
بیماريها در انسان و حیوانات مورد استفاده قرار گیرد ( Darو همکاران،
 .)2012گزارشات متعددي مبنی بر تأثیر عصاره گیاه گزنه بر بهبود
عملکرد فیزیولوژیک و سیستم ایمنی ماهی ارائه شده است (Dugenci
و همکاران2003 ،؛  Awadو همکاران2013 ،؛  Binaiiو همکاران،
2014؛  Chelladuraiو همکاران2014 ،؛ همایونپور 1394 ،و
نژادمقدم و صفر ي ،در دست چاپ) .پارامترهاي خونی ماهی تابع
تغییرات محیط میباشد .عواملی مانند بیماري ،استرس ،شرایط
تغذیهاي ،آلودگی و ...در تغییر شاخصهاي خونی مؤثر میباشند
( Haneyو همکاران .)1992 ،دانش پارامترهاي خون بهعنوان یک
ابزار مفید و مؤثر در بررسی و نظارت بر تغییرات فیزیولوژیک و
پاتولوژیک در ماهی میباشد ( Ruaneو همکاران2000 ،؛ Ranzani
 Paivaو همکاران2005 ،؛  Kori-Siakpereو همکاران2005 ،؛
 Ghiraldelliو همکاران .)2006 ،اجزاي خون یک روش قابل اعتماد
براي توصیف شرایط طبیعی ماهی سالم میباشد و با تجزیه و تحلیل
سلولهاي خونی وضعیت بیماري را میتوان شناسایی کرد (Cataldi
و همکاران1998 ،؛  .)2003 ،Andersonاستفاده از برخی گیاهان در
رژیم غذایی تا حد زیادي سبب استفاده بهینه از رژیم غذایی ،افزایش
عملکرد رشد ،افزایش بهبود شاخصهاي خونی و فیزیولوژیک در ماهی
شده است و فعالیتهاي مختلفی از گیاهان دارویی مانند ضداسترس،
محرک ایمنی و ضدمیکروبی و غیره نیز گزارش شده است (Citarasu
و همکاران.)2002 ،
از آنجاییکه تاکنون مطالعه جامعی درخصوص تأثیر استفاده از
گیاه گزنه بر روي برخی پارامترهاي خونشناسی و بیوشیمیایی (مؤلفههاي
دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی بدن) در جیره غذایی ماهی
قرمز صورت نگرفته است ،لذا در مطالعه حاضر تأثیر سطوح مختلف
عصاره این گیاه در جیره بر شاخصهاي خونی و بیوشیمیایی ماهی
قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه و نگهداری ماهیان :این مطالعه در آزمایشگاه پرورش
ماهی شهیدفضلیبرآبادي دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبیعی گرگان
انجام شد .تعداد  40عدد ماهی قرمز با میانگین وزنی21/88 ±4/70
بهطور تصادفی در  7مخزن فایبرگالس (هر تیمار با  2تکرار و  5ماهی
در هر مخزن) قرار گرفت .قبل از شروع آزمایش بهمدت دوهفته ماهیان
جهت سازگاري با محیط با جیره پایه تغذیه شدند .عصاره هیدروالکلی
گیاه گزنه با ماده مؤثره  200میلیگرم در میلیلیتر از شرکت آدنیس
گلداروي تهران تهیه شد .این بررسی در قالب یک طرح کامالً تصادفی
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انجام شد و تیمارهاي آزمایشی در  7گروه در یک دوره بهمدت  8هفته
غذادهی با جیره غذایی حاوي سطوح مختلف از عصاره گیاهی بومادران
و گزنه با دوزهاي  4 ،2 ،0و  8گرم در کیلوگرم غذا انجام گرفت .جهت
پایداري عصاره در آب از محلول ژالتین  4درصد در جیرههاي غذایی
استفاده شد .جیرههاي غذایی تا زمان مصرف در داخل پالستیک در
دماي  4درجه سانتیگراد نگهداري شدند .غذادهی ماهیان آزمایشی
طی دوره آزمایش روزانه و بهمیزان  2درصد وزن بدن صورت گرفت.
جهت حفظ کیفیت آب هفتهاي دوبار دوسوم حجم آب مخازن پرورشی
تعویض شده و مدفوع ماهی و باقیمانده غذا از طریق سیفون کردن
از محیط خارج گردید.
اندازهگیری شاخصهای خونشناسی :پارامترهاي خونشناسی
شامل تعداد گلبول قرمز و سفید ،هماتوکریت ،هموگلوبین ،اندیسهاي
خونی ( MCV ،MCHو  )MCHCمورد سنجش قرار گرفت .بدین منظور
در انتهاي دوره جهت نمونهبرداري خون  24ساعت قبل غذادهی قطع
شد .جهت بیهوش کردن ماهیان از عصاره گل میخک بهعنوان ماده
بیهوشی استفاده شد .در ادامه ماهیانی که از نظر ظاهري سالم بودند
بهطور تصادفی انتخاب و براي جلوگیري از ورود موکوس و آب به
نمونه خون ،ماهیان کامالً خشک گردیده و از ناحیه ساقه دمی خونگیري
صورت گرفت .نمونههاي خون جهت سنجش شاخصهاي خونشناسی
در ویالهاي حاوي ماده ضدانعقاد خون (هپارین) قرار گرفته و تا زمان
آزمایش در دماي  4درجه سانتیگراد نگهداري شدند .جهت تعیین
شاخصهاي خونی از روشهاي توصیف شده توسط )1990( Houston
(براي خونشناسی ماهیان) استفاده شد .شمارش گلبولهاي قرمز پس
از رقیقسازي با محلول دیس (با رقت  )200:1با استفاده از الم نئوبار
یا هموسیتومتر صورت گرفت 5 .مربع از  25مربع میانی الم نئوبار
جهت شمارش گلبول قرمز مورد استفاده قرار گرفت و عدد حاصل در
 10000ضرب شد (که این عدد تعداد گلبولهاي قرمز در یک میلیمتر
مکعب خون میباشد) ( Basuو همکاران.)2001 ،
جهت شمارش تعداد گلبولهاي سفید خون با استفاده از الم
نئوبار با رقت  1به  200با استفاده از محلول دیس صورت گرفت .بعد
از انتقال خون بر روي سطح الم تعداد گلبولهاي سفید در مربعهاي
بزرگ اطراف شمارش و بدینترتیب تعداد کل گلبولهاي سفید شمارش
گردید (کاظمی و همکاران .)1389 ،تعیین درصد هماتوکریت )(HCT
با روش میکروهماتوکریت با استفاده از دستگاه میکروسانتریفیوژ و
خطکش مخصوص سنجیده شد ( .)2000 ،Rehulkaسنجش مقدار
هموگلوبین خون با استفاده از روش استاندارد سیانومت هموگلوبین
توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر و با استفاده از کیت تشخیصی شرکت
پارس آزمون در طول موج  540نانومتر انجام گرفت .بدین منظور ابتدا
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در هر لوله آزمایش  5میلیلیتر محلول درابکین ریخته و سپس 20
میکرولیتر نمونه خون به آن اضافه شد .جهت همگن شدن محلول
لولههاي آزمایش بهمدت  1دقیقه بر روي دستگاه شیکر قرار گرفت و
سپس با کمک دستگاه اسپکت عدد  ABSتعیین و با استفاده از فرمول
زیر محاسبه شد ( Blaxhallو .)1973 ،Daisley
میزان هموگلوبین=  :ABS* 36/8شاخصهاي گلبولی ازجمله
میانگین حجم گلبول قرمز ) ،(MCVمیانگین هموگلوبین در گلبول
قرمز ) ،(MCHمیانگین غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز )(MCHC
بر اساس فرمول زیر محاسبه شد ( Leeو همکاران:)1998 ،
 ×10تعداد یاختههاي قرمز (برحسب میلیون بر متر مکعب) /هماتوکریت=MCV
 ×10تعداد یاختههاي قرمز(برحسب میلیون بر مترمکعب)/هموگلوبین (گرم دردسیلیتر) =MCH

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

اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی خون :در انتهاي دوره
آزمایش ،بهمنظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف عصاره گزنه بر برخی
شاخصهاي بیوشیمیایی خون (گلوکز ،کلسترول ،آلبومین ،تريگلیسرید
و پروتئین کل) ماهی قرمز و مقایسه بین تیمارهاي مختلف مقداري
خون به ویالهاي فاقد ماده ضدانعقاد منتقل گردید .سپس با استفاده
از دستگاه سانتریفیوژ ) (Germany, D-7200 Tutilige 7بهمدت  7دقیقه
با دور  6000دور در دقیقه نمونههاي سرم جدا و تا زمان انجام
آزمایشات در دمامی  -20درجه سانتیگراد نگهداري شدند (Feldman
و همکاران .)2000 ،میزان گلوکز ،تريگلیسیرید ،آلبومین و پروتئین
کل (در طول موج  546نانومتر) بهروش فوتومتریک و با استفاده از
دستگاه اسپکتروفوتومتر(Model WPA-S2000-UV/VIS, Cambridge-
 )UKو کیتهاي تجاري (پارس آزمون ،ایران) اندازهگیري شد (Thomas
و همکاران.)1998 ،
تجزیه و تحلیل آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی
با  7تیمار و  2تکرار انجام شد .دادههاي بهدستآمده به کمک آنالیز
واریانس یکطرفه ) (One Way Anovaو با استفاده از نرمافزار آماري
 SPSS21مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت .همچنین براي
مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح  5درصد استفاده شد.

نتایج
اثرات سطوح مختلف عصاره گزنه ( 4 ،2 ،0و  8گرم در کیلوگرم
غذا) جیره بر شاخصهاي خونشناسی ماهی قرمز در جدول  1آمده
است .بعد از  6هفته دوره آزمایش ،تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد
که میزان شاخصهاي خونشناسی (گلبول قرمز و سفید ،هماتوکریت)
و اندیسهاي خونی ( MCH ،MCVو  (MCHCبین تیمارهاي
آزمایشی اختالف معنیداري نشان ندادند (.)p<0/05
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جدول  :1مقایسه میانگین شاخصهای خونشناسی ماهی قرمز تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره گیاهی گزنه ( 4 ،2 ،0و  8گرم در کیلوگرم غذا)
شاخصهای خونی
گلبول قرمز ()×106
هموگلوبین (گرم بر دسیلیتر)
هماتوکریت (درصد)
( MCVفمتولیتر)
( MCHپیکوگرم)
( MCHCدرصد)
گلبول سفید ×103

شاهد

گزنه  2گرم

گزنه  4گرم

گزنه  8گرم

1/71±0/54
7/48±1/53
30/08±4/83
179/98±28/93
44/48±5/17
24/80/±1/11
12/2±7/40

1/63±0/30
6/18±1/61
26/66±2/35
167/32±45/51
39/41±17/19
23/00±4/01
11/3±2/40

1/95±0/34
7/17±0/62
27/00±1/41
139/65±17/51
37/00±3/36
26/55±0/92
13/8±4/80

1/63±0/10
7/39±0/31
31/75±3/88
193/82±11/21
45/39±4/85
23/53±3/86
15/2±0/82

نبود حروف متفاوت در هر ستون نشانه عدم وجود اختالف معنیدار میباشد (.)p>0/05

نتایج حاصل از اثرات سطوح مختلف عصاره گیاهی گزنه جیره
( 4 ،2 ،0و  8گرم در کیلوگرم غذا) بر شاخصهاي بیوشیمیایی سرم
در جدول  2ارائه شده است .در پایان آزمایش ماهیان تیمار تغذیه
شده با عصاره گزنه بهویژه در سطح  4گرم بر کیلوگرم غذا بهطور
معنیداري میزان آلبومین باالتري نسبت به گروه شاهد و سایر تیمارهاي
تغذیه شده با عصاره گزنه نشان دادند ( .)p>0/05میزان آلبومین سایر

تیمارها نیز از تیمار شاهد مقادیر باالتري را نشان دادند هرچند این
افزایش معنیدار نبود ( .)p>0/05در مقایسه مقادیر گلوکز و کلسترول
سرم خون ماهیان قرمز تغذیه شده با عصاره گزنه و بومادران در پایان
آزمایش با تیمار شاهد اختالف معنیداري مشاهده نگردید (.)p>0/05

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

شاهد

گزنه 2گرم

گزنه 4گرم

گزنه 8گرم

گلوکز
پروتئین کل
آلبومین
کلسترول

32/85±24/53
3/90±0/27
b
1/99±0/63
161/37±57/69

26/32±18/18
4/12±0/51
b
1/91±0/34
203/97±18/89

22/65±8/07
4/20±1/31
a
3/16±0/00
242/23±49/52

45/91±7/79
5/72±1/69
b
2/10±0/17
215/88±23/99

حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح  5درصد بین تیمارها در هر فاکتور بیوشیمیایی پالسما میباشد.

بحث
آبزيپروري یکی از فعالیتهاي اقتصادي مهم در بسیاري از کشورها
است .بنابراین توسعه اقدامات مؤثر براي بهبود وضعیت سالمت آبزیان
با استفاده از اثر ضدباکتریایی و یا ویروسی واکسنها یا محرکهاي
ایمنی در رژیم غذایی میتواند مفید واقع شود (.)2008 ،Muiswinkel
یکی از استراتژيهاي اصلی در حال توسعه استقرار یک رژیم تغذیهاي
مناسب میباشد که منجر به رشد مطلوب ،سالمت و بقاي آبزي شود.
گیاهان دارویی داراي ترکیبات مختلفی ازجمله مولکولهایی با خواص
محرک ایمنی میباشند که باعث تقویت سیستم ایمنی همورال و
سلولی میشوند ( Brufauو همکاران .)2015 ،پاسخهاي فیزیولوژیک
ماهی میتواند تحت تأثیر محرکهاي ایمنی گیاهی مانند عصاره گزنه
قرار گیرد .مطالعه حاضر فرصت استفاده از گیاهان دارویی که موجب
افزایش ایمنی و کاهش استرس را در ماهی قرمز ارائه میکند .خون
یکی از اجزاي فعال دخیل در تبادل گازهاي تنفسی بین بدن و محیط
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زیست آبزي و کمک به سوخت و ساز بدن میباشد .به این دلیل
شاخصهاي خونی و بیوشیمیایی سرم بهطور عمده بهعنوان شاخص
شرایط فیزیولوژیکی یا پاسخ به استرس تحتکشنده در ماهی مطرح
میباشند ( Cataldiو همکاران1998 ،؛  Belangerو همکاران.)2001 ،
همچنین بهعنوان یک ابزار مفید در ارزیابی سیستم ایمنی بدن آنها
میباشد ( Ballarinو همکاران2004 ،؛  Tavares-Diasو ،Moraes
 .)2007بهبود عوامل همورال باعث افزایش فاگوسیتوز و بهدنبال آن
بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در ماهی را بهدنبال دارد (Chung
و  .)1987 ،Secombesبنابراین توسعه و استانداردسازي روشهاي
بررسی پاسخهاي ایمنی هومورال براي کنترل بیماريها در آبزيپروري
از اهمیت باالیی برخوردار است.
هماتوکریت ،غلظت هموگلوبین و گلبول قرمز نشاندهنده ظرفیت
حمل اکسیژن میباشند ( Grahamو همکاران1985 ،؛ Tavares-Dias
و 2007 ،Moraes؛  Wellsو همکاران .)2005 ،در مطالعه حاضر
تغییرات معنیداري در سطح هماتوکریت در بین تیمارهاي آزمایشی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مشاهده نشد ( .)p>0/05در بسیاري از مطالعات پیشین نیز افزایش
در میزان هماتوکریت در اثر استفاده از محرکهاي ایمنی بین تیمارهاي
مورد آزمایش مشاهده نشده است ( Binaiiو همکاران.)2014 ،
گلبولهاي سفید سلول دفاعی بدن هستند ( Fazioو همکاران.)2013 ،
تعداد گبولهاي سفید نشاندهنده توانایی حیوانات جهت پاسخ ایمنی
و مبارزه با بیماري میباشد بهطوريکه گونههاي با سطح باالتر گلبولهاي
سفید بهطور مؤثرتري قادر به مبارزه به عفونتها خواهند بود (Douglass
و  .)2010 ،Janeبا توجه به نتایج موجود در جدول  1تعداد گلبول
سفید خون ماهیان تغذیه شده با عصاره گزنه با وجود یک روند
افزایشی در بین تیمارهاي آزمایشی اما اختالف معنیداري مشاهده
نشد ( .)p>0/05در مطالعه  Binaiiو همکاران ( )2014اثرات سطوح
متفاوت گزنه جیره غذایی بر پارامترهاي خونی ،بیوشیمیایی سرم و
ایمنی در فیل ماهی) (Huso husoمورد بررسی قرار گرفت .پس از 4
هفته تغییر قابل مالحظهاي در غلظت میزان هموگلوبین ،متوسط
هموگلوبین سلول ) ،(MCHCمجموع گلبولهاي سفید خون یافت نشد.
گلوکز خون براي فعالیت مغز ضروري میباشد (.)2002 ،Soengas
سطح گلوکز بهراحتی تحت تأثیر تغییر عوامل داخلی و خارجی
قرار میگیرد .این موضوع بهعنوان شاخص بیوشیمیایی ،میزان نرمال
بودن وضعیت فیزیولوژیک ماهی را توضیح میدهد .بررسی میزان
گلوکز خون سریعترین و مقرون به صرفهترین روش ارزیابی وضغیت
استرس در ماهی میباشد ( Popescuو  .)1990 ،Colabاگرچه در این
بررسی سطوح گلوکز جیره در تیمارهاي تغذیه شده با عصاره گزنه
اختالف معنیداري با تیمار شاهد نشان نداد ( )p>0/05اما مقدار گلوکز
خون یک روند کاهشی در بین تیمارهاي آزمایشی داشت .مطابق با
این نتایج استفاده از عصاره گزنه در جیره غذایی قزلآالي رنگینکمان
) Nafisi Bahabadi( (Oncor hynchusmykissو همکاران )2014 ،تغییر
معنیداري در سطح گلوکز خون گزارش نشده است (.)p>0/05
سطح پروتئینهاي خون از مهمترین عوامل خون میباشند که
یکی از شاخصهاي مکانیسم دفاعی هومورال محسوب میشوند و به
عنوان یک شاخص بالینی در ارزیابی سالمت و وضعیت استرس در
گونههاي آبزیان مطرح میباشند ( Peyghanو همکاران.)20147 ،
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن سطوح مختلف عصاره گزنه به
جیره غذایی ماهی قرمز اثرات معنیداري بر میزان آلبومین در تیمار
 4گرم بر کیلوگرم غذا گزنه در مقایسه با تیمار شاهد داشته است .در
حالیکه میزان پروتئین کل با توجه به روند افزایشی تیمارهاي آزمایشی
نسبت به گروه شاهد اختالف معنیداري را از خود نشان نداد
( )p>0/05که با مطالعه  Binaiiو همکاران ( )2014مطابقت دارد .در
برخی مطالعات پیشین نیز گیاه گزنه سبب ارتقا فعالیتهاي سلولی و
افزایش سطح پروتین پالسما و آلبومین در ماهی قزلآال و کپور معمولی
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شده است ( Gaborو همکاران .)2010 ،افزایش سطوح پروتئینهاي
پالسما پاسخ ایمنی قويتري را بههمراه دارد ( Wiegertjesو همکاران،
 .)1996دلیل اختالفات در نتایج مطالعات مختلف میتواند بهدلیل
نحوه مصرف گیاه و واکنش سیستم ایمنی در بین گونههاي ماهی
باشد ( Binaiiو همکاران .)2014 ،محققین در سایر مطالعات نیز عدم
تغییر در سطح آلبومین و پروتئین کل خون ماهیهاي تحت تیمار
برخی محرکهاي گیاهی نظیر عصاره پیاز ،سیر و سیلیمارین در
گربهماهی نیز گزارش نمودند ( Al-Salahyو همکاران .)2002 ،باتوجه
به کاهش کلسترول در بین تیمارهاي آزمایشی تغذیهشده با گزنه در
این آزمایش اختالف معنیداري مشاهده نشد (.)p>0/05
البته باید توجه داشت که تفسیر تجزیه و تحلیل پارامترهاي
خونی بهدلیل اختالف درون و برونگونهاي ماهیان بسیار مشکل است.
اختالفاتی از قبیل روشهاي نمونهبرداري و آزمایشگاهی ( Soivioو
 ،)1981 ،Nikinmaaاندازه ( Maceyو 1981 ،Potter؛  Aldrinو همکاران،
 ،)1984جنس ماهی ( Atkinsonو همکاران1978 ،؛ ،)1984 ،Murray
تراکم جمعیت ( Murrayو 1978 ،Burton؛  )1984 ،Murrayو
شرایط استرس ( Lingو 1985 ،Wells؛  Torresو همکاران)1986 ،
میتوانند بر تفسیر نتایج تأثیر بگذارند.
در مطالعات پیشین برخی محرکهاي گیاهی همانند نتایج
مطالعه حاضر تأثیر معنیداري بر شاخصهاي خونی نداشته اما در
بخش دیگر این محرکها بر عملکرد ایمنی و بیان ژن ماهی اثر مثبت
را از خود نشان دادند .در مطالعهاي نژادمقدم و صفري (در دست
چاپ) اثر مثبت گیاه گزنه (طی دوره پرورش 6ماهه) بر عملکرد ایمنی
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.
بهنظر میرسد که عالوه بر عوامل محیطی و گونه ماهی مدت زمان استفاده
از عصاره گیاهی نیز میتواند منجر به اختالفات در شاخصهاي مورد
بررسی شود.
استفاده از محرکهاي گیاهی یک راه حل مناسب بهجاي استفاده
از مواد شیمیایی و آنتیبیوتیکها میباشد .میزان دوز مصرفی بهینه
عصاره گیاهان دارویی در جیره غذایی نیز هنوز هم ناشناخته است،
بنابراین تعیین یک استاندارد براي استفاده از گیاهان دارویی در آبزي
پروري نیاز به مطالعات بیشتري دارد .همچنین کشف و پیادهسازي
اطالعات در کاربرد گیاهان دارویی به شکل پایدار در آبزيپروري دو
برابر بیشتر نیاز به مطالعه از بخش کشاورزي و انسان میباشد .عصاره
گزنه با تحت تأثیر قرار دادن برخی از پارامترهاي خونی میتواند سبب
بهبود عملکرد فیزیولوژیک بدن بهویژه در سطوح باال شود .در این
خصوص تحقیقات بیشتري جهت روشن شدن مکانیسم عمل گزنه
میزان دوز مناسب همچنین طول دوره پرورش مورد نیاز است.
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منابع
 مطالعه.1393 ،. م، و اهدایی.م. س،؛ حسینیفرد. م،بهمنی

.1

(Origanum vulgare L.) اثرات عصارههاي آبی و الکلی گیاه مرزنجوش

بر درصد بقاء و برخی از شاخص هاي خونی ماهی کپور معمولی آلوده
 فصلنامه علمی.(Aeromunas hydrophila) با آئروموناس هیدرو فیال
.81  تا73  صفحات،21  شماره،6  سال.پژوهشی اکوبیولوژي تاالب
 چاپ. انتشارات دانشگاه تهران. گیاهان دارویی.1375 ،. ع،زرگری

.2

.117  تا106  صفحات.چهارم
،؛ یارمحمدی. ا،؛ یوسفیجوردهی. م،؛ پوردهقانی.ا. ر،کاظمی

.3

 فیزیولوژي دستگاه گردش خون.1389 ،. م، و نصریتجن.م
194 ، انتشارات بازرگان.آبزیان و فنون کاربردي خونشناسی ماهیان
.صفحه
 ارزیابی اثر عصاره گیاه. در دست چاپ. ر، و صفری. ش،نژادمقدم

.4

) بر پاسخ ایمنی موکوسی و بیان ژن مربوطUtrica dioica L( گزنه
.(Carassius auratus gibelio)  در ماهی قرمزTNF-alfa به ایمنی
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