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چکیده
داروی لیورگل از عصاره گیاهی خار مریم تهیه میگردد .خار مریم محتوی فالونولیگنان است و دارای اثرات محافظتکننده کبدی است.
هدف این آزمایش بررسی اثرات مقادیر مختلف داروی لیورگل حاوی سطوح مختلف چربی بر پیشگیری از عارضههای کبدی شامل تورم آبی،
تورم ابری ،دژنره شدن ،چرب شدگی ،خونریزی و نکروز در ماهی قرمز بود .برای این آزمایش  540بچه ماهیان قرمز با میانگین وزن 3/5±1
گرمی استفاده شد که بهمدت  180روز با  9جیره غذایی مختلف با  3تیمار  0/2 ،0و  0/5درصد داروی لیورگل و سه سطح  12 ،9و  15درصد
چربی تغذیه شدند .در انتهای دوره آزمایش از بافت کبد ماهیان نمونهبرداری شد و از هر تیمار  4نمونه جهت آنالیز هیستوپاتولوژی استحصال شد.
نتایج آزمایش نشان داد که در بین تمام تیمارهای آزمایش بیش ترین عارضه کبدی شامل تورم آبی ،تورم ابری ،دژنره شدن ،چرب شدگی و نکروز
در تیمار  6که حاوی جیره غذایی  15درصد چربی و بدون داروی لیورگل بود مشاهده شد .در تیمار  2که حاوی جیره غذایی  9درصد
چربی+داروی لیورگل  0/5درصد بود هیچگونه عارضه کبدی مشاهده نشد .نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که از سطوح مختلف چربی استفاده شده
در آزمایش ،ماهیهایی که از سطوح چربی  12و  15درصد استفاده کرده بودند بیشترین ضایعات کبدی را داشتند .همچنین در تمام تیمارهای
چربی جیره غذایی ( 12 ،9و  15درصد) اضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی احتمالا بهعلت وجود سیلی مارین باعث کاهش ضایعات
کبدی در ماهی قرمز گردید.
کلمات کلیدی :هیستولوژی کبد ،لیورگل ،چربی ،ماهی کاراس طالیی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

sadeghi.a_shilat@yahoo.com
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مقدمه
دلیل اصلی انجام مطالعات وسیع در تغذیه ماهیان ،پرورش
متراکم ماهی بهصورت صنعتی است .تاکنون بهمنظور تولید جیرههای
غذایی مصنوعی که هم بتواند موجبات رشد سریع ماهی را فراهم آورد
و هم از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه باشد ،کوششهای فراوانی صورت
گرفته است ( Peyphanو  .)2009 ،Mahjorبا توجه به هزینه باالی
تامین منابع پروتئینی بایستی تا حد امکان برای تامین انرژی جیره
غذایی از منابع غیرپروتئینی شامل چربیها و کربوهیدراتها استفاده
شود ( Abdelو  .)2010 ،Ahmadاز طرفی وجود مقادیر کافی این
منابع غیرپروتئینی در جیره از اکسیداسیون پروتئین بهمنظور تولید
انرژی جلوگیری مینماید و پروتئین برای رشد و تولید بافت مورد
استفاده قرار میگیرد ( Halverو  .)2011 ،Hardyچربی جیره نقش
مهمی در تغذیه ماهی بهعنوان منبع انرژی و اسیدهای چرب ضروری
بازی میکند و باعث حفظ ساختار بیولوژیکی و عملکرد طبیعی میشود.
اغلب ماهیان گوشتخوار در شرایط طبیعی ،از پروتئین نسبت به چربی
یا کربوهیدرات بهعنوان منبع انرژی استفاده میکنند .با پذیرش برخی
محدودیتها ،با افزایش میزان چربی جیره ،استفاده از جیره بهبود
مییابد .چربیها دارای باالترین میزان انرژی (تقریباً  9/4کیلوکالری
انرژی بهازای هر گرم) در مقایسه با کربوهیدراتها ( 4/1کیلوکالری
انرژی بهازای هر گرم) و پروتئین ( 5/6کیلوکالری انرژی بهازای هر
گرم) هستند ( Halverو  .)2011 ،Hardyهمچنین چربیها در جیره
غذایی بهعنوان منبعی برای اسیدهای چرب ضروری و ویتامینهای
محلول در چربی ( )K ،E ،D ،Aاز اهمیت زیادی برخوردارند و سبب
سهولت در هضم و جذب این ویتامینها میشوند ( Websterو ،Lim
 .)2009چربی میتواند از استفاده پروتئین بهعنوان منبع انرژی جلوگیری
کند و باعث محدود کردن تولید آمونیاک شود ( Subhadraو همکاران،
 .)2010چربی نقش مهمی را بهعنوان منبع تامینکننده انرژی برای
رشد و تکامل ماهیان ایفا میکند ( Lusو همکاران .)2010 ،چربی
باالی جیره همچنین ممکن است باعث افزایش ذخیره چربی در بدن
شود .در بیشتر ماهیان ذخیره کردن چربی محدود بوده و چربی اضافی
در جیره میتواند بهداخل کبد نفوذ کند و در داخل آن تجمع یابد و
باعث ایجاد بیماری لپیدوزیس ( ، Lpidosisکبد چرب) گردد ( Haghighi،
 .)2009در گونههای مختلف ماهی ،توانایی ذخیره کردن و متابولیسم
چربیهای اضافی موجود در جیره غذایی تا حد زیادی متفاوت است.
در کپور ماهیان این توانایی محدود است و چربی اضافی موجود در
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جیره میتواند بهداخل کبد نفوذ کند و در داخل آن تجمع یابد و باعث
ایجاد بیماری لیپیدوزیس گردد ( .)2001 ،Robertبهطورکلی غذای
مصرفی ماهی باید تمام نیازمندیهای سوخت و ساز بدن آنها را
تامین نماید و متناسب با ویژگیهای گوارشی باشد تا آنزیمهای بدن
ماهی بتوانند آنها را هضم و جذب نمایند .کمبود هریک از مواد غذایی
مثل پروتئینها ،چربیها ،کربوهیدراتها ،مواد معدنی و ویتامینها
میتوانند موجب بیماریهای تغذیهای شوند .از طرف دیگر افزایش
بیش از حد مواد فوق در جیره غذایی هم میتواند باعث بروز ضایعات
مختلف مانند دژنرسانس چربی کبد شود ( Ogataو .)2001 ،Oku
آبزیپروری یکی از منابع اصلی تامین آبزیان است .توسعه آبزیپروری
و افزایش تقاضا برای آبزیان ،باعث افزایش تراکم پرورش در استخرها و
در نتیجه افزایش استرس به آبزیان و همچنین افزایش شیوع بیماریها
شده است ( Peyphanو  .)2009 ،Mahjorاگرچه تاکنون داروهای
شیمیایی زیادی بهطور گسترده برای جلوگیری از بروز بیماریها و
درمان آنها در آبزیان مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اما این داروها باعث
اثرات منفی زیادی از قبیل آلودگی محیط زیست ،ایجاد ضرر برای
سالمت انسانها و انباشته شدن در بافتهای بدن آبزیان میشوند .از
آنجا که اخیراً توجه زیادی به استفاده از داروهای گیاهی برای کنترل
و درمان بیماریهای آبزیان بهعنوان جایگزینی برای داروهای شیمیایی
شده است لذا تحقیق درباره تاثیر انواع داروهای گیاهی برای درمان
بیماریهای مختلف در آبزیان ضروری است ( Halverو .)2011 ،Hardy
در مطالعاتی که پیغان و همکاران ( )1393بر روی تاثیر عصاره سیر
خام بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد در ماهی کپور معمولی انجام
دادند گزارش کردند که مصرف عصاره سیر بهعنوان یک افزودنی به
جیره غذایی ماهی کپور معمولی ،مانع از ایجاد ضایعات قابل توجهی
بر روی بافت کبد در ماهی کپورمعمولی میشود .داروی لیورگل حاوی
گرانول عصاره خشک میوه خار مریم ) (Silybum marianumمیباشد.
خار مریم محتوی فالونولیگنان میباشد .فالونولیگنان دارای اثرات
محافظتکننده کبدی میباشد .هر نوع ضایعه کبد موجب تغییراتی در
سلولهای کبدی میشود و از این طریق قدرت عمل کبد را تحتالشعاع
قرار میدهد .سیلیمارین فعالیت آنزیم  RNAپلیمراز را در هسته سلولی
افزایش داده و موجب تحریک سنتز پروتئینهای ریبوزومال میشود که
این عمل به نوبه خود قدرت نوسازی سلولی کبد را افزایش میدهد
لذا یک درمان کمکی کامالً موثر برای جلوگیری از پیشرفت سیروز
کبدی و بهخصوص کبد چرب خواهد بود (ناصری .)1392 ،همچنین
بهعنوان یک آنتیاکسیدان عمل نموده و رادیکالهای آزاد
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سمی را مهار میکند .ماهی قرمز ( )Carassius auratusاز خانواده
کپور ماهیان  Cyprinidaeبوده و بهلحاظ شرایط زیستی و تغذیهای
شبیه کپور معمولی ( )Cyprinus carpioمیباشد  .ماهیهای قرمز
بهعنوان عضو کوچک خانواده ماهی کپور ،بومی شرق آسیا هستند که
برای نخستین بار اواخر قرن هفدهم به اروپا وارد شدند .بخشی از شهرت
ماهی قرمز به مقاومت این گونه بر میگردد .ماهی قرمز میتواند
بهعنوان یک گونه مناسب جهت مدلسازی در مطالعات تغذیهای،
تولیدمثلی ،فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد ( Mimeaultو همکاران،
 .)2005با توجه به اینکه مطالعاتی در مورد اثر داروی لیورگل بر
پیشگیری و یا بهبود کبد چرب روی کپور ماهیان بهخصوص ماهی
قرمز انجام نشده است ،هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات اضافه نمودن
مقادیر مختلف داروی لیورگل در جیره غذایی حاوی سطوح مختلف
چربی بر پیشگیری از بیماری کبد چرب در ماهی قرمز انجام میپذیرد.

مواد و روشها
با توجه به هدف تولیدمثلی تحقیق در دوره طوالنی این آزمایش
به مدت شش ماه در سالن آبزیپروری شهید ناصر فضلیبرآبادی گروه
شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گردید.
در این آزمایش بهمنظور بررسی اثرات اضافه نمودن مقادیر مختلف
داروی لیورگل در جیره غذایی حاوی سطوح مختلف چربی روی
پیشگیری از بیماری کبد چرب در ماهی قرمز 9 ،جیره غذایی مختلف
با  3سطح  0/2 ،0و  0/5درصد داروی لیورگل و سه سطح ( 9تیمار
شاهد) 12 ،و  15درصد چربی در قالب طرح کامالً تصادفی ،بهصورت
فاکتوریل کامل  3×3انجام پذیرفت.

جدول  :1اجزای غذایی و آنالیز جیرههای غذایی حاوی سطوح مختلف چربی همراه با مقادیر مختلف داروی لیورگل در ماهی قرمز
اجزای جیره
پودر ماهی
پودر سویا
بایندر
آرد جو
گلوتن
آرد گندم
روغن ماهی
متیونین
لیزین
مکمل ویتامینه
مکمل معدنی
آنتیاکسیدان
ضد قارچ
داروی لیورگل

تیمار شاهد
30
18/7
1
7/85
6/50
26/8
6
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25
0

تیمار یک
30
18/7
1
7/85
6/50
26/8
6
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25
0/2

پروتئین
چربی
رطوبت
خاکستر
انرژی (کیلوژول بر کیلوگرم)

40/2
9
6/1
4/8
3790

40/2
9
6/1
4/8
3790

تیمار سه تیمار چهار
تیمار دو
30
30
30
20
20
18/7
3
3
1
6/85
6/85
7/85
4
4
6/50
24
24
26/8
9
9
6
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
0/5
0/5
0/5
0/25
0/25
0/25
0/2
0
0/5
آنالیز جیرهها (درصد)
40/2
40/2
40/2
12
12
9
6/15
6/15
6/1
4/60
4/60
4/8
3830
3830
3790

برای هر تیمار  3تکرار درنظر گرفته میشود و در هر تکرار 20
عدد بچه ماهی در مخازن فایبرگالس  200لیتری ذخیره میگردد .در
مجموع از  540بچه ماهی قرمز با میانگین وزنی  3/5±1گرمی استفاده
شد .بچهماهیان پس از گذراندن یک دوره  14روزه برای سازگاری با
شرایط محیط پرورش ،در وانهای فایبرگالس ذخیرهسازی میشوند.

تیمار پنج
30
20
3
6/85
4
24
9
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25
0/5

تیمار شش
28
21/5
5
5
2/5
22/8
12
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25
0

تیمار هفت
28
21/5
5
5
2/5
22/8
12
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25
0/2

تیمار هشت
28
21/5
5
5
2/5
22/8
12
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25
0/5

40/2
12
6/15
4/60
3830

40/2
15
6/95
4/10
3900

40/2
15
6/95
4/10
3900

40/2
15
6/95
4/10
3900

بچهماهیان بهصورت تصادفی در  9گروه تیمار تقسیم میشوند .مواد
تشکیلدهنده جیره از کارخانه تولید خوراک دام ،طیور و آبزیان تهیه
میشود .پس از آماده نمودن اقالم مورد نیاز 9 ،جیره آزمایش با مقادیر
مختلف داروی لیورگل و چربی ساخته میشود .جیره غذایی پس از
ساخته شدن ،بستهبندی و تا زمان مصرف در فریزر نگهداری شد.
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ماهیها سه نوبت در هر روز با جیرههای آزمایشی بهمقدار  %3وزن
بدن بهصورت دستی تغذیه شد ( Yangو همکاران .)2007 ،نمونهبرداری
از بافت کبد ماهیان در انتهای دوره آزمایش انجام گرفت .برای بررسی
اثرات متقابل داروی لیورگل و مقادیر مختلف چربی روی کبد ماهی،
اقدام به کالبدشکافی میشود .برای اینکار  4ماهی از هر تیمار انتخاب
میشود .کبدها ابتدا از نظر ظاهری بررسی شده و پس از ثبت وضعیت
ظاهری بالفاصله در فرمالین  10درصد فیکس میشوند تا به آزمایشگاه
آسیبشناسی انتقال داده شوند .در آزمایشگاه آسیبشناسی ،از بافتها
مقاطعی به ضخامت  5میکرون تهیه میشود و پس از رنگآمیزی
هماتوکسیلین – ائوزین مورد ارزیابی قرار گرفت ( Penrithو همکاران،
 .)2008جهت کمی نمودن نتایج بافتشناسی در جداول توصیفی ،عدم
مشاهده عارضه با عالمت  3-1 ،-عارضه در هر تیمار با عالمت ،+
 7-4عارضه در هر تیمار با عالمت  8 ،++عارضه و بیشتر در هر تیمار
با عالمت  +++مشخص گردید (تیمار شاهد :چربی +%9داروی لیورگل
 ،%0تیمار  :1چربی  +%9داروی لیورگل  ،%0/2تیمار  :2چربی  +%9داروی
لیورگل  ،%0/5تیمار  :3چربی  +%12داروی لیورگل  ،%0تیمار  :4چربی
 + %12داروی لیورگل  ،%0/2تیمار  :5چربی  + %12داروی لیورگل ،%0/5
تیمار  :6چربی  +% 15داروی لیورگل  ،%0تیمار  :7چربی  + %15داروی
لیورگل  ،%0/2تیمار  :8چربی  + %15داروی لیورگل .)%0/5

جدول  :2عوارض هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در کبد ماهی
قرمز ( )Carassius auratusدر تیمارهای مختلف چربی جیره پس از
 180روز مواجهه با داروی لیورگل
ضایعات کبدی
تیمارها

تورم

تورم

دژنره

چرب شدگی

آبی

ابری

شدن

(لپیدوزیس)

خونریزی

شاهد
تیمار 1
تیمار 2

+
+
-

+
-

-

-

-

-

تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5
تیمار 6
تیمار 7
تیمار 8

+
+
+
++
+
+

+
++
+
++
+
+

+
+
+
+++
++
+

++
+
+
+
++
++

+
+
-

+
++
+
-

عدم مشاهده عارضه ( ،)-ضعیف ( ،)+متوسط ( ،)++شدید ()+++

نتایج بافتشناسی کبد در ماهیان تیمار شاهد (شکل  )1و مقایسه
آن با بافت کبد ماهیانی تیمارهای آزمایش ,نشاندهنده آسیبهای
بافتی در کبد مانند :تورم آبی در کبد (شکل  ،)2تورم ابری در کبد
(شکل  ،)3دژنره شدن بافت کبد (شکل  ،)4لپیدوزیس کبد (شکل
 ،)5خونریزی در بافت کبد (شکل  )6و نکروز در بافت کبد (شکل )7
مشاهده گردید.

نتایج
انواع و شدت ضایعات کبد در تیمارهای مختلف در جدول 2
نشان داده شده است .نتایج بهدست آمده از جدول  2نشان میدهد از
بین ماهیانی که از جیره غذایی حاوی  9درصد چربی تغذیه شدند
(تیمار شاهد ،تیمار  1و تیمار  )2بیشترین عارضه کبدی در تیمار
شاهد مشاهده شد .همچنین از بین ماهیانی که از جیره غذایی حاوی
 12درصد چربی استفاده کرده بودند (تیمار  3تا تیمار  )5بیشترین
عارضه کبدی در تیمار  3مشاهده شد و کمترین عارضه کبدی در
تیمار  5مشاهده شد .همچنین از بین ماهیانی که از جیره غذایی
حاوی  %15چربی استفاده کرده بودند (تیمار  6تا تیمار  )8کمترین
عارضه کبدی در تیمار  8مشاهده شد .در بین تمام تیمارهای آزمایش
بیشترین عارضه کبدی در تیمار  6مشاهده شد .همچنین در تیمار
 2هیچگونه عارضه کبدی مشاهده نشد .بهطورکلی نتایج آزمایش
نشان میدهد که اضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی باعث
کاهش ضایعات در بافت کبد میشود.
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نکروز

شکل  :1بافت سالم کبد ماهی قرمز

با بزرگنمایی A X40

شکل  :2تورم آبی در بافت کبد با بزرگنمایی BX40

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :3تورم ابری در بافت کبد با بزرگنمایی CX40
شکل  :7نکروز در بافت کبد با بزرگنمایی G X40

بحث

شکل  :4دژنره شدن در بافت کبد با بزرگنمایی DX40

شکل  :5لیپیدوزیس در بافت کبد با بزرگنمایی E X40

شکل  :6خونریزی در بافت کبد با بزرگنمایی FX40

بیشترین میزان مرگ و میر در ماهیان جوان بهواسطه آسیبهای
جبرانناپذیری چون خونریزش کبد و نیز نکروزه شدن سلولهای کبدی
میباشد ( Penrithو همکاران .)2008 ،در ماهیان آبشیرین و آبشور
که از جیرههای ترکیبی استفاده میکنند ،بیماری کبد چرب عمدهترین
علت برای کاهش رشد ،بیماریهای مختلف و مرگ میباشد (،Jalali
 .)2007بیماری کبد چرب یک بیماری جدی و اغلب کشنده ماهیان
پرورشی میباشد که قبالً در کارگاههای پرورش قزلآالی رنگینکمان
مطالعه شده است ( Hiltonو  .)1982 ،Dixonتغییرات کبدی بسته به
شدت عارضه و عوارض ثانویه ایجاد شده به  2دسته تغییرات برگشت
پذیر و تغییرات برگشت ناپذیر تقسیم میشوند .تغییرات برگشت پذیر،
ضایعاتی هستند که سبب کاهش فعالیت و عملکرد سلولها و بافتها
میشوند ولی منجر به مرگ سلول نمیشوند .از مهمترین ضایعات برگشت
پذیر در بافت کبد میتوان به تورم سلولی ،چرب شدن کبد (لپیدوزیس)
و دژنرسانس کبد اشاره کرد .در تورم سلولی ،سلول متورم شده و
سیتوپالسم آن بسته به نوع تورم آبکی یا ابری شفاف و صاف یا ابری
شکل و دانهدار میگردد .دانهها ممکن است ریز یا درشت و تقریباً به
شکل قطرات هیالینی و ائوزینوفیلی در سیتوپالسم ظاهر گردند .در چرب
شدن (لپیدوزیس) کبد ،تریگلیسرید در هپاتوسیتها تجمع مییابد
و در سلول هایی که مقدار زیادی چربی را برای تولید انرژی متابولیز
میکنند مشاهده میشود .معموالً در این عارضه تجمع گرانولهای
سفید رنگ چربی بهخوبی قابل رؤیت است .احتماالً اختالل در سنتز
یا ترشح لیپوپروتئینها دلیل این عارضه است ( Subhadraو همکاران،
 .)2010دژنرسانس کبد ضایعهای است که در آن مواد فیزیولوژیکی
در بافتها بهطور قابل مالحظهای افزایش یافته یا ظاهر میگردند .در
دژنرسانس هستهای مواد موجود در هسته به خارج راه یافته ،غشاء
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صادقی و همکاران

Penrith( هسته ناپدید گشته و هسته شکل خاص خود را از دست میدهد

 تغییراتی بهمراتب، در تغییرات برگشت ناپذیر کبد.)2008 ،و همکاران
حادتر و پیشروندهتر از دسته قبلی هستند که در صورت برطرف شدن
استرس نیز در سلول قابل رؤیت هستند و در موارد حاد منجر به مرگ
 از مهمترین ضایعات برگشتناپذیر در بافت کبد.سلولی میشوند
 خونریزی عبارت است از.میتوان به خونریزی و نکروز کبد اشاره کرد
خروج خون از رگهای خونی و نکروز ضایعهای است که در آن سلولها
 هسته این سلولها.و بافتها فعالیت کمتری دارند و حتی میمیرند
دچار تغییراتی شده و سیتوپالسم آنها معموالً یکنواخت میگردد و با
 نهایتاً این سلولها سیتولیز یا فاگوسیت.ائوزین رنگ یکنواختی میگیرد
 نتایج آزمایش نشان داد که.)2010 ، و همکارانSubhadra( میشوند
 درصد) اضافه کردن15  و12 ،9( در تمام تیمارهای چربی جیره غذایی
داروی لیورگل به جیره غذایی بهعلت وجود سیلیمارین باعث کاهش
 و همکارانLettern ضایعات کبدی گردید و نتایج این آزمایش با مطالعاتی
)1990(  و همکارانLettern  در مطالعاتی که.) همخوانی داشت1990(
روی اثرات محافظتی سیلیمارین در برابر پراکسیداسیون چربی و سمیت
کبدی در موش انجام دادند گزارش کردند که سیلیمارین بهعنوان
عامل نابودکننده رادیکالهای آزاد عمل کرده و باعث کاهش ضایعات
 نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که از سطوح.کبدی در موشها گردید
 ماهیهایی که از سطوح چربی،مختلف چربی استفاده شده در آزمایش
. درصد استفاده کرده بودند بیشترین ضایعات کبدی را داشتند15  و12
) درصد15  و12 ،9( همچنین در تمام تیمارهای چربی جیره غذایی
اضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی احتماالً بهعلت وجود سیلی
.مارین باعث کاهش عارضههای کبدی در ماهی قرمز گردید
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