فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316

اثرات عصاره هیدروالکلی آنغوزه ( )Ferula assafoetidaدر جیره بر شاخصهای ایمنی
موکوسی در ماهی گورخری ()Danio rerio
 فاطمه واحدی:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی71944-784 :

 رقیه صفری*:

گ روه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی71944-784 :



علی شعبانی :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق
پستی71944-784 :

 سیدحسین حسینیفر:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گرگان ،صندوق پستی71944-784 :

 حامد کلنگی:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق

پستی71944-784 :

 شبنم نژادمقدم:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی71944-784 :
اردکان ،یزد تاریخ دریافت :اسفند 9314

تاریخ پذیرش :خرداد 9316

چکیده
باتوجه به افزايش روزافزون مقاومت باکتريايی نسبت به آنتیبیوتیکها و عوارض جانبی داروهای شیمیايی ،گرايش به استفاده از گیاهان
دارويی افزايش يافته است .اين مطالعه باهدف بررسی اثرات جیرهغذايی حاوی سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه
) (Ferula assafoetidaبر شاخصهای ايمنی موکوسی (آلکالین فسفاتاز ،پروتئین کل و ايمونوگلوبین) ماهی گورخری ) (Danio rerioانجام
شد .بدينمنظور تعداد  063قطعه ماهی با میانگین وزنی حدود  3/0±3/30گرم در  01آکواريوم ( 4تیمار) تقسیم و با جیره غذايی حاوی ،3
0 ،3/5و  1درصد عصاره بهمدت  63روز مورد تغذيه قرار گرفتند .در ارزيابی ايمنی موکوسی میزان ايمونوگلوبولین در سطح  %0بیشترين
افزايش را داشته ولی در الکالین فسفاتاز و پروتئین کل در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)p<3/35تغییرات شاخص
الگوی پروتئینی ،دامنه بین  00تا  60کیلودالتونِ را نشان داد .تیمار  %0نسبت به ساير تیمارها بیشترين ضخامت باند را نشان داد .براساس نتايج
اين تحقیق استفاده از عصاره گیاهی آنغوزه در سطح  %0جهت بهبود شاخصهای ايمنی موکوسی در ماهی گورخری پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :آنغوزه ،ماهی گورخری ،ایمنی موکوس ،محرک ایمنی
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واحدی و همکاران

اثرات عصاره هیدروالکلی آنغوزه در جیره بر شاخصهای ایمنی موکوسی در ماهی گورهخری

مقدمه
با توجه به نقش آبزیپروری در بهبود کیفیت تغذیهای ،امروزه
در بسیاری از کشورها این صنعت رشد چشمگیری داشته است
( Bohlouliو همکاران .)2142 ،این رشد به جهت افزایش تراکم
آبزیان برای دستیابی به تولیدات بیشتر ،موجب افزایش شیوع
بیماری و درنتیجه خسارتهای مالی زیادی به این صنعت شده
است .عواملی مانند افزایش تراکم ،دستکاری و تغییرات ناگهانی دما،
کاهش کیفیت آب و غذا منجر به تغییرات فیزیولوژی ماهی ازجمله
استرس یا تضعیف سیستم ایمنی میشود که حساسیت به عوامل
بیماریزا را افزایش میدهد ( Quesadaو همکاران .)2142 ،یکی از
روشهای جلوگیری از ضررهای حاصل از بیماری ،پیشگیری و
کنترل آن میباشد و در طی سالیان گذشته استفاده پیشگیرانه و
درمانی از آنتیبیوتیکها مرسوم بود .استفاده از آنتیبیوتیک و
پیشگیری کنندههای شیمیایی ،مشکالت عمدهای همچون ایجاد
مقاومت دارویی ،تجمع و باقیماندن این مواد در بدن ماهیان
پرورشی ،ایجاد خطرات بهداشتی برای مصرفکنندگان و نیز آلودگی
محیط زیست را بهدنبال دارد ( Tangestaniو همکاران .)2144 ،از
سوی دیگر شواهدی مبنی بر اثرات منفی آنتیبیوتیکها در مهار و
یا کشتن باکتریهای مفید دستگاه گوارش نیز وجود دارد که باید
در استفاده از آنتیبیوتیکها دقت بیشتری شود ( Michaelو همکاران،
 ،)2141لذا در بسیاری از کشورها استفاده از آنتیبیوتیکها به
واسطه وضع قوانین ،محدود و یا ممنوع شده ( )2112 ،Cabelloو به
دنبال آن استفاده از محرکهای ایمنی طبیعی از جمله محرکهای
گیاهی برای کنترل بیماری ،افزایش پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی
ماهیها در کشورهای مختلف توسعه یافته است ( Guardiolaو همکاران،
 .)2142مطالعات متعددی در زمینه تعیین آثار مثبت گیاهان
دارویی بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی ماهی در صنعت آبزیپروری
صورت گرفته است که میتوان به بررسی اثرات گیاه سرخارگل
) )Echinacea purpuraبر ماهی تیالپیا ()Oreochromis Niloticus
) Alyو  )2141 ،Mohamedو ماهی گوپی ((Poecilia reticulate
( Guzو همکاران ،)2144 ،گیاه آلوئهورا ( )Aloe veraبر ماهی کپور
معمولی ) Alishahi( (Cyprinus carpioو همکاران ،)2141 ،گیاه
ریحان ) )Ocimum sanctumبر کپور هندی )(Labeo rohita
( Rakesh Dasو همکاران ،)2142 ،گیاه چتر گندمی ( (Minor
 bupleurum decoctionبر میگو وانامی ()Litopenaeus vannamei
( Wuو همکاران )2142 ،اشاره نمود.
گیاه آنغوزه با نام علمی  Ferula assafoetidaیکی از گیاهان
دارویی ارزشمند متعلق به تیره چتریان و دارای ساقههای قوی،
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خشن و فیبری میباشد ( Khosraviو  .)2112 ،Mehrabiترکیبات
اصلی این گیاه شامل رزین ( ،)%11-12صمغ ( )%22و روغنهای
فرار ( )%41-42میباشد ) .)2114 ،Takeokaرزین آن حاوی فرولیک
اسید و استرهای آن شامل سزکوئیترپنها ،کومارینها و سایر ترپنوئیدها
است .صمغ آن محتوی گلوکز ،گاالکتوز ،رامنوز ،پلیساکاریدها و
گلیکوپروتئینها و روغنهای فرار آن حـاوی ترکیبـات سـولفوره و
ترپنوئیدها میباشـد ( Bandyopadhyayو همکاران .)2112 ،گیاه
آنغوزه دارای خواص دارویی ،آنتیاکسیدان ،ضدنفخ ،ضدانگل،
ضدانقباض ،ضدتشنج ،کاهش فشارخون و داروی مسکن میباشد
) Iranshahyو  Safari .)2141 ،Akaberiو همکاران ( )2142افزایش
بیان ژنهای مرتبط با ایمنی ،رشد و آنتیاکسیدانی در جیره حاوی
پودر گیاه آنغوزه در ماهی کپور و بهبود عملکرد سیستم ایمنی را
گزارش نمودند .افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و سمیت زدایی کبد
در موشهای دریافتکننده آنغوزه توسط  Mallikarjunaو همکاران
( )2112نیز گزارش شد .با اینحال استفاده از آن در صنعت آبزی
پروری چندان مورد توجه نبوده است.
ماهی زبرا گورخری ) (Danio rerioیک ماهی با اندازه کوچک
(معموالً کمتر از  11میلیمتر) از گونههای آبشیرین مناطق گرمسیری
بومی پاکستان و هند و ساکن آبهای کمعمق میباشد (،Lessman
 .)2144این ماهی یکی از ماهیان مورد پسند پرورشدهندگان ماهیان
زینتی ،گونهای صلح جو ،مقاوم از خانواده کپورماهیان )(Cyprinidae
میباشد .نگهداری راحت ،تکثیر آسان در تمام طول سال این گونه را
بهعنوان یک مدل آزمایشگاهی در مطالعات ژنتیک مولکولی و تحقیقات
زیست پزشکی تبدیل نموده است ( Shinو  .)2112 ،Fishmanاز آنجا
که تاکنون مطالعهای در رابطه با اثر تغذیهای عصاره گیاه آنغوزه بر
شاخصهای ایمنی موکوسی مربوط به ایمنی ماهی گورخری صورت
نگرفته است ،بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی پارامترهای
مذکور در ماهی گورهخری میباشد.

مواد و روشها
در این تحقیق بهمنظور تعیین اثر جیره غذایی حاوی سطوح
مختلف عصاره گیاهی آنغوزه بر ایمنی غیراختصاصی ماهی گورخری
در یک دوره  21روزه در مرکز تحقیقات آبزیپروری شهید فضلی
برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.
تعداد  221قطعه ماهی گورخری با میانگین وزنی حدود 1/2±1/14
گرم از یک مرکز خصوصی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در
شصت کال استان گلستان خریداری شد .در ابتدای آزمایش بهمدت
 2هفته جهت سازگاری ماهیان با شرایط پرورش و پس از اتمام
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دوره سازگاری بهصورت تصادفی در  1تیمار (با  2تکرار) توزیع شدند.
پرورش در آکواریوم با حجم آب  21لیتر و تراکم  21قطعه در هر
آکواریوم صورت گرفت .گیاه آنغوزه ) )Ferula assafoetidaاز شهرستان
بیارجمند استان سمنان در بهار  ،4232جمعآوری شد و مورد تائید
اساتید گیاهشناسی دانشگاه گلستان قرار گرفت .عصارهگیری آبی الکلی
با استفاده از افزودن  21گرم پودر گیاه آنغوزه و  111میلیلیتر متانول
 %21تهیه شد ،بعد از  22ساعت مخلوط آمادهشده را از روی چند
گاز استریل عبور داده و رسوبات از عصاره جدا شد .سپس محلول
صافشده را با کاغذ صافی والتمن صاف و به یک بشر ضدعفونی شده
منتقل و با دستگاه روتاری حالل موجود حذف گردید .سپس عصاره
صافشده در دستگاه خشککن انجمادی به پودر خشک تبدیل شد.
عصاره حاصله تا زمان انجام آزمایش در  1درجه سانتیگراد نگهداری
شد (صمصامشریعت .)4282 ،بهمنظور آمادهسازی تیمارهای آزمایشی،
عصاره در سطح  4 ،1/2 ،1و  %2به جیره پایه اضافه شد .غذادهی
ماهیان آزمایشی طی دوره آزمایش بهمیزان  %2وزن بدن و  1الی 2
مرحله در روز انجام گردید .بهمنظور ایجاد شرایط مطلوب در محیط
پرورش الرو ماهیان پارامترهای محیطی ازجمله درجه حرارت ،اکسیژن
محلول pH ،اندازهگیری و ثبت گردید .در این آزمایش در طول دوره
پرورش میانگین دمای آب  22±2درجه سانتیگراد ،محدوده pH
 2/3±1/42و میانگین اکسیژن  2±1/2میلیگرم در لیتر اندازهگیری شد.
جمعآوری موکوس :جهت جمعآوری موکوس در انتهای دوره
غذادهی بهمدت  21ساعت قطع گردید .موکوس با استفاده از 2
میلیلیتر محلول نمک (مرک آلمان)  21میلیموالر از  42ماهی در طی
زمان  2دقیقه در پالستیک جمعآوری و توسط دستگاه سانتریفیوژ
( )Eppendorf, Engelsdorf, Germany 2841 Rبا دور  4211gبهمدت
 41دقیقه در دمای  1درجه سانتریفیوژ شدند ،سپس مایع سطحی
جمعآوری و به لولههای استریل منتقلشده و جهت انجام آزمایشهای
بعدی در دمای  -81نگهداری شدند ( Rossو همکاران.)2111 ،
سنجش شاخصهای ایمنی موکوس :اندازهگیری میزان پروتئین
محلول و ایمونوگلوبولین با استفاده از روش بیورت ( Guobingو
همکاران )2114 ،و منحنی استاندارد آلبومین سرم گاوی تعیین شد.
جهت تعیین سطح فعالیت آنزیم فسفاتازقلیایی از دستگاه اسپکتروفتومتر
و کیتهای تولیدشده توسط شرکت پارس آزمون استفاده گردید .طبق
دستورالعمل از نمونه موکوس بهمقدار  21میکرو لیتر و از معرفهای
مخلوط شده شماره  4و  2بهمقدار  4111میکرولیتر با هم مخلوط شد،
مقدار جذب نوری را بعد از  4دقیقه قرائت کرده و پس از  2 ،4و 2
دقیقه ،اختالف جذب نوری از دقیقه قبل تعیین شد ،باهم جمع شد
و بر عدد  2تقسیم و میانگین بهدستآمده در فاکتور  2222ضرب گردید.
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الگوی پروتئینی :ارزیابی الگوی پروتئینی  SDS PAGEبراساس
روش  )4321( Laemmliانجام شد .نمونههای موکوس ( 41میلیگرم
پروتئین خام) به نسبت  4:1با بافر نمونه ( %1اسدیاس 21 ،میلیلیتر
بر مول تریس اسیدکلریدریک %2 ،مرکاپتواتانول %42 ،گلیسرول و %2
بروموفنول بلو) حل کرده و بهمدت  2دقیقه در حرارت  32درجه
سانتیگراد حرارت داده و مدت  2دقیقه با دور  4111سانتریفیوژ
کرده ،سپس از محلول صافشده رویی جهت الکتروفورز استفاده
گردید 22 .میکرولیتر از هر نمونه بههمراه یک مارکر وزن مولکولی
بر روی ژل پلیاکریلآمید %48و ژل انباری ( %2استکینگ ژل) لود
شد .الکتروفورز در  421ولت تا زمانیکه مارکر بروموفنول بلو از
استکینگ ژل عبور کند تنظیم شد ،سپس در  211ولت بهمدت 2
ساعت با بافر الکتروفورز  2ایکس انجام شد .پس از اتمام الکتروفورز
برای مشخص کردن باندهای پروتئینی ،ژلها بهوسیله  %2کوماسیبلو
( )G 221بهمدت  2ساعت رنگآمیزی گردید و سپس طی  2مرحله
بهوسیله محلول رنگبری کوماسیبلو بهمدت  1ساعت رنگبری انجام
گرفت .عکسبرداری از ژل با استفاده از دستگاه اسکنر انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری :پس از اندازهگیری شاخصهای ایمنی
موکوس ،ابتدا نرمال بودن داده با استفاده از آزمون کولموگراف
اسمیرنف بررسی شد .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها برای
مقایسه بین تیمارهای آزمایشی از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در
سطح احتمال  %32از نرمافزار  SPSS-42استفاده گردید.

نتایج
اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره گیاهی آنغوزه (،1/2 ،1
 4و  )%2بر میزان فعالیت ایمونوگلوبین موکوس ماهی گورخری در
شکل  4ارائه شده است .با توجه به نتایج مذکور اختالف معنیداری
در میزان فعالیت ایمونوگلوبین موکوس بین گروههای تغذیهشده با
 4و  %2عصاره مشاهده شد ( )p˂1/12و بین تیمارهای  4و  ،%2با تیمار
 %1/2و کنترل اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p<1/12باالترین
میزان ایمنوگلوبین در ماهیانی مشاهده شد که با جیره حاوی %4
تغذیه شده بودند ( .)p˂1/12نتایج حاصل از بررسی اثرات عصاره
هیدروالکلی گیاه آنغوزه بر میزان پروتئین موکوس پوست ماهی
گورخری (شکل  )2اختالف معنیداری بین گروه شاهد و تیمارهای
آزمایشی تغذیهشده با عصاره گیاهی آنغوزه نشان نداد (.)p<1/12
همچنین در بررسی فعالیت آلکالین فسفاتاز موکوس (شکل ،)2
ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه
تفاوت معنیداری را با گروه شاهد از خود نشان ندادند (.)p<1/12
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آنالیز الگوی پروتئینی :نتایج حاصل از آزمایشات صورت
گرفته جهت مقایسه الگوی پروتئینی موکوس پوست ماهی گورخری
تغذیه شده با عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه بهصورت شکل  1نشان
داده شده است .نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی در تراکم باندها
بین الگوی پروتئینی تیمارها مشهود و پروتئینهای مشاهده شده
بین  44تا  22کیلو دالتون میباشد .همچنین باندهایی با وزن مولکولی
پایینتر از  44کیلو دالتون در الگوی پروتئینی ماهی در هر چهار تیمار
مشاهده شد که تفاوت محسوسی در تراکم آنها در تیمار تغذیه شده
با  %4عصاره با سایر تیمارها مشاهده شد .بهطوریکه باندهای مشخص
شده در تیمار تغذیهشده با  %4عصاره نسبت به سایر تیمارها بیشترین
ضخامت را نشان داد .اما در تیمار تغذیه شده با  1/2درصد عصاره
نسبت به شاهد تغییرات محسوسی مشاهده نشد .براساس مطالعه
 Najafianو  )2142( Babjiپپتیدهای آنتی باکتریال معموالً دارای
کمتر از  21آمینواسید و وزن کمتر از  41کیلودالتون هستند و احتمال
میرود افزایش محسوس تراکم باندهای دارای وزن مولکولی کمتر از 41
کیلو دالتون سبب بهبود سیستم ایمنی غیراکتسابی نیز شود (شکل.)1

شکل :3میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز موکوس پوست ماهی
گورخری تغذیهشده با عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه بهمدت  06روز

شکل  :4الگوی پروتئینی موکوس ماهی گورخری تغذیه شده با
عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه بهمدت  06روز ( :1شاهد،%6/5 :2 ،
 %1 :3و )%2 :4

بحث
شکل  :1میزان فعالیت ایمونوگلوبولین موکوس پوست ماهی گورخری
تغذیهشده با عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه بهمدت  06روز

شکل : 2میزان فعالیت پروتئین کل موکوس پوست ماهی گورخری
تغذیه شده با عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه بهمدت  06روز
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در شرایط طبیعی طیف گستردهای از میکروارگانیسمهای
بیماریزا و غیربیماریزا در محیط آبی وجود دارد و افزایش تراکم
در محیط بهجهت تشدید استرس موجب ضعف فیزیولوژیک و
افزایش حساسیت ماهی به عوامل بیماریزا و در نتیجه بروز بیماری
میشود ( Vallejos-Vidalو همکاران .)2142 ،تنظیم و افزایش
کارایی سیستم ایمنی در ماهیان از طریق دستکاری جیرههای
غذایی ابزاری قدرتمند و مؤثر جهت حفظ سالمت ماهی و کاهش
تلفات میباشد ) Alishahiو همکاران .)2141 ،در کشورهای مختلف
استفاده از محرکهای گیاهی بهدلیل آثار جانبی کمتر بر موجود
زنده و محیطزیست ،عدم ایجاد مقاومت دارویی ،ارزان ،پایدار و در
دسترس بودن ،جهت پیشگیری و کنترل بیماری ماهی توسعهیافته
است ( Guardiolaو همکاران .)2142 ،یکی از ترکیبات اصلی گیاه
آنغوزه که  42/2درصد آنرا تشکیل میدهد ،آلفاپینن است .این
ترکیب دارای خاصیت آنتیاکسیدانی و بهبوددهندة عملکرد سیستم
ایمنی میباشد ( Sadraeiو همکاران .)2112 ،بنابراین این گیاه

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

میتواند بهعنوان یک محرک ایمنی طبیعی و ارزانقیمت در آبزی
پروری مورد توجه قرار گیرد.
موکوس پوست ماهیان بهعنوان نخستین سد دفاعی ماهی ،به
دلیل ترشح و جایگزینی مداوم مانع از تثبیت انگلها ،باکتریها و
قارچهای بیماریزا بر سطوح خارجی بدن ماهی میگردد (،Esteban
 .)2142موکوس اپیدرم حاوی چندین ترکیب ترشحی ازجمله
گالیکوپروتئینها ،آگلوتینها ،لکتینها ،پپتیدهای ضدمیکروبی،
آنزیمهای پروتئولیتیک ،فالوآنزیمها ،ایمونوگلوبولینها ،لیزین،
لیزوزوم ،پروتئین فاز حاد و آنتیبادیهای طبیعی میباشد که نقش
دفاعی مهمی را علیه عوامل بیماریزا ایفا میکند Austin( .و
 .)4388 ،McIntoshکیفیت و کمیت ترکیبات موکوس گونههای
مختلف ماهی متفاوت بوده و متأثر از فاکتورهای ژنتیکی مربوط به
گونه ماهی ،سن ،تغذیه ،فاکتورهای محیطی و وجود یا عدم وجود
فاکتورهای استرسزا در قبل یا در زمان نمونهبرداری موکوس است
(سلطانی .)4222 ،افزایش شاخصهای ایمنی موکوس در بسیاری از
گونهها در اثر تغذیه با جیره غذایی حاوی مکملهای گیاهی نیز
گزارششده است .در مطالعهای تأثیر جیرههای غذایی حاوی سطوح
مختلف پودر نعناع ( )Mentha piperitaبر الگوی پروتئینی و برخی
پارامترهای ایمنی ماهی کلمه ( )Rutilus caspicusمورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که جیره حاوی پودر نعناع اثرات مثبتی بر
شاخصهای رشد ،الگوی پروتئینی و پارامترهای ایمنی موکوس
پوست ماهی کلمه داشته است (رستگاری Hoseinifar .)4232 ،و
همکاران )2142( ،در بررسی اثر عصاره میوه خرما بر شاخصهای
ایمنی موکوس پوست بچهماهی کپورمعمولی گزارش نمودند که
اضافه کردن این مکمل گیاهی به جیره غذایی بچهماهیان ،موجب
باالبردن فاکتورهای ایمنی موکوس ازجمله آنزیمهای آلکالین
فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم میشود .در مطالعه  Solimanianو
همکاران ( )2142اثر پودر سیر با سطوح مختلف  41 ،2و  42گرم
در کیلوگرم بهمدت  8هفته در جیره غذایی ماهی کلمه موردبررسی
قرار گرفت .بعد از پایان دوره آزمایش ،نتایج حاصل نشان داد که
پودر سیر موجب افزایش میزان آلکالین فسفاتاز و سطوح پروتئین
محلول موکوس پوست شده است.
ایمونوگلوبینها.در غیاب محرک آنتیژنی خارجی بهصورت کامالً
تنظیمشده تولید و جزء آنتیبادیهای طبیعی بهشمار میآیند و به
جهت محافظت سریع در برابر عوامل بیماریزا ،بهعنوان یکی از
بخشهای حیاتی سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی محسوب میگردند
) Nayakو همکاران .)2112 ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
افزودن عصاره هیدروالکلی آنغوزه به جیره غذایی ماهی گورهخری
منجر به افزایش معنیدار سطح ایمنوگلوبین تیمار با میزان  4درصد

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316
نسبت به گروه شاهد گردید ( )p˂1/12که نشاندهنده اثرات مثبت
گیاه آنغوزه بر ایمنی موکوس پوست ماهی گورخری است Verma .و
همکاران ( )2142اثر تغذیهای مکملهای گیاهی گیاه لور )Ficus
 )benghalensisو گیاه علف ) )Cynodon dactylonبر برخی شاخصهای
ایمنی ماهی  Channa punctatusرا مورد بررسی قرار دادند و
مشاهده نمودند که ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  2گرم
بر کیلوگرم این گیاهان سطوح ایمونوگلوبین باالتری را نسبت به
گروه شاهد نشان دادند.
افزایش سطح پروتئینهای موکوس و سرم بهعنوان شاخص
مناسبی برای بررسی وضعیت ایمنی غیراختصاصی ماهیان مطرح
میباشد .سلولهای کیسهای شکل در اپیدرم ماهیان ،با ترشح
پروتئینهایی ماهیان را در برابر عفونتهای ناشی از انگلهای
خارجی حفظ میکنند بعضی از این پروتئینها بههمراه فاکتورهای
دیگر موکوس بههنگام هجوم پاتوژنها نقش آگلوتینه کردن آنها را
بر عهده دارند ( Suzukiو همکاران .)2112 ،براساس نتایج کسب
شده در بررسی حاضر میزان پروتئین کل بین گروه شاهد و تیمار
تغذیه شده با عصاره گیاهی آنغوزه مشاهده نشد ( .)p<1/12آنزیم
فسفاتاز قلیایی بهعنوان یک عامل ضدباکتریایی محسوب میشود که
با افزایش فعالیت هیدرولیتیکی منجر به افزایش اثرات ضدباکتریایی
و مقاومت ماهی در برابر عوامل بیماریزای مختلـف میگردد ( Igeو
 .)4331 ،Abrahamدر این مطالعه اختالف معنیداری در میزان
آنزیم فسفاتاز موکوس بین گروه شاهد و تیمار تغذیهشده با سطوح
مختلف عصاره گیاهی آنغوزه مشاهده نشد ( .)p<1/12در مقابل در
تحقیقات صورت گرفته درخصوص اثر گیاه زنجبیل در ماهی روهو
) Sukumaranو همکاران )2142 ،و سیر در ماهی کلمه (Rutilus
) Ghehdarijani( rutilusو همکاران )2142 ،نشاندهنده افزایش
فعالیت آلکالین فسفاتاز موکوس پوست در این ماهیان میباشد.
اسدیاس پیج بهطور گسترده در مطالعات زیادی برای
شناسایی تفاوت الگوی پروتئینی بسیاری از گونهها استفاده شده
است ( Khattaو  2144 ،Sherifو 2141؛  Kamikouchiو همکاران،
2111؛  Lortalو همکاران )4332 ،در بررسی الگوی پروتئینی،
سطح پروتئین را در محدوده پایینتر از  22کیلو دالتون نشان داد
که نشاندهنده تراکم باالی پپتیدهای با وزن مولکولی کمتر از 22
کیلو دالتون در موکوس ماهی گورهخری است .اختالف در الگوی
پروتئینی یک موجود زنده بهدلیل شرایط داخلی و خارجی ،انواع
بافتها و مراحل مختلف تکامل میباشد ( Shepherdو همکاران،
 .)4331احتماالً باندهای  22/3-23/2و  22-28کیلو دالتون،
بهترتیب نشاندهنده پروتئینهای پروتئازوم سوبیت آلفا و پروتئازها
میباشند ( Guardiolaو همکاران .)2142 ،باالترین شدت تراکم در
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. درصد مشاهده شد4 تیمار تغذیه شده با گیاه آنغوزه در سطح
) تغییر در الگوی پروتئینی موکوس پوست ماهی4232( رستگاری
کلمه تغذیهشده با جیره غذایی حاوی نعناع را با استفاده از اسدیاس
 نتایچ تفاوتهای واضحی بین الگوی پروتئینی.پیج گزارش نمود
 که با نتایج تحقیق حاضر مبنی،نمونههای تیمار و شاهد را نشان داد
بر تأثیر عصاره گیاهی آنغوزه بر الگوی پروتئینی معکوس پوست
.ماهی گورخری مطابقت دارد
در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که
استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه در ماهی گورخری بهویژه
 بر برخی از شاخصهای ایمنی موکوس، درصد جیره4 در سطح
 بنابراین استفاده از این مکمل.ماهی گورخری تأثیرگذار میباشد
خوراکی بهعنوان محرک سیستم ایمنی در جیره غذایی آبزیان
 هرچندکه انجام مطالعات بیشتر بهمنظور تعیین.توصیه میشود
 دوز و نحوه مصرف محرکهای ایمنی و همچنین گونه،مدتزمان
.ماهی موردنظر باید مدنظر قرارگرفته شود
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