فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 8931
مقاله پژوهشی

اثر پودر آویشن و رزماری بر بهبود سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissتغذیه شده با جیره غذایی آلوده به سموم
آفالتوکسین ب 8و زیرالنون
5
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چکیده
یکی از چالشهای صنعت آبزی پروری ،وجود سموم مایکوتوکسینی در جیره آبزیان و اثرات تخریبی آن بر
ماهی است که برای تعدیل یا رفع این مشکل میتوان از مواد آنتیاکسیدانی در جیره استفادهکرد .مطالعه حاضر
با هدف بررسی نقش حفاظتی گیاهان آویشن و رزماری جیره غذایی در کاهش اثر سمی آفالتوکسین ب 1و
زیرالنون جیره بر برخی شاخصهای ایمنی ماهی قزلآالیرنگینکمان انگشتقد انجام پذیرفت .تعداد  181قطعه
بچهماهی قزلآالیرنگینکمان ( 3±1/2گرم) در سه تیمار شامل تیمار  1فاقد سم (تیمار شاهد) ،تیمار  2حاوی
 01µg/kgآفالتوکسین ب 1و  011µg/kgزیرالنون و تیمار  3حاوی  01µg/kgآفالتوکسین ب 1و
 011µg/kgزیرالنون به همراه  2%پودر رزماری و  2%آویشن (در سه تکرار) به مدت  0هفته تیمار شدند .نتایج
نشان داد که فعالیت لیزوزیم و کمپلمان ،آنتیبادی و گلبولهای قرمز و سفید تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار
نگرفتند ( ،)P<1/10اما شاخصهای تکثیر لنفوسیت ،قدرت فاگوسیتوزی نوتروفیلها و نسبت لنفوسیت به
نوتروفیل تحت تاثیر تیمارهای مورد مطالعه قرار گرفتند ( )P>1/10و کمترین و بیشترین میزان این شاخصها به
ترتیب به تیمار دوم و سوم اختصاص داشت ( .)P>1/10نتیجه آن که افزودن پودر گیاهان رزماری و آویشن به
جیره غذایی ،سبب بهبود سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با جیرههای غذایی آلوده به
سموم قارچی ،به ویژه در شاخصهای تکثیر لنفوسیت و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل شد.

واژگان کلیدی :مایکوتوکسین ،گیاهان دارویی ،سیستم ایمنی ،قزلآالی رنگینکمان.
 -1کارشناس ارشد شیالت ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -2دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -3دانشیار گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -0استادیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -0دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
* نویسنده مسئولk.sarvimoghanlou@urmia.ac.ir :
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مقدمه
صنعت آبزیپروری ،در بخش تولید مواد

( Roberts et al., 1996; Santacroce and

غذایی ،از سریعترین رشد در مناطق جهان

 .)Zizzadoro, 2008آفالتوکسینها میتوانند

برخوردار است (.)Subasinghe et al., 2009

موجب اختالل در چرخه تولید انرژی (سوخت

یکی از چالشهای این صنعت ،مربوط به

و ساز کربوهیدراتها و چربیها) شوند و یا در

هزینههای ناشی از تامین جیره غذایی است که

تداخل با اسیدهای نوکلئیک ،موجب کاهش

بیش از  01درصد هزینههای تولید ماهی

تولید پروتئین در سلولها و از طرف دیگر با

قزلآال در کشور را به خود اختصاص میدهد

سرکوب سیستم ایمنی (خونی و سلولی) و

(سالک یوسفی .)1379 ،اخیرا به منظور کاهش

اثرگذاری بر بافتهای خونساز ،سرانجام

هزینههای تولید ،از منابع گیاهی به عنوان

موجب کاهش سرعت رشد و بازدهی حیوان

منابع ارزانقیمتتر ،برای تامین پروتئین جیره

شوند )خانی و همکاران .)1390 ،به عنوان

استفاده میشود .همین امر خطر وجود یک یا

مثال

که

چند نوع سم مایکوتوکسینی را در جیره آبزیان

آفالتوکسینب 1باعث تغییر تعداد گلبولهای

افزایش میدهد (.)Oliveira et al., 2013

قرمز ،مقدار هماتوکریت و هموگلوبین ،تعداد

مایکوتوکسینها گروه مجزایی از متابولیتهای

گلبولهای سفید و همچنین بیوشیمی سرم

ثانویه قارچهایی هستند ،که بر روی برخی

میشود (.)Mohapatraet al., 2011

در

مطالعهای

مشاهده

شد

محصوالت کشاورزی رشد میکنند و رطوبت

زیرالنون سمی است که توسط قارچهای

محیط و درجه حرارت از عوامل تعیینکننده به

رشد یافته بر روی غالتی مانند ذرت ،گندم و

وجود آمدن آنها است .دو نوع از فراوانترین

جو تولید میشود و میتواند از طریق پوست به

سموم مایکوتوکسینی در جیرههای غذایی

دامها و انسانها منتقل شود ( Hueza et al.,

آفالتوکسینها و زیرالنونها هستند ( Oliveira

 .)2014این سم به رقابت با گیرندههای

.)et al., 2013

استروژنی در بدن جانوران میپردازد و باعث

بر اساس مطالعات به عمل آمده در میان

هیپرتروفی رحم و آسیب به بافت اپیتلیوم

آفالتوکسین

واژن میشود .همچنین بر روی سیستم ایمنی،

ب 1از باالترین میزان سمیت برخوردار است

سیستم خونی و ژنتیک آنها اثر میگذارد و

انواع

مختلف

آفالتوکسین،

اثر آویشن و رزماری در بهبود سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان
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مشکالتی از جمله آسیبهای بافتی ،ناباروری و

فعالیت ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،محافظت

سقط جنین را ایجاد میکند ( Zinedine et

کنندگی و آنتیاکسیدانی دارند ( Pintore et

 .)al., 2007در پژوهشی ،تاثیر زیرالنون بر

 .)al., 2002; Badi et al., 2004در مطالعه-

تولیدمثل ماهی گورخری مورد بررسی قرار

ای تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر سیستم

گرفت و کاهش هماوری و قابلیت لقاح و

ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان بررسی شد و

افزایش سطح ویتلوژنین پالسما گزارش شد

نتایج نشان دهنده افزایش معنیدار سطح

(.)Zinedine et al., 2007

کمپلمان ماهی نسبت به تیمار شاهد بود

باال بردن سطح ایمنی آبزیان ،یکی از راه-

(سلطانی و همکاران .)1391 ،در مطالعهای که

های افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل

اثر عصاره رزماری بر عملکرد رشد و سیستم

عفونی و بیماریزا است .امروزه استفاده از

ایمنی فیلماهیان جوان بررسی شد ،محتوای

ترکیباتی همچون پودر و عصارههای گیاهی که

پروتئین کل سرم و آلبومین در تیمارهای

محرك سیستم ایمنی هستند ( Mohapatra

حاوی عصاره رزماری ،افزایش معنیداری

 ،)et al., 2013برای تقویت این سیستم موثر

نسبت به تیمار شاهد نشان داد ( Pintore et

واقع میشود و از آنجایی که برخی گیاهان

.)al., 2002

دارویی دارای طیف وسیعی از خواص مفید از

با توجه به افزایش مصرف مواد اولیه گیاهی

جمله تحریک و تقویت سیستم ایمنی هستند

در جیره غذایی آبزیان ،احتمال افزایش آلودگی

به همین علت استفاده از آنها در مزارع

جیرههای آنها با سموم قارچی وجود دارد ،به

پرورش ماهی سبب بهبود تولید میشود

ویژه آفالتوکسین و زیرالنون که بیشترین

( .)Ghasemi Pirbalooti, 2009یکی از این

مقدار در جیره آبزیان برای این سموم گزارش

( Rosmarinus

شده است ( ;Roberts et al., 1996

 )officinalisمتعلق به خانواده نعناعیان

 .)Santacroce and Zizzadoro, 2008از این

( )Pintore et al., 2002و دیگری آویشن

رو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی

شیرازی با نام علمی Zataria multiflora

گیاهان آویشن و رزماری که بر اساس

( )Ashtaral et al., 2007است .رزماری و

مطالعات ،اثر زیادی بر بهبود و حفاظت از

آویشن به علت داشتن دیترپنهای فنولی

دستگاه ایمنی دارند (سلطانی و همکاران،

گیاهان ،گیاه رزماری
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1391؛  ،)Pintore et al., 2002در کاهش

تهیه جیرههای آزمایشی

سمیت آفالتوکسین ب 1و زیرالنون بر برخی

برای ساخت جیره پایه ،اقالم غذایی شامل

شاخصهای ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان

پودر ماهی کیلکا (آسیاب شده) ،روغن ماهی،

طرحریزی و اجرا شد.

نشاسته ژالتینه ،مکملهای معدنی و ویتامینی

مواد و روشها

تهیه و جیره مورد نظر بر اساس نیازهای غذایی

تهیه ماهی و شرایط انجام آزمایش

ماهی قزلآالی رنگینکمان ( 01درصد

در مطالعه حاضر 181 ،قطعه بچهماهی

پروتئین خام 21 ،درصد چربی خام و 10

قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus

درصد کربوهیدرات ،مکملهای ویتامینی و

 )mykissبا میانگین وزنی  3/1±1/2گرم از

معدنی هر کدام در حد  2درصد) تنظیم شد

یکی از مزارع پرورش ماهی در شهرستان

(جدول .)1

ارومیه (آذربایجان غربی) تهیه و به سالن تکثیر
و پرورش آبزیان پژوهشکده مطالعات دریاچه
ارومیه منتقل شدند .سپس بچهماهیان با

جدول  :8ترکیب موادغذایی در جیره پایه
اقالم غذایی

درصد

محلول نمک  3درصد ضد عفونی شدند

پودر ماهی

07/7

(ستاری )1393 ،و به مدت یک هفته قبل از

روغن ماهی

13/19

شروع آزمایش با شرایط جدید سازگار شدند.
پس از آن ،بچهماهیان با تراکم  21قطعه به
صورت تصادفی بین  9مخزن فایبرگالس 311
لیتری ،حاوی  211لیتر آب با اکسیژن محلول
8/ 0±1/ 2

میلیگرم

در

نشاسته

10

مکمل ویتامینی

2

مکمل معدنی

2

کولین کلراید

1/1

ویتامین  Cمحافظت شده

1/11

لیتر

،HANNA

برای تهیه تیمارهای آزمایشی ،سموم

آمریکا) و دمای  10/0±1/0درجه سانتی-

آفالتوکسین ب ،1زیرالنون و همچنین ترکیبات

گراد (دماسنج دیجیتال،TENMA ،PT100 ،

حفاظتی شامل  0%پودرهای گیاهی (2%

انگلستان) ذخیرهسازی شدند.

آویشن و  2%رزماری) به جیره پایه افزوده شد.

(Instrument،Oximeter

به این ترتیب که تیمار  1فاقد سم و پودر

اثر آویشن و رزماری در بهبود سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان
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گیاهی (تیمار شاهد) ،تیمار  2حاوی

( 200 ppmاخالقی و بروجردی)1378 ،

 01µg/kgآفالتوکسین ب 1و 011µg/kg

بیهوش شدند .سپس ،توسط سرنگهای آغشته

زیرالنون و تیمار  3حاوی 01µg/kg

به هپارین از سیاهرگ ساقه دمی ماهیان

آفالتوکسین ب 1و  011µg/kgزیرالنون به

خونگیری به عمل آمد .نمونههای خون

همراه  2%پودر رزماری و  2%آویشن (هر تیمار

جمعآوری شده از تکرارهای هر تیمار با هم

با سه تکرار) به عنوان ترکیب حفاظتی بود

مخلوط شدند .سپس نمونههای خون درون

( Imani et al., 2017; Knutsen et al.,

یونولیت به همراه یخ ،به آزمایشگاه منتقل

 .)2017در مرحله بعد با افزودن رطوبت به

شدند .درصد گلبولهای سفید ) (WBCو

میزان مورد نیاز ،خمیر به دست آمده به کمک

قرمز خون ) (RBCبا روشهای استاندارد

چرخ گوشت صنعتی به صورت رشتههای نازك

( )Stec et al., 2008تعیین شد و برای

با طول و قطر تقریبی  2mmدر آمد و پس از

شمارش تفریقی گلبولهای سفید )(DWBC

خشک شدن در دمای  01درجه سانتیگراد در

قبل از مخلوط کردن خون با ماده ضدانعقاد ،با

کیسههای پالستیکی بستهبندی و تا زمان

قرار دادن یک قطره خون بر روی الم ،اقدام به

استفاده در یخچال ( 0درجه سانتیگراد)

تهیه گسترش شد .گسترشهای تهیه شده با

نگهداری شد .ماهیها به مدت  0هفته ،هر روز

الکل متیلیک تثبیت و با استفاده از رنگ

در سه وعده و در هر وعده یک درصد وزن بدن

گیمسا به مدت  21دقیقه رنگآمیزی شد .پس

( 3درصد روزانه) ،با جیرههای آزمایشی تغذیه

از پایان رنگآمیزی و شستشوی الم و خشک-

شدند .طی این دوره ،دوره نوری سالن پرورش

کردن گسترش ،تعداد صد گلبول سفید مورد

 11ساعت تاریکی و  10ساعت روشنایی و دبی

شمارش و درصد هر یک از انواع گلبولهای

آب ورودی به مخازن  0/0لیتر در دقیقه بود.

سفید محاسبه و ثبت شد (Schaperclaus et

).al., 1991
بررسی شاخصهای خونشناسی و ایمنی

پس از پایان  0هفته دوره پرورش ،از هر

شاخصهای تکثیر لنفوسیت توسط آزمون
3-[4,5Dimethylthiazol-2-Yl]- ( MTT

تیمار تعداد  0قطعه ماهی به طور تصادفی

 )2,5-Diphenyltetrazolium Bromideو

انتخاب و در محلول پودر گل میخک با غلظت

قدرت فاگوسیتوزی سلولهای نوتروفیل توسط
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آزمون برداشت )Neutral Red( NR

تکثیر لنفوسیت ( )LPIبر اساس رابطه 1

اندازهگیری شد ( .)Motlagh et al., 2015به

محاسبه شد (.)Motlagh et al., 2015

این صورت که برای سنجش تکثیر لنفوسیت،
سوسپانسیونی حاوی  1×110سلول به ازای هر

رابطه :8
)LPI = (ODF – ODB) / (ODNF – ODB

میلیلیتر از بافر ،Sigma( RPMI-1640

 :ODBجذب نمونه بالنک؛  :ODFجذب نمونه
حاوی فیتوهماگلوتینین؛  :ODNFجذب نمونه فاقد
فیتوهماگلوتینین.

چاهکهای پلیت  90خانهای ته تخت ریخته

اساس کار آزمون برداشت  NRبر مبنای

شد .برای هر نمونه سه تکرار در حضور 01µL

جذب رنگ در لیزوزوم سلولهای زنده بود که

از محلول فیتوهماگلوتینین ) )1mg/mLو سه

توسط دستگاه االیزا قرائت شد .به طوری که

تکرار بدون حضور فیتوهماگلوتینین در نظر

میزان  ODبه دست آمده نشانگر مقدار نور

گرفته شد .به عنوان بالنک نیز در سه چاهک

جذب شده توسط سلولهای زنده است

تنها از محیط  RPMI-1640استفاده شد .بعد

(.)Motlagh et al., 2015

آمریکا) حاوی Fetal Bovine ( FBS 11%

 )Serumتهیه و  111μLاز آن در هر یک از

از  72ساعت گرمخانهگذاری در دمای 37

برای سنجش شاخصهای ایمنی سرم ،ابتدا

درجه سانتیگراد در انکوباتور حاوی ،%0 CO2

نمونههای خون با سرعت  0111دور در دقیقه

به هر چاهک  20μLمحلول  MTTافزوده و به

به مدت  11دقیقه سانتریفیوژ (،HS-18500

مدت  0ساعت دیگر در دمای  37درجه

فرزانه آرمان ،ایران) شدند تا سرم جدا شود.

سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .در این

سپس سرم به دست آمده تا زمان انجام

مدت ،احیای ماده  MTTتوسط سلولهای

آزمایشهای بعدی در دمای  -81درجه

زنده و در حال تکثیر ،سبب تشکیل بلورهای

سانتیگراد نگهداری شد ( Tukmechi et al.,

فورمازون شد که با افزودن DMSO 111μL

.)2011

(دیمتیل سولفوکسید) به حالت محلول درآمد.

شاخصهای فعالیت مسیر فرعی کمپلمان

سپس شدت رنگ در دستگاه اسپکتروفتومتر

بر اساس همولیز گلبولهای قرمز خرگوش

در طول موج  091نانومتر خوانده شد .شاخص

( ،)Amar et al., 2001میزان پروتئین کل
سرم با استفاده از کیت تشخیص کمی Total
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( Proteinپارس آزمون ،ایران) و با روش

صورت میانگین  ±خطای استاندارد گزارش

فتومتریک ( ،)Lowry et al., 1951میزان

شد.

آنتیبادی سرم ) (Sunyer et al., 1997و
میزان فعالیت لیزوزیم سرم بر مبنای تخریب

نتایج

باکتری گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم

میانگین شاخصهای تعداد گلبولهای قرمز

( )Micrococcus luteusاندازهگیری شد

و سفید و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل در

(.)Clerton et al., 2001

بچهماهیان قزلآالی رنگین کمان در تیمارهای
مختلف در جدول  2ارائه شده است .بر این
اساس تفاوت معنیداری در تعداد گلبولهای

تجزیه و تحلیلهای آماری

برای بررسی آماری دادههای مورد مطالعه
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( One-way

 )ANOVAبه کمک نرم افزار  SPSSنسخه
 21استفاده شد و در صورت معنیداری
نتایج

از پسآزمون توکی برای مقایسه

میانگین تیمارهای مختلف استفاده شد .در این
مطالعه سطح اطمینان آزمونهای آماری
 90درصد در نظر گرفته شد و نتایج نهایی به

سفید و قرمز بین تیمارهای مختلف وجود
نداشت ( ،)P<1/10در حالی که نسبت
لنفوسیت به نوتروفیل در تیمار حاوی سموم
آفالتوکسین ب 1و زیرالنون نسبت به تیمار
شاهد به طور معنیداری کاهش یافت
( )P>1/10و ترکیب حفاظتی حاوی آویشن و
رزماری باعث بهبود این شاخص شد .به طوری
که کمترین میزان آن در تیمار حاوی سموم و
باالترین میزان آن در تیمار سموم -ترکیب
حفاظتی مشاهده شد (.)P>1/10

جدول  :2شاخصهای خونی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف
(میانگین  ±خطای استاندارد؛ )n=9
گلبولهای قرمز

گلبولهای سفید

نسبت لنفوسیت به

شاخصها

()%

()%

نوتروفیل*

تیمار شاهد

80/32±0/19

13/07±0/19

تیمار با سموم

87/11±1/28

13/11±1/28

تیمارها

a

13/99±1/03

0/00±1/17 b
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آفالتوکسین  +زیرالنون
تیمار با سموم  +پودر آویشن
و رزماری

81/81±3/32

18/19±3/32

10/00±1/13 a

* :حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار آماری است (.)P>1/10

مربوط به مقایسه شاخص میزان قدرت
بر اساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

فاگوسیتوزی سلولهای نوتروفیل در تیمارهای

مشخص شد که شاخص تکثیر لنفوسیت و

مختلف (شکل  )2نشان دهنده آن است که این

همچنین شاخص بررسی توانایی فاگوسیتوزی

شاخص تحت تاثیر سم آفالتوکسین ب 1و

سلولهای نوتروفیل (آزمون برداشت )NR

زیرالنون کاهش یافت ولی با افزودن ترکیب

تحت تاثیر تیمارهای مختلف غذایی قرار

حفاظتی ،این شاخص افزایش یافت .بهطوری

گرفتند و تغییرات معنیداری را نشان دادند

که کمترین میزان در تیمار سموم و باالترین

( .)P>1/10همان طور که از نمودار مقایسه

میزان در تیمار شاهد مشاهده شد (.)P>1/10

میانگین میزان تکثیر سلولهای لنفوسیت در

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون

تیمارهای مختلف (شکل  )1پیدا است،

تحلیل واریانس یکطرفه ،هیچ یک از

کمترین میزان آن در تیمار حاوی سموم

شاخصهای ایمنی هومورال (جدول )3

مشاهده شد و باالترین میزان آن به تیمار

سنجیده

شاهد اختصاص داشت ( .)P>1/10نمودار

اثر آویشن و رزماری در بهبود سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]07[ 8931 ،)2(7 :

شکل  :8میزان تکثیر سلولهای لنفوسیت در تیمارهای مختلف (میانگین  ±خطای استاندارد) .تیمار :8
تیمار شاهد؛ تیمار  :2حاوی سموم آفالتوکسین ب 8و زیرالنون؛ تیمار  :9حاوی سموم (آفالتوکسین ب 8و
زیرالنون) و ترکیب حفاظتی (آویشن و رزماری) .حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار آماری
است (.)P>5/55

شکل  :2میزان قدرت فاگوسیتوزی سلولهای نوتروفیل در تیمارهای مختلف (میانگین  ±خطای
استاندارد) .تیمار  :8تیمار شاهد؛ تیمار  :2حاوی سموم آفالتوکسین ب 8و زیرالنون؛ تیمار  :9حاوی سموم
(آفالتوکسین ب 8و زیرالنون) و ترکیب حفاظتی (آویشن و رزماری) .حروف متفاوت نشان دهنده وجود
تفاوت معنیدار آماری است (.)P>5/55
جدول  :9شاخصهای ایمنی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف
(میانگین  ±خطای استاندارد؛ )n=9

[ ]01سلیمی و همکاران

شاخصها
تیمارها
تیمار شاهد
تیمار با سموم
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پروتئین کل سرم

آنتیبادی سرم

لیزوزیم

()U/mL

()mg/dL

()mg/mL

()µg/mL

8/11±1/07

70/11±1/10

1/30±1/17

19/00±3/80

0/11±2/11

71/11±1/19

1/30±1/11

17/01±1/01

آفالتوکسین  +زیرالنون
تیمار با سموم  +پودر

3/11±1/07

70/11±1/17

1/38±1/13

21/11±1/07

آویشن و رزماری

تفاوت معنیداری در بین تیمارها وجود نداشت (.)P<1/10

شده در این آزمایش ،یعنی میزان فعالیت

چشمگیری نشان داد که با تیمار شاهد برابری

کمپلمان ،میزان پروتئین کل پالسما ،میزان

میکرد .مطالعات نشان دادهاند که نوتروفیلها

لیزوزیم ،تحت تاثیر

و لنفوسیتها نقش مهمی در ایجاد فعالیت-

تیمارهای مختلف غذایی قرار نگرفتند و تغییر

های سیستم ایمنی بدن ایفا میکنند و

معنیداری را نشان ندادند ( .)P<1/10نتایج

کورتیکواستروئیدها تاثیر زیادی بر نوسان تعداد

سنجش این شاخصها در جدول  3آورده شده

این سلولها دارند .به طوری که در زمان بروز

است.

تنش و ترشح کورتیکواستروئیدهایی مانند

آنتیبادی پالسما و

کورتیزول ،پدیده کاهش لنفوسیتها و افزایش
بحث

نوتروفیلها مشاهده میشود که این تغییرات

در پژوهش حاضر ،بچهماهیان قزلآالی

با نوسانات سطوح کورتیزول خون دقیقا

رنگینکمان با قرار گرفتن در معرض سموم

مطابقت دارد (زارع و همکاران.)1391 ،

آفالتوکسین ب 1و زیرالنون افت شدید در

همچنین مطالعات دیگری نشاندادهاند که

تعداد لنفوسیتها و افزایش در تعداد نوتروفیل-

ترشح کورتیزول تحت تاثیر تنش ،طول عمر

ها را نشان دادند و نسبت لنفوسیت به

لنفوسیتها را کاهش داده ،مرگ برنامهریزی

نوتروفیل در این تیمار (تیمار سموم) به شدت

شده آنها را تسریع میکند ( Wyets et al.,

کاهش یافت ،اما در تیماری که عالوه بر سموم

 .)1998این طور میتوان بیان کرد که احتماال

مذکور دارای ترکیب حفاظتی آویشن و رزماری

در مطالعه حاضر به دلیل وجود ترکیب

نیز بود نسبت لنفوسیت به نوتروفیل افزایش

حفاظتی رزماری و آویشن که خود آنها دارای
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ترکیبات فنلی هستند و محرك رشد و سیستم

که گیاهان آویشن و رزماری موجود در ترکیب

ایمنی محسوب میشوند ،از اثر سم جلوگیری

حفاظتی این پژوهش دارای ماده موثره

شده است .روزی و همکاران ( )1392با

کارواکرول و تیمول هستند میتوان اظهار کرد

افزودن دارچین در سطوح 1/3 ،1/2 ،1/1

که این مطالعه با پژوهش حاضر موافق است.

و  1درصد به جیره ماهی گرین ترور

همچنین در مطالعه حاضر ،سلولهای

( )Andinoacara rivulatusاظهار کردند که

لنفوسیت در ماهیانی که در معرض سموم

ماهیان تغذیه شده با جیره  1درصد پودر

آفالتوکسین ب 1و زیرالنون قرارگرفته بودند،

دارچین در تعداد گلبولهای سفید و درصد

به میزان کمتری تکثیر داشتند که میانگین آن

لنفوسیت و نوتروفیل اختالف معنیداری با

در این تیمار دچار کاهش شد .اما در تیماری

گروه شاهد داشتند که با مطالعه حاضر

که عالوه بر سموم مذکور دارای ترکیب

همخوانی دارد .همسو با مطالعه حاضر ،علیزاده

حفاظتی نیز بود تکثیر سلولهای لنفوسیت

دوغیکالیی و همکاران ( )1391پی بردند که

افزایش چشمگیری را نشان داد که با تیمار

اسانس سیر در سطح  1/10گرم بر کیلوگرم

شاهد برابری میکرد .بدین ترتیب میتوان

جیره ،اثر مثبتی بر شاخصهای ایمنی سلولی

احتمال داد که پودر آویشن و رزماری موجود

در فیلماهی داشت .به طوری که سبب افزایش

در ترکیب حفاظتی توانسته است با ترکیبات

معنیدار گلبولهای سفید و درصد لنفوسیت،

فنلی موجود در خود ،سیستم ایمنی ماهی را

مونوسیت و ائوزینوفیل شد ،ولی در تعداد

تحریک و تقویت کرده ،از اثرات ضدتقسیمی

گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین

آفالتوکسینها جلوگیری کند و میزان آنها را

اختالف معنیداری وجود نداشت .احمدیفر و

کاهش دهد .بنابراین از این طریق باعث بهبود

همکاران ( )1389بیان کردند که کاربرد مکمل

ایمنی ماهی شده و مانع از کاهش میانگین

( Enhance 150 Nextحاوی کارواکرول و

تکثیر سلولهای لنفوسیت آنها میشود .با

تیمول) در سطوح  2 ،1 ،1و  3گرم در

توجه به نقص اطالعات در این زمینه ،منبعی

کیلوگرم جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان به

برای تایید یا رد نتایج به دست آمده در دست

استثنای درصد لنفوسیت تفاوت معنیداری را

نبود.

در شاخصهای خونی ایجاد نکرد و از این لحاظ
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در پژوهش حاضر ،ماهیانی که در معرض

ترکیب حفاظتی بود ،با کاهش اثرات تخریبی

سموم آفالتوکسین ب 1و زیرالنون قرار گرفته

آفالتوکسین توسط عملکرد گیاهان رزماری و

بودند قدرت کمتری برای فاگوسیتوز کردن

آویشن ،موجب پیشگیری از این وضعیت شد.

نوتروفیلها داشتند که میزان برداشت NR

با توجه به نقص اطالعات در این زمینه ،منبعی

توسط سلول فاگوسیت کننده در این تیمار

برای تایید یا رد نتایج به دست آمده در دست

(تیمار سموم) دچار کاهش شد .اما در تیماری

نبود.

که عالوه بر سموم مذکور دارای ترکیب

به طور کلی ،با توجه به نتایج به دست

حفاظتی نیز بود ،قدرت فاگوسیتوز سلولهای

آمده میتوان چنین بیان کرد که سموم

نوتروفیل افزایش چشمگیری نشان داد که با

آفالتوکسین ب 1و زیرالنون موجب تضعیف

تیمار شاهد برابری میکرد .آزمون  NRارتباط

سیستم

قزلآالی

مستقیم با غشای سلولی دارد و غشای سلولی

رنگینکمان شدهاند که این امر احتماال میتواند

مرکب از فسفولیپید و پروتئینها است .این

منجر به بروز بیماری و نهایتا تلفات در مزارع

احتمال وجود دارد که در تیماری که فقط

پرورشی ماهیها شود .اما در تیمار سوم در این

سموم را دارا است به دلیل اثر مستقیم

پژوهش ،به علت دارا بودن ترکیب حفاظتی و

آفالتوکسین بر نحوه تشکیل پروتئینها از

ترکیبات فنلی موجود در گیاهان آویشن و

طریق مهار رونویسی و جلوگیری از انتقال اسید

رزماری از اثرات تخریبی سموم جلوگیری شده،

آمینه و ترجمه  mRNAمانع ساخت پروتئین

سیستم ایمنی ماهیان به ویژه در شاخصهای

شود ،ساختار غشایی سلولهای نوتروفیل را

تکثیر لنفوسیت و قدرت فاگوسیتوزی

دچار اختالل کند و توانایی آنها را برای

نوتروفیلها و نسبت لنفوسیت به نوتروفیل،

فاگوسیتوز کردن کاهش دهد ( Jindal et al.,

تقویت و بهبود یافت.

 .)2005اما تیماری که عالوه بر سموم دارای

ایمنی

بچهماهیهای

اثر آویشن و رزماری در بهبود سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان
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منابع
احمدیفر ا ،.اکرمی ر ،.پورعلی مطلق س،.

زارع ر ،.بهمنی م ،.یاوری و ،.کاظمی ر ،.فاضلی

قلیچی ا .و نوری س .8913 .استفاده از
افزودنی ( NEXT Enhance150تیمول و
کارواکرول) به منظور بررسی کارایی رشد،
ترکیبات مغذی بدن و شاخص های خونی
ماهی قزلآالی رنگینکمان (Oncorhynchus
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Abstract
Nowadays, the aquaculture industry is challenged with dietary mycotoxin
contamination and their undesirable effects on fish. It is believed that feed
containing antioxidants might be useful to modulate or even eradicate such
problems. This study was to investigate the protective role of thyme and rosemary
powder in the diet to reduce the toxic effects of dietary aflatoxin B1 and
zearalenone contamination on some immune indices of rainbow trout fingerlings.
Total number of 180 fish (3±0.2g) were allotted into three treatments including
treatment one as control group (without toxin), treatment two received feed
containing 50µg/kg aflatoxin B1 + 400µg/kg zearalenone and treatment three fed
diet contaminated with 50µg/kg aflatoxin B1 + 400µg/kg zearalenone and
contained 2% rosemary and 2% thyme powder (triplicate) for 4 weeks. The results
showed that lysozyme and complement activity, serum total antibody content along
with red and white blood cell counts were not affected by experimental diets
(P>0.05). While lymphocyte proliferation and neutrophils phagocytosis indices and
lymphocyte to neutrophil ratio were affected by treatments (P<0.05), as the lowest
and the highest level of these indices, belonged to treatments two and three,
respectively (P<0.05). The results showed that adding rosemary and thyme powder
to mycotoxin contaminated diet could improve immune parameters of rainbow trout
especially lymphocyte proliferation and lymphocyte to neutrophil ratio.
Key words: Mycotoxin, Medicinal Herbs, Immune System, Oncorhynchus mykiss.
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