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مقاله پژوهشی

اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخصهای خونی ماهی تیالپیای نیل (Oreochromis

 )niloticusتغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی ()Pleurotus ostreatus
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چکیده
هدف از انجام این مطالعه ،تعیین تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی ( )Pleurotus ostreatusبر شاخصهای
خونی ماهی تیالپیای نیل مواجهه شده با نیترات نقره بود .به همین منظور 321 ،قطعه بچه ماهی تیالپیا به مدت  02روز در 0
تیمار با جیرههای حاوی ( 1تیمار  ،3شاهد)( 1/10 ،تیمار ( 1/3 ،)2تیمار  )1و ( 1/2تیمار  )0درصد پربیوتیک قارچ صدفی
تغذیه شدند .سپس به هرکدام از گروهها  1/0ppmنیترات نقره به مدت  31روز اضافه شد .شاخصهای خونی ماهیان در
تیمارهای مختلف قبل و بعد از قرارگیری در معرض نیترات نقره ارزیابی شد .پربیوتیک به تنهایی اثر معنیداری بر ،RBC
 ،MCVهماتوکریت و هموگلوبین نداشت ( ،)P<1/10ولی تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک و مواجهه با سم نیترات نقره
افزایش شاخصهای ( MCHC ،WBCدر تیمارهای  1/3و )1/2و  MCHرا نسبت به گروه شاهد نشان دادند .طبق نتایج به
دست آمده ،پربیوتیک در روش خوراکی ،ایمنی غیراختصاصی را در ماهی تیالپیا تحریک کرد و استفاده از پربیوتیک قارچ اثرات
تخریبی ناشی از سم نیترات نقره را بر شاخصهای خونی کاهش داد .در مجموع ،سطوح  1/3و  1/2درصد پربیوتیک قارچ صدفی
در تیمارهایی که در معرض  1/0ppmسم نیترات نقره بودند ،توانست سبب بهبود وضعیت شاخصهای خونی ماهی تیالپیا
شود.

واژگان کلیدی :پربیوتیک ،نیترات نقره ،ماهی تیالپیا ،شاخصهای خونی.
 -3دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ،گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان ،گروه تولید و بهرهبرداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان ،ایران.
 -1کارشناس ارشد شیالت ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی امام حسن مجتبی(ع) ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان ،بهبهان ،ایران.
 -0استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 -0استادیار گروه پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار ،پژوهشکده کردستانشناسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 -1استادیار پژوهشی گروه علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.
 -7دانشجوی دکتری صید و بهرهبرداری آبزیان ،گروه تولید و بهرهبرداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان ،ایران.
 -8کارشناس ارشد بومشناسی دریا ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 -9استاد گروه تولید و بهرهبرداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
* نویسنده مسئولrezaie.m26@gmail.com :
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مقدمه
پرورش در اکوسیستمهای آبی همواره با

(تربالی و همکاران .)3193 ،نقره دارای خواص

مشکالتی مواجه است که یکی از آنها وجود

فیزیکی و شیمیایی ویژهای است و به همین

آالیندهها است .ورود پسابهای صنعتی،

دلیل در مصارف بهداشتی ،دارویی ،نوری و

کشاورزی و شهری بدون هیچ تصفیهای به

الکترونیکی کاربرد دارد .یون نقره دارای اثر

محیط آبی سبب آلودگی این اکوسیستم

ضدباکتریایی است و برای طیف وسیعی از

میشود .ورود آالیندهها از منابع مختلف صنعتی

میکروارگانیسمها باالترین درجه سمیت را دارد.

و بهداشتی به اکوسیستمهای آبی میتواند

این یون به صورت طبیعی در آبهای سطحی

تعادل آنها را بر هم زند و اکوسیستمها را در

وجود دارد و فعالیتهای بشری سبب افزایش

معرض خطر نابودی قرار دهد .این آالیندهها در

سطوح نقره در اکوسیستمهای آبی میشود.

نهایت میتوانند وارد زنجیره غذایی و بدن انسان

مقصد نهایی تمام آالیندهها ،محیط آبی است و

شوند و آسیبهای ایمنی زیادی را در پی داشته

در این محیط ،ماهیها در باالترین سطح زنجیره

باشند (هدایتی و همکاران .)3192 ،از این رو،

غذایی قرار دارند که یکی از شاخصهای آلودگی

شناخت اثرات متقابل عوامل استرسزا و اثرات

هستند (ابرقویی و همکاران.)3190 ،

آسوء آنها بر جوامع زیستی ،متخصصین امر را

توسعه روزافزون آبزیپروری در بسیاری از

در تعیین استانداردهای محدود کننده و اثرات

مناطق دنیا منجر به افزایش تقاضا برای به

فلزات و دیگر آالیندهها بر مکانیسمهای زیستی

کارگیری مواد شیمیایی جدید شده است .به

و فیزیولوژیکی موجودات و در نهایت حفاظت از

گونهای که در سالهای اخیر استفاده از مواد

محیطزیست یاری میکند .سمیت یک ماده ،به

شیمیایی و ترکیبات صنعتی تحت مطالعات

قابلیت ذاتی آن ماده در صدمه زدن به موجود

دقیق قرار گرفتهاند تا از نظر جنبههای اقتصادی

زنده اطالق میشود .نیترات نقره به عنوان عامل

و دامنه سالمتی طبقهبندی و در آبزیپروری

ایجاد کننده گروههای فعال اکسیژنی ()ROS

مورد استفاده قرار گیرند .از جمله این ترکیبات

شناخته شده است و به وسیله مکانیسمهای

شیمیایی پربیوتیکها ( )Prebioticsهستند.

متنوع شامل برهمکنش با گروههای سولفیدریل،

پربیوتیک ماده غذایی غیرقابل هضمی است که

پروتئینها و آنزیمها به سلول آسیب میرساند

در اثر تخمیر به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی
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تبدیل میشود و از طریق تحریک رشد و فعالیت

همکاران3189 ،؛ .)Orum et al., 2003

یک یا تعداد محدودی از باکتریهای موجود در

تغییرات شاخصهای خونی داللت بر تغییرات

روده اثرات سودمندی برای میزبان دارد و

نامطلوب کیفیت آب محیط دارد و این تغییر

سالمتی میزبان را بهبود میبخشد ( Mahious

مقادیر با افزایش یا کاهش برخی از شاخصهای

 .)et al., 2005استفاده از پربیوتیکها موجب

خونی در ایجاد بیماری تاثیرگذار است (حیدری

بهبود عملکرد ایمنی ،فیزیولوژی روده و کاهش

و همکاران3192 ،؛ .)Verma et al., 1982

پاسخهای آلرژیک میشود ( Douglas and

شاخصهای خونی ماهیان به منظور توصیف

 .)Sander, 2008در طی سالهای گذشته

سالمت آنها در پاسخ به عوامل تنشزا به کار

استفاده از پربیوتیک و دیگر افزودنیها (که در

برده میشود و در واقع رابطه سیستماتیک و

باال بردن ایمنی مصرفکنندگان نقش اساسی

سازگاری فیزیولوژیک موجودات را در برابر این

داشتهاند) افزایش یافته است .به طوری که اثرات

عوامل پیشبینی میکند ( Soivio and

مثبت و فراوان این مواد در انواع جانداران ثابت

 .)Oikari, 1976بنابراین ،پروفایل خون

شده است .افزایش تحریک پاسخهای ایمنی به

میتواند اطالعات مهمی را در مورد وضعیت

وسیله مکملهای غذایی مانند قارچ خوراکی

فیزیولوژیکی ماهی ارائه دهد و به منظور ارزیابی

میتواند از اهمیت باالیی در منابع آبی برخوردار

اثرات سوء آفتکشها استفاده شود ( Dogan

باشد .این مکملهای غذایی میتوانند به طور

 .)and Can, 2011به طور کلی ،درباره اثر

مستقیم سازوکارهای دفاعی اولیه را از طریق اثر

پربیوتیکها بر شاخصهای خونی ماهیان ،در

برگیرندهها و ژنهای مسئول فعال سازند .تمام

مقایسه با شاخصهای رشد و تغذیه ،مطالعات

پژوهشهایی که روی قارچها صورت گرفته است،

گستردهای انجام نشده است .در این باره

آنها را به علت داشتن شمار زیادی از ترکیبات

مطالعاتی بر گونههای تیالپیا ( Oreochromis

فعال زیستی به عنوان یک مکمل غذایی طبیعی

 )niloticusتوسط  Hisanoو همکاران

مورد تایید قرار دادهاند (.)Wasser, 2002

( ،)2117راهو ( )Labeo rohitaتوسط

ارزیابی شاخصهای خون یکی از شاخصهای

 Andrewsو همکاران ( )2119و کپور معمولی

مهم و قابل اطمینان در تعیین وضعیت سالمتی

( )Cyprinus carpioتوسط رازقی منصور و

و کنترل زیستی آبزیان است (کیخسروی و

همکاران ( )3190انجام شده است .به طور کلی،
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یکی از تاثیرات احتمالی پربیوتیکها افزایش

مواد و روشها

عملکرد ایمنی است.

تهیه ماهیان و شرایط نگهداری

تیالپیا از راسته سوفماهیان و خانواده

این پژوهش در سالن آبزیپروری شهید

 Cichlidaeاست که به علت رشد سریع و

ناصر فضلی برآبادی دانشکده شیالت دانشگاه

پرورش ساده و ارزان مورد توجه بسیاری از

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.

کشورهای جهان قرار گرفته است .یکی از

بچه ماهیان تیالپیای نیل (Oreochromis

مهمترین گونههای پرورشی آن ،تیالپیای نیل

 )niloticusبا محدوده وزنی حدود  21گرم از

( )Oreochromis niloticusاست.

مرکز خصوصی تکثیر و پرورش پاکنژاد بجنورد

کیفیت نامناسب آب و وجود آالیندههایی

تهیه شد و پس از انتقال به مدت یک هفته،

همچون نیترات نقره در اکوسیستمهای آبی

سازگاری اولیه صورت پذیرفت .پس از

موجب تنش در ماهیان میشود و با کاهش

عادتدهی ،بچه ماهیها با تراکم  31قطعه در

عملکرد ایمنی ماهیان سبب به خطر افتادن

مخازن فایبرگالس  311لیتری ذخیرهسازی

سالمتی آنها شود .از این رو ،با توجه به

شدند .ماهیان با غذای تجاری کپور (فرادانه،

ورود فلزات سنگین به اکوسیستمهای آبی به

ایران) به عنوان جیره پایه به میزان  1درصد وزن

عنوان آالینده و همچنین با توجه به اثرات

بدن در  2نوبت (صبح و عصر) تغذیه شدند

مثبت پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus

(ریکی و همکاران .)3198 ،درصد ترکیبات

 )ostreatusبر بهبود ایمنی ناشی از اثرات

تشکیل دهنده جیره پایه در جدول  3ارائه شده

سمیت مواد آالینده بر عملکرد بافتی ،افزایش

است.

رشد و برخی از شاخصهای زیستی آبزیان مانند

در طی دوره آزمایش شاخصهای

شاخصهای خونی و بافتی ،در مطالعه حاضر به

فیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول در

بررسی جنبههای خونشناسی اثرات نیترات نقره

محدوده  7-9میلیگرم در لیتر و دمای در

بر ماهی تیالپیای نیل پرداخته شد و این فرضیه

محدوده  20-28درجه سلسیوس (به وسیله

که احتمال کاهش اثرات نیترات با پربیوتیک

هیتر و دماسنج) ثابت نگه داشته شد.

قارچ صدفی وجود دارد ،نیز مورد ارزیابی قرار
گرفت.

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]241[ 2411 ،)4(9 :

جدول  :0اجزا و ترکیبات شیمیایی جیره پایه

درجه سلسیوس به مدت  2روز خشک شدند .در

درصد (ماده خشک)

آخر قارچها آسیاب ( ،Parsesایران) و برای تهیه

آرد گندم

8/30

جیره غذایی استفاده شدند (Sevik et al.,

آرد سویا

20/118

آرد ذرت

3/110

 .)2013مطالعه حاضر در  0تیمار با سه تکرار

آرد جو

38/121

بذر کتان

31/03

پودر ماهی

9/930

درصد پربیوتیک قارچ صدفی ،تیمار ( )1جیره

روغن ذرت

1/137

پایه حاوی  1/3درصد پربیوتیک قارچ صدفی،

روغن آفتابگردان

1/110

منوکلسیم فسفات

2

تیمار ( )0جیره پایه حاوی  1/2درصد پربیوتیک

اجزای جیره

شامل تیمار ( )3شاهد ،جیره پایه فاقد پربیوتیک
قارچ صدفی ،تیمار ( )2جیره پایه حاوی 1/10

قارچ صدفی به مدت  02روز تغذیه شدند .سپس

روغن کانوال

1/318

روغن ماهی

1/311

همه تیمارها به مدت  31روز در معرض سم

نشاسته

23/730

نیترات نقره ( ،Sigmaآمریکا) با غلظت 1/0

لسیتین

3

قسمت در میلیون قرار گرفتند (هدایتی و

مکمل معدنی

2

همکاران .)3192 ،همچنین الزم به یادآوری

ترکیب شیمیایی جیره
پروتئین خام

20

چربی خام

0

کربوهیدرات خام

01

جیره آزمایشی در این پژوهش حاوی
پربیوتیک به عنوان مکمل غذایی بود که به این
منظور از قارچ صدفی ()Pleurotus ostreatus
استفاده شد .قارچهای (پارس قارچ ،ایران) تهیه

است که تعویض آب روزانه به میزان  01درصد
حجم مخازن با حفظ غلظت سم در هر تیمار (با
استفاده از رابطه  ،)3صورت میگرفت.
رابطه :0
M1V1= M2V2

 :Mجرم؛  :Vحجم.
نمونهگیری و خونگیری

شده ،به علت میزان باالی آب موجود در آنها به

نمونهگیری از ماهیان قبل و بعد از مواجهه

مدت  20ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند و

با نیترات نقره صورت گرفت 20 .ساعت قبل از

سپس در آون ( ،Binderآلمان) با دمای 00

خونگیری تغذیه ماهیان قطع شد .سپس از هر
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تکرار سه ماهی به ظاهر سالم ،به طور تصادفی
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تجزیه و تحلیل آماری

انتخاب شد و از سیاهرگ ساقه دمی آنها با

این آزمایش در قالب یک طرح کامال

سرنگ  2/0میلیلیتری هپارینه خونگیری به

تصادفی برنامهریزی و اجرا شد .پس از ثبت

عمل آمد (.)Brown, 1988

دادهها همگنی آنها با استفاده از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovبررسی شد .برای

بررسی شاخصهای خونی

مقایسه بین تیمارها و نیز بررسی وجود اختالف

به منظور انجام آزمایشهای خونشناسی،

معنیدار بین آنها از آزمون تحلیل واریانس

شمارش تعداد گلبولهای قرمز ( )RBCو سفید

دوطرفه ( )Multiple ANOVAو پسآزمون

( )WBCپس از رقیقسازی نمونه خون با

چند دامنهای دانکن (Duncan’s Multiple-

محلول ریس ،با استفاده از الم هموسیتومتر

 )Range Testدر سطح اطمینان  90درصد

انجام شد .هماتوکریت ( )PVCبر اساس روش

( )P>1/10استفاده شد .تجزیه و تحلیلهای

میکروهماتوکریت و هموگلوبین ( )Hbبر اساس

آماری با استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش

روش  Sahliتعیین شد .مقادیر حجم متوسط

 )21و ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار

گلبولی ( ،)MCVمقدار متوسط هموگلوبین

 Microsoft Excel 2007انجام شد.

سلولی ( )MCHو میانگین غلظت هموگلوبین
گلبولهای قرمز ( )MCHCبر اساس رابطههای
استاندارد  2تا  0محاسبه شد ( Kakavand et

.)al., 2020

نتایج نشان داد که پربیوتیک قارچ صدفی به
تنهایی اثر معنیداری بر شاخص هموگلوبین
( )HBخون ماهی تیالپیای نیل نداشت .اما

رابطه :2
3

نتایج

-6

MCV (fL) = [PCV (%) / RBC (×10 /mm )] × 10

بعد از مواجهه با سم (نیترات نقره) در
تیمارهایی که پربیوتیک دریافت کرده بودند،

رابطه :3
-6

MCH (pg) = [Hb (g/dL) / RBC (×10 /mm3)] × 10

مقدار این شاخص نسبت به شاهد (بدون
دریافت پربیوتیک) کاهش داشت (شکل .)3

رابطه :0
MCHC (g/dL) = [Hb (g/dL) / PCV (%)] × 100

تیمار با پربیوتیک به تنهایی اثر معنیداری بر
شاخصهای هماتوکریت و  RBCخون نداشت.

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی
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اما بعد از مواجهه با نیترات نقره در تیمارهایی

شاهد افزایش معنیداری داشت (شکل  .)0مقدار

که پربیوتیک دریافت کرده بودند ،مقدار

شاخص  MCHدر تیمارهای پربیوتیک به

شاخصهای هماتوکریت در تیمارهای  1و ( 0به

تنهایی تغییر معنیداری نداشت .اما بعد از

ترتیب  1/3و  1/2درصد پربیوتیک) و RBC

مواجهه با نیترات نقره در تیمارهایی که

در هر سه تیمار پربیوتیک نسبت به شاهد

پربیوتیک دریافت کرده بودند ،مقدار این

کاهش داشت (شکلهای  2و  .)1مقدار شاخص

شاخص در تیمارهای  1و  0نسبت به شاهد

 MCHCدر تیمارهای پربیوتیک به تنهایی

افزایش یافت ،به طوری که این افزایش در تیمار

کاهش یافت .اما بعد از مواجهه با نیترات نقره در

( 0غلظت  1/2درصد پربیوتیک) معنیدار بود

تیمارهایی که پربیوتیک دریافت کرده بودند،

(شکل .)1

مقدار این شاخص در تیمارهای  1و  0نسبت به

در تیمار با پربیوتیک به تنهایی و همچنین

شاهد افزایش معنیداری مشاهده شد (شکل .)0

بعد از مواجهه با نیترات نقره در تیمارهایی که

تیمار با پربیوتیک به تنهایی اثر معنیداری بر

پربیوتیک دریافت کرده بودند ،افزایش

شاخص  MCVخون نداشت .اما بعد از مواجهه

معنیداری در شاخص  WBCمشاهده شد ،به

با نیترات نقره در تیمارهایی که پربیوتیک

طوری که در غلظتهای  1/2و  1/3درصد

دریافت کرده بودند ،مقدار این شاخص نسبت به

پربیوتیک این افزایش معنیدار بود (شکل .)7

شکل  : 0تغییرات سطوح هموگلوبین خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و بعد از مواجهه
با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .اختالف معناداری بین تیمارها مشاهده نشد (.)P<1/15
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شکل  :2تغییرات میزان هماتوکریت خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و بعد از
مواجهه با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنادار

بین تیمارها است (.)P<1/15

شکل  :3تغییرات تعداد گلبول های قرمز در خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و
بعد از مواجهه با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .اختالف معناداری بین تیمارها مشاهده نشد
(.)P<1/15

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی
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شکل  :0تغییرات غلظت متوسط هموگلوبین در گلبولهای قرمز ( )MCHCماهی تیالپیای نیل در تیمارهای
مختلف پربیوتیک قبل و بعد از مواجهه با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت

نشان دهنده وجود اختالف معناداری بین تیمارها است (.)P<1/15

شکل  :5تغییرات حجم متوسط گلبولهای قرمز ( ) MCVماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک
قبل و بعد از مواجهه با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .اختالف معناداری بین تیمارها مشاهده
نشد (.)P<1/15
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شکل  :6تغییرات متوسط هموگلوبین در گلبولهای قرمز ( )MCHماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف
پربیوتیک قبل و بعد از مواجهه با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت نشان دهنده

وجود اختالف معناداری بین تیمارها است (.)P<1/15

شکل  :7تغییرات تعداد گلبولهای سفید خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و بعد
از مواجهه با سم نیترات نقره (میانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف

معناداری بین تیمارها است (.)P<1/15

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی

بحث
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 .)2002این فرایندها نهایتا برای انسان

امروزه در صنعت آبزیپروری استفاده از

خطرآفرین هستند ،چرا که انسان وابسته به

انواع ترکیبات پروبیوتیکی ،پربیوتیکی و

غذاهای موجود در محیطهای آبی از جمله

سینبیوتیکی به طورگستردهای رواج یافته

ماهیها هستند ( .)Mellanby, 1967آالیندهها

است .این ترکیبات با تاثیرات مثبت خود بر رشد

میتوانند وارد رگها و بافتهای بدن شوند و از

و مقاومت بدن میزبان و همچنین در برخی

این راه میتوانند قابلیت دسترسی زیستی را

موارد به عنوان جایگزین مناسب آنتیبیوتیک و

افزایش دهند .این مسئله ممکن است منجر به

واکسیناسیون مورد استفاده قرار میگیرد .اکثر

تاثیرات سمی و پاسخهای التهابی در مغز و

مطالعات پربیوتیکها در آبزیان با شاخصهای

تخریب سیستم عصبی مرکزی شود ( Irianto

رشد مانند ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل

 .)and Austine, 2002با توجه به آلودگی

غذایی و شاخصهای ایمنی سنجیده شده است

محیط زیست آبزیان و افزایش روزافزون

و مطالعات خونشناسی بسیار کمی در ارتباط با

آالیندهها در اکوسیستمهای آبی و ایجاد عوارض

تاثیرات پربیوتیک بر میزبان آبزی صورت

و آسیب به آبزیان ،مطالعه این اکوسیستمها

پذیرفته است .زیستنشانگرها اغلب در بررسی

امری ضروری است (اکرمی و همکاران.)3191 ،

فرآیندهای طبیعی زیستی ،فرایندهای بیماریزا

تغییرات شاخصهای خونی در ماهیان وابسته

و یا پاسخ دارویی به یک درمان ویژه ارزیابی

به شرایط محیط پرورش است .بیماری ،نوع

میشوند ،از جمله مهمترین شاخصهای

تغذیه ،مکملهای غذایی ،آلودگی ،تغییرات

زیستی شاخصهای خونشناسی ،بیوشیمیایی،

دما ،استرس و موارد دیگر میتوانند در

هورمونی و بافتی است ( Van Der Oost et

تغییر شاخصهای خونی موثر باشند (Keiffer,

 .)al., 2003ورود فلزات سنگین و آالیندهها به

 .)2000پربیوتیکها عمدتا به خاطر دارا بودن

صورت مداوم و گسترده در اکوسیستمهای آبی

پلیساکارید بتاگلوکان و اولیگوساکارید مانان

ذخایر ژنی آنها را در معرض تهدید قرار میدهد

باعث افزایش کارایی تغذیه ،کاهش تلفات ،بهبود

و موجب کوچک شدن مبنای ژنی ( Shrinking

ضریب تبدیل غذایی و افزایش مصرف غذا در

 )Genetic Baseو کاهش تنوع زیستی فون و

موجودات میشوند (.)Pryor et al., 2003

فلور اکوسیستم میشود ( Rahman et al.,
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در مطالعه حاضر ،ماهیان تحت تیمارهای

مهاجم است .چون در اثر استرس و طوالنی

پربیوتیک قارچ صدفی و مواجهه با نیترات

شدن کمبود اکسیژن آب ،تعداد گلبول سفید

نقره (ترکیبی) افزایشی را در شاخصهای

کاهش مییابد (کاظمی و همکاران.)3189 ،

هماتوکریت ،هموگلوبین و تعداد گلبولهای

استرس نیز موجب تعداد گلبول سفید و قند

سفید MCHC ،و  MCHنسبت به تیمارهای

خون را افزایش میدهد و در عوض موجب

پربیوتیک به تنهایی و گروه شاهد نشان

کاهش تعداد گلبول قرمز میشود .مشخص شده

دادند .بیشترین شاخص هموگلوبین،MCHC ،

است که تعداد گلبولهای قرمز و غلظت

 MCV ،MCHو گلبول سفید در تیمار ترکیبی

هموگلوبین تغییرات وابسته به گونه را از خود

 1/2و  1/3درصد پربیوتیک قارچ خوراکی به

نشان میدهند .این تفاوتها حتی میتوانند

همراه  1/0ppmسم نیترات نقره نشان داده شد.

فصلی باشند .بویژه تغییرات دما و غلظت

گلبولهای سفید یکی از مهمترین سلولهایی

اکسیژن محلول نیز روی این شاخصها اثر

هستند که میتوانند واکنشهای ایمنی

میگذارند .با توجه به ثابت بودن شرایط محیطی

غیراختصاصی و اختصاصی را در ماهیان تحریک

و ماهی مورد آزمایش ،میتوان از تاثیر این

کنند (سلطانی .)3187 ،در مطالعه حاضر ،تعداد

عوامل بر تغییرات این شاخص در تیمارهای

گلبولهای سفید در تیمارهای ترکیبی

مختلف چشمپوشی کرد .گلبولهای قرمز نقش

پربیوتیک قارچ صدفی و سم افزایشی را نسبت

مهمی در انتقال اکسیژن در بدن ایفا میکنند.

به گروه شاهد و تیمارهای پربیوتیک به تنهایی

مقادیر ناکافی گلبولهای قرمز اثر منفی روی

داشتند .تیمار حاوی  1/3درصد پربیوتیک قارچ

متابولیسم دارد و باعث کاهش پروتئین کل

خوراکی به همراه  1/0ppmسم نیترات نقره

پالسمای خون میشود (.)Stoskopf, 1993

دارای تعداد گلبول سفید بیشتری نسبت به

عالوه بر این ،میزان هموگلوبین و هماتوکریت

تیمارهای دیگر بود که نشان دهنده تقویت

نیز تابعی از تغییرات گلبولهای قرمز هستند و

سیستم ایمنی در ماهیان تغذیه شده با این

رابطه مستقیم با آن دارند .استفاده از سطوح

استراتژی تغذیهای است .افزایش تعداد گلبول

مختلف  1تا  2درصد پربیوتیک الیگوساکارید

سفید شاخص خوبی است و نشان دهنده

مانان ( )MOSدر ماهی تیالپیای نیل جوان

افزایش توان ایمنی در برابر عوامل بیماریزای

منجر به افزایش سطح گلبول سفید و تفاوت

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]211[ 2411 ،)4(9 :

معنیدار در شاخصهای خونی در مقایسه با

 MCHCنشان نداد .درباره مطالعات صورت

گروه شاهد نشد ( Aly .)Sado et al., 2008و

گرفته ناشی از اثر نیترات نقره بر شاخصهای

همکاران ( )2118افزایش میزان هماتوکریت را

خونی ماهی تیالپیای نیل و ماهیان دیگر تاکنون

در تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک گزارش

مطالعهای در ایران و در دنیا گزارش نشده است.

کردند .در بررسی شاخصهای خونی ماهی کپور

اما در مطالعات دیگر ،اثرات سموم و آالیندههای

نقرهای ()Hypophthalmichthys molitrix

مختلف بر تغییرات شاخصهای خونی و ضعیف

در مسمومیت با تریکلروفن که توسط نظیفی و

شدن سیستم ایمنی بدن ماهیان مختلف به

همکاران ( )3181انجام شد ،نتایج نشان داد که

اثبات رسیده است که به عنوان مثال میتوان به

بین گروه شاهد و تیمارهای دیگر در همه

اثر سم دیازینون که از سموم متداول کشاورزی

شاخصهای خونی اختالف معنیداری وجود

مورد استفاده در استانهای شمالی کشور است،

داشت که این امر با افزایش غلظت مصرفی اتفاق

بر روی کپور ماهیان به صورت کاهش میزان

افتاد .با افزایش سم در تعداد گلبولهای سفید و

هموگلوبین و هماتوکریت در ماهی کپور علفخوار

قرمز ماهی کاهش معنیداری مشاهده شد

( 801 )Ctenopharyngodon idellaگرمی،

(نظیفی و همکاران .)3181 ،نتایج بررسی

ماهی کپور علفخوار  0گرمی (شریعتی

شاخصهای خونشناسی بچه فیلماهی پرورشی

فیضآبادی )3181 ،و در ماهی کپور معمولی

پربیوتیک

( )Sastry and Sharma, 1980اشاره کرد که

الیگوفروکتوز که توسط حسینیفر و همکاران

نتایج آنها در رابطه با شاخص هموگلوبین با

( )3191انجام شد ،نشان داد که افزودن سطوح

مطالعه حاضر همسو نبود ولی با شاخص

مختلف پربیوتیک به جیره غذایی این ماهیان

هماتوکریت همخوانی داشت.

در

معرض

سطوح

مختلف

اثری بر تعداد گلبولهای قرمز و سفید نداشت.

بر اساس یافتههای به دست آمده در بررسی

همچنین  Sadoو همکاران ( )2118گزارش

حاضر و یافتههای دیگر پژوهشگران مشاهده

کردند که افزودن سطوح  1/2تا  3درصد

میشود که شاخصهای مانند عوامل محیطی

پربیوتیک مانان اثری بر شاخصهای خونی

(فصول سال ،شوری ،دوره نوری ،دما ،تراکم و

از جمله تعداد گلبولهای سفید و قرمز،

غیره) ،عوامل فیزیولوژیکی (گونه آبزی ،چرخه

هماتوکریت و هموگلوبین MCH ،MCV ،و

تولیدمثلی ،وضعیت بلوغ ،سن ،جنس و شرایط
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تغذیهای) ،زمان نمونهگیری ،چگونگی تهیه

در محیطهای مختلف جغرافیایی جایز نیست و

نمونه و دقت و حساسیت روشهای اندازهگیری

اجرا کردن آزمون سمیت حاد قبل از هر گونه

میتوانند بر فعالیتهای شاخصهای خونی تاثیر

مطالعه سمشناسی پیشنهاد میشود ( Louis et

بگذارند و باعث اختالف در تفسیر نتایج شوند .از

.)al., 1996

این رو ،استفاده از نتایج سمیت گونههای مشابه

اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of different prebiotic levels of oyster
mushroom (Pleurotus ostreatus) on hematological indices of Nil tilapia exposed to silver
nitrate. For this purpose, 120 juveniles of tilapia were fed with diet containing 0 (treatment 1,
control), 0.05 (treatment 2), 0.1 (treatment 3) and 0.2% (treatment 4) prebiotic oyster
mushroom) for 42 days. Then, 0.5ppm of silver nitrate was added to each group for 16 days.
Before and after exposing to silver nitrate, fish blood indices were evaluated. Prebiotics alone
had no significant effect on RBC, MCV, hematocrit and hemoglobin (P<0.05). But, treatments
fed with prebiotics and exposure to silver nitrate toxin showed an increase in WBC, MCHC
(in 0.1 and 0.2 treatments), MCH indices compared to the control group. According to the
results, oral prebiotics stimulated nonspecific immunity in tilapia and using mushroom
prebiotics reduced the destructive effects of the silver nitrate toxin on blood indices. In
conclusion, levels of 0.1 and 0.2% of prebiotic oyster mushroom in treatments which exposed
to 0.5ppm silver nitrate toxin could improve the blood factor status of tilapia.
Key words: Prebiotic, Silver Nitrate, Tilapia, Blood Indices.
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