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شاخصهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio )Linnaeus, 1758
اسماعیل کرمی ،مهرزاد مصباح ،طراوت مالیم رفتار ،تکاور محمدیان ،سید صمد حسینی ،مرضیه نظری
گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این مطالعه اثر غلظتهای مختلف عصارهی آبی جلبک
بر برخی شاخصهای خونی ماهی کپور معمولی به مدت  14روز مورد بررسی قرار گرفت .تعداد 240
قطعه ماهی کپور معمولی ،به صورت کامالً تصادفی در  4تيمار (گروه شاهد فاقد عصارهی جلبک%1 ،
عصاره جلبک %10 ،عصارهی جلبک و  %50عصارهی جلبک) تقسيم شدند .خونگيری در روزهای 7 ،3 ،1
و  14صورت گرفت .شاخصهای خونشناسی از جمله شمارش کلی و تفریقی گلبولهای سفيد ،شمارش
کلی گلبولهای قرمز ،هموگلوبين ،هماتوکریت ،اندیسهای گلبولی ( )MCHC ،MCH ،MCVو انفجار
تنفسی ( )NBTاندازهگيری شد .در پایان آزمایش اختالف معنی داری بين گروه شاهد و تيمارهای مختلف
در ميزان هماتوکریت ،نسبت هموگلوبين گلبولی ( ،)%( )MCHCتعداد کل گلبولهای قرمز ،انفجار
تنفسی ( ،)NBTهتروفيل ،لنفوسيت و مونوسيت دیده نشد ( .)p>0.05اما اختالف معنی داری بين گروه
شاهد و تيمارهای مختلف در ميزان هموگلوبين ،شمارش کلی گلبولهای سفيد ،حجم متوسط گلبولی
( )MCVو وزن متوسط هموگلوبين گلبولی ( ،)MCHمشاهده شد ( .)p<0.05یافتههای حاصل از بررسی
حاضر نشان داد که عصارهی جلبک ( Sargassum angustifolium )Agardh, 1820در غلظتهای مورد
استفاده میتواند بر برخی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی اثر گذار باشد.
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مقدمـه
جلبکها به عنوان منبعی غنی از ترکيبات مفيد و فعال زیستی محسوب میشوند .تاکنون از جلبکهای پر سلولی ،ترکيبات زیستی
متعدد و با گستره ی کاربردی متنوعی از جمله اثرات آنتی بيوتيکی ،ضد ویروسی ،ضد قارچی و سرطانی شناسایی و مشتق شده
است .بسياری از متابوليتهای اوليه و یا ثانویه جلبکها می توانند به مواد فعال مورد نياز صنایع دارویی تبدیل شوند ( Choudhury
 .)et al., 2005; Tüney et al., 2006; Barsanti and Gualtieri, 2006این منبع پرارزش بيولوژیکی دارای کاربردهای گوناگونی
است که استفاده از جلبکها به عنوان غذا و دارو بيش از سایر جنبهها ،نظر انسان را به خود جلب کرده است ( Dhargalkar and
 .)Verlecar, 2009; Rajasulochana et al., 2009جلبکهای دریایی حاوی مقادیر باالیی ویتامين ،مواد معدنی ،پروتئين،
 نویسنده مسئول ،پست الکترونيکTaravat.fishery@gmail.com :
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تاثیر عصارهی آبی جلبک ( Sargassum angustifolium )Agardh, 1820بر برخی
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کرمی و همکاران

مواد و روشها
تعداد  240قطعه ماهی کپور معمولی ،با ميانگين وزنی  78/99 ±16/45گرم (انحراف معيار  ±وزن) ،از مزارع پرورش ماهی
شهرستان شوشتر تهيه و به آزمایشگاه تحقيقاتی بخش بهداشت آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد چمران اهواز ،منتقل
شدند .ماهیها به منظور تطابق با شرایط آزمایشگاه ،به مدت دو هفته در آکواریومهای تميز و کامالً ضدعفونی شده با حجم 150
ليتر نگهداری شدند .جهت هوادهی و تأمين اکسيژن در هر یک از آکواریومها یک عدد سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود،
نصب گردید و تنها در نوبتهای غذادهی ،هوادهی موقتاً قطع و سپس مجدداً برقرار میشد .ميزان درجه حرارت در آکواریومها در
طی مدت آزمایش ثابت بود .جهت اندازه گيری فاکتورهای فيزیکوشيمایی آب ،ميزان اکسيژن با استفاده از دستگاه اکسيژن متر
( )HACH-sension1به صورت روزانه و  pHآب ب ه صورت هفتگی با استفاده از دستگاه پی اچ متر ( )SUNTEX-TS1اندازه گيری
شد .تعویض آب به ميزان  %20حجم آب هر  48ساعت ،یکبار انجام میشد .غذادهی ماهیها در طول مدت سازگاری به ميزان %2
وزن بدن ،در دو نوبت با غذای کنسانتره تجاری (بيومار ساخت کشور فرانسه) ،انجام شد .ماهیها پس از طی دورهی سازگاری ،به
صورت کامالً تصادفی در  4تيمار و سه تکرار (هر تکرار شامل  20قطعه بچه ماهی) تقسيم شدند .به این ترتيب ،تيمار اول به عنوان
گروه شاهد فاقد عصارهی جلبک ،تيمار دوم دارای  %1عصاره جلبک ،تيمار سوم  %10عصارهی جلبک و تيمار چهارم  %50عصارهی
جلبک انتخاب شد و در هر تکرار  20قطعه ماهی کپور معمولی قرار داده شد .جلبک قهوهای (Sargassum )Agardh, 1820
 ،angustifoliumاز منطقه بين جزرومدی سواحل بوشهر جمع آوری و داخل کيسههای پالستيکی در کنار یخ به آزمایشگاه
بهداشت آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهيد چمران اهواز انتقال داده شدند .نمونه ها در آزمایشگاه به منظور جدا کردن هر
گونه شن و ماسه و سایر ضایعات و مواد ناخواسته ،چند بار با آب تميز و تصفيه شده شهری و سپس با آب مقطر دو بار تقطير ،در
سبدهای پالستيکی شستشو داده و در نهایت با آب مقطر استریل ،آبکشی شدند .جلبکهای شسته شده به مدت یک هفته در
شرایط سایه خشک شدند ( .)Singaravelu et al., 2007نمونههای خشک شده با استفاده از دستگاه خردکن ،به شکل پودر در
آورده شدند .به منظور تهيه عصاره 10 ،گرم از پودر خشک شده جلبک با  100سی سی آب مقطر دوبار تقطيرشده در داخل ارلن
مایر  500سی سی همراه با مگنت ،به مدت  10دقيقه در دمای  60درجه سانتی گراد بر روی هيتر جوشانده شد ،سپس محلول
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کاروتنوئيد ،فيبر و اسيدهای چرب ضروری هستند ( .)Kotnala et al., 2009همچنين به واسطه ی داشتن پلی ساکاریدهای
ارزشمندی مانند آگار ،کاراژینان و آلژینات از ارزش و اهميت اقتصادی باالیی برخوردار هستند ( Taskin et al., 2007; Kanjana et
 .)al., 2011جلبکها در سه گروه اصلی سبز ،قرمز و قهوه ای طبقه بندی میشوند ( .)Mimica-Dukie et al., 2010جلبک قهوهای
سارگاسوم ،از جلبکهای بسيار معروف سواحل جنوب ایران میباشد .این جلبک در سواحل صخرهای جنوب کشور ،اواخر پایيز و
اوایل زمستان به حداکثر رویش خود میرسد ( .)Kianmehr, 1990; Farbodnia, 1997پارامترهای خونی در ماهيان ممکن است
تحت تأثير عوامل فيزیولوژیکی و یا عوامل خارجی مختلفی نظير جيرهی غذایی دچار تغيير شوند ( Rios et al., 2002; Nespolo
 .)and Rosenmann, 2002از طرفی برخی مطالعات نشان داده است که استفاده از جلبکهای خشک شده ،به عنوان محرك ایمنی
در صنعت آبزی پروری ،باعث بهبود پاسخهای فيزیولوژیک نسبت به استرس و بيماری میشود (.)Jaime-Ceballos et al., 2005
ماهی کپور معمولی با نام علمی ( Cyprinus carpio )Linnaeus, 1758یکی از گونههای خانواده  Cyprinidaeو یکی از فراوانترین
گونههای موجود در آب شيرین میباشد .ماهی کپور معمولی به دليل گسترش فراوان در سراسر آسيا و اغلب بخشهای اروپا و در
برخی کشورهای آفریقا و آمریکای التين مورد بررسی قرار میگيرد ( .)Lee et al., 2012این گونه به دليل مقاومت زیاد در برابر
نوسان های محيطی و استفاده از طيف وسيعی از مواد غذایی قابل دسترس ،یکی از گونههای مهم پرورشی در ایران نيز محسوب
میشود ( .)Salehi, 2003متأسفانه مطالعات کمی در ایران روی خواص این منابع ارزشمند در آبزیان و ماهيان پرورشی انجام گرفته
است و لذا در این تحقيق به بررسی تاثير عصارهی آبی جلبک ( Sargassum angustifolium )Agardh, 1820بر برخی شاخصهای
خونی ماهی کپور معمولی پرداخته شده است.

دانشگاه هرمزگان
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دوره  ،6شماره  ،2پاییـز 1395

تعداد گلبولهای قرمز (ميليون در ميلی متر مکعب) × 10/هماتوکریت (درصد) =
هماتوکریت (در صد) /هموگلوبين (گرم در دسی ليتر) ×MCHC = 10
تعداد گلبولهای قرمز (ميليون در ميلی متر مکعب) /هموگلوبين (گرم در دسی ليتر) × MCH = 10
MCV

جهت ارزیابی انفجار تنفسی ( ،)NBTمقدار  0/1ميلیليتر از خون هپارینه در داخل ميکروتيوب قرار داده شد و  0/1ميلیليتر نيز
محلول  0/2درصد  NBTبه آن اضافه گردید .به مدت  30دقيقه در دمای آزمایشگاه انکوبه شد و سپس  0/1ميلیليتر از مخلوط
حاصل برداشته و به یک لوله آزمایش حاوی  2ميلیليتر دی متيل فرمآميد اضافه شد .پس از سانتریفوژ نمودن نمونه ،جذب نوری
مایع رویی در طول موج  620نانومتر اندازهگيری شد ( .)Geng et al., 2012جهت آناليز دادههای به دست آمده از نرم افزار

SPPS

 16استفاده گردید .دادههای مربوط به سنجش فاکتورهای مختلف بهصورت ميانگين  ±انحراف استاندارد ( ،)Mean ± SDبيان
شدهاند .ابتدا از آزمون  Leven statistic testبرای همگن بودن انحراف معيار اطالعات استفاده شد .پس از اطمينان از هموژنيتی
انحراف معيار دادهها ،از آناليز واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت ميانگين تيمارها استفاده و ميانگين دادهها در سطح معنی دار
 0/05با استفاده از تست توکی با هم مقایسه شدند.
1

Packed cell volume
Hemoglobin
3
Total white blood cell
4
Total Red blood cell
5
Mean corpuscular volume
6
Mean corpuscular hemoglobin
7
Mean corpuscular hemoglobin concentration
2
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حاصل به مدت  25دقيقه با سرعت  4000rpmدوبار سانتریفيوژ گردید و محلول رویی با استفاده از کاغذ صافی واتمن ،NO.1
فيلتر و عصارهی به دست آمده در یخچال نگهداری شد .بعد از هر بار تعویض آب ،غلظت عصارهی جلبک مدنظر در هر آکواریوم
مجددا تنظيم میشد .در فواصل زمانی روزهای  7 ،3 ،1و  14از هر تيمار در هر مرحله تعداد  9قطعه ماهی به صورت تصادفی ،از
آکواریوم خارج و جهت بررسی فاکتورهای خونی نمونه برداری شدند .به منظور خونگيری ابتدا ماهيان با استفاده از عصارهی گل
ميخک به ميزان  300 ppmبيهوش شده ،سپس از ناحيه ساقهی دمی با استفاده از سرنگهای هپارینه خونگيری شدند .سرم خون
با استفاده از دستگاه سانتریفيوژ ( ROTOFIX 32 Aساخت شرکت  Hettichآلمان) به مدت  10دقيقه با سرعت  3000دور در
دقيقه جدا شده و سپس در ميکروتيوپهای حاوی  20ميکروليتر ماده ضد انعقاد هپارین به منظور انجام آزمایشات خون شناسی
جمع آو ری گردید .سپس پارامترهای هماتولوژیکی شامل هماتوکریت ( ،1)PVCهموگلوبين ( ،2)Hbتعداد کل گلبولهای سفيد
( ،3)TWBCتعداد کل گلبولهای قرمز ( ،4)TRBCحجم متوسط گلبولی (( 5)MCVفمتوليتر) ،وزن متوسط هموگلوبين گلبولی
7
6
(( )MCHپيکوگرم) ،نسبت هموگلوبين گلبولی ( )MCHCو درصد هتروفيل ،لنفوسيت و مونوسيت اندازهگيری گردید ( Feldman
 .)et al., 2000شمارش کلی گلبول های سفيد و قرمز به روش دستی (با استفاده از الم هماسيتومتر یا نئوبار) و با رقيق کردن خون،
به نسبت  1به  200با محلول رقيق کننده نات هریک ،صورت گرفت ( .)Thrall, 2004شمارش تفریقی انواع گلبولهای سفيد
(هتروفيل ،لنفوسيت و مونوسيت) پس از تهيه گسترش و رنگ آميزی با رنگ گيمسا صورت پذیرفت .جهت تعيين هماتوکریت
نمونههای خون جمع آوری شده در لولههای موئين به مدت  10دقيقه با سرعت  12000دور در دقيقه سانتریفوژ شدند .مقدار
هموگلوبين نيز توسط دستگاه اسپکتروفتومتری (مدل  )Milton royبا استفاده از معرف درابکين ( 200 K3Fe(CN)6ميلی گرم،
 50 KCNميلی گرم 140 H2KO4P ،ميلی گرم ،دترجنت غير یونی  1ميلی ليتر ،آب دوبار تقطير شده  1ليتر) به دست آمد.
همچنين اندیسهای گلبولی یعنی حجم متوسط گلبولی ( ،)MCVميزان متوسط هموگلوبين گلبولی ( )MCHو غلظت متوسط
هموگلوبين گلبولهای قرمز ( )MCHCبا استفاده از فرمول های استاندارد موجود محاسبه گردید (.)Thrall, 2004

تاثیر عصارهی آبی جلبک ...

کرمی و همکاران

نتایـج

جدول  .1نتایج حاصل از نمونه گيری روز اول شاخصهای خونی ماهی کپور معمولی در مواجهه با عصاره
شاهد
هماتوکریت ()PCV

47/4±1/ 52c
258/33±12/ 05b

 %10عصاره

ab

34±2/ 32

2/1±0/ 99a

تعداد کل گلبولهای قرمز (106 )TRBC

حجم متوسط گلبولی ( MCVفمتولیتر)

 %1عصاره

جلبک Sargassum angustifolium

c

1/9±0/ 35

121/21±21/ 12a

32/4±7/ 60

bc

2/0±0/ 55

124/99±28/ 91a

45/85±10/ 52
ab

1/74±0/ 73

229/56±30/ 32b

وزن متوسط هموگلوبین گلبولی ( MCHپیکوگرم)

39/38±6/ 15ab

34/99±5/ 49

67/3±10/ 2

نسبت هموگلوبین گلبولی )%( MCHC

17/81±6/ 15 a

29/84±6/ 44 b

34/77±9/ 3 b

23/15±1/ 33ab

تعداد کل گلبولهای سفید (103)TWBC

12/5±4/15

a

21/8±2/1

c

bc

51/81±6/ 99

a

a

a

 %50عصاره

a

19/9±6/6

b

b

18/6±3/25

3/66±2/73

18/33±5/46

13/33±4/48

19±5/58

لنفوسیت )(Lym

96/33±2/73

81/66±5/46

86/33±5/0

81±5/58

مونوسیت )(Mon

0±0

0±0

0/33±0

0±0

هتروفیل ()Het

*تعداد نمونه  6قطعه در هر گروه  .اطالعات بر اساس (خطای استاندارد  ±ميانگين) آورده شده است .حروف غيرمشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح
 0/05با تيمار شاهد است.

شکل  .1مقایسه نتایج ميزان انفجار تنفسی
( )Nbtدر تيمارهای مختلف عصارهی آبی جلبک
 Sargassum angustifoliumدر زمانهای نمونه-
گيری .حروف غيرمشابه در هر روز اختالف معنی
دار را نشان میدهد .سایر روزها تفاوت معنی
داری نداشتند .دادهها به صورت ميانگين ±خطای
استاندارد ارائه شده است.
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هيچگونه مرگ و ميری در طول دورهی آزمایش مشاهده نشد و ماهیها هيچ عالئم قابل مشاهدهای از تنش (به عنوان مثال فعاليت
زیاد) نشان ندادند .ميانگين دمای آب در طول دورهی آزمایش  28±0/9درجه سانتيگراد و  pHمعادل  7/3±0/1و همچنين
ميانگين اکسيژن  6/5±0/85بود .نتایج مربوط به درصد هماتوکریت ،ميزان هموگلوبين ،شمارش کلی گلبول های قرمز ،حجم
متوسط گلبولی (( )MCVفمتوليتر) ،وزن متوسط هموگلوبين گلبولی (( )MCHپيکوگرم) ،نسبت هموگلوبين گلبولی ()MCHC
( ،) %شمارش کلی گلبولهای سفيد ،هتروفيل ،لنفوسيت ،مونوسيت و انفجار تنفسی ( )NBTماهی کپور معمولی مواجه شده با
درصدهای مختلف عصارهی جلبک ( Sargassum angustifolium )Agardh, 1820در جدولهای  3 ،2 ،1و  4و شکلهای  1و 2
ارائه شده است .در پایان آزمایش نتایج حاصل از آناليز واریانس یک طرفه اختالف معنی داری بين گروه شاهد و تيمارهای مختلف
در ميزان هماتوکریت ،نسبت هموگلوبين گلبولی ( ،)%( )MCHCتعداد کل گلبولهای قرمز ،انفجار تنفسی ( ،)NBTهتروفيل،
لنفوسيت و مونوسيت نشان نداد ( .)p>0.05اما اختالف معنی داری بين گروه شاهد و تيمارهای مختلف در ميزان هموگلوبين،
شمارش کلی گلبولهای سفيد ،حجم متوسط گلبولی ( ،)MCVوزن متوسط هموگلوبين گلبولی ( ،)MCHمشاهده شد (.)p<0.05
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جدول  . 2نتایج حاصل از نمونه گيری روزسوم شاخصهای خونی ماهی کپور در مواجهه با عصاره

جلبک Sargassum angustifolium

39/33±2/ 77

41/5±1/ 3

49/2±5/ 33

39±8/ 25

1/50±0/ 5

1/42±1/ 5

1/42±0/ 8

1/42±0/ 77

258/33±10/ 33

292/45±43/ 87

224/11±53/13

178/59±22/ 92

39/38±9/05ab

55/59±15/ 94b

31/24±3/ 17a

33/11±12/ 77a

نسبت هموگلوبین گلبولی )%( MCHC

17/81±4/01

17/7±2/64

14/83±3/4

16/46±4/ 33

تعداد کل گلبولهای سفید (103)TWBC

a

هماتوکریت ()PCV
تعداد کل گلبولهای قرمز (106 )TRBC

حجم متوسط گلبولی ( MCVفمتولیتر)
وزن متوسط هموگلوبین گلبولی ( MCHپیکوگرم)

c

12/5±3/44

ab

21/8± 5/36

a

19/9± 3/43

18/6±1/1

3/77±5/66

4/5±1/73

8/33±5/2

5±2/3

لنفوسیت )(Lym

93/17±3/77

97±2/68

81±2/5

96/66±3/14

مونوسیت )(Mon

0±0

0±0

1±0

0±0

هتروفیل ()Het

*تعداد نمونه  6قطعه در هر گروه  .اطالعات بر اساس (خطای استاندارد  ±ميانگين ) آورده شده است .حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح
 0/05با تيمار شاهد است.

جدول  .3نتایج حاصل از نمونه گيری روز هفتم شاخصهای خونی ماهی کپور معمولی در مواجهه با عصاره
شاهد

 %1عصاره

45/6±3/ 43ab

هماتوکریت ()PCV
تعداد کل گلبولهای قرمز (10 )TRBC

a

47/5±3/ 33

a

1/53±0/ 9

ab

 %10عصاره

b

a

6

جلبک Sargassum angustifolium

c

b

39/5±6/ 55

b

1/42±0/ 33

 %50عصاره
47/5±7/ 33
a

1/67±0/ 35

a

1/42±0/ 9

bc

حجم متوسط گلبولی ( MCVفمتولیتر)

258/33±7/ 1

319/78±2/ 43

220/62±22/ 64

302/23±21/ 59

وزن متوسط هموگلوبین گلبولی ( MCHپیکوگرم)

39/38±7/ 77a

61/08±11/ 98b

1/94±9/ 98ab

60/17±7/ 58b

نسبت هموگلوبین گلبولی )%( MCHC

17/81±3/ 55 a

19/13±3/ 82 ab

26/21±4/ 88 b

19/84±3/ 02ab

a

تعداد کل گلبولهای سفید (103)TWBC

b

12/5±2/01

b

21/8±5/15

b

19/9±2/21

18/6±3/77

3/66± 4/8

4/0±9/12

3/66±4/88

3/66±8/61

لنفوسیت )(Lym

97/01±3/9

86/33±4/15

82/66±6/4

86/33±8/69

مونوسیت )(Mon

0/3±0/ 53 a

0±0a

3/33±1/ 86 b

0±0a

هتروفیل ()Het

*تعداد نمونه  6قطعه در هر گروه  .اطالعات بر اساس (خطای استاندارد  ±ميانگين ) آورده شده است .حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح
 0/05با تيمار شاهد است.

جدول  .4نتایج حاصل از نمونه گيری روز چهاردهم شاخصهای خونی ماهی کپور معمولی در مواجهه با عصاره
هماتوکریت ()PCV
6

تعداد کل گلبولهای قرمز (10 )TRBC

حجم متوسط گلبولی ( MCVفمتولیتر)

جلبک Sargassum angustifolium

شاهد

 %1عصاره

 %10عصاره

 %50عصاره

45/6±7/ 6

37±3/ 65

40/4±2/ 55

39±3/ 77

1/4±0/ 32

1/35±0/ 5

1/43±0/ 31

1/35±0/ 35

a

258/33±7/ 9

a

ab

291/48±21/ 45
b

b

329/75±65/01

ab

a

b

310/1±23/ 8

وزن متوسط هموگلوبین گلبولی ( MCHپیکوگرم)

39/38±6/35

56/95±6/ 17

28/44±10/ 79

63/57±11/ 63

نسبت هموگلوبین گلبولی )%( MCHC

17/81±3/01

22/68±5/97

14/62±4/15

20/44±4/ 7

تعداد کل گلبولهای سفید (103)TWBC

a

a

1/45±6/36

b

3/61±3/1

5/66±2/25

4/33±2/25

6±2/68

لنفوسیت )(Lym

96/77±2/01

93/66±1/36

94±1/54

93/33±1/86

مونوسیت )(Mon

0±0

1/66±0/57

1±0/57

0/66±0

هتروفیل ()Het

1/16±1/41

2/46±1/1

a

1/36±2/74

* تعداد نمونه  6قطعه در هر گروه .اطالعات بر اساس (خطای استاندارد  ±ميانگين ) آورده شده است .حروف غير مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح
 0/05با تيمار شاهد است.
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شاهد

 %1عصاره

 %10عصاره

 %50عصاره

تاثیر عصارهی آبی جلبک ...

کرمی و همکاران

شکل  .2مقایسه نتایج ميزان هموگلوبين ( )Hbدر
تيمارهای

مختلف

عصارهی

آبی

جلبک

گيری .حروف غيرمشابه در هر روز اختالف معنی
دار را نشان میدهد .سایر روزها تفاوت معنی
داری نداشتند .دادهها به صورت ميانگين±
خطای استاندارد ارائه شده است.

بحث
در صنعت آبزیپروری ،موفقيتهای زیادی در استفاده از گياهان دارویی در دو دههی اخير حاصل شده است .در این صنعت،
داروهای با منشاء گياهی با اهداف مختلفی کاربرد دارند که از آن جمله میتوان به تحریک سيستم ایمنی ماهی و سایر آبزیان
پرورشی اشاره کرد ( .)Bisignano et al., 2001شاخصهای خونی مهمترین پارامتر در تکامل وضعيت فيزیولوژیکی ماهیها هستند.

تغيير شاخصهای خونی تحت تأثير گونه ،سن ،بلوغ جنسی و وضعيت سالمت موجود قرار دارد (
 .)Strauss, 1993; Golovina, 1996; Hrubec et al., 2001; Watanuki et al., 2006در مطالعهی حاضر ،اختالف معنی داری در
Blaxhall, 1972; Bielek and

ميزان هماتوکریت بين تيمارهای مختلف در پایان آزمایش مشاهده نشد ( )p>0.05هرچند ميزان این شاخص در تيمارهای حاوی
عصارهی جلبک کمتر از گروه شاهد بود .نتایج ما مشابه نتایج  Mustafaو همکاران ( )1994بود که با افزایش سطح اسپيرولينا
کاهش درصد هماتوکریت را مشاهده کردند Kim .و همکاران ( ،)2013در تحقيقی که روی اثرات حمایتی جلبک اسپيرولينا در
طوطی ماهی ( )Oplegnathus fasciatusانجام دادند ،گزارش کردند که افزودن جلبک اسپيرولينا در جيرهی این ماهيان باعث
افزایش ميزان هماتوکریت شده است .آنها بيان نمودند که افزایش مقادیر پارامترهای ذکر شده میتواند ناشی از اثرات این جلبک و
ترکيبات موجود در آن بر مراکز خونساز بدن و بافت هماتوپویتيک ،8بوده و باعث افزایش توليد هموگلوبين و گلبولهای قرمز خون
و متعاقباً افزایش هماتوکریت گردد .علت تفاوتهای موجود میتواند عوامل محيطی ،گونهی ماهی و شرایط آزمایش باشد .ميزان
هموگلوبين در این پژوهش ،در تيمارهای حاوی عصاره ی جلبک بيشتر از گروه شاهد بود اما تنها در تيمار  %1عصارهی جلبک به
طور معنیداری بيشتر از گروه شاهد بود .در مطالعهای که  Saligheh zadehو همکاران ( )2013اثر مکمل غذایی جلبک اسپيرولينا
بر برخی از فاکتورهای خونی ،ایمنی و بيوشيميایی سرم ماهی بنی  Mesopotamichthys sharpeyiبررسی کردند و به این نتيجه
رسيدند که ميزان هموگلوبين در گروه هایی که تحت تغذیه با اسپيرولينا بودند نسبت به گروه شاهد افزایش یافته ولی این افزایش
معنی دار نبود .جلبکهای قهوهای دارای مقادیر باالی کلروفيل هستند .در بسياری از موارد از کلروفيل به عنوان خون سبز یاد
میکنند زیرا شباهت بسيار زیادی به هموگلوبين خون انسان دارد .افزایش مقدار هموگلوبين شاید به دليل تبدیل کلروفيل به
هموگلوبين است که دستيابی زیستی آن بسيار بهتر از آهن است ( )Russell et al., 2011و یا احتماالً به دليل اینکه بخش زیادی
از پلی ساکاریدهای موجود در گونههای مختلف جنس سارگاسوم توسط نوعی قند به نام فوکوز (یک نوع پلی ساکارید سولفاته) و
سایر پلی ساکاریدهای سولفاته تشکيل شده است ،نسبت داد ( .)FAO, 2003مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از عصارهی آبی
Hematopoietic
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 Sargassum angustifoliumدر زمانهای نمونه-
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جلبک ( Sargassum angustifolium )Agardh, 1820در غلظت  %10سبب افزایش معنی دار ميزان گلبول سفيد در مقایسه با
تيمار شاهد میشود Kanimozhi .و همکاران ( )2013که اثر ایمنی زایی عصارهی جلبک  Sargassum whittiرا عليه باکتری
 Pseudomonas fluorescenceدر ماهی  Mugil cephalusبررسی کردند ،افزایش ميزان گلبولهای سفيد را در تيمارهای تحت
عصاره نسبت به گروه شاهد مشاهده کردند .مطالعهی  Alishahiو همکاران ( )2012نشان داد که تغذیه کپور معمولی با ارگوسان،
لواميزول و عصارهی گياهی (سرخارگل ،کندر و آویشن) تنها سبب افزایش ميزان گلبول سفيد در تيمارهای تغذیه شده با
سرخارگل و ارگوسان گردید و سایر تيمارها تفاوتی با گروه شاهد نشان ندادند .همچنين در گزارش  Harikrishnanو همکاران
( )2003آمده است که عصارهی آبی گياه  Azadirachtaindicaسبب افزایش ميزان گلبول سفيد در ماهيان کپور معمولی آلوده شده
به باکتری آئروموناس هيدروفيال میشود .این افزایش در ميزان گلبول سفيد شاید ناشی از تاثير این جلبک به عنوان یک مادهی
افزایش دهندهی تحریک ایمنی باشد زیرا جلبکهای قهوهای عموماً دارای ویتامين  Cبيشتری نسبت به سایر ماکروجلبکها (سبز و
قرمز) هستند ( .)Cruz-Suarez et al., 2008همچنين بخش زیادی از پلی ساکاریدهای آنها قند فوکوز و سایر پلی ساکاریدهای
سولفاته تشکيل شده است ( )FAO, 2003که به شدت تحریک کنندهی سيستم ایمنی هستند ( .)Lee et al., 1995در مورد ميزان
لنفوسيت ،منوسيت و هتروفيل تفاوت معنیداری در پایان آزمایش در بين تيمارهای مختلف مشاهده نشد ( .)p>0.05نتایج
مطالعهی حاضر با نتایج تحقيق  Rezaeiو همکاران ( )2012که برخی پارامترهای رشد و خونشناسی گربه ماهی پنگوسی
 Pangasianodon hypophthalmusبا افزودن عصارهی گياه مریم گلی به جيره بررسی کردند ،مطابقت دارد .بر خالف مطالعهی
حاضر Fazlolahzadeh ،و همکاران ( )2011افزایش درصد لنفوسيت و کاهش درصد نوتروفيل را در ماهی قزل آالی رنگين کمان
تغذیه شده با پودر سير نشان دادند .ميزان شاخص  MCVدر پایان آزمایش ،در تيمارهای مواجه شده با عصارهی جلبک بيشتر از
گروه شاهد بود و در تيمار  %10نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)p<0.05ميزان شاخص  MCHنيز در
تيمارهای  %1و  %50به طور معنیداری بيشتر از گروه شاهد بود ( .)p<0.05ولی در ميزان  MCHCبين تيمارهای مختلف تفاوت
معنیداری مشاهده نشد ( .)p>0.05تحقيقات مشابه ،نتایج موافق و متناقضی داشته اند به طوریکه  Ekanemو ،)2008( Yusuf
تغيير در ميزان این فاکتورها و  Harikrishnanو همکاران ( ،)2003عدم تغيير این فاکتورها را گزارش دادند .در خصوص تعداد
گلبول قرمز در پایان آزمایش تفاوت معنیداری بين تيمارهای مختلف و گروه شاهد مشاهده نشد ( Alishahi .)p>0.05و همکاران
( )2010در مطالعهای اثر عصاره ی آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غيراختصاصی در ماهی کپور معمولی را مورد بررسی قرار دادند و
تفاوت معنیداری در تعداد گلبولهای قرمز مشاهده نکردند که با مطالعهی حاضر همخوانی دارد .توليد اکسيژن در فرایند
فاگوسيتوزی خون ،انفجار تنفسی ناميده میشود ( .)Neumann et al., 2001در این تحقيق نتایج فعاليت انفجار تنفسی در پایان
آزمایش ،با وجود افزایش در تيمارهای  1%و  50%عصاره ی جلبک ،اختالف معنی داری را بين گروه شاهد و تيمارهای مختلف
آزمایش نشان نداد ( Rezaei .)p>0.05و همکاران ( )2012با مطالعهی برخی پارامترهای رشد و خون شناسی گربه ماهی پنگوسی
 Pangasianodon hypophthalmusبا افزودن عصاره ی گياه مریم گلی به جيره ،تفاوت معنی داری در ميزان انفجار تنفسی بين
تيمارهای مختلف مشاهده نکردند Pratheepa .و همکاران ( )2010در بررسی تأثير عصارهی برگ گياه  Aegle marmelosبر
فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی ،افزایش ميزان انفجار تنفسی را در مقایسه با تيمار شاهد گزارش کردند .همچنين
 Kanimozhiو همکاران ( )2013اثر ایمنی زایی عصاره جلبک  Sargassum whittiرا عليه باکتری  Pseudomonas fluorescenceدر
ماهی  Mugil cephalusبررسی کردند و به این نتيجه رسيدند که ميزان انفجار تنفسی در تيمار  %1نسبت به تيمارهای ،%0/5
 %1/5و شاهد به طور معنی داری بيشتر است .علت این تفاوتها منبع عصارهی پلی ساکارید ،غلظت پلی ساکارید ،روش استفاده و
زمان در معرض قرارگيری در نظر گرفته میشود ( .)Kanimozhi et al., 2013یافتههای حاصل از بررسی حاضر نشان داد که
عصارهی جلبک  Sargassum angustifoliumدر غلظتهای مورد استفاده میتواند بر برخی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی
اثر گذار باشد .از این رو به نظر میرسد که میتوان از عصارهی آبی جلبک ( Sargassum angustifolium )Agardh, 1820به عنوان
عاملی موثر بر بهبود فاکتور های خونی در ماهيان استفاده کرد .از آنجا که در طی این آزمایش ميزان گلبولهای سفيد در تيمارهای
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 افزایش یافته است لذا پيشنهاد میشود اثر این عصاره بر فاکتورهای ایمنی مورد بررسی قرار،مواجه شده با عصاره آبی این جلبک
.گيرد
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تشکر و قدردانی
 در این خصوص از مسئوالن.این تحقيق با استفاده از امکانات دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام گرفته است
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