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چکیده
مطالعه حا ضر با هدف برر سی اثر حفاظتی ا سانس دارچین در کاهش سمیت آفالتوک سین  B1جیره غذایی بچه ماهیان قزلآالی رنگین
کمان با تاکید بر شاخصهای خونی ،بیو شیمی سرم و آ سیب شنا سی بافت کبد انجام پذیرفت .بدین منظور ماهیان در  6تیمار آزمای شی
مت شکل از  3سطح آفالتوک سین ( 25 ،0 ppbو  )50و دو سطح ا سانس ( 0و  1در صد) هر کدام به سه تکرار تق سیم گردیدند .آزمایش به
مدت  60روز ادامه داشتتت .در انتهای آزمایش جهت بررستتی شتتاخصهای مذکور نمونهبرداری به صتتورت تدتتادفی انجام شتتد .درصتتد
هماتوکریت ،تعداد گلبول های قرمز و غلظت هموگلوبین تحت تأثیر مثبت وجود استتانس دارچین در جیره غذایی قرار گرفتند (.)P>0/05
همچنین وجود ستتتم آفالتوکستتتین در جیره غذایی با افزایش تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین خون گردید ( .)P>0/05میزان
فعالیت آنزیمهای  ALPو  ALTنیز در حضور سم آفالتوکسین افزایش یافت ( ،)P>0/05البته افزودن اسانس دارچین فعالیت  ALPسرم
ماهیان قرار گرفته در معرض آفالتوک سین را کاهش داد .همچنین اثر ا صلی املهای سطح آفالتوک سین و ا سانس جیره غذایی بر میزان
شاخصهای پروتئین کل و گلبولین معنی دار بود ،در حالیکه غلظت آلبومین و لیزوزیم سرم خون تحت تأثیر اثر متقابل سطح آفالتوکسین
و استتانس قرار گرفت ( .)P>0/05همچنین با افزایش ستتطح ستتم ،میزان شتتاخص کبدی به طور معنی داری کاهش یافت ( .)P>0/05در
برر سی های بافت شنا سی نیز الیمی همچون ات ساع روق خونی ،تخریب سیتوپال سم ،تجمع خون ،نفوذ سلولهای ایمنی و نکروز در
گروه های حاوی سم آفالتوک سین م شاهده گردید ،که متنا سب با سطح سم در جیره غذایی بود .نتیجه آنکه ،افزودن یک در صد ا سانس
دارچین به جیره غذایی سبب کاهش تغییرات نامطلوب بافتی و همچنین بهبود شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم ماهیان تغذیه شده
با جیرههای غذایی آلوده با آفالتوکسین بهویژه در گروه  25 ppbآفالتوکسین گردید.
واژگان کلیدی :آفالتوکسین  ،B1اسانس دارچین ،شاخصهای خونشناسی ،بیوشیمی سرم ،بافتشناسی کبد.
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 .1مقدمه
آفالتوکسینها ( )Aflatoxinsمهمترین سموم
قارچی سرطانزا هستند که توسط گونههای مختلف
Aspergillusو برخی گونههای جنس Penicillum
تولید میشوند .از میان انواع مختلف آفالتوکسین،
آفالتوکسین  (AFB1) B1سمیترین ،فراوانترین و
قویترین ترکیب سرطانزای طبیعی تلقی میشود
) (Williams et al., 2004و در حال حاضر یکی از
مهمترین مایکوتوکسینهای تحت نظارت سازمان غذا
و داروی آمریکا ( (FDAمیباشد ( Celik and Sur,
 .)2003آفالتوکسین در دام و طیور موجب کاهش
سر ت رشد و بازدهی پایین حیوان میشود ( Gallo
 ،)et al., 2010که خود سبب افزایش هزینههای تولید
میگردد .سمیت آفالتوکسین در گونههای مختلف
آبزیان از جمله قزلآالی رنگینکمان ،گربه ماهی
روگاهی ،تیالپیای نیل ،گوپی و میگوی ببری سیاه
بررسی و اثرات بیوشیمیایی ،خون شناختی ،ایمنی و
آسیب شناختی آفالتوکسینها به خوبی توسط
محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است
( .)Chavez-Sanchez et al., 1994برای مثال ماهی
تیالپیای نیل غالبا با مقادیر  1/5 ppmاز آفالتوکسین
 B1تحت تاثیر قرارگرفته است و جزو ماهیان مقاوم به
سموم قارچی تلقی میشود ( Zychowski et al.,
 .)2013میزان سمیت آفالتوکسین در آبزیان به غلظت
سم در غذا و همچنین مدت زمان رویارویی با آن
بستگی دارد ( .)Bauer et al., 1969سم آفالتوکسین
در طوالنی مدت موجب کم خونی و لکوپنیا میگردد
( .)Hussein et al., 2000همچنین آفالتوکسین B1
تغییر تعداد گلبولهای قرمز ،مقدار هماتوکریت ،مقدار
هموگلوبین و گلبولهای سفید خون و بیوشیمی سرم
میشود ) .(Mohapatra et al., 2011مقادیر پایین
آفالتوکسین  B1برای مدت طوالنی در گربه ماهی
آسیبهای بافتی (کبد و کلیه) شد
روگاهی با
) .(Jantratail and Lovell, 1990مواجهه با
آفالتوکسین موجب تغییرات محسوسی مانند رنگ
باختگی کبد ،کبد چرب ،هیپرپالزی ،تغییرات مجاری
صفراوی و بروز تومورهای کبدی در ماهی قزلآالی
رنگینکمان شده است ).(Hooft et al., 2011
همچنین یکی دیگر از نشانههای قابل مشاهده سمیت
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آفالتوکسین در جانوران کاهش ملکرد سیستم ایمنی
میباشد ( Celik et al., 2000; Santacroce et al.,
 .)2008برای مثال در مطالعه  El-Boshyو همکاران
( )2008مشخص شد که سم آفالتوکسین  B1با
کاهش میزان فعالیت لیزوزیم سرم خون ماهی تیالپیای
نیل می شود ،در حالیکه استفاده از -3-1بتاگلوکان
منجر به افزایش میزان فعالیت لیزوزیم این ماهیان شد.
در دهههای اخیر موفقیتهای زیادی در استفاده
از گیاهان دارویی در صنعت آبزیپروری حاصل شده
است ( .)Hahm et al., 2001ترکیبات گیاهی با
اهداف مختلفی مانند تحریک سیستم ایمنی ماهی و
سایر آبزیان پرورشی ( Lee et al., 2003; Tsoumas
 ،)et al., 1998ایفای نقش به نوان پربیوتیک ،درمان
بیماریهای فونی ،آرام بخشی و بیهوشی ماهی
( )Hahm et al., 2001و ترمیم زخمهای سطحی در
روش حمام درمانی با محرکهای ایمنی گیاهی
( )Kazemipour et al., 2005استفاده میشوند.
یکی از گیاهان دارویی شناخته شده در طب سنتی
ایران و همچنین در مطالعات بالینی انسانی و دامی،
گیاه دارچین میباشد .در کنار استفاده از روشهای
پیشگیرانه متداول در آلودگیهای غذایی به
مایکوتوکسینها ،جهت کاهش اثرات و جلوگیری از
سرطانزایی این سموم در حیوانات پرورشی ،مدرف
ویتامینها و آنتی اکسیدانها نیز توصیه شده
است ) .(Autrup et al., 1993خاصیت آنتی
اکسیدانی دارچین به لت وجود ترکیباتی نظیر اوژنول،
کاریونیلن ،سینئول و سینامآلدئید میباشد .اوژنول
دارای ویژگی محافظت کنندگی در برابر وامل
بیماریزا میباشد .سینامآلدئید و همچنین اوژنول
دارای خواص ضد میکروبی و ضد قارچی نیز میباشند.
ترکیب سینامآلدئید در دارچین سبب تحریک سیستم
ایمنی شده و به این سیستم در حمله به وامل فونی
یاری میرساند (Roozi .)Mushlova et al., 2009
و همکاران ( )2013طی مطالعهای اثر پودر دارچین را
روی شاخص های خون شناختی ماهی گرین ترور
مطالعه کردند .نتایج نشان داد که هماتوکریت،
هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز تحت تاثیر پودر
دارچین قرار نگرفت ،ولی تعداد گلبولهای سفید در
تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  1درصد
دارچین به طور معنیداری نسبت به گروه کنترل
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جدول  -1ترکیب اجزای سازنده اسانس دارچین ()Cinnamomum verum
ترکیب مؤثره
alpha-pinene
Camphene
Benzaldehyde
beta-pinene
para-cymene
Limonene
1.8-cineole
gama-terpinene
alpha-terpinene
Linalool
terpin-4-ol
αlpha-Terpineol
trans-Cinnamaldehyde
cis-Cinnamaldehyde
Eugenol
trans-Caryophyllene
cinnamyl acetate
caryophyllene oxide
αlpha-Cadinol

مجموع

افزایش یافت Ahmad .و همکاران ( )2011نیز پودر
دارچین را به نوان ماده محرک رشد و سیستم ایمنی
در ماهی تیالپیا به کار بردند و افزایش معنیدار تعداد
گلبول قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت را گزارش
نمودند.
با توجه به افزایش مدرف مواد اولیه گیاهی در
جیره های غذایی آبزیان ،احتمال افزایش آلودگی جیره
های غذایی آبزیان با سموم قارچی از جمله
آفالتوکسین وجود دارد .به همین دلیل مطالعه حاضر
با هدف بررسی قابلیت اسانس دارچین در تقویت
سیستم ایمنی و تعدیل سمیت سطوح مختلف
آفالتوکسین  B1در جیره غذایی بچه ماهی قزلآالی
رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissطرح ریزی
و اجرا گردید.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه آفالتوکسین B1
جهت تولید سم آفالتوکسین  ،B1ابتدا سویه R5
قارچ  Aspergillus flavusاز آزمایشگاه قارچ شناسی

گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران تهیه و در محیط
دکستروز آگار ( )PDAکشت داده شد .سپس
سوسپانسیون اسپور قارچ با استفاده از محلول tween
 80و با غلظت  1×105آماده گردید .در ادامه یک میلی

درصد
1/3
0/9
1
0/6
0/5
0/9
7/5
0/3
0/4
0/9
3/5
2/8
4/2
58/4
8/3
0/3
7
0/1
0/2
99/1

لیتر از سوسپانسیون حاصل به  50گرم از جیره غذایی
تجاری (کارخانه فرادانه شهرکرد )FFT2 ،با %20
رطوبت اضافه و مخلوط بدست آمده به مدت ده روز در
شرایط استریل ،دمای  27˚Cو تاریکی نگهداری شد.
در پایان دوره کشت ،جهت از بین بردن قارچها غذای
تجاری تخمیر شده اتوکالو گردید .سرانجام پس از
خشک کردن ،پودر حاوی سم آفالتوکسین  B1برای
تهیه جیره های غذایی آماده شد ( Çelik et al.,
 .)2000میزان سم آفالتوکسین  B1موجود در پودر
حاصل با استفاده از ستونهای اختداصی
( )immunoaffinity columnsو به کمک ( HPLC
 HPLC )FLD Waters alliance 2695سنجیده
شد ( .)Stroka et al., 2001استاندارد سم مذکور از
شرکت ( Arcos Organics Ltd )USAخریداری و
محلول متانولی با غلظت های  10 ،25 µg/mlو  5از
آن تهیه و تا زمان استفاده در دمای  -20°Cنگهداری
شد .اسانس دارچین نیز به روش تقطیر آبی تهیه و
ترکیبات موثره آن (جدول  )1با استفاده از
( Thermoquest-Finnigan Trace GC-MS, San
 GC-FID )Jose, CAو  GC–MSتعیین گردید
(.)Farzaneh et al., 2015

 .2.2تهیه ماهی و شرایط انجام آزمایش
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جدول  -2تیمارهای مختلف آزمایشی

تیمار

غذای مورد استفاده

1
2
3
4
5
6

غذای تجاری  0 ppb +سم آفالتوکسین  0 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  25 ppb +سم آفالتوکسین  0 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  50 ppb +سم آفالتوکسین  0 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  0 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  25 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  50 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس

*(اسانس دارچین)

تعداد  414قطعه بچه ماهی قزلآالی رنگین-
کمان با میانگین وزنی  9/67±1/20گرم از یکی از
مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی تهیه و به سالن
تکثیر و پرورش آبزیان منتقل شد .بچه ماهیان با
محلول نمک  3درصد ضد فونی و بطور تدادفی با
تراکم  23قطعه در هر مخزن (18مخزن 300لیتری)
میان تیمارها توزیع شدند .این مطالعه شامل 6تیمار
(هر تیمار دارای سه تکرار) بود که بدورت آزمایش
املی  3×2و در قالب یک طرح کامال تدادفی طی 60
روز انجام شد .با توجه به تیمارهای غذایی مورد نظر،
مقادیر مختلف آفالتوکسین به همراه اسانس دارچین
به جیره غذایی تجاری اضافه شد (جدول  .)2آزمایش
پس از طی دوره سازگاری ماهیان به شرایط آزمایشی
(به مدت دو هفته) ،شروع شد .در این مدت ماهیان با
جیره غذایی تجاری در حد نیم درصد وزن بدن در روز
تغذیه شدند ( .)Boujard et al., 2000غذادهی
ماهیان تیمارهای مختلف روزانه در سه و ده غذایی
صبح ،ظهر و در با توجه به دمای آب و وزن ماهیان
انجام شد (.)Lovell, 2003

 .3.2سنجش فراسنجههای خونشناسی
جهت بررسی فراسنجههای خونشناسی ،در انتهای
آزمایش از هر تیمار تعداد  6ماهی (هر تکرار  2قطعه
ماهی) بهطور تدادفی انتخاب و مل خونگیری با
استفاده از سرنگهای آغشته به هپارین صورت گرفت.
ماهیان پیش از خونگیری با پودر میخک بیهوش شدند.
البته  24سا ت قبل از خونگیری ،غذادهی آنها قطع
گردید .تعداد گلبولهای قرمز ( ،)RBCدرصد
هماتوکریت ( ،)Hctغلظت هموگلوبین ( )Hbو تعداد
گلبولهای سفید ( )WBCبا روشهای استاندارد
تعیین شدند (.(Simmons, 1997

 .4.2سنجش فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون
بهمنظور سنجش شاخصهای بیوشیمیایی ،بعد
از خونگیری نمونهها به مدت یک سا ت در دمای اتاق
منعقد و سپس در دمای  4درجه سانتیگراد
سانتریفیوژ گردیدند .سرم هر نمونه به طور جداگانه در
دمای  -80˚Cنگهداری شدند ( Siwicki et al.,
 .)1994در نهایت فراسنجههای بیوشیمیایی خون
شامل آنزیمهای آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPآسپارتات
آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین آمینوترانسفراز
( ،)ALTپروتئین کل ( ،)TPآلبومین ( )ALBو
گلبولین ( )GLBطبق راهنمای شرکت سازنده کیت
(پارس آزمون) سنجیده شدند .فعالیت لیزوزیم ()Lys
نیز بر اساس روش  Clertonو همکاران ( )2001و
 Kimو  )2006( Austinبر مبنای لیز باکتری گرم
مثبت حساس به آنزیم لیزوزیمMicrococcus ،
 ،lysodeikticusبا مشخدات ( Sigma, M 3770,
 St. Louis, (USAاندازهگیری شد.

 .5.2شاخص کبدی ( )HSIو بافت شناسی کبد
شاخص کبدی بهصورت درصدی از وزن بدن هر
ماهی محاسبه شد .بهمنظور مطالعات بافتشناسی ،از
بافت کبد بچه ماهیان تیمارهای مختلف نمونهبرداری
صورت گرفت ( .)Ferraris et al., 1987نمونههای
فوق ابتدا به مدت  72سا ت در محلول بوئن تثبیت و
سپس به الکل اتانول  %70منتقل و تا زمان انجام
مطالعات بافتشناسی در این محلول نگهداری شدند.
بعد از آبگیری و قالبگیری بافتها ،برشهای 5
میکرونی از بافت کبد تهیه و به روش  H&Eرنگ
آمیزی شد و آسیبها با میکروسکوپ نوری
) (Olympus, Germanyمورد بررسی قرار گرفت.
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جدول  -3نتایج آنالیز واریانس شاخص کبدی و پارامترهای خونی گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش

HSI

RBC

Hct

Hb

WBC

امل

P-value

P-value

P-value

P-value

P-value

اسانس

0/018

0/000

0/000

0/000

0/885

آفالتوکسین

0/011

0/007

0/057

0/005

0/133

اسانس*آفالتوکسین

0/368

0/297

0/026

0/241

0/148

6

 :HSIشاخص کبدی (درصد) :RBC ،گلبولهای قرمز خون (  :Hct ،)cell/ml×10هماتوکریت (درصد) :Hb ،غلظت هموگلوبین
( :WBC ،)g/dlگلبولهای سفید خون ()cell/ml×103
جدول  -4درصد هماتوکریت تیمارهای مختلف پرورشی در انتهای دوره پرورش ()Mean ± SE

تیمار

درصد هماتوکریت

1
2
3
4
5
6

24/12±2/20
29/05±2/78bc
23/73±2/51c
30/08±2/92bc
34/67±2/87c
42/17±1/52a

*c

*حروف متفاوت نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان گروهها میباشد ()P>0/05
جدول  -5تعداد گلبولهای قرمز و میزان هموگلوبین خون ماهیان آزمایشی در انتهای دوره پرورش ()Mean±SE

تیمار

گلبولهای قرمز خون ()cell/ml×106

غلظت هموگلوبین ()g/dl

فاقد آفالتوکسین

*0/75±0/04 b

*2/49±0/14 b

 25 ppbآفالتوکسین
 50ppbوو
آفالتوکسین

0/95±0/05a

3/04±0/17a

0/94±0/08a

3/09±0/24a

*حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان گروهها میباشد ()P≥0/05

 .6.2آنالیز آماری
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار
آماری  Minitabنسخه  16استفاده شد .تجزیه و
تحلیل آماری دادهها با استفاده از آنالیز واریانس دو
طرفه صورت پذیرفت .نرمال بودن دادهها و همگنی
واریانسها به ترتیب با استفاده از آزمونهای
کولموگروف-اسمیرنوف و بارتلت بررسی شد .جهت
حدول مفروضات آنالیز واریانس در صورت لزوم از
تبدیل باکس-کاکس استفاده گردید .در تمام بررسیها
سطح معنیدار بودن اختالفها کمتر از  0/05در نظر
گرفته شد و نتایج به صورت  Mean±SEگزارش
گردیدند.

 .3نتایج
 .1.3پارامترهای خونی

نتایج مربوط به آنالیز واریانس پارامترهای خونی
گروههای آزمایشی در انتهای دوره پرورش در جدول 3
ارائه شده است .نتایج نشان داد که از لحاظ تعداد
گلبولهای سفید خون اختالف معنی داری میان
تیمارهای مختلف وجود نداشت ( .)P<0/05همچنین
اثر متقابل اسانس*آفالتوکسین بر درصد هماتوکریت و
اثر اصلی اسانس و آفالتوکسین بر تعداد گلبولهای
قرمز و غلظت هموگلوبین معنیدار بود (.)P≥0/05
وجود اسانس موجب بهبود درصد هماتوکریت در گروه-
های مختلف آزمایشی گردید ( ،P≥0/05جدول .)4
همچنین وجود سم آفالتوکسین در جیره غذایی با
افزایش تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین خون
شد ( ،P≥0/05جدول  .)5الوه بر این افزودن اسانس
دارچین با افزایش تعداد گلبول های قرمز و غلظت
هموگلوبین خون گردید (بهترتیب cell/ml×106
 3/27±0/14 g/dl ،1/01±0/05برای جیره حاوی
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جدول  -6نتایج آنالیز واریانس پارامترهای مورد مطالعه در گروههای مختلف در انتهای دوره پرورش

ALP

AST

ALT

TP

ALB

امل

P-value

P-value

P-value

P-value

P-value

GLB
P-value

Lys
P-value

اسانس

0/42

0/074

0/919

0/003

0/319

0/007

0/82

آفالتوکسین

0/19

0/536

0/001

0/034

0/004

0/015

0/01

اسانس*آفالتوکسین

0/000

0/061

0/477

0/305

0/048

0/206

0/000

 :ALPآلکالین فسفاتاز ( :AST ،)U/lآسپارتات آمینو ترانسفراز ( :ALT ،)U/lآالنین آمینو ترانسفراز ( :TP ،)U/lپروتئین کل (،)g/l
 :ALBآلبومین ( :GLB ،)g/lگلبولین ( :Lys ،)g/lلیزوزیم (.)μg/ml
جدول  -7فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم ماهیان تیمارهای مختلف پرورشی در انتهای دوره ()Mean±SE

تیمار

فعالیت آلکالین فسفاتاز )(U/l

1
2
3
4
5
6

596/2±53/55
1447/88±80/07a
1444/21±84/51a
1346/11±69/14ab
674/32±68/92bc
1123/71±70/05abc
*c

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان تیمارها میباشد
()P≥0/05

جدول  -8فعالیت آالنین آمینو ترانسفراز سرم ماهیان تیمارها در انتهای دوره پرورش ()Mean±SE

آالنین آمینو ترانسفراز )(U/l

تیمار

14/14±3/25

*b

فاقد آفالتوکسین
 25ppbآفالتوکسین

a

47/02±7/63

 50ppbآفالتوکسین

33/64±4/92a

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان تیمارها میاشد ()P≥0/05

اسانس و ،0/74±0/04 cell/ml×106
 2/45±0/12برای جیره فاقد اسانس.)P≥0/05 ،

g/dl

 .2.3شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون
نتایج مربوط به آنالیز واریانس شاخصهای
بیوشیمیایی سرم خون گروههای مختلف آزمایشی در
انتهای دوره پرورش در جدول  6ارائه شده است.
فعالیت  ALPسرم تحت تاثیر اثر متقابل
اسانس*آفالتوکسین قرار گرفت ،بهطوری که بیشترین
و کمترین میزان فعالیت  ALPبه ترتیب در تیمار
حاوی  1درصد اسانس  25 ppbسم آفالتوکسین B1و
تیمار فاقد اسانس و سم آفالتوکسین( B1گروه شاهد)،
مشاهده شد ( ،P≥0/05جدول  .)7فعالیت  ALTنیز
فقط تحت تاثیر آفالتوکسین قرار گرفت و بیشترین
فعالیت  ALTدر تیمار حاوی  25 ppbآفالتوکسین
 B1بود ( ،P≥0/05جدول  .)8سطوح مختلف اسانس و

آفالتوکسین جیره غذایی تأثیری بر میزان فعالیت آنزیم
 ASTسرم نداشت (.)P>0/05
غلظت آلبومین و لیزوزیم سرم خون تحت تأثیر
اثر متقابل سطح آفالتوکسین*اسانس قرار گرفت
(جدول  .)P≥0/05 ،6بیشترین میزان آلبومین سرم در
تیمار حاوی  1درصد اسانس و فاقد آفالتوکسین و
کمترین میزان آن نیز در جیرههای غذایی حاوی ppb
 25و  50 ppbآفالتوکسین  B1مشاهده شد
( ،P≥0/05جدول  .)9بیشترین میزان لیزوزیم سرم
خون مربوط به تیمار حاوی  25ppbآفالتوکسین  B1و
فاقد اسانس بود ( ،P≥0/05جدول  .)9تنها اثرات اصلی
املهای اسانس و سم آفالتوکسین بر میزان گلبولین
و پروتئین کل سرم معنیدار بود (جدول .)P≥0/05 ،6
میزان پروتئین کل در تیمارهای حاوی و فاقد اسانس
به ترتیب  49/19±3/95 g/lو  34/54±2/88تعیین
گردید و میزان گلبولین سرم خون نیز در تیمارهای
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جدول  -9میزان آلبومین و فعالیت لیزوزیم سرم خون ماهیان گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش ()Mean±SE

فعالیت لیزوزیم ()μg/ml

میزان آلبومین ()g/l

تیمار

*5/07±1/32ab
8/58±0/26ab
1
a
ab
13/19±2/27
8/87±0/45
2
b
ab
1/86±0/32
6/63±0/27
3
b
a
2/29±0/24
9/85±0/13
4
ab
b
5/30±2/12
6/10±0/33
5
a
b
12/29±1/33
6/20±0/38
6
*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان تیمارها میباشد ()P≥0/05
جدول  -10میزان گلبولین و پروتئین کل سرم خون ماهیان گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش ()Mean±SE

تیمار

گلبولین ()g/l

پروتئین کل ()g/l

فاقد آفالتوکسین

25/36±4/0b

34/57±4/08b

 25 ppbآفالتوکسین
وو
 50ppbآفالتوکسین

*42/2±4/73a

*49/70±4/86a

34/89±4/45ab

41/32±4/40ab

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان تیمارها میباشد ()P≥0/05
جدول  -11شاخص کبدی (درصد) تیمارهای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش ()Mean±SE

تیمار

شاخص کبدی (درصد)

فاقد آفالتوکسین

1/69±0/14

25ppbآفالتوکسین

ab

1/46±0/05

50ppbآفالتوکسین

1/38±0/08b

*a

*حروف متفاوت نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار میان گروهها میباشد ()P≥0/05
جدول  -12آسیبشناسی بافت کبد گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش

تیمار

تخریب سیتوپالسم

اتساع روق

تجمع خون

نفوذ سلولهای ایمنی

نکروز

1

-

-

-

-

-

2

++

++

+++

++

++

3

++++

++++

+++

++++

++++

4

+

+

+

-

-

5

++

+++

++

+

-

6

+++

++

++

+++

+++

 +خفیف ++ ،خفیف تا متوسط +++ ،متوسط ++++ ،زیاد

حاوی و فاقد اسانس به ترتیب  41/79±4/13 g/lو
 26/5±2/6بود ( .)P≥0/05همچنین وجود 25 ppb
سم آفالتوکسین در جیره غذایی با افزایش معنی
دار پروتئین کل و گلبولین سرم خون گردید ،که مشابه
روند مشاهده شده برای میزان فعالیت لیزوزیم و مقدار
آلبومین تیمارهای دریافت کننده سم آفالتوکسین بود
( ،P≥0/05جدول .)10

 .3.3نتایج بافت شناسی کبد
نتایج مربوط به آنالیز واریانس شاخصکبدی
گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش در
جدول  3ارائه شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده
اثر آفالتوکسین و اسانس دارچین بر شاخص کبدی
معنی دار بود به طوری که بیشترین و کمترین میزان
شاخص کبدی به ترتیب مربوط به تیمار فاقد سم
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شکل  -1شکل  -1برش عر ضی کبد گروههای مختلف آزمای شی در انتهای دوره پرورش ،رنگ آمیزی  :A( H&Eغذای تجاری +
 0 ppbسم آفالتوکسین  0 + B1درصد اسانس :B ،غذای تجاری  0 ppb +سم آفالتوکسین 1 + B1درصد اسانس :C ،غذای تجاری
 25 ppb +سم آفالتوکسین  0 + B1درصد اسانس :D ،غذای تجاری  50 ppb +سم آفالتوکسین  0 + B1درصد اسانس :E ،غذای
تجاری  25 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس و  :Fغذای تجاری  50 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس).
تخریب سیتوپال سمی شدید به همراه تجمع قابل توجه خون و ات ساع عروق در گروههای  Cو  Dقابل م شاهده ا ست .ا ستفاده
همزمان ا سانس دارچین با سم آفالتوک سین  B1موجب بهبود ن سبی بافت ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف آفالتوک سین B1
گردید :CD .تخریب سیتوپالسم :PS ،پیکنوز :VD ،اتساع عروق و  :Nنکروز.

آفالتوکسین  B1و تیمار حاوی  50ppbسم
آفالتوکسین  B1بود ( ،P≥0/05جدول  .)11همچنین
با افزودن اسانس دارچین ،میزان شاخص کبدی به
شکل معنیداری افزایش یافت (به ترتیب 1/61±0/07
و  1/41±0/05درصد از وزن کل بدن برای جیرههای
دارای اسانس و فاقد اسانس.)P≥0/05 ،
با توجه به نتایج (شکل  1و جدول  ،)12در گروه
حاوی  25 ppbآفالتوکسین ،اتساع روق ،تخریب
سیتوپالسم ،تجمع خون ،نفوذ سلولهای ایمنی به
صورت خفیف تا متوسط ،مشاهده شد .در گروه تغذیه
شده با جیره غذایی حاوی  50ppbسم آفالتوکسین
نیز بهطور قابل توجهی افزایش تخریب سیتوپالسم،
اتساع روق ،ادم ،ناپدید شدن هسته و تجمع خون
همراه با افزایش نفوذ سلول های ایمنی و نکروز شدید
مشاهده گردید .در گروه یک درصد اسانس به
همراه  25 ppbآفالتوکسین ،به طور مشهودی تخریب
سلولی و تجمع خون ناشی از وجود سم کاهش یافت.

در گروه اسانس به همراه  50 ppbآفالتوکسین
تغییرات قابل توجهی در کاهش آسیبهای بافتی دیده
نشد ،با این حال اسانس استفاده شده در برخی نقاط
با کاهش تجمع خون گردید و در برخی نقاط دیگر
بهطور کامل از نفوذ سلولهای ایمنی جلوگیری نمود.
همچنین در مقادیر باالی سم ،با وجود افزودن اسانس،
نکروز سلولهای کبدی همچنان قابل مشاهده بودند.
افزایش آسیبهای سلولی در اپیتلیوم مجرای صفراوی
در هر دو گروه حاوی آفالتوکسین چه به صورت تنها
چه به صورت ترکیب با اسانس مشاهده شد ،البته
افزودن اسانس به جیره غذایی سبب کاهش اثرات ناشی
از سم آفالتوکسین شد.

 .4بحث و نتیجهگیری
از سال  1970تاکنون صنعت آبزیپروری از رشد
قابل توجهی برخوردار بوده است ( Buentello et al.,
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 )2015و در این میان تغذیه و اطمینان از سالمت
غذای مدرفی یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت آبزی
پروری تلقی میشود با این حال در خوراک تولیدی
آبزیان وجود سموم ،میکروبها ،قارچها و متابولیتهای
آنها به ویژه آفالتوکسینها گزارش شده است که منجر
به کاهش کیفیت جیره غذایی و همچنین هدر رفت
سرمایه و به تبع آن افزایش هزینههای تولید میگردد
( .)Azimi et al., 2013سموم قارچی از جمله
ترکیباتب هستند که به طور ناخواسته وارد جیرههای
غذایی آبزیان گشته و موجب مشکالت زیادی برای
آبزی و پرورش دهندگان میشوند.
سم آفالتوکسین موجب افزایش تعداد گلبول
قرمز و غلظت هموگلوبین خون گردید Donmez .و
همکاران ( )2012گزارش نمودند که آفالتوکسین
سبب کاهش معنیدار میزان هموگلوبین ،گلبولهای
قرمز و گلبولهای سفید خون میشود که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی ندارد .این دم همخوانی شاید
به دلیل تفاوت در وزن ماهیان ،آبزی و خشکیزی بودن
حیوانات و نیز سن و گونه ماهی باشد Kececi .و
همکاران ( )1998نیز گزارش کردند که بهدلیل وجود
آفالتوکسین  B1در جیرههای غذایی از میزان
هماتوکریت و هموگلوبین خون در جوجههای گوشتی
کاسته شد .همچنین  Oguzو همکاران ()2000
مشاهده کردند که سطح هماتوکریت ،هموگلوبین و
گلبولهای قرمز جوجههای گوشتی در حضور
آفالتوکسین کاهش یافت .دم هم خوانی مطالعات
مذکور با نتایج تحقیق حاضر در افزایش تعداد گلبول
قرمز و میزان هموگلوبین میتواند بهدلیل اثرات
احتمالی آفالتوکسین در ایجاد استرس کمبود اکسیژن
در ماهیان تحت بررسی باشد .در این شرایط ماهی برای
جبران کمبود اکسیژن دست به افزایش تولید گلبول-
های قرمز زده و در نتیجه میزان هماتوکریت و
هموگلوبین خون افزایش مییابد .بطور مثال
 Fernandezو همکاران ( )2000مشاهده کردند که
 2 ppmآفالتوکسین در جیره غذایی گوسفندان سبب
افزایش تعداد گلبولهای قرمز و هموگلوبین خون
گردید که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .آنها
بیان داشتند که افزایش غلظت هموگلوبین بر قابلیت
انتقال گازهای تنفسی در خون و بازده قلب موثر است.
در همین راستا پژوهشی روی جنین ماهی گورخری
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نشان داد که رویارویی با غلظتهای باالی مس (به
نوان یک سم محیطی) موجب افزایش میزان بیان ژن
هموگلوبین گردید ،که پژوهشگران دلیل آن را به
افزایش میزان گونههای فعال اکسیژن ( )ROSنسبت
دادند ( .)Zhou et al., 2016افزایش تولید گونههای
فعال اکسیژن به دلیل وجود سم آفالتوکسین در جیره
غذایی آبزیان و سایر حیوانات توسط پژوهشگران
گزارش شده است ( Koohi et al., 2011; Liu and
 .)Wang, 2016همچنین غلظت سم ،سن و نژاد
حیوان میتواند اثر مایکوتوکسینها را در جیرههای
غذایی متاثر سازد .الوه بر این ،اثر آفالتوکسین بر
فراسنجههای خون شناسی بسیار متغیر است ( Van
Vleet and Ferrans, 1992; Chowdhury et al.,
.)2005; Selim et al., 2014

استفاده از واملی به نوان پادزهر برای سموم
بهویژه سم آفالتوکسین ،میتواند از لحاظ درمانی و
اقتدادی مهم تلقی گردد (.)Oguz et al., 2000
درصد هماتوکریت ،تعداد گلبولهای قرمز و غلظت
هموگلوبین خون تحت تأثیر اسانس دارچین افزایش
یافت Ahmad .و همکاران ( )2011پودر دارچین را به
نوان ماده محرک رشد و سیستم ایمنی در ماهی
تیالپیا به کار بردند ،آنها مشاهده کردند که افزودن
پودر دارچین به جیره غذایی ماهی منجر به افزایش
معنیدار هماتوکریت میگردد Roozi .و همکاران
( )2013طی مطالعهای اثر پودر دارچین را روی
شاخص های خون شناختی ماهی گرین ترور مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که هماتوکریت
تحت تاثیر پودر دارچین قرار گرفت .البته بر خالف
تحقیق حاضر ،در پژوهشی  Rezaeiو همکاران
( )2012اثرات داره گیاه مریم گلی را بر هماتوکریت
خون گربه ماهی پنگوسی مورد بررسی نمودند و تفاوت
معنیداری در میزان هماتوکریت خون تیمارهای
مختلف آزمایشی مشاهده نکردند.
میزان فعالیت آنزیمهای ALT ،ASTو ALP
سرم به نوان نشانگرهایی جهت بررسی آسیبهای
کبدی مورد استفاده قرار میگیرند .در تحقیق حاضر،
سم آفالتوکسین با افزایش میزان فعالیت آنزیمهای
 ALPو  ALTگردید ،در حالی که تأثیری بر میزان
آنزیم  ASTنداشت Denli .و همکاران ( ،)2009تاثیر
سم آفالتوکسین  B1را بر فراسنجههای بیوشیمیایی
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خون جوجههای گوشتی مورد بررسی و افزایش میزان
فعالیت آنزیم  ALPسرم خون را گزارش کردند.
همچنین  Boonyaratpalinو همکاران ( )2001تاثیر
غلظتهای مختلف سم آفالتوکسین را بر میگوی ببری
سیاه مورد مطالعه قرار دادند .آنها مشاهده نمودند که
سطح  ALPدر مدت زمان چهار هفته تغییر معنیداری
نداشت اما بعد از هشت هفته میزان فعالیت این آنزیم
افزایش یافت که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی
دارد Han .و همکاران ( ،)2010تاثیر  28/6 ppbسم
آفالتوکسین  B1را در هفت گروه غذایی متفاوت بر
میزان فعالیت آنزیم  ALTسرم  Gibel Carpمورد
بررسی قرار دادند ،نتایج نشان داد که میزان فعالیت
این آنزیم بعد از سه ماه در تیماری که بیشترین مقدار
آفالتوکسین را دریافت کرده بود بهطور معنیداری
افزایش یافت .دلیل افزایش فعالیت این آنزیم ها به
آسیبهای وارد شده بهبافتهای مختلف از جمله بافت
کبد نسبت داده شده است ،نکتهای که در بررسی
بافتشناسی کبد ماهیان تیمارهای مختلف بهخوبی
قابل مشاهده است.
در تحقیق حاضر ،مقادیر باالی سم آفالتوکسین
در جیره غذایی با کاهش میزان آلبومین گردید ،که
این کاهش ،ممکن است بهدلیل مهار رونویسی DNA
و ساخت پروتئین باشد ،چرا که آفالتوکسین با
جلوگیری از انتقال اسید آمینه و ترجمه m-RNA
میتواند منجر به کاهش تولید پادتنها گردد ( Jindal
 .) et al., 2015در تحقیق حاضر بیشترین میزان
گلبولین ،پروتئین کل و لیزوزیم سرم خون در تیمار
حاوی  25 ppbسم آفالتوکسین  B1و صفر درصد
اسانس مشاهده شد ،ولی با افزایش غلظت سم به ppb
 ،50میزان آن کاهش یافت .در مطالعه  El-Boshyو
همکاران ( )2008مشخص گردید که سم آفالتوکسین
 ،B1با کاهش میزان فعالیت لیزوزیم سرم خون
ماهی تیالپیای نیل گردید که با بخشی از نتایج تحقیق
حاضر همخوانی ندارد .بهنظر میرسد سطوح پایین سم
آفالتوکسین ( 25 ppbدر این مطالعه) از توانایی
تحریک سیستم ایمنی برخوردار است .مطالعه
 Zychowskiو همکاران ( )2013 a, bدر ماهی
Oreochromis
 Sciaenops ocellatusو
 niloticusنشان داد که پاسخ سیستم ایمنی به سطوح
مختلف سم آفالتوکسین  B1از حالت خطی وابسته به
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غلظت تبعیت نمیکند و بسته به گونه مورد مطالعه،
برخی غلظتهای سم (به ترتیب  0/1و  3 ppmبرای
گونههای باال) ،سطح فعالیت لیزوزیم و یا تریپسین سرم
را نسبت به گروه شاهد افزایش میدهند .همچنین
وجود اسانس دارچین در جیرههای غذایی موجب
افزایش قابل توجه شاخصهایی نظیر میران پروتئین
کل ،آلبومین و گلوبولین و همچنین لیزوزیم در ماهیان
تغذیه شده با جیره غذایی حاوی  50 ppbآفالتوکسین
 B1گردید .بهطور مشابهی تغذیه کپور معمولی با
دارههای  Oliviera decumbensو Satureja
 khuzestanicaبه نوان محرک ایمنی موجب افزایش
شاخصهای سیستم ایمنی از جمله لیزوزیم سرمی
ماهیان بدون واکسیناسیون گردید ( Alishahi et al.,
 .)2015در پژوهش  Acarو همکاران ()2014
مشخص شد که اسانس پوست Citrus siensis
موجب افزایش شاخصهایی نظیر لیزوزیم ،گلبولین،
هماتوکریت و هموگلوبین ماهی O. mossambicus
گردید.
شاخص کبدی وضعیت سالمتی حیوان و
همچنین میزان ذخایر انرژی آن را نشان میدهد و
ماهی در شرایط نامناسب محیطی معموالً از کبد
کوچکتری (با انرژی ذخیره شده کمتر در کبد)
برخوردار است ( .)Dong et al., 2012بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،بیشترین میزان شاخص کبدی در تیمار
فاقد سم آفالتوکسین  B1و کم ترین میزان آن در تیمار
حاوی  50ppbسم آفالتوکسین  B1مشاهده گردید،
نکتهای که توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است.
 Zychowskiو همکاران ( )2013bاثر مکمل غذایی
نواسیل بر ملکرد رشد و سالمت ماهی تیالپیای نیل
تغذیه شده با خوراک آلوده به آفالتوکسین  B1را
بررسی و گزارش کردند که شاخص کبدی به طور
معنیداری در گروه تغذیه شده با آفالتوکسین B1
کاهش یافت Sepahdari .و همکاران ( )2010نیز در
پژوهشی اثر سطوح مختلف سم آفالتوکسین  B1را
روی میزان بقا و رشد و تغییرات شاخص کبدی فیل
ماهی بررسی نمودند و بیشترین میزان شاخص کبدی
را در تیمار فاقد سم آفالتوکسین  B1گزارش کردند که
با نتایج تحقیق حاضر هم سو می باشد .از آنجا که
کبد اولین اندام متأثر از آفالتوکسین قلمداد میشود،
بهنظر می رسد در این تیمارها شرایط تغذیهای مناسب
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نبوده و کبد از اندازه کوچکتری برخوردار بوده است.
تغییرات بافتی و همچنین کاهش  HSIماهیان تغذیه
شده با جیره غذایی آلوده به آفالتوکسین نشان دهنده
روند تخریب بافت کبد در ماهیان تیمارهای مربوطه
میباشد (.)Zychowski et al., 2013b
آفالتوکسین بهصورت وابسته به دوز موجب تخریب
و ضایعات بافتی در کبد ماهیان گردید و افزودن اسانس
دارچین در گروه 25 ppbآفالتوکسین موجب کاهش
قابل مالحظه تخریب سلولی و تجمع خون شد .با این
حال در ترکیب اسانس و  50ppbآفالتوکسین تغییرات
قابل توجهی در کاهش آسیبهای بافتی دیده نشد.
همانند نتایج پژوهش حاضر ،وجود آفالتوکسین در
جیره غذایی گربه ماهی کانالی موجب نکروز شدید
کبد ،بافتهای خونساز و لوزالمعده و همچنین افزایش
سلولهای التهابی و خیز سلولهای کبدی شد
( .)Jantratail and Lovell, 1990متابولیسم
مایکوتوکسینها منجر به ایجاد ترکیبات سمی در
اندامها و سلولهای مختلف بدن میشود ( Bondy
and Pestka, 2000; Oswald and Comera,

 .)1998همچنین سم آفالتوکسین به همراه ترکیبات
سمی حاصل از آن ممکن است در شکلگیری رادیکال-
های آزاد که منجر به تخریب سلولهای کبدی می-
گردند ،نقش داشته باشند (.)Hagen et al., 2002
همچنین در پی ایجاد آسیبهای بافتی ،میزان استرس
اکسیداتیو در بافت درگیر افزایش مییابد ( Muriel,
 )2009در واقع اثرات تعاملی رادیکالهای آزاد ناشی از
تجمع سم در بافت کبد ،میتواند موجب اختالل در
کارکرد آن شود ) .(Ganz, 2003تغییر شرایط
اکسیداسیون/احیا سلولی در بافت کبد بهدلیل وجود
آفالتوکسین  B1در جیره غذایی ماهیان پرورشی
نیازمند بررسیهای بیشتری است.
در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی بته
دلیتل توارض کم و دارا بودن ترکیبات فعال بتا
خاصتیت آنتتی اکستیدانی ،همواره مورد توجه بتوده
استت Osawa .و  )2005( Katoنشان دادند که منابع
گیاهی میتوانند بافتها را از آسیبهتای ناشی از وجود
رادیکالهای آزاد حفظ کنند Khosravi .و همکاران
( )2013نیز طی مطالعهایی گزارش کردند داره
هیدروالکلی گیاه مریم گلتی قادر به مهار اثرات
اکسیدانی ایزونیازید و تولید رادیکال آزاد در موشها
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است .در مطالعه حاضر نیز اسانس دارچین نقش
حفاظتی قابل توجهی برای بافت کبد داشت که می
تواند بهدلیل اثرات محافظتی و حمایتی آن بر سلول-
های بافت کبد باشد .البته این اثر حفاظتی بسته به
غلظت سم موجود در جیره غذایی ماهیان داشت و در
مقادیر باالی سم نقش حفاظتی اسانس دارچین چشم-
گیر نبود .تعامل میان ترکیبات فعال گیاهی از جمله
فالوونوئیدها و غشاء سلولی یکی دیگر از مهمترین
مکانیسمهای ملکرد این ترکیبات محسوب میشود
( .)Verstraeten et al., 2010اسانس دارچین نیز
ممکن است با تثبیت غشاء سلولی ،شدت آسیبهای
ناشی از رادیکالهای آزاد را کاهش دهد .الوه بر این،
اسانس دارچین میتواند با مهار رادیکالهای آزاد و
افزایش سر ت ترمیم سلولی از پیشرفت آسیبها
بکاهد .در این میان آنتی اکسیدانها به نوان
اصلیترین راه مبارزه با رادیکالهای آزاد و بازسازی
سلولهای تخریب شده مطرح هستند .الوه بر این،
موجب افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن در مقابل
انواع بیماریها میگردد.
نتیجه آنکه آفالتوکسین سبب تخریب بافت کبد
و در نتیجه آزادسازی آنزیمهای بافتی (انواع
ترانسفرازهای مورد بررسی در این پژوهش) به جریان
خون گردید .همچنین تخریب بافتی ناشی از
آفالتوکسین  B1تا حدودی به وسیله اسانس دارچین
بهبود یافت .بنابراین اسانس دارچین می تواند گزینه
مناسبی برای کاهش اثرات سوء سموم بهویژه در بافت
کبد باشد .با این وجود بررسی سازوکار حفاظتی اسانس
دارچین و سایر ترکیبات گیاهی با تاکید بر شاخصهای
استرس اکسیداتیو و همچنین بررسی کلیت غشاء
سلولی و تعامل میان ترکیبات زیست فعال گیاهی و
غشاء سلولی میتواند اطال ات ارزشمندی حاصل آورد
که در تهیه و فرموالسیون جیرههای غذایی آبزیان موثر
خواهد بود.
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