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مطالعه اثرات عصارههای آبی و الکلی گیاه مرزنجوش ( )Origanum vulgare L.بر درصد
بقاء و برخی از شاخصهای خونی ماهی کپور معمولی آلوده با آئروموناس هیدرو فیال

چکیده

محمود بهمنی

از معمولترین باکتریهای موجود در آب شیرین سراسر جهان آئروموناس هیدرو فیال است که

یفرد
سید مهدی حسین 

اغلب سبب بیماری در ماهیان پرورشی میشود .در طی سالهای گذشته جهت مقابله با بیماریهای

*1
2

7

مریم اهدایی

عفونی آنتیبیوتیکها بهطور گستردهای مورداستفاده قرارگرفتهاند .در مقابل با رواج گرایش جهانی
آبزیپروری سبز و توسعه سیستمهای ارگانیک کاربرد گیاهان داروئی بهعنوان درمان آنتیبیوتیکی

 .2موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای

موردتوجه قرارگرفته است .در این میان مرزنجوش از گیاهان مورداستفاده در طب سنتی میباشد که

خزر .رشت ،ایران

برای درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارد .در این تحقیق تأثیرات عصارههای آبی و الکلی گیاه

یهای آبزیان ،گروه
 .1استادیار بهداشت و بیمار 

مرزنجوش بر درصد بقاء و برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی که به باکتری آئروموناس

شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل،

هیدرو فیال آلودگی داشتند موردبررسی قرار گرفت .بدین منظور ابتدا عصارههای آبی و الکلی گیاه

ایران

مرزنجوش تهیه گردید و در مرحله بعد تعداد 251عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 211 ±15

 .3کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،واحد

گرم تهیه شد .بعد از آداپتاسیون ماهیها به  5گروه در  3تکرار (تعداد  21عدد ماهی در هر تکرار)

علوم و تحقیقات گیالن ،دانشگاه آزاد اسالمی،

تقسیم شدند .در گروه شاهد مثبت تزریق سرم فیزیولوژی در ناحیه داخل صفاقی انجام شد و ماهیان

رشت ،ایران

هیچگونه عصارهای دریافت نکردند .در تیمار شاهد منفی تزریق باکتری زنده آئروموناس به میزان
 2/5×211در ناحیه داخل صفاقی صورت پذیرفت و نمونهها با غذای عادی کپور تغذیه شدند .همین
مقدار باکتری به  3تیمار دیگر تزریق شد و به ترتیب تیمار سوم  21گرم عصاره آبی ،تیمار چهارم
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2گرم عصاره اتانولی و تیمار پنجم 1/15گرم عصاره متانولی به ازای هر  2111گرم غذا دریافت
کردند .بعد از اتمام دوره 35روزه آزمایش از نمونهها خونگیری و تستهای سنجش فاکتورهای

تاریخ دریافت2313/11/11 :

خونی انجام شد .همچنین میزان درصد بقاء در طول دوره ثبت و محاسبه گردید .نتایج نشان داد که

تاریخ پذیرش2313/13/11 :

عصارههای گیاه مرزنجوش باعث تغییر در فاکتورهای خونی ماهیان مبتالبه باکتری مذکور گردیده

کد مقاله2313131231 :

که این تأثیرات با شدت بیشتر در عصارههای الکلی بخصوص متانولی نسبت به عصاره آبی مشاهده

این

گردید .همچنین میزان درصد بقاء در تیمار دریافتکننده عصاره متانولی اختالف معنیداری با تیمار

کارشناسی ارشد است.

مقاله

برگرفته

از

پایاننامه

شاهد از خود نشان داد که میتوان بیان کرد احتماالً بتوان از این گیاه برای درمان بیماریهای ناشی
از آئروموناس هیدرو فیالی در ماهیان بهعنوان یک مکمل و یا جایگزین آنتیبیوتیکی استفاده کرد.
البته برای تجویز قطعی نیاز به مطالعات تکمیلی و وسیعتر احساس میشود.

واژگان کلیدی:

آئروموناس هیدرو فیال ،گیاهان داروئی ،مرزنجوش ،فاکتورهای خونی،

ماهی کپور معمولی.

مقدمه
ازآنجاکه توسعه آبزیپروری در جهان امروز در تأمین غذای بشر و اقتصاد کشورهای مختلف نقش بسیار مهمی دارد یکی از شرایط
تولی د آبزیان پرورشی حفظ بهداشت و جلوگیری از بروز بیماریهای ماهیان ازجمله بیماریهای عفونی و غیر عفونی (محیطی ،تغذیهای،
ژنتیکی) میباشد .اکثر عوامل باکتریایی ماهی قادر به ادامه حیات در خارج از بدن ماهی میباشند .زمانی که یک ماهی بهوسیله هر نوع
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()Aeromunas hydrophila

عصارههای آبی و الکلی گیاه مرزنجوش ( )Origanum vulgare L.بر درصد بقاء و برخی از  / ...بهمنی و همکاران

مطالعه اثرات

عامل استرسزا دچار استرس شود ،مقاومتشان نسبت به عوامل باکتریایی که در محیط و حتی در بدن خودشان وجود دارد ،کم میشود
که درنهایت باعث مرگ ماهی میشود (بهروزی.)2381 ،

آئروموناس هیدرو فیال و دیگر آئروموناسهای متحرک معمولترین باکتریها در زیستگاههای آب شیرین سراسر جهان هستند و اغلب
این باکتریها سبب بیماری در ماهیان پرورشی میشوند ( .)Cipriano, 2001بسیاری از اعضاء این گروه بهعنوان پاتوژنهای اولیه برای
متحرک اختصاصاً بهعنوان پاتوژنهای ماهی شناختهشدهاند ،اما این باکتریها همچنین بهعنوان بخشی از میکروفلور نرمال رودهای ماهی-
های سالم هستند (.)Trust et al., 1974
در طی سالهای گذشته و جهت مقابله با بیماریهای عفونی و باال بردن کیفیت زندگی ،آنتیبیوتیکها بهطور گستردهای مورداستفاده
قرار گرفتند ولی متأسفانه مصرف بیرویه و گاهی نادرست این داروها سبب نابودی بعضی از ارگانیسمهای حساس شده و شرایط زیست را
برای بقاء باکتریهای مقاوم مساعد نموده؛ بهنحویکه از کارائی آنتیبیوتیکها در درمان عفونتها کاسته شده است(ضرغامی .)2381 ،در
مزارع پرورشی درصورتیکه که خسارت ماهیان تلفشده ،هزینه درمان و کاهش میزان رشد ماهیانی که بعد از بیماری بهبود مییابند،
محاسبه شود؛ خواهیم دید که منجر به افزایش قیمت تولید و سود کم برای آبزی پروران میگردد (.)Barken et al., 2007
رواج گرایش جهانی آبزیپروری سبز و توسعه سیستمهای ارگانیک که در آن بیشترین استفاده از مواد طبیعی و کمترین استفاده از مواد
شیمیایی و آالینده به عمل میآید و با توجه به غنای سرزمینی و تنوع گیاهان دارویی کشور ،میتوان از گیاهان بومی ایران برای درمان
آنتیبیوتیکی استفاده نمود .در این میان گیاه مرزنجوش ( )Origanum vulgare Lیکی از گیاهان قدیمی و مورداستفاده در طب سنتی
ایران و ملل مختلف میباشد و برای درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارد .در کشور ما  1گونه ( O.vulgareبومی) و O.majorana

(کشتشده) رشد میکنند ( .)Mozaffarian, 1998; Barazandeh, 2000بر اساس گزارشهای تائید شده جنس مرزنجوش یکی از
مطالعه شده بزرگترین گروههای گیاهان نعناع در خصوص محتویات ترکیبات شیمیایی آن بوده است (.)Zargari, 1997
طی سالیان اخیر ،آبزیپروری در رابطه با استفاده از داروها و اسانسهای گیاهی نظیر اسانس گل میخک ،آویشن ،اکالیپتوس ،شمعدانی
و غیره بررسیهایی صورت گرفته است و تعدادی از این اسانسها به علت داشتن اثرات مختلف نظیر آرامبخشی و بیهوشی ،محرک سیستم
ایمنی و ضد قارچی و میکروبی بهعنوان مواد مؤثر و قابلاستفاده در آبزیپروری معرفیشدهاند (موسوی .)2311 ،بر همین اساس مطالعه
حاضر باهدف بررسی تأثیرات عصارههای آبی و الکلی گیاه مرزنجوش بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی آلوده به باکتری
آئروموناس هیدرو فیال صورت پذیرفت.

مواد و روشها
گیاه مرزنجوش موردنیاز در این مطالعه از شرکت گیاهان داروئی شفابخش در تهران خریداری گردید .سپس برای حصول اطمینان از
نوع و گونه خریداریشده با کارشناس مجرب کشاورزی دپارتمان تخصصی گیاهان داروئی دانشگاه شهید چمران اهواز مشاوره صورت
گرفت .درنهایت و پس از تائید گونه ،گیاهان به آزمایشگاه انتقال یافتند.
ابتدا گیاه مرزنجوش خشکشده بهدقت وزنکشی و اوزان بهدستآمده ثبت شدند .سپس توسط آسیاب برقی بهخوبی پودر گردید تا
موجب سهولت درروند مراحل عصاره گیری شود .بعدازآن طی مراحل عصارهگیری از پودرهای تهیهشده بهطور جداگانه و به روش
پرکوالسیون با استفاده از آب ،اتانول  11درصد و متانول  81درصد عصاره تهیه شد و در مراحل بعد با حذف حالل وزن عصارههای
بهدستآمده اندازهگیری و ثبت شدند (صمصام شریعت.)2381 ،
عصارهگیری به روش پرکوالسیون انجام شد .به همین منظور ابتدا پودر تهیهشده از گیاه را وزن کرده و مقدار  51گرم از آن را داخل
ارلن ریخته و سپس به ازای هر  21گرم از پودر گیاه برای تهیه عصاره متانولی از  211میلیلیتر متانول (و در مرحله بعد برای تهیه عصاره
اتانولی از 211میلیلیتر اتانول) 211 ،میلیلیتر دی اتیل اتر و  211میلیلیتر -nهگزان به داخل ارلن اضافه گردید و دهانه آن را با ورقه
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گروه وسیعی از حیوانات خونسرد بخصوص ماهی شناختهشدهاند ( .)Aoki et al., 1971; Son et al., 1997اگرچه آئروموناسهای
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آلومینیوم بسته و برای  31ساعت نگهداری شدند و بعد از طی شدن این مدت ،با کاغذ صافی مواد درون ارلن صاف گردیده و سپس با
دستگاه  Rotary evaporatorحالل موجود در عصاره(متانول و اتانول) را خارج شد .بعد از طی شدن این مرحله نیاز به انجام دو مرحله
چربیگیری وجود داشت .به همین منظور در مرحله اول  211میلیلیتر متانول برای عصاره متانولی اضافه گردید ( و  211میلیلیتر اتانول در
زمان تهیه عصاره اتانولی) و پسازآن محلول در فریزر  -18درجه سانتی گراد قرار گرفت .در فریزر تمام ناخالصیها رسوب کردند و بعدازآن
محلول اضافه کرده و محلول را به فریزر با دمای  -18سانتیگراد برگرداندیم و بعد با انجام عمل تقطیر مجدد حالل آن را خارج نموده و
عصارههای متانولی و اتانولی بهدستآمده را به لولههای فالکون کامالً استریل منتقل نموده و برای انجام مراحل بعدی آزمایش اقدام به
ذخیرهسازی عصارهها در یخچال نمودیم(.صمصام شریعت.)2381 ،
در مرحله عصاره گیری آبی  51گرم از گیاه را داخل یک ارلن کامالً تمییز و استریل ریخته و به آن  511میلیلیتر آب مقطر اضافه
گردید (صمصام شریعت .)2381 ،روی ارلن با کاغذ آلومینیوم پوشش داده شد و سپس به مدت  88ساعت در دمای اتاق قرار گرفت .بعد از
گذشت زمان موردنظر محتویات موجود در ارلن را از روی چندالیه گاز استریل عبور داده تا رسوبات پودر مرزنجوش از عصاره جدا گردد.
محلول صافشده را به یک بشر تمیز و استریل منتقل نموده و به عصاره فرصت داده شد تا در دمای اتاق و در سایه حالل آن تبخیر گردد.
بعد از گذشت  25روز عصاره آبی از کاغذ صافی عبور داده شد .برای اطمینان کامل از عدم حضور دانههای گیاه در عصاره؛ مجدد عمل
صاف کردن به کمک فیلتر سر سرنگی µ1/11انجام گرفت .بدینصورت که در مجاورت شعله و با استفاده از سرنگهای  21میلیلیتری که
فیلتر سر سرنگی بر روی آن نصبشده بود ،عصاره از بشر برداشته شد و پس از عبور از فیلتر به لولههای فالکون  25میلیلیتر کامالً استریل
منتقل گردید .درنهایت عصارهها به یخچال منتقل شدند تا در زمان موردنیاز از آنها استفاده گردد.
جهت استاندارد نمودن روش و تکرارپذیری آن ،وزن خشک عصارهها تعیین گردید .بدینصورت که  1لوله خالی توسط ترازوی
دیجیتالی حساس وزن شدند .سپس  2میلیلیتر از عصاره (اتانولی و متانولی) به هر لوله اضافه گردید و به مدت 18ساعت در دمای 51
درجه سانتیگراد انکوبه شدند .بعد از خشک شدن کامل عصارهها و توزین مجدد ،میانگین  3لوله برای هر عصاره بهعنوان درصد ماده
خشک عصارهها محاسبه گردید (علیشاهی و همکاران.)2388 ،
گونه باکتری موردمطالعه ،آئروموناس هیدرو فیالی جداشده از ماهی کپور علفخوار بیمار میباشد که جنس و گونه آن با آزمایشات
باکتریولوژیک و ( PCRبا استفاده از پرایمرهای مخصوص این باکتری) توسط کارشناس علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسالمی بابل مشخص گردیده شده بود.
جهت تهیه ،نگهداری و تغذیه ماهیان تعداد  251عدد از ماهیان کپور معمولی با میانگین وزن  211 ±15گرم تهیه گردید .ماهیان به 25
مخزن  211لیتری فایبرگالس با حجم آبگیری  11لیتر و بهصورت تصادفی و  21عدد در هر مخزن منتقل شدند . .ماهیان جهت
آداپتاسیون با شرایط جدید به مدت یک هفته نگهداری شدند .شروع غذادهی  88ساعت پس از انتقال صورت پذیرفت .همهی نمونهها در
طول مدتزمان آداپتاسیون جیرهی غذایی مشابهی را مصرف کردند (جدول  .)2بعد از آداپتاسیون  251عدد ماهی به 5گروه تقسیم شدند.
این گروهها شامل یک گروه شاهد منفی (گروه دریافتکننده غذای عادی کپور معمولی بدون هیچگونه عصاره بعالوه تزریق باکتری زنده
آئروموناس هیدرو فیال در ناحیه صفاقی) ،یک گروه شاهد مثبت(دریافتکننده غذای عادی ماهی کپور معمولی بدون هیچگونه عصاره و
تزریق سرم فیزیولوژی در ناحیه صفاقی) و  3گروه تیمار (تیمارهای دریافتکننده عصاره آبی ،اتانولی و متانولی گیاه مرزنجوش بعالوه
تزریق باکتری زنده در ناحیه صفاقی) هرکدام با  3تکرار ،بودند .بر اساس یافتههای اهدایی ( )2312میزان کمترین رقت مهاری رشد
( )MICعصارههای آبی ،اتانولی و متانولی گیاه مرزنجوش بر باکتری آئروموناس هیدرو فیال در شرایط  in-vitroبه ترتیب  ،21ا و 1/15
میلیگرم بر میلیلیتر گزارش گردید؛ بر همین اساس پس از تهیه غذای موردنیاز بهصورت دستی آماده ،به  2111گرم از خوراک مخصوص
ماهی میزان  21گرم از عصاره آبی گیاه مرزنجوش توسط اسپری روی خوراک پاشیده شد (جدول  .)1این عمل بعد از به هم زدن خوراک
چندین بار تکرار شد .برای حفظ بهتر عصاره مرزنجوش در خوراک به هنگام تغذیه ماهی ،میزان  2درصد محلول ژالتین به همان روش
روی خوراک اسپری گردید و سپس به مدت  8ساعت خوراک در فور  81درجه سانتیگراد قرار داده شد تا کامالً خشک گردد .بعد از خشک
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در مرحله دوم دوباره عصاره را از صافی عبور دادیم و سپس تقطیر صورت پذیرفت .بعد از صاف کردن مجدداً  211میلیلیتر حالل به

عصارههای آبی و الکلی گیاه مرزنجوش ( )Origanum vulgare L.بر درصد بقاء و برخی از  / ...بهمنی و همکاران

مطالعه اثرات

شدن ،خوراک در کیسههای نایلونی مشکی بستهبندیشده ،نشانهگذاری و تا زمان استفاده در یخچال با دمای  8درجه سانتیگراد نگهداری
گردید (علیشاهی و همکاران .)2311 ،برای تهیه خوراک با عصارههای اتانولی و متانولی مرزنجوش نیز به روش فوق عمل شد بدینصورت
که میزان  1/15گرم عصاره متانولی و  2گرم عصاره اتانولی به ازای هر  2111گرم از غذا استفاده گردید (اهدایی.)2312 ،

ترکیبات موجود در 111گرم غذا
نوع ماده

میزان به گرم

آرد ماهی

31/88

آرد گندم

55/21

روغن ماهی

21

ویتامین و مواد معدنی

1

جدول  :2گروهبندی ماهیها در طول آزمایش.
نوع عصاره

میزان گرم عصاره در 1111گرم

میزان باکتری

تعداد ماهیها در طول

شماره

دریافتی

غذا

تزریقشده

آزمایش

-

-

2/5×211

31

-

-

تزریق سرم فیزیولوژی

31

3-1

تیمار 2

آبی

21

2/5×211

31

21-21

تیمار 1

اتانولی

2

1

31

23-25

تیمار 3

متانولی

1/15

1

مخزن
2-3
8-1

گروه
شاهد
منفی
شاهد
مثبت

با توجه به تعیین LD 50

2/5×21
2/5×21

31

باکتری آئروموناس هیدرو فیال بر ماهی کپور معمولی درروش اسپرمن و کاربر (et al., 2008

 )Hamiltonکه مقدار آن  2/5×213عنوان گردید؛ در روز 11از زمان شروع مطالعه ،تزریق درون صفاقی باکتری زنده آئروموناس هیدرو
فیال با یک دوز پائین تر از مقدار  LD 50باهدف زندهمانی نمونهها در چالش با باکتری ( )Martins et al., 2008و انجام مطالعه
میزان( 2/5×211اخالقی )2331 ،به گروه شاهد منفی و  3تیمار دریافتکننده عصارهها انجام گردید .بروز عالئم بیماری از روز  5تا  25بعد
از تزریق باکتری قابلمشاهده بود .پس از پایان دورهی  35روزه آزمایش از هر مخزن  3ماهی بهطور تصادفی انتخاب شدند ( 18ساعت
قبل از انجام عمل خونگیری ماهیان قطع غذادهی شدند) .برای بیهوش کردن ماهیان از پودر گل میخک استفاده شد؛ بدینصورت که
مقدار  3گرم گل میخک در هاون چینی آسیاب و در یک بشر همراه مقداری آب در حرارت غیرمستقیم به مدت  25دقیقه دم شد؛ سپس
صافکرده آن با آب آکواریومها به حجم یک لیتر رسانده (کاظمیپور و همکاران )2388 ،و ماهیها در ظرف گل میخک قرار داده شدند که
حدوداً بعد از یک دقیقه بیهوشی اتفاق افتاد .خونگیری از ورید ناحیه ساقه دمی صورت پذیرفت .خونگرفته شده در لولهآزمایش حاوی ماده
ضد انعقاد هپارین به میزان  25میکرو لیتر برای هر میلیلیتر خون (توکلی و اخالقی )2388 ،ریخته شد و جهت انجام آزمایشات خونی به
آزمایشگاه میکروبیولوژی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بابل منتقل شدند .برای شمارش گلبولهای قرمز از روش هموسیتومترنوبار،
تعیین درصد هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت ( ،)Stopskopf, 1993جهت سنجش میزان هموگلوبین از متد سیان مت
هموگلوبین ( )Viget, 2000و نیز برای اندازهگیری گلوبولین از دستگاه  )USA, Awareness( Elisa Readerمدل Stat Fax-
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جدول  :1جیره غذایی کپور ماهیان طی دورهی پرورش.

سال ششم  /شماره  / 12پاییز 33-81 / 2313

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 2010استفاده گردید .مقدار ایمنوگلوبولین کل از کسر پروتئین کل با پروتئین ترکیبشده با  PEGسانتریفیوژ شده و برحسب میلیگرم بر
میلیلیتر به دست آمد (.)Viget, 2000
طرح این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی برنامهریزی و اجرا گردید .قبل از تجزیهوتحلیل دادهها آزمون نرمالیته Shapiro-Wilk

انجام شد و در صورت نرمال بودن از آزمون  Anovaو آزمون دانکن( )Duncanجهت تعیین اختالفات معنیدار بین گروهها بهوسیله نرم-

نتایج
نتایج بهدستآمده حاصل از آزمون دانکن در مورد میزان  RBCنشان داد که اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف وجود دارد
(جدول  .)3در ضمن بیشترین مقدار گلبول قرمز در تیمار (2شاهد مثبت) و کمترین مقدار در تیمار ( 1شاهد منفی) گزارش شد
اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد در میزان هموگلوبین و هماتوکریت مشاهده گردید .بیشترین مقدار هموگلوبین
و هماتوکریت در تیمار ( 2شاهد مثبت) و کمترین مقدار در تیمار ( 1شاهد منفی) گزارش گردیدند.
در فاکتورهای  MCHC, MCH, MCVنیز اختالف معنیدار آماری بین تیمارها و گروه شاهد مشاهده گردید؛ بر همین اساس بیش
ترین مقدار حجم متوسط گلبول قرمز در تیمار ( 8اتانولی) و کمترین مقدار در تیمار ( 1شاهد منفی)؛ بیشترین مقدار هموگلوبین متوسط
گلبول قرمز در تیمار (2شاهد مثبت) و کمترین مقدار در تیمار ( 3عصاره آّبی) و بیشترین مقدار غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز در
تیمار ( 2شاهد مثبت) و کمترین مقدار در تیمار ( 8اتانولی) گزارش شدند .همچنین اختالف معنیدار آماری بین تیمارها در فاکتور درصد بقاء
مشاهده گردید که باالترین میزان در تیمار شاهد مثبت و کمترین در گروه شاهد منفی ثبت شد (جدول .)3
جدول  :7بررسی فاکتورهای خونی و درصد بقاء در تیمارهای مختلف و تعیین وجود اختالف و یا عدم اختالف
معنیدار آماری بین گروهها.
گروهها
فاکتورهای سلولی

شاهد مثبت

گلبول قرمز )(RBC

±13/13

()213

2383

هموگلوبین )(Hb

± 2/21a

(گرم بر دسی لیتر)

21/83

شاهد منفی

± 82/13

a

2213 ±213 c
1/53 ± 2/83 b

هماتوکریت )(Hct

± 2/11

(درصد)

85/38

حجم متوسط گلبول قرمز)(MCV

± 1/88b

153/51±28/51

(فمتولیتر)

153/12

b

هموگلوبین متوسط گلبول قرمز )(MCH

± 3/31

(پیکوگرم)

58/15

)( (MCHCدرصد)

11/13

Survival

11±21a

3/38 ±2/35

2/35± 1/51

8/23 ± 1/82b

± 1/81

11/81± 1/81 c

c

± 8/53

± 2/25
31/38

b

132/82

± 1/11

± 1/21

58/51

55/83

5/88ab
151/28±

1/15

± 1/58

55/13± 5/33a

1/15

a

3/15
12/85±

a

± 22/58

83/83 ± 2/81a

1/12

a

a

11/13 ± 3/13 a

1/81± 2/22ab

1/15

± 22/83a

158/11

51/81 ± 1/18 a

2113± 53/1 a

1/12

b

38/81

11/51

± 5/33

d

(درصد)

2811
b

a

a

±31/81

b

2358

a

غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز

اتانولی

متانولی

b

a

± 2/12

Glubolin

عصاره آبی

عصاره

عصاره

P_value

12/85± 1/15a

1/15

d

13/33

11 ± 21c

31/11±5/33b

1/12

2/1 ± 1/21

1/81± 1/25

1/15

31/11

2/11 ± 1/85

a
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افزار  Spss18استفاده شد.

عصارههای آبی و الکلی گیاه مرزنجوش ( )Origanum vulgare L.بر درصد بقاء و برخی از  / ...بهمنی و همکاران

مطالعه اثرات

بحث و نتیجهگیری
از اصول اولیه در اهداف سیستم پرورش آبزیان تولید باال در حداقل زمان و در کمترین فضا میباشد که این امر خود زمینهساز بسیاری
از بیماریهاست (پیغان و اسماعیلی .)2331 ،با متراکم شدن صنعت پرورش ماهی ،بیماریهای عفونی و غیر عفونی نیز در حال گسترش
یافتن میباشند بطوریکه هرساله مقادیر زیادی از آنتیبیوتیکها و مواد شیمیایی بهمنظور کنترل این بیماریها مورداستفاده قرار میگیرد
دارویی در ماهیان و مصرفکنندگان به همراه دارد استفاده از انواع واکسنها ،مواد کمک ایمنی و محرکهای ایمنی بهعنوان عوامل
پیشگیریکننده در دستور کار پرورشدهندگان قرار گرفت (سلطانی.)2383 ،
باکتری آئروموناس هیدرو فیال از سپتی سمی هموراژیک ماهیان ناشی از استرسهای ایجادشده بهوسیله عوامل مختلف جدا میشود
که بهعنوان عامل بیماریزا در تعداد زیادی از ماهیان آب شیرین ،گاهگاهی آبشور و انسان بهطور گسترده در جهان مطرح بوده است
( .)Amin et al., 1985تحقیقات انجامشده در ایران آئروموناس هیدرو فیال را بهعنوان عامل بیماریزای کپور ماهیان پرورشی و
بهصورت عامل ثانویه یا اولیه در مرگومیر ماهی آمور در خوزستان ( )Esmaeli and Peighan, 1997معرفی گردد.
در دو دهه اخیر موفقیتهای زیادی در استفاده از گیاهان داروئی در صنعت آبزیپروری حاصلشده است .داروهایی با منشأ گیاهی با
اهداف مختلف در صنعت آبزیپروری کاربرد دارند که از آن جمله میتوان به تحریک سیستم ایمنی ماهی و سایر آبزیان پرورشی ,

) ) asadusas, 2004; onangisiB2001درمان بیماریهای عفونی و آرام بخشی و بیهوشی ماهی ،اشاره نمود(شریف روحانی و
همکاران .)2381،از بین مواد مختلف جایگزینی آنتیبیوتیکها ،اخیراً فرآوردههایی با منشأ گیاهی جایگاه

ویژهای یافتهاند

( .)luusidsI, 2004; nsinsinaiisi, 2003
بر طبق نتایج بهدستآمده از مطالعه؛ عصاره مرزنجوش بر فاکتور هماتوکریت در تیمارهای مختلف ماهیان کپور معمولی؛ اختالف
معنیدار آماری ( )P<1/12بین تیمارها قابلمشاهده است .تیمار شاهد مثبت باالترین میزان هماتوکریت  85/38±2/11را نشان میدهد و
این مقدار در تیمار منفی به کمترین میزان نسبت به سایر گروهها میرسد .کاهش هماتوکریت و گلبولهای قرمز در هنگام آلودگی با
آئروموناس هیدرو فیال با نتایج تحقیق توکلی و اخالقی ( )2388مطابقت دارد و برای آن میتوان دالیل زیر را عنوان کرد :رقیق شدن خون
به علت افزایش نفوذپذیری مویرگی ،از دست رفتن گلبولهای قرمز به علت خونریزی ،تخریب گلبولهای قرمز توسط همولیز باکتری،
تخریب گلبول قرمز توسط کمپلمان از طریق فعال شدن مسیر آلترناتیو بهوسیله لیپوپلی ساکارید باکتری ،افزایش فاگوسیتوز گلبولهای
قرمزی که لیپو پلی ساکارید روی آنها را پوشانده است( .)Moyner, et al., 1993; Rehulka, 1998همچنین طبق مطالعه اخالقی
( ،)2331پیرامون تأثیر تجویز ماده محرک ایمنی کوئل آ بر بروی فاکتورهای دفاع ایمنی اختصاصی ماهی کپور در عفونت تجربی با باکتری
آئروموناس هیدروفیال؛ نتایج نشان داد که درصد فاکتور هماتوکریت در خون ماهیانی که آلودگی تجربی با باکتری داشتند کاهش معنیداری
( )P<1/15از خود نسبت به ماهیان گروه کنترل نشان داده است و نیز درصد هماتوکریت خون ماهیانی که عالوه بر دریافت کوئلآ در آنها
عفونت ایجاد گردیده بود افزایش معنیداری ( )P<1/12نسبت به ماهیانی که فقط آلودگی تجربی داشتند مشاهده شد.
تغییر در میزان گلبول قرمز به طبع موجب تغییر در میزان سایر فاکتورهای گلبول قرمز خواهد شد بهگونهای که در بررسی تیمار شاهد
مثبت (تزریق باکتری به همراه دریافت غذای فاقد عصاره مرزنجوش) ( MCVحجم متوسط گلبولهای قرمز) برابر با 153/12±1/88
فمتولیتر؛ ( MCHهموگلوبین متوسط گلبول قرمز)  58/15±3/31پیکوگرم؛ میزان ( MCHCغلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز)
 11/13±2/12درصد و نیز میزان ( Hbهموگلوبین)  21/83± 2/21گرم در دسی لیتر گزارش گردید که در فاکتورهای  Hb ،MCVدارای
اختالف معنیدار آماری و همچنین  MCHو  MCHCاختالف معنیدار آماری مشاهده نشد .در مطالعه علیشاهی و همکاران ( )2311بر
تأثیر تجویز خوراکی عصاره گیاه خار مریم ( )Silybum marianumبر پاسخ ایمنی ماهی کپور معمولی ()Cyprinos carpio؛ در
تیمار غیر ایمن شاهد (خوراک فاقد سیلی مارین)  MCVبرابر با  118± 33/5فمتولیتر؛  81/3±21/8 MCHپیکوگرم ؛ میزان MCHC
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(شیخ زاده و همکاران .)2388 ،با توجه به دشواریها و معایبی که درمان بیماری و عوارض ناشی از باقی ماندن داروها و ایجاد مقاومتهای

سال ششم  /شماره  / 12پاییز 33-81 / 2313

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 11/8±5/58درصد و درنهایت میزان  Hbبرابر با  1±2/8گرم در دسی لیتر بود که هیچکدام از اعداد اعالمشده اختالف معنیدار آماری با
گروه شاهد خود نداشتند .تمامی اعداد گزارششده در مطالعه حاضر با بررسی علیشاهی و همکاران ( )2311نزدیک میباشند.
افزایش سطح پروتئینها بهویژه گلوبولین سرم شاخص مناسبی برای بررسی وضعیت دفاع ایمنی ماهی میباشد (Siwicki et al.,
 .)1994گزارشهایی از افزایش گلوبولین سرم به دنبال استفاده از محرکهای ایمنی گیاهی وجود دارد (Vasudeva Rao, et al.,

بهدستآمده اختالف معنیدار آماری بین تیمارها مشاهده نگردید .بیشترین مقدار گلوبولین در تیمار دریافتکننده عصاره متانولی مشاهده شد
که احتماالً به دلیل تأثیر عصاره متانولی بر سیستم ایمنی ماهی کپور آلوده به باکتری آئروموناس میباشد .که این نتایج با بررسی علیشاهی
و همکاران ( )2311مطابقت دارد.
یکی از ویژگیهای اصلی محرکهای ایمنی افزایش بقاء ماهی بعد از چالش ایجادشده با باکتری مورداستفاده میباشد ( Brunt et

 .)al., 2007; Gudmundsdóttir and Magnadóttir, 1997طبق بررسیهای صورت گرفته اختالف معنیدار آماری بین
تیمارهای مختلف در فاکتور درصد بقاء مشاهده گردید .همانگونه که اعداد بهدستآمده در این تیمارها نشان میدهند ،عصاره متانولی
توانسته درصد بقاء باالتری نسبت به تیماری که فقط باکتری را دریافت کرده است نشان بدهد .نتایج تحقیق علیشاهی و همکاران ()2311
نیز نشان داد که بعد از تجویز عصاره خار مریم در تیمار غیر ایمن افزایش بقاء نسبت به تیمار شاهد را باعث شده است.
در این تحقیق میتوان گفت که عصارههای اتانولی و متانولی گیاه مرزنجوش با تأثیر بر برخی از فاکتورهای خون ماهی باعث افزایش
مقاومت در برابر عفونت ناشی از آئروموناس هیدروفیال شدهاند؛ لذا میتوان از عصارههای این گیاه برای درمان بیماریهای ناشی از
آئروموناس هیدرو فیال در ماهیان بهعنوان یک جایگزین و یا مکمل آنتیبیوتیکی (البته در صورت تائید عدم وجود خاصیت بازدارندگی این
عصاره بر آنتیبیوتیک مورداستفاده) مطرح و مصرف نمود .البته برای تجویز قطعی این عصارهها نیاز به مطالعات تکمیلی و وسیعتر احساس
میشود.
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