
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  29 زمستان، چهارم، شماره هفتمسال                                                                                                                           و همکارانپور سکینه ولی

 17

  17- 26 : صفحات / 92 زمستان، چهارمم، شماره هفت  سال                                            مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  عصاره الکلی بره موم زنبورعسل برتأثیر تجویز خوراکی 
 Cyprinus carpio ایمنی ماهی کپور معمولیهاي  پاسخ

  
  4 و مجتبی علیشاهی3بابلی ، مهران جواهري2، مهرزاد مصباح1پور سکینه ولی*

دانشیار دانشکده دامپزشکی، 2اهواز، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ارشد گروه شیالت،  دانشجوي کارشناسی1
،  واحد اهواز، اهواز، ایران،دانشگاه آزاد اسالمی شیالت، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، گروه3 اهواز، ایران، ، چمران اهوازدانشگاه شهید

   اهواز، ایران،چمران اهواز دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید4
  24/2/92:  ؛ تاریخ پذیرش9/8/91: تاریخ دریافت

  

  چکیده
 Cyprinus ماهی کپور معمولیهاي ایمنی  پاسخی عسل بر برخ بره موم زنبورالکلیعصاره   اثرپژوهشدر این 

carpio گروه 4به )  گرم50±10با وزن اولیه ( فینگرلینگ ماهی کپور 300براي این منظور،  .مورد برسی قرار گرفت 
با )  تکرار3در (درصد عصاره الکلی بره موم  5/0  و25/0، 1/0سه غلظت تقسیم شده و با جیره غذایی شاهد و 

 40، 20، 0هاي خون در روزهاي  نمونه.  روز با این خوراك تغذیه گردیدند60مدت  ها به شده و ماهیخوراك مخلوط 
 سرم گلوبولین و آلبومین سطح تام، پروتئین سرم، کشی باکتري قدرت و سرم لیزوزیم فعالیت روز تهیه و 60و 

انجام شد و  Aeromonas hydrophilaي  تست رویارویی باکتریایی با باکتر، در انتهاي دوره.ند گردیدگیري اندازه
عصاره الکلی بره موم باعث  درصد 5/0 که جیره  نشان دادپژوهشنتایج  . روز ثبت گردید10مدت  به میزان تلفات

تست رویارویی تلفات بعد از . )>05/0P (گردد میگلوبولین   وپروتئین کل الیزوزیم سرم،دار در  افزایش معنی
داري نسبت به  عصاره الکلی بره موم کاهش معنی درصد 5/0ناس هیدروفیال نیز در تیمار ومو با باکتري آئرباکتریایی

ا توجه به نتایج ب .)<05/0P (داري مشاهده نگردید تلفات معنی درصد 1/0 و 25/0تیمار در نشان داد ولی  تیمار شاهد
ه موم در جیره براي تحریک ایمنی و ترین غلظت عصاره الکلی بر  مناسبگیري کرد که توان نتیجه دست آمده می هب

  .باشد می درصد 5/0غلظت ، در ماهی کپور معمولیتست رویارویی باکتریایی افزایش مقاومت در برابر 
  

  هاي ایمنی ، پاسخ تست رویارویی باکتریایی،Cyprinus carpio بره موم، : کلیديهاي واژه
  

  1مقدمه
 پروري ایران با یکی از مشکالتی که صنعت آبزي

ها در اثر آشنا  له بروز بیماريأآن روبرو است، مس
 است  با اصول پرورش آبزیان در مناطق مختلفنبودن

 فراوان هاي تکه موجب شیوع بیماري و خسار
گیري از وقوع  در پرورش آبزیان، پیش. شود می

هاي امنیت  ها از طریق اجراي صحیح برنامه بیماري
نقصانی در این زیستی اهمیت بسیار زیادي دارد و اگر 

اطمینان . پیوندد وقوع می خصوص پیش آید، بیماري به
                                                

  valypour_s5742@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 

کنترل از عملکرد سیستم ایمنی در حد مطلوب موجب 
  اخیراً.گردد  میها تها و کاهش تلفات و خسار بیماري

 براي پرورشی انهاي ایمنی در ماهی استفاده از محرك
اختصاصی و دفاع غیر هاي افزایش فعالیت مکانیسم

ها رایج شده است و  قاومت در مقابل بیماريایجاد م
ها  بیوتیک  جایگزین مناسب براي آنتیعنوان یک هب

 هاي تها از جه بیوتیک استفاده از آنتی. اند معرفی شده
. باشد مختلف تهدیدي براي انسان و محیط زیست می

ها،  بیوتیک هاي مقاوم نسبت به آنتی افزایش باکتري
ویژه در مواقعی که  هتخریب و تهدید محیط زیست ب
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 و عوارض هاي سطحی راه یابد بیوتیک به آب آنتی
 هايترین تهدید جديجانبی این داروها بر بدن ماهی از 

. )1383 علیشاهی،( باشندها می بیوتیک استفاده از آنتی
 هستند که ماهیان مهم هاي خانواده از یکی کپورماهیان

 هانج قاره چهار در گونه 2000 از بیش داشتن با
 کپور ماهی). Kirpichnikov، 1972( اند یافته پراکنش
 آن پرورش و است  شیالتی باالییارزش داراي معمولی

 200  صید ساالنه آن تقریباً.شود می انجام کشور در نیز
 هاي گزارش اخیر هاي سال در .گردد می هزار تن بالغ

 طبیعی هاي فرآورده هاي مورد ویژگی در متعددي
 هاي عفونت معالجه برايصاصی اخت ضدمیکروبی

 مالحظه، قابل موارد از که یکی شده منتشر میکروبی
 اي ماده پروپولیس یا موم بره .است پروپولیس یا موم بره

 آن ظاهر که است تولیدات زنبورعسل از و موم شبیه
 ممکن اي گسترده طور به زیادي، عوامل دخالت دلیل به

 طور به  اما).Fernandes ،2007( باشد متفاوت است
 تا قرمز سبز، از آن رنگ و خمیري آن حالت معمول

بوي  داراي پروپولیس. است متفاوت تیره اي هقهو
واکنش  دلیل به که است چسبندگی خاصیت و مطبوع

 باشد می پوست هاي پروتئین و ها چربی با آن قوي
)Tosi،1996  و همکاران.( Cuesta  و همکاران
دار در  طور معنی هه رشد بدریافتند که نرخ ویژ) 2005(

تغذیه شده با غذاي  gilthead Seabream ماهی
 و همکاران، Cuesta( کند  بره موم تغییر نمیشامل
2005(. Beyraghdar Kashkooli  و همکاران

موم بر عملکرد جیره، بره تأثیر عصاره  ،)2011(
ماهیان  بازماندگی و برخی فاکتورهاي خونی بچه

کمان را مورد بررسی قرار  نگینآالي ر  قزلقد انگشت
 در بین پارامترهاي بیوشیمیایی ند و مشاهده نمودهداد

 در ماهیان تغذیه شده آلبومین و گلوبولین :تنها نسبت
صورت   گرم عصاره بره موم به5/1 شاملبا جیره 

نتایج ). P>05/0( تر از گروه شاهد بود داري بیش معنی
داري را در   اختالف معنیNBT  از تستدست آمده به

 همچنین ).P>05/0( بین تیمارهاي مختلف نشان داد
 نشان داد که استفاده از عصاره نتایج این پژوهش

  بر عملکردنام بردهح طالکلی بره موم در جیره در س
کمان مورد  آالي رنگین رشد و سالمت ماهیان قزل

آزمایش تأثیر نداشت، همچنین استفاده از این ماده 
 با توجه بنابراین .گردد  ایمنی میسبب تحریک سیستم

به اطالعات بسیار محدود در مورد اثرات بره موم در 
 ویژه آبزیان، در این پژوهش حیوانات خونسرد به

اثرات عصاره الکلی بره موم بر تحریک ایمنی و تست 
رویارویی باکتریایی در ماهی کپور معمولی مورد 

 .بررسی قرار گرفت
 

  ها و روشمواد 
ماهی کپور معمولی قطعه  300تعداد : ی ماهتهیه
مجتمع پرورش ماهی مورد نیاز از  گرمی 10±50

 - کیلومتري جاده اهواز20 ماهیان واقع در آزادگان
 مخازن از استفاده ها با این ماهی.  تهیه گردیدآبادان

 پالستیکی و اکسیژن خالص به ماهی مخصوص
قل انشگاه شهید چمران اهواز منتی ددانشکده دامپزشک

  دهی ماهی با  مدت یک هفته سازش به. گردیدند
شرایط . شرایط آکواریوم و غذاي دستی انجام شد

 به قرار پژوهششیمیایی آب مورد استفاده در فیزیکو
: ، اکسیژن محلولگراد درجه سانتی 26-28: دما .زیر بود

ppm 10-8، pH: 3/0±9/7؛ppm  01/0<2NO ؛  
 ppm1/0<3NH درصد10 آب و میزان تعویض روزانه  

 4ماهی کپور معمولی در  قطعه 300 تعداد .حجم آب بود
ماهی در   قطعه بچه25 هر تکرار شامل( تکرار 3تیمار و 

 و Deng(شرح زیر تقسیم شدند  به)  لیتري100آکواریوم 
  .)Abd-El-Rhman ،2009 و Azza؛ 2011 همکاران،

 عصاره الکلی با تغذیه شده با جیره شامل: Aتیمار 
  . گرم در کیلوگرم1 غلظت
 عصاره الکلی بره شاملتغذیه شده با جیره : Bتیمار 

  . گرم در کیلوگرم5/2موم با غلظت 
 عصاره الکلی بره تغذیه شده با جیره شامل: Cتیمار 

  . گرم در کیلوگرم5موم با غلظت 
  .گروه شاهد: D تیمار

 60مدت  ههاي مشخص شده ب جیرهه تیمارها با هم
  .دتغذیه گردیدنروز 



  29 زمستان، چهارم، شماره هفتمسال                                                                                                                           و همکارانپور سکینه ولی

 19

 گرم بره موم جامد را 100:  بره مومالکلیتهیه عصاره 
حل کرده و گراد  درجه سانتی 96 لیتر الکل سفید 1در 

بعد آن را با . یک روز در دماي آزمایشگاه قرار داده شد
 بار تکرار 2 میکرون فیلتر کرده و این کار 12 کاغذ صافی

 Banmari ساعت در 6مدت  سپس آن را به. شود می
گراد  درجه سانتی 50 در دماي مرت آلمانساخت م

عصاره آماده شده را درون ظرف تیره . شود نگهداري می
تا زمان استفاده گراد  درجه سانتی 4و در بسته در دماي 

  ).2011همکاران،  و Deng(شود  می نگهداري
 1میزان :  عصاره الکلی بره مومتهیه جیره شامل

ک سینی گرم جیره ماهی کپور معمولی، در یکیلو
پالستیکی پخش شده و میزان مناسب عصاره الکلی بره 

 و 25/0، 1/0(بینی شده  موم براي ایجاد غلظت پیش
. شود ، روي خوراك اسپري میدر پژوهش)  درصد5/0

این کار دوباره سپس خوراك کامالً مخلوط شده و 
طور  هشود تا میزان مشخص شده بره موم ب انجام می

 عصاره شاملخوراك . ددهمگن در خوراك توزیع گر
 ساعت در دماي آزمایشگاه قرار 12مدت  بره موم را به

خوراك حاصل در نایلون . دهیم تا خشک شود می
بندي شده و در یخچال تا هنگام مصرف  پالستیکی بسته

  ).2010و همکاران،  Alishahi(گردد  می نگهداري
دیش  سی از عصاره الکلی را ابتدا در پتري  سی10

با حذف .  استه شده سپس آن را وزن کردهقرار داد
 سپس آن .آید دست می هدیش وزن عصاره ب وزن پتري

را حرارت داده تا کل الکل تبخیر شده تا ماده خشک 
عصاره خشک شده را . شده آن در ته ظرف باقی بماند

 10دوباره وزن کرده، وزن عصاره خشک شده در 
س اساحال بر. گردد سی مایع الکلی حاصل می سی

وزن ماده خشک مقدار مورد نظر از عصاره الکلی را 
صورت اسپري  دست آورده و به غذاي تیمارها به هب

عصاره  درصد 1/0تهیه جیره با غلظت  .گردد اضافه می
 کیلوگرم 1سی از عصاره الکلی را در   سی6: الکلی

شود و  صورت اسپري بر روي غذا ریخته می جیره به
تا خشک داده  روز قرار 2ت مد آن را در هواي آزاد به

:  عصاره الکلی درصد25/0تهیه جیره با غلظت  .شود
 کیلوگرم جیره 1 را در سی از عصاره الکلی  سی15
شود و آن را  صورت اسپري بر روي غذا ریخته می به

 . تا خشک شودداده روز قرار 2مدت  در هواي آزاد به
 30:  عصاره الکلی درصد5/0 تهیه جیره با غلظت

  کیلوگرم جیره1صاره الکلی را در سی از ع سی
شود و آن را  صورت اسپري بر روي غذا ریخته می به

 .تا خشک شودداده  روز قرار 2مدت  در هواي آزاد به
 پژوهش 60 و 40 ،20در روزهاي صفر، : گیري خون

و بعد از بیهوش نمودن ماهی توسط ماده بیهوشی 
MS222  گ وسیله سرن گرم در لیتر، به  میلی30با دوز

انعقاد هپارین و از ورید انسولین با استفاده از ماده ضد
  ماهی9 مرحله از گیري انجام شد در هر ساقه دمی خون
 هاي ه گردید، نمونه مربوط به آزمایشنمونه خون تهی

گراد   درجه سانتی4مدت یک شب در دماي  ایمنی به
 3000نگهداري شده و سپس سرم آن با سانتریفوژ در 

.  دقیقه جداسازي گردید15مدت  در دقیقه بهدور 
گراد تا زمان استفاده   درجه سانتی-20ها در  سرم

 .)Schaperclaus، 1999(نگهداري شدند 
  

  ها  انجام شده روي نمونههاي آزمایش
 قطعه ماهی 10 ،بعد از پایان دوره: 1رویاروییروش 

تري زنده آئروموناس هیدروفیال در هر تیمار با باک
  تلفات به درصد 50ان دو برابر دوز ایجادکننده میز به

به این . روش تزریق داخل صفاقی، تزریق گردیدند
منظور باکتري آئروموناس هیدروفیال که در محیط 

TSBساعت در دماي 48مدت   کشت داده شده بود به 
گراد انکوبه گردید، باکتري در فاز   درجه سانتی30

از محیط جدا و در وسیله سانتریفوژ  هرشد لگاریتمی ب
با استفاده از . سرم فیزیولوژي استریل منتقل شد

فارلند غلظت باکتري در سرم فیزیولوژي  هاي مک لوله
 تعداد تلفات روزانه . تنظیم گردید4×107میزان  به
 هفته ثبت شده و در انتها تلفات تجمعی هر 1مدت  به

  .)Bagenal ،1978( تیمار مشخص و مقایسه گردید
                                                
1- Challenge 
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  هاي ایمنییري پارامترگ اندازه
میزان پروتئین  :گیري توتال پروتئین و گلوبولین اندازه

 و همکاران Lowry کل به روش توصیه شده توسط
و میزان گلوبولین سرم به روش توصیه شده ) 1951(

. گردیدگیري   اندازه)2007(و همکاران  Swainتوسط 
و  Lowryاساس روش میزان پروتئین کل سرم بر

 با استفاده از کیت استاندارد تخمین )1951 (همکاران
.  تعیین شد)Zistchem Diagnostics/Iran (پروتئین

محلول سولفات میکرولیتر  50براي تخمین گلوبولین 
سرم میکرولیتر  50قطره به  صورت قطره هآمونیوم اشباع ب

سانتریفیوژ در دور . ودش می صورت گردابی اضافه هب
 20 سپس .شود می دقیقه انجام 5مدت  به 8000

 -بافر بیکربناتمیکرولیتر  80از این نمونه با میکرولیتر 
شود و میزان پروتئین با  حل می) =3/9pH(کربنات 

میزان کل . شود کیت تخمین پروتئین استاندارد تعیین می
دست آمده  هگلوبولین سرم با کم کردن میزان پروتئین ب

  .آید دست می هثانویه از پروتئین کل سرم ب
هاي  مقادیر آلبومین توسط کیت: آلبومینگیري  ندازها

) Bradford )1976و به روش  شیمی تجاري زیست
  .انجام شد

براي : گیري میزان فعالیت لیزوزیم سرم اندازه
گیري میزان فعالیت الیزوزیم سرم از روش  اندازه

  Obachو) Ellis) 1990توبیدومتري که توسط 
ي تغییرات استفاده توصیه شده است با مقدار) 1993(

   میکرولیتر از سرم 200 در این روش، ابتدا .گردید
 میکرولیتر از سوسپانسیون 200یا موکوس نمونه با 

 Micrococcusلیتر باکتري  گرم در میلی  میلی2/0

lysodeikticus) 05/0در بافر فسفات سدیم ) سیگما 
هاي پلیت االیزا مخلوط  در گوده) =2/6pH(موالر 

گراد   درجه سانتی25 جذب نوري در دماي گردد و می
سازي در   دقیقه بعد از مخلوط6 و 1هاي  در زمان

فعالیت . شود گیري می  نانومتر اندازه560طول موج 
الیزوزیم باعث لیز شدن باکتري و کاهش جذب نوري 

یک واحد فعایت الیزوزیم با میزان کاهش . گردد می

لیتر  هر میلی در دقیقه در 001/0میزان  جذب نوري به
 .شود سرم مشخص می

 کشی سرم گیري میزان فعالیت باکتري اندازه
Bactericidal activity: گیري قدرت  براي اندازه

 Kajita کشی سرم از روش توصیه شده توسط باکتري
 .با کمی تغییرات استفاده گردید) 1990(و همکاران 

 ساعت 48مدت   بهباکتري آئروموناس هیدروفیالابتدا 
هاي   کشت داده شد و سپس سلولTSB محیط در

 15مدت  در دقیقه به دور 3000باکتریایی با سانتریفوژ 
فسفات  با افزودن مقداري بافر آوري و دقیقه جمع

ها جذب نوري سوسپانسیون  سدیم استریل به آن
  تنظیم1  نانومتر برابر540 در طول موج دست آمده به

 حاصل شمارش تعداد باکتري در سوسپانسیون. گردید
هاي متوالی بر  شده و با استفاده از روش تهیه رقت

لیتر در   باکتري در میلی105، سوسپانسیون 10مبناي 
 5/0 شامل و =5/7pH(ژالتین ورونال بافر استریل 

مول در   میلی15/0لیتر یون کلسیم و  مول در میلی میلی
هاي سرمی با  نمونه. تهیه گردید) لیتر یون منیزیم میلی

سوسپانسیون .  رقیق گردیدندباال با بافر 1:3سبت ن
 با سرم رقیق شده 1:1دست آمده با نسبت  باکتریایی به
گراد   درجه سانتی25 دقیقه در دماي 90مدت  ترکیب و به
 میکرولیتر از 5سپس .  مالیم انکوبه گردیدندبا حرارت

 3 در TSAمخلوط سرم و باکتري در محیط کشت 
 24مدت  هاي کشت به محیط. تکرار کشت داده شد

گراد انکوبه گردیده و   درجه سانتی25ساعت در دماي 
سپس به کمک دستگاه کلونی کانتر تعداد پرگنه 
باکتریایی رشد یافته در روي محیط کشت شمارش 

صورت متوسط تعداد باکتري شمارش  هنتایج ب. گردید
  .شود  تکرار براي هر نمونه گزارش می3شده در هر 

افزار  از نرم: ها ابزار تجزیه و تحلیل دادها و ه روش
SPSS براي . ها استفاده گردید  براي آنالیز داده16 ویرایش

ه و طرف یک ANOVAها از تست  تجزیه و تحلیل داده
 براي 05/0داري  اي دانکن در سطح معنی دامنهتست چند

  .دار بودن تفاوت میانگین استفاده شد بررسی معنی
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  نتایج
مقایسه میزان آلبومین سرم در : میزان آلبومین

، 1/0هاي  تیمارهاي عصاره الکلی بره موم در غلظت
 آورده شده 1شکل و کنترل در  درصد 5/0 ،25/0

ثیر بره موم بر أ نشان داد که تنتایج پژوهش. است
در تیمارهاي  روي میزان سرم آلبومین ماهی کپور

 ).P<05/0(دار نبوده است  مختلف غذایی معنی

 

  
  

  . نتایج مربوط به میزان آلبومین سرم در تیمارهاي عصاره الکلی بره موم-1ل شک
  

گیري میزان  نتایج اندازه: میزان الیزوزیم سرم
شده است؛ تیمار عصاره  آورده 2الیزوزیم در شکل 

 پژوهش 60  و40، 20در روزهاي  درصد 5/0الکلی 
داري فعالیت الیزوزیم سرم  باعث افزایش معنی

، اما در تیمار عصاره الکلی )P>05/0(ت گردیده اس
 نسبت به تیمار کنترل افزایش  درصد25/0 و 1/0

 60 و 40، 20روزهاي  دار فعالیت الیزوزیم در معنی
  ).P<05/0(مشاهده نگردیده است 

  

  
  

  . نتایج مربوط به میزان فعالیت الیزوزیم سرم درتیمارهاي عصاره الکلی بره موم-2شکل 
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کشی  مقایسه قدرت باکتري: شی سرمک قدرت باکتري
هاي  سرم در تیمارهاي عصاره الکلی بره موم در غلظت

 آورده شده 3شکل و کنترل در درصد  5/0، 25/0، 1/0

ثیر بره موم بر روي أ نشان داد که تنتایج پژوهش. است
ماهی کپور در تیمارهاي  کشی سرم میزان قدرت باکتري
  ).P<05/0( دار نبوده است مختلف غذایی معنی

  

  
  

  .تیمارهاي عصاره الکلی بره موم در کشی سرم میزان قدرت باکتري  نتایج مربوط به-3شکل 
  

مقایسه میزان پروتئین تام سرم در : پروتئین تام سرم
، 1/0هاي  تیمارهاي عصاره الکلی بره موم در غلظت

.  آمده است4 و کنترل در شکل  درصد5/0، 25/0
 درصد 5/0 با عصاره الکلی ر معمولیتغذیه ماهی کپو

وجود افزایش ظاهري میزان پروتئین سرم در هر سه 
در . داري را نشان داد گیري تفاوت معنی مرحله نمونه

 در  درصد25/0مورد تیمار تغذیه شده با عصاره الکلی 
داري را نشان  گیري تفاوت معنی مرحله سوم نمونه

دار   تفاوت معنی نکردن مشاهدهبا این وجود. دهد می
با گروه  درصد 1/0ر تغذیه شده با عصاره الکلی در تیما

 نگردیدهگیري مشاهده  کنترل در هر سه مرحله نمونه
  ).P<05/0(است 

  

 
  

  .تیمارهاي عصاره الکلی بره موم نتایج مربوط به میزان پروتئین تام سرم در -4شکل 
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 مقایسه میزان گلوبولین سرم در: گلوبولین سرم
، 1/0هاي  ره الکلی بره موم در غلظتتیمارهاي عصا

مده  آ5 و گروه کنترل در شکل  درصد5/0، 25/0
 ،20در روزهاي  درصد 5/0تیمار عصاره الکلی . است

داري در   باعث افزایش معنی پژوهش60 و 40
در مورد ). P>05/0(گلوبولین سرم گردیده است 

در  درصد 25/0 تغذیه شده با عصاره الکلی تیمار

اهده داري مش گیري تفاوت معنی  نمونهمرحله سوم
 تفاوت  نکردن مشاهدهبا این وجود. گردیده است

 1/0 تغذیه شده با عصاره الکلی دار در تیمار معنی
گیري  با گروه کنترل در هر سه مرحله نمونهدرصد 

 ثیر برأترین ت بیش). P<05/0(مشاهده نشده است 
ترین  و کم درصد 5/0روي گلوبولین سرم در تیمار 

 .مشاهده گردیده است درصد 1/0أثیر در تیمار ت
  

  
  

  .هاي عصاره الکلی بره موم تیمارمیزان گلوبولین سرم در  نتایج مربوط به-5شکل 
  

 نتایج مربوط به درصد تلفات تیمار: رویارویی باکتریایی
، 1/0هاي  تیمارهاي عصاره الکلی بره موم در غلظت در(

 بعد از  روز10مدت  به) رلو گروه کنت  درصد5/0، 25/0
 با باکتري آئروموناس تست رویارویی باکتریایی

تیمار عصاره  . آورده شده است6 شکلهیدروفیال در 

  پژوهش60 و 40، 20 درصد در روزهاي 5/0الکلی 
داري در میزان تلفات گردیده است  باعث کاهش معنی

)05/0<P .(میزان تلفات بعد از تست رویایی ترین  کم
ترین تلفات در   و بیش درصد5/0یایی در تیمار باکتر

  . و گروه کنترل مشاهد گردید درصد25/0، 1/0تیمار 
  

  
  

  .هاي عصاره الکلی بره موم تیماردر نتایج مربوط به چالش تیمارهاي با باکتري آئروموناس هیدروفیال -6شکل 
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  بحث
علت قرار گرفتن در سطوح پایین  هها ب ماهی

گرم، داراي سیستم  یوانات خونتکاملی نسبت به ح
 ایمنی بنابراین. تري هستند تر و ابتدایی ایمنی ساده

 تر کم ها ویژه ماهی هسرد ب اختصاصی در حیوانات خون
 تر بازوي ایمنی غیراختصاصی وظیفه یافته و بیش توسعه

 وضعیت ویژه  این.دفاعی را به عهده گرفته است
عث که با(هاي ایمنی  باعث اهمیت خاص محرك

در ماهی شده ) گردند اختصاصی میتحریک ایمنی غیر
، ها که حتی براي افزایش کارایی واکسن طوري هب. است

هاي ایمنی  از محركها  باید در کنار استفاده از واکسن
 Iwama( غیراختصاصی نیز استفاده نمود

 نشان داد که  نتایج پژوهش).Nakanishi ، 1996و
 درصد میزان 5/0ت استفاده از بره موم عسل با غلظ

 و 40، 20، 0 فعالیت لیزوزیم سرم خون را در روزهاي
 .داري افزایش داده است طور معنی بهپژوهش  60

الیزوزیم پروتئینی با ارزش در ماهی است که یکی از 
اجزاي مهم ایمنی غیراختصاصی ماهی بوده و باعث 

 سازي کمپلمان و افزایش ها، فعال تخریب جدار باکتري
 شامل کمپلمان( عنوان اپسونین خواري، به بیگانهفعالیت 
 ).Sakai، 1999( گردد می ، در ماهی)ها بادي و آنتی

هاي  افزایش فعالیت الیزوزیم بعد از تجویز محرك
 ها در ماهی گزارش ها و برخی پروبیوتیک ایمنی، واکسن
همچنین ). 2006 و همکاران، Swain (گردیده است

 Chen (م در ماهی کاراسافزایش فعالیت الیزوزیم سر
 Large yellow croaker، ماهی )2003 و همکاران،

) JainوWu ، 2003 ( و ماهی کپور معمولی)Jain و 
Wu، 2004( هاي گیاهی   عصارهجیره بعد از تجویز

ها  کشی سرم ماهی قدرت باکتري. گزارش شده است
 عصاره الکلی بره موم قرار جیرهثیر تجویز أت تحت

دهنده ایمنی  کشی سرم نشان باکتريقدرت . نگرفت
باشد و دفاع  هومورال غیراختصاصی ماهی می

هاي باکتریایی را   سرم در برابر عفونتغیراختصاصی

  نداشتنثیرأ تها بیانگر نماید، برخی گزارش نمایان می
کشی سرم بعد از تجویز  افزایش قدرت باکتري

) 1990(  و همکارانKajita .هاي ایمنی است محرك
ترتیب در  به) 2007(و همکاران  Christybapitaو 

 Onchorhyncus( کمان ي رنگینآال ماهی تیالپیا و قزل

mykiss(،عصاره گیاه نداشتنثیرأ ت  Solanum 

trilobatum  در قدرت ضدباکتریایی سرم را گزارش
ثیر افزایش أ تها بیانگر گزارشنمودند، ولی برخی 

هاي  حركکشی سرم بعد از تجویز م قدرت باکتري
نتایج این ). 2009 و همکاران، Misra( ایمنی است

توان به  ها انطباق ندارد که علت را می  با آنپژوهش
هاي عصاره مورد استفاده و نیز گونه ماهی  ویژگی

  و همکارانAlishahi. مورد بررسی نسبت داد
ورا را در افزایش  تجویز عصاره گیاه آلوئه )2010(

ثر ؤهی کپور معمولی مکشی سرم ما قدرت باکتري
گیري از کار ه دیگري در بهاي البته در گزارش .دانستند

هاي ایمنی در ماهی و بررسی اثر تحریک  سایر محرك
ندادن ها بر فعالیت آنزیم مورد نظر، افزایش  ایمنی آن

) 2006( و همکاران Yin. لیزوزیم گزارش شده است
 Radix scutellaria گیاه  عصارهجیرهاثر تجویز 

 محرك ایمنی را بر فعالیت آنزیم در یک مادهعنوان  به
ماهی تیالپیا بررسی و گزارش کردند که این فاکتور 

 میزان گلوبولین سرم تقریباً. تغییري پیدا نکرده است
هاي مختلف  در تمام تیمارهاي تغذیه شده با غلظت

افزایش نسبی را نشان داد که عصاره الکلی بره موم 
از نظر آماري  درصد 5/0 و 25/0ار این افزایش در تیم

  متعددي از افزایشهاي گزارش ).P>05/0( دار بود معنی
هاي ایمنی  دنبال استفاده از محركه گلوبولین سرم ب

سطح پروتئین تام سرم نیز افزایش  .گیاهی وجود دارد
. دنبال تجویز عصاره الکلی بره موم نشان داده نسبی ب

 از نظر  درصد5/0ار چند این افزایش فقط در تیمهر 
سطح پروتئین سرم شاخص . دار بود آماري معنی

بررسی وضعیت دفاع ایمنی و سالمت مناسبی براي 
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بر ). 1994 همکاران،  وSiwicki( باشند ماهی می
بره موم بر گلوبولین و جیره ثیر تجویز أتخالف 

ثیر أپروتئین تام سرم، این ماده بر آلبومین سرم ت
. گیري نداشت دام از مراحل نمونهک داري در هیچ معنی

 سرم ایمنی درجا که آلبومین یک پروتئین غیر  آناز
هاي دفاعی ماهی ندارد  بوده و نقش چندانی در واکنش

هاي ایمنی  که از تجویز محركرسد  نظر می منطقی به
 تلفات بعد از تست رویارویی باکتریایی .نپذیرد ثیرأت

 5/0 در تیمار با باکتري آئروموناس هیدروفیال نیز
داري نسبت   عصاره الکلی بره موم کاهش معنیدرصد

 1/0 و 25/0تیمار در به تیمار شاهد نشان داد ولی 
 .)<05/0P (داري مشاهده نگردید  تلفات معنیدرصد

هاي ایمنی افزایش  هاي اصلی محرك یکی از ویژگی
هاي زنده و  ها پس از چالش با باکتري بقاي ماهی

 ،Magnadóttirو  Gudmundsdóttir( باشد می پرحدت
نتایج مشابهی از کاربرد، پودر برگ گیاه ). 1997

Rosmarinus officinalis )Abutbul ،و همکاران 
 Eclipta alba، عصاره آبی گیاه )2004

)Christybapitaو عصاره الکلی ) 2007 همکاران،  و
 و trilobatum Solanum )Christybapita گیاه

ز در منابع مشاهده گردید که  نی)2007 همکاران،
  . انطباق داردهاي این پژوهش  با یافتهسبتن به

ن گفت که عصاره الکلی توا عنوان نتیجه کلی می به
ر فاکتورهاي ایمنی غیراختصاصی ماهی ت بره موم بیش

توان از آن  ثیر قرار داده و میتأ کپور معمولی را تحت
تصاصی عنوان کاندیدایی براي تحریک ایمنی غیراخ به

  .ماهی بهره جست
  

 سپاسگزاري
دوست ارجمندم  با تشکر و سپاس فراوان از

، مهندس پرسام علیزاده که صمیمانه مرا یاري رساند
 .نمایم  میسپاسگزاري
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