
 

 

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 همکارانمجتبی علیشاهی

 73

  73- 84 : صفحات / 92 زمستان، چهارمم، شماره هفت  سال                                            مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
  

  هاي ورا بر برخی شاخص هاي سمی عصاره خام آلوئه اثرات غلظت
  Cyprinus carpioکپور معمولی، ماهی  هاي خونی، ایمنی و بافت

  
  3 و بابک محمدیان2، بختیار حیدري1مجتبی علیشاهی*

 ،دانشیار گروه پاتوبیولوژي2، هاي آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار بخش بیماري1
   اهوازمی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمراني عموته دکترآموخ دانش3، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  29/2/92:  ؛ تاریخ پذیرش5/10/91: تاریخ دریافت

  

  چکیده
بررسی  Cyprinus carpioمعمولی، ورا در ماهی کپور  هاي باالي عصاره خام آلوئه  اثرات غلظتپژوهشدر این 

عصاره خام  مختلفهاي  غلظتدر معرض  )گرم 20±2/1(  کپورماهی  قطعه بچه250 تعداد ،به این منظور. گردید
 ساعته LC50 96 بعد از مشخص شدن.  ساعت ثبت گردید96 روزانه تا صورت بهقرار گرفتند و تلفات  ورا آلوئه

 گرم در 2/0 و 4/0، 8/0 (،غلظت این 20/1و  10/1، 5/1هاي  افزار پروبیت، غلظت  با استفاده از نرمورا عصاره خام آلوئه
 ماهی به هر تیمار 25  تعدادفراهم شدهاي جداگانه  عنوان کنترل، در آکواریوم بهورا   آلوئهبدونهمراه تیمار   به)لیتر

 گیري خونهاي هر تیمار   در انتهاي دوره از ماهی. انجام گردید با شرایط مشابهپرورش روز 21مدت   بهاضافه شده و
هاي گلبولی  هاي قرمز و شاخص یت، هموگلوبین، تعداد گلبولهماتوکر: عمل آمده و فاکتورهاي هماتولوژیک شامل به

 مسیر  فعالیتکشی سرم و باکتريقدرت  و لیزوزیمفعالیت : هاي سفید خونی، فاکتورهاي ایمنی شامل و تعداد گلبول
در هر ماهی  5از هاي آبشش، کبد، کلیه و طحال  هاي بافتی از بافت نمونه. ناتیو کمپلمان بین تیمارها مقایسه گردیدرآلت

 و PCV ،Hb ،RBC ،MCWنتایج نشان داد که فعالیت . شناسی بررسی شد ه و ضایعات بافتتیمار تهیه گردید
 قرار گرفته بودند در مقایسه با گروه شاهد ورا آلوئه گرم در لیتر 8/0 در ماهیانی که در معرض فعالیت لیزوزیم سرم

 قرار گرفته بودند، اثر ورا آلوئهرامترهاي دیگري که در معرض اما روي پا) >05/0P(دار کاهش یافت  طور معنی هب
ضایعه ها  ، در سایر بافت جز ضایعات مختصر آبشش نیز به در بررسی هیستوپاتولوژیک). <05/0P(دار نداشت  معنی

، این اثرات ورا در ماهی  اثر مثبت عصاره آلوئهبر خالفتوان نتیجه گرفت که   میبنابراین .پاتولوژیکی مشاهده نگردید
  .باشند ورا می  وابسته به غلظت آلوئهکامالً

  
  ، فاکتورهاي ایمنی  ، ماهی کپور معمولی، سمیت، فاکتورهاي خونی  ورا عصاره آلوئه : کلیديهاي واژه

  
  1مقدمه

هاي پایین   در ردهنها با توجه به قرار گرفت هیما
 سیستم ایمنی ،گرم تکاملی نسبت به حیوانات خون

 غیراختصاصیکه ایمنی  طوري هلی دارند بغیرمتکام
در این ) هاي ایمنی قابل تحریک توسط محرك(

تري در دفاع ایمنی  موجودات کارایی و نقش بیش

                                                
  alishahimoj@gmail.com: مسئول مکاتبه* 

قابل تحریک (تم ایمنی اختصاصی سنسبت به سی
رسد که  نظر می براین به بنادارد، )ها توسط واکسن

هاي  ثري در پاسخؤ ایمنی نقش مهاي استفاده از محرك
 و همکاران، Cerezuela( دیمنی ماهیان داشته باشا

هاي موجود  علت محدودیت  به،طرف دیگر از ).2009
ها و همچنین کارایی کم  بیوتیک نتیدر کاربرد آ

هاي ایمنی  ها در آبزیان، توجه به محرك واکسن
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تر   بیشها بیوتیک آنتیجایگزینی مناسب براي عنوان  به
ي ایمنی مختلفی ها محرك ).Roa ،1996( شده است

عنوان  گلوکان، کیتین، کیتوزان، الکتوفرین به بتامانند
د نشو دهنده سیستم ایمنی در ماهیان استفاده می تقویت

 اختصاصی، سبب تحریککه این مواد محرك ایمنی غیر
 و همکاران، Stafford (شوند ها می ایمنی در ماهی

  نیز گیاهیأبا منش  ایمنیهاي  محركهمچنین ).2004
تر براي   خطر کممانند خاص خود، هاي برتريعلت  هب

قیمت بودن و  محیط زیست و در دسترس و ارزان
تر مورد توجه  بیشامکان کشت در سطح وسیع 

نیز در آبزیان ). 2009 و همکاران، Galina (اند بوده
 با منشأ ایمنی هاي محرك در زمینه استفاده از پژوهش

 Alishahi (ه استیافت  توسعههاي اخیر گیاهی در سال
گیاه . )2011 و همکاران، Bilen؛ 2010و همکاران، 

متعلق به خانواده  1ورا  آلوئهصبر زرد با نام علمی
 Aloaceaباشد که نام این خانواده اخیراً به  سوسنیان می

گیاه ). 2009 و همکاران، Miranda( تغییر یافته است
 رنگ شیرابه زرد متشکل از دو فراورده شامل ورا آلوئه

 شاملدهنده آن  و ترکیبات تشکیل باشد و ژل می
ها، مواد  ها، آنزیم ها، ویتامینها، ساکارید آنتراکینون

 که در این میان نی و بسیاري ترکیبات دیگر استمعد
که ترکیبی  آسمانان ترین خاصیت تحریک ایمنی به شبی

 و Choi (شود نسبت داده می ،ساکاریدي است پلی
Chung ،2003 .(ی اثرات دارویی این گیاه شامل برخ

 اثرات ضدویروسیثرات ترمیم ضایعات پوستی و زخم، ا
عالوه اثرات تحریک ایمنی و  هب. باشد باکتریایی میو ضد

 گرم ثابت شده است رشد این گیاه در حیوانات خون
)Tan و Vanitha ،2004 ؛Pugh ،2001 و همکاران.(  

 گیاه در  زیادي مبنی بر استفاده از اینهاي گزارش
 اخیراً اثرات این باشد، اما پرورش آبزیان موجود نمی

 Alishahi (گیاه در تحریک ایمنی ماهی کپور معمولی
 اثرات )1999 و همکاران، Kim؛ 2010و همکاران، 

و  آبزیان زاي بیماريدر برابر عوامل ضدباکتریایی 
                                                
1- Aloe vera 

و ترمیم زخم در ماهی کپور معمولی   رشدتحریک
 Pugh؛ Vanitha ،2004 و Tan( گزارش شده است

هاي  که عصاره با توجه به این). 2001و همکاران، 
همراه  اي به  ناشناختهگاهیو گیاهی ترکیبات پیچیده 

این ترکیبات نیز دارند که احتمال اثرات جانبی مضر 
زمان با  رسد هم نظر می ، ضروري بهتوجه است قابل

ه ها، ب هاي روي اثرات مثبت درمانی عصاره بررسی
چنین . ه شودها نیز توج اثرات احتمالی منفی آن

 در ها مطالعاتی قبل از پیشنهاد استفاده از این عصاره
 در مورد بسیاري از سطح صنعتی ضروري بوده و

اند، چنین  هاي گیاهی که امروزه تجاري شده عصاره
ها انجام   اثرات سوء احتمالی آنمطالعاتی براي بررسی

 Banaee؛ 2007کاران،  و همWinkaler (شده است
 و همکاران، Beyraghdar؛ 2011و همکاران، 

تحریک  گزارش اثرات مناسب بر خالف ).2011
 متأسفانهاین گیاه در آبزیان،  ایمنی و افزایش مقاومت

ی در زمینه اثرات سمی احتمالی این پژوهش هنوز
 در این بنابراین ، استانجام نشدهعصاره در ماهی 

یت این عصاره در روش  ضمن بررسی سمپژوهش
 تأثیرمولی، مدت براي ماهی کپور مع حمام طوالنی

خی فاکتورهاي هاي باالي این عصاره بر بر غلظت
ور معمولی هاي حیاتی ماهی کپ خونی، ایمنی و بافت

  .مورد بررسی قرار گرفت
  

  ها مواد و روش
 ماهی کپور 250از تعداد  :ماهی و شرایط تحقیق

 گرم در مرحله اول 20±2/1با وزن متوسط  2معمولی
ورا و تعداد   براي تعیین غلظت کشنده آلوئهپژوهش

 گرم براي مرحله 60 قطعه ماهی با وزن متوسط 100
گیري فاکتورهاي خونی، ایمنی و  ، اندازهپژوهشدوم 

مشخصات آب . اثرات هیستوپاتولوژیک استفاده گردید
 : به قرار زیر بودپژوهشفاده در مورد است

                                                
2- Cyprinus carpio 
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 .پژوهش در طول مراحل انجام پژوهششخصات آب محل م -1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  پژوهشمشخصات آب محل 
  1  24  )گراد درجه سانتی (دما
pH 1/8  45/0  

  45  980 )مربعمتر میکروزیمنس بر سانتی (ECهدایت الکتریکی 
  1  8  اکسیژن محلول

3NH) 001/0  >01/0  )گرم در لیتر میلی<  
2NO )001/0  >01/0  )لیترگرم در  میلی<  
3NO )009/0  089/0 )گرم در لیتر میلی  
  

 پژوهشدر این : ورا عصاره آلوئه کشنده تعیین غلظت
ورا اهدایی شرکت کشت و تولید   عصاره خام آلوئهاز

منظور  به. گیاهان دارویی باریج اسانس استفاده گردید
ورا در ماهی کپور  هاي باالي آلوئه تعیین سمیت غلظت

 استفاده گردید OECD1ی از روش استاندارد معمول
)Stafford ،ابتدا ین منظوره اب). 2004 و همکاران 

،  غلظت متوالی عصاره8 انجام شد و اي  اولیههمطالع
تلفات و  درصد 100که غلظت ایجادکننده  طوري هب

ها واقع گردد، در  دوز غیرکشنده در بین این غلظت
، 0 اده شاملهاي مورد استف غلظت. نظر گرفته شد

اساس بر( گرم در لیتر 16 و 8، 4، 2، 1، 5/0، 25/0
ورا در  هاي آلوئه غلظت. بود) ماده خشک عصاره خام

هاي جداگانه ایجاد گردیده و به هر آکواریوم  آکواریوم
 تکرار انجام 3آزمایش در ( قطعه ماهی اضافه شد 10
 روز ثبت 4مدت  صورت روزانه و به  تلفات به).شد

بعد از ثبت نتایج و مشخص شدن تلفات . گردید
افزار   روز، نتایج با استفاده از نرم4 در طول تجمعی
Probit  گرفتمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار.  
 دست هاساس غلظت ببر:  مسمومیت مزمنهاي آزمایش

 20/1و  10/1، 5/1هاي  آمده در مرحله قبل، غلظت
LC50 96و 4/0، 8/0هاي  ترتیب غلظت به(،   ساعته 

 لیتري ایجاد 120 هاي در آکواریوم)  گرم در لیتر2/0
 قطعه ماهی کپور با 25به هر آکواریوم تعداد . گردید

                                                
1- Organization for Economic Cooperation and 
Development 

یک آکواریوم ( گرم اضافه شد 60وزن متوسط حدود 
ورا به آب  عنوان کنترل بدون اضافه نمودن آلوئه نیز به

 روز در 21مدت  ها به ماهی). در نظر گرفته شد
تعویض روزانه آب هر . گهداري گردیدندها ن آکواریوم

در طول . با آب هم غلظت بود درصد 30آکواریوم 
  . تلفات ثبت شدپژوهشدوره 
 ماهی 6در انتهاي هفته سوم از هر تیمار : گیري نمونه
گیري شده و فاکتورهاي خونی و ایمنی مورد  خون

 1ها با استفاده از میزان   ماهی سپس.ارزیابی قرار گرفت
کشی شده و از آبشش، کلیه،  آسان MS222لیتر گرم در 

هاي هر تیمار نمونه بافتی تهیه گردیده  کبد و طحال ماهی
کننده حجم محلول پایدار(  درصد10و در بافر فرمالین 

مقاطع . تثبیت گردید)  برابر حجم نمونه10حداقل 
شناسی با استفاده از روش معمول تهیه مقاطع بافتی  بافت

  ).2007 و همکاران، Ayas (آبزیان تهیه شد
به این منظور از : پارامترهاي هماتولوژیکگیري  اندازه
 شناسی پستانداران گیري پارامترهاي خون هاي اندازه روش

 و Feldman (با تغییرات اندکی استفاده گردید
) Hb (گیري هموگلوبین براي اندازه). 2000همکاران، 

 از روش استاندارد سیانومت هموگلوبین، براي
 از 2گیري هماتوکریت یا حجم فشرده گلبولی اندازه

هاي  روش میکروهماتوکریت و شمارش کلی گلبول
هاي سفید به روش دستی و با استفاده از  قرمز و گلبول

هاي گلبولی  اندیس. الم هماسیتومتر نئوبار انجام شد
                                                
2- Packed Cell Volume (PCV) 
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، میزان متوسط )MCV (یعنی حجم متوسط گلبولی
ت هموگلوبین  و غلظ)MCH (هموگلوبین گلبولی

 استاندارد هاي رابطهنیز با استفاده از  )MCHC (گلبولی
  ).Thrall ،2004 (موجود محاسبه شد

  
  فاکتورهاي ایمنیگیري  اندازه

 با میزان فعالیت الیزوزیم سرم:  سرملیزوزیمفعالیت 
و  Sahooاستفاده از روش توصیه شده توسط 

گیري شد در این روش از  اندازه) 2005(همکاران 
قدرت لیز لیزوزیم بر باکتري میکروکوکوس 

. گردد  به روش نورسنجی استفاده می1لیزودایکتیکوس
رسم شده و  ابتدا نمودار استاندارد فعالیت لیزوزیم

میزان فعالیت لیزوزیم سرم با انطباق جذب نوري 
  . ها با منحنی استاندارد مشخص شد سرم

ه با استفاده از روش توصی:  سرمکشی باکتريقدرت 
 اندکی اب) 1990(  و همکارانKajitaشده توسط 

کشی سرم انجام  گیري قدرت باکتري تغییرات اندازه
ابتدا باکتري آئروموناس هیدروفیال در محیط . شد

TSB105 میزان  کشت داده شد و تعداد باکتري به 
لیتر در ژالتین ورونال بافر استریل  باکتري در میلی

)5/7pH=  تنظیم گردید) نیزیم م یون کلسیم وشاملو. 
دست  بههاي سرمی با سوسپانسیون باکتریایی  نمونه
 دقیقه 90  مخلوط شده و بعد از1:1 به نسبت آمده

 میکرولیتر 5گراد،   درجه سانتی25انکوباسیون در دماي 
 TSAاز مخلوط سرم و باکتري در محیط کشت 

 25 ساعت در دماي 24کشت داده شده و بعد از 
کانتر تعداد  به کمک دستگاه کلونی گراد درجه سانتی

 یافته در روي محیط کشت شمارشپرگنه باکتریایی رشد
  .) تکرار انجام گرفت3مراحل در (گردید 
 هاي رقت ):ACH50( 2کمپلمانمسیر آلترناتیو  فعالیت

مول اتیلن   میلی10 شاملبافر ورونال  متوالی سرم در

                                                
1- Micrococcus lysodeichthicus 
2- Alternative compelement hemolysis test 

رید کل مول دي  میلی10، 3گلیکول تترا استیک اسید
تهیه شد، سپس )  درصد1/0  و ژالتین4منیزیم

گلبول قرمز ) cell ml 108× 5/2-1( سوسپانسیون
گوسفند در همان بافر، به هر رقت سرم اضافه شده و 

 دقیقه 90مدت  بهگراد  درجه سانتی 150در دماي 
 10فعالیت همولیتیک با افزودن بافر . انکوبه شدند

 ورونال بافر( mM EDTA-GVB 10موالر  میلی
و  5آمین تتر، استیک اسید مول اتیلن دي  میلی10 شامل

بعد از سانتریفیوژ، مایع . متوقف شد ) درصد1/0ژالتین 
 توسط اسپکتوفتومتر خوانده 414 رویی در طول موج

از تقسیم طول موج خوانده شده ) y( درصد لیز. شد
. دست آمد هب )لیز در آب مقطر(  درصد لیز100بر 

و عکس رقت بر روي  /y -1y تمی نقاط لگارینمودار
 50 رسم و سپس عکس رقتی که 6صفحه لگاریتمی

از  unit ml (ACH50-1 (درصد همولیز را داشت
 و Matsuyama (دست آمده خوانده شد همنحنی ب

  ).1988همکاران، 
ورا از  براي تعیین غلظت کشنده آلوئه: آزمون آماري

براي آنالیز . د استفاده ش5/1ویرایش  7افزار پروبیت نرم
 SPSSافزار   از نرمپژوهشاطالعات مرحله دوم 

 براي 8ابتدا از آزمون لون.  استفاده گردید16ویرایش 
بررسی هموژن بودن انحراف معیار اطالعات استفاده 

  ها، تجزیه  پس از اطمینان از هموژنیتی داده. گردید
 از آزمون آنالیز واریانس ها با استفاده تحلیل دادهو 
 ها براي بررسی مقایسه میانگین. ده گردیداستفا 9طرفه یک

داري   در سطح معنی10اي دانکن دامنهاز آزمون چند
  . استفاده شد05/0

                                                
3- EGTA 
4- MgCl2 
5- EDTA 
6- log log graph paper 
7- Probit 
8- Leven statistic test 
9- One-way ANOVA  
10- Duncan 
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  نتایج
اي ماهی کپور   هفته3تلفات طول دوره مجاورت 

دهنده   نشانپژوهشمورد استفاده در هاي  با غلظت
در تلفات ماهی کپور است، ها  این غلظت نسبی تأثیر

ر  گرم د2/0در تیمارهاي کنترل و غلظت که  وريط هب

 یک قطعه تلفات در لیتر تلفاتی مشاهده نگردید و
 گرم در لیتر 8/0 و سه قطعه در تیمار 4/0تیمار 

  .)2جدول  (مشاهده گردید

 
  . ساعت96ورا در ماهی کپور معمولی در مدت   حاد عصاره آلوئهنتایج سمیت -2جدول 

LC  درصد95اطمینان حدود حداکثر غلظت با    درصد95حداقل غلظت با اطمینان   )یترگرم در ل(غلظت آلوئه   
10LC 575/2  681/1  130/3  
15LC 806/2  94/1  347/3  
50LC 016/4  395/3  653/4  
85LC 805/5  988/4  705/7  
90LC 326/6  357/5  853/8  

  
 بر ورا  باالي آلوئههاي غلظت تأثیرمربوط به نتایج 

 آورده 3 تا 1هاي  شکل ماهی در یفاکتورهاي ایمن
 تیمارهاي مقایسه فعالیت لیزوزیم سرم. شده است

 1 شکلاي در   هفته3در طی دوره پرورش مختلف 
 گرم 8/0 سرم نیز در تیمار لیزوزیمفعالیت .  استآمده

داري نسبت به کنترل نشان   کاهش معنی آلوئهدر لیتر
یتر  گرم در ل2/0هر چند در غلظت ). >05/0P (داد

 نسبت به گروه کنترل لیزوزیمآلوئه افزایش فعالیت 
 تفاوت 4/0در تیمار اما ). >05/0P (مشاهده شد

  .)<05/0P (نشدداري با گروه کنترل مشاهده  معنی
  

  
  ). انحراف معیار± میانگین( هفته 3مدت  تیمارهاي مختلف در فعالیت لیزوزیم سرم مقایسه -1 شکل

  . است05/0دار در سطح  دهنده تفاوت معنی مشترك نشانیرحروف غ: تذکر
  

هاي کشی تیمار میزان قدرت فعالیت باکتري
 آمده است 2 شکلمختلف نیز در انتهاي هفته سوم در 

کشی سرم در   کاهش قدرت باکتريبر خالف. است

 گرم در لیتر، این تفاوت از نظر آماري 8/0تیمار 
  ).<05/0P( دار نبود معنی
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  ).انحراف معیار ± میانگین( هاي مختلف در انتهاي هفته سومکشی تیمار عالیت باکتريف مقایسه -2 شکل
  

هاي مختلف در طول میزان فعالیت کمپلمان تیمار
میزان . است آورده شده 3 شکلاي در   هفته3دوره 

 با هم داري ها تفاوت معنیفعالیت کمپلمان تیمار
  .)<05/0P( نداشتند

  

  
  

  . هفته3مدت   تیمارهاي مختلف درلیزوزیم سرم مقایسه فعالیت -3 شکل
  

هاي اخذ شده  هاي هماتولوژیک نمونه نتایج بررسی
 4 و 3 هاي و جدول 4 شکلاز تیمارهاي مختلف در 

و  2/0هاي  نتایج نشان داد که غلظت. آورده شده است
 داري بر فاکتورهاي  معنیتأثیرورا  گرم در لیتر آلوئه 4/0

 هموگلوبین، ه، ولی هماتوکریت،خونی ماهی کپور نداشت
هاي قرمز و حجم متوسط گلبولی  تعداد گلبول

)MCV(  گرم در لیتر آلوئه کاهش 8/0در تیمار 
  .)P>05/0(داري نسبت به تیمار کنترل نشان داد  معنی
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  .ته سومدر انتهاي هف)  انحراف معیار± میانگین(هاي سفید بین تیمارهاي مختلف  مقایسه تعداد گلبول -4 شکل
  

 8/0آمده است، غلظت  4شکل که در طور همان
دار تعداد  ورا باعث کاهش معنی گرم در لیتر آلوئه

 هر چند ).P>05/0( هاي سفید گردیده است گلبول

در سایر سفید هاي  داري در تعداد گلبول تفاوت معنی
  .هاي آلوئه مشاهده نگردید غلظت

  
  .) انحراف معیار± میانگین( در بین تیمارهاي مختلف  پژوهشبوط به مرشناسی خون مقایسه فاکتورهاي -3جدول 

  ها غلظت
   گرم در لیتر آلوئه8/0   گرم در لیتر آلوئه4/0   گرم در لیتر آلوئه2/0  کنترل  فاکتور خونی

 b93/2±17/32  b32/5±67/29  b89/5±33/31  a02/4±83/24  )درصد( هماتوکریت
  b99/0±80/5  b01/1±84/5  b88/0±10/6  a74/0±02/5  )لیتر گرم بر دسی( هموگلوبین

  b11/0±28/1  b19/0±22/1  b14/0±31/1  a11/0±08/1  ) ×106(هاي قرمز  تعداد گلبول
MCH) پیکوگرم( a20/4±62/19  a59/5±26/20  a56/4±03/20  a74/2±88/18  
MCV )fl( b20/31±2/253  b02/57±5/247  b31/56±7/242  a44/30±4/218  

MCHC )رلیت گرم بر دسی( a96/7±63/45  a74/5±00/48  a04/5±53/46  a25/6±62/46  
  

هاي سفید خونی در  نتایج شمارش تفریقی گلبول
که در جدول طور همان.  آورده شده است4جدول 

هاي   گلبولداري در نسبت ، تفاوت معنیشود میمشاهده 
  .)<05/0P( سفید خونی بین تیمارها مشاهده نگردید

  
  .) انحراف معیار± میانگین( اي  هفته3هاي مختلف پس از پایان دوره  تیماردرهاي سفید خون  گلبول انواع  و تعداد-4 جدول

  ها غلظت
   گرم در لیتر آلوئه8/0   گرم در لیتر آلوئه4/0   گرم در لیتر آلوئه2/0  کنترل  نوع گلبول سفید

38/6±84/1  ) ×103( هاي سفید تعداد گلبول a 91/0±83/6 a 07/1±51/5 a 79/0±78/4 a 

83/75±96/4  لنفوسیت a 78/3±50/74 a 65/5±33/76 a 08/3±67/78 a 

83/1±32/2  مونوسیت a 75/0±17/1 a 05/1±50/2 a 07/2±67/2 a 

83/0±33/1  ائوزینوفیل a 55/0±50/0 a 75/0±83/0 a 55/0±50/0 a 

17/21±43/3  هتروفیل a 76/1±50/22 a 83/3±50/20 a 86/1±33/18 a 
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ی هیستوپاتولوژیک در بررس: پاتولوژيیج هیستونتا
با گروه کنترل و منابع موجود، ها، در مقایسه  بافت

آبشش در  Pavementهاي  هیپرپالزي سلولجز  به

 گونه ضایعه ، هیچ  در لیتر آلوئه گرم8/0تیمار 
  ).5 شکل(غیرطبیعی مشاهده نگردید 

  

  
  

 .) گرم در لیتر8/0(لوئه هاي تیمار شده با باالترین غلظت آ هاي تهیه شده از ماهی  نمونه-5شکل 

)A( بافت آبشش ) هاي   هیپرپالزي سلول)100بزرگنماییPavementآبشش ،  
)B (بافت کلیه)  ( و )400بزرگنماییC( بافت کبد ) 400بزرگنمایی(  

  
  بحث

  استفاده از گیاهان دارویی در دامپزشکی آبزیان 
در دهه اخیر توسعه زیادي یافته است، این مواد با 

باکتریایی، ویی متفاوت از جمله اثرات ضد داراثرات
ایمنی  کنندگی، تحریک ضدویروسی، ضدقارچی، بیهوش

. )Vanitha، 2004و  Tan (در آبزیان کاربرد دارند. ...و
عنوان یک  ورا در آبزیان به اخیراً استفاده از گیاه آلوئه

 محرك ،)1999 و همکاران، Kim (باکتریاییماده ضد
 روند ترمیم کننده و تسریع کننده رشد ایمنی، تحریک

 و Alishahi (توسعه زیادي یافته استزخم 
 و Pugh؛ Vanitha، 2004 و Tan؛ 2010همکاران، 
 اثرات جانبی و سمیت احتمالی ولی، )2011همکاران، 

نتایج این . آبزیان بررسی نشده استاین گیاه در 
 مشخص ساخت که کاربرد عصاره خام این پژوهش

 باالیی در ماهی نسبت به حمام سمیت صورت بهگیاه 
 ساعته عصاره این گیاه در آب LC50 96داشته و 

 تأثیردر مورد  .بود) ppm4016 ( گرم در لیتر 016/4

اهی هاي باالي آلوئه بر فاکتورهاي خونی م غلظت
 4/0و  2/0هاي  کپور نیز مشخص گردید که غلظت

فاکتورهاي داري بر   معنیتأثیر ورا گرم در لیتر آلوئه
 ، ولی هماتوکریت،)P<05/0( خونی ماهی کپور نداشته

هاي قرمز و حجم متوسط  هموگلوبین، تعداد گلبول
 ورا  گرم در لیتر آلوئه8/0در تیمار  )MCV(گلبولی 

 داري نسبت به تیمار کنترل نشان داد کاهش معنی
)05/0P<.( سازي توان به کاهش خون این تغییرات را می 

ساز ماهی و یا تغییر شکل و کاهش  ونهاي خ در بافت
   Morgan (هاي قرمز خونی نسبت داد عمر گلبول

در مطالعات مشابه نیز کاهش  ).1980همکاران، و 
 ،هاي قرمز شناسی وابسته به گلبول  خونفاکتورهاي

بعد از مسمومیت با مواد شیمیایی در ماهی گزارش 
   بره موم هاي تحت کشنده  غلظتمثالً. ده استش
   منفی تأثیراثرات تحریک ایمنی در ماهی دارد،  که

 آال داشته است بر فاکتورهاي خونی ماهی قزل
)Beyraghdarو علیشاهی البته ، )2011همکاران،   و

١
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آال،   در ماهی قزلو  در ماهی کپور)2010( همکاران
هاي گلبولی در ماهی کپور تغذیه   پروفایلبهبود برخی

ورا را گزارش  وئهآل عصاره خام شاملشده با خوراك 
 بنابراین ،)2012 و همکاران، Soltani (نمودند

هاي مختلف   در روشورا توان اثر عصاره آلوئه می
در . هاي تجویز بسیار متفاوت دانست تجویز و غلظت

 بر تعداد و ورا هاي مختلف آلوئه  غلظتتأثیرمورد 
 و 2/0یز در تیمارهاي هاي سفید خونی، ن نسبت گلبول

داري مشاهده   تفاوت معنیورا لیتر آلوئه در گرم 4/0
 گرم در لیتر کاهش تعداد 8/0نشد، ولی غلظت 

 هاي سفید خونی را در ماهی کپور باعث گردید گلبول
)05/0P<(. هاي سفید با توجه به نقش تعداد گلبول 

بر احتمال اختالل  توان عالوه خونی در پاسخ ایمنی، می
کوب ایمنی  سرساز ماهی، نوعی هاي خون در بافت

 را ورا  گرم در لیتر آلوئه8/0اختصاصی در تیمار غیر
داري در نسبت  البته تفاوت معنی. دلیل این امر دانست

 هاي سفید خونی بین تیمارها مشاهده نگردید گلبول
)05/0>P( .هاي توجه در افزایش تعداد گلبول نکته قابل 

ل  گرم در لیتر نسبت به کنتر2/0سفید خونی در تیمار 
 هاي  را در غلظتورا  متفاوت آلوئهتأثیر دوبارهاست که 
نماید،  یید میأوي فاکتورهاي خونی ماهی تمختلف ر

 بهبود ایمنی و ورا هاي پایین آلوئه که غلظت طوري هب
 .شوند هاي باال نوعی سرکوب ایمنی را باعث می غلظت

 )WBCکاهش ( متعددي از نوعی لکوپنی هاي گزارش
 در  با مواد بیولوژیکهاي مزمن تدنبال مسمومی هب

؛ 2011همکاران،   وBeyraghdar (ماهی وجود دارد
Banaee ،پژوهشنتایج این . )2011 و همکاران 
ورا بر   به دوز عصاره آلوئه وابستهتأثیرنشانگر 

هاي ایمنی غیراختصاصی ماهی کپور معمولی  پاسخ
ورا   گرم در لیتر آلوئه8/0که غلظت  طوري هبود، ب
 سرم ماهی کپور لیزوزیمدار فعالیت   معنیکاهش

 گرم در لیتر 2/0ولی غلظت . معمولی را باعث گردید
 سرم ماهی لیزوزیماین عصاره باعث افزایش فعالیت 

هاي مهم   سرم یکی از شاخصلیزوزیمفعالیت . شد
 Sahoo (باشد ارزیابی وضعیت پاسخ ایمنی ماهی می

زایش اف .)Alishahi ،2009؛ 2005و همکاران، 
 هاي ایمنی  بعد از تجویز محركلیزوزیمالیت فع

 ،)2006 و همکاران، Alvarez-Pellitero (شیمیایی
ها در ماهی گزارش  ها و برخی پروبیوتیک واکسن

 هاي گزارش ).2007 و همکاران، Yuan (گردیده است
دنبال  ه سرم بلیزوزیممتعددي از افزایش فعالیت 

 و Jain (د داردهاي گیاهی وجو استفاده از عصاره
Wu ،2003( .ًسرم در لیزوزیم کاهش فعالیت احتماال 

 منفی آن بر تأثیردلیل   گرم در لیتر به8/0غلظت 
 . در ماهی استاسترسفیزیولوژي ماهی و ایجاد 

Kakuta ند که افزایش بیان نمود) 1996( و همکاران
 اثر عکس تواند هاي ایمنی در آبزیان می غلظت محرك

ختصاصی اهاي ایمنی غیر شاخصداشته و کاهش 
  .ماهی را باعث شوند

کشی سرم در دو غلظت  هر چند قدرت باکتري
 ولی ورا کاهش نشان داد،  گرم در لیتر آلوئه8/0 و 4/0

 .)P<05/0( دار نبود این کاهش از نظر آماري معنی
 سرم و قدرت لیزوزیمدلیل تفاوت نتایج فعالیت 

 ل عمل فاکتورهاي تداختوان به کشی سرم را می کتريبا
هاي  هاي طبیعی، پروتئین چون لیزوزیم، پادتنمختلفی 

کشی  ه بر قدرت باکترينسبت داد ک ...سیستم کمپلمان و
 باالي هاي  غلظتتأثیر احتماالً. رندگذا سرم اثر می
البته . ورا بر این فاکتورها یکسان نیست عصاره آلوئه

Divyagnaneswari  تی چنین تفاو) 2007(و همکاران
 Solanum trilobatum بعد از تجویز عصاره گیاه را
 و همکاران Heidi .آال را گزارش نمودند ر ماهی قزلد
ساکارید باکتریایی را که   پلینیز تجویز لیپو) 2006(
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یک محرك ایمنی است، در غلظت باال باعث سرکوب 
یت سیستم فعال .ماهی کپور دانستند پاسخ ایمنی بچه

ورا قرار  هاي مختلف آلوئه غلظت تأثیر کمپلمان تحت
 هاي مشاهده  البته با توجه به تفاوت.)P<05/0( نگرفت

 نبود احتماالًشده در سایر فاکتورهاي مورد بررسی، 
گیري فعالیت  این آزمایش براي اندازهحساسیت کافی 

کمپلمان در ماهی کپور معمولی را دلیل این امر 
  ).2011 و همکاران، Alishahi (دانست
هاي باالي عصاره   غلظت منفیتأثیر خالفبر 

ي ایمنی و خونی ماهی کپور، ورا بر فاکتورها آلوئه
هاي مختلف   بافتهاي هیستوپاتولوژیکی بررسی
 ایجاد نبود بیانگر)  و طحالکلیه، کبد و آبشش(ماهی 

 احتماالً . بودباالهاي  در اندام ضایعات پاتولوژیک
 یا مدت براي مشاهده ضایعات پاتولوژیک باید

 افزایش ورا هاي باالي آلوئه مجاورت ماهی با غلظت
 ، گردد استفادهورا هاي باالتر آلوئه یابد و یا غلظت

هاي باالتر یا مدت  جا که استفاده از غلظت ولی از آن

 هم از نظر کاربردي و هم از نظر تر طوالنیمجاورت 
توان احتمال ایجاد اثرات  اقتصادي توجیهی ندارد، می

هاي معمول  ها با غلظت وژیک روي بافتپاتول
  .ورا را منتفی دانست آلوئه

 بر خالف توان نتیجه گرفت که کلی میطور به
در ماهی، ورا   عصاره گیاه آلوئهاثرات تحریک ایمنی

 تأثیر این عصاره  گرم در لیتر8/0 هاي باالي غلظت
فاکتورهاي خونی و ایمنی ماهی کپور برخی منفی بر 

 قبل از تجویز این عصاره در هر گونه نبنابرای ،داشته
    . به غلظت مناسب آن توجه داشت باید ماهی

  
  سپاسگزاري

 با حمایت مالی معاونت پژوهشی پژوهشاین 
نگارندگان . دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت

 مهدي زارعی در مراحل از همکاري جناب آقاي دکتر
  .نمایند  میپژوهش سپاسگزاريانجام 
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