Archive of SID

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،96شماره  ،2تایستان 5961
صفحات 311-311

اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین ( )Cinnamomum verumبه جیره
غذایی در کاهش سمیت آفالتوکسین  B1در بچه ماهی قزل آالی
رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
4

سیران خانی ،5کوروش سروی مغانلو ،*2احمد ایمانی ،2ناصر آق ،9مزدک رازی
 .3کارشناس ارشد شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .1دانشیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .4استادیار گروه بافت شناسی مقایسهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت 1395/1/15 :تاریخ تصویب1395/4/11 :

چکیده
مطالعه حاضرر با هدف بررسری ارر حفاظتی اسرانس دارچین در کاهش سمیت آفالتوکسین  B1جیره غذایی بچه ماهیان قزلآالی رنگین
کمان با تاکید بر شراخصهای خونی ،بیوشریمی سررم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت .بدین منظور ماهیان در  6تیمار آزمایشی
متشرکل از  0سرطح آفالتوکسین ( 15 ،7 ppbو  )57و دو سطح اسانس ( 7و  2درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند .آزمایش به
مدت  67روز ادامه داشررت .در انتهای آزمایش جهت بررسرری شرراخصهای مذکور نمونهبرداری به صررورت تصررادفی انجام شررد .درصررد
هماتوکریت ،تعداد گلبول های قرمز و غلظت هموگلوبین تحت تثریر مثبت وجود اسررانس دارچین در جیره غذایی قرار گرفتند (.)P>7/75
همچنین وجود سرررم آفالتوکسرررین در جیره غذایی باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین خون گردید ( .)P>7/75میزان
فعالیت آنزیمهای  ALPو  ALTنیز در حضور سم آفالتوکسین افزایش یافت ( ،)P>7/75البته افزودن اسانس دارچین فعالیت  ALPسرم
ماهیان قرار گرفته در معرض آفالتوکسرین را کاهش داد .همچنین ارر اصرلی عاملهای سطح آفالتوکسین و اسانس جیره غذایی بر میزان
شاخصهای پروتئین کل و گلبولین معنی دار بود ،در حالیکه غلظت آلبومین و لیزوزیم سرم خون تحت تثریر ارر متقابل سطح آفالتوکسین
و اسررانس قرار گرفت ( .)P>7/75همچنین با افزایش سررطح سررم ،میزان شرراخص کبدی به طور معنی داری کاهش یافت ( .)P>7/75در
بررسریهای بافت شرناسری نیز عالیمی همچون اتسراع عروق خونی ،تخریب سریتوپالسم ،تجمع خون ،نفوذ سلولهای ایمنی و نکروز در
گروه های حاوی سرم آفالتوکسرین مشراهده گردید ،که متناسرب با سطح سم در جیره غذایی بود .نتیجه آنکه ،افزودن یک درصد اسانس
دارچین به جیره غذایی سربب کاهش تغییرات نامطلوب بافتی و همچنین بهبود شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم ماهیان تغذیه شده
با جیرههای غذایی آلوده با آفالتوکسین بویژه در گروه  15 ppbآفالتوکسین گردید.
واژگان کلیدی :آفالتوکسین  ،B1اسانس دارچین ،شاخصهای خون شناسی ،بیوشیمی سرم ،بافت شناسی کبد ،قزلآالی رنگین-
کمان ()Oncorhynchus mykiss
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اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی در کاهش سمیت آفالتوکسین  B1در بچه ماهی قزل آالی رنگینکمان

 .5مقدمه
آفالتوکسینها ( )Aflatoxinsمهمترین سموم
قارچی سررطانزا هسرتند که توسط گونههای مختلف
 Aspergillusو برخی گونههای جنس Penicillum
تولید میشررروند .از میان انواع مختلف آفالتوکسرررین،
آفالتوکسرین  (AFB1) B1سمیترین ،فراوانترین و
قویترین ترکیب سررررطانزای طبیعی تلقی میشرررود
) (Williams et al., 2004و در حال حاضررر یکی از
مهمترین مایکوتوکسرینهای تحت نظارت سازمان غذا
و داروی آمریکا ( (FDAمیباشد ( Celik and Sur,
 .)2003آفالتوکسرررین در دام و طیور موجرب کاهش
سررعت رشرد و بازدهی پایین حیوان میشود Gallo
) ،)et al., 2010که خود سررربب افزایش هزینههای
تولید میگردد .سرررمیت آفالتوکسرررین در گونههای
مختلف آبزیران از جملره قزلآالی رنگینکمران ،گربه
مراهی روگراهی ،تیالپیرای نیل ،گوپی و میگوی ببری
سرریاه بررسرری و اررات بیوشرریمیایی ،خون شررناختی،
ایمنی و آسرریب شررناختی آفالتوکسررینها به خوبی
توسرط محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است
( .)Chavez-Sanchez et al., 1994برررای مثررال
مراهی تیالپیرای نیرل غرالبرا برا مقادیر  2/5 ppmاز
آفالتوکسررین  B1تحت تاریر قرارگرفته اسررت و جزو
مراهیرران مقراوم برره سرررموم قرارچی تلقی میشرررود
( .(Zychowski et al., 2013مرریررزان سرررمیررت
آفالتوکسرررین در آبزیران بره غلظرت سرررم در غذا و
همچنین مردت زمران رویرارویی با آن بسرررتگی دارد
( .)Bauer et al., 1969سرم آفالتوکسین در طوالنی
مدت موجب کم خونی و لکوپنیا میگردد ( Hussein
 .)et al., 2000همچنین آفالتوکسرررین  B1تغییر
تعرداد گلبولهرای قرمز ،مقردار همراتوکریرت ،مقرردار
هموگلوبین و گلبولهای سفید خون و بیوشیمی سرم
میشررود ) .(Mohapatra et al., 2011مقادیر پایین
آفالتوکسرررین  B1برای مردت طوالنی در گربه ماهی
روگاهی باعث آسررریبهای بافتی (کبد و کلیه) شرررد
) .(Jantratail and Lovell, 1990مررواجررهرره ب را
آفالتوکسررین موجب تغییرات محسرروسرری مانند رن
باختگی کبد ،کبد چرب ،هیپرپالزی ،تغییرات مجاری
صرررفراوی و بروز تومورهای کبدی در ماهی قزلآالی
رنگینکمان شرررده اسرررت ).(Hooft et al., 2011
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همچنین یکی دیگر از نشانههای قابل مشاهده سمیت
آفالتوکسرررین در جانوران کاهش عملکرد سر ریسرررتم
ایمنی میباشد ( Celik et al., 2000; Santacroce
 .)et al., 2008برای مثرال در مطالعه  El-Boshyو
همکاران ( ) 1778مشررخص شررد که سم آفالتوکسین
 B1براعث کاهش میزان فعالیت لیزوزیم سررررم خون
ماهی تیالپیای نیل می شررود ،در حالیکه اسررتفاده از
-0-2بترراگلوکرران منجر برره افزایش میزان فعررالیررت
لیزوزیم این ماهیان شد.
در دهررههررای اخیر موفقیررتهررای زیررادی در
اسرررتفاده از گیاهان دارویی در صرررنعت آبزی پروری
حاصرل شده است ( .)Hahm et al., 2001ترکیبات
گیاهی با اهداف مختلفی مانند تحریک سیستم ایمنی
ماهی و سررایر آبزیان پرورشرری ( ;Lee et al., 2003
 ،)Tsoumas et al., 1998ایفررای نقش برره عنوان
پربیوتیک ،درمان بیماریهای عفونی ،آرام بخشررری و
بیهوشررری مرراهی ( )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
سررنتی ایران و همچنین در مطالعات بالینی انسررانی و
دامی ،گیراه دارچین میباشرررد .در کنار اسرررتفاده از
روشهای پیشگیرانه متداول در آلودگیهای غذایی به
مایکوتوکسرررینها ،جهت کاهش اررات و جلوگیری از
سررطانزایی این سرموم در حیوانات پرورشی ،مصرف
ویترامینها و آنتی اکسررریدانها نیز توصررریه شرررده
اسرررت ) .(Autrup et al., 1993خراصررریت آنتی
اکسررریردانی دارچین برره علرت وجود ترکیبراتی نظیر
اوژنول ،کاریونیلن ،سررینئول و سررینامآلدئید میباشررد.
اوژنول دارای ویژگی محافظت کنندگی در برابر عوامل
بیماریزا میباشرررد .سرررینامآلدئید 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 عوامل عفونی
یاری میرساند (Roozi .)Mushlova et al., 2009
و همکاران ( )1720طی مطالعهای ارر پودر دارچین را
روی شررراخص های خون شرررناختی ماهی گرین ترور
مطرالعره کردنرد .نترایج نشررران داد کره هماتوکریت،
هموگلوبین و تعرداد گلبولهای قرمز تحت تاریر پودر
دارچین قرار نگرفرت ،ولی تعداد گلبولهای سرررفید در
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تیمرار تغذیه شرررده با جیره غذایی حاوی  2درصرررد
دارچین بره طور معنی داری نسررربت به گروه کنترل
افزایش یرافت Ahmad .و همکاران ( )1722نیز پودر
دارچین را به عنوان ماده محرک رشد و سیستم ایمنی
در ماهی تیالپیا به کار بردند و افزایش معنیدار تعداد
گلبول قرمز ،هموگلوبین و همرراتوکریررت را گزارش
نمودند.
با توجه به افزایش مصرررف مواد اولیه گیاهی در
جیره هررای غررذایی آبزیرران ،احتمررال افزایش آلودگی
جیره هرای غرذایی آبزیان با سرررموم قارچی از جمله
آفالتوکسرین وجود دارد .به همین دلیل مطالعه حاضر
با هدف بررسررری قابلیت اسرررانس دارچین در تقویت
سرریسررتم ایمنی و تعدیل سررمیت سررطوح مختلف
آفالتوکسررین  B1در جیره غذایی بچه ماهی قزلآالی
رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissطرح ریزی
و اجرا گردید.

 .2مواد و روشها
 .5.2تهیه آفالتوکسین B1
جهت تولید سرم آفالتوکسرین  ،B1ابتدا سویه
 R5قار  Aspergillus flavusاز آزمایشرررگاه قار
شرناسری گروه گیاهپزشرکی دانشگاه تهران تهیه و در
محیط دکسرتروز آگار ( )PDAکشت داده شد .سپس
سرروسررپانسرریون اسررپور قار با اسررتفاده از محلول

 tween 80و با غلظت  2×275آماده گردید .در ادامه
یک میلی لیتر از سروسرپانسیون حاصل به  57گرم از
جیره غذایی تجاری (کارخانه فرادانه شهرکرد)FFT2 ،
با  %17رطوبت اضرافه و مخلوط بدسررت آمده به مدت
ده روز در شررررایط اسرررتریل ،دمای  10 ˚Cو تاریکی
نگهداری شد .در پایان دوره کشت ،جهت از بین بردن
قرارچهرا غرذای تجاری تخمیر شرررده اتوکالو گردید.
سررررانجرام پس از خشرررک کردن ،پودر حاوی سرررم
آفالتوکسرررین  B1برای تهیه جیره های غذایی آماده
شرد ( .)Çelik et al., 2000میزان سرم آفالتوکسین
 B1موجود در پودر حاصررل با اسررتفاده از سررتونهای
اختصررراصررری ( )immunoaffinity columnsو به
کمررک ( )HPLC FLD Waters alliance 2695
 HPLCسرررنجیده شرررد (.)Stroka et al., 2001
اسررتاندارد سررم مذکور از شرررکت (Arcos )USA
 Organics Ltdخرریررداری و محلول متررانولی بررا
غلظتهای  27 ،15 µg/mlو  5از آن تهیه و تا زمان
اسرررتفاده در دمای  -17°Cنگهداری شرررد .اسرررانس
دارچین نیز به روش تقطیر آبی تهیه و ترکیبات مورره
آن (جرردول  )2بررا اسرررتفرراده از (Thermoquest-
)Finnigan Trace GC-MS, San Jose, CA
 GC-FIDو  GC–MSتعیین گردیررد ( Farzaneh
.)et al., 2015

جدول  .1ترکیب اجزای سازنده اسانس دارچین ()Cinnamomum verum
ترکیب مؤثره
alpha-pinene
Camphene
Benzaldehyde
beta-pinene
para-cymene
Limonene
1.8-cineole
gamaalphaterpinene
Linalool
terpinene
terpin-4-ol
αlphatransTerpineol
cisCinnamaldehyde
Eugenol
Cinnamaldehyde
transcinnamyl
Caryophyllene
caryophyllene
acetate
αlphaoxide
Cadinol
مجموع
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درصد
2/0
7/9
2
7/6
7/5
7/9
0/5
7/0
7/6
7/9
0/5
1/8
6/1
58/6
8/0
7/0
0
7/2
7/1
99/2
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 .2.2تهیه ماهی و شرایط انجام آزمایش
ترعررداد  626قرطرعرره بچرره مرراهی قزلآالی
رنگینکمان با میانگین وزنی 9/60g ±2/17از یکی از
مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی تهیه و به سالن
تکثیر و پرورش آبزیران منتقرل شرررد .بچره ماهیان با
محلول نمک  0درصررد ضررد عفونی و بطور تصادفی با
تراکم  10قطعرره در هر مخزن (28مخزن 077لیتری)
میان تیمارها توزیع شرردند .این مطالعه شررامل 6تیمار
(هر تیمار دارای سرره تکرار) بود که بصررورت آزمایش
عاملی  0×1و در قالب یک طرح کامال تصرررادفی طی

 67روز انجام شرررد .با توجه به تیمارهای غذایی مورد
نظر ،مقادیر مختلف آفالتوکسرررین به همراه اسرررانس
دارچین به جیره غذایی تجاری اضرافه شد (جدول .)1
آزمایش پس از طی دوره سررازگاری ماهیان به شرایط
آزمایشری (به مدت دو هفته) ،شروع شد .در این مدت
ماهیان با جیره غذایی تجاری در حد نیم درصررد وزن
بدن در روز تغذیه شرردند (.)Boujard et al., 2000
غذادهی ماهیان تیمارهای مختلف روزانه در سه وعده
غذایی صربح ،ظهر و عصر با توجه به دمای آب و وزن
ماهیان انجام شد (.)Lovell, 2003

جدول  .1تیمارهای مختلف آزمایشی

تیمار

غذای مورد استفاده

2
1
0
6
5
6

غذای تجاری  7 ppb +سم آفالتوکسین  7 + B1درصد
غذای تجاری  15 ppb +سم آفالتوکسین  7 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  57 ppb +سم آفالتوکسین  7 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  7 ppb +سم آفالتوکسین  2 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  15 ppb +سم آفالتوکسین  2 + B1درصد اسانس
غذای تجاری  57 ppb +سم آفالتوکسین  2 + B1درصد اسانس

اسانس*

*(اسانس دارچین)

 .9.2سنجش فراسنجههای خون شناسی
جهت بررسرری فراسررنجههای خون شناسی ،در
انتهای آزمایش از هر تیمار تعداد  6ماهی (هر تکرار 1
قطعه ماهی) به طور تصادفی انتخاب و عمل خونگیری
با اسررتفاده از سرررن های آغشررته به هپارین صررورت
گرفررت .مرراهیرران پیش از خونگیری بررا پودر میخررک
بیهوش شرردند 16 .سرراعت قبل از خونگیری ،غذادهی
آنهررا قطع گردیررد .تعررداد گلبولهررای قرمز (،)RBC
درصد هماتوکریت ( ،)Hctغلظت هموگلوبین ( )Hbو
تعرداد گلبول هرای سرررفیرد ( )WBCبرا روش های
استاندارد تعیین شدند (.(Simmons, 1997

 .4.2سنجش فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون
به منظور سررنجش شرراخصهای بیوشرریمیایی،
بعد از خونگیری نمونهها به مدت یک ساعت در دمای
اتاق منعقد و سرررپس در دمای  6درجه سرررانتیگراد
Hepatosomatic index
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سررانتریفیوژ گردیدند .سرررم هر نمونه به طور جداگانه
در دمای  -87 ˚Cنگهداری شدند ( Siwicki et al.,
 .)1994در نهایت فراسرررنجههای بیوشررریمیایی خون
شرامل آنزیمهای آلکالین فسررفاتاز ( ،)ALPآسپارتات
آمریرنوترانسرررفراز ( ،)ASTآالنین آمینوترانسرررفراز
( ،)ALTپرروترئین کررل ( ،)TPآلبومین ( )ALBو
گلبولین ( )GLBطبق راهنمای شرررکت سازنده کیت
(پارس آزمون) سنجیده شدند .فعالیت لیزوزیم ()Lys
نیز بر اسررراس روش  Clertonو همکاران ( )1772و
 Kimو  )1776( Austinبر مبنرای لیز باکتری گرم
مثبرت حسررراس برره آنزیم لیزوزیمMicrococcus ،
 ،lysodeikticusبا مشرخصات ( Sigma, M 3770,
 St. Louis (USAاندازه گیری شد.

 .1.2شاخص کبدی )HSI( 2و بافت شناسی کبد
شراخص کبدی به صرورت درصدی از وزن بدن
هر مراهی محراسررربه شرررد .به منظور مطالعات بافت
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( )Mean ± SEگزارش گردیدند.

شررناسرری ،از بافت کبد بچه ماهیان تیمارهای مختلف
نمونرره برداری صرررورت گرفررت ( Ferraris et al.,
 .)1987نمونه های فوق ابتدا به مدت  01سررراعت در
محلول بوئن تثبیرت و سرررپس بره الکرل اتانول %07
منتقل و تا زمان انجام مطالعات بافت شررناسی در این
محلول نگهداری شررردند .بعد از آبگیری و قالب گیری
برافتها ،برش های  5میکرونی از بافت کبد تهیه و به
روش  H&Eرن ر آمیزی شررررد و آسررریرربهررا بررا
میکروسرررکوپ نوری ) (Olympus, Germanyمورد
بررسی قرار گرفت.

 .9نتایج
 .5.9پارامترهای خونی
نترایج مربوط بره آنرالیز واریرانس پرارامترهرای
خونی گروههای آزمایشررری در انتهای دوره پرورش در
جدول  0ارائه شرده است .نتایج نشان داد که از لحا
تعرداد گلبولهرای سرررفید خون اختالف معنی داری
میران تیمرارهای مختلف وجود نداشرررت (.)P<7/75
همچنین ارر متقابل اسرانس و آفالتوکسرین بر درصد
هماتوکریت و ارر اصلی اسانس و آفالتوکسین بر تعداد
گلبولهررای قرمز و غلظررت هموگلوبین معنی دار بود
( .)P≥7/75وجود اسررررانس موجررب بهبود درصررررد
همراتوکریرت در گروههای مختلف آزمایشررری گردید
( ،P≥7/75جدول  .)6همچنین وجود سم آفالتوکسین
در جیره غررذایی برراعررث افزایش تعررداد گلبول قرمز و
غلظرت هموگلوبین خون شرررد ( ،P≥7/75جدول .)5
عالوه بر این افزودن اسرررانس دارچین براعرث افزایش
تعررداد گلبول هررای قرمز و غلظررت هموگلوبین خون
گردید (به ترتیب g/dl ،2/72±7/75 cell/ml×106
 0/10±7/26برررای جرریررره حرراوی اسررررانررس و
 1/65±7/21 g/dl ،7/06±7/76 cell/ml×106برای
جیره فاقد اسانس.)P≥7/75 ،

 .9.2آنالیز آماری
برای تجزیره و تحلیل آماری دادهها از نرم افزار
آماری  Minitabنسررخه  26اسررتفاده شررد .تجزیه و
تحلیل آماری دادهها با اسرررتفاده از آنالیز واریانس دو
طرفه صرررورت پذیرفت .نرمال بودن دادهها و همگنی
واریرانسهررا برره ترتیررب برا اسرررتفراده از آزمونهررای
کولموگروف-اسررمیرنوف و بارتلت بررسرری شررد .جهت
حصررول مفروضررات آنالیز واریانس در صررورت لزوم از
تبدیل باکس-کاکس استفاده گردید .در تمام بررسیها
سررطح معنیدار بودن اختالفها کمتر از  7/75در نظر
گرفته شرد و نتایج به صورت میانگین  ±اشتباه معیار

جدول  .3نتایج آنالیز واریانس شاخص کبدی و پارامترهای خونی گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش

HSI

عامل

مقدار P

7/728
7/722
7/068

اسانس
آفالتوکسین
اسانس × آفالتوکسین

RBC
مقدار P

7/777
7/770
7/190

Hct

Hb
مقدار P

مقدار P

7/777
7/750
7/716

WBC
مقدار P

7/777
7/775
7/162

7/885
7/200
7/268

 :HSIشاخص کبدی (درصد) :RBC ،گلبولهای قرمز خون ( :Hct ،)cell/ml×106هماتوکریت (درصد) :Hb ،غلظت هموگلوبین ( :WBC ،)g/dlگلبولهای
سفید خون ()cell/ml×103
جدول  .4درصد هماتوکریت تیمارهای مختلف پرورشی در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±اشتباه معیار)

تیمار

درصد هماتوکریت

2
1
0
6
5
6

16/21±1/17
19/75±1/08bc
10/00±1/52c
07/78±1/91bc
06/60±1/80c
61/20±2/51a

*حروف متفاوت نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان گروهها می باشد ()P>7/75
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آفالتوکسرررین B1و تیمررار فرراقررد اسرررانس و سرررم
آفالتوکسین( B1گروه شاهد) ،مشاهده شد (،P≥7/75
جرردول  .)0فعررالیررت  ALTنیز فقط تحررت ترراریر
آفالتوکسرین قرار گرفت و بیشترین فعالیت  ALTدر
تیمار حاوی  15ppbآفالتوکسررین  B1بود (،P≥7/75
جدول  .)8سطوح مختلف اسانس و آفالتوکسین جیره
غرذایی ترثریری بر میزان فعرالیت آنزیم  ASTسررررم
نداشت (.)P>7/75

 .2.9شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون
نترایج مربوط بره آنالیز واریانس شررراخصهای
بیوشریمیایی سرم خون گروههای مختلف آزمایشی در
انتهای دوره پرورش در جدول  6ارائه شرررده اسرررت.
فعررالیررت  ALPسررررم تحررت ترراریر ارر متقررابررل
اسرررانس*آفالتوکسرررین قرار گرفررت ،برره طوری کرره
بیشترین و کمترین میزان فعالیت  ALPبه ترتیب در
تیمررار حرراوی  2درصررررد اسررررانس 15 ppbسرررم

جدول  .5تعداد گلبول های قرمز و میزان هموگلوبین خون ماهیان آزمایشی در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±اشتباه معیار)

تیمار

گلبولهای قرمز خون ()cell/ml×106

غلظت هموگلوبین ()g/dl

*7/05±7/76 b

*1/69±7/26 b

7/95±7/75a

0/76±7/20a

7/96±7/78a

0/79±7/16a

فاقد آفالتوکسین
 15 ppbآفالتوکسین
وو
 57ppbآفالتوکسین

*حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان گروهها می باشد ()P≥7/75

جدول  .6نتایج آنالیز واریانس پارامترهای مورد مطالعه در گروههای مختلف در انتهای دوره پرورش

عامل
اسانس
آفالتوکسین
اسانس × آفالتوکسین

ALP
مقدار P

AST
مقدار P

ALT
مقدار P

TP
مقدار P

ALB
مقدار P

GLB
مقدار P

Lys
مقدار P

7/61
7/29
7/777

7/706
7/506
7/762

7/929
7/772
7/600

7/770
7/706
7/075

7/029
7/776
7/768

7/770
7/725
7/176

7/81
7/72
7/777

 :ALPآلکالین فسفاتاز ( :AST ،)U/lآسپارتات آمینو ترانسفراز ( :ALT ،)U/lآالنین آمینو ترانسفراز ( :TP ،)U/lپروتئین کل ( :ALB ،)g/lآلبومین (،)g/l
 :GLBگلبولین ( :Lys ،)g/lلیزوزیم (.)μg/ml

غلظت آلبومین و لیزوزیم سرم خون تحت تثریر
ارر متقابل سررطح آفالتوکسررین*اسررانس قرار گرفت
(جدول  .)P≥7/75 ،6بیشررترین میزان آلبومین سرررم
در تیمار حاوی  2درصرد اسانس و فاقد آفالتوکسین و
کمترین میزان آن نیز در جیرههررای غررذایی حرراوی
 15ppbو  57ppbآفالتوکسررین  B1مشرراهده شررد
( ،P≥7/75جدول  .)9بیشررترین میزان لیزوزیم سرررم
خون مربوط به تیمار حاوی  15ppbآفالتوکسین B1
و فاقد اسرررانس بود ( ،P≥7/75جدول  .)9تنها اررات
اصرلی عامل های اسررانس و سم آفالتوکسین بر میزان
گلبولین و پروتئین کل سررررم معنیدار بود (جدول ،6
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 .)P≥7/75میزان پروتئین کرل در تیمرارهای حاوی و
ف راقررد اسررررانس برره ترتیررب  69/29±0/95 g/lو
 06/56±1/88تعیین گردید و میزان گلبولین سررررم
خون نیز در تیمارهای حاوی و فاقد اسررانس به ترتیب
 62/09±6/20 g/lو  16/5±1/6بررود (.)P≥7/75
همچنین وجود  15 ppbسررم آفالتوکسررین در جیره
غذایی باعث افزایش معنی دار پروتئین کل و گلبولین
سررم خون گردید ،که مشرابه روند مشاهده شده برای
میزان فعررالیرت لیزوزیم و مقردار آلبومین تیمرارهررای
دریافت کننده سم آفالتوکسین بود ( ،P≥7/75جدول
.)27
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جدول  . 7فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم ماهیان تیمارهای مختلف پرورشی در انتهای دوره (میانگین  ±اشتباه معیار)

فعالیت آلکالین فسفاتاز )(U/l
*596/1±50/55c
2660/88±87/70a
2666/12±86/52a
2066/22±69/26ab
606/01±68/91bc
2210/02±07/75abc

تیمار
2
1
0
6
5
6

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان تیمارها می باشد ()P≥7/75
جدول  . 8فعالیت آالنین آمینو ترانسفراز سرم ماهیان تیمارها در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±اشتباه معیار)

آالنین آمینو ترانسفراز )(U/l
*26/26±0/15b

تیمار
فاقد آفالتوکسین
 15ppbآفالتوکسین

60/71±0/60a

 57ppbآفالتوکسین

00/66±6/91a

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان تیمارها می باشد ()P≥7/75

شررراخص کبدی به ترتیب مربوط به تیمار فاقد سرررم
آفالتوکسرررین  B1و تیمررار حرراوی  57ppbسرررم
آفالتوکسین  B1بود ( ،P≥7/75جدول  .)22همچنین
با افزودن اسررانس دارچین ،میزان شرراخص کبدی به
شکل معنیداری افزایش یافت (به ترتیب 2/62±7/70
و  2/62±7/75درصررد از وزن کل بدن برای جیرههای
دارای اسانس و فاقد اسانس.)P≥7/75 ،

 .9.9نتایج بافت شناسی کبد
نتایج مربوط به آنالیز واریانس شررراخصکبدی
گروه های مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش در
جدول  0ارائه شرده است .بر اساس نتایج بدست آمده
ارر آفالتوکسررین و اسررانس دارچین بر شاخص کبدی
معنی دار بود به طوری که بیشررترین و کمترین میزان

جدول  .9میزان آلبومین و فعالیت لیزوزیم سرم خون ماهیان گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±اشتباه
معیار)

تیمار

میزان آلبومین ()g/l

فعالیت لیزوزیم ()μg/ml

2
1
0
6
5
6

8/58±7/16ab
8/80±7/65ab
6/60±7/10ab
9/85±7/20a
6/27±7/00b
6/17±7/08b

*5/70±2/01ab
20/29±1/10a
2/86±7/01b
1/19±7/16b
5/07±1/21ab
21/19±2/00a

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان تیمارها می باشد ()P≥7/75
جدول  .11میزان گلبولین و پروتئین کل سرم خون ماهیان گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±اشتباه معیار)

تیمار
فاقد آفالتوکسین
 15 ppbآفالتوکسین
 57ppbآفالتوکسین

گلبولین ()g/l

پروتئین کل ()g/l

15/06±6/7b
*61/1±6/00a
06/89±6/65ab

06/50±6/78b
*69/07±6/86a
62/01±6/67ab

*حروف متفاوت در هر ستون ،نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان تیمارها می باشد ()P≥7/75
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با توجه به نتایج بدست آمده (شکل  2و جدول
 ،)21در گروه حاوی  15 ppbآفالتوکسرررین ،اتسررراع
عرروق ،تخریررب سررریتوپالسرررم ،تجمع خون ،نفوذ
سلولهای ایمنی به صورت خفیف تا متوسط ،مشاهده
شد .در گروه تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 57ppb
سرررم آفالتوکسرررین نیز به طور قابل توجهی افزایش
تخریب سریتوپالسرم ،اتسراع عروق ،ادم ،ناپدید شدن
هسرته و تجمع خون همراه با افزایش نفوذ سلول های
ایمنی و نکروز شررردید مشررراهده گردید .در گروه یک
درصد اسانس به همراه  15 ppbآفالتوکسین ،به طور
مشرهودی تخریب سلولی و تجمع خون ناشی از وجود
سررم کاهش یافت .در گروه اسررانس به همراه 57ppb

آفرالتوکسرررین تغییرات قررابررل توجهی در کرراهش
آسررریبهای بافتی دیده نشرررد ،با این حال اسرررانس
استفاده شده در برخی نقاط باعث کاهش تجمع خون
گردیرد و در برخی نقراط دیگر بره طور کرامل از نفوذ
سررلولهای ایمنی جلوگیری نمود .همچنین در مقادیر
باالی سرم ،با وجود افزودن اسررانس ،نکروز سلولهای
کبرردی همچنرران قررابررل مشررراهررده بودنررد .افزایش
آسریبهای سلولی در اپیتلیوم مجرای صفراوی در هر
دو گروه حاوی آفالتوکسرین چه به صورت تنها چه به
صرورت ترکیب با اسرانس مشرراهده شد ،البته افزودن
اسررانس به جیره غذایی سرربب کاهش اررات ناشرری از
سم آفالتوکسین شد.

جدول  .11شاخص کبدی (درصد) تیمارهای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش (میانگین  ±اشتباه معیار)

شاخص کبدی (درصد)

تیمار
فاقد آفالتوکسین

*2/69±7/26a

15ppbآفالتوکسین

2/66±7/75ab

57ppbآفالتوکسین

2/08±7/78b

*حروف متفاوت نشانه وجود تفاوت آماری معنی دار میان گروهها می باشد ()P≥7/75

جدول  .11آسیب شناسی بافت کبد گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش
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شکل  .1برش عرضی کبد گروههای مختلف آزمایشی در انتهای دوره پرورش ،رنگ آمیزی  :A( H&Eغذای تجاری  1 ppb +سم
آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس :B ،غذای تجاری  1 ppb +سم آفالتوکسین 1 + B1درصد اسانس :C ،غذای تجاری  15 ppb +سم
آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس :D ،غذای تجاری  51 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس :E ،غذای تجاری  15 ppb +سم
آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس و  :Fغذای تجاری  51 ppb +سم آفالتوکسین  1 + B1درصد اسانس) .تخریب سیتوپالسمی شدید به
همراه تجمع قابل توجه خون و اتساع عروق در گروههای  Cو  Dقابل مشاهده است .استفاده همزمان اسانس دارچین با سم
آفالتوکسین  B1موجب بهبود نسبی بافت ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف آفالتوکسین  B1گردید :CD .تخریب سیتوپالسم:PS ،
پیکنوز :VD ،اتساع عروق و  :Nنکروز.

 .4بحث و نتیجه گیری
از سررال  2907تاکنون صررنعت آبزی پروری از
رشرد قابل توجهی برخوردار بوده است ( Buentello
 )et al., 2015و در این میران تغرذیره و اطمینان از
سررالمت غذای مصرررفی یکی از ارکان اصررلی توسررعه
صرررنعرت آبزی پروری تلقی میشرررود با این حال در
خوراک تولیرردی آبزیرران وجود سرررموم ،میکروبهررا،
قار ها و متابولیتهای آنها به ویژه آفالتوکسرررینها
گزارش شررده اسررت که منجر به کاهش کیفیت جیره
غرذایی و همچنین هردر رفرت سررررمایه و به تبع آن
افزایش هزینرههای تولید میگردد ( Azimi et al.,
 .)2013سررموم قارچی از جمله ترکیباتب هسررتند که
به طور ناخواسته وارد جیرههای غذایی آبزیان گشته و
موجب مشکالت زیادی برای آبزی و پرورش دهندگان
میشوند.
سررم آفالتوکسررین موجب افزایش تعداد گلبول
قرمز و غلظررت هموگلوبین خون گردیررد Donmez .و
همکراران ( )1721گزارش نمودنرد که آفالتوکسرررین
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سرربب کاهش معنیدار میزان هموگلوبین ،گلبولهای
قرمز و گلبولهای سرررفید خون میشرررود که با نتایج
مطرالعره حاضرررر همخوانی ندارد .این عدم همخوانی
شراید به دلیل تفاوت در وزن ماهیان ،آبزی و خشکی
زی بودن حیوانات و نیز سررن و گونه ماهی باشررد.
 Kececiو همکاران ( )2998نیز گزارش کردند که به
دلیل وجود آفالتوکسرررین  B1در جیرههای غذایی از
میزان همراتوکریرت و هموگلوبین خون در جوجههای
گوشرررتی کاسرررته شرررد .همچنین  Oguzو همکاران
( )1777مشررراهرده کردنرد که سرررطح هماتوکریت،
هموگلوبین و گلبولهای قرمز جوجههای گوشررتی در
حضرررور آفالتوکسرررین کاهش یافت .عدم هم خوانی
مطرالعرات مذکور با نتایج تحقیق حاضرررر در افزایش
تعررداد گلبول قرمز و میزان هموگلوبین میتوانررد برره
دلیل اررات احتمالی آفالتوکسررین در ایجاد اسررترس
کمبود اکسریژن در ماهیان تحت بررسی باشد .در این
شررایط ماهی برای جبران کمبود اکسریژن دسررت به
افزایش تولیرد گلبولهای قرمز زده و در نتیجه میزان
همراتوکریت و هموگلوبین خون افزایش مییابد .بطور
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اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی در کاهش سمیت آفالتوکسین  B1در بچه ماهی قزل آالی رنگینکمان

مثال  Fernandezو همکاران ( )1777مشاهده کردند
که  1 ppmآفالتوکسررین در جیره غذایی گوسررفندان
سررربرب افزایش تعداد گلبولهای قرمز و هموگلوبین
خون گردیرد کره با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
آنهرا بیران داشرررتند که افزایش غلظت هموگلوبین بر
قرابلیت انتقال گازهای تنفسررری در خون و بازده قلب
مورر است .در همین راستا پژوهشی روی جنین ماهی
گورخری نشررران داد که رویارویی با غلظتهای باالی
مس (برره عنوان یررک سرررم محیطی) موجررب افزایش
میزان بیران ژن هموگلوبین گردید ،که پژوهشرررگران
دلیل آن را به افزایش میزان گونههای فعال اکسررریژن
( )ROSنسبت دادند ( .)Zhou et al., 2016افزایش
تولیرد گونههای فعال اکسررریژن به دلیل وجود سرررم
آفالتوکسررین در جیره غذایی آبزیان و سررایر حیوانات
توسرط پژوهشرگران گزارش شرده است ( Koohi et
 .)al., 2011; Liu and Wang, 2016هرمرچنین
غرلرظررت سرررم ،سرررن و نژاد حیوان میتوانررد ارر
مایکوتوکسررینها را در جیرههای غذایی متارر سررازد.
عالوه بر این ،ارر آفالتوکسررین بر فراسررنجههای خون
شررناسرری بسرریار متغیر اسررت (Van Vleet and
;Ferrans, 1992; Chowdhury et al., 2005
).Selim et al., 2014

اسرتفاده از عواملی به عنوان پادزهر برای سموم
به ویژه سررم آفالتوکسررین ،میتواند از لحا درمانی و
اقرتصررررادی مرهرم تلقی گردد .(Oguz et al.,
)2000درصرررد هماتوکریت ،تعداد گلبولهای قرمز و
غلظت هموگلوبین خون تحت تثریر اسرررانس دارچین
افزایش یررافررت Ahmad .و همکرراران ( )1722پودر
دارچین را به عنوان ماده محرک رشد و سیستم ایمنی
در ماهی تیالپیا به کار بردند ،آنها مشرراهده کردند که
افزودن پودر دارچین بره جیره غرذایی ماهی منجر به
افرزایش معنیدار همرراتوکریررت میگردد Roozi .و
همکراران ( )1720طی مطرالعهای ارر پودر دارچین را
روی شرراخص های خون شررناختی ماهی گرین ترور
مورد بررسررری قرار دادنرد .نتایج آنها نشررران داد که
هماتوکریت تحت تاریر پودر دارچین قرار گرفت .البته
بر خالف تحقیق حرراضرررر ،در پژوهشررری  Rezaeiو
همکاران ( )1721اررات عصررراره گیاه مریم گلی را بر
هماتوکریت خون گربه ماهی پنگوسرری مورد بررسرری
نمودنررد و تفرراوت معنیداری در میزان همرراتوکریررت

www.SID.ir

خون تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نکردند.
میزان فعرالیت آنزیمهای ALT ،ASTو ALP
سررم به عنوان نشرانگرهایی جهت بررسی آسیبهای
کبدی مورد اسرتفاده قرار میگیرند .در تحقیق حاضر،
سم آفالتوکسین باعث افزایش میزان فعالیت آنزیمهای
 ALPو  ALTگردیرد ،در حرالی که تثریری بر میزان
آنزیم  ASTنداشت Denli .و همکاران ( ،)1779تاریر
سرم آفالتوکسرین  B1را بر فراسنجههای بیوشیمیایی
خون جوجههای گوشتی مورد بررسی و افزایش میزان
فعرالیررت آنزیم  ALPسررررم خون را گزارش کردنررد.
هرمرچنین  Boonyaratpalinو همکرراران ()1772
تاریر غلظتهای مختلف سم آفالتوکسین را بر میگوی
ببری سررریاه مورد مطالعه قرار دادند .آنها مشررراهده
نمودنرد کره سرررطح  ALPدر مدت زمان چهار هفته
تغییر معنیداری نداشرت اما بعد از هشت هفته میزان
فعرالیرت این آنزیم افزایش یرافرت که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد Han .و همکاران ( ،)1727تاریر
 18/6 ppbسرررم آفالتوکسرررین  B1را در هفت گروه
غرذایی متفراوت بر میزان فعالیت آنزیم  ALTسررررم
 Gibel Carpمورد بررسی قرار دادند ،نتایج نشان داد
که میزان فعالیت این آنزیم بعد از سرره ماه در تیماری
که بیشترین مقدار آفالتوکسین را دریافت کرده بود به
طور معنیدار افزایش یرافت .دلیل افزایش فعالیت این
آنزیم ها به آسریبهای وارد شده به بافتهای مختلف
از جمله بافت کبد نسربت داده شده است ،نکتهای که
در بررسی بافتشناسی کبد ماهیان تیمارهای مختلف
بخوبی قابل مشاهده است.
در تحقیق حاضر ،مقادیر باالی سم آفالتوکسین
در جیره غرذایی براعث کاهش میزان آلبومین گردید،
که این کاهش ،ممکن اسررت به دلیل مهار رونویسرری
 DNAو ساخت پروتئین باشد ،چرا که آفالتوکسین با
جلوگیری از انتقال اسرررید آمینه و ترجمه m-RNA
میتوانرد منجر به کاهش تولید پادتنها گردد et al.,
) .(Jindal 2005در تحقیق حاضررر بیشررترین میزان
گلبولین ،پروتئین کل و لیزوزیم سررررم خون در تیمار
حاوی  15ppbسررم آفالتوکسررین  B1و صررفر درصررد
اسررانس مشرراهده شررد ،ولی با افزایش غلظت سررم به
 ،57ppbمیزان آن کرراهش یررافررت .در مطررالعرره El-
 Boshyو همکاران ( )1778مشررخص گردید که سررم
آفالتوکسررین  ،B1باعث کاهش میزان فعالیت لیزوزیم
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سررم خون ماهی تیالپیای نیل گردید که با بخشی از
نتایج تحقیق حاضررر همخوانی ندارد .به نظر می رسررد
سررطوح پایین سررم آفالتوکسررین ( 15 ppbدر این
مطالعه) از توانایی تحریک سرریسررتم ایمنی برخوردار
اسررت .مطالعه  Zychowskiو همکاران ()1720 a,b
در ماهی  Sciaenops ocellatusو Oreochromis
 niloticusنشرران داد که پاسرر سرریسررتم ایمنی به
سرطوح مختلف سرم آفالتوکسین  B1از حالت خطی
وابسته به غلظت تبعیت نمیکند و بسته به گونه مورد
مطرالعره ،برخی غلظرتهرای سرررم (به ترتیب 7/2
و  0 ppmبرای گونههای باال) ،سررطح فعالیت لیزوزیم
و یا تریپسرین سررم را نسربت به گروه شراهد افزایش
میدهند .همچنین وجود اسانس دارچین در جیرههای
غذایی موجب افزایش قابل توجه شررراخصهایی نظیر
میران پروتئین کررل ،آلبومین و گلوبولین و همچنین
لیزوزیم در ماهیان تغذیه شرررده با جیره غذایی حاوی
 57 ppbآفالتوکسرررین  B1گردید .به طور مشرررابهی
تغررذیرره کپور معمولی بررا عصررررارههررای Olivera
 decumbensو  Satureja khuzestanicaبرعنوان
محرک ایمنی موجب افزایش شرراخصهای سرریسررتم
ایمنی از جملرره لیزوزیم سررررمی مرراهیرران برردون
واکسریناسیون گردید ( .)Alishahi et al., 2015در
پژوهش  Acarو همکاران ( )1726مشررخص شررد که
اسرررانس پوسرررت  Citrus siensisموجررب افزایش
شررراخصهرایی نظیر لیزوزیم ،گلبولین ،هماتوکریت و
هموگلوبین مرراهی Oreochromis mossambicus
گردید.
شررراخص کبدی وضرررعیت سرررالمتی حیوان و
همچنین میزان ذخرایر انرژی آن را نشررران میدهد و
ماهی در شررررایط نامناسرررب محیطی معموال از کبد
کوچکتری (بررا انرژی ذخیره شررررده کمتر در کبررد)
برخوردار اسرررت ( .)Dong et al., 2012بر اسررراس
نتایج پژوهش حاضرر ،بیشرترین میزان شاخص کبدی
در تیمار فاقد سرم آفالتوکسین  B1و کم ترین میزان
آن در تیمار حاوی  57ppbسرررم آفالتوکسرررین B1
مشراهده گردید ،نکتهای که توسط محققین دیگر نیز
گزارش شررررده اسررررت Zychowski .و همکرراران
( )1720bارر مکمل غذایی نواسریل بر عملکرد رشد و
سرررالمت ماهی تیالپیای نیل تغذیه شرررده با خوراک
آلوده به آفالتوکسررین  B1را بررسرری و گزارش کردند
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که شررراخص کبدی به طور معنیداری در گروه تغذیه
شرده با آفالتوکسین  B1کاهش یافت Sepahdari .و
همکاران ( )1727نیز در پژوهشی ارر سطوح مختلف
سرررم آفالتوکسرررین  B1را روی میزان بقا و رشرررد و
تغییرات شرراخص کبدی فیل ماهی بررسرری نمودند و
بیشرترین میزان شراخص کبدی را در تیمار فاقد سررم
آفالتوکسرررین  B1گزارش کردنرد که با نتایج تحقیق
حاضرر هم سرو می باشد .از آن جا که کبد اولین اندام
متثرر از آفالتوکسرین قلمداد میشود ،به نظر می رسد
در این تیمارها شررایط تغذیه ای مناسب نبوده و کبد
از اندازه کوچکتری برخوردار بوده است .تغییرات بافتی
و همچنین کاهش  HSIماهیان تغذیه شررده با جیره
غذایی آلوده به آفالتوکسین نشان دهنده روند تخریب
برافت کبد در ماهیان تیمارهای مربوطه میباشرررد
(.)Zychowski et al., 2013b
آفالتوکسررین بصررورت وابسررته به دوز موجب
تخریرب و ضرررایعرات برافتی در کبد ماهیان گردید و
افزودن اسانس دارچین در گروه 15 ppbآفالتوکسین
موجب کاهش قابل مالحظه تخریب سرررلولی و تجمع
خون شررد .با این حال در ترکیب اسرررانس و 57ppb
آفرالتوکسرررین تغییرات قررابررل توجهی در کرراهش
آسررریبهای بافتی دیده نشرررد .همانند نتایج پژوهش
حاضرر ،وجود آفالتوکسین در جیره غذایی گربه ماهی
کانالی موجب نکروز شررردید کبد ،بافتهای خونسررراز و
لوزالمعده و همچنین افزایش سررلولهای التهابی و خیز
سرررلولهای کبدی شرررد ( Jantratail and Lovell,
 .)1990متابولیسرررم مایکوتوکسرررینها منجربه ایجاد
ترکیبات سررمی در اندامها و سررلولهای مختلف بدن
میشررود ( Bondy and Pestka, 2000; Oswald
 .)and Comera, 1998همچنین سم آفالتوکسین به
همراه ترکیبات سررمی حاصررل از آن ممکن اسررت در
شرررکرل گیری رادیکرالهای آزاد که منجر به تخریب
سرررلولهای کبدی میگردند ،نقش داشرررته باشرررند
( .)Hagen et al., 2002هرمرچنین در پی ایجرراد
آسریبهای بافتی ،میزان اسرترس اکسیداتیو در بافت
درگیر افزایش مییررابررد ) .(Muriel, 2009در واقع
اررات تعاملی رادیکالهای آزاد ناشرری از تجمع سم در
بافت کبد ،میتواند موجب اختالل در کارکرد آن شود
) .(Ganz, 2003تغییر شرررایط اکسرریداسرریون/احیا
سررلولی در بافت کبد به دلیل وجود آفالتوکسررین B1
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در جیره غذایی ماهیان پرورشرری نیازمند بررسرریهای
بیشتری است.
در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی بره
دلیرررل عررروارض کم و دارا بودن ترکیبات فعال برررا
خاصرریت آنتری اکسریدانی ،همواره مورد توجه بروده
اسررت Osawa .و  Katoدر سرال  1775نشان دادند
که منابع گیاهی میتوانند بافتها را از آسریبهررررای
نرراشررری از وجود رادیکررالهررای آزاد حفظ کننررد.
 Khosraviو همکراران ( )1720نیز طی مطرالعهایی
گزارش کردند عصرراره هیدروالکلی گیاه مریم گلرررری
قرادر بره مهرار اررات اکسررریردانی ایزونیرازید و تولید
رادیکال آزاد در موشها اسررت .در مطالعه حاضررر نیز
اسانس دارچین نقش حفاظتی قابل توجهی برای بافت
کبرد داشرررت که میتواند به دلیل اررات محافظتی و
حمایتی آن بر سلولهای بافت کبد باشد .البته این ارر
حفاظتی بسررته به غلظت سررم موجود در جیره غذایی
ماهیان داشررت و در مقادیر باالی سررم نقش حفاظتی
اسررانس دارچین چشررمگیر نبود .تعامل میان ترکیبات
فعال گیاهی از جمله فالوونوئیدها و غشاء سلولی یکی
دیگر از مهمترین مکانیسررمهای عملکرد این ترکیبات
محسرروب میشررود (.)Verstraeten et al., 2010
اسرررانس دارچین نیز ممکن اسرررت با تثبیت غشررراء
Health Perspectives 99, 195-197.
Azimi, J., Karimi Torshizi, M.A., Allameh, A.,
Ahari, H., 2013. Effects of adding of two
commercial absorbent materials and natural
zeolite to the diets contaminated with
aflatoxin B1 on broiler performance and their
immune system. Iranian Journal of Animal
Science Research 4 (4), 292-297 (in Persian).
Bauer, D. H., Lee. D. J., Sinnhuber, R. O., 1969.
Acute toxicity of aflatoxins B1 and G1 in
rainbow trout. Toxicology and Applied
Pharmacology 15(2), 415-419.
Bondy, G.S., Pestka, J.J., 2000. Immunomodulation
by fungal toxins. Journal of Toxicology and
Environmental Health Part B: Critical
Reviews 3(2), 109-143.
Boonyaratpalin,
M.,
Supamattaya,
K.,
Verakunpiriya, V., Suprasert, D., 2001.
Effects of aflatoxin B1 on growth
performance, blood components, immune
function and histopathological changes in
black tiger shrimp (Penaeus monodon
Fabricius). Aquaculture Research 32(s1),
388–398.
Boujard, T., Burel, C., Médale, F., Haylor, G.,
Moisan, A., 2000. Effect of past nutritional
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سرلولی ،شدت آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد را
کاهش دهد .عالوه بر این ،اسررانس دارچین میتواند با
مهار رادیکالهای آزاد و افزایش سررعت ترمیم سلولی
از پیشررررفرت آسررریربهرا بکاهد .در این میان آنتی
اکسررریردانهررا برره عنوان اصرررلیترین راه مبررارزه بررا
رادیکالهای آزاد و بازسررازی سررلولهای تخریب شده
مطرح هسرررتنرد .عالوه بر این ،موجب افزایش کارایی
سیستم ایمنی بدن در مقابل انواع بیماریها میگردد.
نتیجه آنکه آفالتوکسرررین سررربب تخریب بافت
کبرد و در نتیجره آزاد سرررازی آنزیمهای بافتی (انواع
ترانسرفرازهای مورد بررسی در این پژوهش) به جریان
خون گردیررد .همچنین تخریررب بررافتی نرراشررری از
آفالتوکسین  B1تا حدودی به وسیله اسانس دارچین
بهبود یافت .بنابراین اسررانس دارچین می تواند گزینه
مناسرربی برای کاهش اررات سرروء سررموم به ویژه در
بافت کبد باشد .با این وجود بررسی سازوکار حفاظتی
اسررانس دارچین و سررایر ترکیبات گیاهی با تاکید بر
شرراخصهای اسررترس اکسرریداتیو و همچنین بررسرری
کلیت غشرراء سررلولی و تعامل میان ترکیبات زیسررت
فعرال گیرراهی و غشررراء سرررلولی میتوانررد اطالعررات
ارزشررمندی حاصررل آورد که در تهیه و فرموالسرریون
جیرههای غذایی آبزیان مورر خواهد بود.
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