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 چکیده
 کبد و روده بافت بر (Cuminum cyminum)سبز زیرهاسانس  یحاو یرهاثرات استفاده از ج یمطالعه با هدف بررس این

 ۸)دوره پرورش  یاناضافه و در پا یانماه یرهبه ج  1000و   mg/kg  500سبز در دو غلظت یرهاسانس ز .شد انجام ماهی  گورخر
، قطر سروزیبه  مخاطی یهتوسعه ال نسبتها، ویلی ها، عرض  ویلینشان داد ارتفاع  نتایجانجام شد.  شناسی مطالعات بافتهفته( 

عرض که حالیدر  ،بود بیشترشاهد  تیمارت به باسانس نس یحاو یرهشده با ج یهتغذ یاندر ماه ،ها هپاتوسیتهسته و اندازه 
گابلت  های  اسانس تعداد سلول mg/kg 1000 یحاو یرهبا ج یافتهپرورش  یانها نسبت به شاهد کاهش نشان داد. در ماهکریپت

شاهد  یمارها نسبت به تسلول اینتعداد  ،غلظت کمتر اسانس حاوی تیمارکه در یدر حال ،شده بود بیشترشاهد  ماهیاننسبت به 
شده با  یهتغذ یاندر ماه یکبد های  شده، تنها قطر سلول گیری  اندازه های  مشخص در شاخص تغییراترغم مشاهده   به کمتر بود. 

نسبت  تیمار این یانها در ماه  سلول ینو اندازه ا نشان دادند داری  معنیاختالف  ها  تیمار سایراسانس با  یغلظت باال یحاو یرهج
 تعداد کاهش همچنین و یبه سروز مخاطی یهتوسعه ال نسبت یشبا توجه به افزا یطور کل به .ها بزرگتر بود  تیمار سایربه 

 پایین های  رسد استفاده از غلظت مینظر ب ،سبز یرهاسانس ز mg/kg 500 یحاو یرهشده با ج یهتغذ یانگابلت در ماه های  سلول
 شود.  یدستگاه گوارش گورخر ماه یستولوژیکه های  ویژگیتواند منجر به بهبود   می جیرهاسانس در 

 
 هپاتوسیت ماهی،سبز، سلول گابلت، گورخر زیرهروده،   :یدیکل لغات
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 مقدمه

 زمینه در که جدیدی های  دستورالعمل به توجه با امروزه
 پرورش صنایع در ها  بیوتیک  آنتی از استفاده محدودیت

مختلف وضع شده است و  هایکشور در آبزیان و طیور
 غذایی مواد مصرف به کنندگان  مصرف تمایل همچنین
افزودنی از استفاده زمینه در تحقیق به محققان ارگانیک،

 از. اند  کرده پیدا تمایل غذایی هایجیره به جدید های
 Banerjee) یوتیکبه پروب توان  می ترکیبات این ترین  مهم

 and Ray, 2017 ،)ها  آنزیم (Sabzi et al., 2017)، 
 های  اسانس و عصاره ،(He et al., 2017) آلی های  اسید

( Álvarez et al., 2012; Xu et al., 2018)  گیاهی
 نمود.  اشاره

. دارند ای      ویژه اهمیت ها  اسانس رشد های  محرک میان در
 خواص قبیل از مختلفی های  ویژگی دارای ترکیبات این

 در آنها از استفاده موجب که هستند اکسیدانی آنتی
 ترشح ها    اسانس ،عالوه  هب. است شده پرورشی صنایع
   و موجب بهبود پاسخ کنند می یشتررا ب یگوارش های  آنزیم

 اند  داده نشان مطالعات همچنین. شوند یم یمنیا یها
مصرف  یرهج کارایی یشموجب افزا ها  اسانس از استفاده
 . (Amerah et al., 2016) شوند  یشده م

 مهم دارویی گیاهاناز  یکی (C. cyminum) سبز زیره 
 باالیی اقتصادی و دارویی ارزش دارای که رود  می شمارب

 ضدچاقی، داروی عنوان به سبز زیره سنتی طب در. است
 و دارد کاربرد معده مقوی و مدر صرع، ضد تشنج، ضد

 دیابت ضد داروی یک عنوانه ب مطالعات بعضی در اخیراً
از  (.۱۳۹۰ ،و همکاران یاردکان یطی)محشده است  مطرح

 سابینن، به توان  می سبز زیره عمده و مهم ترکیبات
 پینن آلدئید، کومین کومارین، ساکاریدها،  پلی فالونوئیدها،

 (.۱۳8۹و همکاران،  ی)دانشمند نمود اشاره ترپینن و
و متعلق به  ینتیز یاناز ماه (Danio rerio) ماهی  گورخر

از  هایی  ویژگی دارای ماهی این. است ماهیان  خانواده کپور
و تشابه  یعسر ینباال، تکو یکوچک، هماور اندازه قبیل

 همچنینبا انسان و  یو ژنوم یزغدد درون ر یستمس
 استفاده موجب که است دیگر های  یژگیاز و یاریبس

 مختلف های رشته در مدل عنوان به ماهی این از گسترده
 تحقیقات. (۱۳۹5غالمپور و همکاران،  یت)عنا  است شده

 یعصاره ها واضافه کردن اسانس  ینهدر زم مختلفی
 ضد های  ویژگی بررسی و آبزیان یرهمختلف در ج گیاهان

آنها بر رشد انجام شده  یرو تاث اکسیدانی  آنتی باکتریایی،
اسانس پونه  یرتوان به مطالعه تاث یاست که از آنها م

 Ictalurus) کانالی ماهی گربهبر رشد  یکوه

punctatus )آن  ایییباکتر ضد خواص بررسی همچنین و
 Aeromonas hydrophila (Zheng et یباکتر یهبر عل

al., 2009)، رشد بر القپرت پوست اسانس اثرات بررسی 
 در مقاومت افزایش بر آن تاثیر همچنین و تیالپیا ماهی
 استفاده تاثیر و  (Acar et al., 2015) بیماری برابر

 های  خصاش بر آویشن و رازیانه اسانس از همزمان
کمان  ینرنگ آالی  قزل های الکترولیت و بیوشیمیایی

(Gulec et al., 2013)، بر سبز یرهمکمل پودر ز یرتاث 
 یگویالشه م یباتو ترک ازماندگیبرشد،  های  شاخص

 یرتأث و( ۱۳۹7و همکاران  یاسد یخ)ش یغرب سفید
در عملکرد  یتونبرگ ز یالکل -یعصاره آب یمصرف خوراک

 یدر بچه ماه یمنیو ا یخون یها از فراسنجه یرشد و برخ
 اشاره( ۱۳۹7و همکاران،  یپاشاک یمی)کر یکپور معمول

 اثرات زمینه در محدودی مطالعات وجود این با. نمود
مختلف  های  بافتبر  ییغذا یرهدر ج ها  اسانس از استفاده

 ;Jamroz et al., 2006)انجام شده است  یانماه

Ferreira et al., 2016; Ghazanfari et al., 2015) .
 معرض در که است بافتی اولین گوارش دستگاه تلیوم  اپی
 وضعیت نتیجه در. گیرد  می قرار شده تغذیه غذایی مواد

 تواند  می آن میکروسکوپی ساختار و الیه این سالمت
 به گوارش دستگاه پاسخ نحوه مورد در مناسبی نشانگر
. (Jamroz et al., 2006) باشد شده خورده غذای

 به تواند  یم یرهدهنده ج یلتشک یباتنوع ترک ،عالوه  هب
به عنوان  ،کبد را یعملکرد و مورفولوژ ،مستقیم صورت

 یرتحت تاث ،بدن ییو سم زدا یسماندام مهم در متابول یک
فرمول  یینتع یبرا توانند  یاطالعات م ینقرار دهد. ا

 شوداستفاده  یانماه یهتغذ یریتو مد ییغذا یرهمناسب ج
. با توجه گرددها  ینهو کاهش هز یدتول یشمنجر به افزا و

 اثرات بررسی هدف با پژوهش ینا ذکورمبه مطالب 
 و روده بافت بر سبز زیره اسانس حاوی جیره از استفاده

 .شد انجام ماهی  گورخر کبد
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 کار روش و مواد

 اسانس تهیه
 و یهکرمان تهستان از شهر (C. cyminum)ز سب زیرهدانه 

آب  لیتر یلیم ۱۰۰۰ پودر دانه باگرم  ۱۰۰شد.  آسیاب
مقطر مخلوط و با استفاده از دستگاه کلونجر به روش 

  شد. اسانس یریگ ساعت اسانس2به مدت  یآب یرتقط
 های یالو در و یریآبگ یمحاصل توسط سولفات سد

درجه  -۱8 یتا زمان استفاده در دما یرهت ای یشهش
)حقیرالسادات و همکاران،  شد نگهداری گراد سانتی
۱۳۹۰.) 

بچه  یش،جهت انجام آزما: ها ماهی پرورش و جیره تهیه
و طول استاندارد  گرم 5۳/۰±۰4/۰) گورخرماهی یانماه
cm 5/2 تهیهاستان گلستان  زینتی ماهیان( از مرکز 

با ابعاد  هایی آکواریومدر  ماهیان  شدند. پرورش بچه
 ،ماهیعدد  ۳۰ آکواریومو در هر  سانتیمتر ۱5×2۰×4۰

اثرات اضافه  یانجام شد. به منظور بررس یبطور تصادف
و  5۰۰از دو غلظت  یماه یرهسبز در ج یرهکردن اسانس ز

 غذای یلوگرمهر کگرم اسانس اضافه شده به   یلیم  ۱۰۰۰
( استفاده شد. BioMar, France ,0.5) بیومار تجاری

فاقد اسانس  ییغذا یرهشده با ج یهتغذ یاناز ماه چنین  هم
 یصورت دسته ب یانشاهد استفاده شد. ماه یماربه عنوان ت

 8به مدت درصد وزن بدن  7-۱۰ یزانبار و به م ۳و روزانه 
آب  دمایل به منظور کنترشدند.  یغذاده هفته

 خصوصیاتاستفاده شد.  یکاتومات یترها از ه  آکواریوم
شد.  گیری  صورت روزانه اندازهه آب ب شیمیاییو  فیزیکی
آب  شیمیاییو  فیزیکی خصوصیات تغییراتدامنه 
، pH ۱/۰±2/7ها در طول دوره پرورش به صورت   آکواریوم

 mg/L یتریت، نmg/L 2/۰±۱۰/6محلول  یژناکس
  ºCو دما  mg/L ۳/6±2۱7کل  ی، سخت۳/۰±6۰/۱
درصد حجم  4۰آب،  یفیتجهت حفظ ک بود. ۱±2/25

در  یان. ماهیدگرد یضتعو یکبارروز  2هر  یومآب آکوار
 انجام شد. تکرار ۳با  یمارو هر ت یمارت ۳قالب 

اثرات اضافه  یبه منظور بررس: شناسی بافت مطالعات
از  یماه ۱5 ماهی  گورخر یرهبه جسبز  زیرهکردن اسانس 

( یقهدق ۱۰به مدت  mg/L ۱۰)  MS-222در یمارهر ت
جدا  یحفره شکم یاتمحتو یهوش شدند، سپس تمام  بی

ها بعد از ثابت شدن به   شد. نمونه یکسفدر محلول بوئن و 
% منتقل  7۰بوئن، به اتانول  ساعت در محلول 24مدت 
 یها  به ترتیب با استفاده از الکل یمراحل آبگیر شدند.
 ۱2و در نهایت با الکل بوتیلیک ) ۱۰۰%، ۹5%، ۹۰%

ها با   سازی نمونه  شفاف ساعت( انجام گردید. مراحل
ساعت  ۹بعد از  ها  انجام شد. نمونهئن واستفاده از تول

 6۰ ینگهداری در داخل پارافین مایع )در داخل اون با دما
 شدند یگیر  گراد( در داخل پارافین قالب یدرجه سانت

(Mortoja and Mortoja-pierson, 1967) سپس از .
میکرونی با استفاده از  5مقاطع و کبد  روده ابتدای

تهیه  DS4055) سبز مدل ید)ساخت شرکت د میکروتوم
های هماتوکسیلین و   های تهیه شده با رنگ  شد. برش

( Nikon E600) میکروسکوپآمیزی و توسط   رنگ ائوزین
شدند.  یبردارو عکس بررسی یعکاس یندورب یهمجهز 

 یهته یداسال ۱۰بر  یبافت های  برش مورفومتریک آنالیز
م نر با استفاده از( یماردر هر ت یماه ۱5) یشده از هر ماه

 به منظور شد. نجاما ImajeJ  (version 1.38)افزار
به  یداز هر اسال یبافت یرتصو 5کبد  مورفومتریک بررسی

گرفته شد. در ادامه  ۱۰۰۰ بزرگنماییبا  یصورت تصادف
 و هسته   هپاتوسیت ۱۰ قطرگرفته شده  یردر هر تصو
سلول در  75۰۰) شد گیری  اندازه (یکرومتر)م ها  هپاتوسیت

بافت روده  شناسیبافت  بررسی برای چنین  . هم(یمارهر ت
 یرتصو 5( کریپت  عرض ها،   ویلیها، عرض   ویلی)ارتفاع 

 ۳در و  شد گرفته ۱۰۰ ییبا بزرگنما یداز هر اسال یبافت
 گردید گیری  اندازه( یماردر هر ت یلیو 225۰)مجاور  ویلی

(Ferreira et al., 2016). های  شمارش تعداد سلول رایب 
 بزرگنماییبا  ایی  روده های  ویلیاز  یبافت یرتصو 5گابلت 

)بر حسب تعداد سلول گابلت  های  و سلول شدگرفته  4۰۰
. مجاور شمارش شدند ویلی ۳در مجاور(  یلیو ۳گابلت در 
 نسبت روده بافتی های  برش مورفومتریک آنالیزبه منظور 
 mucosal-to-serosal)یبه سروز مخاطی یهتوسعه ال

amplification ratio)  روش ارائه شده و  ۱رابطه توسط
  شد گیری  اندازه (2۰۰2و همکاران )  Kisielinskiتوسط

 (:۱)رابطه 
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تا  ویلیهر  ایی  پایهها  از قسمت   ویلیارتفاع رابطه  یندر ا
و عرض  (VW)ها   ویلی، عرض  (VL)آن راسیقسمت 

 .باشدیم  (CW)ها   یپتکر
ها،   داده نرمالیتی بررسیپس از داده ها : یلو تحل تجزیه

 گیری  اندازه های  مختلف بر فاکتور های  تیمار تاثیر مقایسه
 One-way)طرفه  یک یانسوار یزه از آنالدشده با استفا

Anova) مختلف با  یمارهایت یانتفاوت م یو بررس
 یآمار های  شد. آزمون ییناستفاده از آزمون دانکن تع
انجام شد. SPSS-19توسط نرم افزار 

 نتایج
 یهاز چهار ال داران  مهره دیگربه  شبیه ماهیروده در گورخر

شده  تشکیل و سروز ای  ماهیچه الیه، زیرمخاطی مخاطی،
 گیری  اندازه های  فاکتور یج. نتا( Bو A -۱ )شکل است
 یشترین. بشده است ارائه ۱در جدول  بافتیه مطالعات شد

( µm 45/۱۱۰±86/48۰) ای  روده یها  ویلیارتفاع  یزانم
 mg/kg 5۰۰ یحاو جیرهبا  یافتهپرورش  ماهیاندر 

 µm )آن  یزانم ینو کمتر سبز زیره سانسا
 شد. یدهد شاهد تیمار یان( در ماه26/۹۳±88/457
 

 الیهنسبت توسعه  یپت،عرض کر یلی،عرض و یلی،)ارتفاع و D. rerio یروده و کبد گورخر ماه یبافت شناس هایپارامتر میزان :1جدول 

 یحاو جیرهشده با  تغذیهشاهد و  یانماه در( یکبد هایقطر سلول کبدی، هایها، قطر هسته سلول ، تعداد گابلت سلسروزیبه  مخاطی

mg/kg 500  و mg/kg 1000 سبز. زیره اسانس 

Table 1: Histological parameters of the intestine and liver of the zebrafish, D.rerio (control and fish fed on diet 

enriched with cumin essential oils, 500 and 1000mg/kg) (Villus height,  villus width, Crypt width, mucosal-to-serosal 

amplification ratio, number of goblet cells, nucleus diameter of hepatocytes and hepatocyte diameter). 

 . باشدمی مختلف تیمارهای بین( ˂۰5/۰p) دارمعنی تفاوت دهنده نشان( A, B) متفاوت بزرگ حروف 

 
در ( µm7۹/5۰±۱8/۱7۱ ) ها  ویلیعرض  یزانم بیشترین

و  اسانس mg/kg ۱۰۰۰ یحاو یرهشده با ج یهتغذ ماهیان
 شد. گیری  شاهد اندازه یمارت یانآن در ماه ینکمتر

 ،ها نشان داد  کریپتعرض  گیری  اندازه نتایج چنینهم
اسانس  mg/kg ۱۰۰۰ یحاو یرهشده با ج یهتغذ یانماه

دارا را ( µm 8۳/۱4±۳۱/4۹ )ها       کریپتعرض  کمترین
 سروزیبه  مخاطی الیهتوسعه نسبت  بیشترین. بودند

 یحاو یرهشده با ج یهتغذ ماهیاندر  (76/۰±۱۹/7)
mg/kg 5۰۰ یمارت یانو در ماه شد گیری  اندازه اسانس 

 برابر بود یبااسانس تقر mg/kg ۱۰۰۰ یحاو یرهشاهد و ج
 های  شمارش تعداد سلول نتایج. (Eو  A ،C-۱شکل)

 حاوی یرهبا ج یافتهپرورش  یانگابلت نشان داد در ماه
mg/kg ۱۰۰۰ یانماه نسبت به گابلت های  تعداد سلول 
 یافتهپروش  یانکه در ماه یشده بود در حال یشترشاهد ب

 های  تعداد سلول اسانس mg/kg 5۰۰ یحاو یماردر ت
و  B ،D-۱ شکل) بود کمترشاهد  یمارنسبت به ت گابلت

F). ها عمدتاً  هپاتوسیتبافت کبد نشان داد،  آنالیز نتایج 
 یبودند که در بخش مرکز کرویبزرگ و  های  هسته دارای
 ها، قرار گرفته بودند.   سلول

 اسانس mg/kg 1000 یحاو جیره اسانس mg/kg 500 یحاو جیره دشاه 

 26/۹۳±88/457 45/۱۱۰±86/48۰ ۳6/۱۱8±75۱/46۹ (µm)ها  ویلیارتفاع 

 7۱/۳۱±28/۱5۹ ۹5/6۱±۰۰/۱62 7۹/5۰±۱8/۱7۱ (µm)ها  یلیعرض و

 42/2۳±۰4/52 ۳6/2۹±۰7/5۱ 8۳/۱4±۳۱/4۹  (µm) کریپتعرض 

 ۹۹/6±68/۰ ۱۹/7±76/۰ ۹۰/6±52/۰ سروزیبه  مخاطی الیهتوسعه   نسبت

 ها تعداد گابلت سل

  مجاور( ویلی ۳)تعداد در 

۳6/8±77/۳۰ ۳5/7±۳۳/25 ۳6/8±66/۳۱ 

 6۹/۱±57/۱۰ ۳۹/۱±8۱/۱۱ 2۰/۱±۱۹/۱۱  (µm)کبدی هایقطر هسته سلول 

 A۱۰/4±6۳/2۳ A2۰/6±۹6/26   B۹۰/6±4۱/2۹  (µm)کبدی هایقطر سلول 
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برش  یرتصاو Bو  Aسبز. اشکال  یرهشده با اسانس ز یهشاهد و تغذ  (D. rerio)ماهی گورخرروده  یابتدا از یبافت شناس تصاویر :1 شکل

ها،  یلیباالتر، و ییدر بزرگنما ین. همچنشوندیم یدهروده د یداخل یو فضا هاویلی شاهد، تیمار در ماهیاز روده گورخر یبافت

از روده  یبرش بافت یرتصاو Dو  C. اشکال شوندیم مشاهده یردر تصو مخاط و مخاط یرز یهال ی،ا یچهماه یهسروز، ال یهها، ال یتانتروس

گابلت با تعداد  هایروده و سلول داخلی فضای و هاویلیسبز،   یرهاسانس ز mg/kg 500 یحاو یرهشده با ج یهتغذ یانماه در یگورخر ماه

 یحاو یرهشده با ج یهتغذ یاندر ماه یاز روده گورخر ماه یبرش بافت تصاویرF و  Eشوند. اشکال  یم یدهشاهد د یمارکمتر نسبت به ت

mg/kg 1000 مشاهده گابلت های سلول تعداد بیشترین و هاکریپت عرض یزانم ینکمتر ها،ویلی عرض میزان بیشترینسبز،  یرهاسانس ز 

 شدند.

CW :کریپت عرض (Crypt width؛) E  :انتروسیت (Enterocytes ؛)G :گابلت سلول (Goblet cell ؛)Luگوارش لوله یداخل ی: فضا 

(Lumen ؛)M :مخاط  (Mucosa ؛)Mu :اییماهیچه الیه (Muscularis ؛)S :سروز (Serosa ؛)SM :مخاط زیر (Sub-mucosa ؛)V :ویلی 

(Villi.) 
Figure 1: Beginning portion of zebrafish (controlled and fish fed on diet enriched with cumin essential oils) intestine. 

A and B, cross sections of the intestine in the control group, villi are visible in the lumen. With higher magnification, 

enterocytes, serosa, muscullaris, sub-mucosa and mucosa were seen. C and D, fish fed the diet enriched with cumin 

essential oils 500 mg/kg, villi are visible in the lumen and goblet cell number was lower than control treatment. E and 

F, fish fed the diet enriched with cumin essential oils 1000 mg/kg, the highest villi width, the lowest crypt width, and 

the highest number of goblet cells were observed. 

 

به همراه  سینوزوئیدی های  یرگها، مو  یتهپاتوس یاندر م
 کبدی های  قرمز مشاهده شد. قطر هسته سلول های  گلبول

شد  گیری  اندازه µm  6۹/۰۱±57/۱۰شاهد تیماردر 
 هایقطر هسته سلول  ،کلیبه طور (.Bو  A-2)شکل 

 mg/kg 5۰۰ یحاو یرهشده با ج یهتغذ یاندر ماه دیکب

 )شکل بیشتر اندکیشاهد  یمارنسبت با ت سبز زیره اسانس
2-C  وD )در  یافتهپرورش  یاندر ماه ییراتتغ ینو ا
شان ن یشتریب افزایش اسانس mg/kg ۱۰۰۰ حاوی یمارت

 ماهیاندر  کبدی های  قطر سلول .(Fو E -2 )شکل داد
 (.B-2شد )شکل  گیری  اندازه µm ۱۰/4±6۳/2۳شاهد 
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کبد  یبرش بافت یرتصاو Bو  Aسبز. اشکال  یرهشده با اسانس ز یهشاهد و تغذ D. rerio  ماهی گورخر کبد شناسی بافت تصاویر :2 شکل

 و  Cشوند. اشکال  یم مشاهده یتوپالسمدر س یبا ساختار منظم و هسته مرکز هایتها و هپاتوس یرگشاهد، مو یماردر ت یگورخر ماه

Dیحاو یرهشده با ج یهتغذ یانماه در ماهیگورخر کبد از بافتی برش تصاویر mg/kg 500 با هاهپاتوسیت و هامویرگ یره،اسانس ز 

 و  E. اشکال نشد دیدهبافت کبد  یمشخص یستوپاتولوژیکعارضه ه یمارت ینشده با ا یهتغذ یاندر ماه شوند،می دیده منظم ساختار

Fیحاو یرهشده با ج یهتغذ یانماه در یبرش بافت تصاویر mg/kg 1000 دیده هاهپاتوسیت و هامویرگ ی،خون هایرگ یره،اسانس ز 

 یرهشده با ج یهتغذ یانماه در یفنکروز خف و هاهپاتوسیت اندازه افزایش مرکزی، موقعیت از هسته شدن خارج شدن، واکوئله. شوند می

 شد. مشاهده یرهاسانس ز mg/kg 1000 یحاو

C :مویرگ (Capillary؛) Cy  :سیتوپالسم (Cytoplasm ؛)H :هپاتوسیت (Hepatocyte ؛)N :هسته (Nucleus)؛ V :خونی سیاهرگ 

(Vine). 
Figure 2: Liver histology from zebrafish (controlled and fish fed on diet enriched with cumin essential oils). A and B, 

in the control group capillaries and normal arrangement of hepatocytes were observed. C and D, fish fed with cumin 

essential oils as fish diet additives 500 mg/kg, capillaries and normal arrangement of hepatocytes were observed.  No 

histological abnormalities were observed. E and F, fish fed with cumin essential oils as fish diet additives 1000 mg/kg, 

vacuolation, hepatocyte enlargement and small necrosis were observed.  

 زیرهشده با اسانس  یمارت یاندر ماه یکبد های  سلول قطر
در  یشافزا ینو ا یافت یششاهد افزا یمارنسبت با ت سبز
 µm ) اسانس یشده با غلظت باال یمارت یانماه
 همچنین. (Fو D-2 شکل) بود بیشتر( ۹۰/6±4۱/2۹

خارج شدن  ،ها  هپاتوسیتاندازه  افزایش ،واکوئله شدن

از  برخیدر  خفیفو نکروز  مرکزی موقعیتهسته از 
اسانس  mg/kg ۱۰۰۰ حاوی جیرهشده با  تغذیه ماهیان

 شد. دیده زیره
طرفه نشان داد فقط قطر  یک واریانسآزمون  نتایج
 یحاو یرهشده با ج یمارت یاندر ماه یکبد های  سلول
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mg/kg ۱۰۰۰ یحاو یمارشاهد و ت یاناسانس با ماه 
mg/kg 5۰۰ نشان دادند  داری  معنیاختالف  اسانس

(۰5/۰p˂ ) ف شده اختال سنجیده های  فاکتور دیگرو در
 .نشد دیده داری  معنی

 

 حثب

 کبد و ییمواد غذا جذب و هضم اصلی محل عنوان به روده

 گوارش ،چربی سازی  ذخیره  ،ساز و سوخت در نقش ءایفا با
 کنند  می ءایفا تغذیه فرآیند در مهمی نقش زداییسمو 

 داران  مهره در ای  روده مجرای .(۱۳۹4)ستوده و همکاران، 
شده  یدهپوش تلیومی  اپی های    سلولاز  یهال یکتوسط 
 یرونیب یطدر برابر مح یمحافظ یسلول یهال یناست. ا

 غذایی، مواد جذب برای انتخابی صورت به و است
 به نسبت که حالی در کند  می عمل آب و ها  الکترولیت

 Peterson and)مقاوم است  ،ها  ژنآنتی و ها  پاتوژن ورود

Artis, 2014) .پاسخ در میانجی یک چنینهم الیه این
 هایباکتری از هاپاتوژن شناسایی در و است یمنیا های

 ,.Martin et al) کندمی عمل گوارش دستگاه همزیست

 یانروده در ماه یمطالعات بافت شناس نتایج. (2016
نشان  سبز زیره یاهشده با اسانس گ یهتغذ یانشاهد و ماه

 ماهیان بین کمی یاختالفات بافت شناس یطور کل بهداد 
 از اختالفات این و داشت وجود شاهد ماهیان با شده تیمار
 یرهشده با ج یهتغذ یانماه درنبودند.  دارمعنی آماری نظر
عرض  و یبلند سبز، زیره اسانس یینغلظت باال و پا یحاو

 یدر حال بود شده یشترب شاهد ماهیان بهنسبت  ها  ویلی
 های پژوهش یج. نتایافت کاهش کمی ها  کریپت عرضکه 

مرتبط  تواندمی تغییرات این کهنشان داده است  نمحققی
 کاهش آن نتیجه در و اسانس باکتریایی ضد اثرات با

 یصدمه کمتر به بافت اپ یتپاتوژن و در نها هایباکتری
 روی بر شده انجام تحقیقات نتایجروده باشد.  یومیتل

 یرهاستفاده از ج داد که نشان نیز زرد دمتترای ماهی
 ینمنجر به توسعه چ یپونه کوه یاهاسانس گ یحاو

 به .(Ferreira et al., 2016) شود  می ای  روده های  یخورگ
 فرایند ای  روده های  خوردگی چین سطح افزایش ،یطور کل

منجر به  یجهدر نت وبخشد  میهضم و جذب را بهبود 
 یاهیگ های  اسانس. شود  یم مغذی مواد تر کارآمدمصرف 

 در ،شوند  میبدن  یمنیا یتموجب بهبود وضع ینهمچن
 یدر دسترس قرار گرفتن مواد مغذ یشافزا موجب نتیجه

شوند  یرشد بهتر م یتجذب در روده و در نها یبرا
(Franz et al., 2010) یمعن اختالف حاضر مطالعه در 

 مختلف های تیمار در گابلت های  تعداد سلول ینب یدار
 ذیهتغ یمارگابت در ت یها سلول تعداد چهاگر ،نشد دیده

 سایر به نسبت اسانس mg/kg ۱۰۰۰ یحاو جیرهشده با 
 را محافظی تلگاب های  سلول ترشحاتبود.  یشترب ها  تیمار
 این چنینهم ،کند  می فراهم تلیومی یاپ های  سلول برای

و  دهند می کاهشرا  یگوارش لولهاصطکاک  ها  سلول
 کنند  یم یلرا در دستگاه گوارش تسه ییحرکت مواد غذا

(Faccioli et al., 2014) .داده نشان مختلف تحقیقات 
 مختلف شرایط در گابلت یها تعداد و عملکرد سلول که اند

در  یمقدار ترشح مواد موکوس ،مثال برای. کند  می تغییر
 Kandori et) شود  یم یشترب یکروبیبار م یشزمان افزا

al., 1996) .وجود ،ندنمود بیان محققین یبرخ همچنین 
 گابلت های  تعداد سلول افزایش سبب گوارشی هایانگل
 Khan and Collins, 2004; Ishikawa et) دنشو  می

al., 1997) .های سلولکاهش تعداد  حاضر پژوهش در 
( mg/kg 5۰۰) اسانس کمتر غلظت حاوی تیمار در گابلت

در کنترل  سبز زیرهاسانس  یدهنده اثر بخش نشان تواند  می
 ای  روده های  پارازیت و ها  یکروارگانیسمم

 دادند نشان نیز (2۰۱5و همکاران )  Ghazanfari.باشد
 کاهش موجب غذایی جیره در گشنیز روغن از استفاده

بدست  یجکه نتا شود یگابلت در روده م های  سلول تعداد
 ینمحقق ینا یجکننده نتا ییدحاضر تا یقآمده در تحق

 یحاو یهایماراست. نکته قابل توجه آن است که در ت
 حاوی تیمار به نسبت گابلتاسانس تعداد  یغلظت باال

استفاده از  ،کلی طور به .بود بیشتر اسانس کمتر غلظت
غلظت  یک یدارا ییغذا های  جیره در گیاهی های  اسانس

 ،مثال برایشود.  یینتع و بررسی یداست که با ینهبه
Dušan و ایییباکتر ضد اثرات )2۰۰6( همکاران و 

 دارچین،) گیاهی اسانس چند سیتی  سیتوتوکسی همچنین
 شرایط در را مختلف( آویشن و کوهی پونه میخک،

 مطالعه سلولی و باکتری کشت محیط بر آزمایشگاهی
 های غلظت اگرچه داد نشان محققین این نتایج. کردند
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 متوقف کامالً را ها باکتری رشد تواند  می ها اسانس باالی
 در. است زیاد نیز هاآن سیتوتوکسیک اثرات ولی ،کند
 کمتری یکش سلول اثراتتر  پایین های  غلظت در کهحالی

 آنکه برای کردند گیری  نتیجه محققین این. شد مشاهده
 غلظتی باید گرفت، ها  اسانس از را کارایی بهترین بتوان

 ،کشی باکتری خاصیت داشتن بر عالوه که نمود استفاده
 باشد ممکن حالت کمترین در آن سیتوتوکسیک اثرات

(Dušan et al., 2006 .) 
 داد نشان کبدی های سلول ساختار بررسی تحقیق، این در

 اسانس mg/kg 5۰۰ یحاو وشاهد  تیمار در ها هپاتوسیت

 که باشند می منظم های لوبول با نرمال ساختار دارای
 دهنده نشان و است گرفته قرار سلول مرکز در ها هسته

 کبد شناسی بافت تغییرات مطالعه .باشد می کبد سالمت
 و سوخت جیره، کیفیت مورد در مفیدی اطالعات تواند می
 و)ستوده   دهد ارائه ماهی ای تغذیه وضعیت و بدن ساز

 میزان افزایش با حاضر پژوهش در. (۱۳۹4 ،همکاران
 بیشتری افزایش ها هپاتوسیت قطر غذایی جیره در اسانس

. داد نشان هاتیمارسایر  با یدار معنی اختالف و یافت
ساختار نرمال  ها هپاتوسیت ها  بخش از برخی در چنینهم

 شدخو مرکزی موقعیت از هسته و دادندخود را از دست 
 یزن Astyanax altiparanae یماه بررسیخارج شد. 

 یحاو یرهشده با ج یهتغذ یاندر ماه که نشان داده است
 یانها نسبت به ماه یتهپاتوس اندازه یپونه کوه اسانس
 یباتعلت آن را ترک ینمحقق و بوده است بزرگترشاهد 
ذکر کردند که  کوهی پونه اسانسموجود در  ییدیفالونو
 یرهذخ یشبه افزا رجمن هیپوگلیسیمیک اصوخ یلبه دل

شود  میها  توسیتهپا اندازه شدن بزرگ و یکبد یکوژنگل
(Ferreira et al., 2016) .افزایش نیز حاضر تحقیق در 

 زیره اسانس نقش دلیل به توانمی را هاهپاتوسیت اندازه
 میزان افزایش آن موجب به و خون قند کاهش در سبز

سبز  یرهاسانس ز .دانست ها  هپاتوسیت در گلیکوژن ذخیره
 ینکوم یلاز قب مختلفی یباتداشتن ترک یلبه دل یزن

 عنوان به تواند  می یدبنز آلده یزوپروپیلا -4 یا یدآلده
 در و نماید عمل گلوکوزیداز آلفا و ردکتاز آلدوز کننده مهار

و  اردکانی محیطی) شود خون قند کاهش به منجر نتیجه
 . (۱۳۹۰ ،همکاران

 مخاطی الیه توسعه نسبت افزایشبا توجه به  ،یطور کل به
گابلت در  یها کاهش تعداد سلول ینهمچن و سروزی به
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Abstract 

Present study was conducted to investigate the effects of cumin (Cuminum cyminum) essential 

oil on the intestine and liver tissues of zebra fish. Essential oil was added to the diet in two 

concentrations (500 and 1000 mg/kg) and at the end of the experiment (8 weeks) histological 

studies were performed. The results showed that villus height and width, absorption surface 

area of the intestinal mucous membrane surface, diameters of hepatocyte and their nucleus in 

the fish that fed with the essential oils were higher than control treatment, while the crypt 

depth decreased compared with the control. In fish grown with diet containing 1000 mg/kg, 

the number of goblet cells increased compared with control group, while in fish fed with the 

lower concentrations, the number of them was lower. Despite the observed changes in the 

measured parameters just the diameters of the hepatocytes in fish fed with diets containing 

1000 mg/kg essential oils showed a significant difference and the size of these cells was larger 

than other treatments. In general, due to the increase in the absorption surface area and 

decrease in the number of goblet cells in fish fed with diet containing 500 mg/kg essential oil 

it seems that the use of low concentrations of essential oils can improve the histological 

characteristics of the digestive tract. 
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