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اثرات حمام عصاره هیدروالکلی گزنه ) (Urtica dioicaبر شاخصهای ایمنی و
خونی ماهی قزل آالی رنگین کمان()Oncorhynchus mykissآلوده شده با
قارچ ساپرولگنیا
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چکیده
این مطالعه با هدف کاربرد عصاره هیدروالکلی گزنه درکنترل بیماری ساپرولگنیوز و بررسی تأثیر آن برفراسنجه های
خونشناسی ،بیوشیمیایی سرم و ایمنی قزلآالی رنگین کمان آلوده شده با ساپرولگنیا انجام شد 180 .قطعه ماهی قزل االی
رنگین کمان با میانگین وزن  22±0/27گرم در  6تیمار آزمایشی به طور تصادفی تقسیم بندی شدند .گروههای آزمایشی ابتدا
با فلس برداری از ناحیه ساقه دمی مستعد بیماری شدند و سپس با زئوسپور ساپرولگنیا (با دوز 3×105زئوسپور در هر لیتر) به
مدت  4ساعت حمام داده شدند .ماهیان پس ازآلوده سازی در تانکهای 100لیتری قرار گرفتند و چهار تیمار بترتیب،100 ، 50
 150و  200میلیگرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه روزانه به مدت  1ساعت در طول  1هفته دریافت کردند .در پایان یک
هفته حمام دهی با غلظتهای مختلف عصاره هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع حمامدهی (هفته
دوم) ،فراسنجههای خونشناسی (گلبول قرمز ،گلبول سفید ،هماتوکریت و هموگلوبین) ،فراسنجههای بیوشیمیایی سرم (آلبومین،
گلبولین و توتال پروتئین) و فراسنجههای ایمنی (فعالیت لیزوزیم ،سیستم کمپلمان و فعالیت انفجارتنفسی) و همچنین درصد
تلفات در تمامی تیمارها بررسی شدند .نتایج بدست آمده نشان داد میزان 100میلیگرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه سبب
افزایش معنیدار فراسنجه های خونشناسی ،بیوشیمیایی سرم و ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان مبتال به ساپرولگنیوز میشود
( .)p>0/05همچنین دوزهای 150، 50و 200میلیگرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه با افزایش مقاومت ماهیان در برابر
ساپرولگنیوز باعث کاهش معنیدار تلفات نسبت به تیمار کنترل شدند .از اینرو ،استفاده از عصاره هیدروالکلی گزنه با دوز 100
میلی گرم بر لیتر با روش حمام درمانی جهت بهبود شاخصهای خون شناسی و ایمنی و همچنین کنترل ساپرولگنیوز در ماهی
قزلآالی رنگینکمان توصیه میگردد.
واژگان کلیدی :گزنه ،خونشناسی ،ساپرولگنیوز ،قزلآالیرنگینکمان ،حمامدرمانی
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مقدمه
بیماریهای قارچی بعد از بیماریهای باکتریایی یکی از

میآیند
آوردرصنعتآبزیپروریبشمار  


ترینعواملزیان

مهم
) .)Bruno and Woo, 1994ساپرولگنیوز یکی از مهمترین
بیماریهایقارچیماهیانآبشیرینوتخمآنهاست .تاسال

باماالشیتگرین

عفونتهایناشیازساپرولگنیامعموالً 

 2002
هایسرطانزایی


ویژگی
تحتکنترلقرارمیگرفت،امابهدلیل

وجهشزاییاینماده،ممنوعیتاســتفادهازآندربسیاریاز

کشورهای جهان به طور چشمگیری برای ماهیان خوراکی
اعمال شده اســت (.)Meyer and Jorgenson, 1983
استفادهازداروهایضدقارچ شیمیاییعالوهبرعوارضجانبی،
مقاومتداروییوهمچنینایجادآلودگیهایزیستمحیطی،

هزینههای زیادی به پرورش دهندگان تحمیل خواهد کرد .از

سویی،توجهعمومیبهمصرفمحصوالتارگانیک،محققینرا
بر آن داشته است تا درصدد دستیابی به ترکیبات جایگزین
طبیعی،مؤثر،ارزان،بیضرروسازگاربامحیطزیستبرآیند.
گیاهان به عنوان یک ذخیره ارزشمند میتواننددر این زمینه
گرهگشاباشند.گزنه( )Urtica dioicaیکیازگیاهانی است
که جهتتقویتسیستمایمنیغیراختصاصیماهیانپرورشی
استفادهمیشود.گیاهداروییگزنهازخانوادهUrticaceaeاست

کهدراروپا،آسیا،آفریقاوآمریکایشمالیودرنواحیمرطوب
میروید ( .)Borchers et al., 2000خواص مختلف گزنه از

جمله:کاهندهفشارخون،کاهندهقندخون،محرکایمنی،ضد
سرطان،ضدالتهاب،آنتیاکسیدان،ضددرد،ضدویروس،ضد

باکتری و ضد قارچ توسط محققان به اثبات رسیده است
()Tapwal et al., 2011کهمیتواندناشیازترکیباتمختلف
موجوددراینگیاهنظیرفالونوئیدها،اسیدهایچرب،کاروتن،
پروتئین ،ویتامین و مواد معدنی باشد ( Bombardelli and
 .)Morazzoni, 1997در مطالعاتی متعدد اثرات مثبت گیاه
گزنهبرایمنیماهیانپرورشیمشخصشدهاست .ازآنجمله
میتوانبهاثراتمفیدگیاهگزنه()U. dioicaبرافزایشایمنی

ومقاومتماهی)Victoria Labeo (Labeo victorianusدر
مواجههبا  Aeromonas hydrophilaاشارهکرد ( Ngugi et
.)al., 2015همچنیناثرمهارکنندگیعصارهگزنهبررشدقارچ
ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط  in vitroمورد بررسی قرار
گرفتوخاصیتضدقارچیآنتأییدشد( Firouzbakhsh et
.)al., 2015باتوجهبهاینکهتاکنونپژوهشیپیراموناستفاده
ازعصارهگیاهگزنهبهروشدرماندرآبوبررسیاثراتآنبر
عملکرد سیستم ایمنی در مواجهه با بیماری قارچی
ساپرولگنوزیسدرآبزیانصورتنگرفتهاست،مطالعهحاضربا
هدف بهبود شاخصهای خونی و ایمنی و همچنین کنترل
56
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بیماریساپرولگنیوزدرماهیقزلآالیرنگینکمانآلودهبه
ساپرولگنیا تحت حمام درمانی با عصاره هیدروالکلی گزنه
طراحیشدهاست.
مواد و روش کار
آماده سازی زئوسپور قارچ ساپرولگنیا
جهتآلودهسازیماهیانباقارچ،ازقارچساپرولگنیاجداشدهاز

ماهیقزلآالیرنگینکماندردانشگاهعلومکشاورزیومنابع
طبیعیساریاستفادهشد.بهمنظورجداسازیزئوسپور قارچ،
سانتیمتر) به همراه رشته های

قطعات مدور آگار (به قطر  1
قارچیازپلیتبهلولههایآزمایشحاویآبمقطراستریلو

بذرشاهدانهمنتقلوبهمدتیکهفتهدردمای18-20درجه
سانتیگراد انکوبه شدند .پس از تشکیل زئوسپورانژیوم ،برای

جداسازی زئوسپور ،محتوی لولهها سانتریفیوژ ( 3000gو به
مدت 10دقیقه)وپسازآنفازروییجدا سازیشدوسپس
شمارش زئوسپور باالم هماسیتومتر انجام گرفت
( .)Firouzbakhsh et al., 2014
آلوده سازی ماهیان با قارچ ساپرولگنیا
 180قطعهبچهماهیقزلآالیرنگینکمانبامیانگینوزنی
 22±0/27گرم و عاری از هر گونه بیماری و دارای گواهی
سالمت به منظور ضدعفونی سطح بدن آنها از آلودگی های
احتمالی ،در حمام نمک  %5قرار گرفتند .سپس طبق روش
 Mehrabiوهمکاران ( )2019پس ازبیهوشکردنماهیانبا
پودرگلمیخک ( 200میلیگرمبرلیتر)،برایایجاداسترس،
کاهشموکوسرویبدنماهی وهمچنینافزایشنفوذپذیری
قارچ ،فلس برداری از ناحیه ساقه دمی ماهیان و به طول 3
مترانجامشد.سپسماهیاندردستههای 5تاییداخل


سانتی
یمتر)قرارگرفتندوبهمدت1دقیقه
توری(باسایزمش6میل 
داخلآببهآرامیتکاندادهشدند.پسازآنموکوساضافی
سطحبدنماهیانباآبشستشودادهشد.سپسماهیاندر 6
تیمار (هر تیمار در قالب  3تکرار  10تایی) به مخازن مدور
پالستیکی 300لیتری با حجم آبگیری  75لیتر حاوی دوز
مشخصاززئوسپورساپرولگنیا()3×105zoospore/lهمراهبا
هوادهیمنظممنتقلشدندوبهمدت4ساعتبهروشساکن
و بدون ورودی و خروجی آب حمام داده شدند .پس از پایان
تانکهای
حمام  4ساعته با زئوسپور ساپرولگنیا ،ماهیان در  
پالستیکیمدور با حجمآبگیری 100لیترقرار گرفتند 3.روز
قبل از حمام ماهیان با زئوسپور ،غذادهی ماهیان قطع شد و
همچنین3روزبعدازپایانحمامماهیانبازئوسپور،غذادهیو
تعویض آب انجام نشد و پس از آن تا پایان دوره آزمایش،
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ماهیانباجیرهتجاریپایه (شرکتبیضاء) وسهنوبتدرروز
(صبح ،ظهر و عصر) و به میزان  2/5%وزن بدن تغذیه شدند.
درصدحجمتانکهابه

طیاینمدت ،تعویضآببهمیزان50
طور روزانه انجام شد .پس از مشاهده نشانههای بالینی
ساپرولگنیوز (ظهور تودههای پنبه ای-کرک مانند در ناحیه
فلسبرداری شده ساقه دمی ماهیان) حداقل در ده درصد

ماهیان هر تیمار ،حمام درمانی با عصاره هیدروالکلی گزنه
(شرکتگیاهاسانس،گرگان،ایران)،بادوزهای150،100،50
و 200میلیگرمبرلیتردرچهارتیماربا 3تکراربهصورت
روزانهبهمدتیکساعتطییکهفتهانجامشد .یکگروه
کنترلمثبت(آلودهشدهباقارچوبدوندرمان)با 3تکرارو
(بدونآلودهسازیوبدوندرمان)با3

یکگروهکنترلمنفی 
تکرار نیز در نظر گرفته شد .شرایط فیزیکی و شیمیایی آب
مورد استفاده در تانکها در طول دوره آزمایش شامل دما،
درجهسانتیگراد،7/3±0/2،pH،اکسیژنمحلول،

 15±0/79
 7/14±0/13میلی گرم بر لیتر و همچنین سختی آب600 ،
میلیگرمبرلیترکربناتکلسیمثبتشد.
خونگیری و انجام آزمایشها
وبافاصله یک هفته ،درپایانیکهفته

خونگیریدردونوبت 

حمام دهی با غلظت های مختلف ( 150 ،100 ،50 ppmو
) 200عصارههیدروالکلیگزنه(هفتهاول)ودرپایانیکهفته
پس از قطع حمام دهی ( هفته دوم) انجام شد .در هر بار
نمونهگیریتعداد 3ماهیازهرتکراربهطورتصادفیصید و

بعد از بیهوشی با پودرگل میخک ( 200میلی گرم بر لیتر)،
خونگیریازساقهدمیماهیانبااستفادهازسرنگحاویماده
شمارشگلبولهایسفیدوقرمزبا

ضدانعقادهپارینانجامشد.
استفادهازالم هموسیتومترومحلول رقیقکنندهنات ،هریک
(حاوی  3/88گرم کلرید سدیم 2/50 ،گرم سولفات سدیم،
 1/74گرم فسفات سدیم 0/25 ،گرم فسفات پتاسیم7/50 ،
میلی لیتر فرمالین  %37و  0/1گرم متیل ویوله حل شده در
 1000میلی لیتر آب مقطر) انجام شد (.)Stoskopf, 1993
هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت ()Borges, 2004
واندازهگیری هموگلوبین به روش سیانومت هموگلوبین

()Houston, 1990انجامگرفت.سرماستحصالشده ازخون
بهمنظورسنجشفراسنجههایبیوشیمیاییسرموایمنیبه
درجهسانتیگرادانتقالیافت .پروتینتاموآلبومین

فریزر -70
به روش ( )Bradford, 1976بوسیله کیتهای آزمایشگاهی
تجاری (زیستشیمی ،تهران ،ایران) و گلوبولین از تفاضل
هایپروتئینتاموآلبومیناندازهگیریشد ( Nayak et


غلظت
 .)al., 2008فعالیتلیزوزیمبااستفاده ازروش Kumari et
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))al., 2006براساسلیزباکتریگرممثبتحساسبهآنزیم
لیزوزیم )Sigma, M3770( Micrococcus lysodeikticus
اندازهگیریشد.جهتسنجشفعالیتانفجارتنفسیلوکوسیت

میلیلیتر از خون هپارینه در داخل
( ،)NBTمقدار   0/1
میلیلیتر نیز محلول 0/2
میکروتیوب قرار داده شد و   0/1
درصد NBTبه آن اضافه گردید .به مدت  30دقیقهدر دمای
میلیلیتر از
 25درجه سانتیگراد انکوبه شد و سپس   0/1
مخلوط حاصل برداشته شده و به یک لوله آزمایش حاوی 1
لیتردیمتیلفرمآمیداضافهشد.پسازسانتریفوژنمودن


میلی
نمونه،جذبنوریمایعروییدرطولموج540نانومتراندازه
گیریشد (.)Sahoo et al., 2005برایسنجشمیزانعامل
مکمل ( )ACH50ازروشتوصیهشدهتوسط  Matsuyamaو
همکاران ( )1988استفاده شد .در این روش به هر 0/5
میلیلیتر سرم رقیق سازی شده در بافر (EGTA-MG-

،)GVB10Mmمقدار200میکرولیترسوسپانسیون( 2.5×108
 )cell ml-1گلبول قرمز گوسفند در بافر 10Mm EGTA-
 MG-GVBاضافه شد .بعد از سانتریفوژ ،مایع روییدر طول
موج414نانومترتوسطاسپکتوفتومترقرائتشد.درصدلیز()y
ازتقسیمطولموجخواندهشدهبر 100درصدلیز (لیزدرآب
مقطر)بدستآمد .


روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
نسخه  23انجام شد .نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون
مقایسهبینمیانگینها

Kolmogorov- Smirnovبررسیشد.
با روش آنالیز واریانس یک طرفه و اختالف بین میانگینها با
کمک آزمون چند دامنهای دانکن در سطح معنیداری %5
صورتگرفت.برایرسمنمودارهاازبرنامهExcelاستفادهشد.
نتایج
شاخص های خون شناسی
براساسنتایجنشانارائهشدهدرجدول،1درهفتهاول(پایان
یک هفته حمام دهی با عصاره گزنه) و هفته دوم (پایان یک
)نمونهبرداری،تیمار

حمامدهیباعصارهگزنه
هفتهپسازقطع 
میلیگرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه افزایش
  100
درمیزانهموگلوبیننسبتبهگروههای

معنیداری( )p>0/05

شاهد و سایر تیمارهای گزنه نشان داد .همچنین بیشترین
میزانهموگلوبیندرپایانیکهفتهحمامدهیباغلظتهای
مختلف عصاره هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک
هفتهپسازقطعحمامدهی(هفتهدوم)درتیمار 100میلی

گرم بر لیتر ثبت شد ( .)p>0/05افزایش معنیدار در تعداد
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گلبولهایقرمزتیمارهای 50و 100میلیگرمبرلیتر درهر

دو هفته نسبت به تیمارهای شاهد مشاهد شد (.)p>0/05
درصدهماتوکریتدرهفتهاولافزایشمعنیداری()p>0/05

در تیمار  100میلی گرم بر لیتر نسبت به گروههای شاهد و
سایرتیمارهایعصارهگزنهبه جزتیمار 50میلیگرمبرلیتر
نشانداد ( )p>0/05بیشترینمیزانهماتوکریتدرهفتهدوم
میلیگرمبرلیتربااختالفمعنیدار()p>0/05

درتیمار100

نسبتبهسایرتیمارهاوگروهکنترلثبتشد .ازلحاظتعداد
گلبولهایسفید،تیمارهای 100و 200میلیگرمبرلیتر در
هفتهاولوتیمار 100میلیگرمبرلیتردرهفتهدوم،افزایش
نسبتبهسایرتیمارهاوگروههایشاهد

معنیداری()p>0/05
نشاندادند.بیشترینتعدادگلبولسفیدنیزدرهفتهاولودوم
درتیمار100میلیگرمبرلیترثبتشد(()p>0/05جدول.)1

جدول :1شاخص های خون شناسی ماهیان قزلآالی رنگینکمان آلوده به قارچ ساپرولگنیا در پایان یک هفته حمام دهی با غلظت های
 150 ،100 ،50و  )200عصاره ی هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع حمام دهی ( هفته دوم)ppm.مختلف (
Table 1: Blood indices of rainbow trout infected with saprolegnia at the end of a week of bathing with different
concentrations (50, 100, 150 and 200 ppm) of hydroalcoholic extract of nettle (first week) and at the end of one week
after Stop of bathing (second week).

شاخص خونی

هموگلوبین ) (g/dL

گلبولسفید ) (×103μL

گلبولقرمز ) (×106μL

هماتوکریت)  (%
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تیمار
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm

هفته اول
c

7/23±0/28
7/67±0/38bc
7/89±0/36bc
8/99±0/33a
8/22±0/54b
7/44±0/24c
15/06±0/11c
13/50±1/51d
15/96±0/57c
22/13±1/17a
15/76±0/32c
18/60±0/52b
0/75±0/02b
0/69±0/01b
0/95±0/12a
0/93±0/14a
0/75±0/04b
0/86±0/09ab
32/00±1/00c
36/33±1/52b
37/66±1/52ab
39/66±1/15a
35/00±1/00b
36/66±2/51b

هفته دوم
c

7/20±0/04
7/63±0/07b
7/89±0/36b
8/66±0/31a
7/90±0/04b
7/85±0/01b
17/00±0/20b
15/90±0/65b
17/36±2/21b
23/03±1/35a
15/40±0/91b
18/33±2/54b
0/78±0/08ab
0/76±0/03b
0/97±0/13a
0/96±0/14a
0/79±0/05ab
0/93±0/11ab
31/66±0/57c
34/00±2/00bc
36/66±2/08b
39/33±0/57a
34/66±1/15b
35/33±1/52b
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شاخص های بیوشیمیایی سرم
باتوجهبهجدولشماره،2درهفتهاول(پایانیکهفتهحمام
دهیباعصارهگزنه) وهفتهدوم (پایانیکهفتهپسازقطع
حمامدهیباعصارهگزنه)بیشترینمیزانپروتئینتامدرتیمار

  100میلی گرم بر لیتر ثبت شد که در مقایسه با گروههای
شاهدوسایرتیمارهایعصارهگزنهاختالفمعنیدار()p>0/05

داشت.همچنینبیشترینمیزانآلبومیندرهفتهاولودومدر
تیمار 100میلیگرمبرلیترمشاهدهشدکهدرهفتهاولفقط
باگروههایشاهدوتیمار200میلیگرمبرلیترودرهفتهدوم


باهمهتیمارهااختالفمعنیدارنشانداد( ..)p>0/05ازلحاظ
میزانگلوبولین،درهفتهاولودومنمونهبرداری،فقطتیمار
میلیگرمبرلیترافزایشمعنیداری()p>0/05نسبتبه

100
گروههای شاهد نشان داد .بیشترین میزان نسبت آلبومین/
میلیگرمبرلیترثبتشد
گلوبولیندرهفتهدومدرتیمار 100
کهباگروههایشاهدوهمهتیمارهایعصارهگزنهبجزتیمار

 150میلیگرمبرلیتراختالفمعنیدار ()p>0/05نشانداد
(جدول.)2

جدول :2شاخص های بیوشیمیایی سرم ماهیان قزلآالی رنگینکمان آلوده به قارچ ساپرولگنیا در پایان یک هفته حمام دهی با غلظت
 150 ،100 ،50و  )200عصاره ی هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع حمامدهی ( هفته دوم)ppm.های مختلف (
Table 2: Biochemical Indices of rainbow trout infected with saprolegnia at the end of a week of bathing with different
concentrations (50, 100, 150 and 200 ppm) of hydroalcoholic extract of nettle (first week) and at the end of one week after
)Stop of bathing (second week

شاخص خونی

پروتئینتام ) (g/dL

آلبومین) (g/dL

گلبولین) (g/dL

آلبومین/گلبولین 

تیمار
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm
کنترلمنفی
کنترلمثبت
50ppm
100ppm
150ppm
200ppm

هفته اول
b

3/69±0/12
3/64±0/32b
3/84±0/08b
4/93±0/20a
3/70±0/41b
3/47±0/36b
1/75±0/07b
1/76±0/12b
1/89±0/07ab
2/03±0/06a
1/97±0/01a
1/81±0/08b
1/94±0/05b
1/88±0/20b
1/95±0/15b
2/90±0/15a
1/73±0/42b
1/65±0/28b
0/90±0/01ab
0/94±0/04ab
0/97±0/12ab
0/69±0/01b
1/19±0/35a
1/11±0/12a

هفته دوم
b

3/71±0/00
3/83±0/05b
3/72±0/18b
4/27±0/13a
3/88±0/07b
3/79±0/16b
1/71±0/01c
1/86±0/03b
1/80±0/10bc
2/12±0/09a
1/90±0/06b
1/82±0/09bc
2/00±0/01b
1/97±0/02b
1/91±0/09b
2/14±0/03a
1/97±0/04b
1/06±0/07b
0/85±0/01c
0/94±0/00b
0/94±0/01b
0/99±0/02a
0/96±0/04ab
0/92±0/01b
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شاخصهای ایمنی
بیشترینمیزانفعالیتلیزوزیمسرم(شکل)1وفعالیتانفجار
تنفسی لوکوسیتها (شکل )2در هفته اول (پایان یک هفته
حمامدهیباعصارهگزنه) وهفتهدوم (پایانیکهفتهپساز
میلیگرمبرلیتر
حمامدهی باعصارهگزنه) درتیمار 100
قطع  
مشاهده شد که در هر دو هفته اختالف معنیداری با سایر
تیمارها داشت ( .)p>0/05همچنین تیمارهای  150و 200
میلیگرم بر لیتر نسبت به گروههای کنترل اختالف معنیدار

آماری ( )p>0/05در هر دو هفته نمونهبرداری نشان دادند .از
لحاظفعالیتسیستمکمپلمان (شکل،)3همهتیمارهایحمام
دارینسبتبهگروههای


گزنهافزایشمعنی
دادهشدهباعصاره 

کنترل در هر دو هفته نشان دادند و بیشترین میزان فعالیت
سیستمکمپلماندرتیمار100میلیگرمبرلیترثبتشدکهبا
سایرتیمارهایعصارهگزنهاختالفمعنیدارداشت(.)p>0/05


اثرات حمام عصاره هیدروالکی گزنه ) (Urtica dioicaبر...

آلودگی و بدون درمان) هیچگونه تلفاتی مشاهده نشد .کاهش
سرعترشدقارچوهمچنینتسریعالتیامزخمدرماهیانیکه
میلیگرمبرلیترعصارهگزنهحمامشدهبودند،مشاهده
با 100
شد.حمامدهیباعصارهگزنهمانعازگسترشقارچزدگیدر
محلفلسبرداریماهیانتحتتیمار (شکل)5وعدمدریافت

حمامگزنهدرگروهکنترلباعثرشدوگسترشقارچبهبافت
ماهیشدهاست(شکل.)6

شکل  :2فعالیت انفجار تنفسی لوکوسیت ماهیان قزلآالی
رنگین کمان آلوده به قارچ ساپرولگنیا در پایان یک هفته
حمام دهی با غلظت های مختلف ( 150 ،100 ،50 ppmو )200
عصاره ی هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته
پس از قطع حمام دهی ( هفته دوم).
Figure 2: Leukocyte respiratory burst activity of
rainbow trout infected with saprolegnia at the end of
a week of bathing with different concentrations (50,
100, 150 and 200 ppm) of hydroalcoholic extract of
nettle (first week) and at the end of one week after
Stop of bathing (second week).

شکل  :1فعالیت لیزوزیم سرم ماهیان قزلآالی رنگین کمان
آلوده به قارچ ساپرولگنیا در پایان یک هفته حمام دهی با



غلظت های مختلف ( 150 ،100 ، 50 ppmو  )200عصاره
هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع
حمام دهی ( هفته دوم).
Figure 1: Serum lysozyme activity of rainbow trout
infected with saprolegnia at the end of a week of
bathing with different concentrations (50, 100, 150
and 200 ppm) of hydroalcoholic extract of nettle (first
week) and at the end of one week after Stop of bathing
(second week).

تلفات
باتوجهبهشکل،4پسازگذشت 14روزازرویاروییماهیان
،کاهشمعنیدار()p<0/05درصدتلفات

بازئوسپورساپرولگنیا
درتمامیتیمارهایتحتحمامدرمانیباعصارهگزنهنسبتبه
گروهشاهدمثبتمشاهدهشد.بیشترینوکمتریندرصدتلفات
میلیگرم
بترتیبدرگروهشاهدمثبت( )36/66%و تیمار  100
برلیترگزنه()6/66%مشاهدهشد.درگروهکنترلمنفی(بدون
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شکل  :3فعالیت سیستم کمپلمان ماهیان قزلآالی رنگین
کمان آلوده به قارج ساپرولگنیا در پایان یک هفته حمام دهی
با غلظت های مختلف ( 150 ،100 ،50 ppmو  )200عصاره ی
هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع
حمام دهی (هفته دوم).
Figure 3: Complement system activity of rainbow
trout infected with saprolegnia at the end of a week of
bathing with different concentrations (50, 100, 150
and 200 ppm) of hydroalcoholic extract of nettle (first
week) and at the end of one week after Stop of bathing
(second week).

مجله علمی شیالت ایران

شکل  :4درصد تلفات در تیمارهای ماهیان قزلآالی رنگین
کمان پس از آلوده سازی با ساپرولگنیا در پایان یک هفته پس از
قطع حمام دهی ( روز  14پس از آلوده سازی با قارچ ساپرولگنیا)
Figure 4: Percentage of losses in rainbow trout
treatments after infection with saprolegnia at the end
of a week after bathing for 14 days.

شکل  : 5عدم رشد قارچ در تیمار حمام شده با 100میلی گرم
در لیتر عصاره گزنه پس از  14روز آلوده سازی با ساپرولگنیا
Figure 5: Non-growth of fungi in the treated group
with 100 mg / l nettle extract after 14 days of infection
with saprolegnia.

شکل  : 6رشد متراکم قارچ در ساقه دمی و تخریب باله در
ماهی گروه کنترل مثبت پس از  14روز آلوده سازی با
ساپرولگنیا
Figure 6: Dense growth of fungi in peduncle and
Destruction of fins in Positive control group after 14
days of infection with saprolegnia.
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بحث
شاخصهایخونیوبیوشیمیاییسرمبهطورعمدهبهعنوان

شاخصشرایطفیزیولوژیکیاپاسخبهاسترس ( Cataldi et
)al., 1998وهمچنیندرتحلیلوضعیتسیستمایمنیبدن
ماهی مطرح میباشند ( Tavares‐Dias and Moraes,
 .)2007بهبود شاخصهای خونشناسی ،بیوشیمایی سرم و
ایمنی قزل آالی رنگین کمان با بکارگیری گزنه در مطالعات
گذشتهگزارششدهاست( Awad et al., 2013; Awad and
.)Austin, 2010طبقنتایجبدستآمدهازمطالعهحاضر،اثر
مثبت عصاره گزنه بر افزایش شاخصهای خونشناسی در
ازحمامدهیمشاهدهشد .

هفتههایپس

مطالعاتنشاندادهاندکهگزنهغنیازویتامین Cوآهناست

(.)Allardice, 1993ایناحتمالوجودداردکهعملکردگزنه
هایخونشناسیبهدلیلتأثیرویتامینCموجوددر


برشاخص
آن بر افزایش جذب آهن از روده ماهی باشد ( Lim et al.,
 )2000بطوریکه در طب سنتی از گیاه گزنه به عنوان داروی
ضد کم خونی استفاده میشود ( .)Wetherilt, 1992نتایج
مشابه در بهبود شاخصهای خونشناسی در مطالعات مختلف
لوئهورا( Aloe
گزارششدهاستکهازآنجملهمیتوانبهاثرآ 
 )barbadensisبر تیالپیا ()Oreochromis niloticus
(،)Gabriel et al., 2015اثرعصارهآبی–الکلیبرگزیتونبر
ماهیکپورمعمولی(Karimi Pashaki ()Cyprinus carpio
اثرعصارهنعنافلفلیبرقزلآالیرنگینکمان

 ،)et al., 2019
( ،)Adel et al., 2015اثرریحان( )Ocimum basilicumبر
کپور معمولی ( )Amirkhani and Firouzbakhsh, 2015و
قزلآالی
اثر گزنه بر فیل ماهی ( )Binaii et al., 2014و  
رنگینکمان ( )Awad et al., 2013اشاره کرد .هماتوکریت،

نشاندهنده ظرفیت حمل
غلظت هموگلوبین و گلبول قرمز  ،
بهبودشاخصهای

اکسیژنمیباشند(.)Graham et al., 1985

گلبولقرمز،هموگلوبین،هماتوکریتدرماهیانحمامشدهبا
تواناییاینگیاهدرتحریکتولیدگلبولهایقرمزتأکید

گزنهبر
داردکهمتعاقبآنبهافزایشتواناییحملاکسیژنوقدرت
دفاعی بدن در برابر استرسهای فیزیولوژیک منجر میشود.
هماتوکریتخونبهعنوانیکشاخصمهمورایجدرتعیین
سالمت و بیماری ماهیان مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Houston and Rupert, 1976بر اساس برخی مطالعات
استرسهای فیزیکی

میزان هماتوکریت در ماهی تحت تأثیر 
افزایش مییابد ( ،)Barton et al., 1985این افزایش ممکن
لهای قرمزباشد( Miligan
است بهعلت جذب آب در گلبو 
 .)and Wood, 1982
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دراین تحقیقنیزمیزانهماتوکریتپسازچالشماهیانبا
قارچساپرولگنیاافزایشیافت.افزایشمیزانهماتوکریترانیز
جهتافزایشمنابعاکسیژنبرایاندامهادرپاسخبهدرخواست

میتوانتوجیهنمود.
متابولیکبیشترطیاسترسایجادشده  ،
تعداد گلبول های سفید خون بازتابی از توانایی میزبان جهت
پاسخ ایمنی و مبارزه با بیماری میباشد بطوریکه گونههای با
سطحباالترگلبولهایسفید بهطور مؤثرتریقادربهمبارزهبا

عفونتها خواهند بود ( .)Douglass and Jane, 2010در

دارتعدادگلبولهایسفیددرهفته


مطالعهحاضرافزایشمعنی
اولبعدازحمامدرمانیباعصارهگزنهدرتمامتیمارهایحمام
داده شده مشاهده شد .داده های منتشره از مطالعات مختلف
بیانگر تأثیر گیاهان دارویی به عنوان محرک ایمنی و افزایش
دهنده تعداد گلبول های سفید می باشد ( Binaii et al.,
 .)2014; Harikrishnan et al., 2010
هایخونیکیازشاخصهایمکانیسمدفاعیهومورال


پروتئین
محسوب میشوند و به عنوان یک شاخص بالینی در ارزیابی
سالمتووضعیتاسترسدرگونههایآبزیانمطرحمیباشند

آلبومینسرمفراوانترینپروتئین

( .)Peyghan et al., 2014
درپالسمایخوناستوعملکردآنبهعنوانحاملانواعمواد
مغذی،متابولیتها والبتهبهعنوانحاملاصلیعنصررویدر

پالسماشناختهشدهاست(.)Peters, 1995درنتیجهافزایش
در میزان آلبومین ،نشانهای از بهبود فراسنجههای بیوشیمایی
در ماهی است ( .)Ngugi et al., 2015در مطالعه حاضر
افزایش در شاخصهای بیوشیمیایی سرم شامل پروتئین تام،
آلبومینوگلوبولیندرتیمارهایحمامدادهشدهباعصارهگزنه
مشاهده شد و بیشترین میزان این شاخص ها در تیمار 100
میلی گرم بر لیتر ثبت شد .در برخی از مطالعات پیشین نیز
گیاه گزنه سبب افزایش سطح پروتئین پالسما ،آلبومین و
گلوبولیندرگونههایمختلفشده است ( Saeidi Asl et al.,

2017; Awad et al., 2013; Binaii et al., 2014; Gabor

 )et al., 2010افزایش سطوح پروتئینهای پالسما میتواند
منجربهافزایشپاسخهایایمنیغیراختصاصیشودودرنهایت

سیستمایمنیراتقویتنماید .لیزوزیمیکیازترکیباتهمورال
سیستم ایمنی غیراختصاصی است که باعث تخریب جداره
باکتریها ،فعالسازی سیستم کمپلمان و افزایش فعالیت

(تسهیلکنندهبیگانهخواری)در

بیگانهخواریبهعنواناپسونین

ماهی می گردد(.)Sakai, 1999افزایــشفعالیتلیزوزیمبه
مقابله بهتر سیســتم ایمنی ماهی در برابر عوامل عفونی و
استرسها کمک مینماید .نتایج این تحقیق نشان داد که

فعالیتلیزوزیمسرمدرماهیانتحتتیمارحمامدهیباعصاره
گزنهافزایشمعنیدارینسبتبهگروهشاهدداشتهاست.این
62

اثرات حمام عصاره هیدروالکی گزنه ) (Urtica dioicaبر...

افزایشرامیتوانبهقدرتتحریک پذیریموادمؤثرهموجود

در عصاره گیاه گزنه نســبت داد که سبب افزایش سطح
لیزوزیمشــدهاست .
ترینمکانیسمهایدفاعیدربرابرعوامل


فاگوسیتوزیکیازمهم
بیماری زاست .سلولهای فاگوسیتکننده ماهی قادر به تولید
سوپراکساید ( )O2-طی فرآیندی تحت عنوان انفجار تنفسی
میباشند.رادیکالآزاداکسیژنیکیازفاکتورهایاختصاصیدر

انفجار تنفسی هست که توسط برخی از سلول های
فاگوسیتوزی مثل نوتروفیل ها و ماکروفاژها تولید می شود
( .)Secombes and Fletcher, 1992در مطالعه حاضر،
افزایشفعالیتفاگوسیتوزیدر تیمارهای تحتدرمانباگزنه
میتواندبهدلیلوجودفالونوئیدهایگلیکوزیدیگزنهباشد که

میشود ( Akbay
افزایشانفجاراکسیداتیونوتروفیلها 

موجب 
پژوهشهای محققین ،افزودن عصاره آلوئه

 .)et al., 2003در 
ورا( 2میلیگرمبرلیتر)بهآبمنجربهافزایشفعالیتانفجار
تنفسی در ) matrinxã (Brycon amazonicusشد
واقعپروتئینهایفاز

کمپلمانهادر

(.)Zanuzzo et al., 2012
حادسیستمایمنیمحسوبمیشوندوغلظتآنهامعموالًپس

ازنکروزسلولیومرگبافتیتغییرمیکند.بهعبارتی،تغییر

سطح کمپلمانها به عنوان یک پاسخ فاز حاد سیستم ایمنی
نوعی واکنش سیستمیک تعمیم یافته محسوب میشود که
میتوان آن را به التهاب و پاسخ ایمنی ذاتی مربوط دانست

( .)Naghdi badi and Makizadeh Tafti, 2007درمطالعه
حاضر فعالیت سیستم کمپلمان در ماهیان حمام داده شده با
عصارهگزنهنسبتبهگروهشاهدافزایشیافت .نتایجمشابه در
شاخصهای

باره تأثیر عصارههای گیاهی به عنوان محرک بر 
دفاعی گزارش شده است .برای مثال Dügenci ،و همکاران
()2003دربررسیاثراتچندگونهگیاهداروییبرسطحایمنی
ماهی قزلآال به این نتیجه رسیدند که عصاره گیاهانی نظیر
دارواش ( ،)Viscum albumگزنه ( )U. dioicaو زنجبیل
( )Zingiber officinaleسبب افزایش سطح ایمنی در بدن
ماهیمیگردد .

عهای دیگر بهبود پاسخ های ایمنی قزل آالی رنگین
در مطال 
کمانبابکارگیریعصارهگزنهموردتأییدقرارگرفت ( Saeidi
.)Asl et al., 2017بهبودپارامترهایایمنیخونبااستفادهاز
گیاه دارویی گزنـه میتواند به دلیل ترکیبـات فالوونوئیـدها،
کاروتنوئیـدها وویتـامین  Cموجوددرآنباشدکهبـهطـور
عمـومیاثـراتسـودمندیبـرسیستمایمنیدارند( Houston
 ،)and Rupert, 1976تاکنون اثر اسانس اکالیپتوس
(Ebrahimzadeh ( )Eucaliptus camaldolensis
 ،)Mousavi et al., 2006واسانسشمعدانی( Geranium

مجله علمی شیالت ایران

کنترلآلودگیهای

 )Rohani et al., 2006( )herbarumدر
قارچی آبزیان موردتأییدقرارگرفتهاست .نتایجبدستآمدهاز
مطالعهحاضرنیزنشاندادکهتیمارهایتحتدرمانباحمام
عصاره گزنه در مواجهه با قارچ ساپرولگنیا ،عالئم قارچ زدگی
کمتریرانسبتبهگروهکنترلنشاندادندوهمچنینتلفات
اینتیمارهابهطورمعنیداریپایینترازگروهکنترلبود .

خواصبازدارندگییاقارچایستاییگیاهانرامیتوانبهوجود

متابولیتهای ثانویه متنوع و متفاوت در آنها نسبت داد.

 Gülçinوهمکاران()2004فعالیتضدقارچیوضدمیکروبی
گزنهراباوجودترکیباتفنولیموجوددرآنمانندکارواکرولو
تیمول اثبات کردهاند .همچنین مطالعات نشان داده است که
گیاهان غنی از فالونوئید و ترکیبات ترپنی با افزایش فعالیت
ویتامین   Cو با اثر ضدباکتریایی خود موجب تقویت سیستم
ایمنی و تولید آنتیبادی میشوند (.)Catoni et al., 2008
فالونوئیدها میتوانند از طریق حذف رادیکالهای آزاد و با
خواصآنتیاکسیدانیخوداسترساکسیداتیوراکاهشدهندو
موجب افزایش فعالیت سلولهای لنفاوی شوند ( Pietta and
 .)Simonetti, 1998; Zhu et al., 2000
بررسی ماکروسکوپی روند رشد رشتههای قارچی ساپرولگنیا
روی بدن ماهیان درگیر شده ،نشان داد که در ماهیان تحت
تیمارباعصارهگزنه،سرعترشدقارچکاهشودرواقعکنترل
شدهاست.همچنینحمامعصارهگزنهباعثبهبودزخمایجاد
شده در محل فلسبرداری ماهیان تحت تیمار حمام دهی در
مقایسهباگروهکنترلشد.تأثیرمثبتگیاهگزنهدرروندالتیام
زخم را میتوان با ترکیبات موجود در آن ارتباط داد.
 Cummingsو  )2011( Olsenو  Randallو همکاران
( )1999بیان داشتند که این گیاه دارای ترکیبات مختلف از
جمله مقادیر زیادی هیستامین می باشد .همچنین مطالعات
مختلفیازتأثیرهیستامینبرافزایشسرعتالتیاموجوددارد.
در این رابطه Numata ،و همکاران ( )2006بیان داشتند که
هیستامینازطریقفعالسازیفاکتوررشدفیبروبالستی،منجر
به افزایش آنژیوژنز در بافت التیامی و موجب تسریع در روند
التیام زخمهای جلدی میشود .در تحقیقی دیگر Ghosh ،و
همکاران()2001بیاننمودندکههیستامینازطریقافزایش
تولیدفاکتوررشداندوتلیالعروقی،منجربهافزایشمیزانبافت
همبنددرفرآیندالتیامزخممیشود .

در مطالعه  Zanuzzoو همکاران ( )2015حمامدهی مولدین
) matrinxã (Bryconama zonicusباآلوئهورا( 0/1گرمبر
لیتر)بهمدت 24ساعتبعدازاسترستخمکشی،باافزایش
فعالیتانفجارتنفسینسبتبهگروهکنترل،منجربهافزایش
مقاومت آنها شد و از بروز زخم های پوستی جلوگیری کرد.
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همچنین  Zahranو )2013( Rishaدریافتندکهحمامدهی
تیالپیاینیل()O. niloticusباپرمنگناتپتاسیم( KMnO4,
 )2.5 ppmباعث افزایش مقاومت ماهیان مواجهه شده با
 Saprolegnia feraxو کاهش تلفات آنها ( )%40نسبت به
گروه کنترل ( )92/5%شد .در مطالعات   Firouzbakhshو
کمانباجیره


آالیرنگین

ماهیانقزل
)تغذیه 

همکاران(2014b
مکمل شده با سینبیوتیک ،سبب کاهش تلفات ماهیان در

مواجههباساپرولگنیاپارازیتیکااز%88درگروهکنترلبه-27
 %44در تیمارهای تغذیه شده با سینبیوتیک شد .با توجه به
نتایجمشاهدهشدهازمطالعهحاضر،حمامعصارهگزنهمیتواند

بهعنوانیکعصارهداروییباافزایشپارامترهایایمنی،موجب
افزایش توان سیستم ایمنی ماهیان قزل االی رنگین کمان
گردد.همچنیناینعصارهدارویی(دوز100میلیگرمبرلیتر)
میتواند راهکار مناسبی برای پیشگیری اثرات سوء احتمالی

ناشی از تضعیف سیستم ایمنی باشد و در نهایت منجر به
پیشگیری ،مقاومت و بازماندگی بیشتر ماهیان در برابر
ساپرولگنیوزدرمزارعپرورشیشود .
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Bathing effects of nettle (Urtica dioica) hydroalcoholic extract on immunological and
hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) infected
with Saprolegnia fungal
Alishah N.1; Firouzbakhsh F. 1*; Mehrabi, Z.1
*

f.firouzbakhsh@sanru.ac.ir

1-Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural
Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of nettle (Urtica dioica) hydroalcoholic
extract (NHE) on saprolegniasis control, serum biochemistry, immunological and
hematological indices of rainbow trout infected with Saprolegnia. Rainbow trout (n=180,
weight=22±0.27g) were randomly distributed in six treatments. Experimental groups were
first made prone to the disease by scaling the caudal peduncle, and then were exposed to
bathing with S. zoospores (3×105/L) for 4 hours. After infection, fish were stocked in 100 L
tanks and received four treatments (50, 100, 150, and 200 mg/L of NHE) daily for 1 hour
during 1 week. At the one-week bathing with NHE (first week), and a week after the bathing
(second week), parameters of hematology [red blood cells (RBCs), white blood cells (WBCs),
hematocrit, and hemoglobin], serum biochemistry (albumin, globulins, and total protein),
immunity parameters (lysozyme activity, complement system, and respiratory burst activity),
and mortality rate were examined in all treatments. Results showed that 100 mg/L of NHE
significantly increased hematological, serum biochemical and immunity parameters in
rainbow trout infected with saprolegnia (p< 0.05). Also, doses 50, 150 and 200 mg/L of NHE
significantly reduced mortality rate with increasing fish resistance to saprolegniasiscompared
the control. Hence, the use of NHE at a dose of 100 mg/L with bath therapy is recommended
to improve hematological and immunological parameters, and to control of saprolegniasis in
this species.
Keywords: Nettle, Hematology, Saprolegniasis, Bath therapy, Rainbow trout
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