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ABSTRACT
This study was carried out to determine the effects of olive oil and
dietary butyl hydroxytoluene on digestive and hepatic enzymes along
with histology of liver and intestine in Persian sturgeon, Acipenser
persicus. 315 pieces of young Persian sturgeon (108 ± 0.02 g in weight)
were randomly stocked in 7 treatments with 3 replicates (15 fish in each
replicate) after adaptation to the Caspian Sea water. The treatments
were fed with 1% (T1), 3% (T2) and 5% (T3) olive oil and 100 (T4), 150
(T5) and 200 mg/kg (T6) butyl hydroxytoluene as well as one control
group without any additive. At the end of the period, the levels of
digestive and liver enzymes were measured, followed by the liver and
intestine histological examinations. The results showed the highest
levels of alkaline phosphatase and aminotransferase in T1 and alanine
aminotransferase in T2 (p<0.05). The highest levels of catalase were
also observed in T3, glutathione peroxidase in T4 and superoxide
dismutase in T3 (p<0.05). The liver and intestinal tissues fed with olive
oil were normal. However, in the liver and intestinal tissues of fish fed
with butyl hydroxytoluene, bleeding and hyperemia, biliary leakage,
cell atrophy, degeneration, tissue necrosis and cell swelling were
observed. According to the results, adding butyl hydroxytoluene as a
synthetic antioxidant to the diet of young Persian sturgeon is not
recommended and it is better to replace it with olive oil.
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 -۱گروه شیالت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 -۲موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریاي خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت98/08/۱۱ :

تاریخ پذیرش98/۱۲/۲5 :

چکیده
این تحقیق براي تعیین اثرات روغـن زیتون و بوتیل هیدروكسی تولوئن جیره غـذایی بر آنزیم-
هاي اكسیداتیو ،آنزیمهاي كبدي و بافتهاي كبد و روده تاسماهی ایرانی ( Acipenser
 )persicusانجام شد ۳۱5 .عدد تاسماهی ایرانی جوان ( ۱08 ± 0/0۲گرم) در یک طرح كامالً
تصادفی با  ۷تیمار و  ۳تکرار (هر تکرار با  ۱5ماهی) پس از سازگاري با آب لب شور دریاي خزر
ذخیرهسازي شدند .غلظتهاي  ۳ ،۱و  %5روغن زیتون و غلظتهاي  ۱50 ،۱00و  ۲00میلی-
گرم در كیلوگرم بوتیل هیدروكسی تولوئن و یک گروه شاهد در نظر گرفته شدند .در پایان دوره
دو ماهه ،آنزیمهاي اكسیداتیو و كبدي اندازهگیري و از كبد و روده ماهیان نمونهبرداري شد.
نتایج نشان داد بیشترین مقادیر آلکالین فسفاتاز و آمینوترانسفراز در تیمار  ۱و آالنین
آمینوترانسفراز در تیمار  ۲مشاهده شد ( .)p>0/05بیشترین مقادیر كاتاالز در تیمار ،۳
گلوتاتیون پراكسیداز در تیمار  ۴و همچنین ،سوپراكسید دیسموتاز در تیمار  ۳و گروه شاهد
مشاهده شد ( .)p>0/05بافت كبد و روده ماهیانی كه از روغن زیتون استفاده كرده بودند ،سالم
بود .با وجود این ،بافت كبد و روده ماهیانی كه از جیره حاوي آنتیاكسیدان بوتیل هیدروكسی
تولوئن تغذیه كرده بودند ،عوارضی از قبیل خونریزي و پرخونی ،تراوش صفراوي ،آتروفی سلولی،
دژنراسیون ،نکروز بافتی و تورم سلولی مشاهده شد كه با افزایش غلظت تشدید شد .با توجه به
نتایج حاصل ،استفاده از آنتیاكسیدان سنتتیک بوتیل هیدروكسی تولوئن در جیره غذایی
تاسماهی ایرانی جوان توصیه نمیشود.
نویسنده مسئولh.khara1974@yahoo.com :
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مقدمه
تغذیه آبزیان یکی از مهمترین عوامل پرورش است كه عملکرد
رشد و نیز وضعیت سالمت ماهیان پرورشی را تحت تأثیر قرار
میدهد ( ،)Gabor et al. 2012بهطوريكه تأمین غذا بخش
زیادي از هزینههاي پرورش را به خود اختصاص میدهد
( .)Tokur et al. 2006بهبود كیفیت جیره متناسب با
نیازهاي غذایی گونه پرورشی ،نقش مهمی در رشد و
پیشگیري از عوامل بیماريزا و كاهش هزینههاي پرورش دارد.
در این میان ،به استفاده از گیاهان دارویی بهعنوان محرک
رشد و ایمنی بهعلت ایجاد آسیب كمتر به ماهی و محیط
زیست نسبت به مکملهاي شیمیایی بیشتر توجه شده است.
به دلیل اثرات نامطلوب ضداكسایشهاي مصنوعی مانند
خطرات جهشزایی ،ایجاد مسمومیت ،مشکالت معده و
سرطانزایی ( ،)Cadun, 2008تمایل به استفاده از انواع
طبیعی افزایش یافته است (.)Burt, 2004
كبد بزرگترین غده در بدن مهرهداران و بخشی براي سوخت
و ساز است .بیماريهاي كبد یکی از مشکالت جدي است كه
توسط مواد شیمیایی سمی بهوجود میآید و بهرغم پیشرفت-
هاي عظیم ،هیچ داروي حفاظت كبدي مؤثري در دسترس
نیست ( .)Kavitha et al. 2011گیاهان دارویی نقشی حیاتی
در مدیریت بیماريهاي كبدي ایفا میكنند ( Kavitha et
 .)al. 2011آمینوترنسفرازها (آسپارتات آمینوترانسفراز و
آالنین آمینوترانسفراز) ماركرهاي آنزیمی كبدي قابل اعتمادي
هستند كه در تشخیص آسیبهاي كبدي استفاده میشوند
( .)Kumer et al. 2005در شرایط عادي این آنزیمها درون
سلولهاي كبدي وجود دارند ،اما زمانی كه كبد آسیب میبیند
این آنزیمها وارد جریان خون میشوند ( Ahmed and
 .)Khater 2001; Kumar et al. 2005اگر چه آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز هر دو در ضایعات
كبدي افزایش مییابند ،اما آالنین آمینوترانسفراز آنزیم
اختصاصیتر و مشخصكنندهتري است و افزایش آسپارتات
آمینوترانسفراز در اكثر مواقع بجز ناراحتیهاي پارانشیمال
كبد قابل مالحظه است .همچنین ،هنگامیكه جریان صفرا كم
شود و یا مجراي صفرا بسته شود ،سطوح آنزیمهاي خاص در
كبد زیاد میشوند .یکی از این آنزیمها ،آلکالین فسفاتاز یا
فسفاتاز قلیایی است .مشکالت جریان صفرا ممکن است به-

علت اختالل در كبد ،كیسه صفرا یا لولههاي اتصال به آنها
باشد .بنابراین ،معموالً افزایش غلظت آنزیم مذكور بهاین معنی
است كه كبد آسیب دیده است ( Hosseini and Shalaee,
 .)2013بوتیلیتد هیدروكسی آنیزول ،بوتیلیتد هیدروكسی
تولوئن ،تري بوتیل هیدروكوئینون ،و پروپیل گاالت به
محصوالت غذایی اضافه میشوند تا اكسایش چربی را مهار
كنند.
امروزه ،در صنعت آبزيپروري از ضداكسایشهاي صناعی
مانند بوتیل هیدروكسی تولوئن براي جلوگیري از تشکیل
رادیکالهاي پراكسید چربیهایی استفاده میشود كه به عنوان
منبع اصلی تأمـین انـرژي در تغذیه آبزیان بهكـار میروند.
برخی از این تركیبات ،خاصیت سرطانزایی و اثرات نامطلوبی
بر سالمتی آبزیان و مصرفكنندگان آنها بهخصوص انسان
دارند ( He and Ackman 2000; Berdikova Bohne et
 .)al. 2006براي جلوگیري از این اثرات سمی ،ضداكسایش-
هاي طبیعی مطالعه شده اند .ضداكسایشهاي طبیعی گروه
وسیعی از تركیبات هستند كه اغلب به گیاهان تعلق دارند و
جـزء محصوالت فـرعی كشاورزي محـسوب میشوند
( .)Moure et al. 2001برخی از آنها در تغذیه حیوانات به-
عنوان محافظ غذا ،براي بهبود سالمت موجود و تولید
موجودات ارگانیک و بهبود كیفیت و كمیت فرآورده نهایی
بهكار میروند ( .)Sigurgisladottir et al. 1994فنلهاي
هیدروفیلیک عمدهترین ضداكسایشهاي روغن زیتون
هستند .همچنین ،در این روغن توكوفرول و كاروتنها وجود
دارند .انواع فنلهاي هیدروفیل كه در روغن زیتون یافت می
شوند ،شامل الکلها و اسیدهاي فنلی ،فالونوئیدها ،لیگنانها
و سکروئیدها هستند .روغن زیتون داراي ضداكسایشهاي
قوي مانند پلی فنولها و فالوونوئیدها است كه باعث كاهش
پراكسیده شدن چربیها در بدن و به دنبال آن ،كاهش
استرس اكسایشی میشوند .بوتیل هیدروكسی تولوئن با
فرمول شیمیایی  C15H24Oیک ضداكسایش از نوع فنولیک
و هیدروفوبیک است كه در صنایع غذایی كاربرد زیادي دارد.
این ماده به صورت جامد یا بلوري سفید و بدون بو یا داراي
بوي ضعیف است .در آب نامحلول بوده ،ولی قابلیت انحالل در
چربی و حاللهاي غیر قطبی را دارد (سوداگر و ذكریائی،
.)۱۳9۴
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مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات فیزیولوژیک ضداكسایش-
هاي طبیعی روغن زیتون و مصنوعی بوتیل هیدروكسی
تولوئن در تاسماهی ایرانی پرورشی از طریق مطالعه آنزیمهاي
كبدي ،آنزیمهاي گوارشی و بافتشناسی كبد و روده بررسی
و مقایسه شده است.
مواد و روشها
این مطالعه در ایستگاه تحقیقات تاسماهیان گیالن واقع در
چابکسر و با استفاده از آب لبشور دریاي خزر انجام شد .تعداد
 ۳۱5عدد تاسماهی ایرانی جوان با وزن اولیه ۱08 ± 0/0۲
گرم در  ۲۱عدد مخزن فایبرگالس  0/5تنی با عمق آبگیري
 0/5متر ،مساحت یک مترمربع و حجم  500لیتر در شرایط
یکسان پرورشی به مدت  ۶0روز پرورش داده شدند .آب دریا
توسط الکتروپمپ به استخر ذخیره آب (رسوبگیر) منتقل و
از آنجا با الکتروپمپ دیگري از طریق لولههاي انتقال آب به
مخازن فایبرگالس محل اجراي پروژه انتقال داده شد .براي
هر مخزن ،یک شیر ورود آب در باال و شیر خروج در كف
مخزن تعبیه شده بود كه با تنظیم میزان ورود و خروج آب،
حجم آب در سطحی ثابت قرار میگرفت .همچنین ،امکان
تعویض آب و دفع فضوالت ناشی از غذا و مدفوع به راحتی
امکانپذیر بود .پس از طی دوره سازگاري ،ماهیان زیست-
سنجی و در قالب طرح آماري كامالً تصادفی ،در شرایط
یکسان پرورشی با یکدیگر مقایسه شدند .مخازن مجهز به
دستگاه هواده بودند .غذاي تیمارهاي آزمایشی با درصدهاي
مشخص از روغن زیتون (تیمارهاي  ۲ ،۱و  ۳به ترتیب مقادیر
 ۳% ،۱%و  %5در جیره غذایی؛ جدول  )۱و بوتیل هیدروكسی
تولوئن (تیمارهاي  5 ،۴و  ۶به ترتیب ،مقادیر  ۱50 ، ۱00و
 ۲00میلیگرم در كیلوگرم غذا) و غذاي گروه شاهد بدون
روغن زیتون و بوتیل هیدروكسی تولوئن بود .درصد غذاي
روزانه با توجه به شرایط محیطی ،دماي آب و وزن زيتوده در
مقاطع زمانی مختلف (معموالً پس از هر بار زیستسنجی)

برحسب وزن بدن (فریدپاک )۱۳8۷ ،بین  ۱تا  %۳زيتوده
متغیر بود .بعد از مدت دو ماه پرورش و سپري شدن ۲۴
ساعت از زمان قطع تغذیه ،از هر تیمار  ۳قطعه ماهی به صورت
تصادفی انتخاب و خونگیري ماهیان از ناحیه ساقه دمی در
گروههاي آزمایشی و شاهد انجام شد .براي تهیه سرم ،یک
میلیلیتر خون از هر تکرار در لولههاي ویال ریخته و به مدت
دو ساعت در دماي معمولی اتاق قرار گرفت تا منعقد شود.
سپس ،آن را با سرعت  ۳000دور به مدت  ۱0دقیقه
سانتریفوژ كرده (سانتریفوژ  Multi speedمدل (ALC PK-
 )Panigrahi et al. 2005( )131و نمونه سرم جدا شده با
استفاده از میکروسمپلر ( )Transferpett 100-1000 µLبه
درون ویال منتقل شد .سنجش آنزیمهاي كبدي آالنین
آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو
آلکالین فسفاتاز ( )ALPبه روش آنزیماتیک كینتیک
)Shahsavaniو همکاران  )۲0۱0انجام شد .از نمونههاي
پالسمایی براي سنجش و ارزیابی فعالیت آنزیمهاي اكسیداتیو
كاتاالز ،گلوتاتیون پراكسیداز و سوپراكسید دیسموتاز استفاده
شد .سنجش فعالیت آنزیم  SODبر پایه قدرت سوپراكسید
دیسموتاز در مهار احیاي نیتروبلوتترازولیـوم توسط یون
سوپراكسید با استفاده از روش  )۱9۷5( Winterbournانجام
شد .فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز از طریق رنگسنجی
و با طول موج  ۴05نانومتر انجام شد .فعالیت آنزیم كاتاالز از
روش  )۱98۴( Aebiو با استفاده از تجزیه پراكسید هیدروژن
(در طـول موج  ۲۴0نانومتر) انـدازهگیري شد .جذب نمونهها
طی  ۳دقیقـه در طول موج  ۳۴0نانومتر قرائت ،و فعالیـت
ویـﮋه آنـزیم بر حسب واحد بر میلیگرم پروتئین محاسبه شد.
براي بررسی آسیبهاي بافتی از هر كدام از تکرارها نمونه-
برداري انجام شد .از كبد و روده تاسماهیان به روش بیوپسی
نمونهبرداري شد .پس از تثبیت بافتها در محلول بوئن و انجام
مراحل بافتشناسی ،نمونهها به روش هماتوكسیلین  -ائوزین
رنگآمیزي و با میکروسکوپ نوري متصل به دوربین بررسی
شدند.

 / 31اثرات روغن زیتون و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر آنزیمهای گوارشی و کبدی و کبد و روده تاسماهی ایرانی جوان در آب لبشور (حسین نیا و همکاران)

جدول  1سنجش ترکیبات روغن زیتون مورد استفاده.

عنوان
انرژي
فیبر
پروتئین
ریبوفالوین (ویتامین )B2
ویتامین A
اسید فولیک (ویتامین )B9
كلسیم
منیزیم
پتاسیم

مقدار
 ۱۴۶كیلوكالري
 ۳/۳گرم
 ۱/0۳گرم
 0/00۷میلیگرم
 ۲0میکروگرم
 ۳میکروگرم
 5۲میلیگرم
 ۱۱میلیگرم
 ۴۲میلیگرم

براي بررسی توزیع نرمال دادهها ،از آزمون Shapiro-Wilk

استفاده شد .در صورت نرمالبودن دادهها به منظور مقایسه
آماري بین گروهها در تیمارها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
( ،)One-Way ANOVAو پس از بررسی همگنی دادهها به
كمک آزمون ،Test of Homogeneity of Variances
براي مقایسه گروهها با یکدیگر از آزمون دانکن استفاده شد.
همه آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار  SPSS 20و
براي رسم نمودارها از نرمافزار  Excel ۲00۷استفاده شد.
نتایج
آنزیمهای کبدی
میزان آلکالین فسفاتاز ( )ALPسرم خون ماهیان در تیمار ۱
افزایش معنیداري نسبت به شاهد و دیگر تیمارها داشت و
كمترین میزان این آنزیم در تیمار  ۲مشاهده شد (.)p>0/05
میزان آمینوترانسفراز ( )SGOT = ASTسرم خون ماهیان
در تیمارهاي  ۱و  ۲افزایش معنیداري نسبت به شاهد و دیگر
تیمارها داشت و كمترین میزان این آنزیم در تیمار  5مشاهده
شد ( .)p>0/05میزان آالنین آمینوترانسفراز (= ALT

عنوان
كربوهیدرات
چربی
تیامین (ویتامین )B1
نیاسین (ویتامین )B3
قند
ویتامین E
آهن
فسفر
سدیم

مقدار
 ۳/8۴گرم
 ۱5/۳۲گرم
 0/0۲۱میلیگرم
 0/۲۳۷میلیگرم
 0/5۴گرم
 ۳/8۱میلیگرم
 0/۴9میلیگرم
 ۴میلیگرم
 ۱/55۶میلیگرم

 )SGPTسرم خون ماهیان در تیمار  ۲افزایش معنیداري
نسبت به شاهد و دیگر تیمارها داشت و كمترین میزان این
آنزیم در تیمار  5مشاهده شد (( )p>0/05جدول .)۲
نتایج آنزیمهای اکسیداتیو
بر اساس نتایج ،میزان آنزیم كاتاالز ( )Catalaseسرم خون در
تیمارهاي  ۴ ،۳و  5بهطور معنیدار بیش از شاهد و دیگر
تیمارها بود و كمترین مقدار این آنزیم در تیمار  ۶مشاهده
شد ( .)p>0/05بیشترین مقدار گلوتاتیون پراكسیداز ()GPX
سرم خون در تیمارهاي  5 ،۴و  ۳مشاهده شد ،اما میزان
 GPXدر تیمار  ۴به طور معنیدار بیش از گروه شاهد و دیگر
تیمارها بود ( .)p>0/05میزان سوپراكسید دیسموتاز ()SOD
در كلیه تیمار ها نسبت به شاهد افزایش داشت ،اما در تیمار
 ۳افزایش معنی داري نسبت به شاهد و دیگر تیمارها مشاهده
شد .كمترین میزان  SODدر گروه شاهد دیده شد ()p>0/05
(جدول .)۳
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جدول  2تغییرات میانگین میزان فعالیت آنزیمهای کبدی تاسماهی ایرانی جوان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

آنزیم
)U/L( ALP
)U/L( AST
)U/L( ALT

تیمار ۱

شاهد

تیمار ۳

تیمار ۲

۲88/۳۳ ± ۱/۷۶
۲09/۳۳ ± ۲/۶ ۳۱5/۶۷ ± ۱/۷۶ ۲۷8/۳۳ ± ۲5/۷
۱98/۳۳ ± ۲/۶d
۲۷۳ ± ۲/۳ a ۲۷5/۶۷ ± ۲/0۳a ۲۱۷/۶۷ ± ۱/۴5c
۲۴/۳۳ ± ۲/0۳abc ۳0/۳۳ ± ۱/۷۶a
۲8 ± ۱/۷۳ab
۲۱/۶۷ ± ۱/۴5bc
a

ab

e

ab

تیمار ۴
۲۴9/۶۷ ± ۱/۴5
۲0۴/۶۷ ± ۲/۶d
۲۲/۳۳ ± ۲/۳۳bc

cd

تیمار 5
۲۷0/۶۷ ± ۱/۷۶
۱۶9/۳۳ ± ۲/۶e
۱9 ± ۲/۳c

bc

تیمار ۶
de

۲۲5/۳۳ ± ۲/۳۳
۲۳۴ ± ۱/۷۳b
۲۴ ± ۱/۷۳bc

وجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار است (.)p>0/05

جدول  3تغییرات میانگین فعالیت آنزیمهای اکسیداتیو تاسماهی ایرانی جوان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

شاهد

تیمار ۱

تیمار ۲

تیمار ۳

تیمار ۴

تیمار 5

تیمار ۶

آنزیم
كاتاالز ()U/mL

۷5/۷ ± ۱/۲bc

۷۶ ± ۱/۷۳bc

۷8 ± ۱/۱5b

98 ± ۱/۱5a

9۷ ± ۱/۱5a

9۳/۶۷ ± ۲/0۲a

۷۲ ± ۲/۳c

گلوتاتیون پراكسیداز ()U/mL

۱۴0/۳ ± ۱/۷۶c

۱۳9 ± ۲/08c

۱۴۱ ± ۲/۳۱c

۱5۳ ± ۲/۳۱ab

۱۶۱/۶۷ ± ۲/0۲a

۱5۳/۶۷ ± ۱/۴5ab

۱۳۴/۶۷ ± ۲/0۲c

سوپراكسید دیسموتاز ()U/mL

۴0/۷ ± ۱/۴5d

۴5 ± ۱/۷۳cd

5۲ ± ۱/۷۳b

۶8/۳۳ ± ۱/۲0a

۴9 ± ۱/۱5bc

5۲ ± ۱/۷۳b

۴۷ ± ۱/5۲c

وجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار است (.)p>0/05
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بیشتري نسبت به گروه شاهد و تیمارهاي زیتون بود .تعداد
معدودي هم یاختههاي آتروفی مشاهده شد ،اما در مجموع
میتوان گفت كبد داراي بافت طبیعی و متعارف بود .در تیمار
( 5تولوئن  ۱50میلیگرم در كیلوگرم غذا) ،كبد استحاله شده
بود (تخریب یاختههاي كبدي) ،كبد پرخون و داراي خونریزي
بود .نکروز ،آتروفی و نیز تعدادي هایپرتروفی (یاختههاي بزرگ
شده) مشاهد شد .تراوش صفراوي نسبت به تیمارهاي شاهد،
 ۳ ،۲ ،۱و  ۴بیشتر بود .در تیمار ( ۶تولوئن  ۲00میلیگرم در
كیلوگرم غذا) ،كبد پرخون و خونریزي از همه تیمارها بیشتر
بود .آتروفی ،نکروز سلولی و تراوش صفراوي از دیگر تیمارها
بیشتر مشاهده شد .تعدادي از سلولها نیز هایپرتروفی شده
بودند (شکل .)۱

نتایج بافت شناسی کبد
نتایج بافت كبد ماهیان نشان داد كه گروه شاهد داراي بافت
طبیعی و متعارف بود و عارضهاي مشاهده نشد .در تیمار ۱
(روغن زیتون  ،)%۱كبد داراي بافت طبیعی بود ،تراوش
صفراوي و خونریزي بسیار كم مشاهده شد .در تیمار ۲
(روغن زیتون  ،)%۳كبد به مقدار خیلی كم تراوش صفراوي
داشت ،آتروفی (تحلیل رفتن یاخته) و نکروز سلولی به مقدار
كم مشاهده شد .در مجموع میتوان گفت كبد داراي بافت
طبیعی و متعارف بود .در تیمار ( ۳روغن زیتون  ،)%5كبد
پرخون بود و به مقدار كمی خونریزي داشت ،اما در كل ،كبد
داراي وضعیت متـعارف بود .در تیـمار ( ۴تولوئن  ۱00میلی-
گرم در كیلوگرم غذا) ،كبد داراي تراوش صفراوي و خونریزي
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شکل  1برش عرضی بافت کبد تاسماهی ایرانی ،A .تیمار شاهد ()H&E, 40X؛  ،Bتیمار )H&E, 20X( 1؛  ،Cتیمار H&E, ( 2
)20X؛  ،Dتیمار )H&E, 20X( 3؛  ،Eتیمار )H&E, 40X( 4؛  ،Fتیمار )H&E, 40X( ۵؛  ،Gتیمار )H&E, 20X( ۶؛ رسوبات
هموسیبدرین ( ،)Bsخونریزی ( ،)Heسلول هپاتوسیت ( ،)Hپرخونی ( ،)Hyسینوزوئید ( ،)Sهیپرتروفی ( ،)Htآتروفی سلولی
( . )N
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نتایج بافتشناسی روده
روده قدامی (جلویی)
نتایج روده قدامی تاسماهیان نشان داد كه در تیمار شاهد،
خونریزي ،نکروز ،جداشدگی ( LPسلول هاي پایه داراي
فاصله) ،تعداد یاختههاي جامی ( سلولهاي رأسی كه به شکل
جام هستند یا سلولهاي  )GCنسبت به تیمار مشابه در
بخش خلفی كمتر بود .در تیمار ( ۱روغن زیتون  ،)%۱روده
قدامی داراي كمی خونریزي ،تعداد یاختههاي جامی بیشتر
از گروه شاهد ،جداشدگی  LPمشابه گروه شاهد ،نکروز كمتر
از شاهد و روده سالمتر بود .در تیمار ( ۲روغن زیتون ،)%۳
یاختههاي جامی بیش از دیگر تیمارها بود .روده فاقد
خونریزي ،فاصله  LPمناسب و داراي نکروز خیلی كم بود .در
تیمار ( ۳روغن زیتون  ،)%5تعداد یاخته هاي جامی بیش از
تیمارهاي شاهد ۱ ،و  ۴بود .فاصله  LPمناسب ،خونریزي
بیش از تیمارهاي شاهد ۱ ،و  ۲و همچنین ،تعدادي از سلولها
داراي نکـروز كم بودنـد .در مجمـوع ،میتوان گفت وضعیت
روده مناسب بود .در تیمار  ( ۴تولوئن  ۱00میلیگرم
دركیلوگرم غذا) ،تعداد یاختههاي جامی نسبت به تیمارهاي
 ۱و  ۲كمتر ولی نسبت به تیمار مشابه بخش خلفی بیشتر
بود .خونریزي نسبت به تیمارهاي شاهد ۲ ،۱ ،و  ۶شدیدتر و
مشابه بخش خلفی بود .نکروز هم بیش از تیمارهاي شاهد،۱ ،
 ۲و  ۳بود .در تیمار  ( 5تولوئن  ۱50میلیگرم در كیلوگرم
عذا) ،تعداد یاختههاي جامی نسبت به تیمار مشابه خلفی آن
بیشتر ،خونریزي نسبت به تیمارهاي شاهد ۲ ،۱ ،و  ۳بیشتر،
فاصله  LPكم و یاختههاي نکروزه هم زیاد بود .در تیمار ۶
(تولوئن  ۲00میلیگرم در كیلوگرم غذا) ،تعداد یاختههاي
جامی كمتر از تیمارهاي  ۳ ،۲و  ،5طول یاختهها كوتاهترLP ،
داراي فاصله كم و مناسب و نیز بافت فاقد خونریزي بود
(شکل .)۲
روده میانی
نتایج روده میانی تاسماهیان نشان داد كه در گروه شاهد،
مقدار كمی خونریزي ،نکروز ،جـداشدگی  LPمناسب ،سلول-
هاي جامی (سلولهاي راسی كه به شکل جام هستند یا
سلولهاي  )GCنسبت به بخش خلفی كمتر و مشابه بخش

قدامی بود .در تیمار ( ۱روغن زیتون  ،)%۱روده میانی فاقد
خونریزي ،تعداد یاختههاي جامی از گروه شاهد بیشتر،
جداشدگی  LPمناسب ،نکروز كمتر از گروه شاهد و روده
سالمتر بود .در تیمار ( ۲روغن زیتون  ،)%۳یاختههاي جامی
بیش از دیگر تیمارها بود .روده فاقد خونریزي ،فاصله LP
مناسب و داراي نکروز خیلی كم بود .در تیمار ( ۳روغن زیتون
 ،)5%تعداد یاختههاي جامی نسبت به تیمارهاي شاهد ۱ ،و
 ۲كمتر بود ،اما نکروز بیشتري مشاهده شد .فاصله  LPافزایش
یافته بود .خونریزي كمی مشاهده شد .تیمار ( ۴تولوئن ۱00
میلیگرم در كیلوگرم غذا) ،یاختههاي جامی بیشتري نسبت
به بخش قدامی و خلفی داشت .خونریزي زیادي مشاهده شد.
نسبت به تیمار  ۱سلولهاي نکروزي بیشتر و تقریباً شبیه
تیمار  ۲بود .در تیمار ( 5تولوئن  ۱50میلیگرم در كیلوگرم
غذا) ،تعداد یاختههاي جامی نسبت به تیمار مشابه آن در
بخشهاي قدامی و خلفی كمتر بود .خونریزي و یاختههاي
نکروزي در آن مشاهده شد و فاصله  LPمناسب بود .در تیمار
( ۶تولوئن  ۲00میلی گرم در كیلوگرم غذا) ،تعداد یاختههاي
جامی كم LP ،بیشتر از تیمارهاي قبلی ،نکروز از دیگر تیمارها
بیشتر و خونریزي كمی هم مشاهده شد (شکل .)۳
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شکل  2برش عرضی از قسمت قدامی بافت روده تاسماهی ایرانی ،A .تیمار شاهد ( ،B .)H&E, 40Xتیمار .)H & E, 20X( 1
 ،Cتیمار  ،D .)H & E, 20X( 2تیمار  ،E .)H&E, 20X( 3تیمار  ،F .)H & E, 40X( 4تیمار  ،G.)H&E, 20X( ۵تیمار ۶
( .)H&E, 20Xسلولهای جامی شکل ( ،)GCطول چین روده (پیکان بزرگ) ،پرزهای میکروویلی ( )MVو نکروزه شدن سلول-
های رودهای و پرزهای میکروویالی ( ،)Nخونریزی ( ،)Heضخامت  )Lamina propria( LPفضای المنیا پروپریا ،عالمت ستاره
طبیعی و پیکان دوسر غیر طبیعی) ،طبقه مخاطی ( ،)Mطبقه زیر مخاطی ( ،)SMطبقه عضالنی (.)MU
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سلولهای جامی شکل) ،(GCطول چین روده ی(پیکان بزرگ) ,پرزهای
میکروویالی) (MVو نکروزی شدن سلول های اینتروسیت و پرزهای
میکروویالی) ،(Nخونریزی(،)Heضخامت  lamina propria( LPفضای المنیا
پروپریا ،عالمت ستاره طبیعی و پیکان دوسر غیر طبیعی) ،طبقه مخاطی)،(M
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شکل  3برش عرضی از قسمت میانی بافت روده تاسماهی ایرانی ،A .تیمار شاهد ()H&E, 20X؛  ،Bتیمار )H&E, 20X( 1؛ ،C
تیمار )H&E, 40X( 2؛  ،Dتیمار )H&E, 20X( 3؛  ،Eتیمار )H&E, 40X( 4؛  ،Fتیمار G.)H&E, 20X( ۵؛ تیمار H&E, ( ۶
 .)20Xسلولهای جامی شکل ) ،(GCطول چین روده (پیکان بزرگ) ،پرزهای میکروویالی ( )MVو نکروزه شدن سلولهای روده
ای و پرزهای میکروویلی ( .)Nخونریزی ( ،)Heضخامت  (Lamina propria( LPفضای المنیا پروپریا ،عالمت ستاره طبیعی و
پیکان دوسر غیرطبیعی) ،طبقه مخاطی ( .)Mطبقه زیر مخاطی ) ،(SMطبقهی عضالنی (.)MU

روده خلفی (عقبی)
نتایج روده خلفی تاسماهیان نشان داد كه گروه شاهد داراي
تعداد كمی یاخته هاي جامی ( )GCبود .تعدادي از سلولهاي
جامی نکروزه بودند .در تیمار ( ۱روغن زیتون  ،)%۱روده
خلفی داراي كمی خونریزي در بین سلولهاي جامی بود .از
هم گسستگی  LPنسبت به تیمار شاهد كمتر ،نکروز كم ولی
بیش از شاهد بود .در تیمار ( ۲روغن زیتون  ،)%۳یاختههاي
جامی مشابه تیمارهاي  ۱و  ، ۳ولی نکروز خیلی كمتر بود.
روده فاقد خونریزي ،اما فاصله  LPبیش از تیمارهاي  ۱و ۳
بود .در تیمار ( ۳روغن زیتون  ،)%5تعداد یاختههاي جامی
نسبت به تیمارهاي شاهد و  ۱كمتر ،ولی نسبت به تیمار ۲

بیشتر بود LP .داراي كمی فاصله بود .خونریزي نسبت به
تیمار  ۴كمتر و در مجموع ،بافت ،سالمتر از تیمار  ۴بود .در
تیمار ( ۴تولوئن  ۱00میلیگرم در كیلوگرم غذا) ،تعداد
یاختههاي جامی نسبت به تیمارهاي شاهد و  ۱كمتر بود.
خونریزي شدیدتر و فاصله بین یاختهها بیشتر ،نکروز كمتر و
فشردگی پرز میکروویلی بیشتر بود .در تیمار ( 5تولوئن ۱50
میلیگرم در كیلوگرم غذا) ،یاختههاي نکروزي بیشتر از تیمار
 ،۳تعداد یاخته هاي جامی نسبت به تیمار مشابه بخش قدامی
و همچنین از دیگر تیمارها كمتر بود .خونریزي از بقیه تیمارها
بجز تیمار  ۲بیشتر ،اما از نظر سالمت شبیه تیمار  ۳بود .در
تیمار ( ۶تولوئن  ۲00میلیگرم در كیلوگرم غذا) ،تعداد
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یاختههاي جامی كم LP ،داراي فاصله زیاد ،خونریزي نسبت
به تیمار  5بیشتر ،ولی نسبت به تیمار  ۴كمتر بود .وضعیت
بافتی این تیمار بدتر از تیمارهاي  ۴و  5بود (شکل .)۴
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شکل  4برش عرضی از قسمت خلفی بافت روده تاسماهی ایرانی ،A .تیمار شاهد ()H&E, 20X؛  ،Bتیمار )H & E, 20X( 1؛
 ،Cتیمار )H & E, 20X( 2؛  ،Dتیمار )H&E, 20X( 3؛  ،Eتیمار )H & E, 20X( 4؛  ،Fتیمار )H & E, 20X( ۵؛  ،Gتیمار ۶
( .)H & E, 20Xسلولهای جامی شکل ( ،)GCطول چین روده (پیکان بزرگ) ،پرزهای میکروویلی ( )MVو نکروزهشدن سلول-
های روده ای و پرزهای میکروویلی ( ،)Nخونریزی ( ،)Heضخامت  )Lamina propria( LPفضای المنیا پروپریا ،عالمت ستاره
طبیعی و پیکان دوسر غیر طبیعی) ،طبقه مخاطی ( ،)Mطبقه زیر مخاطی ( ،)SMطبقه عضالنی (.)MU

بحث
استفاده از یک جیره غذایی مناسب در افزایش تولید و سالمت
ماهی نقش مهم و اساسی دارد .امروزه در صنعت آبزيپروري
براي بهبود سالمت ماهیان و افزایش مقاومت آبزیان در برابر
بیماريها استفاده از مکملهاي غذایی به منظور افزایش رشد
و ایمنی متداول شده است ( .)Gatlin and Li, 2004افزایش

رشد و مقاومت در برابر بیماريها از عوامل بسیار مهم در
پرورش آبزیان است ( .)Li et al. 2005در خصوص آنزیمهاي
كبدي نتایج نشان داد كه میزان آلکالین فسفاتاز ( )ALPسرم
خون ماهیان در تیمار  ۱افزایش معنیداري نسبت به شاهد و
دیگر تیمارها داشت و كمترین میزان این آنزیم در تیمار ۲
مشاهده شد .میزان آمینوترانسفراز سرم خون ماهیان در
تیمارهاي  ۱و  ۲افزایش معنیداري نسبت به شاهد و دیگر
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تیمارها داشت و كمترین میزان آن در تیمار  5مشاهده شد.
میزان آالنین آمینوترانسفراز سرم خون مـاهیان در تیمـار ۲
افزایش معنیداري نسبت به شاهد و دیگر تیمارها داشت و
كمترین میزان این آنزیم در تیمار  5مشاهده شد .آنزیمهاي
كبدي از آنزیمهاي مهم در تعیین وضعیت سالمت ماهیان و
همچنین ،شاخـص فعالیت كبـدي محسوب میشوند .سلول-
هاي كبدي غنی از این آنزیمها بوده و افزایش مقادیر این
آنزیمها در خون نشانه آسیبهاي كبدي استAST ،ALT .
و  ALPاز آنزیمهاي مهم در تعیین وضعیت سالمت ماهیان
به شمار میآیند .سـلولهاي كبدي غنی از این آنزیمها
هستند و سنجش آنها براي بررسی آسیبهاي بافتی كبد
استفاده میشود .باال رفتن مقادیر آنزیمهاي  AST ،ALTو
 ALPدر آسیب كبدي باعث افزایش آنها در سرم خون می-
شود ( .)Vaglio and Landtiscina,1999آلکالین فسفاتاز
آنزیمی هیدرولیتیک با فعالیت مناسب آن  pHقلیایی است و
در خون به اشکال متفاوت وجود دارد .این آنزیم كه در كبد
به میزان زیاد یافت میشود ،در عفونتهاي كبدي افزایش
مییابد .آالنین آمینو ترانسفراز آنزیم اختصاصی كبد است كه
فقط در بیماريهاي كبدي زیاد میشود ،ولی سطح آسپارتات
آمینو ترانسفراز همانطور كه آسیبهاي پارانشیم كبدي
افزایش مییابد ،در صدمات ماهیچهاي نیز افزایش پیدا میكند
( .)Moss et al. 1999تغییرات مشاهده شده در میزان ALT
و  ASTسرم به شکل مشخص به فعالیتهاي كبدي وابسته
است و میتوان آن را به عنوان ابزاري براي ارزیابی سالمت
سلولها و تغییرات نفوذپذیري غشاهاي سلولی استفاده كرد.
افزایش  ALTو  ASTسرم در شرایط بد تغذیهاي یا محیطی،
نه تنها ممکن است ناشی از اختالل در سوخت و ساز بافتی
پروتئینها به واسطه استرسهاي شیمیایی باشد ،بلکه بازتابی
از تغذیه نامناسب ایجاد شده در كلیههاست .شرایط نامناسب
تغذیهاي باعث افزایش فعالیت آنزیمهاي فسفاتاز و ترانس
آمیناز در خون میشود كه ممکن است به واسطه نکروز كبد
و كلیه باشد .بهعالوه ،كاهش كل پروتئین و آلبومین ممکن
است تحت تأثیر اثرات مواد تغذیهاي نامناسب بر یاختههاي
كبد قرار گیرد ( )Sahoo and Mukherjee, 2001كه با
افزایش  AST ،ALTو  ALPسرم همراه خواهد بود
( .)Abdelhamid et al. 2004بنابراین ،آنزیمهاي سرمی

موجودات در شرایط مناسب فیزیولوژیک داراي سطح
مشخصی در سرم هستند و سطح سرمی این آنزیمها تحت
تأثیر عوامل گوناگون قرار میگیرد .احتماالً عواملی كه باعث
آسیبهاي بافتی بهخصوص بافتهاي كبد و عضالت می-
شوند ،منجر به افزایش این آنزیمها خواهند شد
( .)Lihninger, 1975افزایش سطح آنزیمهاي سرمی نشان
دهنده آشفتگی سلولی و ورود آنزیمها از سیتوپالسم سلول
به سرم است .در ماهی قزلآال افزایش آنزیم آلکالین فسفاتاز
به دنبال برخی استرسها ،مثل استرس شوري ،سموم
محیطی و بیماريهاي عفونی گزارش شده است ( Bucher
 ALT .)and Hofer, 1990یا گلوتامیک پیروویک ترانس
آمیناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز یا گلوتامیک اكسالوستات
ترانس آمیناز دو آنزیم انتقال دهنده گروه آمین هستند كه
در برخی از بافتهاي بدن تولید میشوند ،ولی امروزه به
عنوان دو آنزیم براي تشخیص تخریب سلولهاي كبدي و
عضالنی كاربرد دارند .این دو آنزیم شاخص خوبی براي
آسیبهاي كبدي در ماهی هستند .نتایج مطالعه حاضر در
حالی كه مقدار  ALPرا در تیمار داراي بهینه شاخصهاي
رشدي ،طبیعی و مناسب نشان داد ،اما مقادیر دو آنزیم دیگر
در تیمارهاي  %5روغن زیتون و تولوئن مناسبتر بودند .به
نظر میرسد كه این تفاوت به دلیل برخی دیگر از عوامل
تأثیرگذار بر ترشح آنزیمهاي كبدي باشد .هرچند كه در نهایت
فراسنجههاي مختلف در تیمارهاي حاوي روغن زیتون ،شرایط
مناسبتري را براي رشد بهتر بچهماهیان مورد آزمون ایجاد
كردند .در بسیاري از گونهها افزایش انرژي در جیره غذایی
موجب رسوب چربی در كبد میشود و در درازمدت به دلیل
عدم كارایی كبد ،سالمت و روند رشـد مطلـوب ماهی مخـتل
میشود ( .)Craig et al. 2005; Mathis et al. 2003نتایج
تحقیقات در گونه  Rachycentron canadumنشان داد كه
این گونه ،استعداد ذخیره چربی را در كبد دارد و تغذیه آن با
جیرههاي پرانرژي موجب افزایش رسوب چربی در كبد می-
شود و در دراز مدت احتمال مختلشدن كارایی كبد وجود
دارد ( .)Craig et al. 2005همچنین ،افزایش انرژي در
جیره غذایی ماهی هادداک ( Melanogrammus
 )aeglefinusموجب افزایش چربی كبد شد و تا  %۷0كبد را
چربی فرا گرفت كه نشاندهنده فعـالیت غیرطبیعی آنزیمهاي
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چربیساز در كبد بود ( .)Nanton et al. 2003اما در مطالعه
حاضر ،با توجه به اینکه جیره غذایی همه تیمارها یکسان بود،
پس رسوب چربی نمیتواند در تیمارهاي حاوي  BHTعلت
ضایعات كبدي باشد Bautista .و  ،)۱99۷( Subosaاثرات
ضداكسایشهاي صناعی را روي جیره غذایی میگو بررسی
كردند و دریافتند كه بوتیل هیدروكسی تولوئن ،بوتیل
هیدروكسی آنیزول و اتوكسی كوئین باعث ضایعات كبدي در
میگو میشوند Ruiz Gutierrez .و همکاران ( ،)۱999اثرات
چربی جیره (روغن ماهی ،روغن زیتون و روغن آفتابگردان) بر
تركیبات چربی كبد ،پالسما و آنزیمهاي ضداكسایشی در كبد
موش را مطالعه كرند .نتایج آنها نشان داد كه كبد موشهاي
تغذیه شده با روغن ماهی در مقایسه با كبد موشهایی كه از
روغن زیتون و روغن آفتابگردان تغذیه كـرده بودند ،به طـور
معنیدار فعالیتهاي بیشتري از آنزیم كاتاالز ،گلوتاتیون
پراكسیداز داشته و نسبت مس به روي سوپراكسیددیسموتاز
اختالف معنیدار نشان داد ،ولی فعالیت سیتوكروم سی
ردوكسیداز  NADPHاختالف معنیدار نداشت .مطالعات
بافت شناسی كبد نیز نشان داد ماهیانی كه از روغن زیتون در
جیره غذایی آنها استفاده شده بود ،داراي كبد سالمتر بودند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه ضداكسایش صناعی بوتیل
هیدروكسی تولوئن باعث ایجاد ضایعات كبدي در تاسماهیان
می شود كه با نتایج به دست آمده محققان دیگر مطابقت دارد.
در مجموع ،میتوان عنوان كرد كه بافت كبد ماهیان
تیمارهایی كه در جیره غذایی آنها از روغن زیتون استفاده
شده بود ،وضعیت مناسبتر و سالمتري نسبت به ماهیان
تیمارهایی داشتند كه در جیره غذایی آن ها از  BHTاستفاده
شده بود .بر اساس نتایج آنزیمهاي اكسیداتیو ،بیشترین میزان
آنزیم كاتاالز سرم خون در تیمارهاي ( ۳روغن زیتون ۴ ،)%5
(تولوئن  ۱00میلیگرم در كیلوگرم غذا) و ( 5تولوئن ۱50
میلیگرم در كیلوگرم غذا) و كمترین مقدار این آنزیم در تیمار
 ۶مشاهده شد .بیشترین مقدار گلوتاتیون پراكسیداز سرم
خون نیز در تیمار ( ۴تولوئن  ۱00میلیگرم در كیلوگرم غذا)
دیده شد .بیشترین میزان سوپراكسید دیسموتاز در تیمار ۳
(روغن زیتون  ،)%5و كمترین میزان  SODدر گروه شاهد
یافت شد .با توجه به نتایج بافتشناسی و مشاهدات انجامشده
روغن زیتون باعث سالمت روده در تاسماهی ایرانی شد ،اما

بوتیل هیدروكسی تولوئن باعث ایجاد ضایعاتی در بافت روده
شد كه با نتایج به دست آمده توسط محققان دیگر مطابقت
داشت Gisbert .و همکاران ( ،)۲0۱۷تركیبات روغن زیتون
را براي بهبود سالمت روده و آبشش در ماهی سیم دریایی
بررسی و گزارش كردند كه روغن زیتون باعث سالمت ماهی
می شود .مطالعات نشان داده است كه روغن زیتون به دلیل
دارا بودن میزان زیادي از تركیبات فنلیک ،اثرات محافظتی در
برابر التهاب دارد ( ;Papadopoulos and Boskou, 1991
 )Martinez-Dominguez et al. 2001و این اثرات به طور
وسیع به خواص بیوفنولهاي موجود در روغن زیتون از قبیل
هیدروكسی تیروزول مربوط میشود (.)Yang et al. 2007
 ،)۲0۱9( Ghanbari Shendiاثرات روغن زیتون را به عنوان
مواد مغذي و دارویی مطالعه و گزارش كرد كه روغن زیتون
داراي تركیبات ریزمغذي ارزشمندي از قبیل تركیبات فنلی،
استرولها ،ویتامین و ضداكسایشهاست Marcelino .و
همکاران ( )۲0۱9اثرات روغن زیتون و تركیبات ریزمغذي آن
را بر بیماري هاي قلبی-عروقی ،التهاب و فلور میکروبی روده
مطالعه و گزارش كردند كه مصرف روغن زیتون و یا تركیبات
آن ممکن است به عنوان فاكتور محافظت كننده در برابر
پیشرفت بیماريهاي قلبی -عروقی از طریق كاهش غلظت
لیپوپروتئینهاي كم تراكم و افزایش غلظت لیپوپروتئینهاي
پرتراكم عمل كند .به عالوه ،روغن زیتون از طریق اثر بر
نشانگرهاي التهابی از قبیل اینتركولین  ۶و فاكتور نکروز تومور
به صورت عاملهاي پیشالتهابی در بدن عمل میكند.
همچنین ،تركیبات موجود در روغن زیتون ،سالمت روده را از
طریق تحریک تنوع زیستی بیشتر باكتريهاي مفید روده و
افزایش تعادل آنها بهبود میبخشد .با توجه به مطالعات بافت
شناسی روده و نتایج بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت كه
بافت روده ماهیان تیمارهایی كه در جیره غذایی آنها از روغن
زیتون استفاده شده بود ،وضعیت مناسبتري نسبت به ماهیان
تیمارهایی داشتندكه از  BHTتغذیه كرده بودند.
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