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ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the effect of dietary levels of lemon
essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles on hematological
indices and antioxidant status of rainbow trout fry. Accordingly, the fish
(4.74 ± 0.14 g in weight) were distributed in 12 fiberglass tanks with 20
fish per tank and were fed with different levels of lemon essential oil
loaded in chitosan nanoparticles including control group with no additive
(C0%), 0.5% (T0.5%), 0.75% (T0.75%) and 1% (T1%) for 8 weeks in triplicates.
The results showed that the highest number of RBC was in T0.75%
compared to T0.5% and C0% (p<0.05). The maximum hemoglobin value was
observed in T1% and T0.75% compared to the other experimental groups
(p<0.05). In addition, in terms of the blood indices, MCH index showed a
significant increase in T1% and T0.75% compared to the other treatments.
The maximum WBC and lymphocytes were observed in T1% compared to
the other experimental groups (p<0.05). Serum antioxidant enzymes
showed the highest catalase activity and glutathione peroxidase in T1%
compared to the other groups (p<0.05). Furthermore, superoxide
dismutase activity elevated significantly only in T1% compared to C0%
(p<0.05). However, the oral administration of 0.75% and 1% of lemon
peel essential encapsulated with nanochitosan resulted in a significant
elevation in the serum malondialdehyde compared to T0.5% and C0%
(p<0.05). Overall, the results of this study showed that the addition of
lemon essential oil encapsulated in chitosan nanoparticles, especially at
1%, can enhance the hematological indices and antioxidant defense
system of rainbow trout.
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دانشگاه گیالن با مشارکت انجمن آبزیپروری ایران

تغذیه آبزیان
سال هفتم ،شماره یکم ،بهار  ،1400صفحات 27-41

"مقاله پژوهشی"
تأثیر خوراکی عصاره پوست لیموترش ( )Citrus limonریزپوشانی شده با نانو ذرات کیتوزان بر فراسنجههای

خونی و دستگاه دفاع ضداکسایشی ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
عباس قیطاسی ،سید پژمان حسینی شکرابی* ،هومن رجبی اسالمی ،مهدی شمسایی مهرجان
گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
تاریخ دریافت99/07/25 :

تاریخ پذیرش99/12/24 :

چکیده
این تحقیق برای ارزیابی اثرات سطوح خوراکی عصاره پوست لیمو ریزپوشانی شده با ذرات نانوکیتوزان بر
فراسنجههای خونی و وضعیت ضداکسایشی بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان انجام شد .به این منظور،
ماهیان ( 4/74 ± 0/14گرم) در  12مخزن فایبرگالسی با تراکم  20قطعه ماهی توزیع و طی مدت  8هفته
با تیمارهای مختلف نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست لیموترش (صفر (شاهد) 0/75 ،0/5 ،و  %1در
خوراک) در سه تکرار تغذیه شدند .باالترین تعداد گلبول قرمز در تیمار  %1در مقایسه با تیمار  %0/5و
گروه شاهد مشاهده شد ( .)p>0/05بیشینه غلظت هموگلوبین در تیمارهای  1و  %0/75در مقایسه با
دیگر گروههای آزمایشی یافت شد ( .)p>0/05همچنین ،در بررسی شاخصهای خونی ،شاخص هموگلوبین
متوسط سلولی افزایش معناداری در تیمارهای  1و  %0/75نسبت به دیگر تیمارها مشاهده شد .بیشینه
تعداد گلبولهای سفید و لنفوسیتها در تیمار  %1نسبت به دیگر گروههـا مشاهده شد ( .)p>0/05از
آنزیمهای ضد اکسایشی سرم ،بیشینه فعالیت کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار  %1نسبت به دیگر
گروهها دیده شد ( .)p>0/05همچنین ،فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در تیمار  %1بهطور معنیدار نسبت
به گروه شاهد افزایش یافت ( ،)p>0/05در حالی که تیمارهای  0/75و  %1منجر به بهبود معنیدار در
غلظت مالوندیآلدهید سرم در مقایسه با تیمارهای  %0/5و شاهد شد ( .)p>0/05در مجموع ،نتایج این
مطالعه نشان داد که افزودن سطوح خوراکی عصاره پوست لیمو پوشش داده شده با ذرات نانوکیتوزان به
خصوص در سطح  %1موجب بهبود فراسنجههای خونی و دفاع ضد اکسایشی ماهی قزلآالی رنگینکمان
میشود.

نویسنده مسئولhosseini@srbiau.ac.ir :

کلمات کلیدی
عصاره لیمو
نانوکیتوزان
خون شناسی
آنزیمهای آنتیاکسیدانی
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مقدمه
آبزیپروری یکی از سریعترین روشهای تولید پروتئین
حیوانی برای مصارف انسانی است .امروزه استفاده از روشهای
متراکم و فوق متراکم تولید آبزیان سبب شده تا به استفاده از
مکملهای غذایی برای تقویت جنبههای مختلف تولید مانند
عملکرد رشد و همچنین ،بـهبود شاخصهای خونی ،وضعیت
ضداکسایشی و افزایش مقاومت و ایمنی ماهیان بیش از پیش
توجه شود .بهطور کلی ،بیشینه سوددهی در صنعت آبزی-
پروری از طریق بهبود برآیندی از شرایط کیفی آب ،خوراک و
کنترل بیماریها مقدور است ( .)Dawood et al. 2018در
این زمینه ،گیاهان دارویی با داشتن مزیتهایی از جمله
عوارض جانبی کم ،سهولت دسترسی ،امکان تولید در سطح
وسیع ،قیمت مناسب ،عدم ایجاد مقاومت نسبی عوامل
بیماریزا به داروهای گیاهی و دوستدار محیط زیست،
جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی محسوب می شوند
( Gholipourkanani et al. 2019; Doan et al.
 .)2020این ترکیبات طبیعی برای جایگزینی با ترکیبات
صناعی شیمیایی مثل آنتیبیوتیکها توان بالقوه باالیی داشته
و تحقیقات مـتعددی نیز بر روی اثـرات مثبت مکملسازی
خوراک آبزیان با گیاهان دارویی و مشتقات آنها به خصوص
عصارههای گیاهی را بر عملکرد رشد و کارایی خوراک ،ظرفیت
ضداکسایشی ،پاسخهای ایمنی و فراسنجههای خونی در
ماهیان انجام شده است (.)Citarasu, 2010
فعالیت زیســتشــناختی عصــارههای گیاهی غالباً وابســته به
ترکیبات زیســـتفعال آنهاســـت که مســـئول خواص ضـــد
باکتریایی و ضـد اکسـایشـی روغن عصـاره بوده و مصـرف آنها
فرآینـدهـای بیوشـــیمیـایی مختلفی را در بـدن میزبـان تحـت
تـأثیر قرار میدهنـد ( .)Gibbs et al. 1999بـهرغم وجود
خواص مفیـد عصـــارههـای گیـاهی ،این ترکیبـات در محیط
ناپایدار هســتند و در مقابل شــرایط محیطی نامســاعد مانند
اکســیدهشــدن در برابر اکســیژن ،آب (فرآیند تجزیه اترها و
اســـتـرهــا) و نور (کــه بــاع ـ انتـقــال دادن منـوترپنهــا،
هیدروکربنها و سـنوکوییوترپنهای غیراشـباع میشـود) تبخیر
و تجزیـه شـــده و در نتیجـه ،اســـتفـاده از این ترکیبـات را در
صـنعت با محدودیتهایی مواجه سـاخته اسـت ( Aanyu et
.)al. 2018

پوشـشدار کردن یا کپسـولدار کردن فرآیندی اسـت که طی
آن ترکیبات فعال ماده اولیه ،درون پوشــشــی از ماده ثانویه
(دیواره) نگهداری میشـوند .با توجه به فرار بودن عصـارههای
گیـاهی ،روش کپســـولدار کردن ،از طریق احـاطـه ترکیـب
گیــاهی برای جلوگیری از بــه هــدر رفتن آن و همچنین،
رسیدن ماده مـــؤثره به آبزی طـــی فرآیند تغـــذیه استفاده
میشـود ( .)Cros et al. 2011انتخاب ماده مناسـب برای
ســاخت دیواره مواد ریزپوشــانی شــده که توانایی و پایداری
مناسب در مقابل عوامل محیطی را در طی زمان داشته باشد،
از جملـه اقـدامـات کلیـدی در فرآینـد ریزپوشـــانی محســـوب
میشـود .در این میان ،زیسـتپلیمر کیتوزان (ماده حاصـل از
کیتین) قابلیت تشـکیل پیوندهای الکترواسـتاتیکی نسـبتاً قوی
با بیشــتر ترکیبات گیاهی (عصــاره و عصــارهها) دارد که در
نتیجه ،کپسـولهایی پایدار را بهوجود میآورند ( Kabanov
 .)and Novinyuk, 2020در مطالعه انجام شــده توســط
 Alishahiو همکاران ( ،)2011استفاده از نانوذرات کیتوزان
حاوی ویتامین  Cدر جیره غذایی موجب بهبود شـاخصهای
ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان شده است.
در تحقیقات گذشته بیان شده که گیاهان دارویی و مشتقات
آنها میتوانند وضعیت سالمت ماهی و توانایی ایمنی و
ضداکسایشی بدن را بهبود بخشیده و باع تحریک
اریتروپویزیس (افزایش گلبولهای قرمز ،سطح هموگلوبین و
هماتوکریت) و لنفوسیتوز (افزایش لنفوسیت ها و مونوسیت
ها) شوند ( .)Bulfon et al. 2015این گیاهان با توجه به
دارا بودن ترکـیبات زیستفعال مختلـف ،بسیـاری از فعالیت-
های زیستی بدن ،مانند عوامل دخیل در دستگاه ایمنی و ضد
اکسایشی آبزیان را بهبود میبخشند (.)Van Hai, 2015
در این میان ،لیموترش ( )Citrus limonمتعلق به سر رده
مرکبات است که خاستگاه اصلی آن در کشور هند بوده و از
آنجا به سراسر جهان راه یافته است .به طور کلی ،عصاره پوست
لیموترش مخلوطی با بیش از  400ترکیب شناخته شده دارد
که به دو بخش فرار ( 85تا  %90کل عصاره) و غیر فرار (10
تا  )%15تقسیم میشود ( Zuzarte and Salgueiro,
 .)2015; Caputo et al. 2020یکی از مهمترین ترکیبات
زیست فعال این عصاره ،ماده لیمونن است که خواص ضد
باکتریایی ،ضد التهابی ،ضد اکسایشی و ضد ویروسی آن اثبات
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شده است ( .)Alfonzo et al. 2017تاکنون در تحقیقات
متعدد ،اثرات تجویز خوراکی عصاره لـیموترش را در ماهـیان
بررسی شده که میتوان به ماهی قزلآالی رنگین کمان
(Oncorhynchus mykiss؛ امیری رسکتی و همکاران،
1398؛  )Amiri Resketi et al. 2021و ماهی تیالپیای
نیل (Oreochromis niloticus؛ Mohamed et al.
 )2020اشاره کرد.
فواید متعدد پوســـت لیموترش به عنوان یک مکمل خوراکی
غنی از ترکیبـات زیســـت فعـال از یـک طرف و از طرف دیگر
مشـکالت مربو به اسـتفاده از عصـارههای گیاهی به صـورت
مســـتفیم در جیره غـذایی ،محققـان را بر آن داشـــت تـا بـا
اسـتفاده از روش ریزپوشـانی کردن ،اثر سـطوح مختلف عصـاره
پوســت لیموترش را بر تغییرات خونی و دســتگاه دفاع ضــد
اکسـایشـی را برای اولین بار روی ماهی قزلآالی رنگینکمان
مطالعه کنند.
مواد و روشها
کپسووولدار کردن عصووواره پوسوووت ویمو بوا رات
نانوکیتوزان
فرآینـد کپســـولدار کردن عصـــاره پوســـت لیمو بـا ذرات
نـانوکیتوزان در مجتمع آزمـایشـــگـاهی رازی (دانشـــگـاه آزاد
اســـالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران) انجام شـــد .در این
تحقیق ،کیتوزان با وزن مولکولی پایین (شرکت سیگما150 ،
کیلودالتون) به نســبت ( %1وزنی/حجمی) در  100میلیلیتر
اسـید اسـتیک ( )% 0/1و عصـاره پوسـت لیموترش (شـرکت
باریج اسـانس) تا زمانی که رن محلول شـفاف شـود ،حل شـد
( .)Alishahi et al. 2011همـچنین ،تریپلیفســـفــات
ســدیم ( )% 2نیز به طور همزمان به غلظت  0/5میلیگرم در
میلیلیتر در آب دیونیزه حل شـد .سـپس ،محلول کیتوزان با
محلول تریپلیفسـفات ســـــدیم مخلو شـد تا نانــــو ذرات
تریپلیفســـفـات-کیتوزان از طریق تشـــکیـل ول یونیزه بـه
صـورت خود به خود تشـکیل شـده و محلول نانوذرات برای 60
دقیقه در دمای اتاق روی مگنت برقی به خوبی مخلو شــد.
نـانوذرات تریپلیفســـفـات-کیتوزان-عصـــاره لیمو از طریق
تشـکیل ول یونیزه بین ذرات دارای بار مثبت آمینی کیتوزان
با عصـاره لیمو آماده شـد .عصـاره پوسـت لیمو برای این منظور

در غلظتهای مختلف (شــامل :صــفر (شــاهد) 0/75 ،0/5 ،و
 )% 1با نانوذرات تریپلیفســفات مخلو و در ادامه با کمک
همزن مغناطیسـی برای  1سـاعت با سـرعت مالیم هم زده شـد
تا ارتبا بین نانوذرات تریپلی فســـفات با ســـطوح مختلف
عصـــاره پوســـت لیمو فراهم آید .ســـپس ،نانوذرات با کمک
دســتگاه اولتراســانتریفوو در دور  1600 gدر دمای  4درجه
سـانتیگراد به مدت  20دقیقه به دو فاز مجزا تفکیک شـدند.
در ادامه مایع فوقانی جدا و رسـوب تحتانی جمعآوری گردید.
رســوبات توســط دســتگاه خشــککن انجمادی ( Christ
 )Alpha 1–4, Christ Co., Germanyدر دمای -54
درجه سـانتیگراد و فشـار  0/04میلیبار به مدت  24سـاعت
خشـک شـده و در یخچال ( 4درجه سـانتیگراد) نگهداری شـد
(.)Alishahi et al. 2011
اندازهگیری اندازه ذرات ،پتانسـیل زتا و ذرات باردار شـده نانو
کیتوزان-عصـــاره پوســـت لیموترش بـا اســـتفـاده از روش
پراکنـدگی نوری توســـط دســـتگـاه پراکنـدگی نور دینـامیکی
( Malvern Zetasizer Nano S, Malvern
 )Instruments, Englandدر دمای محیط در دانشــکده
صــنایع غذایی ،دانشــگاه پردیس تهران انجام شــد .همچنین،
ریختشــناســی ذرات توســط میکروســکوا الکترونی نگاره
( Vega3, Tescan Co. Ltd., Brno, Czech
 )Republicدر ولـتــاو  20کـیـلـووات مشـــخـص شــــد
(.)Khanmohammadi et al. 2015
شرایط پرورش و نگهداری ماهیان
این تحقیق در یک دوره  8هفتهای در تابستان سال  1399در
یک مرکز خصوصی پرورش ماهیان سردابی در الیگودرز
(لرستان ،ایران) انجام شد .ابتدا برای سازگار کردن ماهیان با
محیط جدید پرورشی ،تعداد  240قطعه بچهماهی قزلآالی
رنگینکمان با میانگین وزنی  4/74 ± 0/14گرم در  12مخزن
فایبرگالس با حجم  150لیتر آب (هر مخزن شامل  20قطعه
ماهی) با شرایط محیطی مشابه بهصورت تصادفی توزیع شدند.
آب مورد استفاده برای تغذیه ،آب چاه بود (دبی  14لیتر بر
ثانیه) که برای حذف آهن قبل از ورود به مخازن پرورشی
هوادهی شد .در طی دوره آزمایش دمای آب توسط دماسنج
جیوهای به صورت روزانه و دیگر فراسنجههای فیزیکوشیمیایی
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آب از قبیل ( pHتوسط  pHمتر ،)AL15-AQUA
اکسیژن (توسط اکسیژنمتر )AL15-AQUA LYTICو
آمونیاک بهطور متناوب اندازهگیری شدند .میانگین شاخص-
های فیزیکی و شیمیایی آب در طی دوره پرورش شامل دما
 12/4 ± 1درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول 7/8 ± 0/3
میلیگرم در لیتر ،آمونیاک کمتر از  0/01 ± 0/00میلیگرم
در لیتر و  pHبرابر  7/6 ± 0/3بود.
آمادهسازی جیرههای آزمایشی
ماهیان با شرایط جدید پرورشی به مدت  14روز با غذای پایه
(خوراک تجاری ماهی قزل آال ،شرکت کیمیاگران تغذیه،
شـهرکرد ،ایران) تغـذیه شـدند .جـیره پـایه حـاوی ± 0/1
 %50/5پروتئین خام %13/1 ± 0/5 ،چربـی خام± 0/8 ،
 %11/7خاکستر و  %2/4 ± 0/8فیبر بود .الزم به ذکر است که
جیره تجاری برای اطمینان ،عاری از هرگونه مکملهای
گیاهان دارویی و مشتقات آنها ،پروبیوتیک و پری بیوتیک
سفارش داده شد .مطالعه اخیر به صورت یک طرح تصادفی
در قالب  4تیمار با  3تکرار انجام شد ،به طوری که در این
مطالعه ،سطوح مختلف نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست
لیموترش شامل صفر (شاهد) 0/75 ،0/5 ،و  % 1به صورت
یکنواخت و همگن به جیره پایه اضافه ،و سپس با محلول
والتین ( )%2پوشش داده شد .جیرههای آزمایشی به صورت
هفتگی تهیه ،و در فریزر  -20درجه سانتیگراد تا زمان
غذادهی نگهداری شدند .در این بررسی در گروه شاهد تنها از
هم بند (والتین) بدون هرگونه افزودنی استفاده شد .غذادهی
بچهماهیان بر حسب رسیدن به سیری ظاهری به مدت 56
روز و  4بار در روز انجام شد .در طی دوره تغذیه ،هر روز
مدفوع و دیگر مواد باقی مانده از کف مخازن سیفون و جمع-
آوری میشد .هر روز حدوداً  %30آب هر تراف تعویض میشد.

خون گیری
در انتهای روز  56آزمایش ،تغذیه ماهیان به مدت  24ساعت
قطع شد و نمونهگیری از سه قطعه ماهی از هر مخزن یا تکرار
( 9ماهی از هر تیمار) به صورت کامالً تصادفی انجام شد.
سپس ،بعد از بیهوش کردن ماهیان با پودر گل میخک (ppm
 ،)150عملیات خونگیری از سیاهرگ ساقه دمی به میزان
تقریبی  2میلیلیتر خون انجام شد .تقریباً نصف این مقدار به
لولههای حاوی ماده هپارین (ضد انعقاد) و باقیمانده به
لولههای فاقد هپارین (برای تهیه سرم) انتقال داده شد.
نمونههای سرم از لولههای خون فاقد ماده ضد انعقاد با کمک
دستگاه سانتریفیوو با دور  450 gبه مدت  10دقیقه در دمای
 4درجه سانتیگراد جدا ،و تا زمان انجام آزمایشها در دمای
 -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
اندازهگیری فراسنجههای خونی
شاخصهای خونی شامل شمارش گلبولهای سفید و قرمز،
غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت اندازهگیری شدند.
شمارش گلبولهای قرمز و سفید توسط الم نئوبار با شمارش
مجموع گلبولهای موجود در  5خانه از قسمتهای مجزای
الم و ضرب میانگین اعداد در  10000به دست آمد تا تعداد
گلبولها بر حسب عدد در میلیمتر مکعب مشخص شود
( .)Sandnes et al. 1987تعیین میزان هماتوکریت نیز از
طریق سانتریفیوو لولههای مویین حاوی خون به مدت 10
دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه انجام شد .اندازهگیری
غظت هموگلوبین از محلول درابکین به روش سیانو مت
هموگلوبین انجام شد (.)Sandnes et al. 1987
شاخصهای خونی شامل حجم متوسط گلبولی (،)MCV
وزن هموگلوبین داخل گلبولی ( )MCHو غلظت هموگلوبین
داخل گلبولی ( )MCHCطبق روابط زیر اندازهگیری شد:

)= MCV (Mean corpuscular volume
)= MCH (Mean corpuscular hemoglobin

هماتوکریت × 10
گلبول قرمز به میلیون
هموگلوبین×10
گلبول قرمز به میلیون

) = MCHC (Mean corpuscular hemoglobin concentration

هموگلوبین × 100
هماتوکریت
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همچنین ،شـناسـایی افتراقی گلبولهای سـفید و تعیین درصـد
هر گروه از آنها نیز با تهیه گســترش خونی و رن آمیزی به
روش گیمسا انجام شد ،به طوری که تعداد  100عدد گلبول
ســـفیـد برای فراوانی انواع گلبولهـای ســـفیـد (لنفوســـیـت،
مونوســیت ،نوتروفیل ،ایوزینوفیل و بازوفیل) از هر نمونه پس
از خشـک شـدن و تثبیت در دمای اتاق ،در زیر میکروسـکوا
نوری شــناســایی و نســبت هریک از انواع آنها تعیین شــد
(.)Brown, 1988
فعاویت آنزیمهای ضداکسایشی سرم
اندازهگیری میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز
( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو کاتاالز ( )CATو
همچنین سطح مالون دیآلدهید ( )MDAبا استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر ( UV-Vis Carry 50 Scan,
 )Varian Inc., USAو کیتهای تجاری شرکت
 ZellBioساخت کشور آلمان طبق دستورالعمل شرکت
سازنده بهترتیب در طولموجهای  405 ،412 ،550و 535
نانومتر انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماری
در این مطـالعـه تجزیـه و تحلیـل آمـاری بـا اســـتفـاده از نرمافزار
 SPSSنســخه  17انجام شــد .ابتدا آزمونهای کولموگروف-
اســمیرنوف و آزمون لون ( )Levene’s testبه ترتیب برای
بررسـی نرمال بودن توزیع دادهها و برابری واریانس آنها انجام
شـد .در ادامه ،دادهها با اسـتفاده از تجزیه واریانس یک طرفه
دادهها ( )ANOVAسـنجش ،و مقایسه میانگینها بر اساس
آزمون چند دامنهای دانکن در سـطح احتمال )p<0/05( %5
انجام شد.
نتایج
نتایج اندازه ذرات نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست لیمو
توسط دستگاه  DSLدر شکل  1نشان داده شده است .نتایج
نشـان داد که تمامی ذرات قطر  259/7نانومتر داشـتند .توزیع
باریک بودن و تک-اندازه بودن ذرات تولیـد شـــده بیـانگر این
مطلب بوده است.

شکل  1طیف مربوط به بررسی اندازه تأثیر نانو رات کیتوزان حاوی عصاره پوست ویموترش با دستگاه زتاسایزر.

ریختشـناسـی نانوذرات کیتوزان حاوی عصـاره پوسـت لیمو
در زیر میکروسـکوا الکترونی نگاره ( )SEMبررسـی (شـکل
 )2و مشـاهد شـد که سـاختار ذرات کروی با سـطحی صـاف

هســتند که بیانگر کارایی باال و روش صــحیح نانوکپســوله
کردن ذرات بوده است.
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شکل  2بررسی شکل نانو رات کیتوزان حاوی عصاره پوست ویموترش توسط میکروسکوپ اوکترونی نگاره (.)SEM

نتایج به دسـت آمده از بررسـی فراسـنجههای خونی در جدول
 1خالصـه شـده اسـت .نتایج نشـان دهنده روند افزایشـی تعداد
گلبولهای ســفید و قرمز خون ،میزان هموگلوبین و درصــد
همـاتوکریت تیمـارها با افزایش میزان نانوذرات کیتوزان حاوی
عصـاره پوسـت لیموترش در جیره اسـت ،به طوری که باالترین
تعـداد گلبول قرمز در تیمـار  %1در مقـایســـه بـا تیمـار  %0/5و
گروه شـــاهـد دیـده شـــد ( .)p<0/05غلظـت هموگلوبین در
تیمارهای  %1و  %0/75در مقایسه با دیگر گروههای آزمایشی
بیشـــتر بود ( .)p<0/05همچنین ،میزان همـاتوکریـت در
تیمارهای تغذیه شــده با ســطوح مختلف عصــاره پوســت
لیموترش ریزپوشــانی با نانوذرات کیتوزان افزایش معنیداری
را در مقایسـه با گروه دریافت کننده جیره پایه (گروه شـاهد)
نشان داد (.)p<0/05
در بررســـی شـــاخص  MCVبین گروه شـــاهـد و مـاهیـان
دریافتکننده عصــاره پوســت لیموترش اختالف معنیداری
مشـاهده نشـد ( ،)p>0/05در حالی که شـاخص  MCHدر
تیمارهای  0/75و  %1نســبت به گروه شــاهد و تیمار %0/5
افزایش معنیداری نشــان داد ( .)p<0/05در مورد شــاخص

 MCHCهم بهرغم اینکه بیشــترین میزان این شــاخص در
تیمـار  %1مشـــاهـده شـــد ولی این اختالف بـا دیگر تیمـارهـا
معنیدار نبود (.)p>0/05
تغییرات شاخصهای افتراقی گلبولهای سفید خون ماهی
قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف نانوذرات کیتوزان
حاوی عصاره پوست لیموترش در شکل  3نشان داده شده
است .نتایج نشان داد که درصد لنفوسیت در تیمار  %1نسبت
به دیگر تیمارها به طور معنیدار افزایش یافت (.)p<0/05
همچنین ،درصد مونوسیت به طور معنیدار در تیمار %1
نسبت به تیمار  0/5و گروه شاهد باالتر بود ( .)p<0/05در
نقطه مقابل کمترین درصد نوتروفیل در تیمار )14 ± 1( %1
و بیشترین درصد ( )16/67 ± 0/58در گروه شاهد مشاهده
شد ( .)p<0/05اختالف معنیداری در درصد ایوزینوفیل بین
تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد (.)p>0/05
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جدول  1تغییرات فراسنجههای خونی بچهماهی قزلآالیرنگینکمان تغذیه شده با خوراکهای غنی شده با سطوح مختلف
نانو رات کیتوزان حاوی عصاره پوست ویموترش.
سطوح مختلف نانو ذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست لیموترش ()%

شاخص خونی
گلبول قرمز (تعداد در میلیمتر
مکعب × )106
گلبول سفید (تعداد در میلیمتر
مکعب × )103
هموگلوبین (گرم/دسی لیتر)
هماتوکریت ()%
( MCVفمتولیتر)
( MCHپیکوگرم/سلول)
( MCHCگرم در دسی لیتر)

صفر (شاهد)

0/5

0/75

1

1/13 ± 0/07c

1/22 ± 0/09b

1/25 ± 0/04ab

1/29 ± 0/04a

4/72 ± 0/23d

5/42 ± 0/31c

6/1 ± 0/16b

6/73 ± 0/27a

7/00 ± 0/37c
37/61 ± 1/55b
332/83 ± 10/61a
61/94 ± 1/96b
18/61 ± 1/59a

7/51 ± 0/42b
39/84 ± 1/67a
326/55 ± 8/72a
61/55 ± 3/26b
18/85 ± 2/11a

8/44 ± 0/55a
41/27 ± 1/81a
330/16 ± 16/78a
67/52 ± 3/84a
20/45 ± 1/90a

8/50 ± 0/61a
42/66 ± 1/40a
330/69 ± 14/95a
65/89 ± 2/80a
20/43 ± 1/75a

حروف غیر همسان در هر ردیف بیانگر وجود اختالف معنیدار است ( .)p<0/05حجم متوسط گلبولی ( ،)MCVغلظت هموگلوبین داخل گلبولی ()MCHC
و وزن هموگلوبین داخل گلبولی (.)MCH
۸4

a

10

a
ab

b

b

لنفوسیت ()%

0/5

( 0شاهد)

7۶

b
۶
4

مونوسیت ()%

bc

c

۸0

۸

2
72
1

0/75

1

0/75

0/5

درصد نانوذرات عصاره

درصد نانوذرات عصاره
24

a

c

a

1.۶

1۸
12

نوتروفیل ()%

b

2.0

a

a

a

0.۸

۶

0.4

0
1

0/75

0/5

درصد نانوذرات عصاره

( 0شاهد)

1.2

ایوزینوفیل
()%

b

( 0شاهد)

0

0.0
1

0/75

0/5

( 0شاهد)

درصد نانوذرات عصاره

شکل  3تغییرات شاخصهای افتراقی گلبولهای سفید خون ماهی قزلآالیرنگینکمان در تیمارهای مختلف نانو رات کیتوزان
حاوی عصاره پوست ویموترش .حروف غیر همسان بیانگر اختالف معنیدار است (.)p<0/05
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 )3/6 ± 0/16 U/mL( 1%و شاهد ()2/21 ± 0/05 U/mL
مشاهده شد ( .)p<0/05برای فعالیت آنزیم  ،CATتیمار
 %0/5تفاوت معنیداری با تیمارهای  %0/75و شاهد نداشت،
درحالیکه باالترین مقدار فعالیت این آنزیم در ماهی تغذیه
شده با  %1عصاره ( )1/8 ± 0/06 U/mLثبت شد
( .)p<0/05سطح  MDAسرم با افزایش غلظت عصاره یک
روند نزولی داشته و حداقل مقدار آن در تیمارهای  0/75و %1
نسبت به بقیه گروههای آزمایشی دیده شد (.)p<0/05

با توجه به شکل  ،4فعالیت  SODدر ماهیانی که جیرههای
غذایی پایه (بدون افزودنی) 0/5 ،و  %0/75عصاره پوست لیمو
ریزپوشانی شده با نانوکیتوزان را دریافت کرده بود ،تغییر
معنیداری مشاهده نشد ( ،)p>0/05در حالی که این آنزیم
در سرم ماهیان تغذیه شده با  %1عصاره بیش از دیگران بود
( .)p<0/05در خصوص فعالیت آنزیم  ،GPxتمام ماهیان
تیمارشده نسبت به گروه شاهد فعالیت باالتری داشته و
همچنین بیشینه و کمینه فعالیت این آنزیم به ترتیب در تیمار

b

b

3.0

c

2.5

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1

0/75

0/5

فعالیت گلوتاتیون پراکسید)(U/mL

a

3.5

b

5
0

فعالیت کاتاالز )(U/mL

1

c

2.0
1.۸
1.۶
1.4
1.2
1.0
0.۸
0.۶
0.4
0.2
0.0

a

( 0شاهد)

درصد نانوذرات عصاره

a
b

7
۶

b

5
4
3
2
1
0

1

0/75

0/5

غلظت مالون دی آلدهید )(µM/L

b

0/75

0/75

0/5

( 0شاهد)

درصد نانوذرات عصاره

a

0/5

20

10

درصد نانوذرات عصاره

bc

b

15

1

( 0شاهد)

b

25

فعالیت سوپراکسید دیسموتاز)(U/mL

4.0

a

30

( 0شاهد)

درصد نانوذرات عصاره

شکل  4تغییرات آنزیمهای ضداکسایشی شامل سوپر اکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز و همچنین غلظت
ماوون دیآودئید در نمونههای سرم ماهی قزلآالیرنگینکمان در تیمارهای مختلف نانو رات کیتوزان حاوی عصاره پوست
ویموترش .حروف غیر همسان بیانگر اختالف معنیدار است (.)p<0/05
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بحث
با توجه به روند رو به رشد روشهای پرورش متراکم و فوق
متراکم آبزیپروری و به تبع آن بروز استرس در محیط پرورش،
توان دفاعی ماهی در برابر عوامل بیماریزا و همچنین
استرسهای محیطی کاهش پیدا کرده است که از جمله
راهکارها برای ارتقای دستگاه ایمنی و افزایش مقاومت ماهیها
میتوان به استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات آنها (عصارهها)
بهعنوان مواد محرک رشد و همچنین ،بهبود دهنده دستگاه
ایمنی و ضداکسایشی اشاره کرد ( ،)Citarasu, 2010در
حالی که ترکیبات عصاره گیاهان فرار بوده و از دسترس موجود
به راحتی خارج میشود .در همین راستا ،علم نانوفناوری
توانسته با انتقال پایدار ریزمغذیها ،مواد و اجزای غذایی با
پایداری کم نقش مهمی را در صنعت خوراک دام ،طیور و
آبزیان ایفا کند ( .)Bouwmeester et al. 2009در تحقیق
حاضر نیز عصاره فرار پوست لیمو توسط ذرات نانو کیتوزان
پوششدهی شده و با مصرف آن توسط ماهی قزلآالی رنگین
کمان ،فراسنجههای خونشناختی و ظرفیت ضداکسایشی آن
بهبود یافت.
آزمایشهای خونشناسی و سنجش اجزای آن ،روشی مناسب
برای تشخیص مشکالت سوخت و سازی ،وضعیت تغذیه و
همچنین ،ارزیابی وضعیت سالمت کلی ماهیان در شرایط
مختلف است ( .)Adel et al. 2015در این میان ،شاخص-
های خونشناختی مانند تعداد گلبولهای قرمز ،غلظت
هموگلوبین و درصد هماتوکریت ،شاخصهایی کاربردی در
تعیین ظرفیت انتقال اکسیژن و نشاندهنده مقدار اکسیژن در
دسترس برای ماهیان هستند و شاخص مناسبی برای تعیین
وضعیت سالمتی آبزیان تلقی میشوند ( Rashmeei et al.
 .)2021در همین راستا ،نتایج بهدستآمده از محاسبه تعداد
گلبولهای قرمز نشان داد این شاخص در تیمار آزمایشی %1
در مقایسه با تیمار  %0/5و گروه شاهد افزایش معنیداری
داشته و کمترین مقدار در گروه دریافت کننده جیره پایه (گروه
شاهد) بهدست آمد .لذا ،نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست
لیموترش در سطح  1و  %0/75تأثیر مثبتی بر عملکرد
بافتهای خونساز ماهی و بهبود شاخصهای خونی داشته و با
افزایش جذب آهن از روده ماهی قزلآالی رنگینکمان موجب
بهبود این شاخصها شده است ( .)Wang et al. 2020در

بین شاخصهای خونی ،غلظت هموگلوبین خون ماهیان تحت
آزمایش ،بیشترین مقدار در تیمارهای  1و  %0/75مشاهده شد
که اختالف معنیداری با تیمار  %0/5و گروه شاهد داشت.
عالوه بر این ،سطح هماتوکریت خون ماهیان تیمار نسبت به
گروه شاهد بهبود یافت .در مطالعهای مشابه ،امیری رستکی و
همکاران ( )1398گزارش کردند که استفاده از سطوح مختلف
عصاره پوست سیر بهخصوص در غلظتهای  400و 600
میلیگرم موجب افزایش معنیدار تعداد گلبولهای قرمز و
سفید ،غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت خون بچه ماهی
جوان قزل آالی رنگین کمان شده است .همسو با نتایج این
مطالعه ،اریتروگرام (شامل تعداد گلبول قرمز ،غلظت
هموگلوبین و درصد هماتوکریت) ماهی تیالپیای نیل که از
جیرههای غذایی حاوی عصاره پوست مرکبات تغذیه کرده بود،
افزایش معنیداری را نسبت به گروه شاهد نشان داد
( .)Mohamed et al. 2021افزایش تعداد گلبول قرمز و
غلظت هموگلوبین با افزایش مکمل غذایی عصاره پوست
لیموترش از  1به  %5در جیره غذایی ماهی کپور هندی
 Labeo victorianusگزارش شده است ( Ngugi et al.
 .)2017در یک تحقیق مشابه دیگر Samavat ،و همکاران
( )2019گزارش کردند که تجویز خوراکی عصاره پوست
گریپفروت ( )C. paradisiبه مقدار  25گرم در کیلوگرم
خوراک سبب بهبود فراسنجههای خونی بچه ماهی سفید
دریای خزر ( )Rutilus frisii kutumشد .محققان دلیل این
افزایش را به وجود آهن در این عصاره گیاهی نسبت دادهاند.
در همین راستا امیری رستکی و همکاران ( )1398گزارش
کردند که استفاده از سطوح خوراکی عصاره پوست لیموترش
به خصوص به میزان  400میلیگرم در کیلوگرم جیره غذایی
ماهی قزلآالیرنگینکمان جوان سبب بهبود عملکرد رشد و
فراسنجههای خونی شامل تعداد گلبولهای قرمز ،غلظت
هموگلوبین و هماتوکریت نسبت به گروه شاهد میشود.
هرچند که این محققان نشان دادند که افزودن عصاره در جیره
سبب تغییرات معنیدار در شاخصهای خونی ،MCV
 MCHو  MCHCنمیشود .در حقیقت بهبود فراسنجههای
خونی در ماهیانی که با رویم غذایی حاوی عصاره لیموترش
تغذیه میشوند ،احتماالً ناشی از تأثیرات ترکیبات
ضداکسایشی ،فنولیک و ترپنوییدی و همچنین ویتامین C
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موجود در این عصاره بوده که از کم خونی ناشی از کمبود آهن
جلوگیری میکند (.)Amiri Resketi et al. 2021
همچنین ،نتایج به دست آمده از مطالعه  Bilenو همکاران
( )2020روی تأثیر عصاره به لیمو بر روی رشد و شاخصهای
ایمنی قزلآالی رنگین کمان نیز نتایج نشاندهنده افزایش
تعداد گلبول سفید و بهبود ایمنی غیر اختصاصی و بقا بود که
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در تحقیق مشابه
دیگری ،اکبری و یونسی ( )1396نشـان دادند که ماهی کفال
خاکستـری تغذیه شده با غلظتهای  10و  15گرم کیتوزان
در کیلوگرم خوراک واجد مقادیر باالیی از تعداد گلبولهای
سفید و شاخصهای غلظت هموگلوبین MCHC ،و MCV
خون شد که این تفاوت با بقیه تیمارها بهخصوص تیمار
دریافت کننده خوراک پایه (بدون افزودنی) معنیدار بود .در
تحقیق حاضر ،شاخصهای خونی شامل  ،MCVبین گروه
شاهد و ماهیان دریافت کننده عصاره پوست لیموترش اختالف
معنی دار مشاهده نشد ،در حالی که در شاخص MCH
اختالف معنیداری بین تیمارهای  0/75و  %1نسبت به گروه
شاهد و  %0/5مشاهده شد .در مورد شاخص  MCHCهم
بهرغم اینکه بیشترین میزان این شاخص در تیمار  %1مشاهده
شد ،ولی این اختالف با دیگر تیمارها معنیدار نبود .استفاده از
عصاره مرکبات در جیره ماهی تـیالپیا نیز سبب بـهبود تعداد
گلبولهای قرمز و شاخصهای خونی شد ( Acar et al.
 .)2015در مطالعه مشابه دیگر Ngugi ،و همکاران ()2017
نشان دادند که با افزایش غلظت عصاره پوست لیموترش از
غـلظت  1به  %5افزایش معنـی داری در شاخصهای MCH
و  ،MCHCهماتوکریت و تعداد گلبولهای سفید و قرمز
خون ماهی  L. victorianusایجاد میشود .مطالعات نشان
داده است که عصاره لیموترش غنی از ترکیبات زیستفعال
شامل هیدروکربنها (مثل پینها ،ترپین و لیمونن) و
مونوترپنها هستند و این مواد اثرات مختلف ضدباکتریایی،
ضدویروسی ،ضداکسایشی و ضدالتهابی دارند ( Acar et al.
 )2015که میتوانند بر فراسنجههای خونی و سرمی نیز مؤثر
باشند (.)Ngugi et al. 2017
گلبولهای سفید خون یا لوکوسیتها بهعنوان سلولهای
دستگاه ایمنی ،علیه عوامل آسیبزا و آلودگیها نقش ایفا
میکنند .بنابراین ،افزایش آنها در تیمارهای تغذیه شده با نانو

ذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست لیموترش نسبت به تیمار
شاهد نشان دهنده قدرت مقابله باالتر ماهیان در برابر عوامل
عفونی و استرسزا است (.)Velmurugan et al. 2017
نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گلبولهای سفید خون در
تیمار  %1مشاهده شد که بیانگر تقویت دستگاه ایمنی ماهیان
تغذیهشده با این مکمل طبیعی-گیاهی است .به طور مشابه،
باالترین تعداد گـلبول سفید و همچنین دیگر شاخصهای
ایمنی خون در قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با عصارههای
مرزه خوزستانی ،گیاه زرین گیاه و پونه کوهی مشاهده شد
(قاسمی پیربلوطی و همکاران .)1390 ،شناسایی افتراقی
گلبولهای سفید در تیمارهای آزمایشی نانو ذرات کیتوزان
حاوی عصاره پوست لیموترش نشان داد که تیمار  %1واجد
کمترین درصد نوتروفیل بوده و تفاوت معنیداری با گروه شاهد
داشته است .در نقطه مقابل ،بیشترین درصد لنفوسیت و
مونوسیت در این تیمار مشاهده شد که اختالف معنی داری با
دیگر تیمارها داشته است .افزایش معنیدار لنفوسیتها در
تیمار  %1ممکن است نشان دهنده تأثیر این گیاه در افزایش
تولید لنفوسیتها در بافت لنفوییدی ،مانند بخش قدامی کلیه
و طحال باشد ( .)Wang et al. 2020افزایش درصد
لنفوسیت و مونوسیت در ماهیان موجب افزایش خاصیت
بیگانهخواری سلولها و افزایش پاسخهای ایمنی ماهی میشود
( .)Adel et al. 2019این امر ممکن است در افزایش ایمنی
سلولی و حتی افزایش کارایی ایمنی اکتسابی نیز مؤثر باشد.
گزارش شده است که ترکیبات زیستفعال موجود در عصاره
لیموترش بهخصوص ترکیب لیمونن اثر محرک ایمنی در
میزبان دارد ( .)Vieira et al. 2018در این راستا Abdel-
 Latifو همکاران ( )2020اظهار داشت که مکمل غذایی
عصاره پونه کوهی در  15گرم در کیلوگرم سبب افزایش
معنیدار سطح فعالیت الیزوزیم سرم ،فعالیت بیگانهخواری و
تعداد گلبولهای سفید میشود .عالوه بر این Acar ،و
همکاران ( )2015و  Babaو همکاران ( )2016به این نتیجه
رسیدند که جیرههای غذایی بهترتیب ماهیان کپور معمولی
( )Cyprinus carpioو تیالپیای موزامبیک ( O.
 )mossambicusغنیشده با عصاره پوست لیمو و پرتقال،
پاسخهای ایمنی را بهبود میبخشند.
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سوپراکسید دیسمـوتاز ،کـاتاالز و گـلوتاتیون پراکسیداز مهم-
ترین آنزیمهای ضداکسایشی هستند که نقشهای متفاوتی در
اولین خط دفاع ضداکسایشی در موجودات ایفا ،و از بافتهای
بدن در برابر آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو محافظت می-
کنند ،به طوری که  SODیونهای سوپراکسید را به پراکسید
هیدروون تبدیل میکند و آنزیمهای  CATو  GPxنیز هر
دو در تخریب پراکسید هیدروون و سمزدایی نقش دارند
( .)Martínez-Álvarez et al. 2005در مطالعات متعدد
در خصوص استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات آنها در رویم
های غذایی ماهیان گزارش شده که افزایش فعالیت این آنزیم-
ها با مهار یا کاهش استرس اکسیداتیو مرتبط است .برای مثال،
مکملسازی خوراک ماهی قزلآال با عصاره گیاه شوید یا نیل
با دانه Zeilab Sendijani et ( Silybum marianum
 ،)al. 2020عصاره برگ سنبل آبی یا Eichhornia
 )Rufchaei et al. 2020( crassipesو چای ترش یا
 )Hoseini et al. 2021( Hibiscus sabdariffaهمگی
به طور قابل توجهی فعالیتهای  SOD ،GPXو  CATرا
بهبود بخشیده و همچنین استرس اکسیداتیو را سرکوب کرده-
اند .بنابراین ،نتایج حاضر در ماهی قزلآالیرنگینکمان تغذیه
شده با عصاره پوست لیموترش کپسول دار شده با ذرات نانو
کیتوزان نشان داد که تجویز خوراکی این مکمل در سطح %1
منجر به افزایش قابل توجه دستگاه دفاع ضداکسایشی ماهی
قزلآال از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای  CAT ،SODو
 GPxمیشود .البته این یافته ممکن است با سطح باالی
لیمونن بهعنوان ترکیب زیستفعال موجود در پوست لیموترش
و نقش آن در تنظیم فعالیت آنزیمهای ضداکسایشی مرتبط
باشد (.)Aanyu et al. 2018
هنگامی که دستگاه ضداکسایشی بتواند از موجود زنده در برابر
پرواکسیدانها و رادیکالهای آزاد محافظت کند ،از بروز
استرس اکسیداتیو جلوگیری کرده و در نتیجه ،لیپیدها کمتر
در معرض رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژن قرار
گرفته و فرآیندهای پراکسیده شدن به طور چشمگیری کاهش
مـییابد و همچنین ،مقدار  MDAکمتری تولید میشود
( .)Alagawany et al. 2021چنین شرایطی در مطالعه
حاضر و موارد قبلی تغذیه ماهیان با گیاهان دارویی گزارش
شده است که نشاندهنده قدرت باالی عصاره پوست لیموترش

به همراه کیتوزان در مقیاس نانو در راستای کاهش و جلوگیری
از بروز استرس اکسیداتیو و در نهایت تشکیل  MDAدر ماهی
قزلآالیرنگینکمان است .در حقیقت نشان داده شده است
که دو ترکیب عمده در عصاره پوست لیمو شامل لیمونن و
لینالول میتوانند با خصوصیات ضداکسایشی باالی خود تولید
 MDAرا مهار کنند (.)Oboh et al. 2014
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر تأثیر تیمارهای
مختلف نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره پوست لیموترش به
خصوص در سطح  %1خوراک بر فراسنجههای خونـی و
دسـتگاه دفاع ضـداکسایشی مـاهی قزلآالی رنگینکمان
کامالً مثبت و معنیدار ارزیابی شد .هر چند که انجام مطالعات
تکمیلی برای بررسی تأثیر این مکمل خوراکی بر بیان ونهای
مرتبط با شاخصهای ایمنی ،عملکرد رشد و همچنین توانایی
مقاومت ماهی قزلآال علیه بیماریهای عفونی شایع ویروسی
و باکتریایی ضروری بهنظر میرسد .همچنین ،در تحقیقات
آینده پیشنهاد میشود که اثرات مجزای عصاره پوست
لیموترش بدون پوششدهی و نانوکیتوزان در جیره غذایی
ماهی قزلآالی رنگینکمان بررسی شود تا اثرات پوششدهی
عصاره پوست لیمو با نانوکیتوزان بهتر مشخص شود.
تشکر و قدردانی
از همکاری صمیمانه مسئولین شرکت آبزی اکسیر کوثر و
آزمایشگاه شیالت ،مجتمع آزمایشگاهی رازی ،واحد علوم و
تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی سپاسگزاری میگردد.
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