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 Sargassumسارگاسوم،  الکلی جلبک يتأثیر مصرف خوراکی عصاره
angustifolium ، ماهی ماکرو  برخی فاکتورهاي خونی و ایمنیبر

)Labidochromis caeruleus(

5سراج بیتا و 4، تکاور محمدیان3، رحیم پیغان2، مهرزاد مصباح*1دزفولیزهرا طوالبی

4/2/95: تاریخ پذیرش15/6/94:  تاریخ دریافت

چکیده
تقویت  يها روشترین کاربرديیکی از ها،حاوي کاروتنوئید و جلبکی گیاهی يها عصارهمانندي ایمنی طبیعیها محركاستفاده از 

ي عفونی هايماریباز وقوع  توانندیمي ایمنی با ارتقاي سیستم ایمنی ذاتی ها محرك. باشدیمماهیان  در هايماریبگیري از پیشایمنی و 
به .ت، عملکرد سیستم ایمنی در بسیاري از حیوانات آزمایشگاهی را بهبود بخشیده اسهارژیم غذایی حاوي کاروتنوئیدو  دجلوگیري کنن

ر ه(تقسیم شده )ماریت4(گروه  چهاربه  تصادفیقطعه ماهی به طور  120الکلی جلبک سارگاسوم، يعصارهریتأثمنظور بررسی 
تیمار اول، .زمایش، نگهداري و غذادهی گردیدندروز براي انجام آ 60و به مدت ) گرم 5/6±65/0با وزن  قطعه ماهی 30آکواریوم حاوي 

.سارگاسوم به ازاء هر کیلوگرم غذا به مدت دو ماه تغذیه شدندي اتانولی جلبک گرم عصاره 15و 10، 5ر با مقادی دوم و سوم به ترتیب
گیري انجام ني آزمایش، خوروزه60ي دورهپس از پایان . نموددریافت می) بیومار(فقط غذاي تجاريه شاهد بود کگروه تیمار چهارم 

در تیمار تغذیه MCHCوPCV،Hbترین میزان در بین تیمارهاي مختلف، بیش.و برخی فاکتورهاي خونی و ایمنی بررسی گردید شد
تر از گروه سفید در تیمارهاي تغذیه شده با جلبک بیش يها گلبولتعداد . )>05/0p(گرم در کیلوگرم جلبک مشاهده گردید  5شده با 

ي عصارهگرم در کیلوگرم  15در تیمار تغذیه شده با  سرمNBTاحیاء  فعالیت).<05/0p(دار نبودکنترل بود ولی این اختالف معنی
گرم  15و  10میزان فعالیت کمپلمان در تیمار تغذیه شده با ). >05/0p(ایر تیمارها و نیز گروه شاهد بودتر از سجلبک سارگاسوم، بیش

کشی سرم قدرت باکتري). >05/0p(د تر از گروه کنترل بوداري بیش، به طور معنی60در روز ي الکلی جلبک عصارهدر کیلوگرم 
توجه به ا ب).<05/0p(داري نداشتند ي الکلی جلبک را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنیعصارهتیمارهایی که 

 غیراختصاصیایمنی به صورت خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهاي جلبک سارگاسوم  ي الکلیتجویز عصاره نتایج پژوهش حاضر،
.گرددمیماهی ماکرو

کاروتنوئید، ماهی ماکرو،فاکتورهاي خونی، سیستم ایمنی،سارگاسوم ،ي الکلیعصاره :کلمات کلیدي

مقدمه
عملکرد کاروتنوئیدها در ماهیان بسیار متنوع و همانند .

هاي زیبا و  عالوه بر ایجاد رنگ بوده وسایر حیوانات 
مختلف در ماهیان، تأثیر مهمی بر عملکرد سیستم 

 Aساز ویتامین شپیتنوئیدها وکار. مثل ماهیان دارنددتولی

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازبهداشت آبزیان، دانشکده دکترايدانشجوي  *1
چمران اهوازي دامپزشکی، دانشگاه شهید دانشکدهدانشیار گروه علوم درمانگاهی،  2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدهاستاد گروه علوم درمانگاهی،  3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدهاستادیار گروه علوم درمانگاهی،  4
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازبهداشت آبزیان، دانشکده دکترايي آموختهدانش5

White(هستند et al. 2003 (هاي قوي اکسیدانو آنتی
)Bell et al. 2000 (بخش سیستم ایمنی ءاو ارتق

Amar(گردند  می محسوبغیراختصاصیاختصاصی و 

et al. 2004( .ها و کاروتنوئیدها به دو گروه کاروتن

E-mail: zahratulaby@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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 600اگرچه بیش از   .گردندمیبندي ها تقسیمگزانتوفیل
نوع کاروتنوئید در طبیعت شناسایی شده است ولی فقط 

و رنگ  يدر غذاي حیوانات، داروساز ها آنتعداد کمی از 
Bricaud( درون میغذا به کار  et al. ماهیان   ).1998

  .همانند سایر حیوانات قادر به ساخت کاروتنوئیدها نیستند
پوستان و سخت ها جلبکدر شرایط طبیعی موادي شامل 

 هک با توجه به این . باشند میمنبع غنی از کاروتنوئیدها 
موثري در سالمت و پاسخ ایمنی ماهیان تغذیه نقش بسیار 

 ي جیرهبنابراین باید به عنوان مکمل غذایی در  ،دارد
Wozniake(غذایی ماهیان استفاده گردند  1996, Lall and 

Olivier کاروتنوئیدهاي مشتق شده از منابع   .)1993
طبیعی شامل انواع گوناگونی از کاروتنوئیدها از قبیل 

باشند،  لوتئین، آستاگزانتین و غیره میکاروتن، زیگزانتین، 
در صورتی که محصوالت سنتزي فقط شامل برخی 

باشند که  کاروتنوئیدها مانند کاروتن و آستاگزانتین می
ها گران قیمت بوده و میزان استفاده از  وري و تولید آنآفر
هاي غذایی آبزیان داراي محدودیت است  ها در فرمول آن
)Garcia-chavarria and Lara-Flores 2013.(  

که منبع غنی  عالوه بر این يا قهوه هاي جلبک
کاروتنوئیدها هستند، انواع ترکیبات فعال زیستی شامل 

و  فوکوسترولساکاریدها، ، پلیها فنول، پلی3 امگا
محققان نشان  . وجود دارد ها آنفوکوگزانتین نیز در 

اکسیدانی و داراي خواص آنتی ها فنولپلیکه  اند داده
 يها يماریبضدالتهابی قوي بوده و براي جلوگیري از 

.Pallela et al(ثرند ؤقلبی عروقی و سرطان بسیار م

باشد ي سیکلیده میماهی ماکرو از ماهیان خانواده  .)2010
که در گروه سیکلیدهاي آفریقایی قرار دارد، غذاي طبیعی 

مهرگان ي دریایی و بیها جلبکشامل  عموماًاین ماهی 
دریایی است و دماي مناسب براي نگهداري این ماهی 

مرادي و ( باشد یم گراد یسانت يدرجه 28-25حدود 
ر پرورش ماهیان زینتی در چند سال اخی  ).1388 لهراسبی

ترکیبات محرك ایمنی با توجه به وجود گسترش یافته و 
ي دریایی و این مهم که ها جلبک در به ویژه کاروتنوئیدها

، بر فاکتورهاي خونی و ایمنی ها آن ریتأثدر رابطه با 

با هدف  رتحقیقی صورت نگرفته است، تحقیق حاض
به  سارگاسوماي قهوهالکلی جلبک  ي عصاره تأثیربررسی 

بر فاکتورهاي خونی و سیستم  زاعنوان یک افزودنی ایمنی
.ایمنی ماهی ماکرو صورت گرفت

مواد و روش کار
و ماهی ماکر قطعه 120براي انجام این تحقیق تعداد     

 يوزن اولیهن با میانگی) جنسیت در نظر گرفتنبدون (
ماه از یکی از مراکز  2گرم و با میانگین سن  65/0±5/6

کار ن براي ای . پرورش ماهیان زینتی اهواز خریداري شد
گروه تقسیم شده  چهارفاقی به قطعه ماهی به طور ات 120

روز  60و به مدت ) قطعه ماهی 30آکواریوم حاوي ر ه(
 تصویر( شدندبراي انجام آزمایش، نگهداري و غذادهی 

وزن بدن  درصد 2اساس ر ي غذایی روزانه بجیره . )1
نظر گرفته شد و سه بار در روز غذادهی انجام ر ها دماهی

 10، 5ر با مقادی تیمار اول، دوم و سوم به ترتیب  .شدمی
ي اتانولی جلبک سارگاسوم به ازاء هر عصاره گرم 15و 

، تیمار چهارم  .کیلوگرم غذا به مدت دو ماه تغذیه شدند
که با ) بیومار( فقط غذاي تجاريه شاهد بود کگروه 

غذاي   .نمودروغن زیتون پوشش داده شد، دریافت می
روغن  اي جلبک نیز مشابه گروه شاهد بحاوي عصاره

Costa(زیتون پوشش داده شد  et al. 2013.(

Labidochromis caeruleus :1 تصویر

هاي تهیه شده از ابتدا جلبکي عصاره، تهیهبراي     
 سواحل بوشهر را چندین مرتبه با آب معمولی شسته
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 ها در آنگونه شن و مواد خارجی به طوري که هیچ شدند
و د شسته شدنر با آب مقطر نهایت یک بار باقی نماند، د

ساعت در دماي آزمایشگاه به دور از نور  48به مدت 
 کامالًي پالستیکی قرار داده شده تا ها سفرهآفتاب روي 

کن برقی آسیاب توسط مخلوطس خشک گردند، سپ
گیري ي تهیه شده تا زمان عصارهها پودر جلبکگردیدند و 

.نگهداري گردید گرادیسانتي درجه 4در دماي 
) Macceration(خیساندن ي به روش ریگ عصاره

براي جلوگیري از . انجام شد ،)1371شریعتصمصام(
خروج اتانول با (ي تقطیر تخریب کاروتنوئیدها، مرحله

جلبک یي اتانولانجام نگردید و عصاره) حرارت
هاي تیره و در یخچال سارگاسوم تا زمان استفاده در شیشه

ي اتانولی ي خشک عصارهمادهمیزان  .دنگهداري ش
گرم میلی20به طور میانگین  لیترمیلیسارگاسوم در یک 

ي ابتدا به میزان الزم غذا وزن شد، سپس عصاره. بود
ر گرم به ازاي ه 15و 5،10اتانولی جلبک به میزان

ساعت  24اضافه گردید و به مدت  ها آنکیلوگرم غذا به 
قرار ) اتانول شدن ریمنظور تبخبه (درجه  30در انکوباتور 

بندي در ظروف جداگانه، به داده شدند و قبل از بسته
ها ي جلبکي عصارههمؤثرمنظور حفظ و هضم بهتر مواد 

و نیز عدم انحالل عصاره در آب، روغن زیتون، روي 
غذاهاي حاوي عصاره و نیز شاهد اسپري گردید، غذاي 

گردید و بعد حاوي عصاره براي مدت یک هفته تهیه می
ي از اکسیداسیون ریجلوگاز هر بار غذادهی به منظور 

ر قراگراد ي سانتیدرجه-20ر کاروتنوئیدها، غذا در فریز
آزمایش،  يروزه60يدورهپس از پایان .شدداده می

نمونه  10گیري انجام شد، به این منظور از هر تیمار نخو
پس از  .گیري انتخاب شدنبه طور تصادفی براي خو

MS222بیهوشی  يمادهتوسط  ها یماهبیهوش نمودن 

گیري نخو، )دقیقه 3به مدت ر گرم در لیتمیلی 100دوز (
، از هپارینهرو نیز غی هاي هپارینه شدهبا استفاده از سرنگ

و خون در دو لوله یکی حاوي  دمی انجام شد يساقه
) جهت جدا کردن سرم(هپارین و دیگري بدون هپارین 

.ریخته شد

پارامترهایی که در طی دوره به طور : بررسی کیفی آب
میزان اکسیژن محلول : اکسیژن: مرتب بررسی شدند شامل

گیري و ثبت متر اندازهآب و با استفاده از دستگاه اکسیژن
 pHبراي کنترل  .بود ppm7/0±2/6شد و میانگین آن

 .متر استفاده گردید pHآب هر هفته یک بار از دستگاه 
براي : دما. بود 3/7±/2پرورش  يمیزان آن در طول دوره

از دماسنج استفاده و روزانه ها کنترل دماي آب آکواریوم
-25میانگین دما در طول دوره . گیري گردیددما، اندازه

.گراد بودي سانتیدرجه 23
از روش استاندارد )Hb(هموگلوبین گیري اندازهبراي     

 .Feldman et al(هموگلوبین استفاده شد سیانو مت

با  )PCV1گلبولی یا  يحجم فشرده(هماتوکریت.)2000
میکروهماتوکریت و سانتریفوژ نمونه  يها لولهاستفاده از 

استفاده از دور در دقیقه با  10000دقیقه در 10به مدت 
 Feldman et(سانتریفوژ میکروهماتوکریت صورت گرفت

al. 2000(.حجم متوسط  شامل،هاي گلبولی اندیس
میزان متوسط هموگلوبین گلبولی  ،)MCV(گلبولی 

)MCH( قرمز  يها گلبولو غلظت متوسط هموگلوبین
)MCHC( موجود استاندارد  يها فرمولبا استفاده از

 سفیدو ز قرم يها گلبولشمارش کلی .ندمحاسبه گردید
ماهی به روش دستی و با استفاده از الم هماسیتومتر نئوبار 

نمودن نمونه از محلول رقیق براي رقیق ، صورت گرفت
Thrall(استفاده شدیکهرت نايهکنند 2004(.

کشی سرم از روش گیري قدرت باکتريبراي اندازه
، 1990در سال و همکاران  Kajitaشده توسط توصیه

نتایج به صورت متوسط تعداد باکتري .استفاده گردید
.شمارش شده براي هر تیمار گزارش گردید

لیتر از خون میلی 1/0مقدار NBTبراي ارزیابی احیاء 
 قرار داده شد تختهاي میکروپلیت در داخل گودههپارینه 

اضافه  آنبه NBTدرصد 2/0لیتر نیز محلولمیلی 1/0و
 انکوبهدقیقه در دماي آزمایشگاه  30به مدت پلیت . شد

لیتر از مخلوط حاصل برداشت و به میلی 1/0سپس شد و

1- Packed cell volume
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فرمامید متیللیتر ديمیلی 2آزمایش حاوي  يیک لوله
جذب نوري ،کردن نمونه سانتریفوژازپس . دیاضافه گرد

گیري شدنانومتر اندازه 620مایع رویی در طول موج 
)Secombes et al. 1998 .(

همولیز  گیري فعالیت کمپلمان از آزمایشجهت اندازه
لیز گلبولی با  يقطر هاله. در ژل آگارز استفاده شد

متر و نتایج به صورت میلی گیريمخصوص اندازهکش  خط
).Brata 1993(د مربع گزارش گردی

انجام  1یکامالً تصادفانتخاب ماهیان به صورت 
SPSS-18ر افزاآنالیز آماري با استفاده از نرم.پذیرفت

ها مورد افزار میانگین پارامترصورت گرفت و با این نرم
داريگرفت و در سطح معنیر آماري قرا يمقایسه

05/0p< ها ها بین گروهي پارامتربراي مقایسه .سنجیده شد
استفاده  3و پس آزمون توکی 2طرفه از آنالیز واریانس یک

.گردید

نتایج 
شناسیي خونها افتهی

شناسی در تیمارهاي نتایج مربوط به فاکتورهاي خون
در بین .آورده شده است 2مختلف آزمایشی در جدول 

MCHCوPCV،Hbترین میزان تیمارهاي مختلف، بیش

گرم در کیلوگرم جلبک مشاهده  5در تیمار تغذیه شده با 
البته افزایش این فاکتورهاي خونی در ).>05/0p(گردید 

دار ولی این افزایش معنیسایر تیمارها نیز مشاهده گردید
سفید در تیمارهاي تغذیه شده با  يها گلبولتعداد .نبود

-تر از گروه کنترل بود ولی این اختالف معنیجلبک بیش

در بین تیمارهاي تغذیه شده با ).<05/0p(دار نبود
گرم در کیلوگرم باعث افزایش تعداد  15جلبک، تیمار 

قرمز گردید که نسبت به سایر تیمارها و گروه  يها گلبول
داري بین این تیمار با تر بود، ولی اختالف معنیکنترل بیش

).<05/0p(گروه کنترل مشاهده نگردید

1- Completely Randomized Design
2- One Way ANOVA
3- Tukey

شناسیهاي ایمنی یافته
)NBTحیاء ا(انفجار تنفسی

در تیمارهاي  سرمNBTاحیاء  فعالیتنتایج مربوط به 
انفجار . آورده شده است 2مختلف آزمایشی در جدول 

روز پس از تغذیه با جلبک سارگاسوم، در  60تنفسی، 
ي جلبک عصارهگرم در کیلوگرم  15تیمار تغذیه شده با 

شاهد بوده تر از سایر تیمارها و نیز گروه سارگاسوم، بیش
). >05/0p(است 

فعالیت کمپلمان
فعالیت کمپلمان در تیمارهاي آزمایشی با افزایش میزان 

میزان فعالیت . ي جلبک در غذا، افزایش یافتعصاره
گرم در کیلوگرم  15و  10کمپلمان در تیمار تغذیه شده با 

داري ، به طور معنی60ي الکلی جلبک در روز عصاره
). 2جدول ) (>05/0p(د گروه کنترل بوتر از بیش

کشی سرمقدرت باکتري
هاي کشی سرم در گروهنتایج قدرت باکتري 2جدول 

طبق . دهدتغذیه شده با جلبک و گروه کنترل را نشان می
کشی سرم تیمارهایی که قدرت باکتريدست آمده ه نتایج ب
ي الکلی جلبک را دریافت کرده بودند، در مقایسه عصاره

).<05/0p(داري نداشتند گروه کنترل اختالف معنیبا 
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ي مختلف ماهیان مورد مطالعهها گروهمیانگین و انحراف معیار مقادیر فاکتورهاي خونی در  :1ل جدو
سارگاسومک تیمار جلب

پارامتر
5

)g/kg(
10

)g/kg(
15

)g/kg(شاهد

 (%)PCV*16/1±16/2864/1±50/2709/2±2725/2±66/24
)g/dl (Hb*28/0±13/609/1±07/484/0±27/549/0±59/5
)103 (WBC06/13±66/5026/15±66/447/20±525/11±66/30
)106 (RBC33/0±52/13/0±32/1*47/0±98/132/0±84/1
)fl (MCV*36/54±78/194*89/55±25/21830/33±23/14215/33±33/138
)pg (MCH53/15±59/3877/12±75/3296/10±5/2830/4±88/30

 (%)MCHC16/1±80/2109/4±83/1463/3±65/197/2±85/22
.داري بین این گروه و گروه شاهد مشاهده شده استمعنی تغییر *

مختلف ماهیان مورد مطالعه يها گروهمیانگین و انحراف معیار مقادیر فاکتورهاي ایمنی در :2جدول 
سارگاسومک تیمار جلب

فاکتورها
5

(g/kg)

10
(g/kg)

15
(g/kg)

شاهد

NBT((OD 620)01/0±26/002/0±24/0*14/0±66/002/0±22/0(تنفسی رانفجا
mm2(91/1±49/14*51/2±41/19*57/1±47/2005/4±11/14(کمپلمان

CFU/ml(18/22±00/5741/25±16/5588/18±85/4329/12±33/60(قدرت باکتري کشی
6/96±20/8743/3±16/2*20/92±6/9311/3±81/1)%(لنفوسیت
4/2±40/106/2±88/2*70/7±11/3*0/6±58/1)%(هتروفیل

20/1±40/213/٠±1/027/٠±4/001/0±54/0)%(مونوسیت
.داري بین این گروه و گروه شاهد مشاهده شده استمعنی تغییر*

)WG(ق افزایش وزن مطل
 60ها در مقایسه با روز صفر در طی در تمامی گروه

ها همگی روز افزایش وزن کامالً بارز بود و وزن گروه
نتایج مربوط  ها،ي بین گروهاما در مقایسه. افزایش داشت

روز نشان داد که در  60به افزایش وزن بدن در طی 
تیمارهاي تغذیه شده با جلبک و گروه شاهد اختالف 

در مقایسه بین ). <05/0p(ت داري وجود نداشمعنی
گرم در  15در گروه  WGترین تیمارهاي مختلف، بیش

 86/8±86/2با میزان ) S15(م کیلوگرم جلبک سارگاسو
). 2و1نمودار(مشاهده گردید

) RGR(افزایش رشد نسبی
ترین افزایش رشد نسبی در آزمایش، بیش 60در روز 

مشاهده شد ) S15(گرم در کیلوگرم سارگاسوم  15تیمار 

داري نشان نداد که با تیمار شاهد اختالف معنی
)05/0p>.(

افزایش (شاخص رشد میانگین و انحراف معیار : 1نمودار
 60تا  0بین تیمارهاي مورد بررسی از روز  )وزن مطلق

حروف کوچک التین غیرهمنام روي انحراف (گیري نمونه
در هر  05/0دار در سطح تفاوت معنی ي معیار نشان دهنده

).باشدستون می
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افزایش (شاخص رشد میانگین و انحراف معیار : 2نمودار
 60تا  0بین تیمارهاي مورد بررسی  از روز ) رشد نسبی

حروف کوچک التین غیرهمنام روي انحراف (گیري نمونه
در هر  05/0دار در سطح تفاوت معنی ي معیار نشان دهنده

).باشدستون می

بحث 
 ،ایمنی طبیعی يها محركاستفاده از  رسدیمبه نظر 

ماهیان  يهايماریبگیري از ترین روش پیشکاربردي
ایمنی با ارتقاي سیستم ایمنی ذاتی  يها محرك. باشد

دعفونی جلوگیري کنن يهايماریباز وقوع  توانندیم
)Watanuki et al. ر عالوه بر کاروتنوئیدها، سای.)2006

 اند شدهثر واقع ؤپروري مایمنی که در آبزي يها محرك
Esteban(1شامل، کیتین et al. Sakai(2الکتوفرین، )2001

et al. Tassakka(3، الیگو دزوکسی نوکلئوتیدها)1993

and Sakai Villamil(4و نایسین) 2003 et al. 2003 (
که منشاء  ییها آننقش کاروتنوئیدها به ویژه .باشندیم

اند شدهدریایی دارند در سالمت انسان به خوبی اثبات 
)Sowmya and Schindra غذایی حاوي رژیم ). 2011

کاروتنوئید، عملکرد سیستم ایمنی در بسیاري از حیوانات 
Vinkler(ت آزمایشگاهی را بهبود بخشیده اس et al.

هاي کاروتنوئیدها با تحریک فعالیت نوتروفیل). 2011
عملکرد میلوپراکسیداز و ش خون از طریق افزای

ها، افزایش فعالیت سیتوز، باعث القاي تکثیر لنفوسیتفاگو

1- Chitin
2- Lactoferrin
3- Oligodeoxynucleotides
4- Nicin

سیتوکروم اکسیداز و پراکسیدهاي موجود در ماکروفاژها 
.ابدی یمشده، در نتیجه انفجار تنفسی افزایش 

کاروتنوئیدها هر دو نوع عملکرد سیستم ایمنی اختصاصی 
که این موضوع مربوط  دهندیمو غیراختصاصی را افزایش 

در زمان وجود  .باشدیما ه آناکسیدانی به فعالیت آنتی
پذیر واکنش يها ژنیاکسآلودگی و عوامل میکروبی، انواع 

 باعث توانندیکه مشده د سالم بدن تولی يها سلولدر 
در شرایط طبیعی استرس . تخریب غشاي سلولی شوند

هاي داخلی توسط بدن تولید شده اکسیداناکسیداتیو، آنتی
اما  کنندیمرا حذف ) ROS(ر پذیواکنش يها ژنیاکسکه 

-در شرایط استرس اکسیداتیو شدید، منابع خارجی از آنتی

Chew(د باشیمها مورد نیاز اکسیدان and Park 2004.(
-مختلف کاروتنوئیدها در آبزیان توسط گزارش يها نقش

ی مبنی بر افزایش رشد و بقا تایید شده است یاه
)Torrissen 1984 .(کاروتنوئیدهاي مصنوعی بر  ریتأث

کمان اثبات شده رنگین يآال قزلتحریک سیستم ایمنی 
طبیعی،  منشأاست همچنین دیده شده کاروتنوئیدهاي با 

داده کمان را افزایش رنگین يآال قزلسیستم ایمنی ذاتی در 
کاروتنوئیدهاي استخراج شده از ).Amar 2000(است

میگو منبع غنی از آستاگزانتین بوده و فعالیت  يپوسته
Sowmya(باشدیماکسیدانی قوي را دارا آنتی and 

Schindra اکسیدان از رژیم غذایی حاوي آنتی).2012
قبیل آلفا توکوفرول باعث افزایش پاسخ سیستم ایمنی 

Ortuno(غیراختصاصی در ماهیان شده است et al.

2000(.
Sheikhizadeh گزارش نمود که منابع 2013در سال 

طبیعی کاروتنوئید شامل پودر گوجه فرنگی و فلفل شیرین 
کمان میزان رشد و سیستم رنگین يآال قزلدر رژیم غذایی 
در سال  Zahranو Elseady.بخشدیمایمنی را بهبود 

 يرهیجدر بتاکاروتن استفاده از نمودند که  بیان2013
به عنوان محرك سیستم ایمنی در تیالپیاي  تواندیمغذایی 

زا پرورشی، اثرات سرکوب ایمنی ناشی از شرایط استرس
اضافه کردن تحقیقات نشان داده است که .را کاهش دهد

کاروتنوئید به غذاي ماهیان باعث خوش طعم شدن و 
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در نتیجه اتالف غذا کاهش  هافزایش دریافت غذا گردید
Mukherjee(ابدی یم et al. ها در توانایی لکوسیت).2011

-ترین مکانیسمزا یکی از مهمهاي بیماريکشتن میکروب

). Miyazaki 1998(شود هاي حفاظتی محسوب می
ها نقش مهمی در سیستم ایمنی ذاتی داشته و لکوسیت
تواند به عنوان نشانگر وضعیت سالمت ها میتعداد آن

.Flores-Miranda et al(گرفته شود  رماهیان در نظ

ي سفید در ها گلبولدر تحقیق حاضر تعداد تام ). 2011
تمام تیمارهاي تغذیه شده با جلبک افزایش یافت ولی این 

این تحقیق با نتایج  يها افتهیدار نبود که اختالف معنی
در ماهی 1999در سال  Mukherjeeو  Sahooپژوهش 

غذایی حاوي  يرهیجکه با ) Labeorohita(کپور هندي
ي عصاره ریتأث.مشابهت داردکاروتنوئید تغذیه شده بود،

اکالیپتوس در ماهی پنگوسی بررسی شده است و نتایج 
 تواندیمقرمز  يها گلبولکه افزایش تعداد  دهدیمنشان 

به ترکیبات آهن موجود در این ماده نسبت داده شود
)Prasad and Priyanka دریایی به هاي  جلبک.)2011

منبع قابل  ،معدنی از محیطدلیل توانایی در جذب مواد
ترین عناصر فراواناز . باشند توجهی از این عناصر می
توان پتاسیم،  هاي دریایی می معدنی موجود در جلبک

Hashim and Chu(سولفور، آهن و ید را نام برد 2004.(
تجویز خوراکی سارگاسوم  ،بر اساس نتایج این تحقیق

هاي قرمز در تیمار تعداد گلوبول دارمعنی سبب افزایش
در . گرم در کیلوگرم جلبک شد15تغذیه شده با 

ها در تیمارهاي تغذیه شده شمارش تفریقی میزان هتروفیل
جلبک به طور  يعصارهگرم در کیلوگرم  15و  10با 

که این  ،)>05/0p(تر از گروه کنترل بودداري بیشمعنی
غیراختصاصی  افزایش قدرت ایمنی يدهندهیافته نشان 

.باشدیم
ي ایمنی هومورال  کشی سرم نشان دهنده قدرت باکتري

اختصاصی سرم باشد و دفاع غیرغیر اختصاصی ماهی می
در این . سازد هاي باکتریایی را نمایان می در برابر عفونت

، جلبککشی سرم تیمارهایی که  تحقیق، قدرت باکتري
 دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل افزایش

ا حاکی از عدم هبرخی گزارش.دادننشان  داريمعنی
بعد از تجویز کشی سرم  تأثیر افزایش قدرت باکتري

) 1990(و همکاران Kajitaهاي ایمنی است، مثل  محرك
ترتیب در  که به) 2007(و همکاران Divyagnaneswariو 

Solanumآال، عدم تأثیر عصاره گیاه ماهی تیالپیا و قزل

trilobatum  در قدرت ضد باکتریایی سرم را گزارش
 يیکی از فاکتورهاي مرتبط با ایمنی که در مطالعه. نمودند

حاضر مورد بررسی قرار گرفت، میزان کمپلمان سرم بود 
مسیر . باشد که یکی از اجزاء ایمنی غیراختصاصی می

بادي  که مستقل از آنتی) بر راه میان(فرعی کمپلمان 
. تر است باشد در ماهیان نسبت به پستانداران فعال می

اپسونیزاسیون، (اي  هاي این سیستم نقش چندگانه پروتئین
ضد را در دفاع بر ) ها، کموتاکسی و غیره اکتريکشتن ب

Balcazar(ها به عهده دارند  میکروارگانیسم et al. 2008 .(
Amar نشان دادند که استفاده از  2000و همکاران در سال

بتاکاروتن به عنوان مکمل غذایی، فعالیت سیستم کمپلمان 
در تحقیق . دهدیمکمان افزایش رنگین يآال قزلرا در 
داري در میزان فعالیت کمپلمان  افزایش معنی ،نیز حاضر

الکلی جلبک به میزان  يعصارهدر تیمارهاي تغذیه شده با 
نسبت به تیمار شاهد، مشاهده  ،گرم در کیلوگرم 15و  10
یک آزمایش سریع و کم هزینه بوده NBTبررسی.شد

ها را به شکل کاهش رنگ ایجاد شده که توانایی فاگوسیت
.دهدهاي اکسیژن نشان میولید رادیکالهنگام ت
ی بوده که در هاي ایمنها اولین نوع از سلولنوتروفیل

ي مهم سیستم دفاعی شوند و از اجزامحل التهاب وارد می
ي مواد با عرضه همچنین.  گردندذاتی محسوب می

از انتشار طیف  ضدمیکروبی داخل و خارج سلولی،
Kumari(کنند جلوگیري میها وسیعی از پاتوژن and 

Sahoo 2006 .(هاي  انفجار تنفسی متعاقب حمله سلول
زاي مهاجم، در طی فرایند  به عوامل بیماري خوار گانهیب
Dalmo(گیرد  صورت می يخوار گانهیب et al. 1997.(  در

به این نتیجه رسیدند  محققان،2012در سال   يا مطالعه
ماهیان تغذیه شده با ر در کپو NBTکه میزان احیاي 

میگو، به طور  يپوستهکاروتنوئید استخراج شده از 
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میگو غنی از  يپوستهداري افزایش یافت زیرا معنی
بوده و فعالیت آنتی اکسیدانی قوي  نیآستاگزانتکاروتنوئید 

گرم در میلی 200و  100نشان دادند که میزان  ها آن. دارد
کیلوگرم از کاروتنوئید تمام فاکتورهاي ایمنی را افزایش 
داده و همچنین باعث محافظت ماهیان در برابر عفونت 

شودیمهیدروفیالآئروموناسایجاد شده توسط 
)Sowmya and Sachindra 2012( . ،در بررسی حاضر

هاي  توسط گلبول مشاهده شد که فعالیت انفجار تنفسی

گرم  15میزان به  جلبکتغذیه شده با  ماکروسفید ماهی 
به طور کلی در .ترین میزان بودداراي بیش در کیلوگرم،

این مطالعه بهبود سیستم ایمنی در تیمارهاي تغذیه شده با 
تري مطالعات بیش گرددیمپیشنهاد  .جلبک دیده شد

 دریایی به منظور يها جلبکروي این جلبک و سایر 
بر سیستم ایمنی ماهیان زینتی و  ها آناثرات  بررسی

.پرورشی صورت گیرد

تشکر و قدردانی
این تحقیق در قالب طرح گرنت انجام گردیده است و از اعطاي گرنت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران 

.گردد میاهواز تشکر و قدردانی 

منابع
گیري و عصاره). 1371(صمصام شریعت، سیدهادي 
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Abstract
It seems that the natural immune stimulants such as herbal extracts containing carotenoids, 

especially algae, is the most practical method to prevent fish disease. Immune stimulants by 
enhancing the innate immune system can prevent the occurrence of infectious diseases. 
Dietary with carotenoids,  has improved the immune system in many laboratory animals. In 
order to investigate the effect of alcoholic extract of Sorgassum angustifolium, 120 pieces of 
fish were randomly divided into four groups (each aquarium containing 30 piece fish, 6.5
±0.65gr) and for 60 days for doing the experiment were maintenanced and fed. The fourth 
treatment was the control group that only received commercial food (Biomar) was coated with 
olive oil. First, second and third  groups were fed with of 5, 10 and 15 g/kg ethanol extract S. 
angustifolium for two months. After 60 days, the fish were anesthetized and blood samples 
were taken for hematological and immunological studies. Among the different treatments, the 
highest rate of PCV, Hb and MCHC was observed in treatment that fed 5g/ kg algae (p<0.05).
The number of white blood cells in all treatments were fed with algae was  more than the 
control group, but this difference was not significant (p>0.05). NBT activity in the serum of 
treatment fed with 15g/kg S. angustifolium algae was more than the other treatments and the 
control group (p<0.05). Complement activity in groups that fed with 10 and 15g/ kg alcoholic 
extract of algae in day 60, was significantly higher than the control group (p<0.05). Serum 
bactericidal power in treatments that fed with alcoholic extract of algae, compared to other 
treatments and control group showed no significant difference (p>0.05). According to the 
results of the present study, oral administration of ethanol extract of S. angustifolium
stimulate some nonspecific immune factors in Macro fish.

Key words: Alcoholic extract, Sargassum angustifolium, Blood factors, Immune system,
Macro fish, Carotenoid
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