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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثرات استفاده از جیره حاوی اسانس زیرهسبز ) (Cuminum cyminumبر بافت روده و کبد
گورخرماهی انجام شد .اسانس زیره سبز در دو غلظت  500 mg/kgو  1000به جیره ماهیان اضافه و در پایان دوره پرورش (۸
هفته) مطالعات بافتشناسی انجام شد .نتایج نشان داد ارتفاع ویلیها ،عرض ویلیها ،نسبت توسعه الیه مخاطی به سروزی ،قطر
هسته و اندازه هپاتوسیتها ،در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی اسانس نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود ،در حالیکه عرض
کریپتها نسبت به شاهد کاهش نشان داد .در ماهیان پرورش یافته با جیره حاوی  1000 mg/kgاسانس تعداد سلولهای گابلت
نسبت به ماهیان شاهد بیشتر شده بود ،در حالیکه در تیمار حاوی غلظت کمتر اسانس ،تعداد این سلولها نسبت به تیمار شاهد
کمتر بود .به رغم مشاهده تغییرات مشخص در شاخصهای اندازهگیری شده ،تنها قطر سلولهای کبدی در ماهیان تغذیه شده با
جیره حاوی غلظت باالی اسانس با سایر تیمارها اختالف معنیداری نشان دادند و اندازه این سلولها در ماهیان این تیمار نسبت
به سایر تیمارها بزرگتر بود .به طور کلی با توجه به افزایش نسبت توسعه الیه مخاطی به سروزی و همچنین کاهش تعداد
سلولهای گابلت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  500 mg/kgاسانس زیره سبز ،بنظر میرسد استفاده از غلظتهای پایین
اسانس در جیره میتواند منجر به بهبود ویژگیهای هیستولوژیک دستگاه گوارش گورخر ماهی شود.
لغات کلیدی :روده ،زیره سبز ،سلول گابلت ،گورخرماهی ،هپاتوسیت
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مختلفی در زمینه اضافه کردن اسانس و عصاره های
گیاهان مختلف در جیره آبزیان و بررسی ویژگیهای ضد
باکتریایی ،آنتیاکسیدانی و تاثیر آنها بر رشد انجام شده
است که از آنها می توان به مطالعه تاثیر اسانس پونه
کوهی بر رشد گربه ماهی کانالی ( Ictalurus
 )punctatusو همچنین بررسی خواص ضد باکتریایی آن
بر علیه باکتری (Zheng et Aeromonas hydrophila
) ،al., 2009بررسی اثرات اسانس پوست پرتقال بر رشد
ماهی تیالپیا و همچنین تاثیر آن بر افزایش مقاومت در
برابر بیماری ) (Acar et al., 2015و تاثیر استفاده
همزمان از اسانس رازیانه و آویشن بر شاخصهای
بیوشیمیایی و الکترولیت های قزلآالی رنگین کمان
) ،(Gulec et al., 2013تاثیر مکمل پودر زیره سبز بر
شاخصهای رشد ،بازماندگی و ترکیبات الشه میگوی
سفید غربی (شیخ اسدی و همکاران  )۱۳۹7و تأثیر
مصرف خوراکی عصاره آبی -الکلی برگ زیتون در عملکرد
رشد و برخی از فراسنجههای خونی و ایمنی در بچه ماهی
کپور معمولی (کریمی پاشاکی و همکاران )۱۳۹7 ،اشاره
نمود .با این وجود مطالعات محدودی در زمینه اثرات
استفاده از اسانسها در جیره غذایی بر بافتهای مختلف
ماهیان انجام شده است ;(Jamroz et al., 2006
).Ferreira et al., 2016; Ghazanfari et al., 2015
اپیتلیوم دستگاه گوارش اولین بافتی است که در معرض
مواد غذایی تغذیه شده قرار میگیرد .در نتیجه وضعیت
سالمت این الیه و ساختار میکروسکوپی آن میتواند
نشانگر مناسبی در مورد نحوه پاسخ دستگاه گوارش به
غذای خورده شده باشد ).(Jamroz et al., 2006
بهعالوه ،نوع ترکیبات تشکیل دهنده جیره میتواند به
صورت مستقیم ،عملکرد و مورفولوژی کبد را ،به عنوان
یک اندام مهم در متابولیسم و سم زدایی بدن ،تحت تاثیر
قرار دهد .این اطالعات میتوانند برای تعیین فرمول
مناسب جیره غذایی و مدیریت تغذیه ماهیان استفاده شود
و منجر به افزایش تولید و کاهش هزینه ها گردد .با توجه
به مطالب مذکور این پژوهش با هدف بررسی اثرات
استفاده از جیره حاوی اسانس زیره سبز بر بافت روده و
کبد گورخرماهی انجام شد.
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مقدمه
امروزه با توجه به دستورالعملهای جدیدی که در زمینه
محدودیت استفاده از آنتیبیوتیکها در صنایع پرورش
طیور و آبزیان در کشورهای مختلف وضع شده است و
همچنین تمایل مصرفکنندگان به مصرف مواد غذایی
ارگانیک ،محققان به تحقیق در زمینه استفاده از افزودنی
های جدید به جیرههای غذایی تمایل پیدا کردهاند .از
مهمترین این ترکیبات میتوان به پروبیوتیک ( Banerjee
 ،) and Ray, 2017آنزیمها )،(Sabzi et al., 2017
اسیدهای آلی ) ،(He et al., 2017عصاره و اسانسهای
گیاهی ()Álvarez et al., 2012; Xu et al., 2018
اشاره نمود.
در میان محرکهای رشد اسانسها اهمیت ویژهای دارند.
این ترکیبات دارای ویژگیهای مختلفی از قبیل خواص
آنتی اکسیدانی هستند که موجب استفاده از آنها در
صنایع پرورشی شده است .بهعالوه ،اسانسها ترشح
آنزیمهای گوارشی را بیشتر می کنند و موجب بهبود پاسخ
های ایمنی میشوند .همچنین مطالعات نشان دادهاند
استفاده از اسانسها موجب افزایش کارایی جیره مصرف
شده میشوند ).(Amerah et al., 2016
زیره سبز ) (C. cyminumیکی از گیاهان دارویی مهم
بشمار میرود که دارای ارزش دارویی و اقتصادی باالیی
است .در طب سنتی زیره سبز به عنوان داروی ضدچاقی،
ضد تشنج ،ضد صرع ،مدر و مقوی معده کاربرد دارد و
اخیراً در بعضی مطالعات به عنوان یک داروی ضد دیابت
مطرح شده است (محیطی اردکانی و همکاران .)۱۳۹۰ ،از
ترکیبات مهم و عمده زیره سبز میتوان به سابینن،
فالونوئیدها ،پلیساکاریدها ،کومارین ،کومین آلدئید ،پینن
و ترپینن اشاره نمود (دانشمندی و همکاران.)۱۳8۹ ،
گورخرماهی ) (Danio rerioاز ماهیان زینتی و متعلق به
خانواده کپورماهیان است .این ماهی دارای ویژگیهایی از
قبیل اندازه کوچک ،هماوری باال ،تکوین سریع و تشابه
سیستم غدد درون ریز و ژنومی با انسان و همچنین
بسیاری از ویژگیهای دیگر است که موجب استفاده
گسترده از این ماهی به عنوان مدل در رشته های مختلف
شده است (عنایت غالمپور و همکاران .)۱۳۹5 ،تحقیقات
26
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و در محلول بوئن فیکس شد .نمونهها بعد از ثابت شدن به
مدت  24ساعت در محلول بوئن ،به اتانول  % 7۰منتقل
شدند .مراحل آبگیری به ترتیب با استفاده از الکلهای
 %۱۰۰ ،%۹5 ،۹۰%و در نهایت با الکل بوتیلیک (۱2
ساعت) انجام گردید .مراحل شفافسازی نمونهها با
استفاده از تولوئن انجام شد .نمونهها بعد از  ۹ساعت
نگهداری در داخل پارافین مایع (در داخل اون با دمای 6۰
درجه سانتی گراد) در داخل پارافین قالبگیری شدند
) .(Mortoja and Mortoja-pierson, 1967سپس از
ابتدای روده و کبد مقاطع  5میکرونی با استفاده از
میکروتوم (ساخت شرکت دید سبز مدل  (DS4055تهیه
شد .برشهای تهیه شده با رنگهای هماتوکسیلین و
ائوزین رنگآمیزی و توسط میکروسکوپ ()Nikon E600
مجهز یه دوربین عکاسی بررسی و عکسبرداری شدند.
آنالیز مورفومتریک برشهای بافتی بر  ۱۰اسالید تهیه
شده از هر ماهی ( ۱5ماهی در هر تیمار) با استفاده از نرم
افزار  )version 1.38( ImajeJانجام شد .به منظور
بررسی مورفومتریک کبد  5تصویر بافتی از هر اسالید به
صورت تصادفی با بزرگنمایی  ۱۰۰۰گرفته شد .در ادامه
در هر تصویر گرفته شده قطر  ۱۰هپاتوسیت و هسته
هپاتوسیتها (میکرومتر) اندازهگیری شد ( 75۰۰سلول در
هر تیمار) .همچنین برای بررسی بافت شناسی بافت روده
(ارتفاع ویلیها ،عرض ویلیها ،عرض کریپت)  5تصویر
بافتی از هر اسالید با بزرگنمایی  ۱۰۰گرفته شد و در ۳
ویلی مجاور ( 225۰ویلی در هر تیمار) اندازهگیری گردید
) .(Ferreira et al., 2016برای شمارش تعداد سلولهای
گابلت  5تصویر بافتی از ویلیهای رودهایی با بزرگنمایی
 4۰۰گرفته شد و سلولهای گابلت (بر حسب تعداد سلول
گابلت در  ۳ویلی مجاور) در  ۳ویلی مجاور شمارش شدند.
به منظور آنالیز مورفومتریک برشهای بافتی روده نسبت
توسعه الیه مخاطی به سروزی (mucosal-to-serosal
) amplification ratioتوسط رابطه  ۱و روش ارائه شده
توسط  Kisielinskiو همکاران ( )2۰۰2اندازهگیری شد
(رابطه :)۱
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مواد و روش کار
تهیه اسانس
دانه زیره سبز ) (C. cyminumاز شهرستان کرمان تهیه و
آسیاب شد ۱۰۰ .گرم پودر دانه با  ۱۰۰۰میلیلیتر آب
مقطر مخلوط و با استفاده از دستگاه کلونجر به روش
تقطیر آبی به مدت 2ساعت اسانسگیری شد .اسانس
حاصل توسط سولفات سدیم آبگیری و در ویالهای
شیشهای تیره تا زمان استفاده در دمای  -۱8درجه
سانتیگراد نگهداری شد (حقیرالسادات و همکاران،
.)۱۳۹۰
تهیه جیره و پرورش ماهی ها :جهت انجام آزمایش ،بچه
ماهیان گورخرماهی ( ۰/5۳±۰/۰4گرم و طول استاندارد
 )2/5 cmاز مرکز ماهیان زینتی استان گلستان تهیه
شدند .پرورش بچهماهیان در آکواریوم هایی با ابعاد
 ۱5×2۰×4۰سانتیمتر و در هر آکواریوم  ۳۰عدد ماهی،
بطور تصادفی انجام شد .به منظور بررسی اثرات اضافه
کردن اسانس زیره سبز در جیره ماهی از دو غلظت  5۰۰و
 ۱۰۰۰میلیگرم اسانس اضافه شده به هر کیلوگرم غذای
تجاری بیومار ( )0.5, BioMar, Franceاستفاده شد.
همچنین از ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی فاقد اسانس
به عنوان تیمار شاهد استفاده شد .ماهیان به صورت دستی
و روزانه  ۳بار و به میزان  7-۱۰درصد وزن بدن به مدت 8
هفته غذادهی شدند .به منظور کنترل دمای آب
آکواریومها از هیتر اتوماتیک استفاده شد .خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی آب به صورت روزانه اندازهگیری شد.
دامنه تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب
آکواریومها در طول دوره پرورش به صورت ،7/2±۰/۱ pH
اکسیژن محلول  ،6/۱۰±۰/2 mg/Lنیتریت mg/L
 ،۱/6۰±۰/۳سختی کل  2۱7±6/۳ mg/Lو دما ºC
 25/2±۱بود .جهت حفظ کیفیت آب 4۰ ،درصد حجم
آب آکواریوم هر  2روز یکبار تعویض گردید .ماهیان در
قالب  ۳تیمار و هر تیمار با  ۳تکرار انجام شد.
مطالعات بافت شناسی :به منظور بررسی اثرات اضافه
کردن اسانس زیره سبز به جیره گورخرماهی  ۱5ماهی از
هر تیمار در  ۱۰ mg/L( MS-222به مدت  ۱۰دقیقه)
بیهوش شدند ،سپس تمامی محتویات حفره شکمی جدا
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مخاطی به سروزی ،تعداد گابلت سلها ،قطر هسته سلول های کبدی ،قطر سلولهای کبدی) در ماهیان شاهد و تغذیه شده با جیره حاوی
 500 mg/kgو  1000 mg/kgاسانس زیره سبز.
Table 1: Histological parameters of the intestine and liver of the zebrafish, D.rerio (control and fish fed on diet
enriched with cumin essential oils, 500 and 1000mg/kg) (Villus height, villus width, Crypt width, mucosal-to-serosal
amplification ratio, number of goblet cells, nucleus diameter of hepatocytes and hepatocyte diameter).
جیره حاوی  1000 mg/kgاسانس
جیره حاوی  500 mg/kgاسانس
شاهد
ارتفاع ویلی ها )(µm

457/88±۹۳/26
۱5۹/28±۳۱/7۱

48۰/86±۱۱۰/45
۱62/۰۰±6۱/۹5

46۹/75۱±۱۱8/۳6
۱7۱/۱8±5۰/7۹

عرض کریپت )(µm

52/۰4±2۳/42

5۱/۰7±2۹/۳6

4۹/۳۱±۱4/8۳

نسبت توسعه الیه مخاطی به سروزی

6/۹۰±۰/52

7/۱۹±۰/76

6/۹۹±۰/68

تعداد گابلت سلها
(تعداد در  ۳ویلی مجاور)

۳۰/77±8/۳6

25/۳۳±7/۳5

۳۱/66±8/۳6

قطر هسته سلول های کبدی )(µm

۱۰/57±۱/6۹
2۳/6۳±4/۱۰A

۱۱/8۱±۱/۳۹
26/۹6±6/2۰A

۱۱/۱۹±۱/2۰
2۹/4۱±6/۹۰B

عرض ویلی ها )(µm

قطر سلول های کبدی )(µm

حروف بزرگ متفاوت ( )A, Bنشان دهنده تفاوت معنیدار ( )p˂۰/۰5بین تیمارهای مختلف میباشد.

بیشترین میزان عرض ویلیها ( )۱7۱/۱8±5۰/7۹ µmدر
ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  ۱۰۰۰ mg/kgاسانس و
کمترین آن در ماهیان تیمار شاهد اندازهگیری شد.
همچنین نتایج اندازهگیری عرض کریپتها نشان داد،
ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  ۱۰۰۰ mg/kgاسانس
کمترین عرض کریپتها ( )4۹/۳۱±۱4/8۳ µmرا دارا
بودند .بیشترین نسبت توسعه الیه مخاطی به سروزی
( )7/۱۹±۰/76در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
 5۰۰ mg/kgاسانس اندازهگیری شد و در ماهیان تیمار
شاهد و جیره حاوی  ۱۰۰۰ mg/kgاسانس تقریبا برابر بود
(شکل C ،A-۱و  .)Eنتایج شمارش تعداد سلولهای
28

گابلت نشان داد در ماهیان پرورش یافته با جیره حاوی
 ۱۰۰۰ mg/kgتعداد سلولهای گابلت نسبت به ماهیان
شاهد بیشتر شده بود در حالی که در ماهیان پروش یافته
در تیمار حاوی  5۰۰ mg/kgاسانس تعداد سلولهای
گابلت نسبت به تیمار شاهد کمتر بود (شکل  D ،B-۱و
 .)Fنتایج آنالیز بافت کبد نشان داد ،هپاتوسیتها عمدتاً
دارای هستههای بزرگ و کروی بودند که در بخش مرکزی
سلولها ،قرار گرفته بودند.
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جدول  :1میزان پارامترهای بافت شناسی روده و کبد گورخر ماهی ( D. rerioارتفاع ویلی ،عرض ویلی ،عرض کریپت ،نسبت توسعه الیه
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در این رابطه ارتفاع ویلیها از قسمت پایهایی هر ویلی تا
قسمت راسی آن ) ،(VLعرض ویلیها ) (VWو عرض
کریپتها ) (CWمیباشد.
تجزیه و تحلیل داده ها :پس از بررسی نرمالیتی دادهها،
مقایسه تاثیر تیمارهای مختلف بر فاکتورهای اندازهگیری
شده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (One-way
) Anovaو بررسی تفاوت میان تیمارهای مختلف با
استفاده از آزمون دانکن تعیین شد .آزمونهای آماری
شد.
انجام
SPSS-19
افزار
توسط نرم

نتایج
روده در گورخرماهی شبیه به دیگر مهرهداران از چهار الیه
مخاطی ،زیرمخاطی ،الیه ماهیچهای و سروز تشکیل شده
است (شکل  A -۱و  .)Bنتایج فاکتورهای اندازهگیری
شده مطالعات بافتی در جدول  ۱ارائه شده است .بیشترین
میزان ارتفاع ویلیهای رودهای ()48۰/86±۱۱۰/45 µm
در ماهیان پرورش یافته با جیره حاوی 5۰۰ mg/kg
اسانس زیره سبز و کمترین میزان آن (µm
 )457/88±۹۳/26در ماهیان تیمار شاهد دیده شد.

مجله علمی شیالت ایران

سال بیست و هفت /شماره 3
] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.117979

بافتی از روده گورخرماهی در تیمار شاهد ،ویلیها و فضای داخلی روده دیده میشوند .همچنین در بزرگنمایی باالتر ،ویلیها،
انتروسیتها ،الیه سروز ،الیه ماهیچهای ،الیه زیر مخاط و مخاط در تصویر مشاهده میشوند .اشکال  Cو  Dتصاویر برش بافتی از روده
گورخر ماهی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  500 mg/kgاسانس زیره سبز ،ویلیها و فضای داخلی روده و سلولهای گابلت با تعداد
کمتر نسبت به تیمار شاهد دیده میشوند .اشکال  Eو  Fتصاویر برش بافتی از روده گورخر ماهی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
 1000 mg/kgاسانس زیره سبز ،بیشترین میزان عرض ویلیها ،کمترین میزان عرض کریپتها و بیشترین تعداد سلولهای گابلت مشاهده
شدند.
 :CWعرض کریپت ()Crypt width؛  : Eانتروسیت ()Enterocytes؛  :Gسلول گابلت ()Goblet cell؛  :Luفضای داخلی لوله گوارش
()Lumen؛  :Mمخاط ()Mucosa؛  :Muالیه ماهیچهایی ()Muscularis؛  :Sسروز ()Serosa؛  :SMزیر مخاط ()Sub-mucosa؛  :Vویلی
(.)Villi
Figure 1: Beginning portion of zebrafish (controlled and fish fed on diet enriched with cumin essential oils) intestine.
A and B, cross sections of the intestine in the control group, villi are visible in the lumen. With higher magnification,
enterocytes, serosa, muscullaris, sub-mucosa and mucosa were seen. C and D, fish fed the diet enriched with cumin
essential oils 500 mg/kg, villi are visible in the lumen and goblet cell number was lower than control treatment. E and
F, fish fed the diet enriched with cumin essential oils 1000 mg/kg, the highest villi width, the lowest crypt width, and
the highest number of goblet cells were observed.

در میان هپاتوسیتها ،مویرگهای سینوزوئیدی به همراه
گلبولهای قرمز مشاهده شد .قطر هسته سلولهای کبدی
در تیمار شاهد  ۱۰/57±۰۱/6۹ µmاندازهگیری شد
(شکل  A-2و .)Bبه طور کلی ،قطر هسته سلول های
کبدی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 5۰۰ mg/kg

اسانس زیره سبز نسبت با تیمار شاهد اندکی بیشتر (شکل
 C-2و  )Dو این تغییرات در ماهیان پرورش یافته در
تیمار حاوی  ۱۰۰۰ mg/kgاسانس افزایش بیشتری نشان
داد (شکل  E-2و  .)Fقطر سلولهای کبدی در ماهیان
شاهد  2۳/6۳±4/۱۰ µmاندازهگیری شد (شکل .)B-2
2۹
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شکل  :1تصاویر بافت شناسی از ابتدای روده گورخر ماهی ) (D. rerioشاهد و تغذیه شده با اسانس زیره سبز .اشکال  Aو  Bتصاویر برش
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بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی...
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گورخر ماهی در تیمار شاهد ،مویرگها و هپاتوسیتها با ساختار منظم و هسته مرکزی در سیتوپالسم مشاهده میشوند .اشکال  Cو
Dتصاویر برش بافتی از کبد گورخرماهی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  500 mg/kgاسانس زیره ،مویرگها و هپاتوسیتها با
ساختار منظم دیده میشوند ،در ماهیان تغذیه شده با این تیمار عارضه هیستوپاتولوژیک مشخصی بافت کبد دیده نشد .اشکال  Eو
Fتصاویر برش بافتی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  1000 mg/kgاسانس زیره ،رگهای خونی ،مویرگها و هپاتوسیتها دیده
میشوند .واکوئله شدن ،خارج شدن هسته از موقعیت مرکزی ،افزایش اندازه هپاتوسیتها و نکروز خفیف در ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی  1000 mg/kgاسانس زیره مشاهده شد.
 :Cمویرگ ()Capillary؛  : Cyسیتوپالسم ()Cytoplasm؛  :Hهپاتوسیت ()Hepatocyte؛  :Nهسته ()Nucleus؛  :Vسیاهرگ خونی
(.)Vine
Figure 2: Liver histology from zebrafish (controlled and fish fed on diet enriched with cumin essential oils). A and B,
in the control group capillaries and normal arrangement of hepatocytes were observed. C and D, fish fed with cumin
essential oils as fish diet additives 500 mg/kg, capillaries and normal arrangement of hepatocytes were observed. No
histological abnormalities were observed. E and F, fish fed with cumin essential oils as fish diet additives 1000 mg/kg,
vacuolation, hepatocyte enlargement and small necrosis were observed.

قطر سلولهای کبدی در ماهیان تیمار شده با اسانس زیره
سبز نسبت با تیمار شاهد افزایش یافت و این افزایش در
ماهیان تیمار شده با غلظت باالی اسانس (µm
 )2۹/4۱±6/۹۰بیشتر بود (شکل  D-2و .)Fهمچنین
واکوئله شدن ،افزایش اندازه هپاتوسیتها ،خارج شدن
۳۰

هسته از موقعیت مرکزی و نکروز خفیف در برخی از
ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  ۱۰۰۰ mg/kgاسانس
زیره دیده شد.
نتایج آزمون واریانس یک طرفه نشان داد فقط قطر
سلولهای کبدی در ماهیان تیمار شده با جیره حاوی

Downloaded from isfj.ir at 5:14 +0330 on Monday December 17th 2018

شکل  :2تصاویر بافت شناسی کبد گورخر ماهی  D. rerioشاهد و تغذیه شده با اسانس زیره سبز .اشکال  Aو  Bتصاویر برش بافتی کبد
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بحث
روده به عنوان محل اصلی هضم و جذب مواد غذایی و کبد
با ایفاء نقش در سوخت و ساز ،ذخیرهسازی چربی ،گوارش
و سمزدایی نقش مهمی در فرآیند تغذیه ایفاء میکنند
(ستوده و همکاران .)۱۳۹4 ،مجرای رودهای در مهرهداران
توسط یک الیه از سلولهای اپیتلیومی پوشیده شده
است .این الیه سلولی محافظی در برابر محیط بیرونی
است و به صورت انتخابی برای جذب مواد غذایی،
الکترولیتها و آب عمل میکند در حالی که نسبت به
ورود پاتوژنها و آنتیژنها ،مقاوم است (Peterson and
) .Artis, 2014این الیه همچنین یک میانجی در پاسخ
های ایمنی است و در شناسایی پاتوژنها از باکتریهای
همزیست دستگاه گوارش عمل میکند (Martin et al.,
) .2016نتایج مطالعات بافت شناسی روده در ماهیان
شاهد و ماهیان تغذیه شده با اسانس گیاه زیره سبز نشان
داد به طور کلی اختالفات بافت شناسی کمی بین ماهیان
تیمار شده با ماهیان شاهد وجود داشت و این اختالفات از
نظر آماری معنیدار نبودند .در ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی غلظت باال و پایین اسانس زیره سبز ،بلندی و عرض
ویلیها نسبت به ماهیان شاهد بیشتر شده بود در حالی
که عرض کریپتها کمی کاهش یافت .نتایج پژوهشهای
محققین نشان داده است که این تغییرات میتواند مرتبط
با اثرات ضد باکتریایی اسانس و در نتیجه آن کاهش
باکتریهای پاتوژن و در نهایت صدمه کمتر به بافت اپی
تلیومی روده باشد .نتایج تحقیقات انجام شده بر روی
ماهی تترایدم زرد نیز نشان داد که استفاده از جیره
حاوی اسانس گیاه پونه کوهی منجر به توسعه چین
خورگیهای رودهای میشود ) .(Ferreira et al., 2016به
طور کلی ،افزایش سطح چین خوردگیهای رودهای فرایند
هضم و جذب را بهبود می بخشد و در نتیجه منجر به
مصرف کارآمد تر مواد مغذی میشود .اسانسهای گیاهی

همچنین موجب بهبود وضعیت ایمنی بدن میشوند ،در
نتیجه موجب افزایش در دسترس قرار گرفتن مواد مغذی
برای جذب در روده و در نهایت رشد بهتر می شوند
) (Franz et al., 2010در مطالعه حاضر اختالف معنی
داری بین تعداد سلولهای گابلت در تیمار های مختلف
دیده نشد ،اگرچه تعداد سلولهای گابت در تیمار تغذیه
شده با جیره حاوی  ۱۰۰۰ mg/kgاسانس نسبت به سایر
تیمارها بیشتر بود .ترشحات سلولهای گابلت محافظی را
برای سلولهای اپی تلیومی فراهم میکند ،همچنین این
سلولها اصطکاک لوله گوارشی را کاهش میدهند و
حرکت مواد غذایی را در دستگاه گوارش تسهیل میکنند
) .(Faccioli et al., 2014تحقیقات مختلف نشان داده
اند که تعداد و عملکرد سلولهای گابلت در شرایط مختلف
تغییر میکند .برای مثال ،مقدار ترشح مواد موکوسی در
زمان افزایش بار میکروبی بیشتر میشود (Kandori et
) .al., 1996همچنین برخی محققین بیان نمودند ،وجود
انگلهای گوارشی سبب افزایش تعداد سلولهای گابلت
میشوند (Khan and Collins, 2004; Ishikawa et
) .al., 1997در پژوهش حاضر کاهش تعداد سلول های
گابلت در تیمار حاوی غلظت کمتر اسانس ()5۰۰ mg/kg
میتواند نشاندهنده اثر بخشی اسانس زیره سبز در کنترل
رودهای
پارازیتهای
و
میکروارگانیسمها
باشد Ghazanfari .و همکاران ( )2۰۱5نیز نشان دادند
استفاده از روغن گشنیز در جیره غذایی موجب کاهش
تعداد سلولهای گابلت در روده می شود که نتایج بدست
آمده در تحقیق حاضر تایید کننده نتایج این محققین
است .نکته قابل توجه آن است که در تیمارهای حاوی
غلظت باالی اسانس تعداد گابلت نسبت به تیمار حاوی
غلظت کمتر اسانس بیشتر بود .به طور کلی ،استفاده از
اسانسهای گیاهی در جیرههای غذایی دارای یک غلظت
بهینه است که باید بررسی و تعیین شود .برای مثال،
 Dušanو همکاران ) (2۰۰6اثرات ضد باکتریایی و
همچنین سیتوتوکسیسیتی چند اسانس گیاهی (دارچین،
میخک ،پونه کوهی و آویشن) مختلف را در شرایط
آزمایشگاهی بر محیط کشت باکتری و سلولی مطالعه
کردند .نتایج این محققین نشان داد اگرچه غلظتهای
۳۱
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 ۱۰۰۰ mg/kgاسانس با ماهیان شاهد و تیمار حاوی
 5۰۰ mg/kgاسانس اختالف معنیداری نشان دادند
( )p˂۰/۰5و در دیگر فاکتورهای سنجیده شده اختالف
معنیداری دیده نشد.
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تشکر و قدردانی
نویسندگان از دانشگاه زابل بخاطر تأمین هزینه اجرای این
تحقیق (شماره پژوهانه  )UOZ-GR-9517-45 :تشکر و
قدردانی مینمایند.
منابع
حقیرالسادات ،ب.ف ،.وحیدی ،ع.ر ،.صبور ،م.ح،.
عظیم زاده م ،.کالنتر ،س.م .و شرف الدینی ،م.
 .1390بررسی ترکیبات مؤثره و خواص آنتی اکسیدانی
(Cuminum
اسانس گیاه دارویی زیره سبز
) cyminum Lبومی استان یزد .مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:)4( 2 ،
.472-48۱
دانشمندی ،س ،.سلیمانی ،ن ،.مرتضی ،ستاری ،م.
و پورفتح اله ،ع.ا .1389 .اثرات متقابل دارویی و
فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز .مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.75-82 :)2( ۱۳ ،
ستوده ،ا ،.عابدیان کناری ،ع ،.خدابنده ،ص .و اوجی
فرد ،ا .1394 .تغییرات بافت شناسی دستگاه گوارش
و ترکیب اسیدهای چرب ماهی آزاد دریای خزر
) (Salmo trutta caspiusدر اثر تغذیه با سطوح
مختلف اسیدهای چرب ضروری  EPAو  DHAو
ویتامین  Dجیره .مجله بوم شناسی آبزیان:)۳( 5 ،
.۱24-۱۳8
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به طور کلی ،با توجه به افزایش نسبت توسعه الیه مخاطی
به سروزی و همچنین کاهش تعداد سلولهای گابلت در
ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  5۰۰ mg/kgاسانس
زیره سبز بنظر میرسد استفاده از غلظتهای پایین
اسانس در جیره میتواند منجر به بهبود ویژگیهای
هیستولوژیک دستگاه گوارش گورخر ماهی شود .البته
شایان ذکر است از آنجایی که در مطالعه حاضر
شاخصهای رشد و بقاء در ماهیان مطالعه نشدهاند،
نمیتوان به نقش استفاده از اسانس زیره سبز بر بهبود
شاخصهای پرورشی بحث نمود و نیازمند مطالعات
تکمیلی است.
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باالی اسانسها میتواند رشد باکتریها را کامالً متوقف
کند ،ولی اثرات سیتوتوکسیک آنها نیز زیاد است .در
حالیکه در غلظتهای پایینتر اثرات سلولکشی کمتری
مشاهده شد .این محققین نتیجهگیری کردند برای آنکه
بتوان بهترین کارایی را از اسانسها گرفت ،باید غلظتی
استفاده نمود که عالوه بر داشتن خاصیت باکتریکشی،
اثرات سیتوتوکسیک آن در کمترین حالت ممکن باشد
(.)Dušan et al., 2006
در این تحقیق ،بررسی ساختار سلولهای کبدی نشان داد
هپاتوسیتها در تیمار شاهد و حاوی  5۰۰ mg/kgاسانس
دارای ساختار نرمال با لوبولهای منظم میباشند که
هستهها در مرکز سلول قرار گرفته است و نشاندهنده
سالمت کبد میباشد .مطالعه تغییرات بافت شناسی کبد
میتواند اطالعات مفیدی در مورد کیفیت جیره ،سوخت و
ساز بدن و وضعیت تغذیهای ماهی ارائه دهد (ستوده و
همکاران .)۱۳۹4 ،در پژوهش حاضر با افزایش میزان
اسانس در جیره غذایی قطر هپاتوسیتها افزایش بیشتری
یافت و اختالف معنیداری با سایر تیمارها نشان داد.
همچنین در برخی از بخشها هپاتوسیتها ساختار نرمال
خود را از دست دادند و هسته از موقعیت مرکزی خودش
خارج شد .بررسی ماهی  Astyanax altiparanaeنیز
نشان داده است که در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
اسانس پونه کوهی اندازه هپاتوسیتها نسبت به ماهیان
شاهد بزرگتر بوده است و محققین علت آن را ترکیبات
فالونوییدی موجود در اسانس پونه کوهی ذکر کردند که
به دلیل خواص هیپوگلیسیمیک منجر به افزایش ذخیره
گلیکوژن کبدی و بزرگ شدن اندازه هپاتوسیتها میشود
) .(Ferreira et al., 2016در تحقیق حاضر نیز افزایش
اندازه هپاتوسیتها را میتوان به دلیل نقش اسانس زیره
سبز در کاهش قند خون و به موجب آن افزایش میزان
ذخیره گلیکوژن در هپاتوسیتها دانست .اسانس زیره سبز
نیز به دلیل داشتن ترکیبات مختلفی از قبیل کومین
آلدهید یا  -4ایزوپروپیل بنز آلدهید میتواند به عنوان
مهار کننده آلدوز ردکتاز و آلفا گلوکوزیداز عمل نماید و در
نتیجه منجر به کاهش قند خون شود (محیطی اردکانی و
همکاران.)۱۳۹۰ ،
۳2
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Abstract
Present study was conducted to investigate the effects of cumin (Cuminum cyminum) essential
oil on the intestine and liver tissues of zebra fish. Essential oil was added to the diet in two
concentrations (500 and 1000 mg/kg) and at the end of the experiment (8 weeks) histological
studies were performed. The results showed that villus height and width, absorption surface
area of the intestinal mucous membrane surface, diameters of hepatocyte and their nucleus in
the fish that fed with the essential oils were higher than control treatment, while the crypt
depth decreased compared with the control. In fish grown with diet containing 1000 mg/kg,
the number of goblet cells increased compared with control group, while in fish fed with the
lower concentrations, the number of them was lower. Despite the observed changes in the
measured parameters just the diameters of the hepatocytes in fish fed with diets containing
1000 mg/kg essential oils showed a significant difference and the size of these cells was larger
than other treatments. In general, due to the increase in the absorption surface area and
decrease in the number of goblet cells in fish fed with diet containing 500 mg/kg essential oil
it seems that the use of low concentrations of essential oils can improve the histological
characteristics of the digestive tract.
Keywords: Cumin, Goblet Cell, Hepatocyte, Intestine, Zebra Fish
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