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چکیده
زمینه و هدف :در چند سال گذشته استفاده از محرك هـاي ایمنـی بـا منشـاء گیـاهی در آبزیـان گسـترش یافتـه اسـت .یکی از
این گیاهان دارویی که کاربرد آن در آبزي پروري در تعدادي از مطالعات مـورد بررسـی قـرار گرفته است ،زنجبیل می باشد .زنجبیل
به دلیل اثرات مهمی که در رشد و سالمت دارد بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است.
روش کار :نتایج نشان داد استفاده از عصاره زنجبیل در جیره غذایی در میزان گلبول هاي قرمز ،گلبول هاي سفید ،هماتوکریت و
لنفوسیت ها در تیمار  10گرم بر کیلوگرم اختالف معنی داري با گروه شاهد داشتند( ،)p≤0/05در حالی که غلظت هموگلوبین،MCV ،
 ،MCHC ،MCHتعداد نوتروفیل ها و مونوسیت ها هیچ اختالف معنی¬داري را نشان ندادند( .)p≥0/05شاخص هاي پروتئین کل،
آلبومین کل و گلوبولین کل نیز در تیمار  10گرم بر کیلوگرم اختالف معنی داري را با گروه شاهد نشان دادند ( ،)p≤0/05اما گلوکز،
کلسترول و تري گلیسیرید اختالف معنی داري نداشتند (.)p≥0/05
نتیجه گیري :نتایج بررسی حاضر نشان داد که استفاده از عصاره زنجبیل در جیره غذایی باعث تغییر در برخی شاخص هاي خونی
و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آالي رنگین کمان می گردد و باعث بهبود سالمت ماهی قزل آال می گردد.
واژههاي کلیدي :عصاره زنجبیل ،خون ،بیوشیمیایی ،قزل آالی رنگین کمان.

مقدمه
افزایش رشد و بازماندگی از اهـداف مهـم در صـنعت

انواع باکتری ها به آنتی بیوتیک ها ،تخریب و تهدید

آبـزی پـروری می باشند( ،)49اما وقوع بیماری ها یک

محیط زیست جانوری و نیز عـوارض جـانبی بـر سیستم

عامل محدود کننده در توسعه آبزی پروری پایدار

های فیزیولوژیک آبزیان از جمله سیستم ایمنی ماهی و هم

محسوب می شود( .)43در سال های اخیر محرك های

چنین حضور باقیمانده های دارویی در گوشت ماهی و

ایمنی در صنعت آبزی پـروری بـه منظـور تقویـت و

مضرات آن بر سالمت مصرف کننده وجود دارد(.)31

افـزایش فعالیـت مکانیسم های دفاعی اختصاصی و

محرك های ایمنـی عـالوه بر افزایش مقاومت در برابر

غیراختصاصی و به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی

بیماری ها ،موجب افزایش رشد و بقاء می گردند .بنابراین

بیوتیک ها معرفی شده اند( .)55آنتی بیوتیک ها به دالیل

به نظـر مـی رسـد کـه محرك های ایمنی به عنوان

مختلـف مـی تواننـد تهدیـدی بـرای محـیط زیسـت و

جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها و حتـی

سالمتی انسان باشند ،به خصوص هنگامی که آنتی بیوتیک

واکسیناسـیون بـرای کنتـرل استرس و بیماری ها و افزایش

ها وارد آب های سطحی شـوند ،امکـان افـزایش مقاومت

رشد باشند( .)56در بین محرك های ایمنی ،ترکیبات
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گیاهی دارای مزیت هایی از جمله دسترسی آسان ،قیمت

است که از جمله می توان به بررسی عصـــاره زنجبیـــل

پایین ،تجزیه پذیری سریعتر و در نتیجه خطر کمتر برای

بـــر شاخص های بیوشیمیایی سرم و پارامترهای ایمنـی

محـیط زیسـت مـی باشـند( .)51در چند سال گذشته

فیـل ماهی پرورشی( ،)5اثر عصاره زنجبیل بر پارامترهای

استفاده از محرك هـای ایمنـی بـا منشـاء گیـاهی در

خونی و سرمی در ماهی بنی (Mesopotamichthys

آبزیـان گسـترش یافتـه اسـت .یکی از این گیاهان دارویی

) ،)1( sharpeyiاثرات پودر زنجبیل برخی پارامترهای

که کاربرد آن در آبزی پروری در تعدادی از مطالعات

ایمنی موکوسی و پارامترهای خونی در بچه ماهی سفید

مـورد بررسـی قـرار گرفته است ،زنجبیل می باشد .زنجبیل

دریای خزر ( ،)11((Rutilus frisi kutumتاثیر عصاره

با نام علمی  Zingiber officinaleاغلب به عنوان گیاه

زنجبیل بر برخی شاخص های خونی ،بیوشیمیایی و ایمنی

دارویـی و ادویـه ای مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد(.)40

ماهی قزل آالی رنگین کمان( ،)2اثرات پودر زنجبیل بر

زنجبیل بر علیه طیـف وسیع و گسترده ای از بیماری ها

پارامترهای خون شناسی و ایمنی شناسی ماهی قزل آالی

مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت( )25و ایـن به دلیل

رنگین کمان( ،)30اثر پودر زنجبیل بر برخی شاخص های

داشتن خواص آنتـی اکسـیدانی( ،)29کنتـرل کننـده

خونی و ایمنی فیل ماهی پرورشـی( ،)27اثر عصاره زنجبیل

بـاکتری هـای بیمـاری زا( ،)36فعالیت های ضد

بر شاخص های خونی و بیوشیمیایی فیل ماهی( ،)57اثر

قارچی( ،)18ضد ویروسی( )24و تقویت کننـده سیسـتم

زنجبیل بر پارامترهای خون شناسی ماهی Clarias

ایمنـی بدن( )19می باشد .هماتولوژی یا خون شناسی

 ،)46(gariepinusاثر زنجبیل بر پارامترهای خون و ایمنی

موضوعی بالینی و بر پایه درك اصول علمی و تحقیقات

شناسی و مقاومت در برابر باکتری فتوباکتریوم

آزمایشگاهی و یکی از شاخص های مهم و مدرن علوم

دامسال( )Photobacterium damselaeدر ماهی سی بریم

پزشکی ،دامپزشکی ،شیالت و زیست شناسی است .به

) )37((Sparidentex hastaاشاره کرد .ماهی قزل آالی

دلیل راحتی و نمونه برداری چندباره خون از یک ماهی،

رنگین کمان یک از مهم ترین گونه های پرورشی می

بافت خون ،بافت مناسبی برای مطالعات تعیین سالمت و یا

باشد که هم برای تغذیه انسانی و هم برای صید ورزشی

بیماری ماهیان است و می تواند به عنوان یک تابلوی

پرورش داده می شود( .)15در این بررسی نیز اثرات

بهداشتی و سالمتی نیز عمل کند .لذا استفاده از شاخص

عصاره زنجبیل بر فاکتورهای خونی در ماهی قزل آالی

های خونی به عنوان ابزاری برای پی بردن به وضعیت

رنگین کمان پرداخته شد.

سالمت ماهی و آبزیان بسیار مفید خواهد بود(.)12،14

مواد و روش ها

پارامترهای خونی در ماهیان ممکن است تحت تاثیر عوامل

در این مطالعه تعداد  750قطعه ماهی قزل آالی رنگین

فیزیولوژیکی مانند جنسیت ،مراحل تولید مثل ،سن ،اندازه

کمان با میانگین وزنی  45/8±3/6گرم در طی  56روز

و وضعیت سالمتی تغییر کنند( .)44به طور کلی ،اتفاق نظر

مورد بررسی قرار گرفتند .ماهیان مورد بررسی به طور

محققین بر آن است که فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان

تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار( 50قطعه در هر تکرار)

در گونه های مختلف ،با هم متفاوت است و ارتباط مستقیم

و در  15مخزن دایره ای شکل با حجم  3000لیتر آب با

و غیر مستقیم زیادی با شرایط محیطی ،تغذیه ای ،سن و

شرایط یکسان از نظر شرایط زیستی و پرورشی قرار داده

غیره دارد( .)54تاکنون مطالعات زیادی در خصوص

شدند .شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب در طی دوره

اثرات زنجبیل بر شاخص های خونی ماهیان صورت گرفته

پرورش مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفتند که
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میانگین درجه حرارت  15±0/5درجه سانتی گراد=7/6 ،

ماهیان قزل االی رنگین کمان  3بار در روز و در ساعات

 ، pHاکسیژن محلول  8میلی گرم در لیتر ،آمونیاك کمتر

 8،12و  4و به میزان  2درصد وزن توده زنده به مدت 8

از  0/01میلی گرم در لیتر ،نیترات کمتر از  0/1میلی گرم

هفته غذادهی شدند .در پایان دوره به منظور ارزیابی تأثیر

در لیتر ،سختی کل  278میلی گرم در لیتر بود .هم چنین

سطوح مختلف عصاره زنجبیل بر برخی شاخص های

شرایط نوری طبیعی  10ساعت روشنایی و  14ساعت

خونی و بیوشیمیایی ماهیان قزل آالی رنگین کمان و

تاریکی بود .برای بررسی اثر عصاره زنجبیل بر شاخص

مقایسه بین تیمارهای مختلف ،ماهیان ابتدا با پودر گل

های خونی ماهی قزل آال ابتدا ریزوم های این گیاه پس از

میخک  150 g/Lبیهوش شدند .از هر تیمار  15نمونه خون

شستشو ،پوست گیری و قطعه قطعه شدن ،در سایه و در

از ورید ساقه دمی ماهیان اخذ گردید .مقدار  2سی سی

دمای اتاق خشک شدند ،سپس به منظور خشک شدن

خون جهت اندازه گیری شاخص های خونی به

نهایی در آون با درجه حرارت  60درجه سانتی گراد قرار

میکروتیوپ های حاوی ماده ضد انعقاد هپارین و  2سی

گرفتند و در انتها به صورت مکانیکی با استفاده از دستگاه

سی خون دیگر به میکروتیوپ های فاقد ماده ضد انعقاد

آسیاب پودر شدند .نمونه ها به مدت  72ساعت در اتانول

جهت اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی سرم منتقل

 75درجه خیسانده شدند .عصاره با استفاده از کاغذ فیلتر

گردید 2 .ساعت بعد از تشکیل لخته در دمای اتاق ،با

واتمن(شماره  )1صاف شده و در دمای  40درجه سانتی

استفاده از دستگاه سانتریفوژ با دور  2500 gبه مدت 15

گراد با استفاده از بخار خالء روتاری تحت کاهش فشار

دقیقه در دمای  4درجه سانتی گراد ،نمونه¬های سرم جدا

تغلیظ شد .عصاره خشک شده در کیسه های در بسته قرار

و تا زمان انجام آزمایشات بعدی در دمای  -80درجه

گرفت و برای  3روز قبل از تولید جیره های غذایی در

سانتی گراد نگهداری شدند .در این مطالعه تعداد گلبول

درجه حرارت  4درجه سانتی گراد نگهداری و عصاره

های قرمز( ،)RBCتعداد گلبول های سفید( ،)WBCمیزان

زنجبیل با سطوح  6 ،3 ،1و  10گرم در کیلوگرم به

هماتوکریت( )HCTو غلظت هموگلوبین( )Hbبا استفاده

خوراك تجاری(فرادانه ،شهرکرد ،ایران) به عنوان جیره

از روش  Feldmanو همکاران( )2000اندازه گیری

غذایی پایه اسپری گردید .هم چنین یک گروه با عصاره

شدند( .)26اندیس های گلبولی میانگین حجم یک گلبول

صفر و همان غذای تجاری به عنوان جیره غذایی شاهد در

قرمز( ،)MCVمیانگین هموگلوبین یک گلبول

نظر گرفته شد .در ادامه جیره های غذایی ساخته شده به

قرمز( )MCHو میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک

مدت  24ساعت در دمای  35درجه سانتی گراد خشک

گلبول قرمز( )MCHCبا استفاده از فرمول های زیر محاسبه

شدند .پلت ها با حل کردن  4درصد ژالتین در آب مقطر

شدند:

به عنوان یک چسباننده به نسبت  )V/W( 5:40برای ثابت
کردن عصاره های گیاهی پوشانیده و به نسبت مساوی
ژالتین به جیره غذایی تیمار شاهد افزوده شد( .)59پلت ها
به مدت  6ساعت در دمای اتاق( 25درجه سانتی گراد)
خشک و تا زمان استفاده در کیسه های در بسته در دمای
 4درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند .پس از اتمام
فرایند ساخت جیره های آزمایشی در تمامی گروه ها

)([ = MCV (flمقدار هماتوکریت)mm3(/تعداد
گلبول قرمز برحسب میلیون در ) ]×10
)([ = MCH (pgمقدار هموگلوبین) mm3(/تعداد
گلبول قرمز برحسب میلیون در)] × 10
)([ = MCHC (g /dLمقدار هموگلوبین) ( /مقدار
هماتوکریت)] × 100
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هم چنین ،شمارش افتراقی گلبول های سفید

هماتوکریت MCHC ،MCH ،MCV ،و شمارش افتراقی

خون(نوتروفیل ،لنفوسیت ،ائوزینوفیل و مونوسیت) نیز با

گلبول های سفید در جدول  1آمده است .همان گونه که

تهیه گسترش خون به روش توصیه شده  Borgesو

داده های جدول نشان می دهد تعداد گلبول های قرمز و

همکاران( )2004صورت پذیرفت( .)22پروتئین تام سرم با

سفید ،درصد هماتوکریت و تعداد لنفوسیت ها در تیمار

استفاده از روش بیوره اندازه گیری شد( .)28تری

 10گرم در کیلوگرم اختالف معنی داری با گروه شاهد

گلیسیرید ،کلسترول ،گلوکز ،پروتئین کل و محتوای

دارد ( ،) P≥0/05اما بین غلظت هموگلوبین،MCV ،

آلبومین با استفاده از کیت های تشخیصی ،Ziest Chem

 ،MCHC ،MCHتعداد نوتروفیل ها و مونوسیت ها هیچ

تهران ،ایران اندازه گیری شدند .میزان گلوبولین با کم

اختالف معنی-داری( ) P≤0/05بین تیمار شاهد و دیگر

کردن محتوای آلبومین از پروتئین تام پروتئین سرم محاسبه

تیمارهای مورد مطالعه وجود ندارد .نتایج مربوط به

گردید .پس از جمع آوری داده های آزمایشگاهی تمام

فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل االی رنگین

اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSS 16و برنامه Excel

کمان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنجبیل در

 2010مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از

جدول  2آمده است .همان گونه که داده های جدول نشان

روش آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد .داده ها توسط

می دهد در شاخص های پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین

آزمون توکی در سطح  5درصد با یکدیگر مقایسه شدند.

ما بین برخی تیمارها با گروه شاهد اختالف معنی داری
وجود دارد (.) P≥0/05

نتایج
نتایج مربوط به پارامترهای خونی شامل تعداد گلبول
های قرمز و سفید ،غلظت هموگلوبین ،درصد

جدول  -1تغییرات فاکتورهاي خونی ماهی قزل آالي رنگین کمان تغذیه شده با سطوع مختلف زنجبیل
شاهد

 1گرم زنجبیل در

 3گرم زنجبیل

 6گرم زنجبیل در

 10گرم زنجبیل

شاخص هاي خونی

(بدون زنجبیل)

کیلوگرم غذا

در کیلوگرم غذا

کیلوگرم غذا

در کیلوگرم غذا

گلبول قرمز× 106 /mm3

1/60 ± 0/26

1/66 ± 0/21

1/78 ± 0/18

1/98 ± 0/22

2/23 ± 0/25

گلبول سفید× 106 /mm3

52/2 ± 2/9

56/6 ± 2/7

58/5 ± 2/6

*62 ± 2/6

* 65/2 ± 2/6

هماتوکریت()%

37/2 ± 2/4

40/4 ± 2/3

42/8 ± 2/6

* 44/9 ± 2/1

* 49/5 ± 2/7

هموگلوبین ()g/dL

9/9 ± 0/4

10/6 ± 0/7

10/7 ± 0/8

10/4 ± 0/5

11/3 ± 0/7

)fL(MCV

253 ± 14

256 ± 18

255 ± 17

17±249

246 ± 19

)MCH (pg

60/6 ± 9/8

62/1 ± 8/4

59/4 ± 9/3

61/6 ± 8/3

60/4 ± 7/8

)g/dL(MCHC

20 ± 2/5

19/8 ± 2/1

18/7 ± 2/4

20/8 ± 2/5

21/3 ± 2/5

لنفوسیت ()%

86/3 ± 2/3

87/2 ± 2/7

88/4 ± 2/2

91/4 ± 2/6

93/6 ± 2/5

نوتروفیل ()%

6/6 ± 1/5

5/8 ± 1/4

5/2 ± 1/5

5/0 ± 1/6

4/3 ± 1/6

مونوسیت ()%

3/2 ± 1/3

2/8 ± 1/6

2/6 ± 1/4

2/2 ± 1/5

1/9 ± 1/8

* نشانه وجود اختالف معنی دار بین گروههای آزمایشی با گروه شاهد است)SD±Mean) (p<0.05) (n=15( .

*

*
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جدول  -2بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آالي رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف زنجبیل
شاهد

 1گرم زنجبیل در

 3گرم زنجبیل

 6گرم زنجبیل در

 10گرم زنجبیل

شاخص هاي خونی

(بدون زنجبیل)

کیلوگرم غذا

در کیلوگرم غذا

کیلوگرم غذا

در کیلوگرم غذا

پروتئین کل ()g/dL

3/75 ± 0/19

3/89 ± 0/26

4/12 ± 0/21

*

5/14 ± 0/24

*

5/86 ± 0/23

آلبومین کل ()g/dL

1/72 ± 0/19

1/76 ± 0/12

1/93 ± 0/11

1/98 ± 0/11

*2/19 ± 0/13

گلوبولین ()mg/mL

1/22 ± 0/19

1/0±56/13

1/68 ± 0/22

1/92 ± 0/19

2/44 ± 0/17

گلوکز ()mg/dL

68/5 ± 7/2

74/8±6/2

73/8 ± 7/6

70/8 ± 8/4

72/2 ± 7/4

کلسترول ()mg/dL

180 ± 19

217 ± 26

207 ± 24

214 ± 22

227 ± 23

تري گلیسرید ()mg/dL

322 ± 27

329 ± 22

342 ± 31

346 ± 33

349 ± 23

*

*

* نشانه وجود اختالف معنی دار بین گروه های آزمایشی با گروه شاهد است)SD±Mean) (p<0.05) (n=15( .

بحث ونتیجه گیري

است( .)8در مطالعه حاضر تعداد گلبول های قرمز ،سفید،

خون به عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول ،یکی

هماتوکریت و لنفوسیت ها در تیمار  10گرم زنجبیل

از مهم ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تاثیر

بیشترین مقدار را داشتند و اختالف معنی داری را با گروه

حاالت مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک ترکیبات آن

شاهد نشان دادند .کاهش گلبول های قرمز و هموگلوبین

دستخوش تغییر و نوسان می گردد( .)7،52استفاده از

نشان دهنده کم خونی یا خون ریزی شدید است.

پارامترهای خون شناسی در فعالیت های آبزی پروری

هموگلوبین پایین در حیوانات عموماً به معنی کم خونی

برای بررسی سالمت آبزیان رو به گسترش است(.)41

است( .)14،33کاهش گلبول های سفید می تواند به دلیل

بنابراین برای مقایسه تاثیر رژیم های غذایی متفاوت بر

عدم عملکرد بافت های خون ساز از قبیل کلیه ،طحال و یا

سالمتی و سیستم دفاعی ماهیان آزمایشی می توان شاخص

بیماری های عفونی خاص باشد 5 .نوع سلول

های خونی را بررسی کرد( .)17،53اندازهگیری غلظت

سفید(لنفوسیت ،مونوسیت ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل و

هماتوکریت و هموگلوبین به عنوان شاخصهای

بازوفیل) در بدن وجود دارد که هر کدام نقش متفاوتی را

خونشناسی در پاسﺦهای ثانویه استرس به طور فراوان

در مقابله با ارگانیزم های خارجی بازی می کنند .کاهش

مورد استفاده قرار می گیرند( .)6هماتوکریـت خـون بـه

تعداد لنفوسیت به دلیل نقص در سیستم ایمنی بدن می

عنـوان یک شاخص مهم و رایج در تعیین سالمت و

باشد .تغییرات در سطوح گلبول های سفید و قرمز می تواند

بیماری ماهیـان مـورد استفاده قرار می گیرد(.)35

نشانه کم خونی و نقص در سیستم ایمنی بدن باشد(.)20

هموگلوبین جز اصلی گلبول قرمز است و ترکیبی است

نتایج بررسی حاضر نشان داد افزایش زنجبیل به جیره

پروتئینی که به عنوان وسیله حمل و نقل اکسیژن(97

غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان باعث افزایش تعداد

درصد) و دی اکسیدکربن ( 3درصد) مورد استفاده قرار

گلبول های قرمز ،سفید ،هماتوکریت و لنفوسیت ها در

می گیرد( .)12اندازهگیری گلبولهای سفید(درصد و نوع

ماهی و در نتیجه افزایش شرایط ایمنی و سالمتی در ماهی

آنها) در تعیین وضعیت عمومی ماهی کاربرد فراوانی

قزل آال می گردد .نتایج این مطالعه با نتایج برخی از

میتواند داشته باشد( .)4گلبولهای سفید جزء مکانیسم

مطالعات دیگر هم خوانی دارد .طوسی و همکاران()1389

ایمنی غیراختصاصی(سلولی) به شمار میآیند .تعداد

تاثیر پـودر زنجبیـل بر برخی از فاکتورهای خـونی بچه

گلبولهای سفید در خون ماهیان از لحاظ تعداد کمتر(150

ماهیـان کپـور معمـولی را بررسی کردند و اخــتالف

تا  200هزار عدد در میلی متر مکعب) از گلبولهای قرمز

معنــی داری را بین تعــداد گلبول های سفید مشاهده

40

تغییرات شاخص هاي خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزلآالي رنگینکمان تغذیه شده با عصاره زنجبیل

نمودند( .)10در یک مطالعه در ماهی بنی نشان داده شد

مـاهی پرورشی افزودند .تعداد گلبول های سفید و قرمـز،

که افزودن عصاره زنجبیل به جیره اثر معنی داری بر تعداد

درصـد هماتوکریـت ،حجم متوسط گلبولی و متوسط

گلبول های سفید خون و هماتوکریت در گروه های

هموگلوبین گلبولی در گروه های تیمار شده اختالف معنی

مصرف کننده دارد( .)1ظهیری و همکاران( )1396اثرات

داری نسبت به شاهد نشان نداد .متوسط غلظت هموگلوبین

پودر زنجبیل را بر پارامترهای خونی بچه ماهی سفید

گلبول های قرمز و هموگلــوبین در تیمــار  1درصــد

دریای خزر بررسی کردند .نتایج آن ها نشان داد که در

عصــاره زنجبیــل افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد

شمارش گلبول های قرمز و سفید خون ،هماتوکریت و

داشت .درصد لنفوســیت ،منوســیت ،نوتروفیــل و

هموگلوبین اختالف معنی داری بین تیمارهای تغذیه شده

ائوزینوفیــل در گروه های آزمایشی اختالف معنی داری

با زنجبیل و گروه شاهد وجود دارد .بعالوه ،بیشترین تعداد

با گروه شـاهد نداشت( Jahanjoo .)57و همکاران()2018

لنفوسیت در تیمارتغذیه شده با سطح باالی زنجبیل و

اثر افزودن سیر ،زنجبیل ،آویشن و ترکیب آن ها را بر

کمترین تعداد در گروه شاهد مشاهده شد و اختالف معنی

پارامترهای خونی را در ماهی سی بریم( Spari

داری بین تیمارهای تغذیه شده با زنجبیل و گروه شاهد

 )dentexhastaبررسی کردند .بیشترین تعداد گلبول های

وجود داشت .اما در شمارش مونوسیت ها و ائوزینوفیل ها

سفید و قرمز را در ماهیان تغذیه شده با مخلوط هر  3گیاه

اختالف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده

مشاهده کردند( .)37با توجه به نتایج به دست آمده از این

نشد( Nya .)11و  )2009(Austinاثر زنجبیل را به عنوان

تحقق و مقایسه آن با سایر تحققات صورت گرفته بر روی

محرك ایمنی در ماهی قزل آالی رنگین کمان را بررسی

ماهیان به نظر می رسد ماده زینجرون موجود در زنجبیل،

کردند.آن ها افزایش تعداد نوتروفیل ،ماکروفاژ و

باعث افزایش تولید و فعالیت گلبول های سفید شده و

لنفوسیت را در مقایسه با گروه شاهد در قزل آالی رنگین

بدین وسیله قدرت ایمنی را افزایش می دهد( .)23شاخص

کمان تغذیه شده با پودر زنجبیل گزارش کردند(.)45

های بیوشیمیایی خون ماهی نشان دهنده ی وضعیت تغذیه

 Haghighiو  )2013(Sharif Rohaniاثرات پودر زنجبیل

ای ،صدمات بافتی ،سوخت و ساز چربی و میزان استرس

را بر پارامترهای خون شناسی ماهی قزل آالی رنگین کمان

است( .)58شاخص های بیوشیمیایی خون که جهت

بررسی کردند .نتایج آن ها نشان داد که ماهیان تغذیه شده

بررسی سالمت جانوران مورد استفاده قرار می گیرند

با زنجبیل به طور معنی داری تعداد گلبول های سفید و

آنزیم های متابولیک ،هورمون ها ،مواد مغذی و

قرمز و هماتوکریت باالتری داشتند( Ogueji .)30و

الکترولیتها را شامل می شود( .)34،50پارامترهای

همکاران( )2017اثر چای ترش و زنجبیل را به عنوان

بیوشیمیایی سرم شامل الکترولیت ها(نظیر سدیم ،پتاسیم،

افزودنی غذایی بر پارامترهای خونشناسی ماهی Clarias

کلر و غیره) و غیرالکترولیت ها(شامل پروتئین تام،

 gariepinusبررسی و اعالن کردند باالترین میزان تعداد

آلبومین ،گلوبولین تام و غیره) می باشند( .)9گلوکز به

گلبول های قرمز ،هموگلوبین و حجم سلولی در گروه

عنوان یکی از شاخص های مهم در تعیین وضعیت

تغذیه شده با  4گرم زنجبیل می باشد .در میزان اندیس

فیزیولوزیک ماهی به کار می رود .با افزایش مصرف

گلبول های قرمز تفاوت معنی داری وجود نداشت(.)46

گلوکز و متابولیت های دیگر در بعضی گونه ها ذخایر

 Vahediو همکاران( )2017سطوح مختلف  1 ،0/5و 1/5

گلیکوژن چربی ها کاهش می یابد و احتماالً پروتئین ها

درصد عصاره زنجبیل را به مدت  60روز به جیره فیل

برای تامین انرژی شکسته می شوند( .)12کلسترول ماده
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پیش ساز همه هورمون های استروئیدی است .وقتی بر اثر

 10گرم بر کیلوگرم زنجبیل باالترین مقدار را داشتند و

استرس کورتیزول افزایش می یابد در واقع مقادیر زیادی

اختالف معنی داری را با گروه شاهد نشان دادند .نتایج این

از کلسترول صرف ساخت کورتیزول گردیده است(.)12

تحقیق با نتایج برخی از محققین همخوانی دارد .اسدی و

کلسترول در ساختمان غشای سلولی همراه فسفولیپیدها

همکاران( )1395اثر عصاره زنجبیل را بر پارامترهای

شرکت دارد .میزان کلسترول در بدن نسبت به سن و جنس

سرمی ماهی بنی بررسی و مشاهده کردند .پروتئین سرم و

و حاالت مختلف فیزیولژی متغییر می گردد و تری

آلبومین بعد از استفاده از عصاره زنجبیل به طور معنی

گلیسیرید برای تولید انرژی مورد مصرف قرار می

داری افزایش یافتند( .)1پروتئین تام یک شاخص مهم

گیرد( .)16نتایج بررسی حاضر نشان داد که افزایش

برای تعیین وضعیت تغذیه و سالمتی( )48و ارزیابی شرایط

زنجبیل در جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان

کبد در ماهی است( .)32افزایش میزان پروتئین تام در

تاثیری بر میزان گلوکز ،کلسترول و تری گلیسیرید خون

تیمار  10گرم بر کیلوگرم بیان گر افزایش پاسﺦ سیستم

ماهی ندارد .مطابق با نتایج این مطالعه ،اکرمی و

ایمنی غیراختصاصی در ماهیان این گروه بود .افزایش

همکاران( )1397نیز با بررسی تاثیر عصاره زنجبیل بر

میزان پروتئین تام در این گروه احتماالً به علت افزایش

برخی شاخص های بیوشیمیایی ماهی قزل آالی رنگین

سطح سنتز آلبومین و گلوبولین در کبد( )3و هم چنین به

کمان اعالن کردند که افزایش زنجبیل جیره تاثیری بر

دلیل افزایش میزان تغذیه و یا افزایش هضم و جذب مواد

گلوکز ،کلسترول و تری گلیسیرید ماهی قزل اال ندارد(،)2

غذایی باشد .افزایش میزان پروتئین کل معمولًا با افزایش

هم چنین حسن پور( )1394تاثیر سطوح مختلف  1، 0/5و

تعداد گلبول های سفید به عنوان یکی از منابع تولید

 1/5درصـــد عصـــاره زنجبیـــل را بـــر شاخص های

ترکیبات پروتئینی سرم هم چون ایمونوگلوبولین ها،

بیوشیمیایی سرم فیـل ماهی پرورشی را بررسی نموده و

کمپلمان ،لیزوزیم و سایر آنزیم ها با ساختار پروتئینی

اظهار کرد تفاوت معنی داری بین تیمارهای حاوی عصاره

ارتباط دارد( )42که نشان دهنده اثرات مثبت زنجبیل بر

زنجبیل و گروه شاهد در شاخص های گلوکز و تری

ایمنی غیراختصاصی می باشد .در تحقیق جاری نیز افزایش

گلیسیرید وجود نداشت اما کاهش معنی داری در سـطح

آن ها با استفاده از زنجبیل به دست آمد .گلوبولین ها گروه

کلسـترول در تیمار  1/5درصد به دست آمد( .)5پروتئین

دیگری از پروتئین های تام پالسمایی می باشند که نقش

مهم ترین ماده ارگانیک مورد نیاز برای ساخت و ترمیم

مهمی در فعالیت های ایمونولوژیکی ایفا می کنند(.)3

بافت ها است و نقش مهمی در تأمین انرژی ماهیان

آلبومین و گلوبولین به عنوان عناصر ضروری برای

دارد( .)21آلبومین که در کبد ساخته می شود سبک ترین

نگهداری و حفظ سیستم ایمنی سالم در نظر گرفته می

پروتئین پالسمای خون است و بیش از  50درصد پروتئین

شوند( .)38افزایش میزان آلبومین و گلوبولین در تیمار 10

پالسما را تشکیل می دهد( .)12سوء تغذیه آلبومین سرم را

گرم بر کیلوگرم می تواند نشان گر تقویت سیستم ایمنی

کاهش می دهد( .)16هرگونه تغییر در سطح آلبومین،

غیراختصاصی در ماهیان این گروه نسبت به گروه شاهد

گلوبولین و پروتئین تام پالسما می تواند به عنوان یک

باشد( .)38افزایش این پارامترها در تیمار  10گرم بر

شاخص بالینی در پایش سالمت سیستم ایمنی ،کبد و کلیه

کیلوگرم احتمالًا بعلت افزایش تعداد گلبول های سفید و

ها مورد استفاده قرار گیرد( .)3، 39در تحقیق جاری

سنتز این پروتئین ها توسط آن ها و سلول های پارانشیم

شاخص های پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین در تیمار

بافت کبدی باشد( .)3به طور کلی در مطالعه حاضر بهبود
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شاخص های خونشناسی در ماهی می تواند به واسطه

زنجبیل باشد( .)47بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده

حضور ترکیباتی هم چون ترپنوئیدها ،آلکالوئیدها،

می توان تیمار تغذیه شده با سطح  1درصد عصاره زنجبیل

فالونوئیدها ،پلی فنل ها ،کاروتنوئیدها ،ویتامین ها ،سافین،

را برای بهبود و ارتقاء سالمت ماهی قزل آالی رنگین

استروئید ،تانن ،فیبر ،کربوهیدرات و مواد معدنی در

کمان پیشنهاد کرد.
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Abstract
Inroduction & Objective: In the past few years, the use of safe stimuli of vegetable origin has
increased in aquaculture. Ginger is one of the medicinal plants that has been used in aquaculture in a
number of studies. Ginger has attracted much attention due to its important effects on growth and health
Material and Methods: In the present study, changes in hematological and some blood and
biochemical parameters of rainbow trout with mean weight of 45.80±3.60 g by adding 0, 1, 3, 6 and 10 g /
kg ginger extract in the diet for 8 weeks were evaluated.
Results: The results showed that the use of ginger extract in the diet of rats, white blood cells,
hematocrit and lymphocytes in the 10 g / kg treatment had a significant difference with the control group
(P <0.05), while hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, neutrophil counts and monocytes showed no significant
difference (P> 0.05). Total protein, total albumin, and total globulin also showed a significant difference
with the control group (P <0.05), but glucose, cholesterol and triglyceride did not significantly (P> 0.05).
Conclusion: The results of the present study showed that the use of ginger extract in the diet changes
some blood and biochemical parameters of rainbow trout blood and improves the health of rainbow trout.

Keywords: Ginger Extract, Hematology, Biochemical, Rainbow Trout.
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