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بررسی آسیبشناسی بافتی کبد ،کلیه ،روده و آبشش ماهی قزلآالی
رنگینکمان پرورشی( )Oncorhynchusmykissتغذیه شده با غذای
حاوی  %1پودر عصاره گیاه صبر زرد )(Aloe vera
حمید پورمقیم ،1مسعود حقیقی* ،2مصطفی شریفروحانی

چکیده

3

جایگاه ویژهای داشته است .در طب جدید هم پس از آنکه ژل

علیرغم کاربرد روز افزون گیاه صبرزرد در آبزیان ،تاکنون سمیت احتمالی آن در

آلوئهورا در یک کارآزمایی بالینی ،توسط  Williamsو همکاران

قزلآالی رنگین کمان بررسی نشده است .هدف این تحقیق بررسی احتمال بروز

در سال  1990مورد ارزیابی قرار گرفت ،در نشریه رادیولوژى

برخی جراحات بافتی درماهیان قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با غذای حاوی
پودر عصاره آبی ـ الکلی  %1ازگیاه دارویی صبرزرد بود .تعداد  066قطعه بچه ماهی

آمریکا استفاده از گیاه فوق براى پیشگیری از آسیب پوستی

سالم در محدوده وزنی  11گرم ،بطور تصادفی در  2گروه مساوی وهر گروه شامل1

ناشی از اشعه ایکس توصیه گردید( )11تحقیقات وسیعی بر

تکرار قرار گرفتند .گروها شامل گروه تیمار با صبرزرد( )%1وگروه کنترل (دارونما)%1

روی خواص این گیاه انجام شده و امروزه یکی از متداولترین

میشدند که قبال تدارک غذا برای آنها انجام شده بود .در پایان هفته دهم آزمایش از هر
تکرار تعداد  2قطعه ماهی صید و نمونه برداری از کبد ،روده ،کلیه و آبشش آنها انجام

گیاهانی است که در صنایع مختلف دارویی ،غذایی ،آرایشی و

شد .نمونهها در فرمالین  %16ثابت شده ،سپس با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی

بهداشتی کاربرد دارد(.)9

گردیدند .نهایتا توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند .در نتایج بافتشناسی روده

خواص ضد میکروبی ،ضدویروسی ،ترمیم ضایعات پوستی و

هیچ تغییری در گروه صبرزرد مشاهده نشد .برخی بافتهای کبد و کلیه ماهیان تیمار با
صبرزرد درجاتی از توسعه مراکز مالنوماکروفاژی را نشان داد که این تغییرات محدود
بافتی ،عکسالعمل طبیعی بافتهای مورد مطالعه نسبت به ماده خارجی بوده و ضایعه
جدی محسوب نمیشدند .برخی بافتهای آبشش در هر دو گروه هیپرپالزی
سلولهای پوششی تیغه اولیه را نشان داد که ارتباطی با تیمار دارویی نداشته و مربوط
به شرایط محیطی و کیفیت آب بود .بر اساس یافتههای فوق ظاهرا دز انتخابی ماده
محرک ایمنی صبرزرد برای اندامهای حیاتی مطالعه شده این تحقیق اثرات تخریبی

تاثیر بر رشد و تحریک سیستم ایمنی صبرزرد در انسان و
حیوانات خونگرم اثبات شده میباشد( .)9در ماهیها نیز طی
سالهای اخیر چندین گزارش از تاثیرات مثبت این گیاه بر
محافظت از کبد و بافتهای دیگر در مسمومیتها ،عملکرد
رشد ،ترمیم زخم ،تحریک ایمنی و افزایش مقاومت در برابر

نداشته است.

عوامل عفونی منتشرشده است(11و .)9 ،2 ،16اثر تحریک کننده

واژگان کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،صبر زرد ،آسیبشناسی بافتی

سیستم ایمنی غیر اختصاصی در ماهی قزلآالی رنگینکمان

تاریخ دریافت 99/9/22 :تاریخ پذیرش99/12/9 :

توسط پودر عصاره آبی ـ الکلی صبرزرد با غلظت  %1در
ترکیب با غذا و تجویزاز مسیر گوارشی در مطالعات قبلی به

مقدمه

اثبات رسیده است ( ،)9ولی از آنجایی که عصارههای گیاهان

گیاه دارویی صبرزرد ( )Aloe veraاز زمانهای قدیم به دلیل

ترکیبات پیچیده و گاهی ناشناختهای دارند که احتمال بروز

اثرات منحصر به فرد به ویژه در زیبایی و شادابی پوست انسان

ایجاد سمیت در آنها زیاد است ،الزم است تا در کنار بررسی

شناخته شده بوده و در طب سنتی مصر ،آفریقا ،یونان و ایران

اثرات مثبت ،به اثرات منفی احتمالی ناشی از آنها نیز توجه شود.

 -1دانش آموخته دکترای تخصصی فارماکولوژی ،گروه علوم پایه دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران
* -2مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکر تحقیقات ماهیان سرد آبی ،سارمان تحقیقات ،آمورش و ترویج

کشاورزی ،تنکابن ،ایرانMasoud126@yahoo.com
 -1مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سارمان تحقیقات ،آمورش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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از جمله ،اثراتی که احتمال بروز آنها بر روی ارگانهای در

دماسازی به استخرهای گرد بتونی منتقل شده و برای مدت 2

معرض گیاه دارویی وجود دارد .چنین مطالعاتی قبل از پیشنهاد

هفته جهت سازگاری با محیط نگهداری شدند .سپس برای

استفاده از هر گونه دارو یا عصارهای در سطح صنعتی ،صورت

انجام آزمایش ،ماهیان به 2گروه تیمار با صبرزرد وکنترل تقسیم

پذیرفته و در مورد بسیاری عصارههایی که امروز در بازار

و هر گروه با  1تکرار در مجموع در  0استخر گرد بتونی با

حضور دارند ،راستی آزمایی قبال انجام گرفته است( .)9در مورد

ظرفیت آبی  1666لیتر (هر استخر حاوی  166عدد بچه ماهی

گیاه صبرزرد نیز علیرغم گزارشات متنوعی که در زمینه اثرات

 11گرمی) توزیع شدند .تغذیه ماهیهای هر گروه با غذای

مختلف آن طی سالهای اخیر در انواع ماهیان منتشر شده ولی

فراهم شده خاص ،فقط یک بار در روز و در اولین وعده غذایی

تاکنون تاثیرات سمی احتمالی آن بر روی بافتهای ماهی

(ساعت  8صبح) صورت میگرفت و در بقیه وعدهها از غذای

قزلآالی رنگین کمان پرورشی بررسی نشده است ،لذا در این

معمولی (بدون مواد افزودنی) استفاده میشد و این کار به مدت

مطالعه با نمونه برداری از روده ،کبد و کلیه که در کار جذب،

 16هفته انجام شد( .)9در پایان هفته دهم از هر تکرار دو نمونه

متابولیسم و دفع موادی که از راه خوراکی تجویز میشوند

ماهی صید گردید که پس از بیهوش شدن با  MS222کالبد

دخالت دارند ،سالمت دز انتخابی صبرزرد ( )%1به عنوان ماده

گشایی شده ،از هر ماهی  9نمونه مربوط به کلیه ،کبد ،روده و

محرک ایمنی در این ماهی بررسی شده است .وضعیت

آبشش اخذ گردید و در فرمالین  %16در داخل ظروف

آبششها نیز صرفا به عنوان شاخصی برای بررسی کیفیت آب

مخصوص نمونهبرداری قرار گرفت .باتوجه به اینکه  0تکرار

مورد مطالعه قرار گرفته است.

داشتیم مجموعاً  12ماهی جهت نمونهبرداری ،صید و
کالبدگشایی گردید که از هر ماهی نیز  9عضو ،یعنی در مجموع

مواد وروش کار

 98بافت جهت بررسی بافتشناسی فراهم گردید .نمونهها به

در شروع تحقیق برگهای کامالً ارگانیک گیاه آلوئه ورا طبی از

آزمایشگاه بافتشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

شرکت هاوین کشت جنوب خریداری شد .عصارهگیری آبی ـ

واحد علوم وتحقیقات تهران منتقل گردیدند .تهیه مقاطع

الکلی در شرکت کشت و صنعت سها جیسا و تبدیل عصاره به

میکروسکوپی و رنگآمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین

پودر خشک در مرکز رشد فرآوردههای دارویی دانشکده

( )H&Eطبق روشهای استاندارد صورت پذیرفته و مقاطع تهیه

داروسازی تهران انجام گرفت .پودر عصاره خشک شده در یک

شده با میکروسکوپ نوری مطالعه گردیدند.

کارگاه تولید غذای قزلآال در تنکابن به نسبت  %1به غذا افزوده
شد و مکمل غذایی گروه صبرزرد آماده شد .برای آماده سازی

نتایج

غذای گروه کنترل نیز ترکیبی از  %1دارونما(مخلوطی از پودر

در بررسی نمونههای کبد ،تنها دو مورد افزایش خفیف مراکز

تالک والکتوز)به غذای پایه افزوده شد.

مالنوماکروفاژ در ماهیان تیمار با صبرزرد مشاهده گردید

تعداد  066قطعه بچه ماهی قزل آال رنگین کمان با میانگین

(نگـاره  .)1نمونههای مربوط به روده در هر دو گروه سالم بوده

وزنی  11گرم ،پس از اطمینان از سالمتی ظاهری ماهیها با

و هیچگونه تغییرات بافتشناسی را نشان نمیدادند (نگاره .)2در

توجه به عالیم بالینی ،از یک کارگاه معتبر تکثیر ماهی و تحت

نمونههای کلیه گروه صبرزرد نیز دو مورد توسعه مراکز

نظارت بهداشتی در تنکابن تأمین گردید و به مرکز تحقیقات

مالنوماکروفاژ با شدت متوسط مشاهده گردید (نگاره .)1

ماهیان سردآبی کشور در تنکابن منتقل شد .ماهیان پس از هم

نمونههای آبشش در هر دو گروه کنترل و تیمار با صبرزرد
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درجاتی از هیپرپالزی سلولهای اپیتلیوم پوششی در انتهای

ارگانهای مطالعه شده واکنشهای نکروتیک یا التهابی مشاهده

المالهای اولیه ،پرخونی و در یک مورد گرزی شدن انتهای

نگردید .شاخصهای بررسی شده در ارگانها و نتایج حاصل

المالی ثانویه را در گروه صبرزرد نشان میداد ولی ضایعات

در جداول  1-9ذکر شده است.

التهاب و تخریبی مشاهده نشد (نگاره  .)9در هیچ کدام از

نگاره -1الف) کبد در گروه کنترل ،سلولهای سالم(پیکان سیاه) مشاهده میشود  .H&E, X 40ب) کبد در گروه صبرزرد ،وسعت مختصر مراکز
مالنوماکروفاژی کبد(پیکان زرد) مشاهده می شودH&E , X 10.

نگاره -2الف) ساختمان یک خمل سالم روده در گروه کنترل ،الیه مخاطی(پیکان سفید) ،الیه زیرمخاطی(پیکان زرد) ،الیه عضالنی(پیکان سفید) مشاهده
میشوند.H&E, X 10 .
ب)روده سالم در گروه صبر زرد .الیه مخاطی(پیکان سفید) ،الیه زیر مخاطی همراه با سلول های ائوزینوفیلیک(پیکانزرد) ،الیه عضالنی(پیکان نارنجی)،
الیه سروزی (پیکان سیاه) .هیچ واکنش التهابی یا تخریبی دیده نمی شودH&E, X40 .
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نگاره -1الف) کلیه طبیعی در گروه کنترل .پراکندگی طبیعی و کم وسعت مراکز مالنوماکروفاژ(پیکان سفید) و لولههای ادراری سالم (پیکان زرد) مشاهده
میشوندH&E, X 10.
ب)کلیه درگروه صبر زرد.مراکز مالنوماکروفاژ(.پیکان سفید) توسعه یافته اند.لوله های ادراری(پیکان زرد) سالم هستند H&E,X 40

نگاره -9الف) آبشش در گروه کنترل .هیپرپالزی انت های المالی اولیه و فیوز شدن المالهای ثانوی (پیکان زرد) ،پرخونی واضح در رگ خونی (پیکان
سفید) مشاهده میشودH&E, X40.

ب) آبشش در گروه صبرزرد .هیپرپالزی انتهای المالی اولیه و فیوز شدن المالهای ثانوی (پیکان زرد) ،مشاهده میشود.H&E, X10 .
جدول  .1بررسی شاخصهای آسیبشناسی کبد
گروه

تیمار

التهاب

دژنرسانس

نکروز

پرخونی

مراکز مالنوماکروفاژ

سایر موارد

1

شاهد

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

2

صبرزرد

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

*2

ــــ

 --عدم وجود ضایعه آسیبشناسی * شدت ضایعه مختصرجدول .2بررسی شاخصهای آسیبشناسی روده
گروه

تیمار

التهاب

نکروز

پرخونی

اگزودا

سایر موارد

1

شاهد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2

صبرزرد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 ---عدم وجود ضایعه آسیبشناسی
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جدول .1بررسی شاخصهای آسیبشناسی کلیه
اتساع کپسول بومن

گروه

تیمار

التهاب

نکروز

1

شاهد

ـــ

ـــ

ـــ

2

صبرزرد

ـــ

ـــ

ـــ

مراکز مالنوماکروفاژ

سایر موارد

ـــ

ـــ

**2

ـــ

 عدم وجود ضایعه آسیبشناسی**شدت ضایعه متوسطجدول  .9شاخصهای آسیبشناسی آبشش
نکروز

گروه

تیمار

التهاب

1

شاهد

ـــ

ـــ

2

صبرزرد

ـــ

ـــ

 -عدم وجود ضایعه آسیب شناسی*شدت ضایعه مختصر

بحث

پرخونی

هیپرپالزی بافت پوششی

سایر موارد

*1

**2

ـــ

*1

**2

گرزی شدن المالی ثانوی

** شدت ضایعه متوسط

بر روی سلولهای کبدی ماهی ،هنگامی که در معرض

کبد و روده ،مهمترین ارگانها برای هضم و جذب مواد

غلظتهای سمی فلز کرم قرار گرفتند به اثبات رسیده بود (.)19

مغذی موجود در خوراک آبزیان هستند ،بنابراین بررسیهای

در بررسی نتایج مربوط به روده هیچ گونه تغییرات التهابی یا

بافتشناسی این دو عضو روش انتخابی برای ارزیابی

تخریبی در هیچ یک از گروههای کنترل و یا تیمارمشاهده نشد

تاثیرات گیاهان دارویی است که به روش خوراکی تجویز

که این تأییدی بر سالمت جیرههای استفاده شده برساختار

میشوند ( .)12کبد ماهی به آسیبهای شیمیایی بسیار
حساس است و این موضوع به واسطه جریان نسبتاً آهسته
خون کبد در مقایسه با برون ده قلبی و به همان میزان ارتباط

روده بود .در واقع جهت ارزیابی تأثیرخوراکی عصارههای
گیاهی بر روی ساختار بافتشناسی این عضو معموالً از
روشهای سنجش کمی استفاده میکنند( .)16از جمله در

بسیار نزدیکتر هپاتوسیتها با سیستم صفراوی ماهی در

تحقیقی که به تأثیر غلظتهای مختلف خوراکی آلوئه ورا ،به

مقایسه با پستانداران می باشد .سرعت جریان صفرای ماهی

همراه جیره غذایی بر روی روده قزلآالی رنگین کمان

پنجاه بار کمتر از سرعت جریان مشابه آن در پستانداران

پرداخته شده بود ،اعالم گردید که با افزایش غلظت آلوئه ورا،

است و این سبب تصفیه آهسته تر مواد شیمیایی و

تعداد خملهای روده و طول آنها افزایش یافته ،پهنای آنها

متابولیتها در کبد ماهی نسبت به کبد پستانداران

کاهش و تعداد سلولهای جامی در واحد سطح افزایش

میشود( .)2دربررسی نتایج مربوط به کبد در گروه صبر

مییابد که مجموع این رخدادها باعث بهبود در عملکرد

زردضایعه قابل توجهی مشاهده نشد وفقط در برخی موارد

جذب مواد غذایی و همچنین افزایش مکانیزم محافظتی ـ

شاهد مختصری افزایش مراکزمالنوماکروفاژ و پرخونی

افزایش ترشح موکوس ـ میشود (.)16

بودیم.در مطالعهای که علیشاهی و همکاران در ماهی کپور

در بررسی نتایج مربوط به کلیه در گروه صبرزرد هیچگونه

انجام دادند ،با تجویز عصاره آلوئه ورا هیچ گونه ضایعهای

ضایعهای در بافت خونساز و لولههای ادراری مشاهده نشد و

در کبد این ماهی مشاهده نشده بود( .)9همچنین در

بیشترین موردی که در گروه تیمار با صبرزرد مشاهده گردید

تحقیقاتی که  Zodapeانجام داده اثر محافظتی عصاره آلوئهورا

توسعه مراکز مالنو ماکروفاژی در بافت کلیه بود که عارضه
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پاتولوژیک جدی محسوب نگردیده و واکنش طبیعی این بافت

اپیتلیال پوشش داده شده بودند .هیچگونه واکنش تخریبی یا

در برابر عوامل خارجی تحریک کننده میباشند(19و.)1،1،0،7،8

التهابی نیز مشاهده نشد .لذا آسیبهای رخ داده شده در برخی

طی این واکنش رنگدانهها از سلولهای رنگدانهای آزاد شده و

نمونههای آبشش نیز آسیب جدی محسوب نمیشدند.

در برابر عامل مزاحم از اندام دفاع میکنند ،سپس توسط

نتایج یافتههای آسیبشناسی در کبد ،روده ،کلیه و حتی

ماکروفاژها بلعیده شده و از بدن دفع میشوند(0و .)1، 1در

آبششها سالمت دز انتخاب شده از گیاه دارویی صبرزرد را در

مطالعات آسیبشناسی که قبالً با عصاره خام آلوئهورا و با

ماهی قزلآالی رنگین کمان پرورشی نشان داد.

غلظتهای مختلف بر روی ماهی کپورصورت گرفته است،
اعالم گردید که هیچگونه ضایعهای در کلیه و همچنین کبد و

تشکر و سپاسگزاری

طحال رخ نداده است( )9و این تقریباً موافق بررسی ما میباشد

مجریان این طرح از موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،به

که فقط افزایش مراکز مالنوماکروفاژ در این عضو ثبت گردید.

جهت تامین ماهی ،غذا و امکانات پرورشی توسط آن موسسه

با توجه به تجویز خوراکی عصارهی گیاه صبرزرد و دارونما،

محترم قدردانی مینمایند .همچنین مراتب سپاسگزاری خود را

ارزیابی آسیبشناسی کبد ،روده و کلیه ،جهت بررسی وضعیت

از آزمایشگاه بافتشناسی دانشکده علوم دامپزشکی ،واحد علوم

سالمت دز انتخابی انجام پذیرفت ولی بررسی بافتشناسی

و تحقیقات تهران ،باالخص آقای مهندس عابدی در تدارک

آبششها ارتباطی با تجویز خوراکی دارو نداشته و صرفابه

المهای مربوطه اعالم میدارند .از آقایان :دکتر عباس توسلی و

عنوان شاخص تعیین وضعیت کیفیت آب بررسی گردید.

دکتر آرمان قربانزاده در قرائت المها تشکر ویژه میشود.

آبششها اولین اندامی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض
هرگونه ماده خارجی تحریک شده و عکسالعمل دفاعی نشان
میدهند( .)1ساختمان ظریف آبششها به روشهای مختلف به
مواد شیمیایی واکنش نشان میدهند که به نوع عامل محرک،
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