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 چکیده

گیرد. این ترکیبات ای در پرورش آبزیان مورد استفاده قرار میگستردهطور های رشد و ایمنی بهر حال حاضر استفاده از محرکد

 CHSE-214ها در آبزیان انجام نشده است. رده سلولی دارای خواص مفیدی هستند ولی تاکنون تحقیقی پیرامون اثرات ناخواسته آن

شکار کردن آها در دماهای خاص و تکثیر ویروسهای رشد و ایمنی در آبزیان، چون محرکدر بررسی اثرات ترکیبات مختلف هم عموماًًًً

های اختصاصی، کاربرد دارد. بر این اساس هدف از بررسی دارا بودن برخی ویژگی واسطههای مختلف، بهآپوپتوزیس در سلول پدیده

 CHSE-214رده سلولی  رهایی نظیر عصاره الکلی بره موم، لوامیزول، بتا گلوکان و الکتوفرین بهای مختلف محرکحاضر تاثیر غلظت

های فوق از انستیتو پاستور ایران تهیه و در محیط کشت سلولی همین خاطر، برای این کار سلولدر شرایط آزمایشگاهی است. به

RPMI 5گراد و اتمسفر درجه سانتی 73سیلین و استرپتومایسین در شرایط دمایی های پنیو در حضور سرم جنین گاوی و آنتی بیوتیک 

 های مختلف )بر حسب میکروگرم در لیتر( وکشت داده شدند. در این بررسی اثرات ترکیبات فوق در غلظت CO2دی گاز درص

ها با روش آنالیز سنجیده شد. در نهایت تجزیه و تحلیل آماری داده MTTسنجی های مختلف )بر حسب ساعت( با روش رنگزمان

طور بهکشی ترکیبات فوق های حاضر ثابت کرد که اثرات سلول( انجام گرفت. یافتهTukey's testطرفه و آزمون توکی )واریانس یک

( P<55/5داری )طور معنیبهتواند وابسته به غلظت و مدت زمان است. از طرفی هر ترکیب بسته به غلظت می( P<55/5داری )معنی

گردد و این خاصیت در بین ترکیبات متفاوت است. نتایج بررسی حاضر نشان داد که سه  CHSE-214سبب القاء مرگ در رده سلولی 

کشی هستند، درحالی که دارای حداقل خاصیت سلول( P<55/5داری )طور معنیبهترکیب بتاگلوکان، لوامیزول و الکتوفرین به نسبت 

 کشنده باشد.  (P<55/5) داریطور معنیهای باال بهتواند در غلظتعصاره الکلی بره موم می

 CHSE-214 گلوكان، لواميزول، الكتوفرین، رده سلولي-عصاره الكلي بره موم،  بتا کلمات کلیدی:

 atokmachi@gmail.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

mailto:atokmachi@gmail.com
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 مقدمه
عنوان پروري بهدر جهان با رشد جمعيت، صنعت آبزي       

يكي از منابع تامين پروتئين مورد نياز انسان، مورد توجه 

پژوهشگران قرار دارد و با توسعه و پيشرفت اين صنعت و انواع 

ها در ها در آنر پرورش ماهي، بروز انواع بيماريها ددستكاري

ها در هاي مقابله با اين بيماريحال افزايش است. يكي از راه

يابي به ها و دستمراكز پرورش ماهي و افزايش نرخ بقاي ماهي

باشد. استفاده هاي مختلف ميبيوتيكسود كالن استفاده از آنتي

الوه بر اثرات زيست ها عبيوتيكطوالني مدت و مداوم آنتي

ها، به وجود آمدن پديده مقاومت محيطي و جانبي روي ماهي

ها، به باقي بيوتيكبيوتيكي و افزايش دوز مصرفي آنتيآنتي

شود كه سالمت فرد هاي ماهيان منجر ميماندن دارو در بافت

همين خاطر محققان سازد. بهكننده را با خطر مواجه ميمصرف

يافتن تركيبات طبيعي ضد ميكروبي براي مقابله همواره در فكر 

اند. بنابراين با توجه به زا با كارايي مناسب بودهبا اثرات بيماري

هاي آبزيان هاي مفيد مقابله با بيماريمسئله فوق يكي از راه

ها تقويت سيستم ايمني آبزيان به بيوتيكبدون مصرف آنتي

. در اين (2931ني، چي و بندب)توكمه باشدها ميويژه ماهي

عنوان يك مكمل غذايي راستا استفاده از مواد محرك ايمني به

كه قادر به بهبود دفاع غيراختصاصي و ايجاد مقاومت در برابر 

هاي فراوان حين دوره زا در زمان بروز استرسعوامل بيماري

 هاي اخير پرورش ماهي باشند، مورد توجه هستند. در سال

گيري از مواد بدون ظ محيط زيست و بهرهدليل توجه به حفبه

آاليندگي محيط زيست، استفاده از مواد محرك ايمني جانوري 

هاي هاي ايمني، عصارهو گياهي در حال افزايش است. محرك

باشند كه با افزايش عملكرد زيستي زيستي و مواد سنتزي مي

كشي و نيز با توليد هاي فاگوسيتيك و فعاليت باكتريسلول

، Sakai) گردندبادي موجب تحريك پاسخ ايمني ميآنتي

كنند. هاي سفيد را فعال مي. در حقيقت اين مواد گلبول(2331

هاي را نسبت به بيماري زنده موجود تنها، مقاومت نه موادي چنين

كنند. كنند، بلكه خطر شيوع بيماري را كم ميتر ميعفوني بيش

ني در حال توسعه تحقيقات در زمينه مواد محرك سيستم ايم

پروري استفاده بوده و در حال حاضر مواد زيادي در صنعت آبزي

تاگلوكان، بموم، اتانولي بره عصارة كنندگياثرات تحريك شوند.مي

(، Lactoferin(، الكتوفرين )Levamisoleكيتين، لواميزول )

 Akbari) ها گزارش شده استاسيد آلژنيك و ارگوسان در ماهي

. اغلب اين مواد طبيعي يا سنتزي با وجود (1420و همكاران، 

اكسيداني، ضدويروسي، ضدباكتريايي، دارا بودن اثرات آنتي

ضدالتهابي، ضدقارچي، ضدانگلي، التيام زخم و بيماري ديابت و 

زايي در انسان و حيوانات آزمايشگاهي، در زمينه حتي ايمني

محدودي در  ها اطالعات بسيارها در ماهيزايي آناثرات ايمني

چنين فاكتورهاي غذايي مثل هورمون رشد و دسترس است. هم

اند. اين عنوان محرك سيستم ايمني گزارش شدهپروالكتين به

ها، عالوه بر افزايش عملكرد فاگوسيتوزي و افزايش محرك

عنوان سلول كشنده طبيعي چنين بهكشي، همفعاليت باكتري

 كنندرا تحريك مي باديكمپلمان، ليزوزيم و پاسخ آنتي

(Montero  ،؛ 1442و همكارانSakai ،2331) از ديگر فوايد .

هاي هاي ايمني كاهش مرگ و مير، نسبت به پاتوژنمحرك

طلب، كاهش مرگ و مير آبزيان جوان و افزايش مقاومت فرصت

هاي شود محركاست. در كل مشخص مي ها بودهپارازيت برابر در

 دهنددات زنده افزايش ميايمني نرخ بقا را در موجو

(Beyraghdar Kashkooli  ،؛1422و همكاران Harikrishnan  و

و  Kimura؛ 1443و همكاران،  Harikrishnan؛ 1424همكاران، 

 . (2331همكاران، 

با عصاره اتانولي ( 1442)و همكاران   Cuestaنتايج مطالعة        

 Gilthead sea bream بره موم و يا عصاره آبي بره موم در ماهي

ها روي كنندگي آن( از اثرات تحريكin vivo) ندهدر محيط ز

 الكتوفرين با خواص . دهدهاي ايمني خبر ميسيستم

هاي گرم منفي و مثبت، دفاع باكتريال عليه برخي باكتريآنتي

اي، ايجاد سينرژيسم با برخي از روده-ايهاي معدهعليه عفونت

هاي سيستم دفاعي و محرك رشد پروتئينها، ايمنوگلوبولين

هاي روده، ها و سلولويژه لنفوسيتهاي بدن حيوانات بهسلول

كمك به جذب آهن در سطح روده كه هنوز اين ويژگي آخري 

و همكاران،  Caccavo) از لحاظ علمي به اثبات نرسيده است

 ؛2331و همكاران،  Zimecki؛ 2333و همكاران،  Lee؛ 1441

Yamauchi؛2331همكاران،  و Kruzel  ،2331و همكاران)  . 

ها در در اوايل قرن بيستم پس از شناخت توانايي قارچ       

(، Complement Systemتاثيرگذاري روي سيستم  كمپلمان )

ها جلب گرديد. توجه به پليمرهاي كربوهيدراتي از جمله گلوكان

نام زيموزان هاي بها مادهمطالعات نشان داد كه در ديوارة قارچ

(Zymosan وجود دارد. از مطالعات مشخص شد كه تزريق )

مستقيم داخل وريدي اين مادة قارچي، منجر به فعال شدن 

ها، مانازها، گردد. زيموزان شامل گلوكانسيستم ايمني مي

عنوان بخش باشد اما بتاگلوكان بهكيتين، پروتئين و چربي مي

يستم ايمني معرفي شده فعال زيستي و اصلي آن در تحريك س

 . مطالعات نقش اين (1440و همكاران،  Gonzalez) است

هاي ميكروبي ساكاريدها را در مقابله با عفونتپلي
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نشان داد و حضور اين مواد در خون افراد بيمار، ناشي از ترشح 

 9و2ها، مشخص گرديده است. مولكول آنها توسط ميكروب

شود اما وفور ساخته ميهب هابتاگلوكان توسط ميكروارگانيسم

و  Colleoni-Sirghie) باشندها قادر به سنتز آن نميساير گونه

. فعاليت اين مولكول بستگي به انشعابات (1449همكاران، 

كه طوريجانبي، طول پليمر و نيز ساختار سوم آن دارد، به

تري نشان بيش هاي با وزن مولكولي باالتر فعاليتبتاگلوكان

. مطالعات در محيط (1449و همكاران،  Kubala) دهندمي

تواند رشد و نمو ( نشان داد بتاگلوكان ميin vitroآزمايشگاهي )

تومورهاي با منشا قارچي، ويروسي و باكتريايي را با تحريك 

سيستم ايمني ميزبان كاهش داده يا مهار كند. نبود آنزيم 

داليل  هاي پستانداران ممكن است يكي ازگلوكاناز در سلول

ترين عملكرد زيستي هاست. مهمفعاليت بتاگلوكان در آن

هاي دندريتي، بتاگلوكان، فعال كردن ماكروفاژها، سلول

هاي ها و سلولها، لنفوسيتها، مونوسيتاندوتليالي، نوتروفيل

. (1440و همكاران،  Gonzalez) باشدكشنده طبيعي مي

اند، اما اتصال ته نشدهطور دقيق شناخهها بهاي بتاگلوكانگيرنده

ها و نيز هايي مانند ماكروفاژها و نوتروفيلبتاگلوكان به سلول

هاي هاي اندوتليالي، سلولهاي غيرايمني شامل سلولسلول

هاي هيپوفيز قدامي ها و حتي سلولالوئوالر، فيبروبالست

؛ 1449و همكاران،  Colleoni-Sirghie) گزارش شده است

Brovko  ،2394و همكاران) .  

لواميزول از داروهاي ايميدازوتيازولي با خاصيت        

كنندگي آن بر سيستم ايمني از طريق كولينرژيك كه اثر تقويت

هاي كشنده هاي كشنده طبيعي و سلولها، سلولمونوسيت

 هايسلول توسط بلكه رسد،نمي انجامبه فعال شده با لنفوكاين

گيرد. در مجموع، اين دارو مي سيتوتوكسيسيته طبيعي صورت

 عفوني هايدر بيماري بدن سيستم ايمني محرك عنوانبه

 داروي عنوانبه روماتوئيد و نيز ، آرتريتيا ويروسي باكترياي

و  Mori) شودمي مصرف بدخيم هايدر درمان بيماري كمكي

و  Schiller؛ 2339و همكاران،  Clarke؛ 2331همكاران، 

 (.2332ان، همكار

هاي فراوان دليل ايجاد استرسدر مراكز پرورش ماهي به       

هاي عفوني و غيرعفوني تلفات باال گزارش ناشي از انواع بيماري

ها درصد توان با تقويت سيستم ايمني ماهيشده است، كه مي

ها را كاهش داده و گامي در جهت رفع اين معضل اين بيماري

هاي كنشاز اين مطالعه، بررسي برهم برداشت. بنابراين هدف

عنوان به CHSE-214سلولي  هاي ايمني مذكور بر ردهمحرك

  باشد. هاي آبزيان ميي از سلولانمونه

 هاشمواد و رو
تا شهريور ماه سال  2931پژوهش حاضر از مهرماه سال        

در آزمايشگاه ميكروبيولوژي و كشت سلول پژوهشكده  2939

درياچه اروميه، دانشگاه اروميه طي مراحل زير انجام مطالعات 

 گرفت:

 CHSE-214سلولي  رده :CHSE-214های کشت سلول       

 انستيتو پاستور سلولي بانك مورد استفاده براي اين بررسي، از

 RPMIكشت چنين محيطهم و كشت داده شد. ايران تهيه

سيلين و استروپتومايسين از شركت گيبكو انگلستان، پني 1640

، اسيد كلريدريك 3NaHCO  ،NaOHاز شركت سيگما آمريكا و 

 از شركت گيبكو، 2گاوي جنين سرماز شركت مرك آلمان و 

 تهيه گرديد.  انگلستان

براي بررسي ميزان  :هابودن سلول بررسی میزان زنده       

يك محتويات فالسك خارج شده و به ابتدا ها زنده بودن سلول

ليتري منتقل گرديد. لوله فوق بعد از سانتريفوژ  و ميلي 22لوله 

ليتر ها مايع رويي را خارج و يك ميليشدن سلول نشينته

استريل اضافه نموده و به آرامي تكان داده شد تا  RPMIمحيط 

ميكروليتر از سوسپانسيون را  14محلول يكنواخت گردد. سپس 

 رد تميز ريخته و به آن گاي تهخانه 31داخل يك پليت 

ميكروليتر اضافه گرديد. بالفاصله توسط  14بلو به ميزان تريپان

سمپلر و سر سمپلر، اين دو با هم مخلوط و بين الم نئوبار و 

ها در زير ميكروسكوپ المل به آرامي تزريق شد و سلول

در نهايت از رابطه زير  (.2912)دليرژ،  معمولي شمارش شدند

 تعداد سلول استفاده شد: براي محاسبه

 ليتر از محلول سلوليميلي 2هاي موجود در = تعداد سلول

 خانه  2هاي موجود در تعداد سلول×  2×  1× 24444

اين مطالعه براي سنجش  در :2MTTروش سنجش        

كشي عصاره الكلي بره موم، الكتوفرين، لواميزول و ميزان سلول

و  Sun و (1449) و همكاران Changبتا گلوكان از روش 

طور خالصه، پس از سانتريفوژ ه. باستفاده شد (1443) همكاران

ر بلو، مقدا روش تريپانبه CHSE-214هاي و شمارش سلول

سلول در محيط كشت  14444ميكروليتر )با تراكم  244

RPMI  درصد  22به همراهFBS) پليت  هاياز چاهك يك به هر

ميكروليتر محيط  244شد. سپس  ضافهصاف ااي ته خانه 31

هاي مختلف عصاره الكلي بره موم، لواميزول و كشت حاوي رقت

                                                           
. Fetal Bovine Serum2 

1. 3-(4,5-Dimethyl Thiazol-2-yl)-2,5-Diphenyl Tetrazolium 

Bromide 
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 ميكروگرم در  0444و  1444، 2444، 244بتا گلوكان )

ها اضافه گرديد. سه چاهك ( به چاهكRPMIليتر محيط ميلي

 244در نظر گرفته شد و به هر كدام شاهد عنوان ديگر به

 24ميكروليتر محيط كشت و  34به همراه ميكروليتر سلول 

طور ها بهدر مرحله بعد پليت .ميكروليتر بافر فسفات افزوده شد

درجه  99ساعت در دماي  91و  01، 10، 21مدت جداگانه به

گذاري شدند. خانهگرم 2COدرصد گاز  2گراد و در حضور سانتي

 MTTميكروليتر از محلول  14پس از پايان زمان انكوباسيون 

 2تترازوليوم برومايد، فنيل دي  2ـ1تيازول متيل دي  2و  0ـ9)

( Phosphate Buffer Salineيا   PBSليتر بافرگرم بر ميليميلي

مدت چهار ها افزوده شده و ميكروپليت بهبه تمامي چاهك

-گذاري گرديد. در اين مدت آنزيم سوكسينات خانهساعت گرم

هاي سالم و زنده، برم دري سلولدهيدروژناز موجود در ميتوكن

صورت ذرات نامحلول را احياء كرده و آن را به MTTمحلول 

هاي بنفش آورد. در پايان كريستالرنگ فورمازان در ميبنفش 

ها با افزودن رنگ فورمازان تشكيل شده در سيتوپالسم سلول

ها و قراردادن خالص به چاهك DMSOميكروليتر محلول  244

ر انكوباتور شيكردار حل شدند و سرانجام شدت نور ها دپليت

نانومتر با استفاده از  031در طول موج  (ODشده )جذب 

ها با كشي ديوارهدستگاه االيزا ريدر ثبت گرديد. درصد سلول

 :(Tzu-Ming ،1424و  Chin-Feng) فرمول زير محاسبه گرديد

244 × OD]شاهد÷  OD)شاهد-OD كشي=درصد سلول )]نمونه 

 جهت تجزيه و تحليل : های آماریتجزیه و تحلیل       

؛ نرم افزار ANOVAطرفه )ها از روش آناليز واريانس يكداده

SPSS  ( و آزمون توكي )23نسخهTukey's test استفاده )

ها با قبل از مقايسه ميانگين تيمارها نرمال بودن داده گرديد.

هاي داده بررسي شد.اسميرنوف  -استفاده از آزمون كولموگروف

بيان شدند. در تمام  Mean ± SDصورت دست آمده بهبه

در نظر گرفته شد،  P<42/4ها دار آزمونها سطح معنيبررسي

 )نسخه Excelافزار چنين ترسيم نمودارها در فضاي نرمهم

 ( انجام گرفت.1424

 

 نتایج
كشي تركيبات تحت نتايج مطالعات نشان داد اثرات سلول      

 2 شكلمطالعه به ساختار تركيب و غلظت آن وابسته است. 

 هاي دهد كه عصاره الكلي بره موم در تمامي غلظتنشان مي

 گردد. مي CHSE-214هاي كار رفته سبب مرگ سلولهب

كشي در ترين درصد سلولساعت كم 10كه در زمان طوري

 42/1 ± 42/2) ميكرو گرم عصاره الكلي بره موم 244غلظت 

كشي مربوط به ترين درصد سلولدرصد( مشاهده شد و بيش

درصد( آن در همان  29/11 ± 42/2ميكروگرم ) 0444غلظت 

 چنين نتايج بررسي حاصل نشان داد كه درصد زمان بود. هم

كشي عصاره الكلي بره موم با افزايش مدت زمان سلول

كشي درصد سلولترين يابد يعني بيشتاثيرگذاري، افزايش مي

گردد. در ها مشاهده ميساعت در سلول 91پس از گذشت 

شود، دار در تمامي سطوح ديده ميچون اختالف معني 2شكل 

هاي همين خاطر از حروف يا ستاره براي نشان دادن تفاوتبه

 دار استفاده نشده است.معني

 

 
 های آزمایشی مختلفدر گروه CHSE-214کشی عصاره الکلی بره موم در رده سلولی تاثیر سلولنمودار : 1شکل 
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هاي حاصله نشان داد لواميزول هم داراي چنين يافتههم       

كشي بوده و مانند عصاره الكلي بره موم اثرات خاصيت سلول

باشد. البته غلظت و مدت زمان ميكشي آن وابسته به سلول

ميكروگرم لواميزول در مدت زمان  244ذكر است غلظت الزم به

ترين كشي نداشت. بيشگونه خاصيت سلولساعت هيچ 10

ساعت مشاهده  91كشي لواميزول پس از گذشت خاصيت سلول

 ليتـر ميـكروگـرم در ميـلي 0444شد كه مربـوط به غلظت 

ترسيم شده  1شكل (. در 1شكل بود ) درصد( آن 22/14 ± 2)

با توجه به مقادير  2شكل دست آمده مانند ههاي باز داده

شود، دار در تمامي سطوح ديده ميحاصله چون اختالف معني

هاي نيازي به آوردن حروف يا ستاره براي نشان دادن تفاوت

 باشد.دار روي نمودارها نميمعني

 

 
  های آزمایشی مختلفدر گروه CHSE-214کشی لوامیزول در رده سلولی نمودار تاثیر سلول: 2شکل  

 

بتاگلوكان، برخالف عصاره الكلي بره موم و لواميزول، در        

 خاصيت  گونههيچ ليترميلي در ميكروگرم 244 غلظت

ساعت نداشت  91و  01، 10هاي كشي در مدت زمانسلول

 2444كشي بتاگلوكان در غلظت (. خاصيت سلول9شكل )

 ساعت مشاهده  01ليتر در مدت زمان ميكروگرم در ميلي

گلوكان مربوط به غلظت كشي بتاترين ميزان سلولشود. بيشمي

درصد( بود كه پس  41/2 ± 1/2ليتر )ميكروگرم در ميلي 0444

با توجه به مقادير  9شكل ساعت مشاهده شد. در  91از گذشت 

 جز در به تر سطوحدار در بيشچون اختالف معني حاصله

ميكروگرم در  0444و  1444هاي هاي آزمايشي با غلظتگروه

شود، ساعت ديده مي 01ليتر نسبت به هم، در مدت زمان ميلي

هاي يا ستاره براي نشان دادن تفاوتنيازي به آوردن حروف 

 باشد.دار روي نمودارها نميمعني
برخالف عصاره الكلي بره موم و لواميزول، الكتوفرين در        

 گونه خاصيت ليتر هيچميكرو گرم در ميلي 244غلظت 

(. 0 شكلساعت نداشت ) 01 و 10هاي كشي در زمانسلول

ساعت در  91گذشت كشي الكتوفرين پس از خاصيت سلول

ليتر مشاهده شد ميكروگرم در ميلي 2444و   244هاي غلظت

 ليتر خيلي كم بود. ميكروگرم در ميلي 244كه در غلظت 

كشي چنين نتايج بررسي حاصل نشان داد كه درصد سلولهم

الكتوفرين با افزايش مدت زمان مانند تركيبات ديگر تحت 

كشي پس از ن درصد سلولترييابد يعني بيشبررسي افزايش مي

ترين گردد. بيشساعت از مواجه شدن مشاهده مي 91گذشت 

كشي الكتوفرين مانند ديگر تركيبات تحت مطالعه ميزان سلول

 41/2 ± 1/2ليتر )ميكروگرم در ميلي 0444مربوط به غلظت 

ساعت از مواجه شدن مشاهده  91درصد( بود كه پس از گذشت 

دار مقادير حاصله چون اختالف معني با توجه به 0 شكلشد. در 

شود، نيازي به آوردن حروف يا ستاره در تمامي سطوح ديده مي

 باشد.دار روي نمودارها نميهاي معنيبراي نشان دادن تفاوت

كشي عصاره الكلي بره موم، بررسي آماري خاصيت سلول       

ي بره الكتوفرين، لواميزول و بتاگلوكان ثابت كرد كه عصاره الكل

نسبت به الكتوفرين،  P<42/4داري در سطح طور معنيموم به

تري است. كشي بيشلواميزول و بتاگلوكان داراي خاصيت سلول

چنين مقايسه لواميزول در مقايسه با بتاگلوكان و الكتوفرين هم

كشي باالتري ( از خاصيت سلولP<42/4داري )طور معنيبه

 برخوردار است.
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 های آزمایشی مختلفدر گروه CHSE-214کشی  بتاگلوکان در رده سلولی نمودار تاثیر سلول: 3شکل 

 

        
 

 
 های آزمایشی مختلفدر گروه CHSE-214کشی  الکتوفرین در رده سلولی مودار تاثیر سلول: ن4شکل 

 

        

 بحث
 هاي عفوني در آبزيان ازدر حال حاضر براي درمان بيماري       

 نظير مختلف شيميايي تركيبات ساير و هابيوتيكآنتي

شود. و غيره استفاده مي سولفاناميدها، سبز ماالشيت، فرمالين

استفاده طوالني مدت و بيش از حد اين تركيبات عالوه بر ايجاد 

ها مشكالت مشكالت ناشي از مقاومت دارويي در ميكروارگانيسم

توان به وجود خواهد آمد. از جمله ميهعديده ديگري نيز ب

مشكالت زيست محيطي، بهداشت عمومي و ايجاد سرطان در 

چنين به تازگي طي چند دهه گذشته از د. همانسان اشاره نمو

ها يا تركيبات تركيبات مختلفي چه طبيعي نظير پروبيوتيك

ها مثل بتاگلوكان و غيره، چه مصنوعي مانند مشتق از آن

لواميزول و غيره براي تقويت ايمني و افزايش رشد آبزيان بهره 

 شود. گرفته مي

تاثير اين تركيبات بر بنابراين در مطالعه حاضر سعي شد        
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هاي مشتق از آبزيان بررسي گردد تا در صورت مشاهده سلول

هرگونه عوارض ناخواسته و جدي در مدل حيواني آن را مورد 

كه از فيبروبالست  CHSE-214هاي بررسي قرار داد. سلول

هاي اند جزو يكي از سلولجنين ماهي چينوك مشتق شده

ير برخي از تركيبات طبيعي بر حساس آبزيان بوده و مطالعه تاث

 تواند رهنمون خوبي براي مطالعات آتي باشد.آن مي

ترين تركيبات طبيعي در زمينه افزايش يكي از پر مصرف       

گلوكان است. اين ماده  -رشد و تقويت سيستم ايمني آبزيان بتا

نوع پلي ساكاريد بوده و اثرات شود يككه از مخمرها مشتق مي

رشد و تقويت ايمني در آبزيان به اثبات رسيده  مفيد آن بر

 Gatlinو  Li( و 2330و همكاران ) Verlhacاست. براي مثال 

( آن را از طريق جيره غذايي در ماهي باس راه راه مورد 1440)

استفاده قرار دادند و متوجه شدند كه اين تركيب قادر است 

ليزوزيم سيستم ايمني ماهي را از طريق بهبود فعاليت آنزيم 

( با تزريق 2331و همكاران ) Engstadچنين تقويت نمايد. هم

تواند سبب انفجار كمان ميآالي رنگينگلوكان در ماهي قزل-بتا

تنفسي ماكروفاژهاي كليه قدامي، افزايش فعاليت مسير فرعي 

طور مشابه در كمپلمان سرم و آنزيم ليزوزيم گردد. يا به

( مشاهده كرد ماهياني كه با بتاگلوكان 2333) Sakaiمطالعات 

ها نسبت به ماهيان گروه تغذيه شدند مسير فرعي كمپلمان آن

 باشد. شاهد از فعاليت باالتري برخوردار مي

( توانستند از طريق 1442و همكاران ) Bangiچنين هم       

 آالي رنگينتجويز خوراكي بتاگلوكان سيستم ايمني ماهي قزل

ا تقويت نمايند. وجه مشترك تمام اين مطالعات تالش كمان ر

كه هاي مختلف آبزيان بوده بدون آنگونه براي تقويت ايمني

ها اي در زمينه اثرات ناخواسته بتاگلوكان در آنگونه مطالعههيچ

تواند هاي اين بررسي ميمورد تحقيق قرار گيرد. بنابراين يافته

اشد كه تعدادشان نيز اندك ها بگونه بررسيكننده اينتكميل

ميكروگرم در  244نيست. بررسي حاضر نشان داد كه غلظت 

كشي را حتي بعد از گونه اثرات سلولليتر بتاگلوكان هيچميلي

ساعت از مواجه شدن سلول القا نكرد. به تدريج با افزايش  91

 چنين افزايش زمان مواجه شدن بر فعاليت سلولغلظت و هم

 فزوده شد. كشي اين تركيب ا

كشي آن در غلظت ترين ميزان سلولبراي مثال بيش       

ساعت مواجه شدن  91ليتر، پس از ميكروگرم در ميلي 0444

و  2444هاي مشاهده گرديد. غلظت CHSE-214هاي سلول

صورت حد واسط تاثيرگذار ميكروگرم اين تركيب نيز به 1444

درصد متغيير بود.  9تا  3/4ها از كشي آنبوده و درصد سلول

دهد كه بتاگلوكان داراي حداقل اثرات اين يافته نشان مي

 ناخواسته بر سلول مورد مطالعه است.

بره موم يك تركيب طبيعي كه در كندوهاي زنبور عسل        

شود. آوري ميها جمعهمين خاطر از آنشود و بهيافت مي

براساس مدارك  استفاده از اين ماده داراي سابقه طوالني بوده و

ها در طب سنتي براي درمان و اسناد توسط ايرانيان و چيني

ها مورد استفاده قرار گرفته است. براي مثال برخي از بيماري

هاي توان به پيشگيري از عفونت و التيام سريع زخم، بيماريمي

قلبي و عروقي و غيره اشاره نمود. در زمينه آبزيان نيز مطالعات 

سط محققان انجام گرفته است كه به تعدادي از مورد توجهي تو

و  Meurerو ( 1442) و همكاران Denliشود. ها اشاره ميآن

( از عصاره الكلي بره موم براي افزايش رشد 1443همكاران )

از بره موم  Chu (1441)چنين طيور و ماهي استفاده كردند. هم

ماهي كپور عنوان ادجوان در ها بهبراي افزايش اثر بخشي واكسن

معمولي استفاده كرد. اين محقق متوجه شد كه عصاره الكلي 

هاي سفيد، افزايش بره موم قادر است از طريق تحريك گلبول

سطح آنتي بادي و فعاليت آنزيم ليزوزيم سرم در ماهي كپور 

 آئروموناس هيدروفيالزاي مقاومت آن را در برابر باكتري بيماري

 دهد.افزايش مي

      Abd-El-Rhman (1443 )هاي متفاوتي از بره نيز غلظت

موم را در ماهي تيالپيا مورد استفاده قرار داد و متوجه شد كه 

 رشد اين ماهي و مقاومت آن در برابر بيماري افزايش پيدا 

 Talas and Gulhanكند. در اين ارتباط پژوهشگران  مي

اره هاي مختلف عصدر مطالعات خودشان، تاثير غلظت (1443)

 آاليقزل هاي خون شناختي ماهيالكلي بره موم بر شاخص

قرار دادند. اين محققان متوجه شدند  بررسي مورد را كمانرنگين

هاي خون شناختي تغيير بسته به غلظت و زمان مصرف شاخص

( مصرف كوتاه مدت و بلند 2932راد )كنند. در نهايت كريميمي

شده از كندوهاي زنبور آوري مدت عصاره الكلي بره موم جمع

آالي اي در ماهي قزلصورت تغذيهغربي را بهعسل آذربايجان

كمان مورد بررسي قرار دادند و متوجه شدند كه افزايش رنگين

غلظت و مواجه طوالني با آن سبب تغييرات بافتي در كبد و 

هاي مطالعه حاضر با نتايج اين محقق گردد. يافتهكليه ماهي مي

كه نتايج نشان داد عصاره الكلي بره موم در رد طوريخواني داهم

ساعت  91ليتر پس از گذشت ميكروگرم در ميلي 0444غلظت 

گردد كه ميزان آن برابر مي CHSE-214هاي سبب مرگ سلول

درصد بود. البته الزم به يادآوري است كه عصاره الكلي  244با 

اي ناخواستهليتر اثر ميكروگرم در ميلي 244بره موم در غلظت 

 تري بر سلول مورد مطالعه دارد.كم
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الكتوفرين يك پروتئين چند عملكردي از خانواده        

ترانسفرين است. منبع اصلي الكتوفرين شير بوده و يكي از 

وظايف اصلي اين پروتئين جذب آهن است. بنابراين با ورود 

الكتوفرين به محيط دستگاه گوارش آهن را جذب نموده و آن 

طور غيرمستقيم نمايد و بهزا دور ميا از دسترس عوامل بيمارير

 كند. از گسترش عفونت در بدن جلوگيري مي

امروزه مطالعات بسياري پيرامون خاصيت تحريك سيستم        

و  Sakai مثال است. براي شده ايمني آبزيان توسط اين ماده انجام

اي تغذيه صورترا بههاي مختلف آنغلظت (2339)همكاران 

كمان مورد آالي رنگينسيستم ايمني ماهي قزل براي تقويت

هاي ايمني در اين ها متوجه شدن شاخصبررسي قرار دادند. آن

ماهي نظير فعاليت ليزوزيم، سطح سرمي آنتي بادي و فعالين 

مسير فرعي سيستم كمپلمان تحت تاثير قرار گرفته و سيستم 

و همكاران،  Sakai؛ Sakai ،2331) گرددايمني تقويت مي

. تاكنون مطالعات بسياري در (2339و همكاران،  Sakai؛ 2332

هاي مختلف آبزيان انجام گرفته است اما در اين زمينه و در گونه

كدام از اين مطالعات اثرات ناخواسته و احياناً سمي هيچ

الكتوفرين مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين واضح است 

تواند افق ديگري در ذهن محققان باز ن بررسي ميكه نتايج اي

گيري ديگر و احتياط نمايد تا استفاده از اين تركيبات با جهت

تري انجام گيرد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بيش

سلول  بر الكتوفرين همانند بتاگلوكان از اثرات ناخواسته حداقلي

CHSE-214 ان غلظت كه مشابه بتاگلوكبرخوردار است، طوري

 ساعت  91ليتر آن حتي پس از گذشت ميكروگرم در ميلي 244

 2444چنين غلظت كشي ندارد. همگونه تاثير سلولهيچ

ليتر نيز  قادر به القاء مرگ در اين رده ميكروگرم در ميلي

تواند باعث هاي باالتر آن ميسلولي نيست، درحالي كه غلظت

كشي پس از گذشت ترين ميزان سلولمرگ سلول گردد. بيش

ميكروگرم آن مشاهده شد كه  0444ساعت و در غلظت  91

 درصد بود. 23/9برابر با 

عنوان يك ها بوده و بهلواميزول عضوي از خانواده تيازول       

صورت صنعتي و اي دارد. اين دارو بهداروي ضدكرم كاربرد ويژه

كه شود و برخي از مطالعات نشان دادند شيميايي ساخته مي

داراي اثرات مفيدي بر سيستم ايمني موجودات زنده است. در 

تواند توانايي سيستم ايمني موجود را واقع مصرف اين دارو مي

 تقويت نمايد. در حوزه موجودات آبزي نيز اثرات مفيد و 

كنندگي اين دارو بر سيستم ايمني اثبات شده است. براي تقويت

دارو براي تقويت  از اينSahoo (1441 )و  Kumariمثال 

صورت خوراكي استفاده سيستم ايمني گربه ماهي آسيايي به

لواميزول از طريق تحريك  ندمتوجه شد ينكرد. اين محقق

هاي ايمني گربه ماهي تكثير ماكروفاژها قادر است سطح شاخص

كه  ندنشان داد انچنين اين دانشمندرا افزايش دهد. هم

آئروموناس ر آلودگي تجربي با مقاومت گربه ماهي آسيايي در براب
 يابد.افزايش ميهيدروفيال 

       Maqsood (1443 )تواند اظهار داشت كه رشد ماهيان مي

هاي از طريق تغذيه با لواميزول افزايش يابد. ايشان غلظت

همراه ساير تركيبات صورت خوراكي بهمختلف لواميزول را به

همين نتوانستند  خاطركار بردند بههطبيعي نظير كيتين ب

مكانيزم عمل را توجيه نمايند. مطالعات زيادي از اين قبيل در 

اي اثرات آبزيان انجام گرفته است ولي تاكنون هيچ مطالعه

اند، طور اختصاصي نشان ندادهناخواسته اين دارو را در آبزيان به

هاي مطالعه حاضر نيز نشان داد كه لواميزول يك ماده يافته

ترين خاصيت كشي ناچيزي دارد. بيشاثرات سلول ايمن بوده و

ساعت  91ميكروگرم و پس از  0444كشي آن در غلظت سلول

ميكروگرم  244مجاور شدن مشاهده گرديد، درحالي كه غلظت 

 كشي ندارد.گونه تاثير سلولساعت هيچ 01آن پس از گذشت 

كشي هاي مطالعه حاضر ثابت كرد كه تاثير سلوليافته       

ركيبات وابسته به غلظت و مدت زمان مواجه شدن است. از ت

تواند سبب القاء مرگ در طرفي هر تركيب بسته به غلظت مي

گردد و اين خاصيت در بين تركيبات  CHSE-214رده سلولي 

داراي تفاوت است. نتايج بررسي حاضر نشان داد كه سه تركيب 

حداقل بتاگلوكان، لواميزول و الكتوفرين به نسبت داراي 

كشي هستند، درحالي كه عصاره الكلي بره موم خاصيت سلول

داري كشنده باشد. هر طور معنيهاي زياد بهتواند در غلظتمي

 هاي كم استفاده شدة عصاره الكلي بره موم اثرات چند در غلظت

دهد كه مصرف كشي اندكي مشاهده گرديد. اين نشان ميسلول

 اما بايد با احتياط صورت گيرد.عصاره الكلي قابل پيشنهاد است 
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