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 چکیده

های عفونی شایع در اکثر مزارع پرورش بیماریترین باشد. یکی از مهمپروری میصنعت آبزیترین عوامل تهدید کننده های باکتریایی از مهمعفونت

های اخیر، گیاهان در سال .باشد( میStreptococosisهای اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا استرپتوکوکوزیس )آالی رنگین کمان در سالقزل

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عفونت باکتریایی ناشی از سویه  رو اند. از اینها توجه بسیاری را به خود جلب کردهآروماتیك و عصاره آن

ها و استفاده از عصاره گیاه درمنه دشتی در کاهش اثر سوء این عفونت باکتریایی بر سیستم ایمنی ماهی استرپتوکوکوس اینیایی بر سیستم ایمنی ماهی

اند به خوبی هایی که در معرض باکتری قرار داشتهمان تام، لیزوزیم در ماهی، کمپلIgMکمان است. کاهش سطح پراکسیداز پالسما، آالی رنگینقزل

و در مواجه با عفونت  ی گیاه درمنه دشتی تغذیه شدههایی که با عصارهدر ماهی هکها است. حال آننشان دهنده تاثیر سم آن بر سیستم ایمنی ماهی

های گروه کنترل مشاهده نگردید، که این امر نشان دهنده تاثیر تقویتی و در مقایسه با ماهی (P<05/0)داری اند، تغییر معنیباکتریایی قرار گرفته

 کمان است.آالی رنگینهای قزلی گیاه درمنه دشتی بر سیستم ایمنی ماهیحفاظتی عصاره

 

 .همورال یمنیا کمان،ینرنگ آالی، قزل ینیاییاسترپتوکوکوس ا ی،درمنه دشت کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

لزوم تغذیه جمعیت رو به افزایش و کیفیت برتر 
ها، موجب پروتئین آبزیان در مقایسه با سایر گوشت

افزایش توجه به آبزیان و صید از دریاها و منابع آبی 
در نتیجه کاهش ذخایر آبزیان را به دنبال  شده که

داشته است. برای دستیابی به برابری تولید آبزیان با 
های پرورش آبزیان در محیط ،هاتقاضای مصرف آن

منظور قابل کنترل و همچنین تکثیر انواع ماهیان به
باشد. رهاسازی و بازسازی ذخایر گزینه مناسبی می

ویژه هسردابی و بدر این خصوص پرورش ماهیان 
 (Oncorhynchus mykiss) آالی رنگین کمانقزل

های اخیر در از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در سال
کشور ما توجه فراوانی به آن شده و بخش اصلی آبزی 

که در طوریپروری را به خود اختصاص داده است. به
هزار تن بوده  72میزان تولید آن بالغ بر  1388سال 
آالی رنگین کمان در ان رتبه اول تولید قزلو ایر

 ,FAOهای شیرین را در جهان داشته است )آب

پروری و (. گسترش روز افزون صنعت آبزی2008
های پرورشی متراکم در ایران و توجه توسعه سیستم

عنوان یك منبع غنی از پروتئین از یك به آبزیان به

رصه های اپیدمیك در عسو و شیوع و ظهور بیماری
پروری جهانی از سوی دیگر، شناسایی عوامل آبزی

های پیشگیری و ها و روشویژه باکتریهزا ببیماری
ها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر مبارزه با آن
 ساخته است.

طور ها بهسیستم ایمنی جانوران آبزی، نظیر ماهی
ای و ناخواسته پیوسته تحت تاثیر تغییرات دوره

دارد و هرگونه تغییر ناخواسته محیطی محیطی قرار 
صورت استرس حاد یا مزمن سالمت جانور هتواند بمی

های عفونت(. Nafisi, 2006مخاطره اندازد )را به
تواند بر روی سیستم ایمنی ماهیان باکتریایی می

های عفونی ترین بیماریاثرگذار باشد. یکی از مهم
گین کمان در آالی رنشایع در اکثر مزارع پرورش قزل

دنیا  های اخیر در بسیاری از کشورهایسال
. (Tiihonen, 2010)باشد استرپتوکوکوزیس می

زایی، شناسایی مطالعات متعددی در خصوص بیماری
آالی و جداسازی بیماری از مزارع تکثیر و پرورش قزل

 Akhlaghi andکشور انجام گرفته است )

Keshavarz, 2002; Toghyani et al., 2010; 

Tiihonen, 2010.)  حاصل این مطالعات بیانگر
ی کشور بوده و آالگسترش بیماری در مزارع قزل



 1398، 12، شماره 7 دوره                                                                                 پروری            نشریه علوم آبزی

92 

 

کنون موجب خسارات زیادی بر این صنعت گردیده تا
عالوه در این مطالعات گونه عمده درگیر در است. به

آالی ایران بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل
( و Streptococcus iniaie)استرپتوکوکوس اینیایی 
( Lactococcus garvieaeالکتوکوکوس گارویه )

 ,Akhlaghi and Keshavarz) معرفی شده است

های مختلفی برای درمان بیوتیك. آنتی(2002
شود که از آن جمله های باکتریایی استفاده میبیماری

و  (Oxytetracycline) سایکلینتتراتوان به اکسیمی
-اشاره کرد، که به (Erythromycine) اریترومایسین

های رویه زمینه ساز ایجاد مقاومتدلیل مصرف بی
باکتریایی، تزلزل امنیت غذایی و بهداشت عمومی و 

باشد. هم ناپایداری صادرات محصوالت پرورشی می
چنین کاربرد داروها و مواد شیمیایی خارج از سیستم 
 صحیح تشخیص و تجویز رسمی بدون در نظر گرفتن

ها در های دارویی و اثرات آالیندگی آنباقی مانده
طبیعت موجب عوارض سوء روی انسان و سایر اجزای 

 گردد.اکوسیستم آب و خاک می
ها از طریق افزودن تقویت سیستم ایمنی ماهی

تواند راه حل مناسبی برای های غذایی میمکمل
ها گردد. پیشگیری از بروز ضعف در سیستم ایمنی آن

های گیاهی قادر به از بین بسیاری از عصاره ترکیب
-( میROS)دار بردن انواع ترکیبات فعال اکسیژن

طور مستقیم از هتوانند بموجب آن میباشند و به
 ,.Bakkali et al) اثرات استرس اکسایشی بکاهند

طور هتوانند باین ترکیبات همچنین می (.2008
مستقیم و از طریق فعال نمودن سیستم دفاع آنتی غیر

 اکسیدانی نقش حفاظتی خود را اعمال نمایند
(Caspary, 1992; Gee et al., 1996.)  استفاده از

 ,Bauerعنوان ترکیبات ضد قارچ )گیاهان دارویی به

 Lis et al., 1998; Nie and)و ضد باکتری ( 1996

Zhang, 1999) ترکیبات محرک عنوان و همچنین به
 Gee et al., 1996; Hashemi etسیستم ایمنی )

al., 2012; Lji et al., 2001 ،) در افزایش توان
 سیستم ایمنی ماهیان از دیرباز مرسوم بوده است.

از  Artemisia sieberi Besserدرمنه دشتی 
باشد. می Radiaeتیره  Compositaeی خانواده

به رنگ سبز متمایل به  ایدرمنه گیاهی بوته
های خاکستری و دارای ریشه عمودی ضخیم و ساقه

باشد. جنس میمتر سانتی 30-40گلدار به ارتفاع 

 34گونه در سطح جهان و  400درمنه دارای بیش از 
باشد. موطن اصلی آن آسیا بوده و از گونه در ایران می

 این قاره به اروپا و آمریکا برده شده است. درمنه یکی
از گیاهان با ارزش مناطق بیابانی ایران است که 
پراکندگی جغرافیایی آن در برگیرنده سراسر ایران به 

(. Goudarzi et al., 2005جز نواحی غربی است )

Lopes-Lutz  ترین ترکیبات مهم (2008)و همکاران
موجود در گیاه درمنه را سابینن، بتاتیوجن، میرسن و 

س این گیاه را به سه گروه کامفور بیان کردند و اسان
شیمیایی اصلی تقسیم کردند؛ اسانس غنی از تیوجن، 
اسانس غنی از سابینن و اسانس غنی از اپوکسی 

و همکاران  Yousefi(. Lee et al., 2003سیمن )
نشان دادند فعالیت ضدمیکروبی اسانس  (2005)

A. hausskenechti های مانند آنتی بیوتیك از
-جنتامایسین، سفالونین، آموکسینالیدیکسیك اسید، 

ترکیبان اصلی اسانس این گیاه  .سیلین بیشتر است
 Royoباشد. سینئول، کامفور، آرتمیزین و بورنئول می

، با انجام تحقیقات روی اسانس (1999)و همکاران 
وجود خواص ضدمیکروبی آن را به A. sieberiگیاه 

یرسین ترکیباتی مانند کامفور، آلفاتیوجن، سینئول، م
 Nikaido and)بورنئول، سیمن نسبت دادند 

Vaara, 1985.) 
ها است که ترپن بتا کاریوفیلن یکی از سسکوئی

کاریوفیلن سنتاز از پیش ماده فارنسیل توسط آنزیم بتا
رکیب و مشتقات آن آید. این توجود میفسفات بهدی

حس کننده سرطان، بیالتهاب، ضددارای خاصیت ضد
های مخاط معده، ضد باکتری ، بازدارنده زخمموضعی
تواند در شد، همچنین میباآکسیدان میو آنتی

 ,Lavinia) سیستم دفاعی گیاه نقش داشته باشد

باشند که می هالینالول و پنین جزء منوترپن (.2009
سنتاز از پیش ماده سنتاز و پنینتوسط آنزیم لینالول

این دو ترکیب  آیندوجود میفسفات بهگرانیل دی
بخش، ضد میکروب، آنتی دارای خاصیت آرام

ویروس برونشیت و القاکننده آپوپتوز اکسیدان، ضد
 (.Lopes, 2008) باشدمی

هدف از این مطالعه الذکر، موارد فوقبا توجه به
بررسی تاثیر عفونت باکتریایی ناشی از سویه 

آالی قزلاسترپتوکوکوس اینیایی بر سیستم ایمنی 
و استفاده از عصاره گیاه درمنه دشتی در رنگین کمان 

کاهش اثر سوء این عفونت باکتریایی بر سیستم 
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 کمان است.آالی رنگینایمنی ماهی قزل
 

 هامواد و روش
 کمان کامالًآالی رنگینماهی قزلقطعه  240تعداد 

گرمی( از یك مزرعه  100±15سالم از نظر ظاهری )
خصوصی خریداری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. 

لیتری  1000مخزن  12طور تصادفی در های بهماهی
 10مدار بسته با  مجهز به هواده با طراحی سیستم نیمه

روز  15مدت تعویض آب در روز توزیع و بهدرصد 
به شرایط آزمایشگاهی سازگار  نگهداری شدند تا کامالً

ها در طی این مدت با جیره غذایی تجاری شوند. ماهی
، شاهدتیمارها شامل تیمار  تغذیه گردیدند.فرادانه 

ی عصارهباکتریایی، تیمار با عصاره با عفونت تیمار با 
به  ی درمنه دشتیعصارهو تیمار با  درمنه دشتی

 سه تکرا بود.باکتریایی هر کدام با با عفونت عالوه 
های دشتی از منطقه اردستان و ارتفاعات درمنه

-متری در دوران اواخر گلدهی جمع 1700تا  1600

آوری شد. جهت جمع 85822آوری با کد هرباریوم 
روش های گیاه استفاده شد که بهتهیه عصاره از برگ

هیدروالکلی توسط دستگاه سوکسله و حالل از طریق 
 صاره تهیه گردید.تقطیر در خالء بخار، ع

از  ینیاییسترپتوکوکوس اا یباکتراستوک خالص 
دانشکده  یانآبز یهایماریبهداشت و ب گروه

ید که از تلفات گرد یهدانشگاه تهران ته یدامپزشک
کشور جداسازی و شناسایی  آالی مزارعماهیان قزل
کشت  یدتجد (.Soltani et al., 2005)شده بود 

 شده یسازخالص یهانمونهاز  یبرای نگهدار یباکتر
برای تهیه  .یدگرد بار انجام یك یاهفته یزن

سوسپانسیون باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به 
 TSAهای باکتری روی محیط میزان الزم از پرگنه

دار برداشته و به داخل یك لوله حاوی ژلوز خون
گرم  2/7) (PBS)آزمایش محتوی بافر نمکی فسفات 

Nacl، 48/1  4گرمHPo2Na ،43/0  4گرمPo2KH 
لیتر آب مقطر( منتقل و توسط شیکر یکنواخت  1در 

فارلند ها با محلول مكگردید. سپس غلظت باکتری
(Mac Farland Nephelometery Standards )1 
-میلی 9/9 یك درصد و 2BaCl لیترمیلی 1/0)

 تنظیم گردید تا تعدادیك درصد(  4So2H لیتر
لیتر باکتری در سوسپانسیون سلول در میلی 3×810

مورد نظر موجود باشد. محیط کشت اختصاصی 

 Bloodدار )باکتری استرپتوکوکوس اینیایی ژلوز خون

agar) می( باشدSoltani et al., 2005 ؛ که برای)
تهیه آن مراحل زیر طی شد. ابتدا محیط کشت 

 1گرم در  40میزان به (TSA) تریپتیك سویا آگار
 5/121استریل حل شده و در دمای لیتر آب مقطر 

دقیقه اتوکالو شد. پس  20مدت بهگراد درجه سانتی
از اتوکالو در دمای اتاق قرار گرفته تا سرد شده و 

 رسید.  ºC45دمای آن به 
طور هفتگی و با هصورت تازه و بهتهیه غذا ب

گرم میلی 400ی درمنه دشتی به نسب افزودن عصاره
غذا با پودر غذای تجاری و تهیه  به ازای هرکیلوگرم

آزمایش،  شروعپس از مجدد پلت غذایی انجام گردید. 
ماهی و در مجموع از  3طور تصادفی از هر مخزن هب

صید و پس  28و  14، 7ماهی در روزهای  9هر تیمار 
( 1:5000از بیهوش کردن با عصاره پودر گل میخك )

ه به ها با استفاده از سرنگ آغشتاز ساقه دمی آن
EDTA گیری گردید. پالسما پس از سانتریفیوژ خون

های خون در دستگاه سانتریفیوژ با قدرت نمونه
g6000 درجه  4دقیقه در دمای  15مدت دور به

های گراد جداسازی و تا زمان انجام آزمایشسانتی
 گراد نگهداری شد.درجه سانتی -78نهایی در فریز 

 15السما، در سنجش سطح فعالیت پراکسیداز پ
عاری  HBSSمیکرولیتر بافر  35میکرولیتر پالسما با 

 50از منیزیوم و کلسیم رقیق شد. سپس به آن 
اکسیژنه مول آبمیلی 5و  (TMB) میکرولیتر محلول

افزوده شد تا محلول به رنگ آبی درآید، سپس پس از 
میکرولیتر اسید  50دقیقه، با افزودن  2گذشته 

واکنش رنگی متوقف گردید و رنگ  موالر 2سولفوریك 
محلول به زرد روشن تبدیل شد. در مرحله بعد میزان 

د و شنانومتر سنجیده  450در طول موج جذب نوری 
پس از محاسبه با جذب نوری محلول استاندارد نتیجه 

 د.گردبلیتر بیان المللی در میلیبین برحسب واحد
ت با استفاده از کی 50CHسنجش کمپلمان تام 

تهیه شده از شرکت بهار افشان تهران و براساس روش 
سطح فعالیت  گیری گردید.ایمنودیفیوژن شعاعی اندازه

لیزوزیم نیز با استفاده از روش کدورت سنجی و با استفاده 
و  Micrococcus lysodeikticus از سوسپانسون

صورت گرفت. میزان کدورت نیز در  آنزیم مورآمیداز
سطح ایمنوگلبولین  شود.سنجش می 670طول موج 

IgM  پالسما نیز با استفاده از کیت سنجشIgM  و
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  اتوآنالیزر هیتاچی سنجش گردید.
 Oneها به روش داده: تحلیل آماریتجزیه و 

way- ANOVA نموده و با آزمون  لیو تحل هیتجز
 نانیدر سطح اطم گریکدیبا  جینتا نیانگیتوکی م

(05/0>P )شدند سهیمقا. 
 

 نتایج
های در بین ماهی تعدادی مرگ و میر طی آزمایشدر 

های تحت تیمار تحت تیمار مشاهده شد و ماهی
خصوص در پایان دوره عالئم هعفونت باکتریایی ب

که در دیگر عفونت باکتریایی را نشان دادند. حال آن
 تیمارها عالئم بیماری مشاهده نگردید. 

در  هاح ایمنوگلبولین تیماروسطبراساس نتایج 
 کاهش یافت داریطور معنیهب 28و  14روزهای 

(05/0>P) داری در غلظت تغییر معنی 7روز . در
IgM اگرچه  ،تحت تیمار مشاهده نگردید هایماهی

با  های تحت تیماردر پالسمای ماهی IgMسطح 
صورت هعصاره درمنه دشتی در طی دوره آزمایش ب

گروه با در مقایسه  IgMو افزایش سطح  بودصعودی 
 تفاوت. (P<05/0) اشتد داریاختالف معنی شاهد

که تحت عفونت  هاییدر پالسمای ماهی IgMسطح 
اند باکتریایی بوده و با عصاره درمنه دشتی تغذیه شده

 دار نبودمعنی شاهدهای گروه قایسه با ماهینیز در م
 .(1)شکل 

در سطح پراکسیداز در ماهیان  داریمعنی تفاوت
با عصاره درمنه دشتی و در معرض عفونت تغذیه شده 

باکتریایی در مقایسه با گروه کنترل در طی دوره 
برداری مشاهده آزمایشی در تمامی مراحل نمونه

های . بین سطح پراکسیداز ماهی(P<05/0) نگردید
هایی که با عصاره در معرض عفونت باکتریایی و ماهی

-نمونهاند در سومین مرحله درمنه دشتی تغذیه شده

 (.2)شکل  (P<05/0یافت ) داریمعنیبرداری تفاوت 

IgM  7در روز 

IgM  14در روز 

IgM  28در روز 

 عفونت باکتریایی+ عصاره        عصاره              عفونت باکتریایی                    شاهد     

 . ورد مطالعهم مختلف یمارهایت پالسما در یمنوگلبولینسطح ا ییرتغ - 1شکل 

 

 

 

 . ورد مطالعهم مختلف یمارهایت پالسما در یدازسطح پراکس ییرتغ - 2شکل 

 

 

 

 7در روز  یدازپراکس

 14در روز  یدازپراکس

 28در روز  یدازپراکس

 عفونت باکتریایی+ عصاره      عصاره       عفونت باکتریایی            شاهد     
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سطح کمپلمان تام پالسما در ماهیان در معرض 
در  داریطور معنیهب 28 در روزعفونت باکتریایی 

. در (P<05/0) داشتمقایسه با گروه کنترل کاهش 
برداری اختالف های نمونهحالی که در دیگر زمان

هده نگردید. داری در سطح کمپلمان مشامعنی
-دار  سطح کمپلمان پالسما در ماهیافزایش معنی

در  ،اندهایی که با عصاره درمنه دشتی تغذیه شده
هایی که عالوه بر تغذیه با عصاره در مقایسه با ماهی

اند و نیز عفونت باکتریایی نیز قرار داشته معرض
هایی که بدون دریافت هیچ گونه مکملی در ماهی

 بوداند نیز قابل مالحظه ریایی بودهمعرض عفونت باکت
(05/0>P)  (.3)شکل 

ام ماهیان در 28میزان سطح لیزوزیم در روز 
معرض عفونت باکتریایی در مقایسه با گروه شاهد 

د. در سایر اد نشان( P<05/0) داریکاهش معنی
برداری هیچ مختلف نمونه روزهایتیمارها در طی 

پالسما مشاهده  در سطح لیزوزیم داریاختالف معنی
 (.4( )شکل P<05/0) نگردید
 

 بحث 
در مورد اثرات درمانی عصاره گیاه  متعددیمطالعات 

درمنه ی عصارهدرمنه دشتی صورت گرفته است. 
عنوان ضدعفونی کننده، ضد انگل آسکاریس، دشتی به

عنوان بر، مسکن دردهای احشایی و در گذشته بهتب
تسکین دردهای عصبی و تسهیل کننده انقباضات 

 Lavinia) در هنگام زایمان استفاده شده است رحم

et al., 2009.) ترپن الکتون  ییآرتمیزین یك سزکو
 .آیددست میاست که از گیاه درمنه سیبری به

آرتمیزن در ساختمان شیمیایی خود دارای یك گروه 
اکسان است که فعالیت بیولوژیك از اندوپراکسید تری

 ,.Khalaji et al)جمه فعالیت ضدماالریایی دارد 

ایران، از دم کرده این گیاه  در پزشکی سنتی(. 2011
برای درمان نارسایی کبد، گلودرد، عفونت گوش، 

درمان نفخ و ضد  اشتهاآور، ضد انگل اسکاریس،
 ,Cook and Samman)شود التهاب استفاده می

1999; Dafwang et al., 1985.)  
ها نقش شاخص و عملکردی مهمی در اسانس

شدن  ای موضعیتغییر و اصالح میکروفلور روده

 7در روز کمپلمان تام 

 14در روز کمپلمان تام 

 28در روز کمپلمان تام 

 عفونت باکتریایی+ عصاره      عصاره       عفونت باکتریایی         شاهد  

 تیمارها

 ورد مطالعه. ممختلف  یمارهایت سطح کمپلمان تام پالسما در ییرتغ - 3شکل 

 

 

 

 عفونت باکتریایی+ عصاره     عصاره      عفونت باکتریایی              شاهد  

 تیمارها

 7در روز کمپلمان تام 

 14در روز کمپلمان تام 

 28در روز کمپلمان تام 

 ورد مطالعه. ممختلف  یمارهایت پالسما در یزوزیمسطح ل ییرتغ - 4شکل 
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 ,.Eihabbak et al) کنندهای پاتوژن ایفا میباکتری

1989; Fararh et al., 2004). رسد نظر میبه
از  مواردبیشترین خاصیت ضدمیکروبی در کلیه 

شود. ثابت شده است های مونوترپنی ناشی میترکیب
که ترکیب اصلی گیاه درمنه یك مونوترپن به نام 

موجب افزایش  باشد، مصرف این گیاهتیوجن می
شود که در ترشح اسید معده و تولید صفرا می

سیستم ایمنی  ویندسترسی بهتر به مواد مغذی و تک
 Lopes etبادی تولیدی تآثیرگذار است )حجم آنتی و

al., 2008; Mahboubp and Farzin, 2009; 

Mitsch et al., 2004.) های واجد پراکسیدازها آنزیم
اسیون انواع بسیاری از باشند که در اکسیدهم می

ها توسط پراکسید هیدروژن نقش ایفا گزنوبیوتیك
براساس نتایج (. Ouweh et al., 2010نمایند )می

افزایش سطح فعالیت پراکسیدازها در این تحقیق، 
ی درمنه دشتی عصارههایی که از پالسمای ماهی

نشان دهنده افزایش توان سیستم  ،ندتغذیه نمود
که کاهش اکسیدانی ماهی است. حال آنآنزیمی آنتی

هایی که در مواجه با عفونت سطح این آنزیم در ماهی
اند نشان از برهم خوردن تعادل بین باکتریایی بوده

سیستم دفاعی بدن است که این امر سبب بروز 
های مختلف بدن از جمله های جدی به بخشآسیب

 گردد.ها میسیستم ایمنی ماهی
ای از ها دستهبادییا آنتی هاایمنوگلبولین

باشند که در سرم و مایعات بافتی ها میگلیکوپروتئین
ها توسط بادیشود. آنتیداران یافت میتمام مهره

ها نیز از شود و پالسموسیتها تولید میپالسموسیت
 ,.Royo et alشوند )مشتق می Bهای لنفوسیت

با ها نقش مهمی در مقابله (. ایمنوگلبولین1999
 بنابراینکند. های عفونی باکتریایی ایفا میبیماری

توان منجر به تضعیف ها میکاهش سطح فعالیت آن
براساس نتایج این ها گردد. سیستم ایمنی ماهی

سطح ایمنوگلبولین در  دارکاهش معنیتحقیق، 
های مواجه شده با عفونت باکتریایی در مقایسه ماهی

ی یانی که با عصارههای گروه شاهد و ماهبا نمونه
نشان دهنده تاثیر  ،انددرمنه دشتی تغذیه شده

باکتری در کاهش سطح ایمنوگلبولین پالسما در این 
دار بین ماهیان است. عدم وجود اختالف معنی

اند و ی درمنه دشتی تغذیه شدهماهیانی که با عصاره
در مواجه با عفونت باکتریایی نیز قرار داشتند نیز 

ی درمنه دشتی در کاهش ثیر عصارهحاکی از تا
عوارض ناشی از عفونت باکتریایی بر سیستم ایمنی 

 ها است.این ماهی
های فاز حاد سیستم ها در واقع پروتئینکمپلمان

پس از  ها معموالًآن شوند و غلظتایمنی محسوب می
کند. به عبارتی، نکروز سلولی و مرگ بافتی تغییر می

عنوان یك پاسخ فاز حاد بهها تغییر سطح کمپلمان
سیستم ایمنی نوعی واکنش سیستمیك تعمیم یافته 

توان آن را به التهاب و پاسخ شود که میمحسوب می
 ,.Takahashi et alایمنی ذاتی مربوط دانست )

تواند کاهش سطح کمپلمان تام پالسما می (.2000
های باکتریایی ماهیان را نسبت به ابتال به عفونت

کاهش سطح کمپلمان  ،نماید. با توجه به نتایجمستعد 
های در معرض عفونت باکتریایی تام پالسما در ماهی

تواند نشان دهنده تاثیر آن در تضعیف سیستم می
ی درمنه دشتی ها باشد. حال آنکه عصارهایمنی ماهی

با پیشگیری از مرگ سلولی و افزایش توان ترمیمی 
 ها تقویت نماید.اهیتواند سیستم ایمنی مها میبافت

های سفید منتشر در لیزوزیم توسط گلبول
شود در های مختلف و گردش خون ترشح میبافت

های کلیه، طحال و ها، بافتترشحات موکوسی، آبشش
شود و دستگاه گوارش و سرم خون ماهیان یافت می

های گلیکوزیدی الیه پیوندقادر به شکستن 
های ی سلولی باکتریگلیکان موجود در دیوارهپپتیدو

 Dong et al., 2007; Engbergگرم مثبت است )

et al., 2000)هایی . کاهش سطح لیزوزیم در ماهی
تضعیف  ،که در مواجه با عفونت باکتریایی قرار داشتند

براساس نتایج این دهد. سیستم ایمنی را نشان می
دار بین سطح عدم وجود اختالف معنیتحقیق، 

هایی که با های گروه کنترل و ماهیلیزوزیم در ماهی
اند نیز حاکی از شده ی درمنه دشتی تغذیهعصاره

 ی در تقویت سیستم ایمنی است. تاثیر این عصاره
توان چنین استداالل کرد که با توجه به نتایج می

ویژه هی درمنه دشتی بترکیبات موجود در عصاره
یستم تواند با تقویت ساکسیدانی، میترکیبات آنتی

ها بر سیستم ایمنی ایمنی از اثرات سوء باکتری
ها از اکسیدانها پیشگیری نماید. در واقع، آنتیماهی

-های فاگوسیتوز کننده محفاظت میغشای سلول

(. Greathead, 2003; Haq et al., 1999نمایند )

عالوه براین سایر ترکیبات موجود در عصاره گیاهان 
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تقویت سیستم ایمنی گردد تواند موجب دارویی می
(Goel et al., 2002 ،) از سویی دیگر، از بروز بسیاری

های ناشی از خود سرکوبی سیستم ایمنی از بیماری
 (.Takahashi et al., 2000نیز جلوگیری نماید )

عنوان یك عصاره دارویی ی درمنه دشتی بهعصاره
شود. بنابراین موجب افزایش توان سیستم ایمنی می

ی درمنه دشتی در اده از مکمل گیاهی عصارهاستف
تواند با افزایش توان سیستم ها میجیره غذایی ماهی

کار مناسبی برای تقویت آن شود و راه سبب ایمنی
پیشگیری اثرات سوء احتمالی ناشی از تضعیف 

زا در ها در نتیجه عوامل بیماریسیستم ایمنی ماهی
ها یمنی ماهیمزارع پرورشی و تاثیر آن بر سیستم ا

 باشد.
 

 یتشکر و قدردان
 یقتحق ینا امکه در انج یتمام همکاران محترم از

 گردد.یاند تشکر منموده یهمکار
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Abstract  
Bacterial infections are one of the most important threats in the aquaculture. One of the most prevalent 

infectious diseases in rainbow trout farms in recent years is Streptococcus in many countries. In recent years, the 

aromatic plants and their extracts have attracted a lot of attention. This study aimed to evaluate the effect of 

bacterial infection caused by strain of Streptococcus iniaie on the immune system of fish and the use of the 

extract of Artemisia sieberi to reduce the devastative effect of this bacterial infection on the immune system of 

Oncorhynchus mykiss. Reducing levels of the plasma peroxidase, IgM, total complement, lysozyme in fish 

exposed to bacteria showed the toxic effects of this bacteria on the immune system of fish. However, there was 

no significant change in the fish fed the extract of Artemisia sieberi and exposed to bacterial infection (P<0.05) 

compared to control group. This suggests the reinforcement and protective effect of the extract of Artemisia 

sieberi on the immune system of O. mykiss. 

Keywords: Artemisia sieberi, Streptococcus iniaie, Oncorhynchus mykiss, Humoral Immunity.

 


