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اثر آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین بر فراسنجههای خونی ماهی قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissمبتال به آئرومونازیس
( )Aeromonasisو تأثیر استفاده از بوتیل هیدروکسی تولوئن در بهبود
اثرات جانبی درمان آنتی بیوتیکی
2

پگاه فرهنگ ،1علیرضا میرواقفی* ،2باقر مجازی امیری

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
تاریخ دریافت1397/5/21 :

تاریخ تصویب1397/9/15 :

چکیده
با توجه به استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها در آبزیپروری و از سوی دیگر عدم توجه پرورشدهندگان به مضرات تجویز بیرویهی داروهای
ضد باکتریایی ،مطالعه تاثیر آنتیبیوتیکها بر فراسنجههای زیستی آبزیان ضروری بهنظر میرسد .در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر آنتی-
بیوتیک اکسیتتراسایکلین بر فراسنجههای خونی (گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید ،هماتوکریت و هموگلوبین) ماهی قزلآالی رنگین
کمان ( )Oncorhynchus mykissبیمار شده با باکتری  ،Aeromonas hydrophilaبه بررسی تاثیر آنتیاکسیدان بوتیل هیدروکسی
تولوئن ( )BHTدر بهبود اثرات جانبی حاصل از اعمال آنتیبیوتیک بر فراسنجههای خونی مذکور پرداخته شد .با بررسی نتایج این مطالعه
که به مدت  61روز روی  120قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی  175/92± 30gدر چهار تیمار( شاهد ،تحت درمان با
آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین ،تحت درمان با آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین و آنتیاکسیدان  BHTبا دوز  % 0/5جیره روزانه و تحت
درمان با آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین و آنتیاکسیدان  BHTبا دوز  %0/8جیره روزانه) و سه تکرار انجام شد ،به نظر میرسد که آنتی-
اکسیدان  BHTدر بهبود اثرات جانبی ناشی از اعمال اکسیتتراسایکلین در جیره آبزیان ،بر فراسنجههای خونی مورد بررسی تاثیر معنیداری
داشته است .از سویی با توجه به عدم وجود اختالف معنیدار در دوزهای مختلف ( %0/5و  %0/8جیره روزانه) آنتیاکسیدان  BHTبر
فراسنجههای خونی ،استفاده از دوز  %0/5بهمنظور استفاده در استخرهای پرورشی ،اقتصادیتر به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین ،شاخصهای خونی ،آنتیاکسیدان.Aeromonas hydrophila ،BHT ،
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 .1مقدمه
امروزه به موازات افزایش روزافزون تقاضا برای
پروتئین بهویژه پروتئین آبزیان ،ذخایر طبیعی آن رو
به کاهش است ،بنابراین آبزیپروری به یکی از مهم-
ترین صنایع و منابع تأمین پروتئین برای بشر تبدیل
شده که همواره رو به توسعه و گسترش است
( .)Sharifuzzaman and Austin, 2010در کنار
این رشد ،بهدلیل تالش برای ایجاد آبزیپروری مدرن
که مستلزم افزایش تولید در واحد سطح است ،شرایط
استرسی محیط پرورشی نیز رو به افزایش گمارده
است ،این مساله باعث میگردد صنعت آبزیپروری
همواره با مشکالت متعددی روبهرو شود که از آن جمله
میتوان به بروز بیماریهای مختلف در این شرایط
اشاره نمود .از جمله مهمترین و شایعترین بیماریهای
مزارع پرورشی توسط گونههای ویبریو ()Vibrio spp.
و آئروموناس ( )Aeromonas spp.ایجاد میگردند
( .)Wang et al., 2008آئروموناس هیدروفیال
( )Aeromonas hydrophilaباکتری گرم منفی،
اکسیداز مثبت و تخمیرگر گلوکز است ( Snower et
 )al., 1989که پراکنش جهانی دارد و با وجود اینکه
معموالً در میکروفلور طبیعی آبزیان یافت میشود
( ،)Ibrahem et al., 2008موجب بروز بیماری در
ماهیان میشود (.)Cipriano et al., 2001
همواره بهترین سیاست برای جلوگیری از وقوع
بیماری ،پیشگیری از بیماری است ( Swann and
 ،)Randy, 1991اما در هنگام شیوع بیماری معمول-
ترین واکنش ،مقابله با گسترش و درمان آن است که
معموال با استفاده از آنتیبیوتیکها و افزودنیهای
شیمیایی همراه میگردد .در اغلب مزارع پرورشی
آنتیبیوتیکهای اکسیتتراسایکلین و فلورفنیکل به
طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند ( Rigos
.)and Troisi, 2005
اغلب استتتفاده از آنتیبیوتیکها میتواند اثرات
مخربی بر محیط زیست و موجود زنده داشته باشد که
از جم له مهمترین اثرات منفی استتتت فاده از آن ها
میتوان به ب قای آنتیبیوت یک در با فت های آبز یان
( ،)Saglam and Yonar, 2009افزایش مقتتاومتتت
باکتری ها ( ،)Vivekanandhan et al., 2002عدم
تعتتادل در م ی کرو ف لور ط ب ی عی روده (Moori-

 )bakhtiari et al., 2016و کاهش ر شد ( Fatemi,
 )1995اشتتاره کرد .عالوه بر این در برخی موارد نیز با

ایجتتاد رادیکتتالهتتای آزاد منجر بتته بروز استتتترس
اکستتتیداتیو ( )Conklin, 2000و در نتیجه تخریب
بافت کلیه و کبد میگردد (.)Devall et al., 2012
آنتیاک سیدانها ترکیباتی ه ستند که از طریق
واکنش بتتا رادیکتتالهتتای آزاد و گونتتههتتای فعتتال،
اکستتتیداستتتیون را مهار کرده و یا به تأخیر میاندازند
( .)Shariatzadeh et al., 2007بوتیل هیدروکستتی
تتتولتتوئتتن ( )Butylated hydroxytolueneآنتتتتتی
اک سیدانی شیمیایی ا ست که طور گ سترده در تولید
غذا مورد استتتتفاده قرار میگیرد ( Aguilar et al.,
 ) 2011و با تشتتتک یل رادی کال ،از اکستتت یداستتتیون
جلوگیری مین ما ید ( Sodagar and Zakariyayi,
.)2015
در زمینه سنجش فراسنجههای خونی آبزیان در
زمان مواجهه با آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین
مطالعات مختلفی انجام شده است ( Grondel et al.,
1985; Wishkovsky et al., 1987; Tafalla et
; )al., 1999; Romero et al., 2012که از جمله

مهمترین آن میتوان به مطالعه روی ماهی تیالپیای
نیل ( )Oreochromis niloticusاشاره کرد که بر اثر
افزایش دوز آنتیبیوتیک ،کاهش سطوح هماتوکریت و
هموگلوبین مشاهده شد ( Omoregie and
 ،)Oyebanji, 2002با توجه به اینکه استفاده از آنتی
بیوتیکها اغلب موجب تغییرات فیزیولوژیکی گسترده
در میزبان ،کاهش و یا توقف رشد میگردند ،افزایش
مصرف آنتیبیوتیکها ،بر احتمال بروز استرس
اکسیداتیو میافزاید .از آنجایی که بهطور مستقیم
نمیتوان استرس اکسیداتیو را مورد سنجش قرار داد،
بایستی تاثیر آن را بر فراسنجههای دیگری مانند خون
بررسی نمود .در این مطالعه سعی گردید ضمن بررسی
تأثیرات آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین بر فراسنجه-
های خونی ماهی قزلآالی رنگینکمان بیمار شده با
باکتری  ،A. hydrophilaاثرات استفاده از آنتی-
اکسیدان  BHTدر جیره غذایی این گونه برای پایش
کاهش احتمالی اثرات نامطلوب این آنتیبیوتیک نیز
مورد بررسی قرار گیرد.

 .2مواد و روشها
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سویه باکتری  Aeromonas hydrophilaاز
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد .بهمنظور
قرائت کدورت باکتری  A. hydrophilaاز دستگاه
اسپکتروفتومتر Spectrophotometer UV-2100
استفاده گردید و به منظور دستیابی به غلظت باکتری
 )Colony forming unit( CFU 108در طول موج
 600نانومتر ،عدد  0/08-0/1قرائت شد.

گردید ،بنابراین میزان اکسیتتراسایکلین مصرفی در
طول مدت هفت روز نمونهبرداری برابر با  63گرم
محاسبه شد .پودر آنتیاکسیدانی  BHTاز شرکت
فرادانه (ایران) تهیه شد و میزان مصرف آن در دوزهای
 0/5و  0/8درصد جیره روزانه ( با توجه به حد مجاز
مصرف این آنتیاکسیدان) ،بهترتیب برابر با  0/32و
 0/51گرم در هر تیمار محاسبه ،در روغن حل و بر
روی غذا اسپری شد.

 .2.2آداپتاسیون و تیماربندی ماهیان

 .4.2مواجهسازی و غذادهی

 .1.2تهیه استوک و تزریق باکتری

تعداد  120قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان
 Oncorhynchus mykissبا میانگین وزنی
 175/92±30gو میانگین طولی  225±50 mmبه
مخزن آداپتاسیون  1000لیتری (که از  72ساعت قبل
از معرفی ماهیان ،به میزان یک سوم از آب هوادهی
شده و به مقدار دو سوم با آب استخر پرورشی ،آبگیری
شده بود) ،انتقال یافت .مدت زمان آداپتاسیون  10روز
در نظر گرفته شد سپس ماهیها به  12مخزن 300
لیتری انتقال داده شده و تحت تیمار قرار گرفتند.
روزانه به میزان  10درصد از حجم کل مخازن تعویض
آب صورت گرفت .متغیرهای فیزیکی در کل دوره
شامل میانگین دما  14/5±1درجه سانتیگراد،
میانگین  pHآب  7/9±0/1و میزان سختی کل آب نیز
 344/25±10میلیگرم در لیتر ،بهوسیله دستگاه
 Hanna H19811-5اندازهگیری شد .برای نمونههای
مورد نظر چهار تیمار با سه تکرار  10قطعهای شامل
( )1شاهد )2( ،تحت درمان با آنتیبیوتیک اکسی
تتراسایکلین )3( ،تحت درمان با آنتیبیوتیک اکسی
تتراسایکلین و آنتیاکسیدان  BHTبا دوز  0/5درصد
و ( )4تحت درمان با آنتیبیوتیک اکسی تتراسایکلین
و آنتیاکسیدان  BHTبا دوز  0/8درصد تقسیم شدند.

 .3.2نحوه استفاده اکسیتتراسایکلین و
 BHTدر جیره
آنتیبیوتیک اکسیوت ( %20)Oxyvetاز شرکت
رازک (ایران) تهیه شد ،که بهصورت روزانه بنابر
دستورالعمل ذکر شده بر آن ،نه گرم پودر آنتیبیوتیکی
با درصد خلوص  20درصد برای نه مخزن تحت تیمار،
محاسبه و در آب مقطر محلول و بر روی غذا اسپری

تیمارها به مدت  61روز و به میزان  2درصتتتد
وزن بدن تغذیه شتتدند .پس از بیهوشستتازی ماهی با
ا ستفاده از پودر گل میخک ( با غلظت  200میلیگرم
در لیتر) ،تزریق یک ستتیستتی باکتری با غلظت 108
 CFUرقیق شده با سرم قابل تزریق  9در صد نمکی،
به درون صتتتفان انجام پذیرفت .بهمنظور اطمینان از
بیمتتاری زایی ایجتتاد شتتتتده نتتاشتتتی از بتتاکتری
 A.hydrophilaآزمون تشتتخیصتتی اندول (،)Endol
اکستتتتیتتداز ( ،)Oxidaseکتتاتتتاالز (،)Catalase
اکسیداسیون تخمیر ( )Oxidative fermentativeو
رنت آمیزی گرم انجتام پتذیرفتت ( Bakhshi and
.)Bakhshi, 1978

 .5.2بررسی فراسنجههای خونی
بهمنظور بررسی فراسنجههای خونی ،نمونههای
ماهی بهوسیله محلول پودر گل میخک با غلظت 200
میلیگرم در لیتر بیهوش ،سپس با استفاده از سرن
دو سیسی از ناحیه کمان خونی ساقه دمی خونگیری
شدند .در ادامه نمونههای خون به لولههای حاوی
 EDTAبا حجم تقریبی یک سیسی انتقال یافت.
بهمنظور شمارش گلبولهای سفید ،نمونههای
خون با غلظت  1:50توسط محلول  Daciesرقیق شد
و سپس توسط الم نئوبار و میکروسکوپ مورد شمارش
قرار گرفت .تعداد گلبولهای سفید در واحد میلیمتر
مکعب طبق رابطه زیر محاسبه گردید.
تعداد گلبولهای سفید موجود در هر میلیمتر
مکعب = تعداد سلولهای شمارش شده در  0/1میلی-
متر مکعب × ( 10منطقه مورد شمارش) × ( 50رقت
محلول)
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جدول  -1بررسی فراسنجههای خونی در تیمارهای مورد بررسی (میانگین  ±انحراف معیار).
فراسنجههای مورد بررسی
گروه
WBC
HCT
Hb
RBC
37/593±0/368 bc
28/943±0/573 a
6/236±0/281 a
3/393±0/115 a
C
ab
b
bc
39/468±0/700
23/998±1/842
4/870±0/711
2/698±0/246 b
A
40/710±0/919 a
23/938±1/803 b
4/810±0/704 c
2/602±0/316 b
O
a
b
c
40/444±1/596
23/656±1/851
4/808±0/723
2/724±0/190 b
M
39/350±1/853 ab
23/840±1/881 b
4/552±0/662 c
2/828±0/104 b
R
c
a
ab
a
36/522±1/046
28/424±0/584
6/146±0/342
3/492±0/191
N
36/312±0/637 c
29/694±0/715 a
6/160±0/639 ab
3/454±0/358 a
S
 :Cشاهد؛  :Aباکتری؛  :Oباکتری +اک سیتترا سایکلین؛  :Mباکتری +اک سیتترا سایکلینBHT %0/5 +؛  :Rباکتری +اک سیتترا سایکلین%0/8 +
BHT؛  BHT %0/5 :Nپس از قطع آنتیبیوت یک؛  BHT %0/8 :Sپس از قطع آنتیبیوت یک :RBC .گلبول های قرمز؛  :HBهموگلوبین؛ :HCT
هماتوکریت؛  :WBCگلبولهای سفید( .حروف غیر هم سان ن شان دهنده وجود اختالف معنیدار ( )P<0/05و حروف هم سان ن شان دهنده عدم
اختالف معنیدار ( )P>0/05بین تیمارها می باشند.

گلبولهای قرمز خون نیز پس از رقیقسازی خون
با غلظت  1:50و در شوری  )w/v( %0/9با استفاده از
محلول  ،Hayemتوسط الم نئوبار و میکروسکوپ،
مورد شمارش قرار گرفت .سپس تعداد گلبولهای قرمز
در واحد میلی متر مکعب طبق فرمول زیر محاسبه
گردید.
تعداد گلبول های موجود در هر میلیمتر مکعب =
تعداد گلبول قرمز شمارش شده در  0/02میلیمتر
مکعب × ( 50منطقه مورد شمارش) × ( 50رقت
محلول)
برای سنجش سطح هموگلوبین نیز نمونههای خون
با محلول  Drabkinمخلوط و سپس در دمای اتان به
مدت  20دقیقه ،انکوبه شد .سپس میزان جذب نوری
توسط اسپکتروفتومتر در طول موج  540نانومتر قرائت
شد.
برای سنجش هماتوکریت نیز نمونههای خونی به
مدت  5دقیقه و با سرعت rpm 10500
( )Revolution per minuteسانتریفوژ شد و سپس
حجم هماتوکریت توسط میکروهماتوکریت خوانده
شد(.)Adegoke et al., 2015
بهمنظور بررسی فراسنجههای خونی سه دوره
خونگیری انجام پذیرفت .اولین نمونهبرداری خونی
پنج روز پس از تزریق باکتری به آبزی با مشاهده عالئم
بیماری آئرومونازیس ،دومین دوره ،هفت روز پس از
اعمال آنتیبیوتیک و آنتیاکسیدان در جیره با مشاهده
بهبود عالئم بیماری و سومین نمونهبرداری ،پس از
قطع آنتیبیوتیک و تداوم استفاده از آنتیاکسیدان در
جیره به مدت یک هفته ،انجام پذیرفت .نمونهها به
صورت گروههای شاهد بدون بیماری ( ،)Cتیمار بیمار

( ،)Aبیمار تحت درمان با آنتیبیوتیک ( ،)Oبیمار
تحت درمان با آنتیبیوتیک و آنتیاکسیدان ،)M( %0/5
بیمار تحت درمان با آنتیبیوتیک و آنتیاکسیدان %0/8
( ،)Rبیمار درمان شده و تحت تیمار آنتیاکسیدان
 )N( %0/5و  ،)S( %0/8تعریف شدند.

 .6.2تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادهها به روش آنالیز واریانس یک
طرفه و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19انجام
پذیرفت .با توجه به اهمیت اثر متغیرها بر فراسنجههای
مورد بررسی ،مقایسه میانگین با آزمونهای توکی
( )Tukeyبه شرط همسانی واریانسها و گیمز هاول
( )Games Howellبه شرط عدم همسانی واریانسها
در سطح اطمینان  95درصد و سطح معنیداری
( )P>0/05انجام شد .همچنین برای رسم نمودارها از
نرمافزار  Excel 2010استفاده شد.

 .3نتایج
مطابق نتایج آزمونهای گیمز هاول (در سطوح
میانگین گلبولهای سفید و هماتوکریت) و توکی (در
سطوح میانگین هموگلوبین و گلبولهای قرمز) در
مقایسه جفتی تیمار شاهد با ماهیان بیمار تحت درمان
با اکسیتتراسایکلین ( )Oو تحت درمان با اکسی-
تتراسایکلین و  BHTبا دوز  )M( %0/5در تمامی
فراسنجهها تفاوت معنیدار مشاهده شد .در حالی که
در مقایسه جفتی تیمار شاهد با ماهیان مبتال به
آئرومونازیس ( )Aو ماهیان تحت درمان با آنتیبیوتیک
اکسیتتراسایکلین و  BHTبا دوز  )R( %0/8تفاوت
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شکل  – 1حروف غیر همسان نشان دهنده وجود اختالف معنیدار ()P<0/05و حروف همسان نشان دهنده عدم اختالف معنیدار
( )P>0/05بین تیمارها می باشند .مقایسه تغییر سطح الف) گلبولهای سفید ( ،)WBCب) هموگلوبین ( )Hbج) گلبولهای قرمز ()RBC
و د) هماتوکریت ( )HCTدر نمونه ی خونی ماهیهای تیمار شاهد ( ،)Cمبتال به آئرومونازیس ( ،)Aمبتال به آئرومونازیس تحت درمان
با آنتیبیوتیک ( ،)Oمبتال به آئرومونازیس تحت درمان با آنتیبیوتیک و آنتیاکسیدان با دوز های  )M( 0/5و  )R( 0/8درصد و تغذیه
شده با آنتیاکسیدان  )N( 0/5و  )S( 0/8درصد پس از قطع آنتیبیوتیک.

معنیدار در همهی فراسنجهها به جز گلبولهای سفید
مشاهده شد.
در مقایسه جفتی تیمار  Aبا تیمار ماهیانی که
پس از قطع آنتیبیوتیک به مدت یک هفته با  BHTبا
دوز  )N( 0/5و  )S( 0/8درصد تغذیه شده بودند ،در
گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید و هماتوکریت و در
مقایسه تیمارهای  M ،Oو  Rبا تیمارهای  Nو  Sدر
تمامی فراسنجهها تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول
.)1
با توجه به نتایج ،میانگین تعداد گلبولهای
سفید ،گلبولهای قرمز خون و هماتوکریت در ماهیان
مبتال به آئرومونازیس و ماهیان تحت تیمار آنتی-
بیوتیک ،تفاوت معنیداری داشت (،)P<0/05
همچنین در گروههایی که تداوم مصرف آنتیاکسیدان
 0/5و  0/8درصد پس از قطع آنتیبیوتیک ادامه داشت
نیز تفاوت معنیداری در سطح گلبولهای سفید (شکل
 -1الف) ،هموگلوبین (شکل  -1ب) ،گلبولهای قرمز
(شکل  -1ج) و هماتوکریت (شکل  -1د) مشاهده شد.
 .4بحث و نتیجهگیری

با وجود تحقیقات گستردهای که در زمینه
شناخت باکتریها ،بیماریهای عفونی و مقاومتهای
باکتریایی انجام شده ،نتایج بسیار محدودی در مباحث
مرتبط با تاثیر بیماریهای عفونی بر فراسنجههای
خونی گزارش شده است .با توجه به نتایج ،به نظر می
رسد که افزایش در سطوح میانگین گلبولهای سفید
در سیستم بدنی ،بهدلیل تالش سیستم دفاعی به
منظور مقابله با عامل بیماریزا صورت میگیرد که در
پژوهشهای مختلف دیگری نیز به آن پرداخته شده
است ( Haney et al., 1992; Pathiratne and
.)Rajapakshe, 1998; Martins et al., 2008
تزریق باکتری  A. hydrophilaو اعمال دوز آنتی-
بیوتیکی در جیره آبزیان مورد بررسی ،افزایش معنی-
داری را در سطوح گلبولهای سفید نسبت به تیمار
شاهد نشان داد .به نظر میرسد که عدم تفاوت معنی
دار بین تیمارهای شاهد و بیمار بیانگر این است که
استفاده از آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین بهمنظور
درمان بیماری آئرومونازیس ،موجب افزایش اثرات
جانبی بر گلبولهای سفید خون شده است .اکبر صفت
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( )1393نیز افزایش معنیدار سطوح میانگین گلبول-
های سفید را در زمان درمان آئرومونازیس با آنتی-
بیوتیک اکسیتتراسایکلین گزارش کرده است.
با توجه به اینکه کاهش معنیدار در سطوح
میانگین گلبولهای سفید در تیمارهای حاوی آنتی-
بیوتیک و آنتیاکسیدان نسبت به تیماری که فقط با
آنتیبیوتیک تغذیه شد ،مشاهده نشد ،به نظر میرسد
که استفاده همزمان آنتیاکسیدان با آنتیبیوتیک در
بازهی زمانی یک هفته ،بر کاهش اثرات آنتیبیوتیک
تاثیر چندانی نداشت .حال آنکه با قطع آنتیبیوتیک و
تداوم استفاده از  BHTدر جیره بهمدت یک هفته،
اثرات جانبی ناشی از بیماری و استفاده از آنتیبیوتیک،
در گلبولهای سفید خون کاهش یافت .باکتریهای
گرم منفی در ماهی قزلآالی رنگینکمان باعث کاهش
هماتوکریت خون میشوند ( ;Moyner et al., 1993
; .)Rehukla, 1998نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز
نشان داد که تزریق باکتری گرم منفی
 A. hydrophilaموجب کاهش معنیدار در
هماتوکریت میگردد که با مطالعه  Harikrishnanو
همکاران ( )2003مطابقت دارد .با مقایسه تیمار بیمار
با تیماری که در جیرهشان آنتیبیوتیک اکسی-
تتراسایکلین به منظور درمان آئرومونازیس اعمال شد،
هیچ تغییر معنیداری مشاهده نشد .به نظر میرسد
این امر بیانگر اثر آئرومونازیس و عدم تاثیر آنتیبیوتیک
اکسیتتراسایکلین بر فراسنجه هماتوکریت است .اما در
مطالعه دیگر روی ماهی  O. niloticusافزایش دوز
آنتیبیوتیک ،باعث کاهش سطوح هماتوکریت نسبت
به تیمار شاهد شد ( Omoregie and Oyebanji,
 .)2002به نظر می رسد اثر متقابل باکتری بر آنتی-
بیوتیک ،تفاوت در گونه ماهی و همچنین تفاوت در
اثرگذاری آنتیبیوتیک بر هماتوکریت از دالیل این
اختالف باشند.
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر آنتیبیوتیک
و آنتیاکسیدان بهصورت همزمان در جیره مورد
استفاده قرار گرفتند ،عدم اختالف معنیدار با تیماری
که فقط آنتیبیوتیک در جیره شان اعمال شد ،میتواند
بیانگر اثر متقابل آنتیبیوتیک بر آنتیاکسیدان باشد .از
آنجایی که قطع آنتیبیوتیک و ادامه مصرف آنتی-
اکسیدان بهمدت یک هفته ،اثر معنیداری را در سطوح
هماتوکریت ایجاد نموده است ،به نظر میرسد میتوان
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مدت زمان استفاده از آنتیاکسیدان  BHTرا دلیل آن
برشمرد .همچنین استفاده از آنتی اکسیدان BHT
موجب افزایش سطوح میانگین گلبولهای قرمز کاهش
یافته بر اثر بیماری شد که این امر بیانگر تاثیر آنتی-
اکسیدان  BHTبر بهبود اثرات جانبی بیماری در
فراسنجه گلبول قرمز است.
در برخی مطالعات صورت گرفته روی ماهیان،
عفونتهای آئروموناسی باعث کاهش هموگلوبین شده
است ( .)Foda, 1973; Rehukla, 2002با توجه به
اینکه در مطالعه حاضر تفاوت معنیداری میان سطوح
هموگلوبین تیمارهای بیمار و تحت درمان با اکسی
تتراسایکلین مشاهده نشد و از طرفی تفاوت معنیدار
میان تیمار شاهد و بیمار ( )Aمشاهده شد ،به نظر
میرسد تاثیر باکتری  A. hydrophilaدر کاهش
سطوح میانگین هموگلوبین بهمراتب بیشتر از اثر اکسی
تتراسایکلین بوده است Omoregie .و Oyebanji
( )2002اثبات نمود که افزایش میزان مصرف آنتی-
بیوتیک اکسیتتراسایکلین موجب کاهش معنیدار
سطوح همو گلوبین خون میگردد.
از آنجایی که استفاده از تیمار آنتیاکسیدانی
پس از قطع آنتیبیوتیک( ،در هر دو دوز) اختالف
معنیداری را در سطوح هموگلوبین نسبت به تیمار
حاوی آنتیبیوتیک نشان داد ،به نظر میرسد استفاده
از آنتیاکسیدان  BHTدر جیره ،موجب بهبود اثرات
جانبی و منفی ناشی از بیماری و آنتیبیوتیک بر
فراسنجه هموگلوبین شده است.
در تحقیقات متعددی کاهش سطوح میانگین
گلبولهای قرمز در اثر ابتالء ماهیان به بیماریها
گزارش شده است ( ;Harbell et al., 1979
Pathiratne
and
Rajapakshe,
;1998
Harikrishnan et al., 2003; Rehukla, 1998,
2002; Haney et al., 1992; Martins et al.,
 .)2008مطابق نتایج پژوهش حاضر ،کاهش سطوح

میانگین گلبولهای قرمز ،بر اثر بیماری آئرومونازیس
مشاهده شد ،ولی آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین تاثیر
معنی داری بر سطوح گلبولهای قرمز نداشت.
 )2014( Akbarsefatنیز نتایج مشابهی را گزارش
نمود .اما در مطالعه  ،)2012( Rayesماهیان بیمار
شده با باکتری و تحت درمان با آنتیبیوتیک اکسی-
تتراسایکلین در تعداد گلبولهای قرمز نسبت به تیمار
شاهد تغییر معنیدار مشاهده نشده است که بهنظر
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 در بهبود اثرات جانبی ناشی ازBHT که آنتیاکسیدان
،اعمال اکسیتتراسایکلین در جیره آبزیان مورد بررسی
تاثیر معنیداری نشان داد و با مشاهده عدم وجود
0/8  و0/5( اختالف معنیدار در دوزهای مختلف
، بر فراسنجههای خونیBHT درصد) آنتیاکسیدان
 درصد بهمنظور پرورش ماهیان0/5 استفاده از دوز
.اقتصادیتر به نظر میرسد
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