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هاي بر سلول.) Althaea officinalis(تجویز خوراکی عصاره گل ختمی  اتاثر
  )Cyprinus carpio(ماهی کپور معمولی  يکبدهاي آنزیمخونی و برخی 
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  چکیده
پروري مورد طبیعی، استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزي منشأجایگزین نمودن داروهاي شیمیایی با داروهاي با  ضرورت بهبا توجه 

هاي بالینی بر گونهي ارزیابی پیشهااما با توجه به ناشناخته بودن اثرات زیستی داروهاي گیاهی بر آبزیان، انجام آزمایش. توجه قرار گرفته است
بـر  ) Althaea officinalis(بـالینی عصـاره گـل ختمـی     بنابراین، این مطالعه با هدف ارزیابی اثر پیش. رسدمی به نظرمختلف آبزیان ضروري 

با جیـره غـذایی   ) گرم 65/37±40/4(عدد ماهی کپور  150. هاي خونی و برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی کبد ماهی کپور انجام پذیرفتسلول
هاي ها و شاخصآزمایش، سلول 60و  30در روز . روز تغذیه شدند 60درصد عصاره گل ختمی به مدت  1و  5/0،  25/0، )کنترل( 0/0حاوي 
، MCV هـاي قرمـز و سـفید، مقـدار هموگلـوبین،     گلبـول  داري در تعداداختالف معنی. گیري گردیدهاي کبدي اندازههمچنین آنزیمو خونی 
MCH ،MCHCلف عصاره گل ختمی مشاهده هاي مختها با غلظتروز تغذیه ماهی 60ها در طی ها و ائوزینوفیلها، بازوفیل، تعداد نوتروفیل
ها داري در منوسیتها و کاهش معنیدار لنفوسیتدرصد عصاره گل ختمی به ترتیب موجب افزایش معنی 1و  5/0تجویز ). <05/0P( نگردید
منفـی بـر سـطح     تأثیردرصد عصاره گل ختمی  5/0و  25/0اگرچه تجویز ). >P 05/0(در مقایسه با گروه کنترل آزمایش شد  60و  30 در روز

درصـد عصـاره،    1هایی تحـت تیمـار   کبدي در ماهی LDHو  AST ،ALT ،ALPدار سطح آنزیم هاي کبدي نداشت؛ اما افزایش معنیآنزیم
و  25/0هـاي  در غلظـت (نتایج این بررسی، سالمت دارویی عصاره گل ختمی  بر اساسلذا، . یت سلولی باشدایجاد سم دهنده نشانممکن است 

  .بالینی مورد تائید استبراي ماهی کپور در مرحله پیش) درصد 5/0
   

  .هاي کبديآنزیمهاي خونی، ، گل ختمی، سلولمعمولی ماهی کپور: کلمات کلیدي
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  مقدمه
مهم در کنترل، پیشگیري و تردید یکی از ارکان بی

گیاهـان  هاي آبزیان، استفاده از درمان بسیاري از بیماري
علـم فارمـاکولوژي و   هـاي اخیـر   در دهـه . است دارویی

در آبزیان، دستخوش  ویژه بهدارو درمانی در دامپزشکی 
هـاي آبزیـان   تحوالت شگرفی شده و بسیاري از بیماري
ه از داروهـاي  که زمانی کشنده بودنـد اکنـون بـا اسـتفاد    

ــد  ــهجدی ــی ب ــل راحت ــگیري قاب ــت  پیش ــان اس در  .و درم
هـاي  روش کـارگیري  بـه هاي اخیر تالش شده تـا بـا    دهه

ی منــابع دارویــشناســی مختلــف، فارماکولوژیــک و ســم
. کشف و به بازار معرفـی گـردد   عارضه ترمؤثرتر و کم 

استفاده از منابع طبیعی از جمله گیاهان دارویی، با توجه 
نه آنها در طب سنتی، یکی از راهکارهاي جدیـد  به پیشی

هــاي جدیــد بــا عــوارض در زمینــه تولیــد و توســعه دارو
 ,.Banaee, 2010; Asadi et al(اسـت   تـر  کـم جـانبی  

2012(.  
ــنعت    ــی در ص ــان داروی ــتفاده از گیاه تاریخچــه اس

بـا ایـن   . گـردد ي پـیش بـاز مـی   پروري به چند دههآبزي
ــیش  ــابی پ ــالینی ترکحــال، ارزی ــاهی و  ب ــات گی ــأثیریب  ت

مورد توجه قرار  تر کممشتقات گیاهی بر سالمت آبزیان 
ــه ارزیــابی کلینیکــی  صــرفاًگرفتــه و اغلــب محققــین،  ب

ــاهی و  آنهــا در درمــان و پیشــگیري  تــأثیرداروهــاي گی
ــاري  ;Yin et al., 2006( انــدهــاي پرداختــه بیم

Divyagnaneswari et al., 2007; Ardó et al., 
2008; Yin et al., 2009( .   لذا در برخی مـوارد تجـویز

ــان     ــرل و درم ــارایی الزم در کنت ــی از ک ــان داروی گیاه
زیرا بر اسـاس   .هاي آبزیان برخوردار نبوده استبیماري

ــد علــم فارمــاک   ــتی پــیش از شــروع   قواع ولوژي، بایس
-هاي بالینی، بایسـتی داروي جدیـد ازنظـر ایمنـی     آزمون

در مرحله پـیش  . گیردزایی و سمیت مورد ارزیابی قرار 

بالینی غالباً بسته به کاربرد دارو، سمیت حاد، تحت حاد، 
هاي خونی، فاکتورهـاي بیوشـیمیایی،   مزمن، اثر بر سلول

هاي زیستی از قبیل اثر بر همـاوري و تـوان   و دیگر جنبه
زایی و دیگر اثرات سـوء احتمـالی بـر    تولیدمثلی، جهش

ی مـورد ارزیـابی   مشابه ازنظـر زیسـت   گونه هدف یا گونه
شناسـی و بیوشـیمیایی   هاي خـون آزمایش. گیردقرار می

اي بالینی داروهاي جدید از جایگاه ویژهدر ارزیابی پیش
بـا انجـام در مطالعـات بیوشـیمیایی، مـا      . برخوردار است

ویــژه  تــوانیم تــأثیرات دارویــی بــر انــدام هــدف، بــه مــی
است، ها مشکل ي تغییرات در بافتدرزمانی که مشاهده

ــعیت     ــاملی از وض ــبتاً ک ــات نس ــه اطالع ــکب  فیزیولوژی
عنـوان بافـت    ویـژه بافـت کبـد، بـه     هـا بـه  ها و بافت سلول

توانـد در ارزیـابی   این اطالعـات مـی  . یابیم هدف، دست
 غلظتمنظور تعیین  شناسی دارویی بهدارویی و سم تأثیر

). Banaee et al., 2011( غیـر سـمی دارو مفیـد باشـد    
هـــاي قرمـــز، غلظـــت هموگلـــوبین، شـــمارش گلبـــول

، غلظـت  )MCV(هماتوکریت، حجـم متوسـط گلبـولی    
و تغییـرات  ) MCH(قرمز  متوسط هموگلوبین در گلبول

ــوبین گلبــول قرمــز   ، )MCHC(غلظــت متوســط هموگل
هـاي  هاي سفید و شمارش افتراقی گلبولشمارش گلبول

هـا  سفید، اطالعات ارزشمندي از وضعیت سالمت ماهی
  ).Ahmadi et al., 2012(دهد ما قرار میدر اختیار 

ــی   ــل ختمـ ــی از ) Althaea officinalis(گـ یکـ
شده ترین گیاه دارویی در طب سنتی است که به شناخته

ــی   ــتن موس ــل داش ــیدلی ــف،  الژ، پل ــاکاریدهاي مختل س
هـا، فالونوئیـدها، تـرپن و تروپونوئیـدهاي     اکسیدان آنتی

باع و هاي گیاهی، اسـیدهاي چـرب اشـ   مختلف، استرول
غیراشباع، اسیدهاي آمینه و نیز ترکیبات فنولیک و فـرار  

)Elmastas et al., 2004; Wynn and Fougére, 

2007; Sadighara et al., 2012; Tešević et al., 
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 107  ...بر.) Althaea officinalis(اثرات تجویز خوراکی عصاره گل ختمی 

هاي ضد باکتریایی، ضد قارچی و داراي ویژگی) 2012
 ,.Sartoratto et al., 2004; Burt et al(ضدویروسـی  

2005; Astani et al., 2010; Bilia et al., 2014; 
Kubiça et al., 2014; Abbaszadeh et al., 2014 ( و

 ;Jun et al., 2014(اکســیدانی نیــز خاصــیت آنتــی

Ramos et al., 2014; Puri et al., 2014 ( اسـت. 
اگرچه مکانیسم عمل ترکیبـات فیتوشـیمیایی در حـذف    

مـوارد  ها ممکن است متفاوت باشد، اما در اغلب پاتوژن
هـاي گیـاهی بـر    ترکیبات موجـود در اسـانس و عصـاره   

. گذارنــدمــی تــأثیرهــا ســاختار دیــواره ســلولی بــاکتري
دوســــتی ترکیبــــات گریــــزي و چربــــیویژگـــی آب 

ها زمینه نفوذ آنها در الیه فیتوشیمیایی موجود در اسانس
سـازد و ایـن امـر    فسفولیپیدي غشاي سلولی را فراهم می

هـاي  غشـاي سـلولی و نیـز فعالیـت    تواند بـر تراوایـی   می
غشـاي  فیزیولوژیکی غشاي سلولی اثر گـذارد، نفـوذ در   

نظیــر میتوکنــدري و ایجــاد  ســلولی درونهــاي انــدامک
و برهم زدن همسـتازي سـلولی،    اختالل در عملکرد آنها

هـاي سـمی   ویژگـی . زمینه مرگ سـلولی را مهیـا سـازند   
فیزیولـوژیکی  تواند با اثر بر عملکرد مونوترپنیدها نیز می

هـاي باکتریـایی شـود    غشاي سلولی سـبب مـرگ سـلول   
همچنــین بســیاري از   ).1390محمــودي و همکــاران،  (

ــات فیتوشــیمیایی قادرنــد بــا ایجــاد اخــتالل در       ترکیب
هاي متصل به غشاي سلولی و ایجاد وقفـه  عملکرد آنزیم

ــی   ــات پل ــیاري از ترکیب ــنتز بس ــد س ــاکاریدي در فراین س
هــاي باکتریــایی د و تکثیــر ســلولدیـواره ســلولی از رشــ 

  ). Hammer et al., 2004(پیشگیري نمایند 
رو، با توجه بـه ترکیبـات موجـود در عصـاره     از این

گل ختمی این احتمال وجود دارد که بتوانیم از عصـاره  
عنـوان یـک داروي گیـاهی در درمـان و      گـل ختمـی بـه   

  .هاي شایع در آبزیان استفاده کنیمپیشگیري از بیماري

یکـی از  ) Cyprinus carpio(ماهی کپور معمولی  
-هاي ماهیان گرمابی پرورشی در ایران بهترین گونهمهم

ــزارع     ــب م ــت و در اغل ــتان اس ــتان خوزس ــژه  در اس وی
رو پـرورش  از ایـن . شـود پرورشی این منطقـه یافـت مـی   

دهندگان در صورت شیوع بیمـاري در بـین ایـن ماهیـان     
تـوجهی جهـت کنتـرل و    بایست سـاالنه هزینـه قابـل    می

گیري لذا بهره. هاي این ماهی صرف کننددرمان بیماري
از گیاهان دارویی قابل دسترس ممکـن اسـت بتوانـد تـا     

از سـویی دیگـر   . هاي درمانی بکاهدحد زیادي از هزینه
نگهداري ماهی کپور معمـولی و سـازگار نمـودن آن بـا     

ــه   ــا دیگــر گون هــاي شــرایط آزمایشــگاهی در مقایســه ب
ورشی و وحشـی موجـود در اسـتان خوزسـتان، بسـیار      پر

  .تر استتر و راحتساده
بــه اطالعــات اولیــه  یــابی دســت منظــور بــهبنـابراین،  

درباره اثرات احتمالی عصـاره گـل ختمـی بـر برخـی از      
اثــرات ، کپــور معمــولی فیزیولوژیــک مــاهیهــاي جنبــه
هـاي مختلـف عصـاره گـل     بالینی استفاده از نسـبت پیش

هـاي خـونی و برخـی    یـره غـذایی بـر سـلول    ختمی در ج
در ایـن مطالعـه   مـاهی کپـور معمـولی     يکبـد  هايآنزیم

 هرگونـه تا بدین ترتیب احتمال  مورد ارزیابی قرار گرفته
هـا  سوء ناشی تجویز عصاره گـل ختمـی بـر مـاهی     تأثیر

  .مشخص گردد
  

    هامواد و روش
ــا میــانگین وزن (عــدد مــاهی کپــور معمــولی  150 ب

ــول    40/4±65/37 ــانگین طــ ــرم و میــ  15/14±8/0گــ
ي خصوصی واقع در شهرسـتان  از یک مزرعه) متر سانتی

شوش، استان خوزستان خریداري و به آزمایشگاه تکثیر 
ــکده  ــان دانش ــرورش آبزی ــگاه  و پ ــی دانش ــابع طبیع ي من

پس از انتقـال،  . انتقال داده شد) ص(االنبیاء  صنعتی خاتم
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 200(فایبرگالس مخزن  12طور تصادفی در  ماهی به 12
درصـدي   40مجهز به هـواده بـا تعـویض روزانـه     ) لیتري

هـا بـه   پیش از شروع آزمایش، ماهی. آب توزیع گردید
دمـاي  Cº 2±24(هفته بـا شـرایط آزمایشـگاهی     2مدت 

، mg/L 1±6، اکســـیژن D 8/L 16ي نـــوري آب، دوره
2/0±6/7 :pH ( ي در طـــی دوره. ســـازگار گردیدنـــد

شـده از   تهیـه (ي تجاري کپـور  جیره ها باسازگاري ماهی
ــه) شــیراز 21شــرکت بیضــا  ــار در روز و  ب صــورت دو ب

 .وزن بدن تغذیه شدند% 2معادل 

  
 Achillea(عصاره گیري از گیاه گل ختمی 

officinalis L.(  
گـرم از پـودر گـل ختمـی      100، جهت تهیه عصاره

-سـی  300سی الکل اتیلیک و سی 300وزن گردید و با 

ــر ــبت  ( ســی آب مقط ــه نس ــه  1ب ــد ) 1ب ــوط گردی . مخل
سـاعت بـر روي دســتگاه    24مخلـوط حاصـل بـه مــدت    

ــرار داده شــد  ــی  . شــیکر ق ــدرو الکل ــپس، عصــاره هی س
سپس بـا قـرار دادن   . وسیله کاغذ صافی، صاف گردید به

ي درجـه  50عصاره هیدرو الکلی در انکوباتور با دمـاي  
گراد، عصاره تغلـیظ و درنهایـت عصـاره خشـک     سانتی

  . )Nafisi Bahabadi et al., 2014( یه گردیدته
  

  آزمایش نهایی
 3آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصـادفی و بـا   

و هر گروه با سه تکرار گروه کنترل  1تیمار آزمایشی و 
شـده بـا    هاي تحت تیمار غذاي تجاري غنـی شامل ماهی

، 25/0هـاي  عصاره هیدرو الکلی گل ختمـی در غلظـت  
 12(ازاي هر کیلوگرم غذاي تجـاري  درصد به  1و  5/0

 200(مخـزن فـایبرگالس    12طـور تصـادفی در    ماهی بـه 
درصـدي   40مجهز به هـواده بـا تعـویض روزانـه     ) لیتري

% 2بـار و معـادل    2هـا روزانـه   مـاهی . انجام گرفت) آب
پـس از  . هـاي غـذایی فـوق تغذیـه شـدند     وزنی بـا جیـره  

ز هـر  مـاهی ا  9روز از آغاز آزمـایش،   60و  30گذشت 
نمـودن   هوش بیصورت تصادفی صید و پس از  تیمار به

ي ، از سـاقه )1:5000(آنها با محلول پـودر گـل میخـک    
ي ضـد  هـاي حـاوي مـاده   دمی آنها با استفاده از سـرنگ 

پـس از آسـان   . گیري صورت گرفتانعقاد هپارین خون
ها، آنها کالبدشکافی و بافت کبد جداسازي کشی ماهی

هـا بـا اسـتفاده    نمونه. شستشو گردید و با سرم فیزیولوژي
از هموژنـایز دســتی همـراه بــا مخلـوطی از بــافر فســفات    

)2/7PBS, pH:  (   و محلـول تریتـونX-100 )1/0  (%  بـا
 1به مـدت   10به  1گراد و به نسبت درجه سانتی 4دماي 

ها به مدت پس از سانتریفیوژ نمونه. دقیقه هموژن گردید
 4در دقیقــه در دمــاي  دور 15000دقیقــه بــا ســرعت  20

آوري و گراد، مایع سطحی بـا سـمپلر جمـع   درجه سانتی
در دمـاي   هـاي کبـدي  فعالیت آنزیمگیري تا زمان اندازه

  .گراد نگهداري شددرجه سانتی -25
  

  هاي خونی گیري شاخصاندازه
) WBC(و سـفید  ) RBC(هاي قرمـز  شمارش سلول

م نئوبـار و  خون به روش هموسیتومتري و با استفاده از ال
ر قرمــز و محلــول کریســتال ویولــه انجــام  وپیپــت مالنــژ

لیتـر  میلـی  1آمیـزي، از  براي تهیه محلـول رنـگ  . گرفت
ــه  میلــی 2درصــد،  2ســیترات ســدیم  ــول ویول ــر محل لیت

لیتر برلیانت میلی 1درصد در محلول رینگر،  1دوژانسین 
قطـر فرمـالین    3درصد در محلول رینگر،  1/0بلو کرزیل
هــاي قرمــز میــانگین تعــداد گلبــول. اســتفاده شــدخنثــی 

و میــانگین تعــداد    10000شــمارش شــده در ضــریب   
ب و ضـر  500هاي سفید شمارش شده در ضریب گلبول

مقـدار هماتوکریـت    .هـا محاسـبه گردیـد   تعـداد گلبـول  
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)Hct ( و به روش میکروهماتوکریت و با استفاده از لوله
دور در  12000مویین میکروهماتوکریـت و سـانتریفیوژ   

نیـز بـه   ) Hb(غلظت هموگلـوبین  . گیري شددقیقه اندازه
ــول     ــتفاده از محل ــا اس ــوبین و ب ــیانومت هموگل روش س

دسـتگاه  شـیمی و بـا   از شرکت زیست شده تهیهدرابکین 
) یونیکــو آمریکــا 2100مــدل ( UV/Visاســپکتروفتومتر 

 Vázquez( سـنجش گردیـد  نـانومتر   546در طول موج 

and Guerrero, 2007(.  
هـاي قرمـز خـون نظیـر حجـم      هاي مهم سلولشاخص

، غلظـت متوسـط هموگلـوبین در    )MCV(متوسط گلبولی 
و تغییــــرات غلظـــت متوســــط  ) MCH(قرمـــز   گلبـــول 

هـاي  نیز مطابق با فرمول) MCHC(هموگلوبین گلبول قرمز 
  ). Vázquez and Guerrero, 2007(ذیل تعیین گردید 

6

6

10 ;
(10 )

10 ;
(10 )

100.

HctMCV
RBC

HbMCH
RBC

HbMCHC
Hct

 

 

 

  

هاي سفید نیـز، گسـترش   ش افتراقی گلبولدر شمار
لیـک بـا گیمسـا    یخونی تهیه و پس از تثبیـت بـا الکـل ات   

ــگ ــزي رن ــد آمی  ,Vázquez and Guerrero( گردی

کــاهش احتمــال خطــاي آزمــایش در  منظــور بـه  .)2007
ي هاي سـفید و قرمـز و نیـز مطالعـه    حین شمارش گلبول

ــاخص ــول ش ــاي گلب ــدازه  ه ــونی، ان ــز خ ــا قرم ــري ه گی
  .مرتبه انجام شد 3هاي خونی در طی خصشا

  
  فاکتورهاي بیوشیمیایی

واکنش بایوره و  بر اساسسطح پروتئین تام پالسما 
گیـــري گردیـــد نـــانومتر، انـــدازه 540در طـــول مـــوج 

)Johnson et al., 1999 .(  هــاي سـطح فعالیــت آنـزیم
آســـپارتات آمینوترانســـفراز و آالنـــین آمینوترانســـفراز  

و تبـدیل آن   NADPHدار مصـرف  مقـ  بر اساسپالسما 
ــه  ــوج   +NADبـ ــول مـ ــانومتر، الکتـــات   340در طـ نـ

تبدیل پیـروات بـه الکتـات     بر اساسدهیدروژناز پالسما 
 بـر اسـاس  نـانومتر، آلکـالین فسـفاتاز     340در طول موج 

فنیـل فسـفات بـه نیتروفنـول و فسـفات و در      تبدیل نیتـرو 
 میـزان جـذب   بـر اسـاس  نانومتر تعیـین و   405طول موج 

هـا  در دسـتورالعمل کیـت   شـده  ارائهو فرمول  ODنوري 
ــبه  ــد محاس  ).Moss and Henderson, 1999(گردی

ــدازه ــا اســتفاده از   گیــري فاکتورهــ ان اي بیوشــیمیایی ب
از شرکت پارس آزمون و با دسـتگاه   شده تهیههاي  کیت

) یونیکو آمریکـا  2100مدل ( UV/Visاسپکتروفتومتري 
 .صورت گرفت

  
  ل آمارتجزیه و تحلی

ــودن داده ــال بـ ــز  نرمـ ــا نیـ ــاس هـ ــر اسـ ــون  بـ آزمـ
Kolmogorov-Smirnov Normality Test    بـا اسـتفاده

بـه منظـور بررسـی اثـر     . انجام شد SPSS 22از نرم افزار 
ــانی تجــویز،   ــغلظــت عصــاره و دوره زم ــه تحلی ل تجزی

 two way( طرفـه  دو هـا بـه روش آنـالیز واریـانس      داده

ANOVA (بر اساسنیز ها میانگینمقایسه . انجام گرفت 
ــان   ــطح اطمینـ ــن در سـ ــون دانکـ ) α=  05/0% (95آزمـ

  .صورت گرفت
  

  نتایج
ــی ــولاخــتالف معن ــز داري در تعــداد گلب هــاي قرم

)RBC( هموگلــوبین ،)Hb(   حجــم متوســط گلبــولی ،
)MCV (  قرمـز   و غلظت متوسط هموگلـوبین در گلبـول
)MCH ( هـاي  هـا بـا غلظـت   روز تغذیه ماهی 60در طی

هاي گـروه  لف عصاره گل ختمی در مقایسه با ماهیمخت
 . )<05/0P( کنترل مشاهده نگردید

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
96

.1
1.

1.
2.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1396.11.1.2.9
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-139-en.html


 1396بهار ، یازدهم، شماره اولپروري، سال نشریه توسعه آبزي  110

 هاي مختلف عصاره گل ختمینسبت تأثیرتحت ور پهاي کهاي قرمز خون ماهیهاي گلبولشاخصتغییرات  :1جدول 

  60روز   30روز   هاي مختلف عصاره گل ختمینسبت  هاي قرمزهاي گلبولشاخص
  گلبول قرمز

)106 سلول(  
 a 64/0±74/1 a 38/0±50/1 کنترل

 a50/0±43/1 a 37/0±60/1 درصد 25/0

 a 39/0±28/1 a 39/0±32/1 درصد 5/0

 a 55/0±25/1 a 59/0±42/1 درصد 1

  abc44/8 ± 23/33  bc63/6±69/35 کنترل  (%)هماتوکریت 
 a72/4±73/27 abc58/3±29/32 درصد 25/0

 ab39/6±09/29 c03/5±48/38 درصد 5/0

 abc60/1±18/32  abc78/2±62/33 درصد 1

 a61/1±53/7 a09/2±64/6 کنترل  )g/dl(هموگلوبین 

 a89/1±96/6 a69/2±00/8 درصد 25/0

 a77/1±74/7 a57/1±55/6 درصد 5/0

 a32/1±05/7 a52/1±88/6 درصد 1

 a78/2±11/5 a48/1±63/4 کنترل  )پیکوگرم) (MCH(میانگین هموگلوبین سلولی 

 a97/1 ±34/5 a15/2±27/5 درصد 25/0

 a47/2±56/6  a20/2±41/5 درصد 5/0

 a57/2±53/6 a04/3±80/5 درصد 1

 a04/1±17/2 a 91/0±57/2 کنترل  )فمتولیتر) (MCV(میانگین حجم سلولی

 a17/1±26/2 a80/0±19/2 درصد 25/0

 a78/0±43/2 a79/0±09/3 درصد 5/0

 a30/1±03/3 a79/0±89/2 درصد 1

 ab59/4±30/23 ab45/4±59/18 کنترل  ) (%)MCHC(میانگین غلظت هموگلوبین سلول 

 ab37/8±91/25  ab09/10±42/25 درصد 25/0

 b73/9±02/28 a84/4±40/17 درصد 5/0

 ab63/4±03/22 ab69/5±78/20 درصد 1

هاي مختلف آزمایشی با حروف الفبا اختالف بین میانگین گروه .است) میانگین±انحراف از معیار(هاي ارائه شده در این جدول شامل داده
 .مشخص شده است

  
ها با جیره واجد عصاره گل ختمـی نیـز   تغذیه ماهی

هـاي سـفید   بـر تعـداد گلبـول   ) >P 05/0(دار تأثیر معنـی 
)WBC (  نسبت به گروه کنترل در دوره زمانی آزمـایش

 اگرچه مقدار هماتوکریت خـون ماهیـان تحـت   . نداشت
 30درصـدي عصـاره ختمـی در روز     25/0تأثیر غلظـت  

 30آزمایش در مقایسه بـا ماهیـان گـروه کنتـرل در روز     
؛ امـا تغییـرات آن بـه    )<05/0P(داري نداشت تغییر معنی
تر از مقدار هماتوکریـت   کم) >P 05/0(داري طور معنی

نتـایج نشـان داد    .بـود  60در ماهیان گروه کنترل در روز 
ــی  داري در شــاخص غلظــت متوســط  کــه اخــتالف معن
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 30هـا در روز  مـاهی ) MCHC(هموگلوبین گلبول قرمز 
 .وجود ندارد 60و 

هـــاي ســـفید در نتـــایج شـــمارش افتراقـــی گلبـــول
هایی که بـا جیـره حـاوي    هاي گروه کنترل و ماهی ماهی

هاي مختلف عصاره گـل ختمـی تغذیـه شـدند در     نسبت
  .شده است  ارائه) 2(جدول 

  

  هاي مختلف عصاره گل ختمینسبت تأثیرور تحت پهاي کهاي سفید خون ماهیهاي گلبولشاخصرات تغیی :2جدول 
  60روز   30روز   هاي مختلف عصاره گل ختمینسبت  هاي سفیدهاي گلبولشاخص

  گلبول سفید
 )سلول× 10000(

 ab 16/3±13/11 ab 47/2±61/10 کنترل
 ab07/6±51/10 b 58/4±18/14 درصد 25/0
 a 67/2±73/7  b 54/4±84/14 درصد 5/0

  b98/4±38/12 b 59/2±85/12 درصد 1
  a08/1 ± 07/66  a07/1±24/66 کنترل (%)لنفوسیت 

 ab08/1±61/67 abc07/1±02/69 درصد 25/0
 bc05/1±90/71 bc05/1±90/71 درصد 5/0

 c08/1±81/72 c07/1±57/73 درصد 1
 a23/1±30/19 a23/1±05/20 کنترل (%)نوتروفیل 

 a28/1±44/16 a28/1±42/17 درصد 25/0
 a22/1±792/17 a20/1±29/17 درصد 5/0

 a18/1±76/16 a16/1±85/16 درصد 1
 c45/1±48/11 bc42/1±88/10 کنترل (%)مونوسیت 

 c32/1 ±43/13 c29/1±64/11 درصد 25/0
 a27/1±13/8 ab20/1±07/9 درصد 5/0

 ab48/1±25/8 ab41/1±25/8 درصد 1
 a45/1±13/1 a 26/1±08/1 کنترل (%)بازوفیل 

 a24/1±07/1 a24/1±07/1 درصد 25/0
 a26/1±08/1 a26/1±08/1 درصد 5/0

 a47/0±11/0 a47/0±11/0 درصد 1
  

 (%)ائوزینوفیل 
 a62/1±82/1 a92/1±82/1 کنترل

 a81/1±37/1 a81/1±37/1 درصد 25/0
 a83/1±58/1 a54/1±32/1 درصد 5/0

 a73/1±54/1 a75/1±29/1 درصد 1
هاي مختلف آزمایشی با حروف الفبا اختالف بین میانگین گروه. است) میانگین±انحراف از معیار(هاي ارائه شده در این جدول شامل داده

  .مشخص شده است
درصــد   1و  5/0کــه اســتفاده از   دادنتــایج نشــان  

داري عصاره گل ختمـی در جیـره سـبب افـزایش معنـی     
. )>P 05/0(ها در طول دوره آزمـایش گردیـد   فوسیتلن

ــرعکس درصــد عصــاره گــل ختمــی   1و  5/0 تجــویز ب

آزمایش  30ها در روز دار منوسیتموجب کاهش معنی
داري در در حــالی کــه اخــتالف معنــی  )>P 05/0(شــد 

 1و  5/0هاي ماهیانی کـه بـا جیـره واجـد     تعداد منوسیت
مقایسـه بـا   درصد عصـاره گـل ختمـی تغذیـه شـدند در      
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مشـاهده    60هاي ماهیـان گـروه کنتـرل در روز    منوسیت
داري ، تغییـر معنـی  آمـده  دست بهنتایج  بر اساس. نگردید

هــا در هــا و ائوزینوفیــلهــا، بازوفیــلدر تعــداد نوتروفیــل
  . هاي تحت آزمایش مشاهده نگردیدماهی

  
 هاي مختلف عصاره گل ختمیهاي تحت تیمار نسبتهاي کبدي ماهیتغییرات سطح آنزیم :1شکل 

هاي مختلف آزمایشی با حروف الفبا اختالف بین میانگین گروه. است) میانگین±انحراف از معیار(هاي ارائه شده در این نمودار شامل داده
 .مشخص شده است

 
ــی  ــر معن ــه تغیی ــزیم  اگرچ ــطح آن  ASTداري در س

هاي مختلف عصاره هاي تحت تیمار غلظتکبدي ماهی
؛ امـا  )<05/0P( مشـاهده نگردیـد   30ی در روز گل ختم

هـایی کـه بـا جیـره     کبـدي در مـاهی   ASTسطح آنـزیم  
 طـور  بـه  انـد  شـده  تغذیـه عصـاره   درصـد  1غذایی حاوي 

در روز  از گـروه کنتـرل   تـر  بـیش  )>P 05/0(داري معنی
  . است 60

 تـأثیر ي تحـت  هـا کبـدي مـاهی   ALTسطح آنـزیم  
 )>P 05/0(اري دمعنـی  طور بهعصاره گل ختمی  تجویز

  . کاهش یافت 30در روز در مقایسه با گروه کنترل 
عصاره گل ختمی سبب افـزایش  درصد  5/0تجویز 

ــزیم  )>P 05/0(دار معنـــی ــدي در  ALPســـطح آنـ کبـ

ــا در روز  مــاهی ، 60در روز  کــه درحــالی. گردیــد 30ه
کبـدي   ALPسـطح آنـزیم    )>P 05/0(دار معنیافزایش 
عصـاره گـل ختمـی     درصـد  1هاي تحت تیمار در ماهی

 . مشاهده گردید

هــاي کبــدي در مــاهی LDHاگرچــه ســطح آنــزیم 
 30عصــاره گــل ختمــی در روز  درصــد 1یمــار تحــت ت

از گـروه کنتــرل   تـر  کــم )>P 05/0(داري معنـی  طـور  بـه 
ــا در روز  ــل  درصــد 1، تجــویز 60اســت، ام عصــاره گ

 LDHسـطح   )>P 05/0(دار ختمی سبب افـزایش معنـی  
هـاي گـروه کنتـرل    هـا در مقایسـه بـا مـاهی    کبدي ماهی

  . گردید
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 113  ...بر.) Althaea officinalis(اثرات تجویز خوراکی عصاره گل ختمی 

  بحث
کـه   داددر ایـن مطالعـه نشـان     آمـده  دسـت  بـه نتایج 

هاي تعداد گلبول بر تأثیرياستفاده از عصاره گل ختمی 
، )Htc(، هماتوکریـت  )Hb(، هموگلـوبین  )RBC(قرمز 

و غلظـــت متوســـط ) MCV(حجـــم متوســـط گلبـــولی 
ــول  ــوبین در گلب ــز  هموگل ــول دوره) MCH(قرم  در ط

  . آزمایش نداشت
هــاي ســفید   گلبــول  داري در تعــداد تغییــر معنــی 

)WBC ( عصاره گـل   واجدبا جیره  شده تغذیهدر ماهیان
 این وجـود در با . روز مشاهده نگردید 60 طیختمی در 

هـاي قرمـز، مقـدار    داري در تعـداد گلبـول  افزایش معنی
هـاي  ها و ترمبوسـیت وکوسیتهماتوکریت و نیز تعداد ل

 شـده  گـزارش ، پس از تغذیه با سـیر  کپور معمولی ماهی
افـــزایش تعـــداد ). Martins et al., 2002(اســـت 

ي تحت تیمار عصاره ها در ماهی هیبرید تیالپیالکوسیت
   ).Ndong and Fall, 2007(مشاهده گردید  سیر

هـاي تحـت   ها در ماهیداري لنفوسیتافزایش معنی
ختمـی ممکـن اسـت     درصد عصـاره گـل   1و  5/0تیمار 
عصــاره ایــن گیــاه در افــزایش ســنتز   تــأثیر دهنــده نشــان

هاي لنفوئیـدي نظیـر بخـش قـدامی     ها در بافتلنفوسیت
ایـن امـر ممکـن اسـت در افـزایش      . کلیه و طحال باشـد 

ایمنی سلولی و نیز افزایش کارایی ایمنی اکتسـابی مـؤثر   
، دیگــر عبــارتی بــه).  Secombes et al., 2005(باشــد 

ــههــا یش تعــداد لنفوســیتافــزا ــزایش ایمنــی  منظــور ب اف
ــد    ــورال اختصاصـــی، تولیـ ــادي آنتـــیهمـ توســـط  بـ

از  Tهــاي و ایمنــی ســلولی لنفوســیت Bهــاي  لنفوســیت
  . اهمیت به سزایی برخوردار است

ــویز    ــه تج ــت ک ــالی اس ــن در ح ــد  1و  5/0ای درص
هـا  دار منوسـیت عصاره گل ختمی موجب کاهش معنـی 

ها ممکن است پاسخی باشد کاهش درصد منوسیت. شد

بــه افــزایش ســطح ترکیبــات ســمی موجــود در عصــاره  
و ) Veličković et al., 2011(ختمـی نظیـر فورفـورال    

هـا بـه سـطح نرمـال نیـز      بازگشت مجدد نسبت منوسـیت 
ممکن است ناشی از متابولیسم سریع این سموم در کبـد  

همچنـین حـاکی از ایـن اسـت      آمده دست بهنتایج . باشد
ــت ــذایی   فاده از عکــه اس ــره غ ــی در جی ــاره گــل ختم ص

هـا و  ها، بازوفیـل بر تغییر تعداد نوتروفیل تأثیريها  ماهی
  . نداشته استها ائوزینوفیل

و آالنــــین ) AST(آســــپارتات آمینوترانســــفراز  
هـاي کبـدي   آنـزیم  تـرین  مهـم از ) ALT(آمینوتراسفراز 

ه هاي آمینی از آلفـا آمـین بـ   باشند که در انتقال گروهمی
نقش مهمـی در  ها این آنزیم. آلفا کتو اسیدها نقش دارد

ایفــا  ATPمراحـل نهـایی تجزیـه پــروتئین جهـت تولیـد      
هـا، نقـش   کنـد و افـزایش سـطح فعالیـت ایـن آنـزیم       می

ــؤثري ــد     مـ ــه در فراینـ ــیدهاي آمینـ ــتفاده از اسـ در اسـ
 Murray et(کنـد  اکسیداسیون یا گلوکوژنز بـازي مـی  

al., 2012 .( ــزایش ــطح اف ــزیم س ــدي در  ASTآن کب
عصـاره   درصـد  1هایی که با جیره غـذایی حـاوي   ماهی

، ممکــن اســت 60، در روز انــد شــده تغذیــهگــل ختمــی 
افزایش نرخ تجزیـه پروتئینـی در بافـت کبـد      دهنده نشان

سمیت سـلولی   تأثیرانرژي جهت مقابله با  تأمین منظور به
ناشی از وجود برخی ترکیبـات فیتوشـیمیایی موجـود در    

فورفورال یکـی   .اره گل ختمی نظیر فورفورال باشدعص
از ترکیبات موجود اسانس گل ختمی است کـه پـس از   
اکسید شدن در کبد بـه مـاده سـمی پیروموسـیک اسـید      

بنـابراین  ). Veličković et al., 2011(شـود  تبـدیل مـی  
طـور غیرمسـتقیم سـبب ایجـاد      فورفورال ممکن است بـه 

هـا  هاي کبدي ماهیلاسترس اکسیداتیو و آسیب به سلو
ــردد ــزایش  .گـ ــایی   ALTو  ASTافـ ــاهی تیالپیـ در مـ

)Soltan et al., 2008 (بـه  کـه  کمان آالي رنگینو قزل
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بومــادران در جیــره % 1و بــا مخلــوط از گیاهــان ترتیــب 
)Nafisi Bahabadi et al., 2014 ( ــدند ــه ش  ،تغذی

این امر ممکن است مربـوط بـه اخـتالل    . مشاهده گردید
اي در کبد ناشی از وجـود مـواد ضـد تغذیـه     در عملکرد

). Soltan et al., 2008(ترکیبـات گیاهـان بـوده باشـد     
-آالي رنگینمارین به ماهی قزلتجویز سیلی که درحالی

، و یا اسـتفاده از عصـاره   )Banaee et al., 2011(کمان 
 )Al-Salahy, 2002( مـاهی  گربـه سـیر و پیـاز در جیـره    

ــز    ــت آن ــطح فعالی ــاهش س ــبب ک ــاي یمس  و  ASTه

ALTگردید .  
ــالین ــفاتاز آلک ــه در   )ALP(فس ــت ک ــی اس ، آنزیم

یافـت   هـاي کبـدي  تلیوم مجـاري صـفراوي و سـلول    اپی
فسـفاتاز کبـد نقـش مهمـی در     آنـزیم آلکـالین  . شـود می

هـاي  توانـد آنـزیم  کند و مـی متابولیسم گلیکوژن ایفا می
 توانــد ســنتزنمایــد، بنــابراین مــی غیرفعــالفســفوریالز را 

لــذا، ممانعــت از . گلیکــوژن را در کبــد تحریــک نمایــد
فعالیت این آنـزیم در کبـد بـا تجزیـه گلیکـوژن جهـت       

زا در ارتباط انرژي مورد نیاز تحت شرایط استرس تأمین
ــا از      ــیون ی ــرخ فسفوریالس ــاهش ن ــبب ک ــا س ــوده و ی ب
فسفوریالسیون اکسیداتیو در زنجیـره تنفسـی جلـوگیري    

افزایش سطح آنـزیم  ). Murray et al., 2012(نماید می
ALP هاي تحت تیمـار عصـاره گـل ختمـی در     در ماهی
عصاره در  درصد 1هاي تحت تیمار و نیز ماهی  30روز 
ممکــن اســت بــه دلیــل وجــود ارگوســترول در   60روز 

زیـرا  ). Tešević et al., 2012(عصاره گل ختمی باشـد  
 ALPارگوسترول نقـش بـه سـزایی در افـزایش فعالیـت      

ــدي  ــطح . داردکبــ ــزایش ســ ــزل ALPافــ آالي در قــ
عصاره بومادران نیز مشاهده % 1تحت تیمار  کمان رنگین

 کـه  درحالی). Nafisi Bahabadi et al., 2014(گردید 
هــاي مختلــف از جملــه کلســیم موجــود در وجــود یــون

گـردد  کبدي مـی  ALPعصاره سبب تنظیم سطح آنزیم 
)Ebrahimi, 2005.(  مـارین در  استفاده از عصاره سـیلی

سـبب کـاهش    کمان رنگینآالي جیره غذایی ماهی قزل
  ).Banaee et al., 2011(گردید  ALPسطح 

ــدروژناز  ــات دهیـ ــزیم الکتـ ــی از )LDH( آنـ ، یکـ
ــم ــرین مهـ ــزیم تـ ــی   آنـ ــوده و آنزیمـ ــدي بـ ــاي کبـ هـ

شـــود کـــه بـــه مقـــدار محســـوب مـــی1گلیکوالیتیـــک
سطح . شودها نیز یافت مینیز در دیگر بافت توجهی قابل

هاي شدید این آنزیم در شرایط هیپوکسی و بروز آسیب
هـاي  آسـیب . کنـد هاي مختلف بـدن، تغییـر مـی   به بافت

پاتولوژیکی وارده به کبد و ایجاد شـرایط هیپوکسـی در   
ــیداتیو در    ــیون اکس ــت از فسفوریالس ــن اس ــون، ممک خ
میتوکندري جلوگیري به عمل آید که ایـن امـر موجـب    

، مهــار درنتیجــه. دگــردمــی ATPکــاهش ســطح تولیــد 
در پـی  یداتیو پیامدهاي مرگبـاري را  فسفوریالسیون اکس

در چنـین شـرایطی دیگـر اکسیداسـیون     . خواهند داشـت 
با اکسیژن از طریق زنجیره تنفسـی میسـر    NADHمجدد 
و طـی واکـنش    NADH ي وسـیله  بـه لذا پیروات . نیست

آنـزیم الکتـات دهیـدروژناز     ي وسـیله  بـه بیوشیمیایی که 
بدین ترتیـب،  . گرددشود، به الکتات احیا میمی کاتالیز

ــیله بـــه NADHاز طریـــق اکسیداســـیون مجـــدد   ي وسـ
یابد یالکتات، فرایند گلیکولیز در غیاب اکسیژن ادامه م

)Murray et al., 2012 .(   افـزایش سـطحLDH   کبـدي
عصاره گل ختمـی در روز   درصد 1ها تحت تیمار ماهی

میت سـلولی ناشـی   ممکن است حاکی از بروز مسمو 60
از وجود برخی ترکیبات فیتوشیمیایی در عصـاره ختمـی   

یت ممسمو تأثیربا افزایش دوره زمان تجویز دارو،  .است
. مشـــهودتر اســـت LDHســـلولی بـــر فعالیـــت آنـــزیم  

ــالی ــه درح ــطح   ک ــاهش س ــدي در روز  LDHک  30کب
                                                             

1 Glycolitic enzyme  
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 Cویتـامین   ویـژه  بهها ممکن است به دلیل وجود ویتامین
 ).Ebrahimi, 2005(نســبت داد  موجــود در عصـــاره  

 کمان رنگینآالي هاي قزلدر ماهی LDHکاهش سطح 
اسـت   شـده  گـزارش مارین و بومـادران  تحت تیمار سیلی

)Banaee et al., 2011; Nafisi Bahabadi et al., 

2014.(  
هاي کبدي عصاره گل ختمی بر فعالیت آنزیم تأثیر

 Curcuma longaعصـاره گیاهـان دیگـر نظیـر      تـأثیر با 
)Abdelwahab and El-Bahr, 2012( ،Cyperus 

rotundus )Suresh Kumar and Mishra, 2005 (
Careya arbore  سـطح   تغییـر  عـدم . اسـت  مقایسـه  قابـل

هـاي  نسـبت  تـأثیر هاي کبدي ماهیان کپـور تحـت   آنزیم
 تأثیرمختلف عصاره گل ختمی نیز ممکن است ناشی از 

موجود در عصاره گـل  هاي اکسیدانفالونوئیدها و آنتی
ها در بافت ختمی  بر عملکرد فیزیولوژیکی غشاي سلول

هـا و افـزایش   اکسیدانی سلولکبد، افزایش ظرفیت آنتی
 .Sadighara et al(پایــداري غشــاي ســلولی گــردد  

2012.(  
کبدي  هايفعالیت آنزیمگیري روند تغییرات اندازه
 تـأثیر هاي کپور تحـت  شناسی ماهیهاي خونو شاخص

کـه   دادهاي مختلـف عصـاره گـل ختمـی نشـان      غلظت
هـاي  عصاره این گیاه ازنظر سالمت دارویـی در غلظـت  

بالینی مورد تائید اسـت  در مرحله پیش درصد 5/0و  5/2
عصـاره گـل ختمـی ممکـن اسـت       درصد 1ولی غلظت 

سـمیت   تـأثیر   .گردد سبب بروز سمیت سلولی در ماهی
صـاره گـل ختمـی    سلولی با افزایش طول دوره تجویز ع
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