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و بر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 
  )Cyprinus carpio(ماهی کپورهاي رشد شاخص

 
  1، پروانه شوکت1دوست حقی، بهزاد نعمت1مهدي بنایی

 63616- 47189: کدپستیبهبهان، ایران،  بهبهان،) ص( االنبیاء خاتمدانشگاه صنعتی زیست،  گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی و محیط. 1

  
  1395شهریور  15 :تاریخ پذیرش    1395اردیبهشت  2 :تاریخ دریافت

 
  چکیده

مـاهی  هـاي رشـد   و شاخصپونه بر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون  الکلی-آبیتجویز عصاره  تأثیربالینی هدف از این مطالعه، ارزیابی پیش
شده با  روز با غذاي تجاري غنی 45به مدت ) گرم 85/87±75/10با میانگین وزنی (ماهی کپور معمولی عدد  144در این آزمایش، . است کپور

 45و  15،30پس از گذشـت  . درصد به ازاي هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند 1و  5/0، 1/0 ،)کنترل( 0/0 هاي عصاره هیدرو الکلی پونه در غلظت
هـا در طـی دوره   تلفاتی در بـین مـاهی  . گیري شد ي دمی آنها خون ورت تصادفی صید و از ساقهص ماهی از هر تیمار به 9روز از آغاز آزمایش، 

در ) ALP(فسـفاتاز  آلکـالین  و )ALT(آنزیم آالنـین آمینوترانسـفراز    فعالیتگلوکز،  در سطوح داري افزایش معنی. آزمایش مشاهده نگردید
، )AST(سـطح آنـزیم آسـپارتات آمینوترانسـفراز     ). >05/0P(مشـاهده شـد    45ي پونـه در روز  درصد عصـاره  1و  5/0هاي تحت تیمار ماهی

درصـد   1هـاي   ار غلظـت هاي تحت تیمـ  آزمایش در خون ماهی 45و  30، کلسترول خون و آلبومین در روزهاي )LDH(الکتات دهیدروژناز 
هاي تحت  گلیسرید و کراتینین خون ماهی سطح تري داري درهمچنین افزایش معنی). >05/0P(داري افزایش یافت  طور معنی به ي پونه عصاره

درصـد   1هـاي تحـت تیمـار غلظـت      سطح گلبولین خـون مـاهی   که درحالی. آزمایش دیده شد 30در روز  ي پونه درصد عصاره 1تیمار غلظت 
 15تنهـا در روز  ) CPK(آنزیم کراتین فسفوکیناز  فعالیتاما ؛ )>05/0P(داري کاهش یافت  طور معنی از آزمایش به 45ي پونه در روز عصاره

ي  درصـد از عصـاره   1و  5/0تجـویز  . ي پونه افزایش یافت درصد عصاره 1/0هاي تحت تیمار غلظت  داري در خون ماهی طور معنی آزمایش به
. داري ضریب تبدیل غذایی گردیـد  آزمایش و افزایش معنی 45و  30و وزن نهایی در روز  آمده دست بهپونه سبب کاهش نرخ رشد ویژه، وزن 

بالینی بررسی اثر عصاره نتایج مطالعه پیش. ها نداشت ي پونه تأثیري بر شاخص چاقی ماهی بر اساس نتایج این تحقیق، تجویز عصاره که درحالی
اد سـمیت سـلولی بـر فاکتورهـاي     تواند با ایجـ می) گرم 5هاي بیش از در غلظت(حاکی از این است که تجویز پونه معمولی  کپور پونه بر ماهی

  .منفی داشته باشد تأثیريها ماهی هاي رشدو شاخص بیوشیمیایی خون
  

   پونه، کپور هاي رشد،شاخص فاکتورهاي بیوشیمیایی، :کلمات کلیدي
  

                                                             
  دار مکاتبات عهده).( Mahdibanaee@yahoo.com 
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  مقدمه
هـا در  بیوتیکتمامی مزایاي استفاده از آنتی باوجود

هاي آبزیان، تحقیقات اخیر درمان و پیشگیري از بیماري
هـاي موجـود در   بیوتیـک دهد که بقایـاي آنتـی  نشان می

هاي مقاوم تواند منجر به پیدایش سویهها، میالشه ماهی
کنندگان گـردد و بـه یـک مـانع بـزرگ      در بدن مصرف

هـاي باکتریـایی کـه    زیستی در درمان بسیاري از بیمـاري 
-اسـتفاده مـی  هـاي مشـابه   بیوتیکدر درمان آنها از آنتی

بـه دلیـل دارا    غالبـاً هاي گیاهی عصاره. شود، بدل گردد
آنتـی  بودن ترکیبات فیتوشـیمیایی مختلـف بـا خاصـیت     

سنتی در درمان و  صورت بهاکسیدانی، و آنتی باکتریایی
گیرنـد  ها مورد استفاده قـرار مـی  کنترل برخی از بیماري

)Frankič et al., 2009 .(   هـاي اخیـر   لـذا در طـی سـال
استفاده از گیاهان دارویی در پیشگیري و درمان بسیاري 

و ) Harikrishnan, et al., 2010(هاي آبزیان از بیماري
هـا  همچنین افزایش و تقویت توان سیسـتم ایمنـی مـاهی   

 Ardó et(اسـت   قرارگرفتـه بسیار مورد توجـه محققـین   

al., 2008; Yin et al., 2009; Dorucu et al., 2009; 
Bilen and Bulut, 2010; Asadi et al., 2012; 

Ahmadi et al., 2012a .(تـوأم سینرژیک استفاده  تأثیر 
ــان ــاره گیاهـ ــنتتیک،   از عصـ ــاي سـ ــی و داروهـ دارویـ

ها و نیز ترکیبات محرك ایمنی از دیگر مزایـاي   واکسن
ــاکولوژي    ــی در فارم ــان داروی ــاره گیاه اســتفاده از عص

ممکن است با بسیاري از این ترکیبات . دامپزشکی است
ضــدعفونی کــردن سیســتم گــوارش، تحریــک اشــتها و  
همچنین تحریک پانکراس جهت افزایش سـطح سـنتز و   

هاي گوارشی، قابلیـت هضـم و گـوارش را    ترشح آنزیم
  ).1392نوبخت و همکاران، (در جانوران افزایش دهند 

یکی از گیاهـان دارویـی پرکـاربرد در طـب سـنتی      
 از .Mentha longifolia (L.) Hudsایـران، گیـاه پونـه    

ــانواده ــت  Lamiaceaeي  خ  ,Sher and Khan(اس

بــه دلیــل ي آن  هــاي تــازه هــا و جوانــه بــرگ و  ؛)2007
ــیمی  ــات بیوش ــتن ترکیب ــید  داش ــه اس ــی ازجمل ایی مختلف

اید یا فالونوئیدهاي اسـتیله  اگلیکون، گلیکوزسینامیک، 
ــده ــترادیول ش ــدي  و اس ــاي گلیکوزای ــن ه ــاي و روغ ه

کینـول، منتـول، کـاروون، لیمـونن،      -1,8نظیـر  ضروري 
اکســید پیپریتــون، بتــا کــاریوفیلن، اپوکســید تــرانس       

ضــد داراي خاصــیت ) 1جــدول (پیپتریتــون و پولگــون 
گنـــدزدایی و  ،ضـــد میکروبـــیقـــارچی، ضـــدالتهابی، 

 ,.Ali et al( اکسیدانی است و آنتیضدعفونی کنندگی 

2002; Koliopoulos et al., 2010(  دفع حشرات و در
اشتهایی و اختالالت  اختالل گوارشی، بی ، درمانموذي

هـاي گوارشـی و    کبدي و درمان تب، سردرد، نـاراحتی 
دهنـده در صـنایع غـذایی     عنوان طعم و نیز بهسوءهاضمه 

  ).Ahmad et al., 2012b( گیرد مورداستفاده قرار می
ــیمیایی     ــات فیتوش ــایی ترکیب ــد باکتری ــیت ض خاص

آنهـا بـه    پونه و مکانیسم باکتریسـیدي موجود در اسانس 
پولگون، منتول و  ویژه بهوجود ترکیبات فعال مونوترپنی 

و پتانســیل ) 1390محمــودي و همکــاران، (سـینئول   1-8
ها و همچنـین تخریـب   آنها در پیشگیري از رشد باکتري
 ,.Hafedh et al(شود غشاي سلولی آنها نسبت داده می

ــایی و ). 2007 اکســیدانی اســانس آنتــیاثــر ضــد باکتری
هاي گرم مثبـت و  باکتري علیههاي پونه بسیاري از گونه

هـاي  بـاکتري نظیـر  ) Moreno et al., 2002(گرم منفی 
ــیاکلی    ــتافیلوکوکوس اورئــوس و اشرش رضــایی و (اس

ــولی،  ــوري  ) 1379رس ــاکتر پیل ــوري(و هلیکوب ه و زادن
هــاي و برخــی از گونــههــا ، باســیلوس)1383همکــاران، 

ــارچ ــی   ق ــوم و پن ــپرژیلوس، فوزاری ــر آس ــیلیوم ی نظی س
)Gulluce et al., 2007 (     مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار

رو این گیاه ممکـن اسـت کاندیـداي    از این .گرفته است
قابــل مناسـبی بـراي بــدل شـدن بـه یــک داروي گیـاهی      
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، اگـر مبنـاي   وجـود  بـااین . پـروري باشـد  در آبزيتجویز 
ــب     ــد اغل ــاه مانن ــن گی ــاب ای ــی در  انتخ ــان داروی گیاه

ــاس     ــر اس ــان ب ــر روي آبزی ــه ب ــات صــورت گرفت تحقیق
یـابی بـه   خواص درمانی آنها باشد ممکن است در دست

زیـرا ایـن گیـاه بـه     ؛ چندان موفـق نباشـیم  هدف مطلوب 
دلیل داشتن ترکیباتی مانند منتول و پولگون ممکن است 

-از سویی دیگر ایـن گیـاه مـی   . ها سمی باشدبراي ماهی

جـانوران نـر و کـاهش     تولیدمثلیبر سیستم  تأثیر تواند با
هاي دخیل در کنتـرل  میل جنسی، سنتز و ترشح هورمون

در ) 1390شریعتی و همکاران، (بلوغ و رسیدگی جنسی 
هـا نیـز اخـتالل بـه وجـود      مـاهی  تولیـدمثل روند تکثیر و 

شناسـی دارویـی،   هاي سـم رو توجه به جنبهاز این. آورد
بـالینی اسـتاندارد و   آزمـایش پـیش   ههرگونانجام  ویژه به

 مـوردنظر تعیـین سـالمت دارویـی پـیش از تجـویز گیـاه       
ــه ــوان بـ ــروري و    عنـ ــري ضـ ــد امـ ــک داروي جدیـ یـ

  .است ناپذیر اجتناب
دارو  عنـوان  بهلذا پیش از تجویز عملی یک ترکیب 

 ،هـاي متـداول  بـا انجـام یـک سـري آزمـایش     بایست می
سـی ترکیـب   شنافارمـاکولوژي و سـم   هاي مختلـف جنبه

امـا  ؛ مورد بررسی قرار گیردهاي هدف بر اندام موردنظر
پایش و ارزیابی سالمت و عملکرد صـحیح   که ازآنجایی

ي مســتقیم در زمـانی کـه مشـاهده    ویـژه  بـه هـا  ایـن انـدام  
هــا در موجــود زنــده مقــدور نبــوده و تغییــرات در بافــت
تـوان بـا ارزیـابی تغییـرات پارامترهـاي      مشکل است، می

کـاملی از وضـعیت    نسـبتاً بیوشیمیایی خون، به اطالعات 
بافـت کبـد،    ویـژه  بـه هـا  هـا و بافـت  فیزیولوژیکی سـلول 

 تـأثیر توانـد در ارزیـابی   ایـن اطالعـات مـی   . یـابیم  دست
تعیـین دوز غیـر    منظـور  بـه شناسی دارویـی  دارویی و سم

  ).Banaee et al., 2011( سمی دارو مفید باشد

ــالینی هــدف از ایــن مطالعــه بررســی اثــرات پــیش  ب
ــه  تجــویز نســبت ــههــاي مختلــف عصــاره پون  صــورت ب

خوراکی بر فاکتورهـاي بیوشـیمیایی خـون مـاهی کپـور      
سـنجی اسـتفاده از ایـن گیـاه در     امکـان  منظور بهمعمولی 

یـک داروي احتمـالی یـا افزودنـی      عنوان بهجیره غذایی 
 هرگونـه وجـود  ؛ تا بدین ترتیب احتمـال  خوراکی است

هـا مـورد   سوء ناشی تجویز عصـاره پونـه بـر مـاهی     تأثیر
  .بررسی قرار گیرد

  
  هامواد و روش

  ماهی
بـا میـانگین وزنـی    (عدد مـاهی کپـور معمـولی     144

ــرم 75/10±85/87 ــه) گ ــادفی در   ب ــور تص ــزن  12ط مخ
مجهـز بـه هـواده و بـا تعـویض      ) لیتري 200(فایبرگالس 

پـیش از شـروع   . درصدي آب توزیع گردیـد  20ه روزان
هفتـــه بـــا شـــرایط  2هـــا بـــه مـــدت  آزمـــایش، مـــاهی

 D 8/Lي نــوري  ، دورهدمــاي Cº 2±22(آزمایشــگاهی 
ــیژن 16 ــختی mg/L 1±6، اکس ــاس   400±20، س ــر اس ب

ــیم،  ــات کلس ــر و  )pH 4/7±2/0کربن ــگاه تکثی ، آزمایش
دانشـگاه   زیسـت  محـیط پرورش دانشکده منابع طبیعی و 

در طـی  . سـازگار گردیدنـد   بهبهـان، ) ص( االنبیـاء  خاتم
ــره ي ســازگاري مــاهی دوره ــور  هــا بــا جی ي تجــاري کپ

 .صورت دو بار در روز و در حد سیري تغذیه شدند به

  
  عصاره گیاه پونه

ــاه پونــه    .Mentha longifolia (L.) Hudsگی
سپس بـا  . صورت خشک از عطاري خریداري گردید به

پـس از الـک کـردن پـودر     . آسیاب برقی پـودر گردیـد  
ــه عصــاره   ــب جهــت تهی ــه ترتی ــه، ب  1و  5/0، 1/0ي  پون

سـی   سـی  300گرم از پودر پونه با  100درصدي، مقدار 
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) 1به  1به نسبت (سی آب مقطر  سی 300الکل اتیلیک و 
سـاعت بـر    48دت مخلوط حاصل به مـ . مخلوط گردید

سپس، عصاره هیـدرو  . روي دستگاه شیکر قرار داده شد
سپس با قرار . وسیله کاغذ صافی، صاف گردید الکلی به

 50دادن عصــاره هیــدرو الکلــی در انکوبــاتور بــا دمــاي 
گراد، عصاره تغلـیظ و درنهایـت عصـاره     ي سانتی درجه

گـرم از   10و  5، 1سـپس بـه ترتیـب     .خشـک تهیـه شـد   
.هـا افـزوده گردیـد   به جیره غذایی ماهی عصاره خشک

 
  ).Mentha longifolia L. )Mahmoudi, 2014 ي ترکیب فیتوشیمیایی عصاره پونه: 1جدول 

  درصد  نام ترکیب  درصد  نام ترکیب
  57/0  کامفن  86/1  آلفاپینن

  07/3  بتاپینن -2  52/0  سابینن
  60/0  اکتانول -3  50/0  بتامیرسن

  54/0  دیئن 8، 3پارامنتا   89/15  سینئول -8، 1
  7  ال 8ان  3پارامنت   91/0  بوتانوات-منتیل - 2ایزوپنتیل 
  74/9  سیس ایزو پولگون  18/11  منتوفوران

  78/1  هیدروکاروئول نئو ایزو دي  01/1  بورنئول
  80/3  وان 1سیکلوهگزان  2  54/31  پولگون

  34/0  پیپریتونون اکساید  58/1  دسن 1
  35/0  آمین بنزن دي 4، 1  40/0  سیس جاسمون

  60/1  کاریوفیلن اکساید  52/0  اسپاتولنون
  

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

هـاي تحـت    گروه کنترل شامل ماهی 1تیمار آزمایشی و 
شـده بـا عصـاره هیـدرو الکلـی       تیمار غذاي تجاري غنی

درصـد بــه ازاي هــر   1و  5/0، 1/0هــاي  پونـه در غلظــت 
تکـرار انجـام    3کیلوگرم غـذاي تجـاري و هـر یـک بـا      

هاي  بار و در حد سیري با جیره 2ها روزانه  ماهی. گرفت
 45و  15،30پـس از گذشـت   . غذایی فوق تغذیه شـدند 

صـورت   مـاهی از هـر تیمـار بـه     9روز از آغاز آزمایش، 
هوش نمودن آنهـا بـا محلـول     تصادفی صید و پس از بی

ي  ، از سـاقه )گـرم در لیتـر   میلـی  200(در گل میخـک  پو
هـاي خــالءدار حــاوي   دمـی آنهــا بـا اســتفاده از ســرنگ  

 Nafisi( گیـري شـد   ي ضـد انعقـاد هپــارین خـون    مـاده 

Bahabadi et al., 2014(.  
  

  فاکتورهاي بیوشیمیایی خون
ي دمـی   گیـري از کمـان خـونی سـاقه     پس از خـون 

لیتـري ریختـه    میلـی  2ها، خون به درون اپنـدروف   ماهی
شد و پس از سانتریفیوژ آنها با دستگاه میکروسانتریفیوژ 

دقیقه، پالسما  15دور در دقیقه به مدت  6000با سرعت 
آمده نیز تـا انجـام مراحـل     دست پالسماي به. تهیه گردید
ــه -21هـــاي بیوشـــیمیایی در فریـــزر  آزمـــایش ي  درجـ

 Nafisi Bahabadi, et( گـراد نگهـداري گردیـد    سانتی

al., 2014( .گیري فاکتورهاي بیوشیمیایی خون با اندازه
از شرکت پارس آزمون و  شده تهیههاي استفاده از کیت
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 43 … وبر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 

ــپکتروفتومتري   ــتگاه اسـ ــا دسـ ــدل ( UV/Visبـ  2100مـ
ســطح پــروتئین تــام . صــورت گرفــت) یونیکــو آمریکــا

نـانومتر،   540 مـوج  طـول و در  واکـنش  بر اساسپالسما 
گـرین و  واکـنش برمـوکرزول   اسـاس بر آلبومین پالسما 

 بـر اســاس نـانومتر، گلبـولین پالسـما     630 مـوج  طـول در 
 ,.Johnson et al( نسبت آلبومین از پروتئین تام پالسما

روش آنزیمـی گلـوکز    بر اساس، گلوکز پالسما )1999
نـانومتر، سـطح کلسـترول     500 مـوج  طولاکسیداز و در 

 موج طولدر ) CHO-PAP(پالسما نیز به روش آنزیمی 
آنزیمـی   روش بـر اسـاس  گلیسـرید  نـانومتر و تـري   510

GPO-PAP  گیــري نــانومتر انــدازه 510 مــوج طــولو در
و  Jaffeکـراتینین بـه روش   ). Thomas, 1998(گردیـد  

 510 مــوج طــولپــس از واکــنش بــا اســید پیکریــک در 
 ,.Foster-Swanson et al(گیـري شـد   نـانومتر انـدازه  

ــزیم ). 1994 ــت آنــ ــطح فعالیــ ــپارتات  ســ ــاي آســ هــ
 بر اسـاس آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز پالسما 

ــرف   ــدار مص ــه   NADPHمق ــدیل آن ب در  +NADو تب
بـر  نانومتر، الکتـات دهیـدروژناز پالسـما     340 موج طول

 340 مـوج  طـول بـه الکتـات در    پیـرووات تبـدیل   اساس
فنیــل تبــدیل نیتــرو بــر اســاسنــانومتر، آلکــالین فســفاتاز 

ــول و فســفات و در  فســفات  ــه نیتروفن ــوج طــولب  405 م
و  ODمیــزان جــذب نــوري  بــر اســاسنــانومتر تعیــین و 

گردیـد  ها محاسبه در دستورالعمل کیت شده ارائهفرمول 
)Moss and Henderson, 1999.(  

  
 هاي رشد شاخص
هــاي مختلــف رشــد، وزن نهــایی، درصــد وزن  شــاخص

آمده، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی نیـز   دست به
ها، در پایان هـر   کشی ماهی پس از ریخت سنجی و وزن

هاي زیر محاسـبه   برداري بر اساس فرمول مرحله از نمونه
  .گردید

(%) وزن بدست آمده =
وزن نهایی − وزن اولیه

وزن اولیه
× 100 

 

(SGR) نرخ رشد ویژه =
Ln وزن نهایی بدن − Ln (وزن اولیه بدن)

طول دوره آزمایش
× 100 

 

(FCR) ضریب تبدیل غذایی =
(g) غذاي دریافتی

(g) وزن تر بدست آمده
 

  

(CF) شاخص چاقی =
وزن نهایی

(طول نهایی)
3 × 100 

  
  آمار وتحلیل تجزیه
ــه ــل تجزی ــانس   داده وتحلی ــالیز واری ــه روش آن ــا ب ه

نرمـال  . گرفـت انجـام  ) One way ANOVA( طرفه یک
ــودن داده ــون    ب ــاس آزم ــر اس ــز ب ــا نی -Kolmogorovه

Smirnov Normality Test  ــا اســتفاده از ــرمب ــزار ن  اف
SPSS 19 هـا بـر اسـاس آزمـون     انجام و مقایسه میانگین

صـــورت ) α=  01/0% (99دانکـــن در ســـطح اطمینـــان 
  .گرفت
  

 نتایج
گونـه تلفـاتی در بـین     ي آزمایش هـیچ  در طی دوره

ي پونـه   ي حـاوي عصـاره   حـت تیمـار جیـره   هـاي ت  ماهی
ي  افزایش چشـمگیري در حجـم کیسـه   . مشاهده نگردید
ي  ي حاوي عصـاره  هاي تحت تیمار جیره صفرا در ماهی

ي  دوره یشـده در طـ   ترین تغییر بالینی مشاهده مهم، پونه
با توجـه بـه محتویـات سیسـتم گـوارش و      . آزمایش بود

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

3.
8.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.3.8.2
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-409-en.html


 1395پاییز ، دهم، شماره سومنشریه توسعه آبزي پروري، سال   44

هـا نیـز    شـتهاي مـاهی  ها، تغییري در ا ي ماهی رفتار تغذیه
 .مشاهده نگردید

درصــد از  5/0هـاي تحـت تیمـار     وزن نهـایی مـاهی  
داري  آزمـایش کـاهش معنـی    45ي پونه در روز  عصاره

آمـده در   دسـت  نرخ رشـد ویـژه و وزن بـه   . دهد نشان می

ي حاوي  هایی که از جیره آزمایش تنها در ماهی 15روز 
درصـد عصــاره تغذیــه کردنــد، کــاهش یافــت، امــا   5/0

هاي  آمده در ماهی دست کاهش نرخ رشد ویژه و وزن به
ــار  ــاره 1و  5/0تحـــت تیمـ ــه در  درصـــد از عصـ ي پونـ

  . دار است آزمایش کامالً معنی 45و  30روزهاي 
  

  ي پونه هاي مختلف عصاره هاي تحت تیمار غلظت هاي رشد ماهی وزن اولیه، وزن نهایی و شاخص: 2جدول 
فاکتورهاي 

  رشد
هاي مختلف نسبت

  )گرم(عصاره پونه 
  روز چهل و پنجم  ام روز سی  روز پانزدهم  روز اول

لیه 
ن او

وز
)

  )گرم

        a88/11±37/89  )صفر(کنترل 
1  a91/11±13/86        
5  a82/10±07/86        

10  a10/8±77/89        

یی 
 نها

زن
و

)
  )گرم

  a93/10±5/104  a84/7±50/112  b97/17±5/115    )صفر(کنترل 
1    a47/6±10/110  a5/19±86/112  b4/17±89/114  
5    a65/11±76/99  a16/14±1/103  a28/11±52/90  

10    a7/11±12/102  a01/8±22/110  ab96/6±84/92  

زن 
د و

رص
د  به

ست
د

 
مده

آ
  

  b73/4±82/20  b73/2±81/24  b10/5±10/30    )صفر(کنترل 
1    ab90/2±36/18  b40/44±63/27  b20/17±85/35  
5    a17/1±78/13  a36/4±49/11  a32/3±22/9  

10    ab44/3±38/16  a74/3±91/14  a83/3±24/7  
یژه

د و
رش

رخ 
ن

  
  b25/0±26/1  b07/0±74/0  b09/0±58/0    )صفر(کنترل 
1    ab16/0±12/1  b12/0±81/0  b27/0±67/0  
5    a07/0±86/0  a13/0±36/0  a07/0±20/0  

10    ab20/0±01/1  a11/0±46/0  a08/0±15/0  

ایی
غذ

یل 
تبد

ب 
ضری

  

  a39/0±09/2  a20/0±04/2  a25/0±70/1    )صفر(کنترل 
1    a36/0±34/2  a31/0±85/1  a70/0±66/1  
5    b27/0±07/3  b92/1±90/4  b72/2±23/6  

10    ab60/0±67/2  ab92/0±54/3  b82/2±10/8  

ت 
ضعی

ر و
کتو

فا )
قی

 چا
ص

شاخ
(  

  a19/0±73/5  a14/0±82/4  ab30/0±53/4    )صفر(کنترل 
1    a47/0±61/5  a21/0±08/5  b54/0±09/5  
5    a05/1±50/6  a63/0±09/5  a56/0±12/4  

10    a58/0±25/6  a63/0±27/5  a33/0±89/3  
 شده مشخصدار بین تیمارهاي مختلف نیز با حروف الفباي انگلیسی اختالف معنی. است شده ارائهدر جداول  .mean±S.D صورت بهها داده

 .است
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 45 … وبر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 

 5/0هاي تحت تیمـار   ضریب تبدیل غذایی در ماهی
ــاره  ــد از عص ــول دوره  درص ــه در ط ــایش  ي پون ي آزم

ي  هـا بـا جیـره    تغذیـه مـاهی  . داري داشـت  افزایش معنـی 
ــد عصــاره 1حــاوي  ــه در روز  درص ــایش  45ي پون آزم

. دار ضـریب تبـدیل غـذایی گردیـد     سبب افزایش معنـی 
ي پونـه تـأثیري بـر     دهد که تجویز عصاره نتایج نشان می

  ).2جدول (ها ندارد  شاخص چاقی ماهی
روز تغییــــر  30و  15اگرچــــه پــــس از گذشــــت 

هاي تحت تیمـار   داري در سطح گلوکز خون ماهی معنی
ي پونه مشاهده نگردیـد؛ امـا    هاي مختلف عصاره غلظت

روز از شروع آزمایش، سـطح گلـوکز خـون     45پس از 
 1و  5/0شـده بـا    ي غـذاي غنـی   هایی کـه بـا جیـره    ماهی

ــه درصــد عصــاره ــه ب ــی ي پون ) >05/0P(داري  طــور معن
  ).3جدول (افزایش یافت 

داري  ي آزمـــایش، تغییـــر معنـــی    در طـــول دوره 
)05/0P> (هـاي تحـت    پروتئین تام خون ماهی در سطح

ــت  ــار غلظ ــاي مخ تیم ــاره ه ــف عص ــه تل ــاهده  ي پون مش
آزمایش، سـطح آلبـومین    45و  30در روزهاي  .نگردید

ــاهی  ــون م ــت    در خ ــار غلظ ــت تیم ــاي تح ــد  1ه درص
ــاره ــه    عص ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــه ب ــه در مقایس ــور  ي پون ط
ــزایش یافـــت  معنـــی ــان ). >05/0P(داري افـ ــایج نشـ نتـ

هـاي تحـت تیمـار     گلبـولین خـون مـاهی   دهد، سطح  می
از آزمایش  45در روز  ي پونه درصد از عصاره 1غلظت 

این در حالی ). >05/0P(داري کاهش یافت  طور معنی به
هـاي تحـت تیمـار     است که سطح گلبـولین خـون مـاهی   

داري در مقایسه  درصد تغییر معنی 5/0و  1/0هاي  غلظت
 شـته اســت بـا گـروه کنتــرل در طـول دوره آزمــایش ندا   

  .)3جدول (

در ســـطح ) <05/0P(داري  اگرچـــه، تغییـــر معنـــی
هــاي  هــاي تحــت تیمــار غلظــت کلســترول خــون مــاهی

ــه مختلــف عصــاره ــایش مشــاهده  15در روز  ي پون آزم
هـایی کـه بـا     نگردید؛ اما سطح کلسترول در خون مـاهی 

تغذیـه شـدند    عصاره پونه% 1شده با غلظت  ي غنی جیره
داري افــزایش  طــور معنــی بــه آزمــایش 45و  30در روز 

هـاي   سـطح کلسـترول در خـون مـاهی    ). >05/0P(یافت 
 30درصـد عصـاره پونـه در روز     1/0تحت تیمار غلظت 

 بـود داري بیشـتر از گـروه کنتـرل     طور معنی آزمایش، به
)05/0P<.(  

هاي تحت تیمـار غلظـت    سطح کراتینین خون ماهی
 طــور ش بــهآزمــای 30در روز  ي پونــه درصــد عصــاره 1

  .)3جدول ( داري افزایش یافت معنی
در ) <05/0P(داري  آزمــایش، تغییــر معنــی   15در روز 

سطح فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسـفراز در خـون   
ي پونه  هاي مختلف عصاره هاي تحت تیمار غلظت ماهی

ــزیم     ــت آن ــطح فعالی ــا س ــد؛ ام ــاهده نگردی در  ASTمش
هـاي تحـت    آزمـایش در خـون مـاهی    45و  30روزهاي 

طـور   ي پونـه بـه   درصد عصاره 1و  5/0هاي  تیمار غلظت
  ).>05/0P(داري افزایش یافت  معنی

داري  آزمـــایش، تغییـــر معنـــی   30و  15در روزهـــاي 
)05/0P> (    در ســـــطح فعالیـــــت آنـــــزیم آالنـــــین

ــاهی ــار  آمینوترانســـفراز در خـــون مـ هـــاي تحـــت تیمـ
ي پونه مشاهده نگردیـد؛ امـا    تلف عصارههاي مخ غلظت

آزمایش در خـون   45در روز  ALTسطح فعالیت آنزیم 
درصــد  1و  5/0هــاي  هــاي تحــت تیمــار غلظــت  مــاهی

داري افــزایش یافــت    طــور معنــی  ي پونــه بــه   عصــاره
)05/0P<.(  
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  ي پونه هاي مختلف عصاره هاي تحت تیمار غلظت خون ماهی ح فاکتورهاي بیوشیمیاییوات سطتغییر: 3جدول 
هاي مختلف نسبت  فاکتورهاي بیوشیمیایی خون

  )گرم(عصاره پونه 
  برداريروزهاي نمونه

15  30  45  

  گلوکز
  )لیترگرم بر دسیمیلی(

  a56/10±80/88  a84/13±14/85  a31/9±70/55  )صفر(کنترل 
1   a77/13±73/77  a76/8±32/81  a55/5±71/66  
5   a46/7±98/82  a51/11±58/82  b77/9±72/86  

10   a41/8±75/88  a25/11±86/99  b76/7±54/95  

  پروتئین تام
  )لیترگرم بر دسی(

  a54/0±60/3  a17/0±31/3  a28/0±83/3  )صفر(کنترل 
1   a11/0±34/3  a29/0±85/2  a41/0±15/4  
5   a34/0±48/3  a34/0±37/3  a44/0±69/3  

10   a22/0±13/3  a49/0±34/3  a37/0±89/3  

  آلبومین
  )لیترگرم بر دسی(

  b19/0±17/2      bc12/0±03/2  a33/0±87/1  )صفر(کنترل 
1   a13/0±76/1  a08/0±63/1  a23/0±75/1  
5   ab20/0±91/1  b06/0±96/1  b17/0±38/2  

10   ab18/0±91/1  c34/0±28/2  c25/0±90/2  

  گلبولین
  )لیترگرم بر دسی(

  a38/0±43/1  a22/0±28/1  bc58/0±95/1  )صفر(کنترل 
1   a07/0±58/1  a26/0±22/1  c26/0±41/2  
5   a48/0±57/1  a35/0±42/1  ab58/0±31/1  

10   a29/0±22/1  a30/0±06/1    a39/0±00/1  

  کلسترول
  )لیترگرم بر دسیمیلی(

  a31/20±02/120    a48/7±54/111  a27/25±73/128  )صفر(کنترل 
1   a69/15±86/116  b75/21±19/137  ab21/12±31/136  
5   a61/18±59/120  ab05/22±22/124  ab33/17±91/137  

10   a81/13±07/110  b30/20±29/139  b46/34±53/151  

  گلیسریدتري
  )لیترگرم بر دسیمیلی(

  a29/30±31/210    a24/49±35/195  b55/10±74/229  )صفر(کنترل 
1   a92/14±30/175  a45/14±28/204  a62/39±50/184  
5   a63/13±12/207  ab75/29±28/236  ab32/18±74/215  

10   a65/25±14/200  b40/15±75/255  b63/23±10/247  

  کراتینین
  )لیترگرم بر دسیمیلی(

  a24/0±06/1  a07/0±73/0  a07/0±94/0  )صفر(کنترل 
1   a23/0±07/1  ab24/0±00/1  a12/0±04/1  
5   a19/0±11/1  bc19/0±20/1  a08/0±98/0  

10   a24/0±10/1  c16/0±38/1  a11/0±03/1  
 شده مشخصدار بین تیمارهاي مختلف نیز با حروف الفباي انگلیسی اختالف معنی. است شده ارائهدر جداول  .mean±S.D صورت بهها داده
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 47 … وبر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 

در ) <05/0P(داري  آزمــایش، تغییــر معنــی   15در روز 
ــون     ــدروژناز در خ ــات دهی ــزیم الکت ــت آن ــطح فعالی س

 ي پونه هاي مختلف عصاره هاي تحت تیمار غلظت ماهی
داري در سطح فعالیت  مشاهده نگردید؛ اما افزایش معنی

هـاي   هاي تحت تیمار غلظت در خون ماهی LDHآنزیم 

آزمـایش مشـاهده    30در روز  ي پونه درصد عصاره 5/0
در روزهاي  LDHیت آنزیم همچنین، سطح فعال. گردید

ــاهی  45و  30 ــون م ــایش در خ ــار   آزم ــت تیم ــاي تح ه
داري  طـور معنـی   بـه  ي پونـه  درصد عصاره 1هاي  غلظت

  ).>05/0P(افزایش یافت 
  

 ي پونه هاي مختلف عصاره هاي تحت تیمار غلظت ماهی هاي پالسمايح فعالیت آنزیموسط اتتغییر: 4جدول 

هاي مختلف نسبت  هاي پالسماآنزیم
  )گرم(عصاره پونه 

  برداريروزهاي نمونه
15  30  45  

  آسپارتات آمینوترانسفراز
  )المللی بر لیتر واحد بین(

  a17/11±08/85  a63/17±85/62  a07/21±05/77  )صفر(کنترل 
1   a12/5±38/79  a82/13±86/78  a74/5±93/72  
5   a52/8±51/86  b26/12±50/108  b20/13±50/113  

10   a74/9±72/90  b33/15±76/110  b02/17±37/128  
  آالنین آمینوترانسفراز

  )المللی بر لیتر واحد بین(
 

  a14/2±56/10  a61/2±95/10  a03/1±21/10  )صفر(کنترل 
1   a65/1±03/10  a58/1±87/9  a43/1±79/9  
5   a69/1±52/10  a64/1±80/11  b58/1±53/18  

10   a14/2±15/11  a30/2±49/12  b96/1±19/21  
  فسفاتازآلکالین

 )المللی بر لیتر واحد بین(

  b84/12±63/65  a85/12±66/91  ab87/11±14/80  )صفر(کنترل 
1   a00/6±11/45  ab70/14±57/107  ab48/15±02/78  
5   a33/4±72/45  b31/29±01/135  a48/8±11/64  

10   a40/4±36/50  b48/19±48/125  b85/9±41/92  
  الکتات دهیدروژناز

 )المللی بر لیتر واحد بین(

  a72/35±75/219  a09/24±80/235  a37/25±78/261    )صفر(کنترل 
1   a19/33±46/246  ab99/50±79/304  a31/27±34/242  
5   a95/20±38/244  b34/60±23/325  b39/32±70/421  

10   a77/33±66/236  ab04/45±82/310  b66/51±02/398  
  فسفوکینازکراتین

 )المللی بر لیتر واحد بین(

  a45/108±71/810  ab54/123±65/845  a36/165±77/1141  )صفر(کنترل 
1   b93/161±69/1202  a15/74±41/797  a43/167±04/994  
5   ab46/287±91/1014  b33/184±47/1025  a86/172±12/1157  

10   a17/140±05/925  a47/77±42/736  a48/164±00/1068  
 شده مشخصدار بین تیمارهاي مختلف نیز با حروف الفباي انگلیسی اختالف معنی. است شده ارائهدر جداول  .mean±S.D صورت بهها داده
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 15ســطح فعالیــت آنــزیم آلکــالین فســفاتاز در روز 
هـاي تحـت    داري در خـون مـاهی   طور معنـی  آزمایش به

ي پونه کـاهش یافـت؛    صارههاي مختلف ع تیمار غلظت
آزمـایش در   30در روز  ALPاما سـطح فعالیـت آنـزیم    

درصـد   5/0هـاي   هـاي تحـت تیمـار غلظـت     خون مـاهی 
هاي  آزمایش در خون ماهی 45ي پونه و در روز  عصاره

ي پونـه   درصـد عصـاره   1و  5/0هـاي   تحت تیمار غلظت
 ).>05/0P(داري افزایش یافت  طور معنی به

 15م کـراتین فسـفوکیناز در روز   سطح فعالیت آنزی
هـاي تحـت    داري در خـون مـاهی   طور معنـی  آزمایش به

ي پونه افزایش یافت؛ اما  درصد عصاره 1/0تیمار غلظت 
در دیگـر   CPKداري در سطح فعالیت آنزیم  تغییر معنی

  ).4جدول (ها مشاهده نگردید  نمونه
 

  بحث
ي  عنوان دارو در جیـره  استفاده از ترکیبات جدید به

هاي بسـیاري   ها مستلزم تحقیقات و پژوهش غذایی ماهی
این ترکیبـات بـر وضـعیت فیزیولوژیـک و      تأثیربر روي 

در ایـن آزمـایش پـس از    لـذا،  . سالمت جـانوران اسـت  
شناسـی   بررسی تغییر فاکتورهاي بیوشیمیایی تأثیرات سم

ــرار   و فارمــاکولوژي عصــاره ــه موردبررســی ق ــاه پون گی
در  ومیـــر مـــرگي آزمـــایش،  در طـــول دوره. گرفـــت

هاي تحـت تیمـار و نیـز گـروه کنتـرل       یک از گروه هیچ
  .دیده نشد

درصـد   1/0شـده بـا    ي غنـی  ها بـا جیـره   تغذیه ماهی
هـا   عصاره پونه سبب بهبـود فاکتورهـاي رشـد در مـاهی    

ر هـاي تحـت تیمـا    که وزن نهـایی مـاهی   درحالی. گردید
ــاره 5/0 ــد از عصـ ــه در روز  درصـ ــایش  45ي پونـ آزمـ

کاهش نرخ رشـد ویـژه و وزن   . داري یافت کاهش معنی
درصـد   1و  5/0هاي تحـت تیمـار    آمده در ماهی دست به

آزمایش از دیگر  45و  30ي پونه در روزهاي  از عصاره
هاي کپور  تأثیرات عصاره پونه بر فاکتورهاي رشد ماهی

ــت ــ . اسـ ــود ترکیبـ ــه وجـ ــد و اگرچـ ــرك رشـ ات محـ
تواند بر روي اشتها  فالونوئیدها در بسیاري از گیاهان می

اما وجود . ها تأثیر بسزایی داشته باشد و رفتار تغذیه ماهی
برخــی ترکیبــات و اســیدهاي چــرب ســمی موجــود در  

ها، شـده   ي پونه سبب کاهش نرخ رشد در ماهی عصاره
مـواد  هـا، انـرژي دریـافتی از     دیگر مـاهی  عبارتی به. است

که صرف رشد کنند، صرف برقرار  جاي آن غذایی را به
هموستازي و مقابله با تأثیرات سمی ترکیبات موجود در 

  . اند عصاره پونه کرده
هـاي تحـت    افزایش ضریب تبدیل غذایی در مـاهی 

ي تأثیر تجـویز   دهنده ي پونه نشان درصد عصاره 1تیمار  
ها از مواد  وري ماهی عصاره پونه در کاهش کارایی بهره

کاهش کارایی سیستم گوارشی و افـزایش  . غذایی است
ها به انرژي بیشتر جهت مقابله با اثر مسـمومیت   نیاز ماهی

ي پونــه ســبب شــده تــا  بــا ترکیبــات موجــود در عصــاره
 .افـزایش یابـد   هـا  ضریب تبـدیل غـذایی در ایـن مـاهی    

ي پونـــه در جیـــره تـــأثیر  اگرچـــه اســـتفاده از عصـــاره
داري بــر روي شــاخص چــاقی نداشــته اســت؛ امــا  معنــی

هـاي   ي این گیاه تأثیري منفی بـر دیگـر شـاخص    عصاره
  . ها داشته است رشد ماهی

ــا    ــوارد ب ــوکز در بســیاري از م ــرات غلظــت گل تغیی
هـا و اخـتالالت کبـدي     هاي وارده به کلیـه مـاهی   آسیب

افـزایش سـطح    ).Banaee et al., 2011( اسـت مـرتبط  
شده بـا   ي غذاي غنی هایی که با جیره گلوکز خون ماهی

ــاره  1و  5/0 ــد عصـ ــدت   درصـ ــه مـ ــه بـ روز  45ي پونـ
اند حاکی از مسمومیت دارویی یا غذایی ایـن   شده تغذیه
تـوان بـه مسـمومیت بـا     این افزایش را مـی . ها است ماهی

ونـه و نکـروز   پولگون و منتوفوران موجـود در عصـاره پ  
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 49 … وبر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 

با افزایش غلظت . ها نسبت دادبافت هپاتوپانکراس ماهی
دیگر مواد موجود در عصاره  تأثیرو دوره زمانی تجویز، 
ســینول، پنــین، پیپریــدین و     -8،1پونــه نظیــر منتــول،   

پیپریـــدین اکســـید ممکـــن اســـت ســـبب افــــزایش      
خــواهی ســلولی جهــت مقابلــه بــا اثــرات ســمیت  انــرژي

لذا . ازحد دارو گردد ز غلظت بیشسلولی ناشی از تجوی
افزایش سطح گلوکز خون در چنین شرایطی طبیعـی بـه   

افزایش سطح گلوکز خون یا هیپرگلیسـمی  . رسدنظر می
ي بـروز اخـتالل دررونـد متابولیسـم      دهنده همچنین نشان
که معموالً ناشی از افزایش تجزیه  استها  کربوهیدرات

دیگـر کـاهش ذخـایر     عبـارتی  بـه . گلیکوژن کبدي است
ــی از      ــون یک ــوکز خ ــزایش گل ــدي و اف ــوژن کب گلیک

 اسـت هـا در مسـمومیت    هاي مـاهی  ترین واکنش معمولی
)Banaee et al., 2011 .( در چنـین شـرایطی،    درواقـع

ي گلیکوژن کبـدي،   فسفات حاصل از تجزیه -6گلوکز 
فسـفاتاز هیـدرولیز شـده و گلـوکز     -6ي گلوکز  یلهوس به

کـاهش فعالیـت   . گـردد  حاصل به داخل خـون آزاد مـی  
-در کبد و نیز گلـوکز خـون در مـوش    G6PDHآنزیم 

است  شده مشاهدههاي تحت تیمار پولگون و منتوفوران 
)Madyastha and Raj, 1994; Vadiraja et al., 

آالي  قــزلهــاي  مشــابه ایــن وضــعیت در مــاهی .)1998
مـارین   گـرم سـیلی   میلـی  800کمانی که با غلظـت   رنگین

 ,.Banaee et al(شـده اسـت    تغذیه شـدند نیـز مشـاهده   

ي  ایــن در حــالی اســت کــه تجــویز عصــاره      ). 2011
آالي  هـاي قـزل   صـورت خـوراکی بـه مـاهی     بومادران به

هـا   بر روي سطح گلوکز خون ماهی تأثیريکمان  رنگین
ــت   ــته اس  ).Nafisi Bahabadi et al., 2014(نداش

ــاهی    ــون م ــوکز خ ــطح گل ــاهش س ــزل  ک ــاي ق آالي  ه
، تحــت تیمــار Oncorhynchus mykissکمــان  رنگــین
مـارین   گرم عصاره سیلی میلی 400تر از  هاي پایین غلظت

)Silybum marianum L.) (Banaee et al., 2011 ( و
، تحت تیمار عصاره Clarias lazeraهاي  ماهی نیز گربه

-Allium sativum) (Al(و سـیر  ) Allium cepa(پیـاز  

Salahy, 2002( است شده گزارشاند نیز  قرارگرفته.  
ــلول ــئول ســنتز       س ــت کبــد مس ــاي پارانشــیم باف ه

ــروتئین ــومین    پ ــامل آلب ــه ش ــت ک ــما اس ــاي پالس ــا،  ه ه
. شـود  هـا مـی   فیبرینوژن، فاکتورهاي انعقادي و گلوبولین

خیـره پروتئینـی   سطح پروتئین تام پالسـما نیـز متـأثر از ذ   
نتایج این مطالعـه نشـان   . استویژه بافت کبد  ها، به بافت

بر سطح  تأثیريدهد که تجویز خوراکی عصاره پونه  می
 کـه  درحـالی . هـاي نداشـته اسـت    پروتئین تام خون ماهی

هـاي آزمایشـی   عصاره آبی الکلی پونه بـه مـوش  تجویز 
دار پـروتئین کـل و آلبـومین گردیـد     سبب کاهش معنـی 

پولگـون و منتوفـوران بـا    ). 1387مختاري و همکـاران،  (
ها در بافـت  پروتئین ویژه بهها باند شدن به ماکرومولکول

. گـردد کبد، شش و کبد سبب ایجاد سمیت سلولی مـی 
به میزان دسترسی زیستی  ایجادشدهلذا شدت مسمومیت 

نیز باند شـدن آنهـا بـه    ها به پولگون و منتوفوران و سلول
 National(هـــاي ســــلولی بســـتگی دارد   پـــروتئین 

Toxicology Program, 2011 .(که آلبـومین   ازآنجایی
در انتقال داروها در گردش خون جانوران نقـش دارنـد،   

هـاي تحـت    لذا افـزایش سـطح آلبـومین در خـون مـاهی     
و  30در روزهـاي   ي پونـه  درصد عصاره 1تیمار غلظت 

تواند روند توزیع ترکیبات مؤثر پونه را  یآزمایش، م 45
لذا افزایش آلبومین ممکـن اسـت   . در خون افزایش دهد

ســـبب افـــزایش ســـطح دسترســـی زیســـتی پولگـــون و 
افـزایش نسـبی    .هاي مختلف گرددمنتوفوران براي بافت

هاي تحت تیمار مکمـل دارویـی    سطح آلبومین در ماهی
عصـاره بومـادران    ،)Banaee et al., 2011(مارین  سیلی
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 1395پاییز ، دهم، شماره سومنشریه توسعه آبزي پروري، سال   50

)Nafisi Bahabadi et al., 2014(  و گل ختمی)  بنـایی
 .است شده گزارشنیز ) 1393و همکاران، 

ــولین ــین گــروه ازهــا، گلوب ــروتئین دوم ــام پ هــاي ت
شامل سه دسته آلفا گلبـولین، بتـا   باشند که پالسمایی می

فـا و بتـا گلبـولین    لآ. شـود گلبولین و گامـا گلبـولین مـی   
کننــد و گامــا هــاي حامــل عمــل مــیپــروتئین عنــوان بــه

ــولین  ــوژیکی نقــش بســزایی در فعالیــت گلب هــاي ایمنول
کــاهش ســطح گلبــولین خــون . کننــدجــانوران ایفــا مــی

 ي پونـه  درصد از عصاره 1مار غلظت هاي تحت تی ماهی
کـاهش   دهنـده  نشانممکن است از آزمایش  45در روز 

هاي فعـال در  هاي حامل و یا گاما گلبولینسطح گلبولین
این در حالی است کـه تجـویز   . باشدسیستم ایمنی ماهی 

ــادران    ــر بوم ــاهی نظی ــات گی ــی از ترکیب  Nafisi(برخ

Bahabadi et al., 2014 ( ــیلی ــاره س ــارین  و عص م
)Banaee et al., 2011 (کمان  آالي رنگین به ماهی قزل

سـبب افــزایش نســبی ســطح گلبــولین و تقویــت سیســتم  
) Al-Salahy )2002نتیجـه مطالعـات   . ایمنی آنها گردید

ي غـذایی   مـاهی بـا جیـره    دهد کـه تغذیـه گربـه    نشان می
داري در سطح  شده با عصاره پیاز و سیر، تغییر معنی غنی

 .آلبومین و پروتئین تام ایجاد نکرد

هـایی کـه بـا     زایش سطح کلسترول در خون ماهیاف
 درصـد عصـاره پونـه    1/0و  1شده با غلظت  ي غنی جیره

ــه شــدند در روز  ــایش ممکــن اســت   45و  30تغذی آزم
سمیت سلولی، پراکسیداسیون لیپیدي ي بروز  دهنده نشان

ــا هــا  اخــتالالت کبــدي در مــاهیو  در اثــر مســمومیت ب
انسـداد مجـاري    .باشـد پولگون موجود در عصـاره پونـه   

صـــفراوي، مســـمومیت کبـــدي، اخـــتالل در عملکـــرد 
پانکراس و حتی افزایش گلوکز خون، تخریـب سـاختار   

ــلول   ــاي س ــه غش ــتی ازجمل ــاهاي زیس ــبی   غش ــاي عص ه
 Banaee(تواند عامل افزایش کلسترول پالسما باشد  می

et al., 2011.(  هـا تحـت اسـترس     در شرایطی که مـاهی
اي  ناشـی از مسـمومیت غـذایی بــا ترکیبـات ضـد تغذیــه     

اند، افزایش گلـوکز   ي پونه قرارگرفته موجود در عصاره
توانـد موجـب    خون و اختالل در عملکرد پانکراس، مـی 

ها و بـه تبعیـت آن    افزایش اکسیداسیون گلوکز در بافت
ســـیر گلـــوکز در م. افــزایش ســـطح کلســـترول گـــردد 

نیـز در   پیـرووات شود و  تبدیل می پیروواتگلیکولیز به 
کـه   شـود  متـابولیزه مـی   CoAهاي هوازي به استیل  بافت

عنوان پیش ساز اسیدهاي چـرب و کلسـترول    تواند به می
 ,.Murray et al(ي اسیدسیتریک عمل نماید  در چرخه

2003.(  
هـاي تحـت    گلیسرید خون مـاهی  افزایش سطح تري

 30در روز  ي پونـــه درصـــد عصـــاره 1تیمـــار غلظـــت 
هـا   ي مسـمومیت مـاهی   دهنـده  تواند نشان آزمایش نیز می

ي  عصـاره ایـن در حـالی اسـت کـه ممکـن اسـت       . باشد
 7برخی از گیاهان، از طریق افزایش سطح فعالیت آنزیم 

ــترول  ــا کلس ــلول  آلف ــیالز در س ــدي   هیدروکس ــاي کب ه
موجــب افــزایش دفــع میــزان کلســترول و کــاهش ســنتز 

ــوند کل ــلولی ش ــترول س ــترول و  . س ــطح کلس ــاهش س ک
کمـان   آالي رنگـین  هاي قزل گلیسرید در خون ماهی تري

ــه ــاهی و گرب ــار عصــاره       م ــت تیم ــب تح ــه ترتی ــه ب ک
 Nafisi(، بومادران )Banaee et al., 2011(مارین  سیلی

Bahabadi et al., 2014 (    و عصـاره پیـاز و سـیر)Al-

Salahy, 2002( ي این موارد است ازجمله.  
فسـفات  کراتینین یک محصول کاتابولیـک کـراتین  

عضالنی است، که در انقباض عضـالت اسـکلتی مـورد    
کـراتینین در نتیجـه دهیدراسـیون    . گیـرد استفاده قرار می

هـا و همچنـین   غیرآنزیمی و غیرقابل برگشت در ماهیچه
شـود و  فسفات تولید مـی در پی حذف فسفات از کراتین

س از آزاد شدن به داخل مایع خارج سلولی، از طریـق  پ
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 51 … وبر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 

 افـزایش ). Murray et al., 2003(گردد ها دفع میکلیه
 1هـاي تحـت تیمـار غلظـت      سطح کراتینین خون مـاهی 

ممکـن اسـت   آزمایش  30در روز  ي پونه درصد عصاره
کراتین حاصل از ناشی از افزایش فرایند تجزیه فسفوریل

در خون و یا اخـتالل در فراینـد   فسفوریله شدن کراتین، 
اخـتالل در   .هـا باشـد  دفع کلیوي کراتینین در این مـاهی 

 کـراتینین فعالیت فیلتراسیون گلومرولی و افزایش سـطح  
گـرم   میلـی  800هاي تحت تیمار دارویـی   در خون ماهی

) 2011(و همکـاران   Banaeeي  وسیله مارین، نیز به سیلی
  .گزارش گردید

زدایـی و متابولیسـم   در سـم  P450نقش سـیتوکروم  
اکسیداسـیون پولگـون   . پولگون بسیار حائز اهمیت است

هیدروکسی پولگون و سـپس بـه منتوفـوران و نیـز      -9به 
هـاي  پولگون الدهیـد سـبب افـزایش رادیکـال     -8تولید 

ــدي      ــیون لیپی ــراي پراکسیداس ــرایط را ب ــده و ش آزاد ش
 National Toxicology(کنـد  غشـاي سـلولی مهیـا مـی    

Program, 2011; Kamatou et al., 2013.(  رو از ایـن
 هـاي در اثر آسیب به غشاي سلولی ممکـن اسـت آنـزیم   

و آالنــــــین ) AST(آســــــپارتات آمینوترانســــــفراز  
-در داخل میتوکندري سلولکه ) ALT(آمینوترانسفراز 

هـاي  هاي مختلفی نظیر کبـد، قلـب، ماهیچـه   در بافت ها
هـاي قرمـز و   گلبـول اسکلتی، کلیـه، پـانکراس، طحـال،    

شود به داخل خون آزاد شـوند  ها یافت میماهی آبشش
 Banaee et(و سطح فعالیت آنها در خون افزایش یابـد  

al., 2011.( افزایش سطح فعالیت آنزیم رو از اینAST 
 5/0هـاي   هاي تحت تیمار غلظت در خون ماهی ALTو 
 45و  30ي پونــــه در روزهــــاي  درصــــد عصــــاره 1و 

آزمایش، ممکن است نشان از بـروز مسـمومیت سـلولی    
با ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در عصاره پونه از جملـه  
ــز     ــوران و نی ــون و منتوف ــون، پیپریتن ــون، ایزوپولگ پولگ

سـترس اکسـیداتیو   آسیب وارده به غشاي سلولی در اثر ا
ها نقـش مهمـی در مراحـل     که این آنزیم ازآنجایی. باشد

دارنـد؛ افـزایش    ATPنهایی تجزیه پروتئین جهت تولید 
فعالیت آنها، نقش مؤثري در استفاده از اسـیدهاي آمینـه   

ــی   ــازي م ــا گلوکــوژنز ب ــد اکسیداســیون ی ــد  در فراین کن
)Banaee et al., 2011(  و شاخص بالینی مناسبی جهت
. شـود هـاي وارد بـه کبـد محسـوب مـی      شخیص آسیبت

تغذیه ماهی تیالپیا با مخلوط از ترکیبـات گیـاهی سـبب    
کـه ایـن امـر بـه      در خون گردید ALTو  ASTافزایش 

-اختالل در عملکرد کبد ناشی از وجود مواد ضد تغذیه

 ,.Soltan et al( اسـت  شده دادهاي در ترکیبات گیاهی 

هــاي آمینوترانســفراز در افـزایش فعالیــت آنـزیم   ).2008
هاي تحـت تیمـار پولگـون و منتوفـوران، در     خون موش

این  مؤیدهاي کبدي نیز اثر آسیب وارده به غشاي سلول
 Madyastha and Raj, 1994; Nelson et(امـر اسـت   

al., 1992; Vadiraja et al., 1998(. هــاي آســیب
هـاي تحـت تیمـار    هیستوپاتولوژیک وارده به کبد موش

 Thorup et( سمیت این ماده اسـت  دهنده نشانپولگون 

al., 1983.(  تجویز اسانسMentha pulegium ) حاوي
تواند سبب مسمومیت شدید می) درصد پولگون 62-97

 ها و خونریزي داخلیبا نکروز بافت کبد، ادم شش توأم
هــاي آزمایشــی و در نهایــت منجــر بــه مــرگ در مــوش 

این در حـالی اسـت   ). Anderson et al., 1996(گردید 
دار تجویز عصاره آبی الکلی پونه سبب کاهش معنی که

هـاي آسـپارتات آمینوترانسـفراز و آالنـین     فعالیت آنزیم
مختـاري  (هاي آزمایشی گردید آمینوترانسفراز در موش

  ).1387و همکاران، 
اکســیدانی ســلولی، افــزایش کــاهش ظرفیــت آنتــی

هاي آزاد در طی متابولیسم پولگون، منتوفوران، رادیکال
ایزوپولگون و پیپریتنون سبب بروز استرس اکسـیداتیو و  
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 National Toxicology(تخریــب غشـــاي ســـلولی  

Program, 2011 (  ــزیم ــدن آن ــز آزاد ش ــه  LDHو نی ب
داري در سطح  لذا افزایش معنی. داخل خون خواهد شد

حـت تیمـار   هـاي ت  در خـون مـاهی   LDHفعالیت آنـزیم  
ي پونـه نیـز ممکـن     درصـد عصـاره   1و  5/0هـاي   غلظت

ي بـروز تغییـرات متـابولیکی ناشـی از      دهنـده  است نشـان 
مسمومیت با ترکیبـات فیتوشـیمیایی موجـود در عصـاره     

هـا در   دیگـر در شـرایطی کـه مـاهی     عبارتی به. پونه باشد
گیرنــد، رونــد  زا قــرار مــی معــرض یــک عامــل اســترس

ن و گلوکز به سمت تشکیل الکتات کاتابولیسم گلیکوژ
رود  هــاي تحــت اســترس پــیش مــی  در عضــالت مــاهی

)Murray et al., 2003 ( و این امر افزایش سطحLDH 
  .را در پی دارد
ــالین ــفاتاز آلک ــه در   )ALP(فس ــت ک ــی اس ، آنزیم

هـاي کبـدي و نیـز در    تلیوم مجـاري صـفراوي، سـلول   اپی
ایـن آنـزیم    در کبد. شودها یافت میمخاط روده و کلیه

هـا سیسـتم   این سلول. هاي کوپفر موجود استدر سلول
لذا سطح این آنـزیم  . پوشانندآوري صفراوي را میجمع

در انســداد مجــاري صــفراوي داخــل و خــارج کبــدي،   
یابـد  افـزایش مـی   شـدت  بـه سیروزي و اختالالت کبدي 

)Banaee et al., 2011 .(  داري در سـطح   افـزایش معنـی
هــاي تحـت تیمــار   در خــون مـاهی  ALPفعالیـت آنـزیم   

ي پونـه نیـز ممکـن     درصـد عصـاره   1و  5/0هـاي   غلظت
؛ کـه ایـن   ي بروز سمیت سـلولی اسـت   دهنده اناست نش

از  فسـفاتاز  آزاد شـدن آنـزیم آلکـالین   امر ممکـن اسـت   
نتیجـه افـزایش سـطح ایـن      دیـده و در  هاي آسـیب  سلول

-در خون ماهی ALPافزایش  .شده باشدآنزیم در خون 

درصــد  5/0کمــان تحــت تیمــار آالي رنگــینهــاي قــزل
بنایی و همکاران، (است  شده مشاهدهعصاره گل ختمی 

گـزارش  ) 1387(مختاري و همکاران در مقابل،  ).1393

کردند کـه کـاهش فعالیـت آنـزیم آلکـالین فسـفاتاز در       
توانـد  هاي تحت تیمار عصاره آبی الکلی پونه مـی موش

ین گیاه بر اپیتلیوم مجـاري  سمی عصاره ا تأثیرحاکی از 
صـفراوي و ایجـاد کلسـتاز و یــا حتـی اخـتالل در رونــد      

  .سازي باشداستخوان
ــراتین ــفوکیناز  ک ــه در  ) CK(فس ــت ک ــی اس آنزیم

هـا  هـا و مغـز مـاهی   هاي اسـکلتی، قلـب، آبشـش   ماهیچه
افـزایش سـطح    ).Banaee et al., 2011(شـود  یافت می

هـاي   فعالیت آنـزیم کـراتین فسـفوکیناز در خـون مـاهی     
 15ي پونه در روز  درصد عصاره 1/0تحت تیمار غلظت 

ــان  ــایش نش ــده آزم ــلولی در   دهن ــمومیت س ــروز مس ي ب
زیـرا ایـن   ؛ خواهی سلولی استو افزایش انرژيها  ماهی

آنـزیم نقــش مهمــی در فسفوریالسـیون کــراتین و ســنتز   
از  ATPنتز مجدد مولکـول پرانـرژي   فسفات و س کراتین
ADP  دارد)Dorucu et al., 2009(.  

کـــاهش گلوتـــاتیون ســـلولی و بـــروز اســـترس     
اکسیداتیو، نکروز بافت کبد و نیز آسیب شدید وارده به 

هـاي مسـمومیت بـا    تـرین مکانیسـم  سیستم تنفسی از مهم
ــت     ــوران اس ــون و منتوف ــون، پیپریتن ــون، ایزوپولگ پولگ

)National Toxicology Program, 2011.(  لــذا در
مــواردي تجــویز پونــه ممکــن اســت ســبب تغییــر ســطح 

؛ فاکتورهاي بیوشیمیایی خون جانوران آزمایشـی گـردد  
هـا   اکسیدان اما با توجه به وجود انواع فالونوئیدها و آنتی

هـاي پــایین   ي گیـاه پونـه، اسـتفاده از غلظـت     در عصـاره 
مسـمومیت ســلولی   تنهـا سـبب ایجــاد   ي پونـه نــه  عصـاره 

هـاي   توانـد از تشـکیل رادیکـال    شود، بلکه حتی مـی  نمی
 Khan et(آزاد جلوگیري کنـد و آنهـا را خنثـی نمایـد     

al., 2011.( عصــاره  تــأثیررو بــا در نظــر گــرفتن  ازایــن
-و شـاخص هیدرو الکلی پونه بر فاکتورهاي بیوشیمیایی 

توان چنین اذعان کرد  میمعمولی ماهی کپور هاي رشد 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

3.
8.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            14 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.3.8.2
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-409-en.html


 53 … وبر فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ) Mentha longifolia(عصاره پونه تأثیر 

 1و  5/0هـاي  در غلظـت که عصـاره ایـن گیـاه دارویـی     
تواند موجب بـروز   ها سمی بوده و می براي ماهیدرصد 

  .ها شود مسمومیت در ماهی
 

  سپاسگزاري
 بـوده و  9208مقاله حاصل طرح پژوهشی با کد این 

با حمایـت مـدیریت محتـرم پژوهشـی دانشـگاه صـنعتی       
 وسـیله  بـدین . اسـت  شـده  انجامبهبهان ) ص( االنبیاء خاتم

انی و سپاس خود را از نویسندگان این مقاله مراتب قدرد
  .دارنداعالم می ربط ذيمسئولین 
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