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های مرتبط با          بر بیان ژندر جیره  ی آنغوزهالکل یدروهیری عصاره کارگاثرات به

 (Danio rerio)خری اکسیدانی و رشد در ماهی گورهدفاع آنتی
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 چکیده

های مرتبط باا دفاا  در جیره غذایی بر بیان ژن )Ferula assafoetida(ی آنغوزه الکل درویهسطوح مختلف عصاره  ریتأثتحقیق  نیدر ا

     قطعاه بهاه مااهی 366تعاداد بررسای شاد   )Danio rerio( یخارهگاوردر مااهی ( GH و GF1I)( و رشاد SOD و CATی )دانیاکسایآنتا

 %7، %2ی غذایی پایه همراه با عصاره آنغوزه با دزهای تکرار با جیره 9تیمار غذایی در  4گرم در  9/6±67/6با میانگین وزنی حدود  خریگوره

-Reverseاز کیات  cDNAشاد  بارای سانتز انجاام  RNAبارداری و اساتخرا  هفته تغذیه شدند  سپس از کبد و مغز نمونه 9به مدت  %5/6و 

Transcriptase  و  شدهاستفادهcDNA  هاای مارتبط باا رشاد پرایمرهاای ژنحاصله با استفاده از(IGF1 و GH ) ی )دانیاکسایآنتاوCAT و 

SODعنوان ژن رفرنس دراکتین به ( و ژن بتاReal Time PCR  یری عصاره آنغوزه در جیره غذایی بیان کارگبهنتایج نشان داد که استفاده شد

را نسبت به گروه شاهد افزایش داد و ایان افازایش بیاان در تیمارهاا از ( SOD و CAT)اکسیدانییآنتو  (GH و IGF1) های مرتبط با رشدژن

عصااره مشااهده شاد  باا توجاه باه  %2ی در تیماار موردبررسهای ی ژندر تمامکه باالترین میزان بیان طوریکرد  بهعیت میروند وابسته به دز تب

اکسایدانی  و رشاد در مااهی یآنتتواناد در بهباود عملکارد سیساتم  رساد اساتفاده از عصااره آنغاوزه مایهای مرتبط به نظر میافزایش بیان ژن

   ی کمک نمایدخرگوره

 

 خری، آنغوزه اکسیدان، رشد، ماهی گورهیآنت :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 rsafari@gau.ac.ir(   دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

سااال گذشااته،  76پااروری در طاای گسااترش آباازی

یاک منباع پروتنینای حیاوانی مهام در  عنوانبهآبزیان را 

 ,.Martinez et alسراسار جهاان تبادیر کارده اسات )

( که این مقوله خود نیازمند افزایش تراکم باوده و 2016

کاااهش کیفیاات آخ و خطاار ابااتال بااه  بااه دنبااال آن

هااای عفااونی را همااراه دارد  اسااتفاده از گیاهااان یماریب

باعا   تنهاناهپاروری یآبزی هاابخشدارویی در تماام 

شاود بلکاه موجاف افازایش ایمناای و یمافازایش تولیاد 

کیفیت محصوالت نیز شده و درنتیجه افازایش مصار  

خواهاد محصوالت آبزی را در سرتاسر جهان باه دنباال 

 هااااییتهاااد  نهاااایی فعالکاااه ییازآنجاداشااات  

جهات باه حاداکثر در افزایش بازده تولید  پروری،یآبز

(، در راستای Denev, 2009باشد )یم رساندن سوددهی

پاروری نیااز باه یآبزاین هد  و جهت بهبود مدیریت 

شااود یمیماات احسااا  قارزانیااک روش مطماانن و 

(2004 Hulata,  ) عناوان توانناد باهمایگیاهان دارویای

 هااهاا و واکسانبیوتیکیگزین بالقوه برای آنتیجایک 

پاروری جهات کنتارل و مکرر در آبزی طوربهباشند که 

گیرند  عالوه قرار می مورداستفادهگیری از بیماری پیش

بر این بسیاری از این گیاهاان دارای اثارات مطلاوبی بار 

اشاتها،  ریکتح وزن، افزایش رشد، ارتقاءازجمله ماهی 

و بهباود عملکارد تولیادمثر  ضاد عفونات، ضد استر 

؛ وشااتانی و Harikrishnan et al., 2011باشااند )ماای

(  7932؛ قاسم پور دهاقانی و همکااران، 7939همکاران،

به اثرات مفید گیاهان دارویای  با توجههای اخیر در سال

بر انساان، مطالعاات متعاددی در خصاور اثار گیاهاان 

هبود عملکرد رشد و افازایش بقاا در آبزیاان دارویی بر ب

تاوان باه افازایش مختلف صورت گرفتاه اسات کاه مای

هااای هیاامی و تحریااک عبااور غااذا از دسااتگاه یمآنز

شاده باا گوارش و افزایش اشتها در ماهی طالیای تغذیاه

 Ahilanورای خاوراکی )جیره غذایی حاوی گیاه آلوئه

et al., 2010ره غااذایی (، تغذیااه ماااهی فالناادر بااا جیاا

 Massa medicataحااوی مخلاوگ گیاهاان دارویای )

fermentata, Crataegi fructus, Artemisia 

capillaries, and Cnidium officinale( )Seung-

Cheol et al., 2007 تغذیااه ماااهی هااامور بااا جیااره ،)

 Cynodonدوروا ) غذایی حاوی گیاهان دارویی علاف

dactylon فلفاار ،) ( بلناادPiper longum  ،)تاخشااف      

(Gynura procumbens) ( و زنجبیاااارZingiber 

officinale( )Punitha et al., 2008 3( و اسااتفاده از 

 Lin etگیاه دارویی در جیره غذایی میگوی پاا سافید )

al., 2006  اشاره نمود ) 

گیااهی   Ferula assafoetidaآنغاوزه باناام علمای

اکسایدانی، یآنتو خاوار باوده متعلق باه تیاره رتریاان 

ویروسی، ضد سرطانی آن باه دلیار یآنتباکتریایی، آنتی

فاارون، لیمااونن، ترکیباااتی نظیاار اساایدگالبانیک، آمبلاای

 از کاه ولیماونن اسات  آلفااپینن شادهثابتفالونوئیاد 

اثااار  دارای هساااتند، آنغاااوزه مااا ثر ترکیباااات

و  باوده طبیعای کشاند  هاایسالول بر کنندگییکتحر

کنناد مای فعاال CD69 بیاان طریاق زا را هایتلنفوسا

(Kedzia et al., 1998)کاوئیسایس هاای  کوماارین

 در موجاود ) فارونوآمبلای گالبانیاک اساید( دارتارپن

 ایمنای پاساخ بار کننادگیاثار تحریاک دارای آنغاوزه

 ( ترکیباااتEgan et al., 1990هسااتند ) ساالولی

  پیانن، فرولیاک، اساید راون لوتناولین، فالونوئیادی

 دارد وجود آنغوزه گیاه هوایی هایدر اندام فرونآمبلی

 خااوار دارای فالونوئیاادی ایاان ترکیبااات کااه

 ,.Dehpour  et al)هساتند بااالیی اکسیدانی بسیاریآنت

2009; Kavoosi and Rowshan, 2013 اثار مثبات  )
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جوجاه یارهج در آنغاوزه دارویای گیااه از پودر استفاده

 و سالولی و هوماورال بار رشاد، ایمنای گوشاتی هاای

اساات  شاادهاثبات ایروده هااایالکتوباساایر جمعیاات

و همکااااران  Safari(  7934و همکااااران،  شاااادمانی(

هاای مارتبط باا ایمنای، رشاد و ( افزایش بیان ژن2673)

اکسیدانی را در جیره حاوی پاودر گیااه آنغاوزه در یآنت

مااااهی کپاااور مشااااهده نمودناااد  افااازایش فعالیااات 

هااای زدایاای کبااد در مااوش تیسااماکساایدانی و یآنت

و همکاران  Mallikarjunaکننده آنغوزه توسط یافتدر

افزایش رشد و باازدهی هماراه است   شدهاثبات( 2669)

پاروری یآبزگیری و کنتارل بیمااری در مازار  با پیش

کاه به آن با توجههای مدیریتی است و یکی از استراتژی

کشااورها  بیااوتیکی در بساایاری ازیآنتاسااتفاده از مااواد 

ی غااذایی هااامکمراساات، لااذا اسااتفاده از  محدودشااده

عناوان محارر رشاد و گیاهان دارویی به ازجملهطبیعی 

زیسات کااه بتواناد اثاارات یطسازگاربامحسیساتم ایمناای 

هااا در بحاا  مطلااوخ ایجاااد نمایااد یکاای از ضاارورت

 ازآنجاکاهپاروری اسات  یآبزمدیریت بهداشتی مزار  

ی گیااه الکل یآباثرات عصاره  ینهدرزمای تاکنون مطالعه

اکسایدانی یآنتهای مارتبط باا رشاد و آنغوزه بر بیان ژن

گوناه یک عنوانبه (Danio rerio) خریدر ماهی گوره

یر تأثبررسی  باهد است مطالعه حاضر  نشدهانجاممدل 

های ماذکور بار ایان مااهی انجاام این محرر بر پارامتر

  شد

 

 هامواد و روش

 ی الکلیعصاره گیری آب

 g26  عصاره گیری آبی الکلی با استفاده از افازودن

( و Ferula assafoetidaپااااودر گیاااااه آنغااااوزه )

تهیه  شد  بدین منظور مخلاوگ  %36لیتر متانول یلیم466

محتویات موجود در  موردنظرزمان  باگذشت شدهآماده

ارلاان را از روی رنااد گاااز اسااتریر عبااور داده شااد تااا 

را باا کاغاذ  شدهصا دا و محلول رسوبات از عصاره ج

صافی والتمن صا  و به یک بشر ضدعفونی شده منتقر 

نمااوده و بااا دسااتگاه روتاااری حااالل موجااود را حااذ  

کردیم  بارای باه دسات آوردن عصااره پاودر خشاک، 

کان انجماادی باه ، در دستگاه خشکشدهصا عصاره 

پودر خشک تبدیر شد، عصاره حاصله تا زمان آزمایش 

 ,Arabshahi and Uroojiجاه نگهاداری شاد در 4در 

2007) ) 

 برداری ی و نمونهبند یمارت

تعیین اثر جیره غذایی حاوی  منظوربهدر این تحقیق 

سااطوح مختلااف عصاااره گیاااهی انغااوزه باار ایمناای 

روزه در  36یراختصاصاای ماااهی زباارا در یااک دوره غ

پاروری در مرکز تحقیقات آبازی 7935یورماه سال شهر

ی دانشگاه علاوم کشااورزی و مناابع برآباد یفیلشهید 

ی بهاه مااهقطعاه  366طبیعی گرگان انجام شاد  تعاداد 

گارم از یاک مرکاز  2/6 ± 674/6زبرا با میانگین وزنی 

خصوصی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در شصات 

کال استان گلستان خریداری شد   در ابتدای آزمایش به 

 پارورشبا شارایط  هفته جهت سازگاری ماهیان 2مدت 

 4صاورت تصاادفی در به گاریو پس از اتمام دوره ساز

سااپس بااا  توزیااع شاادند تکاارار  9 بااا تیمااار و هاار تیمااار

ی با دزهاای الکل یآبی غذایی پایه همراه با عصاره یرهج

نوبت تغذیه شادند   9هفته در 9به مدت  %5/6و  7%، 2%

 56با تاراکم  لیتر 56آکواریوم به حجم آخ پرورش در 

جهات حفا   صاورت گرفات  آکواریاومقطعه در هار 

سااوم حجاام آخ آکواریااوم کیفیاات آخ، روزانااه دو

تعویض و مدفو  ماهی از طریق سیفون کردن از محایط 

حف  سطح اکسایژن محلاول کاافی  منظور  بهشدخار  
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شاد   اساتفادهدر طول آزمایش از هوادهی با سنگ هاوا 

 pHسایژن و )باا اساتفاده از دماسانج(، اک درجه حرارت

 23 ±2یری و دمااای آخ بااین گاناادازههفتگاای  طوربااه

گارم یلیم1 ±7گراد، اکسایژن محلاول باین درجه سانتی

 گزارش شد  1در لیتر، اسیدیته 

 اکسیدانییآنتهای رشد و بیان ژن

در پایاااان دوره آزماااایش از بافااات کباااد و مغاااز 

و بالفاصااله در ازت مااایع قاارار  شاادهانجامی بردارنمونااه

منتقار  -96ه شد و سپس تا شرو  آزمایش به فریازر داد

 شد   

 cDNA، ستتنتو و بررستتی RNAاستتتارا   

 سنتو شده 

RNA  گاارم نمونااه بافاات کبااد میلی 766کاار از

هاای اکسایدانی( و مغاز )ژنیآنتهای )جهت مطالعه ژن

مرتبط با رشد( هموژن شاده باا ازت ماایع باا اساتفاده از 

ت سازنده )بیوفالکس، بیوزول و طبق دستورالعمر شرک

کر باا اساتفاده  RNA بیوئیر کره( استخرا  شد  کیفیت

درصااد و فقااادان 5/7از الکتروفااورز روی ژل آگاااارز 

ژناومی باا اساتفاده از نسابت جاذخ در  DNA آلودگی

از دساتگاه  آمدهدساتبهناانومتر   296به  236 مو طول

( انجااام گرفاات  ساااخت IMPLEN-P100نااانوفتومتر )

-Reverseباااا اساااتفاده از کیااات  cDNAرشاااته اول 

Transcriptase    انجام شدcDNA های سانتز شاده  تاا

گااراد درجااه سااانتی -26هااا در فریاازر شاارو  آزمااایش

و  IGF1هاای هاا بارای ژننگهداری شد  طراحی پرایمر

GH  مرتبط با رشاد( و(CAT  وSOD   مارتبط باا دفاا(

ناک ژن های موجود در بااکسیدانی( از روی توالیآنتی

(NCBIبه )  ترتیف باا کاد دسترسایNM_131825.2  ،

NM_001020492.2 ،AJ007505.1  وBC055516.1 

(  7انجام گرفات )جادول  9پرایمر  افزارنرمبا استفاده از 

سااازی دمااا و مااواد ینهبهکماای بعااد از  PCRواکاانش 

یتاار بااا اسااتفاده از ل یکااروم 26مصارفی، در حجاام نهااایی

هااای مااذکور و باارای ژن شاادهیطراح qPCR پرایماار

پرایمااار ژن رفااارنس بتاااا اکتاااین باااا کاااد دسترسااای 

(NM_131031.1 توسط کیت ساایبر شارکت فرمنتااز )

  (BIO-RAD, USA)شارکت iQ5)فرانسه( در دستگاه 

    اپتیکااال باارای iQ5 افاازار بااایوردو بااا اسااتفاده از ناارم

تکارار  9تکرار بیولاوژیکی و  9های مغز و کبد در بافت

 منظورباهر دمای بهینه برای پرایمر انجام شاد  تکنیکی د

هاای ، سری غلظاتqPCRاطمینان از بهینه بودن شرایط 

    ( از 56/7و  26/7، 76/7، 5/7، 2/7، 7مختلااااااااااااف )

مخلااوگ از تیمارهااای متفاااوت از  cDNAهااای نمونااه

های مذکور تهیه و با هر دو پرایمر هد  و رفرنس بافت

سااتاندارد جهاات تخمااین تکاارار تکثیاار و منحناای ا 9در 

یری آزماایش بارای هار پرایمار تکرارپاذ( و Eکارایی )

  ((Bustin et al., 2009ترسیم شد 

اکسیدانی یآنتمشخصات پرایمرهای رشد و  -7جدول

 در این مطالعه مورداستفاده

 کاربرد

دمای 

اتصال 

(C°) 

 نام پرایمر (5´-9´توالی )

سنجش کمی بیان 

 ی رشدهاژن
59 

GGCAGTGGTGTTTTTGTGTC 
IGF1 q-
PCRF 

CGTAGTCCTTCCCCGTATCA 
IGF1 q-

PCRR 

سنجش کمی بیان 

 رشد یهاژن
59 

CTGCTTCACGCTCCATAAGA 
GH q-
PCRF 

CTGGTCCTGGTCATCTCTCC GH q-

PCRR 
سنجش کمی بیان 

ی هاژن

 اکسیدانییآنت

59 

GGGTGGCAATGAGGAAAG 
SOD q-
PCRF 

GCCCACATAGAAATGCACAG 
SOD q-

PCRR 

سنجش کمی بیان 

ی هاژن

 اکسیدانییآنت

59 

GCATGTTGGAAAGACGACAC 
CAT q-

PCRF 

GTGGATGAAAGACGGAGACA 
CAT q-
PCRR 

 59 دارخانهژن  
AGCAGATGTGGATCAGCAAG 

β- actin q-

PCRF 

TACCTCCCTTTGCCAGTTTC 
β- actin q-

PCRR 
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 آنالیو آماری

     جهاات تعیااین بیااان نساابی آمدهدسااتبههااای داده

( و SODاکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز )یآنتهای ژن

 IGF-1و GH ی مرتبط با رشاد هاژن( و CATکاتاالز )

 افازارنرمباا کماک   Ct∆∆- 2نسبت به بتا اکتین باا روش 

REST (Pfaffl et al., 2002 مورد آنالیز قرار گرفات )

هااا بااا اسااتفاده از آزمااون و سااپس نرمااال بااودن داده

اسمیرنو  تست شد و آزمون لون نیاز  -کولوموگرو 

قاارار  مورداسااتفادههااا جهاات بررساای برابااری واریااانس

هاای هاای مرباوگ باه بیاان نسابی ژنگرفت  آناالیز داده

( و CAT( و کاتاااالز )SODسااوپر اکسااید دیسااموتاز )

نسبت به بتاا اکتاین  IGF-1و GH های مرتبط با رشد ژن

ی آنغااوزه کلاال یاادروهدر پایاان دوره تغذیاه بااا عصااره 

 35طرفاه در ساطح اطمیناان توسط آنالیز واریانس یاک

درصد صورت گرفات و آزماون دانکان بارای بررسای 

داری باین تیمارهاا وجود یا عادم وجاود اخاتال  معنای

  استفاده شد  نمودارها با نرم افزار اکسر رسم گردید

 

 نتایج

  RNAبررسی کیفی و کمی 

و کبد  مغز بافتشده از استخرا  RNAنتایج کیفی 

ی آنغاوزه در الکل یدروهعصاره با  شدهیهتغذ خریگوره

 باالوضاوحرا باا  S29و  rRNA S 79 هر نمونه، دو باند 

 ( 7نشان داد )شکر 

 
   از مغااز و کبااد ماااهی  شاادهاستخرا  RNAکیفیاات  -7شااکر 

آمیاازی بااا اتیاادیوم و رنااگ %5/7خااری روی ژل آگااارز گااوره

 S rRNA 79دوباند متعلق به  شدهتخرا اسهای بروماید  در نمونه

 باشند می S29و 

 RNAهای نسبت شدت جذخ در نمونه

نانومتر در  296و  236 مو طولدر دو  شدهاستخرا 

رنین میزان جذخ قرار داشت و هم 9/7- 7/2محدوده 

نیز بیانگر قابلیت  926و 246، 296ی هامو طولدر 

 ود ی بموردبررسهای در نمونه RNAمناسف 

 سنتو شده  cDNA بررسی  

cDNA  سنتز شده با پرایمر-actin β شده یطراح

سنتز  bp273گونه تست شد و مشاهده باند در ینابرای 

 ید نمود تائرا   DNAصحیح

 هانتایج ارزیابی بیان ژن

( در این تحقیق GHو IGF-1های )ارزیابی بیان ژن

 درویهخری با عصاره نشان داد که تغذیه ماهی گوره

ی آنغوزه، بیان هر دو ژن مرتبط با رشد را در الکل

گونه نسبت به گروه کنترل افزایش داد  بررسی ینا

های مذکور الگوی افزایشی وابسته به الگوی بیان ژن

 %2شده با یهتغذکه در گروه یطوربهدزی را نشان داد  

ی میزان بیان نسبی  ژن الکل یدروهعصاره  %5/6و  7%، 

GH برابر گروه  4/7و  7/2، 64/72اکتین به ترتیف  به بتا

داری در میزان بیان در گروه یمعنکنترل بود و اختال  

 %5/6و  %7عصاره نسبت به دو گروه  %2شده بایهتغذ

نیز در گروه  IGF-1(  ژن >65/6Pمشاهده شد )

برابری را نسبت به  29عصاره، افزایش  %2شده با یهتغذ

داری در این بیان ژن یمعن  کنترل نشان داد که اختال

شده دیگر مشاهده یهتغذدر این گروه نسبت به دو گروه 

 ( 9و 2( ) شکر>65/6Pشد )
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  بااه بتااا اکتااین در ماااهی GHتغییاارات بیااان نساابی ژن    -2شااکر

ی آنغاوزه  حارو  الکلا یادروهشده باا عصااره یهتغذخری گوره

      نشااان ( بااین تیمارهااا  را>65/6Pدار )کورااک اخااتال  معناای

 دهد می

 
باه بتاا اکتاین در مااهی  IGF-1 تغییرات بیان نسبی ژن    -9شکر

ی آنغاوزه  حارو  الکلا یادروهشده باا عصااره یهتغذخری گوره

     ( بااین تیمارهااا  را نشااان >65/6Pدار )کورااک اخااتال  معناای

 دهد می

اکسیدانی )کاتاالز های آنتینتایج ارزیابی بیان نسبی ژن

اکسید دیسموتاز( در این تحقیق نیز افزایش بیان و سوپر 

 یدروهشده با عصاره یهتغذخری را  در ماهیان گوره

ی آنغوزه نشان داد  در ژن سوپراکسیددیسموتاز الکل

 91/77،  %2شده با عصاره یهتغذمیزان بیان درگروه 

برابر بیان نسبی بیشتری را نسبت کنترل نشان داد و 

داری را یمعناختال  این گروه با دو گروه دیگر 

(65/6P<  نشان داد و بین دو گروه دیگر اختال )

داری مشاهده نشد  اما ارزیابی بیان نسبی ژن یمعن

کدیگر داری در بیان سه گروه با ییمعنکاتاالز اختال  

( و بیشترین میزان بیان نیز در گروه >65/6Pنشان داد  )

      4)شکر مشاهده شدعصاره آنغوزه  %2شده با یهتغذ

 (  5و 

 
(  به بتا اکتاین در CATتغییرات بیان نسبی ژن  کاتاالز )  -4شکر

ی آنغااوزه  الکلاا یاادروهشااده بااا عصاااره یهتغذخااری ماااهی گااوره

( بین تیمارها  را نشان >65/6P)دار حرو  کورک اختال  معنی

 دهد می

 
( به بتا SODتغییرات بیان نسبی ژن سوپراکسیددیسموتاز)-5شکر

ی الکلا یادروهشاده باا عصااره یهتغذخاری اکتین در ماهی گاوره

( بین تیمارها  >65/6Pدار )آنغوزه  حرو  کورک اختال  معنی

 دهد را نشان می

 

   بحث

ی در ارتبااگ باا در طی دهه گذشته مطالعاات زیااد

پتانسیر استفاده از گیاهان دارویی )کامر، بخشی از گیاه 
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اکسایدان یآنتو یا عصااره( در ایمنای، تواناایی رشاد و 

  در (Safari et al., 2016) گرفته اساتآبزیان صورت 

یری کارگباهبررسی اثار  باهد این رابطه مطالعه حاضر 

ی رشاد و اهژنی گیاه آنغوزه بر بیان الکل یدروهعصاره 

خری انجاام گرفات  نتاایج اکسیدان در ماهی گورهیآنت

ی الکلا یدروهمطالعه حاضر نشان داد که افزودن عصاره 

خری منجر به افزایش آنغوزه به جیره غذایی ماهی گوره

نسابت باه گاروه کنتارل  IGFو  GHی رشاد هااژنبیان 

اخااتال   %2ین تیمااار بااا میاازان عصاااره همهنااگردیااد  

نشاان داد   %5/6و  %7ا نسابت باه دو تیماار داری ریمعن

یر ایان گیااه بار رشاد ماهیاان تنهاا تأثمطالعات مرتبط با 

( باوده کاه 2673و همکااران ) Safariدود به مطالعه مح

   را باا  IGFو  GHی مارتبط باا رشاد هااژنافزایش بیاان 

یی مااهی غاذا یارهجکارگیری پاودر گیااه آنغاوزه در به

و در رابطااه بااا اسااتفاده از دنااد نمااوده بوکپااور مشاااهده 

ی صاورت امطالعاهگونه آبازی یچهعصاره این گیاه در 

  تجویز خاوراکی آنغاوزه در ماوش آلبیناو گرفته استن

هاای لیپااز، آمایالز و یمآنزهفته، افزایش فعالیت  9برای 

    (  Faggio et al., 2014داد )کموتریپسااین را نشااان 

ی گوشاتی هاجوجاه عالوه افازایش تواناایی رشاد دربه

هاای یمآنزشده با پودر آنغوزه به افازایش فعالیات یهتغذ

(  7934)شادمانی و همکااران،  داده شدگوارشی نسبت 

شااایرین ی رشاااد در میگاااوی آخهاشااااخ افااازایش 

کوتولاه  مسای بار  شده با غذای حاوی سه گیاهیهتغذ

(Alteranthera sessilis،) ی کاسان(Eclipta alba)  و

( Cissus hyquadrangularis)سیسااااااااااو  

(Radhakrishnan et al., 2014 )،  در تیالپیاای نیار باا

مصاار  جنسااینگ آمریکااایی، رااای ساابز و زردروبااه 

(Abdel-Tawwab, 2012 کافیین در ماهی سی باریم ،)

(Sparus aurata( )Chatzifotis et al., 2008 بااه )

 است  شدهگزارشهای گوارشی یمآنزسبف افزایش 

  اکساایدانی در هااای دفااا  آنتاایآناازیمین تاارمهم

      ترانساااافراز، ا هااااای شااااامر گلوتاااااتیونماااااهی

باشااد ردوکتاااز و گلوتاااتیون پراکساایداز ماایگلوتاااتیون

(Devasagayam et al., 2004 نتایج مطالعات پیشاین  )

هاای کاه فعالیات حاذ  رادیکاال کرده استمشخ  

هاا در ناکسایداها با حیاور آنتایآزاد توسط این آنزیم

(  Amar et al., 2004شاود )جیاره غاذایی تقویات مای

روی طاای سااالیان اخیاار مطالعااات بساایاری در یاانازا

هااای غااذایی و اثاارات یری مکماارکارگبااهخصااور 

اکساایدانی ماااهی بار سیسااتم دفااا  آنتای هاااآناحتماالی 

 ,.Kasdallah-Grissa et al) اسات یرفتاهپذصاورت 

یری کارگباهاد کاه (  نتایج مطالعه حاضار نشاان د2007

ی مرتبط هاژنیی سبف افزایش بیان غذا یرهجآنغوزه در 

( در ماااهی SOD, CATاکساایدانی )یآنتبااا فعالیاات 

اثااار  بامطالعاااهگاااردد  در رابطاااه خاااری مااایگاااوره

 مطالعااهاکساایدانی گیاااه آنغااوزه باار آبزیااان تنهااا یآنت

باشد کاه ( می2673و همکاران ) Safariموجود، مطالعه 

اکسایدانی یآنتی مارتبط باا فعالیات هااژنان افزایش بیا

مشااهده ترانسافراز را پراکسیداز و گلوتااتیونگلوتاتیون

ی سوپراکسیددیسااموتاز و هاااژنو در رابطااه بااا  نمودنااد

در   همهنااین نگرفتااه اسااتی صااورت امطالعااهکاتاااالز 

ی امشاابههای غذایی گیاهی نتاایج سایر مکمر خصور

و  Hoseinifarا این مطالعه راستا ب  همشده استگزارش

کااارگیری ( گاازارش کردنااد کااه بااه2673همکاااران )

یی ماهی کپور سابف افازایش غذا یرهجدر  عصاره خرما

گاردد   اکسایدانی مایهای مرتبط باا دفاا  آنتایبیان ژن

زدایای کباد در اکسیدانی و سمیتیآنترنین فعالیت هم

 ,Mallikarjunaکننده آنغوزه توسط یافتدرهای موش
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اکسایدانی گیاااه یآنت  فعالیاات شاده اساتاثبات( (2003

آنغوزه به ترکیبات فنلی و فالونوییدی ایان گیااه نسابت 

، فعااال یژناکساا  ایاان ترکیبااات بااا کاااهش داده شااود

ی فلازی فعالیات هاکننادههیدروژنی و شاالتی ادهنده

 Dehpour et)دهناد )یماکسیدانی خاود را انجاام یآنت

al., 2009; Kavoosi and Rowshan, 2013   

آماده در ایان دساتبا توجه باه نتاایج باه درمجمو 

داشت که استفاده از گیاه آنغوزه در توان بیان مطالعه می

      ی اثاارات مثبتاای باار بیااانگااورخریی ماااهی غااذا یاارهج

داشاته اکسایدانی های مارتبط باا رشاد و دفاا  آنتایژن

گیااه  کاارگیریرسد ساطح مناساف باه  به نظر میاست

درصاد باشاد  اگرراه مطالعاه  2یی غذا یرهجآنغوزه در 

حاضر یک تحقیق ابتدایی بوده و تعیین اثرات دقیق ایان 

یی بر ساایر پارامترهاا و نیاز مکانسایم اثارات مکمر غذا

      احتمااالی مسااتلزم انجااام مطالعااات بیشااتری در آینااده

  باشدمی

 

 سپاسگواری

حماات کلیاه دانایم از زدر اینجا بار خاود الزم مای

کسااانی کااه مااارا در انجااام ایاان تحقیااق یاااری نمودنااد 

   سپاسگزاری نماییم

 

 منابع

کاسمانی،   ، میرزایای، ح   باقر زادهشادمانی، م ،   7

  تأثیر پودر گیاه آنغوزه بار 7934ر  و مهری، ح ر ، 

توانایی رشد، وضعیت ایمنای و جمعیات میکروبای 

  هااای گوشااتی  مجلااه علااوم جااانوریروده جوجااه

43(2 ،)779-777  

قاسااام پاااور دهاقاااانی، ي ، جاااواهری باااابلی، م ،   2

ضیاییناااژاد،   ، تقااوی مقاادم، ا ، پورفرهااادی، م ، 

  بررسی اثر مکمر غااذایی سااین بیوتیااک 7932

Biomin Imbo عناااوان مکمااار غاااذایی بااار باااه

عملکارد رشااد، بازماناادگی و فلااور باکتریاااایی 

نشاریه   انگشات قاد یروده ماااهی کپااور معمااول

  95-39(، 9)9پروری  توسعه آبزی

وشااتانی،   ، عاباادیان کناااری،   م ، اکرماای، ر ،   9

هااای حااااوی ساااین  اثاار جیااره 7939جیااران، آ ، 
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