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های کبد و گوارشی بر آنزیم( Tribulus terrestrisخارخاسک )متانولی  اثرعصاره

 Mugil cephalusهای بیوشیمیایی خون ماهی کفال خاکستری )و فراسنجه

Linnaeus 1758) 
 

 2، زهرا امینی خویی1سیمین دلیران ،*1پریا اکبری

 ایران ،چابهار ،وم دریایی چابهاردانشگاه دریانوردی و علدانشکده علوم دریایی،  ،گروه شیالت -8
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 چکیده

های شیمیایی، گیاهان دارویی دارای عوامل و ترکیبات موثری بر تسریغ روندد ذدذب دسدتگاه گدوارش، بهبدود اثدرات یسه با دارودر مقا

( Tribulus terrestrisاثر عصاره متانولی خارخاسک )منظوز بررسی باشند. تحقیق حاضر بهها میدرمانی و کاهش اثرات ذانبی و سمیت دارو

 241 .صورت گرفت روز 61مدت به( Mugil cephalusماهی کفال خاکستری )های بیوشیمیایی خون وارشی و فراسنجههای کبد و گبر آنزیم

 4در یدک طدرک کدامال تصدادفی بدا  متدرسانتی 44/6 ±41/1و میانگین طولی  گرم 42/1±49/1میانگین وزنی  با خاکستری کفال ماهیبچه قطعه

بود مورد آزمدایش  غذا در هر کیلوگرم خارخاسک گرم عصاره متانولی 4/8و  8، 4/1، 1 ترتیب شامله بهقطعه( ک 21تکرار )با تعداد  9تیمار و 

 شدد مشداهده 4و9 تیمدار در سدرم خدون گلیسدرید و بیشدترین میدزان آلبدومینتدری و کلسدترول میدزان کمتدرین ،در پایان آزمایش .قرار گرفتند

(14/1>P .)داشدت وذدود داریمعندی تفداوت هداتیمار بین و شد مشاهده 4 تیمار در پروتئین و گلوبولین میزان بیشترین و گلوکز میزان کمترین 

(14/1>P .)بیشترین میزان فعالیدت  شد. مشاهده 4 تیمار آنزیم آمیالز، پروتئاز و کمترین فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در فعالیت میزان بیشترین

 9 تیمدار بدین اما شد مشاهده 4و9 تیمار های اسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز نیز درفعالیت آنزیم میزان آنزیم آمیالز و کمترین

 کیلدوگرم هدر در متدانولی خارخاسدک عصداره گرم 4/8 از استفاده که داد نشان نتایج در کل،(. P>14/1) نشد مشاهده داریمعنی اختالف 4 و

 . دارد خاکستری کفال ماهی خون های بیوشیمیایی سرمشی و کبد و شاخصهایی گوارآنزیم اثرات مثبتی بر فعالیت

 

 .خون های بیوشیمیاییعصاره خارخاسک، شاخص آنزیم گوارشی،آمینوترانسفراز، خاکستری، کفال ماهی :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 paria.akbary@gmail.com(.  دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

هدا یکدی از عوامدل مدوثر در مدیریت تغذیده مداهی

باشد، در واقع ها میها در برابر بیماریایجاد مقاومت آن

هدا تمدمین با رژیم مناسب نه تنهدا وضدعیت سدالمتی آن

-ها نیدز کداهش مدیشود بلکه احتمال بیماری در آنمی

یابد. و رابظه مثبتی بین افزایش مقاومت بیمداری بدا ندر  

هدای گیداهی رشد و بقاء وذود دارد. استفاده از افزودنی

تدر از تر و ایمدنهای ارزانپروری یکی از روشدر آبزی

هدای ذنبه مسائل زیسدت محیطدی در مقایسده بدا بدا دارو

شیمیایی است. گیاهان دارویدی دارای ترکیبدات و مدواد 

ای هستند که منجر به تسریع و تسهیل عمل ذدذب موثره

روده، بهبددود اثددرات درمددانی و کدداهش اثددرات ذددانبی و 

 ,.Platel et alگردندد )هدای شدیمیایی مدیسدمیت دارو

تحقیقددات انجددام شددده روی حیوانددات (. اگرچدده 2002

آزمایشگاهی، گویدای اثدرات مثبتدی از کداربرد گیاهدان 

دارویی در درمان و ذلوگیری بیماری در ماهیدان اسدت 

(Sivaram et al., 2004; Rao et al., 2006; 

Divyagnanevwari et al., 2007; Nafisi Bahabadi 

et al., 2014سدتفاده ( اما اثرات متناقض برخی گیاهان، ا

ها را در مقیاس تجاری کاهش داده اسدت. کمبدود از آن

اطالعات در زمینه اثرات بیولدوژیکی ترکیبدات موذدود 

-های فدردی گوندهدر عصاره گیاهان دارویی بر ویژگی

های مختلد  مداهی، در کداربرد ایدن ترکیبدات مشدکل 

 Banaee, 2010; Nafisiاساسدی ایجداد نمدوده اسدت )

Bahabadi et al., 2014 بندابراین، مطالعده در زمینده .)

هدای گیداهی و فارمداکولوژیکی آن ذهدت اثرات مشتق

تواندد منجدر بده افدزایش داندش مدا در سالمت ماهی مدی

زمیندده اسددتفاده از ترکیبددات مددوثر بددرای درمددان بیمدداری 

 (. Nafisi Bahabadi et al., 2014گردد )

  (Tribulus terrestris)با ندام علمدی  خارخاسک 

 (Zygophyllaceae) اده گیاهددان زیگوفیالسددیااز خددانو

باشددد. از نظددر مدداهیتی در دمددای گددرم و نددواحی مددی

گرمسددیری در اروپددای ذنددوبی، ذنددوب آسددیا، سراسددر 

 .(Bucci, 2000) نمایدددآفریقددا و اسددترالیا رشددد مددی

های مختل  ایدن گیداه حداوی مدواد شدیمیایی از قسمت

ئید، ساپونین ذمله فالنووئیدها، فالنول گلیکوزید، استرو

باشند که از نظر پزشکی حدائز اهمیدت ها میو آلکالوئید

(. اثرات مفیدد ترکیبدات Chhatre et al., 2014هستند )

گیداه، تحریدک اشدتهاء، کدارایی غدذا زیست فعدال ایدن 

( Oreochromis niloticusمددداهی تیالپیدددای نیدددل )

(Gültepe et al., 2014 و مدددداهی سددددیچلیده )

(Cichlasoma nigrofasciatum) (Yeganeh et al., 

های گوارشدی، پاسدخ ایمندی (، بهبود ترشح آنزیم2018

(، آنتدی Gültepe et al., 2014) مداهی تیالپیدای نیدل

اکسیدانی، ضد باکتریایی، ضد درد ، ضد التهداب، ضدد 

سرطان، ضد انعقادی، ضد تومور، حمایت کبد، افزایش 

  (.Chhatre et al., 2014) باشدمقاومت عمالنی می

در بددن مهدره داران و بخشدی  غددهکبد بزرگترین 

هدای کبدد یکدی از بیمداری .برای متابولیسم شدید اسدت

وسدیله مدواد شدیمیایی سدمی هب کهمشکالت ذدی است 

هدای عظدیم در علدی رغدم پیشدرفت و آیددوذدود مدیهب

، هددید داروی حفا ددت کبدددی آللوپاتیددکهددای دارو

 .(Kavitha et al., 2011) باشددموثری در دسترس نمی

هدای در مدیریت بیمداریرا گیاهان دارویی نقش حیاتی 

 ,.Kavitha et al) کنندددددکبددددی بددددازی مدددی

آسددپارتات آمینوترانسددفراز و ) هدداآمینوترنسددفراز.(2011

مارکرهای آنزیمدی کبددی قابدل  (آالنین آمینوترانسفراز

مورد  کبدیهای در تشخیص آسیب کهاعتمادی هستند 

 تحدت(. Kumer et al., 2004گیرند )-میاستفاده قرار 
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های کبدی وذود ها درون سلولشرایط عادی این آنزیم

هدا بیندد ایدن آندزیمدارند اما زمانی که کبدی آسیب می

 Ahmed and Khater) شدوندوارد ذریدان خدون مدی

2001; Kumar et al., 2004) گرچدده آسددپارتات .

دو در  آمینوترانسدددفراز و آالندددین آمینوترانسدددفراز هدددر

آالندددین یابندددد امدددا مدددیضدددایعات کبددددی افدددزایش 

تری تر و مشخص کنندهآمینوترانسفراز آنزیم اختصاصی

باشدد و افدزایش آسدپارتات آمینوترانسدفراز در اکثدر می

های پارانشیمال کبدد قابدل مالحظده مواقع به ذز ناراحتی

که ذریدان صدفرا کدم شدود و یدا . همچنین هنگامیاست

های خاصی در کبدد زیداد شود آنزیممجرای صفرا بسته 

ها آلکالین فسفاتاز یا فسفاتاز شوند یکی از این آنزیممی

علدت تواندد بدهقلیایی است. مشکالت ذریان صدفرا مدی

هدا های اتصدال بده آنمشکل در کبد، کیسه صفرا یا لوله

ایدن باشد بنابراین افزایش غلظت آنزیم مذکور معموال به

 Hosseini andیده اسدت )معنی است که کبد آسیب د

Shalaee, 2013). 

تدداکنون تحقیقددات اندددکی در زمیندده اثددر عصدداره 

های بیوشدیمیایی خدون در مداهی خارخاسک بر شاخص

هدای کبدد (، آنزیمGültepe et al., 2014تیالپیای نیل )

( O. mossambicusدر مدداهی تیالپیددایی موزامبیکددا )

(Kavitha et al., 2011و آنددزیم )شددی در هددای گوار

( صدورت Sahin and Duru, 2010ذوذده گوشدتی )

و همکدداران  Gültepeعنددوان مثددال، گرفتدده اسددت. بدده

( نشددان دادنددد کدده اسددتفاده از سددطوک مختلدد  2184)

گدرم بدر میلدی 611و 411، 211، 1عصاره خارخاسدک )

دار سدطح گلدوکز، کیلوگرم غذا( منجر به افزایش معنی

در ماهی تیالپیای  دار کلسترولگلوبولین و کاهش معنی

-نیل شد و بر روی میزان آلبدومین، پدروتئین تدام و تدری

داری نداشت و در پایدان اسدتفاده از گلیسیرید تاثیر معنی

گرم عصاره خارخاسدک بدر کیلدوگرم میلی 411غلظت 

هدای بیوشدیمیایی، ایمندی و منظور بهبدود شداخصغذا به

همدداتولوژی مدداهی تیالپیددای نیددل توصددیه شددد. همچنددین 

Kavitha ( نشان دادند که اسدتفاده از 2188و همکاران )

گددرم عصدداره خارخاسدک بددر کیلددوگرم غددذا میلدی 241

هددای آنتددی منجددر بدده تعدددیل و بهبددود فعالیددت آنددزیم

های کبدی از ذمله آلکالین فسدفاتاز، اکسیدانی و آنزیم

اسددپارتات آمینوترانسددفراز و آالنددین آمینوترانسددفراز در 

وفن در کبددد مددداهی تیالپیدددای مقابددل سدددمیت اسدددتامین

 موزامبیکا شد. 

کفدال خاکسدتری  ی گونده ،دریدایی ماهیان بین در

(Mugil cephalus )از محیطی، زیست اهمیت بر عالوه 

 ایدن . باشددمدی فدراوان اهمیدت حدائز نیز اقتصادی نظر

 در وپرورشدی تجداری ی گونده کید عندوان بده مداهی

. اسدت دیدهگر واقع توذه مورد و وارد  پرورشی مزارع

 و مخدرب صدید آالت و هاروش کارگیریبه طرفی، از

 بده را ارزش بدا مداهی ایدن نسدل بقای ها،آب آلودگی

-بده کده مطالعاتی انجام لذا .است انداخته خطربه شدت

 دنبدالبده را مشدابه ماهیان و ماهی این بقای دوام نحوی

)نگهدداری ذعفدر  رسددمدی نظدربه ضروری باشد داشته

 (.8934بیگی، 

کده مطالعدات انددکی در خصدور اثدر ذاییاز آن

های بیوشیمیایی و هایعصاره خارخاسک روی شاخص

هدای مهدم در عنوان شداخصهای کبدی ماهیان بهآنزیم

بررسی وضعیت سالمت و ایمنی مداهی صدورت گرفتده 

( Akrami et al., 2015; Kavitha et al., 2011است )

نقدش غصداره ای در خصدور و از طرف دیگر مطالعده

عندوان های گوارش بدهگیاه خارخاسک بر فعالیت آنزیم

شاخص موثر در کارایی قابلیت همم و بررسی وضعیت 

 ( انجام نشده است. Citarasu, 2010تغذیه ماهی )
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بررسی تاثیر عصاره الکلدی  لذا این تحقیق با هدف  

بدر بهبدود وضدعیت سدالمتی مداهی بده  خارخاسکگیاه 

هدددای کبددددی )اسدددپارتات بررسدددی فعالیدددت آندددزیم

آمینوترانسددفراز، آالنددین آمینددو ترانسددفراز و آلکددالین 

فسفاتاز( و گوارشی )آمدیالز، لیپداز و پروتئداز( و برخدی 

های بیوشیمیایی سرم خون )گلوکز، کلسدترول، فراسنجه

گلیسیرید، پروتئین تام، آلبومین و گلوبدولین( مداهی تری

  پردازد( میcephalus .Mکفال خاکستری )
 

 هاروشمواد و 

قطعه ماهی کفال خاکسدتری  241، 8936در آذرماه

گددرم و میددانگین طددولی  42/1 ±49/1بدا میددانگین وزنددی 

متددر از مرکددز تکثیددر میگددوی دکتددر سددانتی 44/6 41/1±

اژدری واقددع در اطددراف شهرسددتان کنددار  تهیدده و بدده 

های دور چابهار انتقدال داده مرکز تحقیقات شیالت آب

مدت دو هفته بدا ها بهروع آزمایش، ماهیشد. پیش از ش

لیتری سازگار شدند و طی این مددت  911در دو مخزن 

درصدد  1درصد پروتئین،  93با استفاده از ذیره تجاری )

درصدد رطوبدت( بدا سدایز  4درصد خاکستر و  1چربی، 

متر ساخت شرکت هورراش تولید غذای میگو میلی 2/8

وزن بددن طدی دو درصدد  4و آبزیان بوشهر( بده میدزان 

 ( تغذیه شدند.81و  3مرحله )ساعت 

آوری از اطددراف ، پددا از ذمددعخارخاسددکگیدداه 

شهرستان شیراز، به تایید اداره منابع طبیعی اسدتان فدارس 

هدا در سدایه هدای آنهدا و سدر شداخهرسید. سدپا بوتده

حالدت پدودر خشک و توسط دستگاه آسدیاب کدامال بده

 411حاصدل شدده بدا  گرم از پودر 41تبدیل شد. مقدار 

درصدد مخلدوگ گردیدد و بدا  36سی سی الکدل متدانول 

منظددور گیددری انجددام شددد. بددهدسددتگاه سوکسددله عصدداره

هدای حاصدل در دسدتگاه روتداری حذف حالل، عصاره

 24تحددت عملیددات تقطیددر در خددال قددرار گرفتدده از خددال 

گددراد درذدده سددانتی 41-44متددر ذیددوه در دمددای میلددی

ماندده حدالل حدذف شدد و بداقیاستفاده و بدا گداز ازت 

گراد تا زمدان مصدرف درذه سانتی 4ها در دمای عصاره

و  Harikrishnmanدر شیشه های تیره نگهداری شدند )

 (.2119همکاران، 

پا از دو هفته سازگاری، آزمایش در قالدب یدک 

تکدرار، در  9همدراه تیمدار بده 4طرک کامال تصدادفی بدا 

ر هدر مخدزن در قطعده مداهی د 21مخدزن و  82مجمدوع 

شدامل  8سالن مرکز انجام گرفت. بدر ایدن اسداس تیمدار 

هدای ایدن تیمدار بدا ذیدره رشدد گروه شاهد بود و مداهی

هدا )شرکت هوورراش بوشهر( تغذیه شددند. بقیده تیمدار

گرم عصاره خارخاسک در هر  4/8و  8، 4/1ترتیب با به

(. در Ghosal et al., 2015کیلوگرم غذا تغذیه شددند )

ساعت روشدنایی و  82دوره آزمایش شرایط نوری طول 

ساعت تاریکی تنظیم شد و همچنین ماهیدان در دوره  82

هدای آمداده درصد وزن بدن با ذیدره 4پرورش به میزان 

هددای شددده تغذیدده شدددند. طددی دوره آزمددایش پددارامتر

گیدری صدورت روزانده انددازهفیزیکی و شیمیایی آب به

درذدده  44/21±11/1کدده دمددای آب طددوریشدددند. بدده

گدرم بدر میلدی 18/1±32/1اکسیژن محلول  ،گرادسانتی

صدورت بدود. تعدویض آب بده 3/1±6/1آب  pHلیتر و 

درصد( و هوادهی از یک پمد  مرکدزی بدا  91روزانه )

هدا بدا سدطوک استفاده از سنگ هوادهی انجام شد. مداهی

گدددرم بدددر کیلدددوگرم عصددداره گیددداه  4/8، و 8، 1،4/1

روزه مدورد  61در طدی دوره  خارخاسک تغذیه شدده و

پرورش قدرار گرفتندد. سدپا سدطوک مشدخص عصداره 

گیاه، پا از مشخص نمودن مقدار غذا برای یدک دوره 

هددای کننددده روزه، در آب مقطددر حددل و بددا اسددپری 61

سداعت  41ذداگانه به سطح غذا اسپری گردید پدا از 
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های مجدزا در آوری و در نایلونذیره های خشک ذمع

داری شدددند. تیمددار گددراد نگددهرذدده سددانتید -21دمدای 

 ,.Ghosal et alشاهد تنهدا بدا آب مقطدر اسدپری شدد )

مدداهی از  3(، 61(. در پایددان دوره آزمددایش )روز 2015

منظورکداهش سداعت قطدع غدذا )بده 24هر تیمار بعدد از 

 Akrami etاسترس و خدالی شددن دسدتگاه گدوارش( )

al., 2015بیهدوش صورت تصدادفی صدید و پدا از ( به

گدرم در لیتدر(، از میلدی 211نمودن با پودر گل میخک )

گیدری شدد ها با استفاده از سرنگ انسولین خونقلب آن

(Nafisi Bahabadi et al., 2014 سدپا .)منظدور بده

های کبدی و گوارشی، ماهیان تعیین میزان فعالیت آنزیم

حداقل رساندن تغییدر منظور بهسریعاً در مجاورت یخ )به

هدا صدورت گرفدت و شدکافی آنیت آنزیمی( کالبدفعال

ها با دقت ذددا و روده در محدور طدولی روده و کبد آن

با دقت بریده شد و محتویات داخل روده تخلیه و سپا 

(. Chong et al.,2002خوبی شسته شدد )با آب مقطر به

های کبدد و روده بالفاصدله در شدرایط انجمداد در نمونه

   اد نگهداری شدند.گردرذه سانتی -21دمای 

های کبددی و گوارشدی، منظور تعیین میزان آنزیمبه

های کبدد و روده از شدرایط انجمداد خدارو و وزن نمونه

به  8( w/vگردیدند. روده بعد با نسبت وزنی به حجمی )

کبد هر ماهی درون یدک موالر و  2/1با کلرید سدیم  4

ه شددند لوله فالکون که قبال استریل شده بودند قدرار داد

هدا ( بده آن81/8برابدر ) 81و به نسبت وزنی بده حجمدی 

 KCL 811مدوالر، میلدی 811محلول بافر پتاسیم فسفات 

  PH: 7/4مدوالر بدا یدک میلدی EDTAمدوالر  و میلدی

کنندده اضافه شد. سپا توسط یدک دسدتگاه یکنواخدت

آلمان(  Hielscher،شرکت UP200S)هموژنایزر( )مدل

. ذهددت ذداسددازی عصدداره خددوبی یکنواخددت شدددندبدده

هددای یکنواخددت شددده روده در حدداوی آنددزیم مخلددوگ

مددت دور در هر دقیقده بده 84111با سرعت سانتریفیوژ 

ذور در دقیقدده در  81111بددا سددرعت دقیقدده و کبددد  21

دقیقده سدانتریفیوژ  91مددت گراد بهدرذه سانتی 4دمای 

(. سپا محلول رویی در Gawlica et al., 2000) شدند

میلی لیتری )با سه تکرار بدرای هدر  4/8های تیوبمیکرو

از  آوری شددد.منظددور سددنجش آنزیمددی ذمددعتیمددار( بدده

های تهیه شدده از شدرکت پدارس آزمدون تهدران و کیت

 HACH، سداخت DR600دستگاه اسپکتروفتومتر )مدل 

هدای گوارشدی و آمریکا( بدرای سدنجش فعالیدت آندزیم

 کبدی استفاده شد.

  Nataliaآمیالز بر اساس روشمیزان فعالیت آنزیم 

میدزان ندانومتر،  441در طدول مدوو  )2114و همکاران )

طول مدوو King(8312 ) فعالیت آنزیم پروتئاز به روش 

 Furneروش میزان فعالیت آنزیم لیپداز بدهنانومتر و   461

نددانومتر مددورد  411در طددول مددوو ( 2114و همکدداران )

 بدر واحدد اساس برها میآنز تیفعال. سنجش قرار گرفتند

 محاسدبه نمونده هدری بدرا تکدرار سه با نیپروتئ گرمیلیم

 .شدند

های اسپارتات آمینوترانسدفراز و سطح فعالیت آنزیم

آالنددین آمینوترانسددفراز سددرم بددر اسدداس مقدددار مصددرف 

NADPH  و تبدددیل آن بدده+NAD   414در طددول مددوو 

نددانومتر و آلکددالین فسددفاتاز بددر اسدداس تبدددیل نیتروفنیددل 

 481ات بدده نیتروفنددول و فسددفات و در طددول مددوو  فسددف

و فرمول ارائه  ODنانومتر تعیین و بر اساس ذذب نوری 

 Liu et)هدا محاسدبه گردیدد شده در دستورالعمل کیت

al., 2016.) 

درون هدا، خدون بدهگیری از قلب ماهیپا از خون

لیتددری ریختدده شددد و پددا از میلددی 2هددای میکروتیددوب

دقیقده،  81مدت دور در دقیقه به 9111سانتریفیوژ با دور 

گراد تدا زمدان درذه سانتی -21سرم آن تهیه و در دمای 
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هددای بیوشددیمیایی نگهددداری گردیددد انجددام آزمددایش

(Nafisi Bahabadi et al., 2014از کیدت .) هدای تهیده

شدددده از شدددرکت پدددارس آزمدددون تهدددران و دسدددتگاه 

آمریکا(  HACH، ساخت DR600اسپکتروفتومتر )مدل 

بددرای سددنجش شدداخص هددای بیوشددیمیایی سددرم خددون 

سددنجش کلسددترول بدده روش کلسددترول اسددتفاده شددد. 

( در طددول Burtis and Ashwood, 1994اکسددیداز )

رید توسدط آندزیم لیپداز، یگلیسدندانومتر، تدری 481موو 

 Burtis andگلیسدددرول کینددداز و پدددر اکسدددیداز )

Ashwood,1994)  نددانومتر،گلوکز  481در طدول مددوو

اکسددددددیداز  -واکددددددنش پراکسددددددیداز روشهبدددددد

ندانومتر،  411( و در طدول مدوو Trinder,1969گلوگز)

ندانومتر،  441روش بیدوره در طدول مدوو پروتئین تام بده

 (Wooton, 1964)روش برومدوکرزول سدبز آلبومین بده

نددانومتر و از کسددر پددروتئین تددام و  691در طددول مددوو 

. (Kumar et al., 2005آلبومین گلوبولین محاسبه شدد )

نسددبت آلبددومین بدده گلوبددولین از تقسددیم آلبددومین بددر 

 (.Sahoo et al., 1999گلوبولین محاسبه شد )

 تجزیه و تحلیل آماری

روش آنالیز واریانا یک ها بهتجزیه و تحلیل داده 

( one way analysis of variance ANOVAطرفده )

هددا بددر اسدداس آزمددون انجددام گرفددت نرمددال بددودن داده

 SPSSکالموگراف اسمیرنوف بدا اسدتفاده از ندرم افدزار 

مقایسدده میددانگین بددین تیمارهددا بددر ذهددت و  83ویددرایش 

 4 داریمعند سدطح دراساس آزمون چند دامنه ای دانکن 

ری از ندرم و ذهدت محاسدبات آمدا. شدد استفاده درصد

شدد. مددل آمداری  اسدتفاده 2181ویرایش  Excelافزار 

 قرار زیر استطرک به

 
Yij گیددری شددده، مقدددار صددفت اندددازهµ  میددانگین

اثددر سددطوک مختلدد   Tijصددفت در ذامعدده مددورد نظددر،

 اثر خطای آزمایش £ijعصاره خارخاسک و
 

 نتایج

 های کبدیفعالیت آنزیم

زان فعالیت با افزایش غلظت عصاره خارخاسک، می

های آلکالین فسدفاتاز، آالندین آمیندو ترانسدفراز و آنزیم

آسددپارتات آمینوترانسددفراز کدداهش یافددت و اخددتالف 

داری را در مقایسدده بددا تیمددار شدداهد نشددان داد معنددی

(14/1>Pدر حالی .) داری اختالف معنی 4و  9تیمار که

هدای آالندین آمیندو ترانسدفراز و را میزان فعالیدت آندزیم

ارتات آمینوترانسددفراز بددا یکدددیگر نشددان ندادنددد آسددپ

(14/1<P کمتددرین میددزان فعالیددت آنددزیم 8( )ذدددول .)

مشداهده شدد کده اخدتالف  4در تیمدار  آلکالین فسدفاتاز

( P<14/1) هددا نشددان دادداری را بددا سددایر تیمددارمعنددی

 .(8)ذدول 

 

 (61خاکستری در تیمارهای مختل  در پایان دوره آزمایش )روز های کبدی ماهی کفال تغییرات میانگین میزان فعالیت آنزیم :8ذدول

ها )واحد بر میزان فعالیت آنزیم

 گرم پروتئین(میلی

 تیمار

8 2 9 4 

 a41/8±66/1 b91/8±46/6 c81/8±31/4 c31/1±61/6 (ASPآمینوترانسفراز)اسپارتات 

 a24/8±19/41 b32/8±39/91 bc44/9±69/96 c81/2±31/94 (ALTآالنین آمینو ترانسفراز)

 a84±484 b28/99±99/418 c41/24±66/913 d14/29±99/214 (ALPآلکالین فسفاتاز )
گرم عصاره گیاه خارخاسدک بدر  4/8و  8، 4/1، 1ترتیب حاوی به 4تا  8(. تیمارP<14/1دار است )وذود حروف غیرهمسان در هر ردی  نشانه اختالف معنی

 کیلوگرم غذا است.
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 های گوارشی ماهیمفعالیت آنزی
اضددافه نمددودن عصدداره گیدداه خارخاسددک بدده ذیددره 

دار های مختل  منجر بده افدزایش معندیغذایی با غلظت

میزان فعالیت آنزیم پروتئاز و آمیالزدر مقایسده بدا تیمدار 

هدای (. بیشترین میزان فعالیت آندزیمP<14/1شاهد شد )

 آمیالز و پروتئاز در روده ماهی کفال خاکسدتری تغذیده

گددرم عصدداره گیدداه خارخاسددک در هددر 4/8شددده بددا 

داری را بدا کیلوگرم غذا مشداهده شدد و اخدتالف معندی

-(. درحدالی2( )ذدول P<14/1سایر تیمارها نشان داد )

 4و  9که بیشدترین میدزان فعالیدت آندزیم لیپدازدر تیمدار 

داری را بدا یکددیگر نشدان مشاهده شد و اختالف معندی

 .(2( )ذدول P>14/1ندادند )

 

 (61های گوارشی ماهی کفال خاکستری در تیمارهای مختل  در پایان دوره آزمایش )روز تغییرات میانگین فعالیت آنزیم: 2ذدول

ها )واحد فعالیت آنزیم

 گرم پروتئین(بر میلی

 تیمار

8 2 9 4 

 c89/1±23/9 b22/1±88/4 a24/1±14/4 a81/1±81/4 لیپاز 

 c41/81±66/833 b42/6±44/242 b48/2±66/241 a66/82±99/984 پروتئاز

 c12/42±66/436 b11/89±616 b69/41±66/194 a14/81±99/394 آمیالز 
 گرم عصاره گیاه خارخاسک بر کیلوگرم غذا است. 4/8و  8، 4/1، 1ترتیب حاوی به 4تا  8(. تیمارP<14/1دار است )وذود حروف غیرهمسان در هر ردی  نشانه اختالف معنی

 

 های بیوشیمیایی خون شاخص

بیشترین میزان پدروتئین تدام و گلوبدولین و کمتدرین 

مشداهده شدد و  4میزان گلوکز در سدرم خدون در تیمدار 

هددا نشددان داد داری را بددا سددایر تیمدداراخددتالف معنددی

(14/1>P .) بیشددترین میددزان آلبددومین و کمتددرین میددزان

مشاهده شدد و  4و  9گلیسیرید در تیمار کلسترول و تری

و  2داری را از این نظر در مقایسه با تیمدار ختالف معنیا

 (.9( )ذدول P<14/1شاهد نشان دادند )
 

 

 

 

های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری در تیمارهای مختل  درپایان خطای معیار( شاخص ±تغییرات میانگین )میانگین :9ذدول

 دوره آزمایش

طرفه مدورد مقایسده ها بر اساس واریانا یک(. میانگین دادهP<14/1ارهای آزمایشی است )دهنده اختالف معنی دار بین تیمحروف نامشابه در هر ردی  نشان

  گرم عصاره گیاه خارخاسک بر کیلوگرم غذا است. 4/8و  8، 4/1، 1ترتیب حاوی به 4تا  8قرار گرفتند. تیمار

 
 

 تیمار

8 2 9 4 

ر(لیتم بر دسیپروتئین تام )گر  c12/1±46/4 c81/1±43/4 b44/1±63/6 a99/1±11/6 

ر(لیتگرم بر دسیگلوکز )میلی  a46/84±99/886 ab16/81±92/33 ab 81/91±811 b18/3±66/13 

تر(لیگرم بر دسیکلسترول)میلی  a11/8±49/82 b18/8±39/3 b19/1±81 c44/8±89/1 

سی لیتر(گرم بر دتری گلیسیرید )میلی  a42/88±66/813 b28/89±66/891 b41/82±41/848 b42/86±99/892 

 c83/1±18/9 c92/1±11/9 b821/1±81/4 a44/1±21/4 آلبومین )گرم بر دسی لیتر(

 a83/1±44/8 a82/1±48/4 a24/1±42/8 a92/1±44/8 گلوبولین )گرم بر دسی لیتر(
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 بحث 

نتایج حاصل از ایدن تحقیدق نشدان داد کده اسدتفاده 

منجدر بده کداهش ازسطوک مختل  عصاره خارخاسدک 

دار میزان فعالیت آلکالین فسدفاتاز، میدزان آلکدالین معنی

فسدددددفاتاز، اسدددددپارتات آمینوترانسدددددفراز و آالندددددین 

آمینوترانسدفراز در کبددد مداهی کفددال خاکسدتری شددد و 

تات هدددای کبددددی اسدددپارکمتدددرین سدددطوک آندددزیم

آمینوترانسفراز و آالندین آمینوترانسدفراز در تیمدار هدای 

گرم عصاره گیاه خارخاسک بر کیلوگرم 4/8و 8حاوی 

گدرم 4/8غذا و کمترین میزان آلکالین فسفاتاز در تیمدار 

عصاره گیاه خارخاسک بر کیلوگرم غدذا مشداهده شدد. 

هدای توان گفت که عصاره گیاهی مذکور در غلظتمی

هرچنذ بایستی مطالعات هیسدتوپاتولویکی مورد استفاده، 

از بافت کبد ذهت آزمایش تکمیلی نیدز صدورت گیدرد 

 ,Talpurباشدد )فاقد مواد آسیب رسان به بافت کبد می

2014 .)Kavitha ( با بررسی فعالیدت 2188و همکاران )

حفا ددت کبدددی عصدداره خارخاسددک بددر علیدده سددمیت 

ن دادندد کده استامینوفن در ماهی تیالپیای موزامبیکا نشدا

در مقایسه با بافت کلیه و آبشش، بافدت کبدد حساسدیت 

بیشتری نسبت بده سدمیت اسدتامینوفن نشدان داد و میدزان 

های آلکالین فسفاتاز، اسدپارتات آمینوترانسدفراز و آنزیم

آالنددین آمینوترانسددفراز کبددد در ماهیددان تیمارشددده بددا 

 241کده اسدتفاده از استامینوفن افدزایش یافدت در حدالی

گرم عصاره خارخاسک بر کیلوگرم غدذا در رژیدم میلی

غددذایی مدداهی تیالپیددای موزامبیکددا منجددر بدده کدداهش و 

های کبد شدند. کده بدا نتدایج تعدیل میزان فعالیت آنزیم

حاصل از نظر تاثیر عصاره خارخاسک بر تعدیل فعالیت 

خوانی داشت. بسیاری از مطالعدات های کبدی همآنزیم

رکیددب فالنووئیدددی در عصدداره فیتوشددیمیایی حمددور ت

نمایند کده دلیدل فعالیدت اتانولی خارخاسک را تائید می

باشددند هددای کبدددی مددیحفددا تی کبددد و تعدددیل آنددزیم

(Wegner and Fintelmann, 1999; Kavitha et al., 

تدوان گفدت کده عصداره خارخاسدک بدا (، لذا می2011

-داشتن ترکیبات فعال طبیعی ازذمله، فالنووئیدها، تدری

ترپنوئیددددها و اسدددتروئیدها کددده دارای خدددوار آنتدددی 

تواند منجر بده نفوذپدذیری سدلولی، اکسیدانی هستند می

هدای توانایی سرکوب استرس اکسدیداتیو تعددیل آندزیم

 ,.Chhatre et al., 2014; Kavitha et alکبدی گردد )

2011 .) 

-تهاعندوان اشدهای بسیاری اثر گیاهان را بدهگزارش

د اندهای آبزی اثبات کدردهدر گونه آور و محر  رشد

(Citarasu, 2010 یه گیاهان در فعالیت آغازی در تغذ (.

-غذیههای تعنوان چاشنی عمل کرده در نتیجه در الگوبه

ای ترشحات مایع گوارشی و کدل غدذای خدورده شدده 

زاق موثر هستند. تحریدک ترشدحات گوارشدی شدامل بد

ا شدامل های گوارشدی، صدفرا و موکدوس ردهان، آنزیم

ی های غدذایعنوان یک عمل مهم افزودنیشود که بهمی

 آیدد. از ذهدت دیگدر بدوی عناصدر غدذاییحساب میبه

 عنوان مکمدل غدذایی بدرایدهد و بهرشد را افزایش می

)صارمی و  گیردتغذیه بیشتر ماهی مورد استفاده قرار می

نصددددرتی موفددددق و همکدددداران،  ؛8931همکدددداران، 

8931Syahidah et al.,  2015; .)  نتایج حاصل از این

در  تحقیق نشان داد کده اسدتفاده از عصداره خارخاسدک

یش ذیره غذایی مداهی کفدال خاکسدتری منجدر بده افدزا

پداز در هدای آمدیالز، پروتئداز و لیدار فعالیت آندزیممعنی

هدای آندزیم مقایسه با شاهد شد و بیشترین میزان فعالیدت

گددرم عصدداره  4/8پروتئدداز و امددیالز در تیمددار حدداوی 

رین خارخاسک بدر کیلدوگرم غدذا مشداهده شدد و بیشدت

گدرم  4/8و  8میزان فعالیت آنزیم لیپاز در تیمدار حداوی 

یدل عصاره خارخاسک بر کیلوگرم غذا مشاهده شدد. دل
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 28 ...... کبد و هایبر آنزیم( Tribulus terrestrisخارخاسک )متانولی  اثرعصاره

هددای طبیعددی از ذملدده، -تددوان وذددود ترکیددبآن را مددی

هددا یدددهددا و فالنووئهددا، سدداپوینهددا، ترپنوئیدددآلکالوئیددد

ه محدر  گدوارش و افدزایش وزن بدوده و بددانست که 

اندددد عندددوان تحریدددک کنندددده ایمندددی شدددناخنه شدددده

(Harikrishnan et al., 2010 ) Fereidouni و  

( بدا بررسدی اثدر عصداره سدیر )2184همکاران ) Allium 

sativum L. ایی و هدای بیوشدیمی( بر نر  بقداء و پدارامتر

ان ی نشدخاکسدتر کفدالهای گوارشی الرو مداهی آنزیم

یپداز و هدای آمدیالز، لدادند بیشترین میزان سطوک آندزیم

درصد عصاره سدیر بدود  9پروتئاز مربوگ به ذیره حاوی 

سدایر  داری نسدبت بده گدروه کنتدرل وکه اختالف معنی

ر های آزمایشدی داشدت. همچندین نگهدداری ذعفدتیمار

گدرم بدر  21( گزارش کرد کده اسدتفاده از 8934بیگی )

مداهی  رازیانه در ذیدره غدذایی کیلوگرم پودر زنجبیل و

لیددت دار فعاکفددال خاکسددتری منجددر بدده افددزایش معنددی

ن های گوارشدی شدد کده بدا نتدایج حاصدل از اید-آنزیم

ت کده چنین ثابت شدده اسدخوانی داشتند. همتحقیق هم

هددای مختلدد  و هددای گیاهددان دارویددی، ادویددهعصدداره

وده و ر میکروفلور رترکیباتی نظیر نوکلئوتیدها، با تاثیر ب

 هدای گوارشدی باعد چندین تحریدک ترشدح آندزیمهم

 هددا وهددا، کربوهیددداتافددزایش همددم و ذددذب پددروتئین

شدوند )هدا مدیچربدی Lee et al., 2012; Tahmasebi 

Khoyani et al., 2008 .) 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کده اسدتفاده از 

سطوک مختلد  عصداره خارخاسدک منجدر بده کداهش 

گلیسدیرید شدد. زان گلوکز، کلسترول و تدریدار میمعنی

گلیسیرید در که کمترین میزان کلسترول و تریطوریبه

گددرم عصدداره خارخاسددک بددر  4/8و 8تیمددار حدداوی 

کیلوگرم غذا و کمترین میزان گلدوکز در تیمدار حداوی 

گرم عصاره خارخاسک بدر کیلدوگرم غدذا مشداهده 4/8

کدده  ( نشددان دادنددد2184و همکدداران ) Gültepe شددد.

، 211، 1استفاده از سطوک مختل  عصاره خارخاسدک )

گرم بر کیلوگرم غذا( منجر بده افدزایش میلی 611و 411

دار کلسدترول در مداهی دار گلوکز و کاهش معندیمعنی

گلیسدیرید سدرم تیالپیای نیل شد همچنین بر میدزان تدری

داری نداشدت کده تنهدا از خون تیالپیای نیل تداثیر معندی

خدوانی داشدت. سترول با تحقیق حاضر هدمنظر میزان کل

-دلیل عدم مشابهت در نتایج مربدوگ بده گلدوکز و تدری

ماهی، کیفیت آب، شدرایط توان به گونهگلیسیرید را می

پددرورش، نددوع و مقدددار ترکیبددات زیسددت فعددال گیدداه 

(. Akrami et al., 2015دارویدی مختلد  نسدبت داد )

ون یدا توان گفت که دلیل افزایش سدطح گلدوکز خدمی

هیپرگلیسدددمی نشدددان دهندددده بدددروز اخدددتالل در روندددد 

متابولیسم کربوهیدرات است که منجر به افزایش تجزیده 

-گلیکوژن کبد و در نهایت افدزایش گلدوکز خدون مدی

و همکدداران   Amin( Banaee et al., 2011گددردد )

( گزارش کردندد 2188و همکاران ) Lambo( و 2116)

ک در درمدان بیمداری که با بررسی اثر عصاره خار خاس

دیابت موش نشان دادندد کده عصداره مدذکور منجدر بده 

دار گلدوکز، تدری گلیسدیرید و کلسدترول کاهش معندی

سدددرم خدددون و افدددزایش معندددی دار فعالیدددت آندددزیم 

سوپراکسددیداز دیسدددموتاز شددد و در نهایدددت در مهدددار 

چندین اسدتفاده از عصداره گلیکوژنزیز نقش داشدت. هدم

( منجددر بدده کدداهش Silybum marianumخددار مددریم )

رنگدین دار میزان گلوکز در سدرم مداهی قدزل آالیمعنی

 ,.Banaee et al( شد )Oncorhynchus mykissکمان )

تدوان خدوانی داشدتند. مدی( که با تحقیق حاضر هم2011

گفت که حمور ترکیبات فنلی در عصاره گیداه مدذکور 

هدای چدرب ذلدوگیری نمدوده و منجدر بده از سنتز اسدید

ش لیپاز لیپوپروتئین در عمله شده و فعالیدت آن در افزای
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گلیسدیرید سدرم خدون بافت چربی کاهش یافته لذا تدری

منظور تولید انرژی در عمله مصرف شدده و در بافدت به

(. همچنین Khan et al., 2011گردد )چربی ذخیره نمی

ساپونین موذود در عصاره خارخاسدک دارای خاصدیت 

سنتز گلیکوژن و سالمت کبدد باشد و با هیپوگلیسمی می

 .(Ji et al., 2007)در ارتباگ است 

پددروتئین تددام، گلوبددولین و آلبددومین سددرم خددون 

شدداخص مهمددی در کنتددرل و نظددارت بددر دوره بیمدداری، 

اخددتالالت سیسددتم ایمنددی، اخددتالل در عملکددرد کبددد و 

 Nafisi Bahabadi etباشند )اختالالت عملکر کلیه می

al., 2014ل از تحقیق حاضر نشان داد کده (. نتایج حاص

استفاده از سطوک مختل  عصاره خارخاسدک منجدر بده 

دار میزان پروتئین تام، آلبومین و گلوبدولین افزایش معنی

سرم خون ماهی در مقایسه با گروه شداهد شدد. بیشدترین 

میزان گلوبولین و پروتئین تام سرم خون در تیمار حاوی 

م غذا و بیشترین گرم عصاره خارخاسک بر کیلوگر 4/8

گددرم عصدداره  4/8و 8میددزان آلبددومین در تیمددار حدداوی 

توان گفت می خارخاسک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد.

-افزایش میزان آلبومین سرم خون با عصاره مذکور مدی

تواند منجر بده بهبدود روندد توزیدع ترکیبدات مدوثر ایدن 

عصاره در خون گردد و افدزایش گلوبدولین سدرم خدون 

های حامل )ندوع آلفدا و زایش سطح گلوبولینمنجر به اف

بتا( و گاما گلبدولین ایمندی در سدرم خدون مداهی گدردد 

(Banaee et al., 2011.)Gültepe ( 2184و همکداران )

نشددان دادنددد کدده اسددتفاده از سددطوک مختلدد  عصدداره 

گرم بر کیلدوگرم میلی 611و 411، 211، 1خارخاسک )

وبولین در مداهی دار سطح گلغذا( منجر به افزایش معنی

تیالپیای نیل شدد و روی میدزان آلبدومین و پدروتئین تدام 

داری نداشت که بده اسدتثنای سرم خون ماهی تاثیر معنی

گلوبولین، از نظر میزان آلبومین و پروتئین تام بدا تحقیدق 

-خوانی نداشت. دلیل مغدایرت در نتدایج، مدیحاضر هم

و نوع  تواند مربوگ به گونه ماهی، غلظت عصاره گیاهی

(. در Dadras et al., 2016عصاره مورد استفاده باشدد )

 ,.Banaee et alکه استفاده از عصاره خار مدریم )حالی

( Echinacea purpurea) ( و عصاره سدرخارگل2011

(Oskoii et al., 2012 در ذیددره غددذایی مدداهی قددزل )

دار میددزان آالی رنگددین کمددان منجددر بدده افددزایش معنددی

بن و پروتئین تام سرم خدون مداهی قدزل گلوبولین، آلبوم

-آالی رنگین کمان شد که با نتایج تحقیدق حاضدر، هدم

 خوانی داشتند. 

در کل نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد کده بدا 

گوارشدی و هدای کبدد و توذه به بررسی فعالیدت آندزیم

رسد که سدطح مدوثر های بیوشیمیایی به نظر میفراسنجه

ر ذیدره غدذایی مداهی کفدال عصاره گیاه خارخاسدک د

گددرم عصدداره گیدداه خارخاسددک بددر  4/8خاکسددتری، 

منظدور بهبددود تددوان بدهباشددد کده مدیکیلدوگرم غدذا مدی

عملکددرد همددم موادغددذایی، سددالمت کبددد و تقویددت 

-سیستم ایمنی ماهی کفال خاکستری در ذیره غذایی بده

 کار برد. 

 

 تشکر و قدردانی

محتدرم بدین وسیله از همکداری ریاسدت و پرسدنل 

مرکز تحقیقات شیالت چابهار که امکانات این پدژوهش 

رافدددراهم آوردندددد و کارشناسدددان محتدددرم آزمایشدددگاه 

تخصصی پاتوبیولوژی صدف چابهار تشدکر و قددردانی 

  گردد.می
 

 منابع

صارمی، ن.، موسوی، س. م.، ذاکری، م.، زنگویی،  -8

. اثرات عصاره الکلی زیره 8931ن.، شهریاری، ع.، 
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 29 ...... کبد و هایبر آنزیم( Tribulus terrestrisخارخاسک )متانولی  اثرعصاره
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