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های بر فراسنجه  (Myrtus communis L)اثرات تجویز خوراکی اسانس مورد 
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 (Cyprinus carpio) 

 
 1صادق رباط کریمی، 3حسین خاج، 1رضا قانعی مطلق ،*2سکینه مشجور ،1محمدیانتکاور 

 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران -9

 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران -2

 سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایرانواکسن و سرمموسسه تحقیقات  -9
 

 4/1/9911 تاریخ پذیرش:  29/5/9911 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ترکیبات  علت وجودهای گیاهی هستند که بهها و عصاارههای غذایی فیتوژنیک )با منشاا گیاهی،، مشاتمب بر پودر گیاه، اساان افزودنی

توانند، اثرات متعدد و مفیدی را بر سالمت جانداران برجای گزارند. هدف از ها میفعال فنول و فالوونوئیدی در سااتتار بیوشایمیایی آنزیسات

اکسیدانی سرم تون  های بیوشیمیایی و آنتیبر شاتص (Myrtus communis)حاضر، بررسی اثرات تجویز توراکی اسان  گیاه مورد  مطالعه

 1گرم در 59/91±11/2ماهی کپور معمولی با میانگین وزن تایی بچه 22بوده اسااات. ساااه گروه  (Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی بچه

عنوان شااااهد و دو گروه دیگر تحت تهذیه با جیره غذایی غنی شاااده با اساااان  گیاه مورد در قرار گرفتناد. یک گروه بهتکرار مورد مطاالعاه 

روزه تیمار، انجام شااد. سااپ   12گیری از ساااقه دمی ماهیان تیمارهای ملتلد در پایان دوره قرار گرفتند. تون 022و  mg/kg522های غلظت

الکتات ، و ALP)آلکالین فساافاتاز ، ،ALT) ترنساافرازآمینو آالنین ،،AST) آسااپارتات آمینوترنساافراز)های کبدی هایی چون آنزیمشاااتص

و  ALPگیری شاااد. آنالیزهای آماری نشاااان داد که میزان اندازه، ،CAT)،، پروتئین تام و آنزیم آنتی اکسااایدانی کاتاالز ،LDH)ناز ژدهیدرو

AST 25/2)داری کاهش یافته استدر مقایساه با شاهد به وور معنیهای تیمار در سارم تون ماهیان در گروهP< در مقابب .،ALT  وLDH  در

. ،<25/2P)داری نبودها معنیو شاااهد باالتر بوده، ولی تفاوت mg/Kg022های گروه اسااان  در جیره نساابت به mg/Kg522تیمار با غلظت 

بااه تبعیاات از افزایش غلظاات اساااان  مشااااهااده  CATتهییرات پروتئین تااام نیز معنی دار نبوده، ولی در گروه هااای تیمااار کاااهش فعااالیاات 

زا  سااطوا این تهییرات بیوشاایمیایی ساارم غیروبیعی و متاثر از شاارای  تنش توان نتیجه گرفت که،. وبق نتایج به دسات آمده می>25/2P)گردید

 مب غذایی سالمت ماهیان را تحت تاثیر قرار نداده است.  نبوده و این مک

 

 کپور معمولی، مورد، اسان ، استرس، آنزیم های کبدی، آنتی اکسیدان. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

منظور ارتقای ایمنی و کارایی های اتیر، بهدر سااال

ای ماهیان، تحقیقات بسایاری در جهت شناسایی و تهذیه

های غذایی جدید صااورت پذیرفته اساات توسااعه مکمب

هااای تکریر و ،. از ورفی در سااایساااتم9911)فالا پور، 

پرورش مااهیان، حف  شااارای  بهداشاااتی و ممانعت از 

میت اسااات )پذیرا، بسااایار حائز اهنیز ها شااایوی بیماری

هااای ماااهیااان بااا ،. بااا این وجود کنترل بیماااری9911

گیری از ترکیبااات دارویی شااایمیااایی نظیر انوای بهره

هاایی چون توساااعااه هاا، عمومااب باا نگرانیبیوتیاکآنتی

هااای میکروبی مقاااوم بااه درمااان، ماااناادگاااری ساااویااه

پسماندهای دارویی در بافت آبزی و ملاورات آن برای 

 گان و نیز تاثیرات محیطی همراه بوده استکنندمصارف

(Otatake et al., 2002)های . از این جهات در ساااال

اتیر، آمار جهانی نشاانگر این است که توجه به مصرف 

گیاهان دارویی و بازگشات به و  سنتی، در کشورهای 

یافته آمریکایی و اروپایی، پیشاارفت چشاامگیری توسااعه

دالیلی چون، کاااهش بااه، بنااا داشاااتااه اسااات و این امر

های دارویی به عوارض سااوم مصاارف و شاایوی مقاومت

 .  ،Ekor, 2013) زا، گزارش شده استعوامب عفونت

اهی شناتته گونه گی 1222در کشاور ایران، بیش از 

ها تواص دارویی درمانی شااده اساات که بساایاری از آن

. در میااان این وید وسااای  از (Zargari, 1997) دارناد

 Myrtusگیااهاان دارویی ایران، گیاه مورد با نام علمی 

communis  موردیان تیرهاز  ساااردهیک Myrtaceae 

ی با هایبا برگساابز ای همیشااهدرتتچهاساات که گیاهی 

 که بومیساااانتیمتر و بویی توشاااایند اسااات  5-9وول 

 جنوب اروپاا و آفریقاای شااامالینواحی مادیتراناه ای، 

بوده، ولی در ایران در نواحی غربی اساااتان کرمانشااااه، 

گان نیز ایالم، فاارس، توزساااتاان، کرمان ، یزد و هرمز

. ،Zargari, 1997; Mozafarian, 1996) رویش دارد

 وجود دلیببه این و اسات توشابو و معطر گیاهی مورد

 آن هایگب و میوه برگ، اسااان  در حاوی هایغده

بلش دارویی این گیاه   .(De Laurentis, 2005) اسات

های آن اسات که حاوی اسان  بوده و این عمدتاب برگ

ها، بها، الکها، ساازکویی ترپناسااان  متشااکب از، ترپن

 ها، اترها و پراکسااایدها اساااتاساااترهاا، آلدئیدها، فنب

(Omidbaigi, 2005; Salimi Beni et al., 2017.، 

تحقیقات اتیر وجود تواص ضااادباکتری، ضااادقار ، 

ضد التهاب و ضد درد، ضد  ویروس، اکسیدان، ضدضد

رای ها را بنانگب، تقویت کننده معده و قابض و ایمنی آ

 Hennia et)اندداران، گزارش نمودهانسان و دیگر مهره

al., 2018, 2019; Bahadori birgani et al., 2018; 

Mansouri et al., 2017; Salimi Beni et al., 2017; 

Aleksic and Knezevic, 2014; Messaoud et al., 

2005; Aidiwanes, et al., 2005; Burt and 

Reinders, 2003; Twaij et al., 1988; Zargari et 

al., 1989،  ،و آن را در کنترل بیماااری دیاااباات قنااد

 Burt) اندهای ریوی و سااروان نیز، موثر دانسااتهبیماری

and Reinders, 2003،. 

ترکیاا  فیتوژنیااک )مشاااتق شاااده  این رواین از 

و افزودنی  عنوان یااک مکمااببااه تواناادگیاااهی، نیز می

جانوری از جمله  ملتلد هایبرای گونهغذایی گیاهی 

  (Peterson et al., 2014)آبزیان مورد توجه قرار گرفته

رود و هماانند دیگر ترکیبات گیاهی مشاااابه احتمال می

که بتواند موج  تحریک رشاد و اشتها، تحریک ترش  

ی  جذب غذا، تحریک شاایره گوارشاای، افزایش ضاار

ها گردیده و ایمنی آن اکسااایدان وسااایساااتم دفای آنتی

ها را در عملکرد رشاااد، ساااالمت و محافظت از بیماری

 ایان جااانااداران تااا ساااطاا  مااطاالوبی بهبود بلشااااد

(Menanteau-Ledouble et al., 2015; Peterson et 

al., 2014.، 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24454289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24454289
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
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https://www.omicsonline.org/author-profile/alireza-salimi-beni-198454/
https://www.tandfonline.com/author/Hennia%2C+Aicha
https://www.tandfonline.com/author/Hennia%2C+Aicha
http://animal.ijbio.ir/?_action=article&au=17094&_au=shabnam++Bahadori+birgani
https://www.omicsonline.org/author-profile/alireza-salimi-beni-198454/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313001766#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313001766#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313001766#bbib1040
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.8.0
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-656-en.html


 995 ...... هایبر فراسنجه  (Myrtus communis L)اثرات تجویز توراکی اسان  مورد 

 سایستم اولین ماهیان، ایمنی سایساتم کهآنجایی از

 محیطی هایبیماریزا و اسااترس عوامب برابر در دفاعی

به  ماهیان نسبت سری  و ایمونولوژیک پاساخ اسات، لذا

کریر شااارای  ت های گیاهی دراساااان  توراکی تجویز

 در ساااط  تهییر وریق از توانمی آبزیااان را پرورش

و بیوشاایمیایی به عنوان  ایمنی پارامترهای برتی فعالیت

های محیطی ارزیابی استرس های هشاداردهندهشااتص

و سااطوا مطلوب و بهینه  (Sutili et al., 2018)نموده 

هاای غاذایی را برای تجویز در جیره غااذایی این مکمااب

 آبزیان، تعیین نمود. 

شااناساای و ایمنی، یکی از در مطالعات تهذیه، ساام

 کااپااور هااای ماااهاای ماادل مااتااداول، ماااهاایگااونااه

 این ماهی زیرا اسااات،  (Cyprinus carpio)معمولی

 در که بوده شاایرین آب پرورشاای هایگونه از یکی

شااود و به علت می یافت نیز آبی هایسااازگانبوم اغل 

ها و پراکنش وسای  در سط  جهان، حساسیت به آالینده

همواره مورد توجه  آزمایشااگاهی شاارای  با سااازگاری

 Hajibeglou and)ماحاققین شااایالتی بوده اساااات 

Sudagar, 2010) نظر به دامنه گسترده تکریر و پرورش .

های مااهیان در ایران، لزوم شاااناساااایی و معرفی مکمب

پروری و نیز ضااعد و غذایی سااودمند در صاانعت آبزی

محادودیت اوالعاتی موجود در این حوزه، در پووهش 

 افزایش ضااامن تااا اناادنموده حاااضااار محققین تالش

، M. communis)اسان  گیاه مورد  به زیستی دسترسی

ی، معمول واسطه افزودن آن به جیره غذایی ماهی کپوربه

تااثیرات مصااارف آن به عنوان یک مکمب غذایی را بر 

اکسااایادانی در تون هااای کبادی و آنتیتهییرات آنزیم

مورد بررسااای و کاوش قرار دهند. در تحقیقات پیشاااین 

نیز، اثرات مربت عصاااره گیاه مورد بر تقویت نرر رشااد 

ول و تون و ایمنی )کلستر امترهای بیوشایمیاییپارو بقا، 

 Bahadori) تری گلیسااایریاد، در مااهی کپور معمولی

Birgani et al., 2018، ی بر تهییرات کیف و نیز تاثیر آن

 Oncorhynchus) ماااهای قازل آالی رناگاین کمااان

mykiss،در شاارای  نگهداری ساارد ، (Nasiri et al., 

 مورد تایید قرار گرفته بود. ،2016
 

 

 

 هامواد و روش

عدد بچه ماهی کپور  522در تحقیق حاضااار، تعداد 

گرم و میااانگین 59/91±11/2معمولی بااا میااانگین وزن 

از مرکز تکریر پرورش شااهید ملکی  99/92±12/2وول 

اهواز تهیه و با اساااتفاده از ملزن ملصاااوص حمب بچه 

ماهی و کپساول اکسیون به دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

شاااهیااد چمران اهواز منتقااب گردیااد. پیش از شاااروی 

ها از نظر ظاهری و بالینی مورد بررسااای آزمایش، ماهی

سنگی به دلیب ساعت گر 24قرار گرفتند و پ  از تحمب 

حمااب و نقااب بااه ماادت دو هفتااه نساااباات بااه شااارای  

 ppm 9±1دمااای آب،  :C°2±24آزمااایشاااگاااهاای )

، سازگار گردیدند. غذادهی :pH 1/0 ± 2/2 اکسیون و:

، 9ماهیان در وول دوره سازگاری با جیره اصلی )جدول

 %5/2روزانه به میزان صاااورت بهغذادهی انجام گرفت. 

ها انجام در روز برای همه گروه سه بار و توده زندهوزن 

چهارمحال و  شااارکات بهاداناجزای جیره از . گرفات

 (https://www.behdanco.com)شااهرکرد، ) بلتیاری

ذکر شده در جدول یک باهم ترکی  تهیه و به تفکیک 

و سااااتته شااادند. غذاهای تهیه شاااده در دمای معمولی 

های سااعت تشاک و در کیسه 24آزمایشاگاه به مدت 

بندی و در یلچال تا زمان مصااارف پالساااتیکی بساااتاه

نگهااداری شااااد. غااذای مورد نیاااز در هر روز پ  از 

های پالساااتیکی محااساااباه از یلچال تارج و در لیوان
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گذاری شده تا زمان مصرف قرار داده شد. آنالیز شاماره

در  شاااده اسااات.گزارش  2تقریبی جیره نیز در جدول 

،، به صااورت M. communis)ادامه اسااان  گیاه مورد 

داروسازی ترمان ترم  یک محصول تجاری از شرکت

تهیااه گردیااد. نساااباات  (http://khorraman.ir) آباااد

ترکیبات شیمیایی در این اسان  )وبق دستورالعمب ارائه 

   قابب مشاهده است.  9شده توس  کارتانه، در جدول 

 

 : ترکی  اصلی جیره استفاده شده در آزمایش9جدول 
 غذایی یاجزا

 جیره

 سبوس آرد گندم آرد جو

 گندم

روغن  پودر ماهی کنجاله سویا

 ماهی

 و نیتامیپرمیک  و مالس آنزیمیت آفتابگردان،) روغن

 معدنی مواد

 2 2 2 4 9 22 24 1 92 25 درصد

 

 . آنالیز تقریبی جیره2جدول 

 در وزن تشک

 )درصد،

 TVN تاکستر رووبت فیبر چربی تام پروتئین تام ،Kcal/kg) انرژی تام
(mg/100gr، 

 91 99-92 1 کمتر از 5 92-1 90 9522

 

 . ترکیبات شیمیایی عمده اسان  گیاه مورد9جدول 

 Linalool Limonene α-Pinene 1,8-Cineole α-Terpineole Linalyl ترکی 

acetate 
Terpinene-4-ol Trans/Cis

Carveole 
کمتر از  5/2 1/4 9/9 91 4/21 2/29 1/92 درصد

9/2-4/2 

 

ساااازی جیره ملصاااوص آزمایش، به منظور آماده

ابتدا تمامی اقالم تشاک پ  از پودر شدن با آسیاب، با 

هم مللوط شاده، سپ  آب و روغن اسان  گیاه مورد 

ها )با احتسااب میزان اسان  مورد برای هر تیمار،، به آن

اضاافه شاده و کامالب همگن شاده و ماده تمیری حاصب 

به  متر،میلی 2)وسااا  توسااا  چرر گوش باا دهااناه مت

های غذایی پ  از ای آماده شااد. رشااتهصااورت رشااته

 1درجه سااانتیگراد به مدت  42تفکیک در آون با دمای 

ت شکب پلسااعت تشاک شاده و سپ  ترد گشته و به

روز در دمای اتاق نگهداری 9ها به مدت مهیا شدند. پلت

درجه ساااانتیگراد تا  4شااادند و نهایتاب به یلچال با دمای 

 زمان استفاده منتقب گردیدند.

در مطاالعه حاضااار، تیمارهای آزمایش مشاااتمب بر 

، 2) تیمار ،،توراک فااقد افزودنی، )9شااااهاد )گروه 

 تیماراسااان  گیاه مورد،،  mg/kg522 حاوی توراک)

اسان  گیاه مورد، در  mg/kg022 حاوی توراک، )9)

ماهی در هر تیمار درون قطعه بچه 25شش تکرار )تعداد 

لیتری، بوده و غذادهی به صورت  922ملازن پلی اتیلن 

وزن توده زناده ماهی در دو وعده در روز و به مدت  9%

ب ها مبتنی بر حداقروز انجام پذیرفت. انتلاب غلظت 12

و حاداکرر غلظت موثره پیشااانهادی محققین در ساااابقه 

های اتیر در ارتباط با عصاره گیاه مورد بود که پووهش

ی، بیوشااایمیاایی و ایمنی را در ماهی کپور تهییرات تون

 ,.Bahadori Birgani et al) معمولی القا نموده بودند

2018،.  

جهات تعیین تهییرات توده زناده ماهیان در هر یک 

درصاااد ماهیان هر  922بار ز یکرو 95هاا، هر از تیماار

گرم توزین و وول  9/2 تکرار با ترازوی دیجیتال با دقت
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گیری اندازه mm 9هاا باا تلته بیومتری با دقت کاب آن

ماهیان به ساانجی، بچهشااد. قبب از اجرای آزمون زیساات

داشته شدند. در پایان دوره سااعت گرسانه نگه 24مدت 

 ppm 922 به ساااطب حاوی ، ابتادا مااهیاانتیمااربنادی

ا  ت ندمنتقب گردید فنوکسااای اتانول -2داروی بیهوشااای

 Genc et al., 2007; Giannenas et) بیهوش شاااوند

al., 2012،گیری با اساااتفاده از سااارن  ، ساااپ  تون

قطعه از  9لیتری از سااااقه دمی از تعداد میلی 5/2هپارینه 

ماااهیااان  در هر تکرار تیمااار صاااورت گرفاات. برای 

دقیقه  92های تون به مدت تون، نمونهجداساازی سرم 

دور بر دقیقه ساااانتریفیوژ شااادند، ساااپ   9222با دور 

هاای سااارم از تون جادا شاااده و تا قبب از انجام نموناه

گراد درجه سانتی -02های بیوشایمیایی در دمای آزمون

 .،Genc et al., 2007) نگهداری شدند
 

های کبدی در سرم گیری سطوح آنزیماندازه

 خون

  پهای بیوشاایمیایی تون، منظور تعیین شاااتصبه

های ساارمی تون ماهیان هر تیمار، از روش از تهیه نمونه

صی های تشلیسانجی مطابق بر دساتورالعمب کیترن 

گیری از دساااتگاه وید و با بهره پاارس آزمون )ایران،

، آمریکا،، در وول BioTekمیکروپلیت ) گرسنج قرائت

در این  .های تعریفی برای هر شااتص اساتفاده شادموج

 رازهای آسپارتات آمینوترنسفیت آنزیمسط  فعالراستا، 

(AST، ترنسافرازآمینو آالنین و (ALT ،بر اساس  سارم

نوکلئوتیااد دیآمیااد آدنین نایکوتینماقاادار مصااارف 

(NADH،  و تباادیااب آن بااه+NAD  942در وول موج 

 بر سااارم ،LDH)ناز ژالکتات دهیدروساااط  ناانومتر، 

 942اسااااس تبادیاب پیرووات باه الکتات در وول موج 

                                                           
1-Total protein 
2-Bovine serum albumin  

بر اساس  ،ALP)آلکالین فسفاتاز  و ساط  آنزیم نانومتر

 تبدیب نیتروفنیب فساافات به نیتروفنول و فساافات در وول

ناانومتر تعیین و براسااااس میزان جاذب نوری  425موج 

(OD ،ی هاائه شاااده در دساااتورالعمب کیترو فرمول ا

 ,Moss and Henderson) یدمحاسبه گرد پارس آزمون

1999،. 

 

  (TPr)میزان پروتئین کل

، در هر عصاااره )TPr)9ساانجش میزان پروتئین کب 

انجام  ،Bradford (1976) روش اساااتفااده ازباافتی باا 

از  ،نپروتئی غلظااتدر این روش برای تعیین  پااذیرفاات.

 )BSA)2پروتئین آلبومین گاااوی منحنی اساااتاااناادارد 

mg/ml 2/2،  وید جاذبی در اداماه گردیاد. اساااتفااده

، در BioTekریدر توساا  دسااتگاه میکروپلیتها، نمونه

 قرائت گردید. nm  515موج وول

 

 ون اکسیدانی سرم خگیری فعالیت آنتیاندازه

های سرم تون ماهیان بر فعالیت آنزیم کاتاالز نمونه

، سااانجش Korolyuk (1988)مبنای روش پیشااانهادی 

جم حمنظور ارزیاابی فعاالیت آنزیم کاتاالز، د. باهیاگرد

تنظیم شاد که مشاتمب بر سرم  µl 225نهایی واکنش در 

 %29/2و  pH=1/0با  HCl-Tris mM 25/2تون، باافر 

2O2H mM92 ری گیبود، منتهی این واکنش پ  از قرار

آمونیوم دقایاقااه در تاااریکی بااا افزودن  92ماادت بااه

متوقد گردیاد. ساااپ  غلظت آنزیم بر  %94مولیبادات

و   A(s)بین نمونه، ∆)اتتالف جذب نوریقرائت مبنای 

دساااتگاه نانومتر، توسااا   492موجدر وول A(c)کنترل

 سنجش گردید. BioTek ریدرمیکروپلیت

 

3-Ammonium molybdate 
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 تجزیه و تحلیل داده ها

آوری شاااده در نرم های جم در نهاایات کلیه داده

با  SPSS 16ها توساا  نرم افزار ثبت و داده Excelافزار 

 One-wayاساااتفاااده از آنااالیز واریااان  یااک ورفااه )

ANOVA و پا  آزمون دانکن مورد ارزیااابی قرار ،

 دار بین تیمارهای ملتلدو وجود اتتالف معنی نادگرفت

 سنجیده شد.  %15نسبت به گروه شاهد در سط  اومینان 

 

 

 نتایج

در وی دوره آزمااایش در هی  در تحقیق حاااضااار، 

یک از تیمارهای آزمایشای و گروه شاهد مرگ و میری 

های ساارمی در گیری آنزیممشاااهده نشااد. نتایج اندازه

ساااط  دهد که عمولی نشاااان میمماهیان کپورتون بچه

، وی (AST)آنزیم آساااپارتات آمینوترانسااافراز  فعالیت

مواجهاه ماهیان با افزایش غلظت اساااان  گیاه مورد در 

 داری داشااته اسااتکاهش معنی مقایسااه با گروه شاااهد

(25/2P<9، )شکب،.  

 
 ±ها به شکب میانگینماهیان کپورمعمولی وی مواجهه با سطوا ملتلد اسان  گیاه مورد. بیان دادهدر تون بچه AST: تهییرات آنزیم 9شکب 

 ،.>25/2Pدار بین تیمارها است)انحراف معیار و حروف التین ناهمنام نشانگر اتتالف معنی

 
 ±ها به شکب میانگینگیاه مورد. بیان دادهاسان  ملتلد ماهیان کپورمعمولی وی مواجهه با سطوا در تون بچه ALT: تهییرات آنزیم 2شکب 

 ،.>25/2P)دار بین تیمارها استانحراف معیار و حروف التین ناهمنام نشانگر اتتالف معنی
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 ±ها به شکب میانگینماهیان کپورمعمولی وی مواجهه با سطوا ملتلد اسان  گیاه مورد. بیان دادهدر تون بچه ALP: تهییرات آنزیم 9شکب 

 ،.>25/2Pدار بین تیمارها است)انحراف معیار و حروف التین ناهمنام نشانگر اتتالف معنی

 

 ±ها به شکب میانگینملتلد اسان  گیاه مورد. بیان دادهماهیان کپورمعمولی وی مواجهه با سطوا در تون بچه LDH: تهییرات آنزیم 4شکب 

 ،.>25/2p)دار بین تیمارها استانحراف معیار و حروف التین ناهمنام نشانگر اتتالف معنی

 
شکب ه ها بماهیان کپورمعمولی وی مواجهه با سطوا ملتلد اسان  گیاه مورد. بیان داده: تهییرات غلظت پروتئین تام در تون بچه5شکب 

 ،.>25/2P)دار بین تیمارها استانحراف معیار و حروف التین ناهمنام نشانگر اتتالف معنی ±میانگین
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 ±ها به شکب میانگینماهیان کپورمعمولی وی مواجهه با سطوا ملتلد اسان  گیاه مورد. بیان دادهدر تون بچه  CAT: تهییرات آنزیم1شکب 

 ،.>25/2P)دار بین تیمارها استنشانگر اتتالف معنیانحراف معیار و حروف التین ناهمنام 
 

 

مشاهده شد، سط   4و  2های که در شکبهمانطور

، و ALTهااای آالنین آمینو ترانسااافراز )آنزیم فعااالیاات

، در گروه تیماار باا غلظت LDHالکتاات دهیادوژنااز )

mg/Kg522 به اساااان  در جیره غذایی ماهی، نسااابت 

و نیز گروه شااااهد باالتر  mg/Kg022هاای تیماار گروه

حااال میزان این دو آنزیم تفاااوت باوده، ولای بااا ایان

هااای شااااهاد و تیمااارهاا نشاااان داری را بین گروهمعنی

 آنالیزهای آماری. نتایج حاصاااله از ،<25/2P)دهادنمی

دهد که ، نیز نشان می(ALP)های آلکالین فسفاتاز آنزیم

ت تیماار در وول دوره مجاورت ساااط  در هر دو غلظا

فعالیت آنزیم کاهش یافته و اتتالف آن نساابت به گروه 

حااال ،. بااا این>25/2Pدار بوده اساااات)شاااااهااد معنی

اسااان   mg/Kg522در غلظت  ALPترین سااط  پایین

 U/Lمشااااهده شاااده که برابر با  در جیره غذایی ماهی،

،. نتایج حاصاااله از 9بوده اسااات )شاااکب 5/94±5/12

جش میزان پروتئین تام ساارم تون ماهیان بر اساااس ساان

در  های سرمنیز نشان داد که سط  کب پروتئین 5شاکب 

نسبت  اساان  در جیره غذایی ماهی، mg/Kg022تیمار 

به تیمار دیگر و گروه شاااهد کاهش یافته، ولی اتتالف 

. تاااثیر ساااطوا ،<25/2P)دار نبوده اسااات هااا معنیآن

ی بر فعالیت ساایسااتم دفای آنتملتلد اسااان  گیاه مورد 

اکساایدانی و به وور ویوه، آنزیم کاتاالز ساارم تون بچه 

دهاد، کاه روند کاهش فعالیت مااهیاان کپور نشاااان می

CAT تابعی از افزایش غلظت اساااان  بوده و اتتالف ،

 ،>25/2P)باشااد دار میآن نساابت به گروه شاااهد معنی

،. لاذا افزایش دوز این مکماب با مهار فعالیت 1)شاااکاب

 های تیمار همراه بوده است.در گروه CATآنزیم 

 

 بحث

اند که امروزه عواماب متعددی شاااناساااایی شاااده

ر رو دتوانند فشاااار مفااااعفی را بر مشاااکالت پیشمی

نظیر کمبود و یا  ،صااانعات آبزی پروری اعماال نماایند

ذای ماهیان نظیر، پودر افزایش قیمت مواد تام سازنده غ

ماهی و یا دیگر مشاتقات مشابه آن، که چالش اصلی در 

و  های تکریرافزایش پاایادار باازده تولیاد در سااایساااتم

شوند. با این وجود، استفاده پرورش ماهیان محساوب می

هزینه و نامرغوب هاای غذایی و مواد تام کماز پروتئین

د توانی میهای غذایها و مکمببا درصاادپایین ریزمهذی

پااذیری پروتئین و افزایش منجر بااه کاااهش نرر هفااام

ها و ناامتعادل ساااطوا اسااایدهای آمینه و کربوهیدرات
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فیبرها در غذا گردد. این امر منجر به مصارف بیشتر غذا، 

گردد مستعد شدن به بیماری و تولید مواد دفعی باالتر می

ا ربرد و هم بااازده تکریر کاه هم هزیناه تولیاد را بااال می

 .(Gonçalves and Santos, 2015) بلشاادکاهش می

انااد کااه امااا در این بین، مطااالعااات اتیر نشااااان داده

و عصاره گیاه  نظیر اسان  9های غذایی فیتوژنیکمکمب

ها ها، باکتریمورد، ضااامن افزایش مقاومت به میکروب

 ;Suphoronski et al., 2019) زاو عاوامااب بیماااری

Lillehoj et al., 2018; Sutili et al., 2018; Beni et 

al., 2017; Saiedi et al., 2014; Akin et al., 2010; 

Gholamhoseinian Najar et al., 2009; Azadbakht 

et al., 2004;Khaleghi, 1996، سب  تحریک فعالیت ،

گوارشااای شاااده و قابلیت جذب و هفااام غذا را نیز در 

 Mohiti-Asli and) دباالشاااانااآباازیااان بااهاابااود ماای

Ghanaatparast-Rashti, 2018; Menanteau-

Ledouble et al., 2015; Feibt et al., 2005،. 

نتایج بدسات آمده در پووهش حاضر نشان داد که 

، ALPهای کبدی در سااارم نظیر تهییرات فعاالیت آنزیم

AlT  وAlT  و فاکتورهای مرتب  با اساااترس نظیر آنزیم

کااتااالز و تهییرات پروتئین تاام در وی یک دوره تیمار 

 ،روزه مااهیاان کپور معمولی باا اساااان  گیااه مورد 12

های بیوشایمیایی و ایمنی را در پی داشاته است. به پاساخ

گرم میلی 522که ماهیان تهذیه شده با جیره حاوی نحوی

در  (M. communis)یاااه مورد بر کیلوگرم اسااااان  گ

ا در تری رتمامی پارامترهای سنجش شده، عملکرد بهینه

 ،mg/Kg 022)مقاایساااه با گروه شااااهد و دیگر تیمار 

وور به ALTو  ASTهاای آنزیمماذکور ابراز نمودناد. 

های ماهیان مورد متداول جهت تشااالیص آسااای  بافت

ه هااا بااگیرنااد. همچنین این آنزیماساااتافاااده قارار می

هااای محیطی و سااامیاات ناااشااای از ترکیبااات آلودگی

                                                           
Phytogenic feed additives-1 

زنوبایوتیک حساس بوده و قبب از بروز اثرات تطرناک 

. (Flart et al., 2011) ها پاسااخ می دهندنساابت به آن

هااای جازو تااانواده آنزیم ASTو  ALTهااایآنازیام

آمینوترانسفراز هستند که نقش مهمی در تنظیم متابولیسم 

آمینااازهااا تران  فعااالیااتپروتئین و آمینواسااایاادهااا و 

 هاافزایش فعالیت این آنزیم،. Atli et al., 2006)دارند

شااااان در تنظیم فرآینااد گلوکونئوژنز احتماااالب بااه نقش

جهات پااساااخ به  )چرتاه باازساااازی گلوکز در کباد،

گردد، می زا، بازتقاضااای انرژی جانور در شاارای  تنش

ت نی اسااآمینازها یک مکانیساام ایمزیرا افزایش تران 

 ,.Lin et al) دهدکه در مراحب اولیه اسااترس روی می

 هایبافت تماامی نیز، اگرچاه در ALP . آنزیم،1997

تلیوم مجاری اپی ،هاای کبدیسااالول مااهیاان از جملاه

، اما شااودتولید می هاصاافراوی و نیز ملاط روده و کلیه

که اتتالالت کبدی، زماانی ساااط  این آنزیم، تنهاا در

مجاری و یا آسااای  اپتیلیوم  انساااداد کبد، بافتینکروز 

ی بافتکبد، ساایروز و یا آساای  تارج و صاافراوی داتب

افزایش  در تون شااادت در روده مااهی رر دهناد، باه

عنوان لذا به ،(Agrahari and Gopal, 2009) یاابدمی

ز، ها نیهای ساالولی به زنوبایوتیکشاااتص مساامومیت

در این راستا و  .(Lohner et al., 2001)اندشاناتته شده

بنابر نتایج ارائه شاده، روند نزولی ساطوا فعالیت هر سه 

، در ASTو  ALP،ALTکباادی مورد آزمون ) آنزیم

، به تبعیت از افزایش غلظت اسان  ،9)شکب  سرم تون

مااهیان کپورمعمولی نشاااان دهنده در جیره غاذایی بچاه

های عدم القای اساترس و بروز اثرات سیتولیزی بر سلول

هاای فوق ذکر تحت کبادی و تحریاک رهاایش آنزیم

تاثیر حفااور اسااان  مورد در جیره غذایی ماهیان بوده 

ها از سیتوزول کبد به داتب زیرا نشات این آنزیماسات، 
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هاا در سااارم نااشااای از بروز جریاان تون و افزایش آن

های کبدی متاثر از اتتالالت بافت شاااناسااای و آسااای 

اد است های آزو تولید رادیکالاثرات استرس اکسیداتیو 

(Flart et al., 2011، که در پووهش حاضر این وید از

ا، زهای مشااابه مشاااهده نگردید. در شاارای  تنشواکنش

هااای ریز و ترشاااحااات هورمونتاهییرات غاادد درون

هااای )ارتقااای ساااط  واکنش  9گالاوکورتیکوتروپینی

، افزایش ساااط  (Remyla et al., 2008)گلکونئوژنز، 

ها با افزایش گلوکز سااارمی را در پی دارد. این هورمون

ط  ها، موج  افزایش سها در بافتکاتابولیسام پروتئین

های جذب اسیدآمینه توس  کبد و افزایش فعالیت آنزیم

هااای موثر در چرتااه ترانسااافراز و سااااایر آنزیمآمینو

شاااونااد. از ورفی، بااازسااااازی گالاوکز در کبااد می

از مصااارف گلوکز توسااا  نیز   2گلکوکورتیکوئیاادهااا

های تارج کبدی ممانعت به عمب آورده و نهایتاب باافات

 Remyla et) بلشاااندساااط  گلوکز تون را ترفی  می

al., 2008، بنابر نتایج این تحقیق حفااور اسااان  مورد .

در جیره غاذایی باه عنوان یاک عاامب محرک، افزایش 

کااتابولیسااام پروتئین و کاهش ساااط  پروتین تام و نیز 

هااای گلیکولیتیااک ماااننااد یاش فاعااالایاات آنازیمافازا

دهیدروژناز را در پی داشاته است که این امر می الکتات

در کاااهش ذتااایر  LDHتاوانااد در راساااتااای نقش 

گالایکوژنی و پیرو آن، افزایش غلظاات گلوکز تون 

که اتتالف بین گروه های تیمار و باشاااد، اما نظر به این

رسد نظر می، به 5و4 هایشااهد معنی دار نیسات )شاکب

و کاااهش پروتئین تحاات  LDHاین اثرات القااای تولیاد 

تاثیر تنش نبوده و در راسااتای تقویت ساایسااتم دفاعی و 

                                                           
1-Glu-corticotropin  
2-Glucocorticoids  

در ارتباط با تحریکات ایمنی بادن مااهیاان بوده اسااات. 

یکی از انوای  CATسایستم دفای آنتی اکسیدانی، آنزیم 

اساااات، کااه جز   9زومهااای موجود در پراکسااایآنزیم

ده و ها بوسادهای دفاعی اولیه سالول نسابت به اکسیدان

را  2O2Hهای آزاد حاصاااله از حذف و زدایش رادیکال

هاا را به اکسااایون مولکولی و آب تساااهیاب نموده و آن

تهییرات . (Hao and Chen, 2012) نمایدمتابولیزه می

رای زیستی ب فعالیت این آنزیم، معموالب به عنوان شاتص

ان دادن وضعیت استرس اکسیداتیو مورد استفاده قرار نش

بنابر نتایج ارائه شااده در تحقیق حاضاار )شااکب  .گیردمی

،، افزایش غلظات اساااان  گیاه مورد در جیره غذایی 1

تون  CATوی دوره تیماار، مهاارکنناده فعاالیت آنزیم 

ی هاداری را بین گروهماهیان بوده است و اتتالف معنی

د، رسجا به نظر میدر اینشان داده است. تیمار و شاهد، ن

در جهت تنری نمودن اساااترس و   CATغلظات آنزیم

اهشی را ، روند کتحریکات سایستم دفای آنتی اکسیدانی

به تبعیت از افزایش غلظت اساااان  در جیره غذایی بچه 

ماااهیااان کپور معمولی، بااه نمااایش گااذارده اسااات، بااه 

در دوزهااای  کااه، افزایش جبرانی فعااالیاات آنزیمنحوی

رود این بااالی اساااان  مشااااهده نگردید و احتمال می

شرای  متاثر از تحریک سیستم دفاعی، افزایش تولیدات 

، افزایش سااط  متابولیساام، )ROS)4گونه فعال اکساایون 

افزایش غلظت گلوکز و سط  باالی سوتت و ساز بدن 

-کالرادیاکسی بوده که نهایتاب تالش در جهت پاکسازی

هاا، مصااارف آنزیم و و تنظیم و تعاادیاب آن آزاد یهاا

تالاریاا  ساااااتاتااار آنازیمی آن را وی مقااابلااه بااا 

های فعال در پی داشااته اساات. این نتایج سااوپررادیکال

1 -Peroxisomes یکی از اندامکهای غشادار سلولی است، که محتوی 
های متابولیک است.های موثر در واکنشانواعی از آنزیم  

Reactive oxygen species-1  
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 929 ...... هایبر فراسنجه  (Myrtus communis L)اثرات تجویز توراکی اسان  مورد 

گیری از ترکیبات با منشا گیاهی نظیر دهد بهرهنشاان می

تواند ساااطوا القایی می  M. communisاساااان  گیاه

تقا بلشاااد. فعاالیات آنتی اکسااایادانی را در مااهیاان ار

، محتوی (M. communis L)هااای گایاااه ماوردبارگ

 های فرار و ترکیبات فالونوئیدی اساااتها، روغنتاانن

(Baytop, 1999)  که تقویت کننده ساایسااتم دفای آنتی

اکساایدانی بوده و اسااان  آن نیز واجد ترکیبات ترپنی، 

که در (Naseian, 1997)  فنلی و پراکسااایادی اسااات

 ب  بهبود کارایی تهذیه و اشااتهاتوانند ساامقادیر کم می

. مطالعات گذشته (Feibt et al., 2005) در ماهیان گردد

دهنده نیز اذعان داشاااتند که مهمترین ترکیبات تشاااکیب

درصااد از وزن  9/11اسااان  گیاه مورد که در مجموی 

دهند عبارتند از اساااان  برگ تشاااک را تشاااکیب می

،، cineole  (4/29%( ،4/22%-1,8هااایی چونتارکیاا 

Limonene  (2/91% ،،Linalool  (0/99%و ،Linalyl 

acetate  (9/1% ،(Barazandeh, 2000)  در این بین، که

ترکیباتی با باالترین درصاااد مشاااارکت چون ساااینئول، 

اثرات آرام بلش، ضاااد آلرژی و محرک ترشاااحااات 

التهابی صفراوی در کبد داشته و آلفا پنین نیز، اثرات ضد

 تحریکات سااایساااتم ایمنی را القا می نمایدو ممانعت از 

(Mir Azadi et al., 2012).  

 

نتایج مطالعه حاضااار نشاااان داد که اگرچه در وول 

روزه ماهیان با جیره غذایی غنی  12ای دوره تیمار تهذیه

، فعالیت (M. communis)گیاه مورد  اساااان شاااده با 

 و  ALP،ALT  ،AST های آنزیمی کبد چونشاااتص

LDHاکساایدانی نظیر و آنزیم آنتیCAT  در ساارم تون

ماااهیااان کپورمعمولی بااه تبعیاات از افزایش غلظاات بچااه

تهییر نموده اساات، ولی سااطوا اسااان  در جیره غذایی 

این تهییرات بیوشیمیایی وبیعی بوده و در نهایت سالمت 

تاثیر قرار نداده اسااات.  از منظر دوز این ماهیان را تحت

مصاارفی مکمب غذایی اسااان  مورد نیز، بنابر نتایج ارائه 

گرم بر کیلوگرم اساااان  میلی 522جیره حاوی شاااده، 

 ن حال اثرات این مکمبگردد. با ایگیاه مورد توصیه می

ویوه در شاارای  تحت غذایی در دیگر ماهیان گرمابی به

ی های تکمیلتنش و یاا چاالش بیماری، نیازمند بررسااای

   تواهد بود.
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