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 روي فاکتورهاي بیوشیمیایی خون بر عصاره بومادرانتجویز خوراکی  بررسی
  )Oncorhynchus mykissکمان ( آالي رنگینقزل

  

  3مهدي بنایی* و 2بهابادي ، محمود نفیسی1مرضیه تقیان

، دانشیار گروه شیالت، دانشگاه خلیج فارس بوشهر2، ارشد شیالت، دانشگاه خلیج فارس بوشهر شجوي کارشناسیدان1
  االنبیاء (ص) بهبهان استادیار گروه شیالت، دانشگاه صنعتی خاتم3

  27/3/1392 تاریخ پذیرش:؛ 24/2/1392تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
ادران ـومـدروالکلی بـصاره هیـوراکی عـویز خـثیر تجأررسی تـژوهش بـن پـدف از ایـه

)Achillea millefoliumدرصد به ازاي هر کیلوگرم غذاي تجاري بر  1و  5/0، 1/0هاي )، در غلظت
این  عنوان یک مدل آزمایشگاهی است. نتیجه کمان به آالي رنگین فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ماهی قزل

داري بر روي سطح ثیر معنیأها تلکلی بومادران به ماهیدهد که تجویز عصاره هیدروامطالعه نشان می
هاي که با  گلیسرید پالسماي ماهیها نداشت. اگرچه سطح کلسترول و تريگلوکز و آلبومین خون ماهی

آزمایش  در طول دوره )>05/0P( داري طور معنی درصد عصاره بومادران تغذیه شدند، به 1داراي  جیره
درصد  1هاي تحت تیمار جیره غذایی داراي ماهیتئین تام و گلبولین پالسما طح پروکاهش یافت، اما س

درصد عصاره بومادران  1استفاده از  که افزایش یافت. با وجود این )>05/0P( دارطور معنی بومادران به
هاي آسپارتات آمینوترانسفراز دار سطح فعالیت آنزیمها موجب افزایش معنیغذایی ماهی در جیره

)ASTفسفاتاز () و آلکالینALPدار سطح فعالیت آنزیم )، در روز پانزدهم و نیز کاهش معنی
داري در سطح فعالیت دیگر آزمایش گردید، اما تغییر معنی ) در پایان دورهCPKفسفوکیناز ( کراتین
مادران تا بو نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از عصاره .)<05/0P( هاي پالسما مشاهده نگردید آنزیم

  ها ندارد. کمان تأثیر نامطلوبی بر فاکتورهاي بیوشیمیایی آن آال رنگیندرصد در جیره قزل 1سطح 
  

  کمان، فاکتورهاي بیوشیمیایی آال رنگینعصاره بومادران، قزل کلمات کلیدي:

                                                             
  mahdibanaee@yahoo.com  به:مسئول مکات*
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  مقدمه
هاي در بافت هابیوتیکویژه آنتی درمان، خطرات ناشی از تجمع زیستی داروها، به باال بودن هزینه

ترین  ها، از مهمبیوتیکهاي باکتریایی مقاوم به آنتیخوراکی آبزیان و نیز افزایش جمعیت سویه
. )2008باراه و همکاران، ( پروري مطرح استمشکالتی است که در مدیریت بهداشتی مراکز آبزي

جاي داروهاي  بهطبیعی  أتوان با جایگزین کردن داروهاي با منشمعتقدند که می گران پژوهشبسیاري از 
اسدي و همکاران، ؛ 2011بنایی و همکاران، ( شیمیایی، از بروز بسیاري از مشکالت پیشگیري نمود

بسیاري در رابطه با اثرات ضدپاتوژنی  هاي پژوهشرو،  از این). 2012؛ احمدي و همکاران، 2012
زاي باکتریایی، انگلی و عوامل بیماريطور تجربی با  هایی که بهبسیاري از گیاهان دارویی بر روي ماهی

(سیوارام و  آمیز بوده است موارد موفقیتبسیاري از که در  اند، صورت گرفته استقارچی مواجهه شده
؛ 2006؛ راوو و همکاران، 2006؛ سیتاراسو و همکاران، 2005؛ راوو و چاکرابارتی، 2004همکاران، 

زایاي استفاده از گیاهان دارویی در مقایسه با داروهاي یکی از م ).2007سواري و همکاران، ویاگندي
شود که بر ماده یا مواد مؤثر، ترکیبات دیگري یافت می شیمیایی این است که در گیاهان دارویی، عالوه

ممکن است موجب تسریع روند جذب گوارشی، تقویت اثر درمانی و نیز کاهش عوارض جانبی و 
  ).2008، آددجی و همکاران، 2005؛ آدامز، 2002، پالتل و همکاران( ها شود سمیت آن

که در است  2گونه گیاه علفی چندساله از خانواده کاسنی 140شامل بیش از  1بومادراندارویی  گیاه
  شوند.از جمله ایران یافت می) 2008(نیمیت و برنات، نیمکره شمالی زمین 

؛ اردستانی و همکاران، 2007همکاران، (ویتالینی و اکسیدانی آنتیخواص دلیل داشتن  ان بهربوماد
کارامندرس  ؛2003؛ کاندان و همکاران، 2002(ماگیاتیس و همکاران، ضد باکتریایی ، ضد درد، )2007

(خلیلی ضدانگلی  ،)2007؛ مازندرانی و همکاران، 2005استوجانویچ و همکاران،  ؛2003و همکاران، 
(بندیک و ضد التهابی ، )1996همکاران، الهی موسوي و (آیت، ضدقارچی )2011و همکاران، 

، ضد فشار خون و کاهنده چربی خون )2007یاواسوگلو و همکاران،  -؛ کاراباي2007همکاران، 
؛ یایش و 2006گروبر و همکاران،  -(لمنز و ضداسپاسم)، ضد تشنج 2000عسگري و همکاران، (

عسگري و و ضد آریتمی قلبی ( )2009لوفر و همکاران،  -(کسوپورضد توموري )، 2006همکاران، 
  .از جایگاه ویژه در میان داروهاي گیاهی برخوردار است) 2000همکاران، 

                                                             
1- Achillea 
2- Asteraceae/Compositae 
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، سورمقیصالحی رات فارماکولوژي بومادران در افزایش ادرار، کاهش زمان انعقاد خون (یثأت
بندیک و )، تنظیم سطح سنتز صفرا در کبد (2009صادقی و همکاران، )، تنظیم قند خون (2007

سیچانی و محمدي؛ 2003کاندان و همکاران، اکسیدانی و ضد میکروبی (ثیر آنتیأ)، ت2006همکاران، 
)، ضد اسپاسمی 2003ایزدي و همکاران، ضدانگلی ()، 2012یخکشی و همکاران، ؛ 2011همکاران، 

اي شدن پوست ) و ضد قرحه1996توزیو و همکاران، )، ضد توموري (2006یایش و همکاران، (
هاي ناشی از )، و ترمیم زخم2002لین و لین، و ترمیم زخم معده ( )2006الکانتی و همکاران، (کاو

  در جانوران آزمایشگاهی به اثبات رسیده است.) 1995والیر، گیسوختگی (
 ،هاي جانوريدر دیگر گونه بومادرانو درمانی  هاي فارماکولوژیکیبا توجه به ویژگیرو  از این

عنوان یک داروي گیاهی جایگزین در درمان و یا  به این گیاه ممکن است فرض براین است که
برداري از  اگرچه الگو .قابل استفاده باشد هاماهی در باکتریایی و انگلیهاي پیشگیري از وقوع بیماري

تواند در اخذ صورت گرفته بر روي دیگر جانوران آزمایشگاهی می هاي پژوهشدست آمده از  هنتایج ب
ها مفید باشد؛ اما متناقض در پیشگیري و درمان ماهی گیاهان داروییمناسب جهت استفاده از تصمیم 

استفاده از گیاهان دارویی تاروند ها، سبب شده بودن اثر درمانی برخی از گیاهان دارویی بر روي ماهی
ثرات عدم آگاهی ما از ا). 2010(بنایی،  با کندي پیش رودها در مقیاس تجاري ماهی بر روي

هاي فردي  بیولوژیکی ترکیبات موجود در عصاره گیاهان دارویی بر این جانوران و نیز خصوصیت
 .مشکالت اصلی بر سر راه استفاده از این ترکیبات باشدها شاید یکی از هاي مختلف ماهیگونه

واند سطح تها میماهیعنوان دارو، بر سالمت  مشتقات گیاهی بهبررسی آزمایشگاهی اثرات  بنابراین
 درگیري ما  تواند در تصمیمخود می را در این زمینه افزایش دهد؛ که این امر به نوبهو دانش ما آگاهی 

جایی که ما  از آن ).2011بنایی و همکاران، ( عنوان دارو مؤثر باشد نظر به استفاده از ترکیب مورد
این مطالعه بررسی از هدف  بنابراینیم؛ ها نداربومادران بر روي ماهی ثیر عصارهأت اطالعاتی درباره

بر روي فاکتورهاي  هیدروالکلی بومادران عصارهمختلف  هاي غلظتثیر أبالینی و بیوشیمیایی ت
 هاي پرورشی در ایرانترین گونه ی از مهمعنوان یک کمان به آالي رنگینبیوشیمیایی خون ماهی قزل

  است.
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  هامواد و روش
 75/146±75/20وزن میانگین کمان (با  نیآالي رنگعدد ماهی قزل 150: اريد تهیه ماهی و شرایط نگه

خریداري و به  و بویراحمد کهگیلویهشهرستان دهدشت، استان خصوصی واقع در  ) از یک مزرعهگرم
انتقال داده  االنبیاء (ص) صنعتی خاتممنابع طبیعی دانشگاه  پرورش آبزیان دانشکده آزمایشگاه تکثیر و

صورت  هلیتري) که ب 200مخزن فایبرگالس ( 12طور تصادفی در  هماهی ب 12از انتقال، شد. پس 
درصدي آب توزیع گردید. پیش از شروع  20طور مجزا با تعویض روزانه  همداربسته و بنیمه سیستم 

نوري  ، دورهآب يدماگراد  درجه سانتی 15±2ط آزماشگاهی (یهفته با شرا 2مدت  ها بهآزمایش، ماهی
LD 8/16 و کربنات کلسیمگرم میلیبراساس  212±3سختی  ،گرم در لیتر میلی 6±1، اکسیژن 
pH2/0±4/7تهیه شده از شرکت ( تجاري ها با جیرهسازگاري ماهی ) سازگار گردیدند. در طی دوره
  ).1999(هینشو،  وزن بدن تغذیه شدند درصد 2صورت دو بار در روز و معادل  هآال بقزل )چینه

 )Achillea millefolium(گیاه بومادران : )Achillea millefolium( گیري از گیاه بومادران عصاره
عسگري ( . براساس گزارش ارائه شده توسطبا آسیاب برقی پودر گردید و عطاري خریداري خشک از

لکلی) هیدروا (عصاره فنلیکآبی) و عصاره پلی تام (عصاره میانگین میزان عصاره )،2003 ،و همکاران
است. گرم  367/12±208/0گرم و  133/16±208/0ترتیب  گرم بومادران خشک به 100دست آمده از  به

، 10درصدي، مقدار  1و  5/0، 1/0 ترتیب جهت تهیه عصاره به، کردن پودر بومادران پس از الک بنابراین
(به آب مقطر  سیسی 300 الکل اتیلیک و سیسی 300 وزن گردید و با پودر بومادرانگرم از  100و  50

روي دستگاه شیکر قرار داده شد. ساعت بر  48مدت  به) مخلوط گردید. مخلوط حاصل 1به  1نسبت 
صاف گردید. سپس با قرار دادن عصاره هیدروالکلی در  ،کاغذ صافی وسیله هب هیدروالکلی ، عصارهسپس

  ه خشک تهیه گردید.عصار گراد، عصاره تغلیظ و در نهایت سانتی درجه 50انکوباتور با دما 
گروه کنترل شامل  1تیمار آزمایشی و  3تصادفی و با  آزمایش در قالب یک طرح کامالً: آزمایش نهایی

 5/0، 1/0هاي عصاره هیدروالکلی بومادران در غلظتهاي تحت تیمار غذاي تجاري غنی شده با  ماهی
بار  2ها روزانه رار انجام گرفت. ماهیتک 3و هر یک با  درصد به ازاي هر کیلوگرم غذاي تجاري 1و 

روز از آغاز  30و  15هاي غذایی فوق تغذیه شدند. پس از گذشت وزنی با جیره درصد 2و معادل 
ها با محلول پودر  صورت تصادفی صید و پس از بیهوش نمودن آن همار بیماهی از هر ت 12آزمایش، 

ضد  ماده دارايهاي خالءدار ها با استفاده از سرنگ دمی آن )، از ساقهگرم در لیترمیلی 200گل میخک (
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در دستگاه سانتریفوژ با هاي خون نمونهپالسما،  تهیهپس جهت سگیري شد. خون EDTAانعقاد 
  .دقیقه قرار داده شد 15مدت  دور در دقیقه به 4000سرعت 

هاي تهیه اده از کیتگیري فاکتورهاي بیوشیمیایی خون با استفاندازه: فاکتورهاي بیوشیمیایی خون
صورت گرفت.  2100یونیکو مدل  UV/VISاسپکتوفتومتر دستگاه  با شده از شرکت پارس آزمون و

نانومتر، آلبومین پالسما براساس  540سطح پروتئین تام پالسما براساس واکنش بایوره و در طول موج 
براساس نسبت آلبومین از بولین پالسما ونانومتر، گل 630گرین و در طول موج واکنش برموکرزول

نانومتر،  500پروتئین تام پالسما، گلوکز پالسما براساس روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و در طول موج 
گیري نانومتر اندازه 510) در طول موج CHO-PAPسطح کلسترول پالسما نیز به روش آنزیمی (

) ALTآالنین آمینوترانسفراز () و ASTهاي آسپارتات آمینوترانسفراز (گردید. سطح فعالیت آنزیم
نانومتر، الکتات  340در طول موج  +NADو تبدیل آن به  NADPHپالسما براساس مقدار مصرف 

ن ینانومتر، آلکال 340) پالسما براساس تبدیل پیروات به الکتات در طول موج LDHدهیدروژناز (
نانومتر،  405فات و در طول موج فنیل فسفات به نیتروفنول و فس) براساس تبدیل نیتروALPفسفاتاز (
نانومتر تعیین و  340فسفات به کراتین در طول موج ) براساس تبدیل کراتینCKفسفوکیناز (و کراتین

. ها محاسبه گردیدو فرمول ارائه شده در دستورالعمل کیت ODبراساس میزان جذب نوري 
  .)1998(توماس،  ها صورت گرفتیتگیري کلیه فاکتورهاي بیوشیمیایی براساس دستورالعمل ک اندازه

در ) ANOVAها به روش تجزیه واریـانس یـک طرفـه (   تجزیه و تحلیل داده: هاتجزیه و تحلیل داده
مقایسـه   شـد؛ انجام  SPSS 19 (IBM) افزار و با استفاده از نرم) α=  05/0( درصد 95سطح اطمینان 

  ) نشان داده شده است..Mean±S.D( نتایج براساس آزمون توکی صورت گرفت. نیز باها میانگین
  

  نتایج
 بومادران عصاره داراي هاي تحت تیمار جیرهدر بین ماهی یتلفات گونه هیچآزمایش  در طی دوره

 عصاره داراي هاي تحت تیمار جیرهصفرا در ماهی گیري در حجم کیسه گردید. افزایش چشمنمشاهده 
آزمایش بود. با توجه به محتویات سیستم  شده در طول دوره ترین تغییر بالینی مشاهده مهم، بومادران

  ها نیز مشاهده نگردید.ماهی يها، تغییري در اشتهاماهی گوارش و رفتار تغذیه
  



 1392) زمستان 4)، شماره (2زیان (برداري و پرورش آب بهره 
 

78 

تا  1بومادران در نمودارهاي  هاي تحت تیمار عصارهتغییر سطح فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ماهی
 يهاداري در سطح گلوکز خون ماهیتغییر معنیست آمده، د هبراساس نتایج بنشان داده شده است.  3

آزمایش،  تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل در طی دوره آزمایش مشاهده نگردید. در پایان دوره
طور  عصاره بومادران، به درصد 1 داراي هاي تحت تیمار جیرهسطح کلسترول در خون ماهی

 هایی که با جیرهگلیسرید در پالسماي ماهی. سطح تري)>05/0P( داري کمتر از گروه کنترل بود معنی
داري آزمایش کاهش معنی عصاره بومادران تغذیه شدند، در طول دوره درصد 1و  5/0 دارايغذایی 
 .)1(شکل  )>05/0P( دادنشان 

  
  بومادران تلف عصارههاي مخهاي تحت تیمار غلظتگلیسرید در خون ماهیتغییر سطح گلوکز، کلسترول و تري - 1شکل 

  باشد ها در هر فاکتور بیوشیمیایی پالسما می درصد بین تیمار 5دار در سطح  حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی
  باشد انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده

  
پایان بومادران در  درصد 1 دارايهاي تحت تیمار جیره غذایی سطح پروتئین تام پالسماي ماهی

داري در سطح آزمایش، تغییر معنی داري افزایش یافت. در طول دورهطور معنی آزمایش، به دوره
آزمایش، سطح گلبولین  . در پایان دوره)P <05/0( هاي تحت تیمار مشاهده نگردیدآلبومین خون ماهی
مادران تغذیه شدند عصاره بو درصد 1و  1/0غذایی غنی شده با  هایی که با جیرهدر پالسماي ماهی

  .)2(شکل  )>05/0P( بودیشتر از گروه کنترل بداري طور معنی به
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  بومادران هاي مختلف عصارهتحت تیمار غلظتهاي : تغییر سطح پروتئین تام، آلبومین و گلبولین در خون ماهی2شکل 

  باشد هر فاکتور بیوشیمیایی پالسما می ها در درصد بین تیمار 5دار در سطح  حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی
  باشد انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده

  
  هايدر خون ماهی CPKو  AST،ALT ،LDH ،ALPهاي : تغییر سطح فعالیت آنزیم3شکل 

  .بومادران هاي مختلف عصاره تحت تیمار غلظت
  باشد ها در هر فاکتور بیوشیمیایی پالسما می صد بین تیماردر 5دار در سطح  حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی

  باشد انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده
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هاي پالسماي ماهی CPKو  ALT ،LDHهاي داري در سطح فعالیت آنزیماگرچه تغییر معنی
تغذیه اما ؛ )<05/0P( روز از شروع آزمایش مشاهده نگردید 15تحت تیمار بومادران پس از گذشت 

دار سطح فعالیت روز، موجب افزایش معنی 15عصاره بومادران در طی  درصد 1 داراي ها با جیرهماهی
در  CPKسطح فعالیت آنزیم در پایان دوره آزمایش، . )>05/0P( در خون گردید ALPو  ASTآنزیم 

 دادر نشان دا، کاهش معنیعصاره بومادران درصد 1 داراي هاي تحت تیمار جیرهخون ماهی
)05/0P<(داري مشاهده نشدها تغییر معنیکه در سطح فعالیت دیگر آنزیم ، در حالی )05/0P>( 

  .)3(شکل 
  
  بحث

دارویی از جایگاه ویژه در طب  با توجه به خاصیت دارویی و ضدباکتریایی بومادران، این گیاه
هاي مختلف آزمایشگاهی مدل سنتی برخوردار است. نتایج حاصل از تجویز این گیاه دارویی بر روي

یخکشی و همکاران، ( گذاردنیز بر روي این خاصیت دارویی و ضدباکتریایی بومادران صحه می
و  5/0، 1/0هاي غذایی غنی شده با نسبت کمان با جیره آالي رنگیندر این آزمایش، ماهی قزل). 2012

آزمایش، تغییري در  دوره ولدر طند. روز تغذیه شد 30مدت  درصد عصاره هیدروالکلی بومادران به 1
در ضمن در مشاهده نگردید. در مقایسه با گروه کنترل هاي تحت تیمار و اشتهاي ماهیاي تغذیهرفتار 

  هاي تحت تیمار و نیز گروه کنترل دیده نشد.آزمایش تلفاتی در از گروه طول دوره
ثیر أها نداشته است. اما تون ماهیثیري بر روي سطح گلوکز خأبومادران ت اگرچه تجویز عصاره

ثیر عصاره أت دهنده هاي صحرایی مبتال به دیابت شیرین، نشانهیپوگلیسمیک بومادران بر روي موش
کاهش سطح گلوکز  ).2009این جانوران است (صادقی و همکاران،  تنظیم قند خونبومادران در 

 مارینو تحت تیمار عصاره سیلی ،Oncorhynchus mykissکمان  آال رنگینهاي قزلخون ماهی
)Silybum marianum) ( ،هاي ماهی) گربه 2011بنایی و همکارانClarias lazera ، تحت تیمار

  .نیز گزارش شده است )2002الصالحی، ) (Allium sativum) و سیر (Allium cepaعصاره پیاز (
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 ، آلفا6، کارواکرول5، سینئول4کاریوفیلن ،3، کامفر2، بورنئول1لینالول مانندان داراي ترکیباتی بومادر
ترپنوئیدها و موم ، مونوترپنوئیدها و سزکوئیها، گلوکو آلکالوئید، فالونوئید9، توجن8و بتاپینن 7پینن

 ترین فالونویید موجود در گیاه بومادران، کوئرستین نام دارد مهم ).2004جوادیان و همکاران، است (
، کاهش بنابراین. نمایدمیسنتتاز از بیوسنتز کلسترول جلوگیري چربکه با مهار فعالیت آنزیم اسید 
در پایان دوره عصاره بومادران  درصد 1 داراي هاي تحت تیمار جیرهسطح کلسترول در خون ماهی

 درصد 1و  5/0 دارايغذایی   هایی که با جیرهگلیسرید در پالسما ماهیتري و کاهش سطح آزمایش
ثیر کوئرستین بر روي أآزمایش نیز ممکن است ناشی از ت ه شدند، در طول دورهعصاره بومادران تغذی

تواند یکی از از سویی دیگر، افزایش روند دفع کلسترول از طریق صفرا، میروند سنتز کلسترول باشد. 
کاهش سطح بومادران باشد.  هاي تحت تیمار عصارهعوامل کاهش سطح کلسترول در خون ماهی

تحت  ترتیب که به ،و گربه ماهی کمانآالي رنگینهاي قزلگلیسرید در خون ماهیکلسترول و تري
نیز گزارش شده است عصاره پیاز و سیر ) و 2011بنایی و همکاران، ( مارینتیمار عصاره سیلی

آلفا  7برخی از گیاهان، از طریق افزایش سطح فعالیت آنزیم  عصاره .)2002الصالحی، (
هاي کبدي موجب افزایش دفع میزان کلسترول و کاهش سنتز در سلول هیدروکسیالز کلسترول

. گرددگلیسرید خون میشوند که همین امر موجب کاهش سطح کلسترول و تريکلسترول سلولی می
گلیسرید، کلسترول تام و لیپوپروتئین با ثیر مصرف طوالنی مدت عصاره بومادران در کاهش تريأت

) در خون افراد داوطلب موید HDLیش سطح لیپوپروتئین با دانسیته باال () و افزاLDLدانسیته پایین (
به سایر  LDL). کلسترول سنتز شده در کبد، از طریق 2000عسگري و همکاران، این امر است (

 بنابراینبرد. هاي محیطی را به کبد میکلسترول بافت HDLکه  یابد، در حالیهاي بدن انتقال میبافت
  دفع کلسترول از طریق صفرا باشد. تسریع فرایند دهنده تواند نشانخون می HDLافزایش سطح 

 

                                                             
1- Linalol 
2- Borneol 
3- Camphor 
4- Caryophllene 
5- Cineol 
6- Carvacrol 
7- α-Pinen 
8- β-Pinen 
9- Thujene 
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درصد  1 دارايهاي تحت تیمار جیره غذایی سطح پروتئین تام پالسما ماهیآزمایش  در پایان دوره
هاي تحت تیمار مشاهده که تغییري در سطح آلبومین خون ماهی افزایش یافت. در حالیبومادران 

 درصد 1و  1/0هایی که با جیره غذایی غنی شده با سطح گلبولین در پالسماي ماهی یشنگردید. افزا
ثیر بومادران در تقویت أت ممکن است نشان دهندهآزمایش،  عصاره بومادران تغذیه شدند در پایان دوره

ها ایفا اهیهاي ایمنولوژیکی مسزایی در فعالیت هها، نقش بزیرا، گلوبولین. ها باشدسیستم ایمنی ماهی
هاي پالسما، همراه با خاصیت ضد باکتریایی افزایش سطح گلبولین ).2011بنایی و همکاران، (کنند می

تواند عامل مهمی در تقویت بومادران می ترکیبات موجود در عصاره )2012یخکشی و همکاران، (
ایی عصاره بومادران، به خاصیت ضدباکتریبومادران باشد.  هاي تحت تیمار عصارهسیستم ایمنی ماهی

؛ یعقوبی و 2007، ؛ الینمی2005استوجانویچ، شود (ها نسبت داده میها و ترپنفالونوئیدها، ساپونین
تجویز گیاهان دارویی با خاصیت از سویی دیگر،  ).2009؛ موتانا و همکاران، 2007همکاران، 

جانوران گردد  یش رشد و بهبود کیفیت الشهتواند سبب تغییر فلور باکتریایی روده، افزا بیوتیکی می آنتی
داري در سطح آلبومین و پروتئین تام تغییر معنی). 2008؛ تکیلی و همکاران، 2004گوو و همکاران (

غذایی غنی شده با عصاره پیاز و سیر  با جیرهترتیب  بهکمان که  آالي رنگینو قزل ماهی پالسماي گربه
  تغذیه شدند، گزارش نشده است. )2011بنایی و همکاران، ( رینماو عصاره سیلی )2002الصالحی، (

 داراي هایی که با جیرهدر خون ماهی ALPو  ASTدار سطح فعالیت آنزیم افزایش معنی برخالف
و  ALT ،LDHهاي داري در سطح فعالیت آنزیمتغییر معنیتغذیه شدند؛ عصاره بومادران درصد  1

CPK مشاهده روز از شروع آزمایش،  15پس از گذشت بومادران  هاي تحت تیمارپالسماي ماهی
 1 داراي هاي تحت تیمار جیرهدر خون ماهی CPKسطح فعالیت آنزیم دار کاهش معنی .نگردید
هاي در پایان دوره آزمایش، نیز تنها تغییر مشاهده شده در سطح فعالیت آنزیمعصاره بومادران،  درصد

جایی که  هاي گروه کنترل است. از آنبومادران در مقایسه با ماهیهاي تحت تیمار ماهیدر پالسما 
با  بنابراینسلولی است؛  ءبروز آسیب به غشا ها در خون نشان دهندهافزایش سطح فعالیت این آنزیم

و  )2010میرزائی و همکاران، ؛ 2006کاور و همکاران، نیک(خاصیت ضد رادیکالی توجه به 
توان می )2007؛ ویتالینی و همکاران، 2007اردستانی و همکاران، دران (اکسیدانی عصاره بوما آنتی

ها و آزاد شدن سلول ءچنین انتظار داشت که تجویز بومادران مانع از پراکسیداسیون لیپیدي غشا
ماریندر جیره هاي پایین عصاره سیلیاستفاده از غلظت به داخل پالسما گردد.شده ذکر  هاي آنزیم

و  AST ،ALT ،ALP ،CKهاي آنزیمکمان سبب تنظیم سطح فعالیت آالي رنگینلغذایی ماهی قز



 و همکاران مرضیه تقیان

83 

LDH هاي کاهش سطح فعالیت آنزیم). 2011بنایی و همکاران، ها گردید (پالسما ماهیدرAST  و
ALT  2002الصالحی، (نیز مشاهده گردید سیر  پیاز وهاي تحت تیمار عصاره  ماهیگربه در پالسما.( 

داري بر روي  ثیر معنیأتجویز عصاره اتانولی بومادران تنشان دادند که  )2008( ارانراه چمنی و همک
خاصیت  شته است.ندا در گوسفندهاي تحت تیمار هاي پالسماها و فعالیت آنزیمسطح الکترولیت

اکسیدانی عصاره آبی و هیدروالکلی بومادران و نقش حفاظتی آن در پیشگیري از پراکسیداسیون آنتی
تجویز  هاي قرمز به اثبات رسیده است.گلبول ء) در غشاSH-هاي تیول ( ي و حفاظت از گروهلیپید

) سبب LPSساکارید () و لیپوپلیd-GalNگاالکتوزآمین (هاي تحت تیمار ديبه موشبومادران  عصاره
سما ها در پال آنهاي آمینوترانسفراز کبدي به سطح نرمال  تنظیم و بازگرداندن سطح فعالیت آنزیم

 A حلقه 7و  5هاي هیدروکسیل موجود در جایگاه گروهدر واقع،  ).2006یایش و همکاران، گردید (
روجاز و ساچز دي( ها را خنثی نمایند هاي آزاد واکنش دهد و آنتواند با رادیکالفالونوئیدها می هسته

و در درمان تواند می یدهایوفالون دلیل داشتن طیف وسیعی از بومادران به بنابراین). 1996همکاران، 
  هاي ناشی از استرس اکسیداتیو مؤثر باشد.بیماريپیشگیري از 

عنوان یک ابزار  تواند بهگیري روند تغییرات فاکتورهاي بیوشیمیایی خون میجایی که اندازه از آن
اکتورها بینی و پایش سالمت یک موجود زنده تلقی شود؛ از این فکلینیکی و بالینی مناسب جهت پیش

ثیر عصاره أرو با در نظر گرفتن ت توان براي تعیین سالمت دارویی بهره جست. از ایننیز می
توان چنین اذعان کرد که کمان می آالي رنگینهیدروالکلی بومادران بر فاکتورهاي بیوشیمیایی ماهی قزل

آال بالمانع قزل ي ماهیهااستفاده از عصاره این گیاه دارویی در پیشگیري و درمان برخی از بیماري
  باشد. می
  

  سپاسگزاري
دانشگاه  ،پژوهشی دانشکده منابع طبیعیمحترم با حمایت مالی معاونت  پژوهشاین مطالعه و 

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی  گروه شیالتخلیج فارس بوشهر و نیز همکاري 
دانند از ین نویسندگان این مقاله بر خود واجب میاالنبیاء (ص) بهبهان انجام شده است. همچن خاتم

  .نمایندتقدیر  دوست حقی که در طی این پروژه با ما همکاري داشتند،بهزاد نعمتمهندس   جناب آقا
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