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بر بهبود توان فیزیولوژیکی  )Althaea officinalis(ارزیابی تاثیر عصاره گیاه ختمی 
  سرب و کادمیومدر مواجهه با  )Cyprinus carpio(ماهی کپور معمولی 
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  1چکیده

نشان  هاپژوهشباشند. مندان آن میزیست و زیستفلزات سنگین جزء عناصر سمی براي محیط
ها در جانوران هاي ناشی از آالیندهاند که گیاهان دارویی تاثیر مثبتی در جلوگیري از بروز آسیبداده

گل گیاه ختمی بر ارتقاء توان فیزیولوژیک ماهی کپور معمولی ، بررسی اثرات پژوهشدارند. هدف از این 
)Cyprinus carpioقطعه  150در این پژوهش،  باشد.) در مواجهه با فلزات سنگین سرب و کادمیم می

گروه کنترل، پیش درمان، فلز و  4روزه در  14گرم) براي یک دوره  50-100ماهی کپور معمولی (
برداري از ماهیان جهت بررسی تغییرات پارامترهاي بیوشیمیایی خون در ونهفلز+دارو قرار داده شدند. نم

انجام  کادمیم و سربروزهاي سوم، هفتم و چهاردهم پس از مواجهه با غلظت تلفیقی فلزات سنگین 
سازي دارو) بعد از آلوده + کننده گل ختمی (پیش درمان و فلزهاي دریافتشد. نتایج نشان داد در گروه

داري نداشت. ، کلسترول، پروتئین کل و گلوکز تغییرات معنیALPو  LDH ،ASTهاي نزیممیزان آ
داري نسبت سازي تغییرات معنیمیزان این فاکتورها در گروهی که گل ختمی دریافت نکردند بعد از آلوده

ی طبیعبه گروه کنترل نشان داد. با توجه به اینکه مواجهه با فلزات سنگین موجب تغییرات غیر
تواند رسد که استفاده از عصاره گیاهی گل ختمی میشوند، به نظر میهاي بیوشیمیایی خون میشاخص

  محیطی گردد.هاي زیستموجب افزایش توان فیزیولوژیک ماهی در مقابل اثرات منفی آالینده
  

  فلزات سنگین، کپور معمولی، فاکتورهاي بیوشیمیایی خون، گیاه دارویی   کلیدي: هايواژه
                                                

   mohiseni@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
هاي ها در منابع آبی است. امروزه اغلب آبهاي محیطی دو دهه اخیر حضور آالیندهیکی از بحران

هاي صنعتی و انسانی هستند. ایـن پسـماندها کننده مواد و عناصر سمی ناشی از فعالیتطبیعی دریافت
وجودات آبزي، با ایجاد آوري بر بوم سازگان آبی شده و عالوه بر مرگ و میر مباعث ایجاد اثرات زیان

 ).2013گـواد و رمـزي، گردنـد (عبـد العوارض منفی در آبزیان زنده مانع از رشد و تولیدمثل آنها می
هـاي پژوهش ي اخیـرهـاسـال یتـا طـ دیـموجب گرد يآبز یاز سالمت منابع خوراک نانیکسب اطم
و  ياری(شـهر ردیـانجـام گ نیخصوص فلزات سنگهب یمواد سم انیآبز یآلودگ زانیاز نظر م بیشماري
هاي هاي رفتاري، آسیبسرب به عنوان یک ماده سمی در محیط آبی عالوه بر آسیب ).2010 همکاران،

ي ضرورریفلز غ یک زیکادمیم ن).  2000بیوشیمیایی و فیزیولوژیک را نیز به دنبال دارد (گورر و ارکال، 
از این رو منجر به بروز اثرات نامطلوبی و  شتهاند انیبدن آبز ییایمیوشیب يهادر واکنش ینقش است که

 یخـون يهـاشاخص شده در جادیا راتییتغ ).2007سوئیتی و همکاران، (گردد بر موجودات آبزي می
در  یخـون يهاشاخصها بربررسی اثرات آالینده به همین دلیل وابسته است یطیمح راتییاغلب به تغ

شود یرابطه انجام م نیکه در اهایی پژوهشو  یطیمح يهایدگآلو ینیدر بازب ايبه طور گسترده انیآبز
با توجه به اینکه امروزه رویکرد گسترده جهـان ). 2012ساتیا و همکاران، ( دنریگیاستفاده قرار م وردم

 یاهیمحصوالت گ ینیگزیجارو از این باشد،به استفاده از ترکیبات طبیعی جهت پیشگیري و درمان می
از  ياریاسـت کـه بسـ ییهـاتیـاز جملـه فعال يپـروريدر صـنعت آبـز ییایمیشـ يداروهـا يبه جا

از  یکـی Althaea officinalis گل ختمـی بـا نـام علمـی .کنندیتحقق آن تالش م يپژوهشگران برا
در  يادیبرگ و گل، اثرات ز شه،یمختلف آن از جمله عصاره ر يهامهم است که بخش ییدارو اهانیگ

 کـهیی آنجـااز  ).2012سـادیگهارا و همکـاران، موجـودات مختلـف دارد (و بهداشت  یحفظ سالمت
 ریو تاث ییایمیوشیب يهاشاخصتغییر ) بر رهی(در ج یبه صورت خوراک یختم اهیعصاره گل گ راتیتاث

 نیا ،است چندان به آن پرداخته نشدهاست که  ياز جمله مواردها آالیندهدر برابر  یآن بر مقاومت ماه
 یکپـور معمـول یمـاه بازیابی توان فیزیولوژیـک را بر یختم اهیعصاره گل گ ریارد تاثد یسع پژوهش

  قرار دهد. یابیمورد ارزمتعاقب مواجهه با فلزات سنگین 
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  هامواد و روش
عدد  12مخزن و با سه تکرار ( 4گرم) در  50- 100قطعه ماهی کپور معمولی (محدوده وزنی  150تعداد 

دو هفته جهت فرآیند سازگاري نگهداري شده و طی این مدت ماهیان با جیـره ماهی در هر مخزن) به مدت 
(لرنـر و  درصد وزن بدن) با استفاده از خوراك مصنوعی ماهی کپور مورد تغذیـه قـرار گرفتنـد 3نگهداري (
درصد در مدت زمان آزمایش انجام شد. پس  30تا  10). تعویض آب مخازن روزانه به میزان 2007همکاران، 

طی فرآیند سازگاري، ماهیان در غالب یک طرح کامالً تصادفی با سه تیمار به همراه یک گروه کنترل مورد از 
اي دز بهینه خوراکی گل ختمی بـا بررسـی تغییـرات آزمایش قرار گرفتند. پیش از شروع آزمایش، در مطالعه

ده). پس از تعیین دز بهینه عصـاره ها منتشر نشپارامترهاي بیوشیمیایی خون در ماهی کپور به دست آمد (داده
بندي شدند. گرم بر کیلوگرم غذا) بچه ماهیان به سه گروه بدین شرح تقسیممیلی 5/0در جیره غذایی ماهیان (

در گروه اول بچه ماهیان ابتدا پیش از مواجهه با فلزات سنگین به صورت پیش درمان بـه مـدت دوهفتـه بـا 
درصد وزن بـدن تغذیـه شـده  3گیاه گل ختمی با دز بهینه و به میزان  استفاده از جیره غذایی حاوي عصاره

گرم در لیتـر) و میلی 5/0سپس به مدت دو هفته در معرض غلظت تلفیقی زیرکشنده فلزات سنگین کادمیم (
). در گروه دوم بچه 2009اسانا و همکاران، ؛ 1992گرم در لیتر) قرار گرفتند (آالم و موغان، میلی 5/0سرب (

هیان به مدت دو هفته در معرض غلظت تلفیقی زیرکشنده فلزات سنگین مذکور قرار گرفتند. تغذیـه بچـه ما
درصد وزن بدن) انجام شد.  3ماهیان این گروه در طول دوره آزمایشی با استفاده از جیره تجاري ماهی کپور (

ایشی قرار گرفته و با استفاده بچه ماهیان گروه سوم همزمان با گروه اول و دوم در معرض فلزات سنگین آزم
هاي دریافـت کننـده از جیره غذایی حاوي دز بهینه عصاره گیاه گل ختمی مورد تغذیه قرار گرفتند. در گروه

فلزات سنگین، تعویض آب به صورت روزانه با آب حاوي مقدار مشابه از فلز سنگین مورد نظر انجـام شـد 
شد. الزم به ذکر اسـت کـه یـک زن به شکل ثابتی حفظ میبه نحوي که غلظت فلز سنگین آزمایشی در مخا

گروه بدون فلز سنگین و گیاه دارویی (گروه کنترل) نیز به صورت همزمان بـا تیمارهـاي آزمایشـی در نظـر 
هاي آزمایشی در برداري از گروهشده و نمونه اه گروه کنترل در سه تکرار انجامگرفته شد. کلیه تیمارها به همر

گیـري از سـاقه دمـی بـه هفتم و چهاردهم پس از مواجهه با فلزات سنگین آزمایشی با خـون روزهاي سوم،
وسیله سرنگ آغشته به هپارین به منظور انجام آنالیزهاي بیوشیمیایی انجام گرفت. پـس از جداسـازي سـرم 

 با و 1ن و منهاي تهیه شده از شرکت پارس آزموهاي بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتگیري شاخصاندازه
  یونیکو آمریکا) انجام گرفت. 2100(مدل  UV/Visاسپکتروفتومتر دستگاه 

                                                
1- Man 
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و  NADPH) پالسما براساس مقدار مصرف ASTآسپارتات آمینوترانسفراز ( سطح فعالیت آنزیم
) پالسما براساس تبدیل LDHنانومتر، الکتات دهیدروژناز ( 340در طول موج  NAD+تبدیل آن به 
فنیل ) براساس تبدیل نیتروALP( ن فسفاتازینانومتر، آلکال 340کتات در طول موج پیروات به ال

)، سطح پروتئین 1999(موس و هندرسون،  نانومتر 405فسفات به نیتروفنول و فسفات و در طول موج 
نانومتر، گلوکز پالسما بر اساس روش آنزیمی  540تام پالسما بر اساس واکنش بایوره و در طول موج 

نانومتر، سطح کلسترول پالسما نیز به روش آنزیمی و در طول  500ز اکسیداز و در طول موج گلوک
ها و فرمول ارائه شده در دستورالعمل کیت ODتعیین و براساس میزان جذب نوري  نانومتر 510موج 

) One Way ANOVAها با استفاده از آنالیز یک طرفه واریانس (). تجزیه داده1998(توماس،  محاسبه گردید
ها از آزمون چند ) انجام شده و جهت مقایسه میانگین19(نسخه  SPSSافزار و با استفاده از نرم

  اي دانکن استفاده گردید.دامنه
  

  نتایج
تغییرات فاکتورهاي بیوشیمیایی در روزهاي سوم، هفتم و چهاردهم پس از مواجهه با فلزات 

، LDH ،ASTدست آمده سطح . بر مبناي نتایج بهنشان داده شده است 6تا  1هاي سنگین در شکل
ALP  و میزان پروتئین کل در ابتدا افزایش و سپس روند کاهشی نشان داد. در گروه فلز افزایش در

 + ). در گروه پیش درمان و فلز>05/0Pمیزان فاکتورهاي ذکر شده نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (
طابق هم بوده و نسبت به گروه کنترل تغییرات قابل توجهی نداشت. دارو تغییر در این فاکتورها تقریباً م

داري در غلظت دهنده تغییرات معنیطرفه نشانتغییرات فاکتورهاي خون با توجه به آنالیز واریانس یک
هاي آزمایشی در روزهاي سوم، هفتم و بین گروه ALPو  LDH ،ASTهاي آنزیم گلوکز و پروتئین،

داري مشاهده نشد. بین گروه کنترل و ) ولی در میزان کلسترول تفاوت معنی>05/0P(چهاردهم بوده 
، کلسترول و پروتئین کل)، ALPهاي دیگر در برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی در روز سوم (گروه

، کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) تفاوت LDH ،ALP ،ASTهفتم (پروتئین کل) و چهاردهم (
  ).3تا  1 هايلداري دیده شد (جدومعنی
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خون در بچه ماهیان کپور معمولی در روزهاي مختلف پس از مواجهه با غلظت تلفیقی   LDHروند تغییرات -1 شکل

  فلزات سنگین سرب و کادمیم
  

  
خون در بچه ماهیان کپور معمولی در روزهاي مختلف پس از مواجهه با غلظت تلفیقی  ASTروند تغییرات  -2 شکل

  سرب و کادمیمفلزات سنگین 
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خون در بچه ماهیان کپور معمولی در روزهاي مختلف پس از مواجهه با غلظت تلفیقی  ALPروند تغییرات  -3 شکل

  فلزات سنگین سرب و کادمیم
  

0

100

200

300

روز سوم روز هفتم روز چهاردهم

کنترل پیش درمان
فلز فلزودارو

  
ه بـا غلظـت روند تغییرات کلسترول خون در بچه ماهیان کپور معمولی در روزهاي مختلف پس از مواجهـ -4شکل 

  تلفیقی فلزات سنگین سرب و کادمیم
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خون در بچه ماهیان کپور معمولی در روزهاي مختلف پس از مواجهـه بـا غلظـت روند تغییرات پروتئین  -5 شکل 

  تلفیقی فلزات سنگین سرب و کادمیم
  

  

   
از مواجهه با غلظت تلفیقی  در بچه ماهیان کپور معمولی در روزهاي مختلف پسروند تغییرات گلوکز خون  -6 شکل

  فلزات سنگین سرب و کادمیم
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گیري شده در روز سوم پس از مواجهـه بـا غلظـت تلفیقـی مقایسه میانگین فاکتورهاي بیوشیمیایی اندازه -1 جدول
  فلزات سنگین سرب و کادمیم در بچه ماهیان کپور معمولی

  LDH AST  ALP گلوکز  پروتئین کل  کلسترول  
 17/1b 49/08±5a 71±4a 65±2a 3±0a 91±4a±198  گروه کنترل

 8a 44±12a 107±11b 218±72ab 9±0b 78±9a±44  گروه پیش درمان+دارو

 31ab 145/07±53a 114±11b 356±92b 8±0b 90±7a±107  دارو- گروه فلز

 78b 123/07±20a 131±5b 274±9b 8±0b 106±9a±233  گروه فلز

  .)>05/0Pباشد (ها میدار بین گروهوجود اختالف معنی دهندهحروف غیر مشابه در هر ستون نشان*

  
پس از مواجهـه بـا غلظـت تلفیقـی گیري شده در روز هفتم مقایسه میانگین فاکتورهاي بیوشیمیایی اندازه -2جدول 

  فلزات سنگین سرب و کادمیم در بچه ماهیان کپور معمولی
  LDH AST  ALP گلوکز  پروتئین کل  کلسترول  

 25a 43±5a 79±4a 68±3a 2±0a 89±5a±213  گروه کنترل

 5a 70±11ab 75±13/01a 120±20ab 9±1/01b 129±4b±79/03  گروه پیش درمان+دارو

 25a 59±6a 73±10a 141±39ab 8±1b 148±4c±95  گروه فلز+دارو

 77a 236±101b 123/07±34a 198±58b 10±1b 140±3bc±168  گروه فلز

  .)>05/0Pباشد (ها میدار بین گروهدهنده وجود اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ستون نشان*

  
گیري شده در روز چهاردهم پس از مواجهه با غلظت تلفیقی مقایسه میانگین فاکتورهاي بیوشیمیایی اندازه -3جدول 

  فلزات سنگین سرب و کادمیم در بچه ماهیان کپور معمولی
  LDH AST  ALP گلوکز  پروتئین کل  کلسترول  
 17/0b 40±2a 63±1a 70±1a 3±0a 68±1a±251  کنترلگروه 

 10/03a 90±8b 145±18b 216±59/09b 7±0b 117±4b±71  گروه پیش درمان+دارو

 28a 68/09±14b 102±18ab 237±13b 7±1/09b 117±17b±107  گروه فلز+دارو

 57ab 118±21b 109±4b 287±9/01b 7±0b 106±12b±169  فلز
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  بحث
هاي مختلف در بیوشیمیایی خون موجودات زنده در نتیجه مواجهه با آالینده تغییر در فاکتورهاي

تفاوت  پژوهشهاي گوناگون گزارش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش
، کلسترول، پروتئین کل و گلوکز در تیمارهاي LDH ،ALP ،ASTهاي داري در سطح آنزیممعنی

هاي بدن آبزي است که با وه کنترل مشاهده شد. کبد یکی از مهمترین بافتآزمایشی در مقایسه با گر
هاي آن در چنین دچار آسیب شده و اختالل در عملکرد آنزیم هاقرار گرفتن ماهی در معرض آالینده

هاي رسد افزایش آنزیم). بنابراین به نظر می2007شرایطی امري بدیهی است (آگراهاري و همکاران، 
LDH ،ALP و AST دیدگی بافت کبد و اختالل در عملکرد این بافت باشد. تواند به دلیل آسیبمی

ها کاهش نیز نسبت به گروه کنترل با مشاهده روند تغییرات عالوه بر افزایش در سطح این آنزیم
اي مرتبط است (فري و همکاران، هاي تغذیهها با فعالیتمشاهده شد. از آنجائیکه فعالیت این آنزیم

)، ممکن است این روند به علت کاهش در نرخ متابولیکی بدن ماهی باشد. از سوي دیگر فلزات 2010
توانند منجر به ایجاد استرس در ماهی و پیامدهاي منفی آن گردند. استرس سنگین سرب و کادمیم می

پرکاري  شود و طیمسبب تولید کورتیکواستروئیدها بوده و منجر به افزایش عملکرد غده تیروئید می
تواند دلیل افزایش غیر نرمال سطح کلسترول و این امر می رفتهتیروئید کاتابولیسم کلسترول نیز باال 

  ).1983ماهیان باشد (گیل و پنت،  خون
همانطور که در نتایج این بررسی مشاهده شد، میزان پروتئین کل پالسما ابتدا افزایش و سپس روند 

گزارش کردند ماهی تحت شرایط استرس ممکن  )2011(مکاران کاهشی را نشان داد. ساراوان و ه
است پروتئین را براي تامین انرژي جهت نگهداشتن فعالیت فیزیولوژیکی افزایش یافته بدن استفاده 

چنین تواند دلیل افزایش در سطح پروتئین پالسما باشد. همهاي کبدي نیز میکند. از سوي دیگر آسیب
تواند به دلیل افزایش ترکیبات ایمنی پروتئینی مانند لیزوزوم و کاهش آن یافزایش در سطح پروتئین م

ها سازي با آالیندهبه دلیل سرکوب سامانه ایمنی باشد. بنابراین افزایش پروتئین کل در ابتداي آلوده
باشد احتماالً با فعال شدن سیستم ایمنی و کاهش ناگهانی آن را به دلیل سرکوب این سیستم مرتبط می

تواند به دلیل فرآیند ). از سوي دیگر دلیل افزایش غلظت گلوکز می2010(کیخسروي و همکاران، 
). همچنین یکی دیگر از علل تغییر در غلظت گلوکز به 2011گلکونئوژنزیز باشد (ساراوان و همکاران، 

ورتیزول نیز در تنظیم هایی مانند گلوکاگون و کباشد. برهم کنش هورمونها میدلیل بروز آسیب به کلیه
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اي هاي واسطهغلظت گلوکز پالسما موثرند. بنابراین استرس وارد شده موجب تغییر در میزان هورمون
  ).2007شود (آگراهاري و همکاران، شده که این امر باعث افزایش گلوکز خون در ماهی می

هاي بیوشیمیایی خون دهند که اثرات منفی ایجاد شده در فاکتورگزارشات علمی موجود نشان می
تواند با استفاده از گیاهان دارویی کاهش یابد (زیادلو و همکاران، در نتیجه مواجهه با فلزات سنگین می

، کلسترول و گلوکز در گروه فلز و کاهش میزان این LDH ،AST، ALP). افزایش در سطح 2011
رسد. ثرات مثبت این گیاه به نظر میهاي دریافت کننده جیره حاوي عصاره ختمی از اها در گروهآنزیم

گزارش کردند که کاهش میزان پروتئین  پژوهشیدر  2010و همکاران در سال  در همین راستا شارما
دهنده اثرات آالینده سرب بوده و نقش بازدارندگی سرب در سنتز پروتئین ممکن ها نشانکل در بافت

هایی نظیر نیترات سرب سبب چنین آالیندهباشد. هم RNAو  DNAاست به دلیل کاهش در محتواي 
شود. استفاده از گیاه سیر در جیره غذایی هاي سیتوپالسمیک در خون میتجزیه سلول و باال بردن آنزیم

هاي مورد سنجش را نشان داده و موش افزایش پروتئین کل و کاهش در میزان کلسترول و آنزیم
 ی از سرب وزیولوژیکی موجود در برابر مسمومیت ناشمنعکس کننده قدرت سیر در باال بردن توان فی

هاي آسیب دیده افزایش استرس محیطی است. نتایج حاصل نشان داد سیر سنتز پروتئین را در بافت
شود از سوي دیگر به دلیل وجود ترکیبات ها میدهد و منجر به بهبود وضعیت عملکرد سلولمی

ها رو به کاهش گذاشت. کاهش نقص در غییرات در آنزیمارگانوسولفور و آنتی اکسیدانی این گیاه ت
هاي قرار گرفته در معرض سرب قرار هاي کبدي به دلیل بهبود شرایط کبد در موشعملکرد آنزیم

، ASTهاي گرفته در نتیجه استفاده از جیره غذایی حاوي عصاره چاي سبز دیده شد. بررسی آنزیم
ALP  وALT ر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون هاي سوپکبد و همچنین آنزیم–S-  ترانسفراز در جهت

ها نشان داد که چاي سبز به دلیل داشتن محتواي آنتی اکسیدانی و ارزیابی وضعیت آنتی اکسیدانی بافت
هاي آن تاثیر به سزایی دارد فالونوئیدي در جلوگیري از تخریب بافت کبد و نقص در عملکرد آنزیم

  ).2012مهانا و همکاران، (
دهند که کاهش سطح پروتئین خون و افزایش در میزان کلسترول و گزارشات علمی نشان می

تواند به دلیل تخریب در در موش قرار گرفته در معرض سرب می ASTو  LDHهاي آنزیم
هاي زا بر بافتدهد که نمک سرب اثرات مخرب و استرسکاتابولیسم پروتئین باشد و این امر نشان می

در موش این  )Corchorus olitoriusدارد، که استفاده از عصاره برگ گیاه جوت هندي ( کبد و کلیه
هاي ). محرك2013کند (دوئنجی و همکاران، تغییرات را کاهش داده و به وضعیت نرمال نزدیک می



 و همکاران زینب آقابابایی امیر

63 

ی هاي پروتئینتواند سنتز پروتئین را که منجر به تولید بیشتر مولکولایمنی گیاهی در آبزیان نیز می
گیاهان دارویی به دلیل وجود ترکیباتی مانند اسیدهاي ارگانیک، آلکالوئیدها، شود، افزایش دهند. می
توانند متابولیسم بدن آبزیان را ها میاکسیدانها، آنتراکوئینوزها، فالونوئیدها، گلیکوزیدها و آنتیساکاریدپلی

   .ها تثبیت نمایندو آنزیم بهبود بخشیده و شرایط آنها را از لحاظ پروتئین، کلسترول
گیري شده در گروه پیش درمان کمتر از مطابق با نتایج این بررسی، میزان فاکتورهاي اندازه

هاي دیگر بوده و در گروه فلز و دارو با گروه کنترل تقریباً مطابقت دارد. استفاده از گیاه سایرگروه
) و محتواي 2004، و همکاران تاسدارویی گل ختمی با خواص آنتی اکسیدانی فراوان (الماس

و  LDH ،ASTهاي ) منجر به کاهش گلوکز و کلسترول خون و آنزیم2008ا، باونفالونوئیدي باال (
ALP اکسیدانی باال شود. استفاده از گیاهان دارویی با خواص آنتیو افزایش پروتئین بدن ماهی می

هاي ناشی از ز در جلوگیري از آسیب) نیMurraya koengiiمانند عصاره آبی برگ گیاه کاري (
هایی مانند کادمیم و مسمومیت ناشی از آن موثرند. گیاه کاري هم از طریق داشتن حضور آالینده

تواند از بدن ترکیبات آنتی اکسیدانی باال و هم از طریق چالته کردن فلزات کادمیم در بافت و خون می
). از سوي دیگر فالونوئیدهاي موجود در 2012ن، (میترا و همکارا در برابر مسمومیت حمایت کند

با توجه به اثرات درمانی و پیشگیري کننده  .گیاهان دارویی تاثیرات زیادي در کاهش گلوکز خون دارند
توان نتایج حاصل را توجیه کرد. این اثرات گیاه ختمی که در مطالعات مختلف گزارش شده است می

اند، پکتین به دهنده قند خونتلف از جمله پلی ساکاریدها که کاهشتواند به دلیل وجود ترکیبات مخمی
هاي کبدي باشد هاي حمایت کنندگی کبد و آنزیمعنوان کاهش دهنده سطح کلسترول خون و فعالیت

  ).2011(عالیشاه و همکاران، 
مـی کننـده گـل ختهـاي دریافـتطور کلی نتایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه در گـروهبه :گیرينتیجه
، کلسـترول، ALPو  LDH ،ASTهـاي سـازي میـزان آنـزیمدارو) بعـد از آلـوده درمان و فلز+(پیش

داري نسبت به گروه کنترل نداشت. میزان این فاکتورها در گروهی پروتئین کل و گلوکز تغییرات معنی
نشان داد. با  داري نسبت به گروه کنترلسازي تغییرات معنیکه گل ختمی دریافت نکردند بعد از آلوده

بندي تغییرات فاکتورهاي بیوشیمیایی خون به نظـر عنایت به نتایج به دست آمده از این بررسی و جمع
رسد که گیاه دارویی گل ختمی اثر مثبتی در افـزایش تـوان فیزولـوژیکی مـاهی کپـور معمـولی در می

کـاهش اثـرات منفـی بـر مواجهه با فلزات سنگین کادمیم و سرب داشـته و پتانسـیل قابـل قبـولی در 
  تواند داشته باشد.هاي بدن این ماهی میساختارهاي فیزیولوژیکی و بافت
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  سپاسگزاري
ین وسیله از زحمات اساتید محترم دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان و همه کسانی که در این ابه

  آید.اند قدردانی به عمل میهاي الزم را با محقق داشتهمسیر همکاري
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