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های های کبدی و شاخصبر فعالیت آنزیم  .Salicornia spاثرعصاره گیاه سالیکورنیا

 (,Mugil cephalus Linnaeus 1785) اکسیدانی ماهی کفال خاکستریآنتی
 
 
 
 
 
 
 

 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشکده علوم دریایی ،گروه شیالت *:پریا اکبری 

 ایران ،چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشکده علوم دریایی ،گروه شیالت :امیناسماء بلوچ 

 های دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج مرکز تحقیقات آب :خوییزهرا امینی

 کشاورزی، چابهار، ایران

 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

اند. هدف از مطالعه حاضر، های دارویی موثری برای آن قائل شدهیکی از گیاهانی است که جنبه( .Salicornia sp)گیاه سالیکورنیا  

، آالنین آمینوترانسفراز (AST)ترانسفراز های کبدی )آسپارتات آمینوبر فعالیت آنزیم (.Salicornia sp)بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا 

(ALT)  و آلکالین فسفاتاز(ALP)اکسیدانی )سوپراکسید دیسموتاز های آنتی( و شاخص(SOD) گلوتاتیون پراکسیداز ،(GPX)آلدئید دی، مالون

(MDA)  و کاتاالز(CAT) ماهی کفال خاکستری )(Mugil cephalus) قطعه ماهی با  240لعه، تعداد باشد. در این مطاروز می 60مدت به

قطعه در هر تکرار( مورد آزمایش قرار  20تکرار )با تعداد  3تیمار آزمایشی و  4تصادفی با  گرم در یک طرح کاملا  42/8±43/0میانگین وزنی 

گرم عصاره گیاه در هر یمیل 1500 و 1000 ،500ترتیب دارای به 4و  3، 2گرفتند. تیمار شاهد )بدون عصاره گیاه( و تیمارهای آزمایشی 

 MDAص آنتی اکسیدانیخترین شاو کم CAT ،GPXاکسیدانی های آنتیترین شاخصکیلوگرم عصاره گیاه در غذا بودند. در پایان آزمایش، بیش

شاهد دارای گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی گیاه مشاهده شد که با تیمار میلی  1000و  500در تیمار حاوی  ALPو ALT،AST هایو آنزیم

منظور کاهش اکسیداسیون لیپید و بهبود سلمت کبد، استفاده از عصاره دست آمده، به(. لذا با توجه به نتایج بهP<05/0دار بود )تفاوت معنی

 شود. عنوان مکمل غذایی مهم برای ماهی کفال خاکستری توصیه میعصاره الکلی گباه سالیکورنیا به

 استرس اکسیداتیو  ،های آزادعصاره گیاه سالیکورنیا، رادیکال ،اکستریماهی کفال خ کلمات کلیدی:

 paria.akbary@gmail.com: نویسنده مسئول* پست الکترونیکی 
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 مقدمه

 باعث آبزیان، برای مصرف تقاضا افزایش و پروریآبزی توسعه       

 به استرس افزایش نتیجه در و در استخرها پرورش تراکم افزایش

و همکاران،  Byun) است شده هاشیوع بیماری افزایش چنینهم و آبزیان

فعالیت اکسیداتیو یا  عنوان یک(. استرس اکسیداتیو را به2010

 (Reactive Oxygen species =ROS)تشکیل سریع فرم فعال اکسیژن 

 ROS  .ها داردگویند که نقش مهمی در شیوع بسیاری از بیماریمی

های های آزاد است که در شرایط نامتعادل واکنشیکی از انواع رادیکال

 شود که قدرت اکسیدیای درون سلولی تولید میاکسیداسیون و اح

کنندگی باال و توانایی زیادی جهت آسیب زدن به اجزای حیاتی سلول 

و  Agarwalها دارند )ها و آنزیم، پروتئینDNAها، از قبیل لیپید

Sekhon  ،2010ای اکسیدانی پیچیده(. موجودات زنده سیستم آنتی

ها های آزاد و کاهش مخرب آنکالهای فعال رادیجهت مقابله با گونه

صورت اکسیدانی به(. سیستم آنتیWoodside ،2001و  Young) دارند

و همکاران،  Morales) کنندمی عمل و غیرآنزیمی آنزیمی دفاعی سیستم

گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر  اکسیدانی شاملها دفاع آنتی(. آنزیم2004

همراه دیگر اشاره کرد که به( CAT(، کاتاالز )SODاکسید دیسموتاز )

دهند اکسیدانی سلولی را تشکیل میای از دفاع آنتیها مجموعهآنزیم

طورکلی تمامی هبهای آزاد را بر عهده دارند و و نقش حذف رادیکال

های درون اکسیدانی موجود در بدن موجود زنده چه آنزیمعوامل آنتی

آنزیمی( همگی امل غیر)عو اکسیدانیترکیبات مغذی آنتی سلولی و چه

 Total Antioxidant Capacityکل  اکسیدانیتحت عنوان ظرفیت آنتی

TAC)شوند ( نامیده می(Agarwal  وSekhon ،2010علی .) رغم وجود

های مختلف در بدن، سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر اکسیدانآنتی

همین به های آزاد ایجاد شده در بدن نیستبه از بین بردن رادیکال

اکسیدان از منابع خارجی دارد که از طریق جهت نیاز به تامین آنتی

 بسیاری (.Woodside ،2001و  Youngشود )مواد غذایی تامین می

 امگا و 3 امگا هایو چربی فراوان هایاکسیدانآنتی داشتن با گیاهان از

 نشکست با ویژگی این شود ومی هاپراکسیداسیون لیپید مهار باعث 6

 سازیو خنثی P 421 سیتوکروم توسط موجود کنندهساختار اکسید

چنین هم (.Sekhon، 2010و  Agarwal) شودمی اعمال آزاد هایرادیکال

 نیچنهم و یروسیوضد و یقارچضد ،ییایباکترخواص ضد داشتن لیدلبه

 ،ی پیچیدههادیساکاریپل فعال مثل کیولوژیب باتیداشتن ترک

ها و مواد نیتامیو ها،دیکاروتنوئ ،یضرور چرب یهادیسها، انیپروتئ

بهبود رشد و بازماندگی،  شیافزا یبرا یلیعنوان پتانسبهی معدن

های پرورشی مورد توجه ی ماهیهایماریمقاومت در برابر بافزایش 

از  .Salicornia spگیاه سالیکورنیا  (.Magnadottir ،2006هستند )

های شور قابل رشد وست بوده و در خاکدخانواده اسفنجیان و نمک

دار و شاداب های آن بسیار آباست. این گیاه بدون برگ بوده و ساقه

(. گیاه 2014و همکاران،  Choi؛ 2013و همکاران،  Essaidiاست )

های رژیمی و ترکیبات زیست فعال نظیر سالیکورنیا غنی از فیبر

ها و ولی نظیر فالنوئیدها و ترکیبات فنساکاریدها، پلیفیتواسترول

دلیل وجود ترکیبات فالنوئیدی خواص اسیدفنولئیک هستند و به

(. 2016و همکاران،  Kharrati-Koopaeeاکسیدانی باالیی دارد )آنتی

ای زنجیره هایدهنده واکنشخاتمه عنوانممکن است به ترکیبات فنلی

کننده عالهای فلزی فعنوان شالتور یونهای آزاد و یا بهرادیکال

گردند عمل کنند. لذا توجهات ردوکس که باعث پراکسیداسیون می

اکسیدانی آنتی ظرفیت دلیلها بهویژه فالنووئیدفنلی به ترکیبات اخیر به

و همکاران،  Valko) است یافته سالمتی افزایش ها درآن و نقش مفید باال

2004 .)Choi ( با بررسی ویژگی2014و همکاران )کی و های فیزی

نشان دادند که این  Salicornia herbacieaاکسیدانی فعالیت آنتی

درصد(  73/43های چرب غیراشباع اسیدلینولئیک )گیاه دارای اسید

درصد( است و روغن گونه مذکور مقادیر قابل 81/19اسید اولئیک ) و

اکسیدان آلفاتوکوفرول دارد که باعث افزایش مقاومت ای آنتیمالحظه

تحقیقات مختلفی برای بررسی  گردد.رابر شرایط محیطی میدر ب روغن

 های کبدی و آنتیهای مشتقات گیاهی مختلف بر فعالیت آنزیمتاثیر

و  Antacheهای مختلف ماهی صورت گرفته است. اکسیدانی گونه

ها نظیر رزماری ( با بررسی اثر تعدادی فیتوبیوتیک2013همکاران )

(Rosmarinus officinalis)، س( نجد تلخHippophae rhamnoides )

( بر استرس اکسیداتیو ماهی تیالپیای Zingiber officinaleو زنجبیل )

( تحت سیستم پرورشی با بازچرخش Oreochromis niloticusنیل )

آب نشان دادند که استفاده از یک درصد سنجد تلخ بر کیلوگرم غذا 

کل و گلوتاتیون  سیداناکآنتی آلدئید و افزایشدیکاهش مالون به منجر

( 2015و همکاران ) Sönmezنیل گردید.  ماهی تیالپیای پراکسیداز در

های آنتی اکسیدانی در ماهی با بررسی عملکرد رشد و فعالیت آنزیم

تغذیه شده با  (Oncorhynchus mykissکمان نوجوان )آالی رنگینقزل

 Mentha(، نعناع وحشی )Thymus vulgarisاسانس آویشن معمولی )

spicata( و مریم گلی )Salvia officinalis گزارش کردند که استفاده )

گرم اسانس مریم گلی و آویشن معمولی منجر به میلی 500از غلظت 

آلدئید و حداقل تغییرات دیبهبود کارایی رشد، کاهش سطح مالون

اکسیدانی )کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر های آنتیفعالیت آنزیم

اکسیداز دیسموتاز، گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون ترانسفراز( بافت 

( 2011و همکاران ) Kavithaکمان شد. آالی رنگینکبد در ماهی قزل

( Tribulus terrestrisکبد عصاره خارخاسک ) حفاظتی فعالیت بررسی با

در مقابل سمیت استامینوفن در ماهی تیالپیای موزامبیکا 

(Oreochromis mossambicus نشان دادند که استفاده از )250 

گرم عصاره خارخاسک برکیلوگرم غذا منجر به تنظیم میلی
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اکسیدانی های آنتیهای آمینوترانسفراز کبد و آنزیمهای آنزیمفعالیت

( با افزودن سطوح مختلف پودر پیاز 2015و همکاران )Akrami شد. 

(Allium cepaدر جیره غذایی فیل )( ماهیHuso huso نشان دادند )

 LDHو  ASTهای درصد پودر پیاز سطح آنزیم 1که در تیمار حاوی 

دار و فعالیت آنزیم سوپراکسیداز دیسموتاز افزایش کاهش معنی

های آسپارتات ذکر است در کبد، آنزیمداری را نشان داد. الزم بهمعنی

لین فسفاتاز ( و آلکاALT) آالنین آمینوترانسفراز (،ASP) آمینوترانسفراز

(ALP وجود دارند و حضور )ALT  وAST  در خون نشانه افزایش

در شرایط  ALPهای کبدی است. نفوذپذیری یا نکروزه شدن سلول

ها در خون شود بنابر این میزان این آنزیمپاتولوژیک در خون رها می

(. 2012و همکاران،  Soochanهای عملکرد کبد است )یکی از شاخص

رای عملکرد بیوشیمیایی مختلفی نظیر پردازش مواد اندام کبد دا

های صفراوی است. کبد نقش محوری غذایی، دفع سموم و تولید اسید

های حیاتی ها دارد. ساخت پروتئیندر تغذیه و متابولیسم ویتامین

، Hallگیرد )های انعقادی در کبد صورت میمثل آلبومین و فاکتور

عملکرد سیستم ایمنی دارد  چنین کبد نقش مهمی در(. هم2010

(Bhardwaj  ،2010و همکاران.) ترین اعمال کبد نقش یکی از مهم

های شیمیایی است زدایی مواد آلوده کننده محیطی و داروآن در سم

(Hall  ،2010به .) طورکلی عملکرد بیوشیمیایی مختلفی توسط کبد

گیرند. ها صورت میگیرد که تمام این اعمال توسط آنزیمانجام می

ها جهت ارزیابی عملکرد کبد مورد استفاده تغییر در میزان این آنزیم

دلیل های کبدی بهیری غشای سلولکه نفوذپذگیرد. هنگامیقرار می

 میزان  ALTو  ASTهای یابد، آنزیمهای وارده افزایش میآسیب

از  (.2010و همکاران،  Bhardwajشوند )تری در خون رها میبیش

( است که ALPهای دیگر کبد، آنزیم آلکالین فسفاتاز )نزیمجمله آ

شود این آنزیم قلیایی مشاهده می pHترین میزان فعالیت آن در بیش

شود و مقدار آن در شرایط میزان زیاد در کبد و کلیه یافت میبه

و همکاران،  Dadrasیابد )پاتولوژیک و در ضایعات کبدی افزایش می

 که اطالعات درخصوصاینبا توجه به (.Rosenkranz ،2009؛ 2016

( Mugil cephalusکاربرد گیاه سالیکورنیا در ماهی کفال خاکستری )

های کبدی اکسیدانی و آنزیمهای ماهی در دفاع آنتیو دیگر گونه

دلیل ترکیب که گیاه سالیکورنیا بهجاییصورت نگرفته است و از آن

سیدانی باالیی است اکطبیعی فالنوئیدی دارای خواص آنتی

(Kharrati-Koopaee  ،2016و همکاران)  و در ایران با توجه به

، Akhaniکند )خوبی رشد میسالی، بهخشک آبی ومشکالت کم

بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا  این تحقیق با هدف (.2007

(Salicornia sp.بر فعالیت آنزیم )اکسیدانی ماهی های کبدی و آنتی

 کفال خاکستری انجام گرفت. 

 

 هامواد و روش

این تحقیق در سالن مرکز تحقیقات : ماهی و شرایط پرورش       

انجام 1396روز و در آذرماه  60 مدتهای دور چابهار بهشیالت آب

گرفت. ماهیان مورد استفاده در این مطالعه، از مرکز تکثیر میگوی 

هفته سازگاری،  2. پس از دکتر اژدری واقع در کنارک تامین شدند

 45/6 ±40/0کفال خاکستری با میانگین طولی  ماهی قطعه 240تعداد 

مخزن فایبرگالس  12گرم در  42/8±43/0متر و میانگین وزنی سانتی

طور ها بهگرفتند. هوادهی مخزن صورت تصادفی قرارلیتر به 60حجم  با

واده مرکزی های هواده متصل به پمپ همداوم با استفاده از سنگ

 70انجام شد. مخازن روزانه پیش از غذادهی برای خروج مواددفعی 

های آب پارامتر ،شد. در طول دورهدرصد حجم آب آن سیفون می

طور میانگین در کل دوره درجه حرارت آب گیری شد. بهاندازه

گرم میلی 01/8±92/0 محلول اکسیژن ،گرادسانتی درجه 78/0±45/28

صورت در طی دوره آزمایش فتوپریود به بود. 9/7±6/0ب آ pHبر لیتر و 

 ساعت روشنایی بود.  12ساعت تاریکی و  12

: سازی عصارهو آماده .Salicornia sp تهیه گیاه سالیکورنیا       

، Patellآوری و شناسایی شد )سالیکورنیا از خور تیس چابهار جمع گیاه

آزاد، آسیاب شد و  ها در فضایسپس بعد از خشک شدن آن(. 2016

سی سی 400 گرم از پودر حاصل با 50 حالت پودر تبدیل شدکامال به

هم زده شد. و با به زن کامالًدستگاه هم مخلوط و با %96متانول  الکل

 درجه 4 ها در دمایگیری انجام شد و عصارهدستگاه سوکسله عصاره
 (. 2013 ،همکاران و Harikrishnan) شد دارینگه مصرف زمان تا گرادسانتی

تیمار  4صورت تصادفی به کامالً قالب طرح تحقیق در این: هاتیمار       

، 500)شاهد(،  0تکرار انجام شد. افزودنی مورد نظر در سطوح  3و 

گرم عصاره گیاه سالیکورنیا در هر کیلوگرم غذای میلی 1500و  1000

 %39اوی )متر(، حمیلی 2/1تجاری شرکت هوورراش بوشهر ) قطر 

و ماهیان مورد  شد رطوبت اضافه %5خاکستر و  %8چربی،  %7پروتئین، 

(. 2015و همکاران،  Sönmezها تغذیه شدند )آزمایش با این جیره

سطوح مختلف مکمل به غذای کنسانتره ابتدا مقدار غذا را برای کل 

های روز برای هر تیمار محاسبه شد و بر حسب نوع تیمار 60دوره 

عصاره افزودنی پس از توزین با ترازوی حساس  سطوح مختلف آزمایشی

صورت سی آب مقطر حل و بهسی 20گرم( در  001/0آزمایشگاهی )

همین روش یکسان بر روی غذای تجاری اسپری شد و تیمار شاهد به

 48(. پس از 2015و همکاران،  Choiبدون عصاره گیاه آماده شد )

 4های مجزا در دمای نایلون آوری و درساعت جیره های خشک جمع

درصد داری شدند. مقدار غذای روزانه با توجه بهگراد نگهدرجه سانتی

 3میزان وزن بدن )توده زنده( محاسبه شد و در نوبت صبح و عصر به

 (. 2015و همکاران،  Choi) گرفت بدن در اختیار ماهیان قرار وزن درصد
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منظور تعیین به: آزمایشبرداری کبد در پایان دوره نمونه       

اکسیدانی در پایان دوره آزمایش )روز های کبدی و آنتیفعالیت آنزیم

دهی قطع شد تا دستگاه برداری غذاساعت قبل از نمونه 48(، 60

 (.Tripathi ،1991و  Dasها از مواد غذایی تخلیه گردد )گوارش آن

شی با عصاره هوقطعه ماهی هر تیمار پس از بی 9صورت تصادفی از به

با استفاده از یک سوزن بلند قطع نخاع گرم بر لیتر(،  2گل میخک )

حداقل رساندن تغییر فعالیت منظور بهشد و سریعاً در مجاورت یخ )به

ها صورت گرفت سپس کبد با دقت جدا شد شکافی آنآنزیمی( کالبد

(Chong  ،بعد بالفاصله در شرایط انجماد در دمای2002و همکاران .) 

حجم/  1:10) داری شد بافت کبد با نسبتگراد نگهدرجه سانتی -20

موالر  و میلی KCL 100 موالر،میلی 100فسفات  در بافر پتاسیم وزن(

EDTA 4/7 موالر بامیلی یکPH: مدت شده به هموژن نمونه شد. هموژن

گراد سانتریفیوژ شد و سوپر ناتانت برای درجه سانتی 4دقیقه در  30

 (.Canli ،2010و  Atliگرفت ) قرار استفاده ها موردآنزیم عالیتف سنجش

براساس تست آلکالین فسفاتاز،  :کبدی هایآنزیم فعالیت تعیین       

لیتر سوبسترای میلی 1هریک  ابتدا دو لوله آزمایش انتخاب کرده و به

لیتر میلی 25سدیم، گرم پارانیتروفنیل فسفات دیمیلی 100بافری )

کلرید  pH 6/10 ،2/0نرمال ) 1/0گلیسین  لیتر بافرمیلی 25طر، آب مق

لیتر میلی 85لیتر آب مقطر، میلی 700گرم گلیسین،  5/7منیزیم، 

 37محلول هیدروکسید سدیم نرمال( ریخته و در بن ماری با دمای 

لیتر آب میلی 1/0گراد قرار گرفت. به یکی از دو لوله، درجه سانتی

لیتر سرم )لوله تست( اضافه میلی 1/0( و به دیگری مقطر )لوله بالنک

دقیقه در دمای  30 خوبی مخلوط شد و دقیقاًها بهشد. محتویات لوله

ها را از بن ماری خارج گراد قرار داده شدند. سپس آندرجه سانتی 37

ها اضافه نرمال را به آن 02/0لیتر هیدروکسید سدیم میلی1کرده و 

( در 1Aهای تست )ط شدند. جذب نوری لولهخوبی مخلوکرده و به

لیتر میلی 1/0قرائت گردید.  نانومتر 410مقابل بالنک در طول موج 

خوبی مخلوط شد و جذب ها اضافه و بهاسیدکلریدریک غلیظ به آن

از روی منحنی  2A-1A( و مقدار 2Aها دوباره قرائت گردید )نوری آن

سنجش آالنین  (.2016ن، و همکارا Liuدست آمد )کالیبراسیون به

( با کمی تغییرات 2016و همکاران ) Liuترانسفراز براساس روش آمینو

 آلفا گلوتاریک، اسید گرم 0584/0لیتر سوبسترا )میلی 1گرفت.  صورت

لیتر هیدروکسید سدیم میلی 40ال آسپارتیک،  -گرم اسید دی 32/5

ها کووت حرارت رجهد و کووت اضافه دو به کلروفرم( بافر فسفات، نرمال، 1

داخل کووت سرم را به لیترمیلی 2/0شد. رسانده گرادسانتی درجه 37به 

داخل کووت بالنک ریخته و محتویات لیتر آب را بهمیلی 20تست و 

 37خوبی مخلوط کرده و یک ساعت در بن ماری در دمایکووت را به

 1نموده ها را از بن ماری خارج گراد قرار گرفت. کووتدرجه سانتی

 200گرم دی نیتروفنیل هیدرازین،  0396/0لیتر معرف رنگی )میلی

ها اضافه شد. محتویات لیتر و اسیدکلریدریک نرمال( به آنمیلی

دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار  20مخلوط کرده و  ها را مجدداًکووت

نرمال به آن اضافه کرده  4/0لیتر هیدروکسید سدیم میلی 10داده و 

دقیقه جذب نوری لوله بالنک در  5خوبی مخلوط گردید. بعد از و به

تنظیم شد و جذب نوری کووت  25/0نانومتر روی  505طول موج 

 کالیبراسیون استفاده شد. تست قرائت گردید. جهت سنجش از منحنی

 (2016و همکاران ) Liu روش براساس آمینوترانسفراز آسپارتات سنجش

آالنین آمینوترانسفراز  سنجش همانند ستراسوب استثنایبه .گرفت صورت

 78/1گرم اسید آلفاکتوگلوتاریک،  0292/0بود. سوبسترای آن شامل 

لیتر آب مقطر و حجم محلول با بافر فسفات میلی 20از دی ال آالنین، 

(pH 4/7 به )لیتر رسانده شد.میلی 100 

اکسیداز فعالیت آنزیم سوپر: اکسیدانیهای آنتیفعالیت آنزیم       

(، با استفاده از کیت 1975) Winterbournدیسموتاز طبق روش 

دستورالعمل سازنده آن )راندوکس، انگلیس(  ارزیابی این آنزیم براساس

وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در مقابل بالنک در شد و بهگیریاندازه

نانومتر مورد سنجش قرار گرفت. یک واحد از سوپر  560طول موج 

درصد از واکنش  50یسموتاز مقداری است که موجب مهار اکسید د

فنیل تترازولیوم تحت شرایط  -5نیتروفنل  4-3یدوفنیل  4-2احیاء 

گرم صورت واحد بر میلیشود و مقدار آنزیم در بافت بهآزمایش می

پروتئین بیان شد. سنجش فعالیت کاتاالز نیز طبق تجزیه آب اکسیژنه 

ازای ثانیه و به 30مدت نانومتر به 240با کاهش جذب در طول موج 

گرم پروتئین در عصاره آنزیمی بیان شد در آن بافر فسفات هر میلی

میکرولیتر هیدروژن پراکساید  20و  7میلی موالر با پی اچ  20سدیم 

 Dazyعنوان پذیرنده الکترون مورد استفاده قرار گرفت )درصد به 30

م گلوتاتیون پراکسیداز مطابق سنجش فعالیت آنزی (.2008و همکاران، 

( با استفاده از کیت ارزیابی این آنزیم 1976) Burkو  Lawrenceروش 

گیری شد بر اساس دستورالعمل سازنده آن )راندوکس، انگلیس( اندازه

 440وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در مقابل بالنک در طول موج و به

صورت واحد در بافت به نانومتر مورد سنجش قرار گرفت و مقدار آنزیم

آلدئید توسط روش گرم پروتئین بیان شد. سنجش ماالنون دیبر میلی

Baluchnejad mojarad به سوپرناتنت  گرفت. صورت (2010) همکاران و

 6/0درصد و تیوباربیتوریک اسید  1کلرواستیک اسید حاصل تری

 80مدت گراد بهدرجه سانتی 100درصد اضافه شد و سپس در دمای 

دقیقه انکوباسیون شد و پس از سردشدن در مجاورت یخ، در دور 

ها دقیقه سانتریفیوژشد و نمونه 20دقیقه در دمای  20مدت به 1000

نانومتری قرائت شد و نتایج بر حسب واحد مالون  535با جذب نوری 

 گرم پروتئین بیان شد. آلدئید بر حسب میلیدی



 1399 تابستان، 2، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

173 
 

جزیه تها از طریق آزمون یل دادهتجزیه و تحل: آنالیز آماری       

( One Way Analysis Of Variance =ANOVAطرفه )واریانس یک

 درن ای دانکو مقایسه میانگین بین تیمارها براساس آزمون چنددامنه

نوف کالموگراف اسمیر تست استفاده از با .شد استفاده %5 داریمعن سطح

د تجزیه شها استفاده انسها و از تست لون برابری وارینرمال بودن داده

ت صورت گرف 19ویرایش  SPSS افزارها توسط نرمو تحیل کلیه داده

 .شد استفاده 2010ویرایش  Excelافزار محاسبات آماری از نرم جهت و
 

 نتایج
خطای معیار(  ±)تغییرات میانگین  های کبدی:فعالیت آنزیم       

آمینو ترانسفراز و آسپارتات های آلکالین فسفاتاز، آالنین فعالیت آنزیم

های مختلف در آمینوترانسفراز کبد ماهی کفال خاکستری در تیمار

،  فعالیت 1داده شده است. طبق شکل  1پایان دوره آزمایش در شکل 

 های آلکالین فسفاتاز، آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوآنزیم

ترانسفراز در تیمارهای حاوی سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه 

داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد سالیکورنیا کاهش معنی

(05/0>Pدرحالی .)داری را در اختالف معنی 3و  2 هایکه تیمار

(. P>05/0گیری شده با یکدیگر نشان ندادند )های اندازهفعالیت آنزیم

 بود.  3و  2 هایتیمار های کبدی مربوط بهالیت آنزیمترین میزان فعکم

خطای ±)تغییرات میانگین  اکسیدان:های آنتیفعالیت آنزیم       

یون پراکسیداز، های سوپراکسیداز دیسموتاز، گلوتاتآنزیم فعالیت معیار(

مالون دی آلدئید و کاتاالز ماهی کفال خاکستری 

داده شده  1های مختلف در پایان دوره آزمایش در جدول در تیمار

( در تیمار MDAترین میزان فعالیت آنزیم مالون دی آلدئید )است. کم

نشان  4داری را با تیمار شاهد و تیمار مشاهده شد که اختالف معنی 2

اختالف  3و  2 هایدر تیمار MDA(. فعالیت آنزیم P<05/0داد )

ترین فعالیت که بیش(. درحالیP>05/0داری را نشان ندادند )معنی

گرم میلی 1000و  500های حاوی در تیمار GPXو CATهای آنزیم

داری و اختالف معنی شد کیلوگرم غذا مشاهده گیاه سالیکورنیا بر عصاره

ها از (. بین کلیه تیمارP<05/0نشان داد )را در مقایسه با تیمار شاهد 

 (. P>05/0داری مشاهده نشد )اختالف معنی  SODنظر فعالیت آنزیم 

 

 حثب
تر دلیل عوارض کمهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی بهسال در       

اکسیدانی، همواره مورد و دارا بودن ترکیبات فعال با خاصیت آنتی

( نشان دادند که منابع گیاهی 2005) Katoو  Osawaتوجه بوده است. 

های آزاد حفظ های ناشی از وجود رادیکالها را از آسیبتوانند بافتمی

به بررسی اثر سطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا  حاضر مطالعه کنند.

اکسیدانی ماهی کفال خاکستری های کبدی و آنتیبر فعالیت آنزیم

ای در زمینه اثر عصاره گیاه مطالعه جایی کهپرداخته است. از آن

ماهی کفال اکسیدانی های کبدی و آنتیفعالیت آنزیمسالیکورنیا بر 

خاکستری و یا دیگرگونه ماهیان برای مقایسه با نتایج این تحقیق 

مشاهده نشده است. بنابراین نتایج این تحقیق، با نتایج تحقیقات 

ان دارویی مختلف در صورت گرفته بر روی استفاده از عصاره گیاه

های فعالیت آنزیمآبزیان مورد مقایسه قرار گرفت. در مطالعه حاضر 

آلکالین فسفاتاز، آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در 

تیمارهای حاوی سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا کاهش 

ترین میزان کم داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد ومعنی

 1000و  500های کبدی مربوط به تیمارهای حاوی فعالیت آنزیم

Vahedi (2015 )گرم عصاره گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا بود. میلی

 Zingiberدرصد عصاره زنجبیل ) 5/1و 1، 5/0سطوح مختلف  تجویز با

officinaleبه جیره فیل )( ماهیHuso huso نشان داد که مقدار )

( آالنین آمینوترانسفراز ASTهای آسپارتات آمینوترانسفراز )زیمآن

(ALT( و آلکالین فسفاتاز )ALP در تیمار )درصد عصاره  1و  5/0

( 2015و همکاران )Akrami  دست آمد.گروه شاهد به به نسبت زنجبیل

( در جیره غذایی Allium cepaبا افزودن سطوح مختلف پودر پیاز )

درصد پودر  1( نشان دادند که در تیمار حاوی Huso husoماهی )فیل

دار و فعالیت آنزیم کاهش معنی LDHو  ASTهای سطح آنزیمپیاز 

داری را نشان داد که با نتایج سوپر اکسیداز دیسموتاز افزایش معنی

 خوانی داشتند.حاصل از این تحقیق هم

 

 
 های آلکالین فسفاتاز، آالنین آمینو: میانگین و خطای معیار فعالیت آنزیم1شکل 

های مختلف در ترانسفراز،آسپارتات آمینو ترانسفراز کبد ماهی کفال خاکستری در تیمار

 پایان دوره آزمایش

 4تا  1ماریت های مختلف است.دار بین تیماردهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان 

  .است لوگرمیبرکعصاره گیاه سالیکورنیا گرم میلی1500و  1000، 500، 0 یحاو بیرتتهب
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 (60زمایش )روز های مختلف در پایان دوره آارهای اکسیدانی ماهی کفال خاکستری در تیمخطای معیار( فعالیت آنزیم ±: مقایسه میانگین )میانگین1جدول 

 اکسیدانیهای آنتیفعالیت آنزیم

 لیتر()واحد بر میلی        

 تیمار

1 2 3 4 

 ns12/0±12/1 23/0±46/1 14/0±26/1 19/0±18/1 (SODسوپر اکسیداز دیسموتاز )

 c12/4±40/63 a62/12±68/141 ab87/13±30/94 b08/11±60/84 (GPXگلوتاتیون پراکسیداز )

 a04/0±47/0 c0±27/0 bc07/0±36/0 ab03/0±41/0 (MDAمالون دی آلدئید )

 c04/0±64/0 a20/0±20/1 ab27/0±08/1 b04/0±94/0 (CATکاتاالز )

 ns.است لوگرمیبرکگیاه سالیکورنیا  عصارهگرم میلی1500و  1000، 500، 0 یحاو بیرتتهب 4تا  1ماریت(P<05/0دار است )همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیوجود حروف غیر

 (.P>05/0ها در شاخص مورد نظر است )دار بین تیمارنشانه عدم اختالف معنی
 

ها از مواد زیست فعال ها و فالنوئیدفنلرسد وجود پلینظر میبه       

که خاصیت آنتی  موجود در گیاه سالیکورنیا و گیاهان دیگر هستند

عنوان مکانیسم حفاظتی در برابر استرس در اکسیدانی داشته و به

های سیستم (.2011و همکاران،  Kang) نقش دارند عفونت گیری ازپیش

اکسیداز دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، دفاعی آنزیمی نظیر سوپر

سیدان موجود اکآنتی ترکیبات مثل آنزیمیغیر و آلدئیددیمالون و کاتالز

ترین و ها از مهمو کاروتن هافنلها، پلیدر مواد غذایی نظیر ویتامین

های های تدافعی بدن، جهت تنظیم میزان رادیکالترین سیستماصلی

،  Stahlو  Sies) باشند( تحت شرایط استرس میROSآزاد اکسیژن )

های اکسید و رادیکالهای سوپر(. پراکسید هیدروژن، رادیکال1995

های فعال اکسیژن هستند که در شرایط نامتعادل هیدروکسیل از فرم

های شدیدی به توانند آسیباکسیداسیون و احیای درون سلولی می

وارد نمایند  DNAها، چربی و درشت سلولی نظیر پروتئین هایمولکول

(Juránek  وBezek، 2005.) های سوپر در مطالعه حاضر فعالیت آنزیم

یسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتاالز و مالون دی آلدئید اکسیداز د

های ترین فعالیت آنزیمکه بیشصورتیمورد بررسی قرار گرفت به

آلدئید دیترین فعالیت آنزیم مالونکاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز و کم

گرم عصاره گیاه سالیکورنیا بر میلی 1000و  500های حاوی در تیمار

داری را در مقایسه با تیمار مشاهده شد و اختالف معنی کیلوگرم غذا

اختالف  SODها از نظر فعالیت آنزیم کلیه تیمار بین. شاهد نشان داد

( با بررسی 2015و همکاران ) Sönmezداری مشاهده نشد. معنی

آالی اکسیدانی در ماهی قزلهای آنتیعملکرد رشد و فعالیت آنزیم

( تغذیه شده با اسانس Oncorhynchus mykissکمان نوجوان )رنگین

( Mentha spicata(، نعناع وحشی )Thymus vulgaris) معمولی آویشن

( گزارش کردند که استفاده از غلظت Salvia officinalisو مریم گلی )

گرم اسانس مریم گلی و آویشن معمولی منجر به بهبود میلی 500

ص پراکسیداسیون آلدئید )شاخدیکارایی رشد، کاهش سطح مالون

خوانی داشتند. این لیپیدی( شد که با نتایج حاصل از این تحقیق هم

 تواندمی MDA غلظت کاهش در سالیکورنیا عصاره تاثیر که رسدنظر میبه

های فنلی اکسیدانآنتی باشد. فالنووئیدها ویژهبه فنلی ترکیبات واسطهبه

(PhOHبا دادن سریه هیدروژن به رادیکال )ها ز اکسیداسیون لیپیدها ا

های رادیکال فنوکسی کنند. واسطهو دیگر مولکول ها جلوگیری می

(PhO)  ًای زنجیره هایواکنش دهندهخاتمه عنوانبه و هستند پایدار نسبتا

و  Crespy؛ 2011و همکاران،  Kangکنند )های آزاد عمل میرادیکال

Williamson ،2004 ؛Valko ین افزایش چن(. هم2006همکاران،  و

در تیمارهای تغذیه شده با عصاره  CATو  GPXهای فعالیت آنزیم

وجود ترکیبات فنلی موجود در  احتماالًدهد که سالیکورنیا نشان می

اکسیدانی کبد گردیده است های آنتیگیاه باعث بهبود فعالیت آنزیم

(Lynn  ،؛ 2006و همکارانValavanidis  ،2009و همکاران.)  با توجه

د که سرنظر میاکسیدانی بهکبدی و آنتیهای بررسی فعالیت آنزیمبه 

ماهی کفال خاکستری،  جیره غذایی سالیکورنیا در گیاه عصاره موثر سطح

البته الزم به  باشد.گرم بر کیلوگرم غذا میمیلی 1000و  500سطوح 

ذکر است که برای پی بردن به این که این اثر مربوط به چه ترکیب 

اتی از گیاه است. به مطالعات فارماکولوژیکی و بیوشیمیایی یا ترکیب

 نیاز است.  مورد ترکیبات، این سازیخالص و استخراج جهت در ایگسترده
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری ریاست و پرسنل محترم مرکز تحقیقات        

ان فراهم آوردند و کارشناس شیالت چابهار که امکانات این پژوهش را

محترم آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی صدف چابهار و شرکت میزان 

 گردد.سنجش پاسارگاد تهران تشکر و قدردانی می
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