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 فاکتورهای بر (Silybum mariamum) مریم خار گیاه بذر پودر خوراکی تجویز تاثیر
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 چکیده

ت. های اخیر مورد توجه قرار گرفته اسها در طی سالکننده سیستم ایمنی ماهیعنوان ترکیبات محرک و تقویتان دارویی بهاستفاده از گیاه

بر فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی خون بچه ماهی  (Silybum mariamum)بنابراین در این پژوهش تاثیر عملکرد پودر بذر گیاه خار مریم 

بچه ماهیان سیم )با وزن اولیه  ، آزمایشی یر روی3131در سال  مورد بررسی قرار گرفت.  بدین منظور (Abramis brama orientalis)سیم 

تکرار و یک تیمار  1تیمار با  0گرم در میلی 011،011،111مقدار مختلف عصاره خار مریم  1کارگیری روز با به 01مدت به گرمی (، 31-31

استفاده  هطرفها از روش تجزیه و تحلیل واریانس یکبرای آزمون فرضیهیره محتوی عصاره خارمریم( صورت پذیرفت. عنوان گروه شاهد )فاقد جبه

نین چهای سفید، هماتوکریت، نوتروفیل و مونوسیت، لیزوزیم و  ایمنوگلوبین و همغلظت گلبولنتایج نشان داد، عصاره خارمریم، با افزایش شد. 

 011و  011های تیمار شده در در گروه دروژنازیده الکتاتو  ترانسفراز نویآم نیپالسما آالن،  ترانسفراز نویآسپرتات آم،  زفسفاتا نیآلکالکاهش 

 011با توجه به برتری تیمار چنین . هم˂p)10/1ماهی سیم گردد )ایمنی  سیستم تقویت موجب تواندمیمیلی گرم نسبت به گروه شاهد، 

 شود.منظور افزایش ایمنی ماهی سیم توصیه میمارها، استفاده از مقدارمذکور در جیره غذایی آبزیان بهگرمی، نسبت به سایر تیمیلی

 
 

خونی، سیستم ایمنیفاکتور ،Silybum mariamum، Abramis brama orientalis کلمات کلیدی:

 Tehranifard@Liau.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

نقش مهم سیستم ایمنی در حفظ سالمت آبزیان و تضمین بقا        

ها در طول دوره پرورش، سبب شده تا محققین به استفاده نو رشد آ

تم کننده سیساز انواع ترکیبات شیمیایی و طبیعی محرک و تقویت

 ایمنی تربیش تكامل به توجه با دهند.می نشان تمایل ایمنی

 هايمحرک ویژه جایگاه و اختصاصی ایمنی به نسبت ماهی غیراختصاصی

 ایمنی هايمحرک از استفاده ی،غیراختصاص تحریك ایمنی در ایمنی

 همینبه دارد خونگرم حیوانات به نسبت تريبیش ارجحیت آبزیان در

 افزایش منظوربه ماهی در ایمنی هايمحرک از استفاده دلیل اخیراً

فاکتورهاي،   بهبود و هابیماري مقابل در مقاومت ایجاد ایمنی، قدرت

 هابیوتیكآنتی جانبی ضعوار طرفی از است، یافته زیادي کاربرد رشد

 باکتریایی مشكالت هايمقاومت و مقاوم هايباکتري ایجاد جمله از

 اجرایی مشكالت و گرانی روده، و آب فلور تخریب محیطی، زیست

 عنوانبه ایمنی هايمحرک از استفاده به تربیش گرایش باعث تجویز

 و Iwama) است شده هابیوتیكآنتی براي مناسب جایگزینی

Nakanishi، 6991). اي در هاي گذشته مطالعات گستردهدر دهه

ارتباط با استفاده از گیاهان دارویی در مقیاس آزمایشگاهی در تقویت 

ست دسیستم ایمنی جانوران آزمایشگاهی صورت گرفته و نتایج به

خوبی موید نقش مثبت بسیاري از گیاهان آمده از این تحقیقات نیز به

پور و باشد )رضاییستم ایمنی جانوران میدارویی در تقویت سی

( نشان 6836عنوان مثال، جعفریان و همكاران )(. به6834همكاران، 

گل ارونه در جیره غذایی  دادند که استفاده از عصاره گیاه دارویی

تواند موجب تقویت سیستم ایمنی سلولی و جانوران آزمایشگاهی می

 هايرمان و مقابله با عفونتهمورال گردد. مصرف گیاه دارویی براي د

(، 6835؛ رضوي و همكاران، 6831ویروسی )طاهرزاده و همكاران، 

، Gvindachari(، قارچی )4006 و همكاران، Elgayyarباکتریایی )

فر و یاخته )منافهاي تكحتی پیشگیري از شیوع انگل و (4000

 (، یكی دیگر از رویكردهاي جدید استفاده از این6835همكاران، 

 .ترکیبات در فارماکولوژي است
 یخارمریم یا ماریتیغال است. گیاه ییگیاه پرارزش دارویكی از        

و  Silybum mariamum  تیره کاسنی با نام علمی یك تا دو ساله از

دلیل خواص درمانی سال پیش به 4000 از که Milk thistle انگلیسی نام

 يدهاییفالونو میخارمر يهاوهیدر متوجه انسان بوده است.  مورد خاص

 طیشرا ها متفاوت و بهکه مقدار آن شودیم رهیساخته و ذخ یمختلف

و همكاران، David ) دارد یبستگ اهیو نوع گ شیمحل رو یمیاقل

یاه گ. شودیگفته م نیماری لیس دهاییفالونو نیبه مجموع ا  (.4006

 و silybin ، silychristinاي از مواد شاملسیلی مارین خود مجموعه

silydianin اهیموجود در بذر گ يهاتوزومیف نیماری لیسباشد. می 

بر  ریمربوط به هسته سلول و تأث يهاتیاثر بر فعال قیاز طر میخارمر

از مصرف  یآزاد ناش يهاكالیراد تواندیم ،يکبد یسلول كروزومیم

را  نیپروتئ جهت سنتز یسلول تیکاهش و فعال را یسموم قارچ

غشاء با حذف نمودن  تیعالوه بر تثب هاتوزومیف نیدهند. ا شیافزا

وجب م سموتاز،ید دیسوپراکس میآنز تیفعال شیآزاد و افزا يهاكالیراد

  .(6839)احمدي و همكاران،  شوندیم ینقش حفاظت نیاعمال ا

ترین کاربرد تایید شده این گیاه استفاده از آن در درمان مهم

هاي آسیب دیده کبدي اظهار سلولهاي کبدي و ترمیم مسمومیت

ز ا یناش یو بهداشت ياقتصاد يهابیآس با توجه به گسترهکرد. 

 صنعتو یارتباط با جامعه انسان متفاوت در يهايماریب و هاتیمسموم

 توانیاست، م برخورداراي ژهیو تیاز اهم زین رانیکه در ا پروريآبزي

)احمدي و  نمود یرد معرفموا نیا کنندهعنوان کنترلماده را به نیا

هدف از این مطالعه و بررسی تاثیر عصاره گیاه خار  .(6839همكاران، 

  (Abramis brama orientalis)مریم بر سیستم ایمنی ماهی سیم 

 بوده است. دلیل در حال انقراض بودن این ماهیبه

 

 هامواد و روش
 2تصادفی با  ، در قالب طرح کامال6898ًاین آزمایش در مهرماه        

ماه به اجرا  4تكرار بوده و در مدت زمان  8تیمار که هر تیمار داراي 

ماهی سیم سالم از نظر قطعه بچه 100درآمد. بدین منظور تعداد 

ظاهري، از استخر خاکی مرکز شهید انصاري رشت بارگیري شده و به 

 نچنیدر همان مرکز انتقال یافت. هم پرورش( )سالن اجراي پروژه محل

مترمكعب مهیا شده و در هر ونیرو  4×4×5/0عدد ونیرو در ابعاد  64

تیمار مذکور،  2گرمی معرفی گردید. از  60-64عدد ماهی با اوزان  50

 SFKدر نظر گرفته شده که انحصاراً خوراک  عنوان شاهدیك تیمار به

هاي از قبل تیمار دیگر با معیارها و دز 8ماهی خورانده شده و به بچه

یین شده از پودر بذر گیاه خار مریم )سیلی مارین( با توجه به تع

  مورد استفاده قرار گرفت. SFKافزودن خوراک 

تهیه غذا تهیه سیلی مارین و خوراک حاوی سیلی مارین:        

صورت هفتگی و با افزودن مكمل سیلی مارین به صورت تازه و بهبه

کیلوگرم غذا با پودر  گرم به ازاي هرمیلی 300و  200، 400نسبت 

همكاران،   و Chenتجاري و تهیه مجدد پلت غذایی انجام گردید )

(. بدین منظور، پودر خالص سیلی مارین از شرکت زردبند 4008

گرم  800یاسوج تهیه گردید. براي تهیه خوراک حاوي سیلی مارین 
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خوراک مخصوص ماهی سیم بر روي یك سینی گسترانیده شد. میزان 

لیتر میلی 600درصد( با  5/0در سیلی مارین )غلظت نهایی گرم پو 6

آب مخلوط و توسط اسپري روي خوراک پاشیده شد. این عمل بعد از 

هم زدن خوراک چندین بار تكرار شد. براي حفظ بهتر سیلی مارین به

همان محلول ژالتین به %6در خوراک در هنگام تغذیه ماهی، میزان 

ساعت خوراک در  2مدت د. سپس بهروش روي خوراک اسپري گردی

گراد قرار داده شد، تا کامالً خشك گردد. بعد از خشك درجه سانتی20

ذاري لیبل گ شده، بنديبسته مشكی نایلونی هايکیسه در خوراک، شدن

گردید. خوراک  دارينگه گرادسانتی درجه 2 یخچال در استفاده و تا زمان

 د سیلی مارین تیمار گردید. همین روش ولی با آب فاقشاهد نیز به

طور تصادفی پس از شروع آزمایش، بهگیری و آزمایش: نمونه       

 62ماهی در روزهاي  9ماهی و در مجموع از هر تیمار 8از هر ونیرو 

 هوش کردن ماهی با عصاره پودر گل میخكصید و پس از بی 43و 

 EDTAه به ها با استفاده از سرنگ آغشت، از ساقه دمی آن(605000)

 ذیل روش از خونی فاکتورهاي گیرياندازه گیري گردید. برايخون

 نئوبار الم و Lewis محلول با قرمز و سفید هايگلبول. گردید استفاده

 با لیتردسی در گرم واحد با (Hb)هموگلوبین . است شده شمارش

 520 موج طول در( هموگلوبین سیانومت) درایكلین محلول از استفاده

. است شده گیرياندازه استاندارد، منحنی از استفاده با مترنانو

 شده گیرياندازه rpm 62000 دوره در Nuve سانتریفیوژ با هماتوکریت

 میزان (،MCV) گلبولی متوسط حجم یعنی گلبولی اندیس. است

 گلبولی هموگلوبین غلظت و (MCH)گلبولی  هموگلوبین متوسط

(MCHC) گردید محاسبه موجود استاندارد هايفرمول از استفاده با. 

 MCV هماتوکریت)درصد(=×60هاي قرمز/تعداد گلبول

 هموگلوبین×60متر مكعب(/ هاي قرمز)میلیون در میلیتعداد گلبول

 MCH )گرم در دسی لیتر(=

 MCHC = هموگلوبین)گرم در دسی لیتر(×60هماتوکریت)درصد(/

با کیت  ALPم شیمی و آنزیبا کیت زیست AST ،ALTآنزیم        

در یك گرم بافت  (u)المللی پارس آزمون روش فتومتریك با واحد بین

گیري شده است. براي کالیبره کردن آن از کالیبراتور و کنترل اندازه

 Cletonتجاري استفاده شده است. فعالیت لیزوزیم با استفاده از روش 

یم ز( بر مبناي لیز باکتري گرم مثبت حساس به آنزیم لیزو4006)

Micrococcus lysodeikticus گیري شده است اندازه(Zandecki و 

 و Siwiciمیزان ایمنوگلوبین براساس روش  .(4001 همكاران،

Andevson (6998اندازه )گیري شده است.  

ها ها در گروهمنظور بررسی توزیع نرمال دادهبه آزمون آماری:       

 Kolmogorov-smirnovون ها از آزمها جهت تشكیل تیمارو تكرار

منظور مقایسه آماري بین ها بهاستفاده شد. درصورت نرمال بودن داده

 One-way)طرفه ها از آزمون آنالیز واریانس یكها در تیمارگروه

Anova) ها )و پس از انجام آزمون برابري واریانسTest of 

Homogeneity of Variancesاز ها با یكدیگر ( جهت مقایسه گروه

گروه )مقایسه بین مراحل  4آزمون دانكن استفاده شد. جهت مقایسه 

 Independent Samples T- Testهاي خون( از آزمون فاکتور 4و  6

 استفاده شده است. 

 

 نتایج 
 اخذ هاينمونه شناسی خون آزمایشات نتایجفاکتورهای خونی:        
 داد نشان نتایج .است شده آورده 6 جدول در مختلف تیمارهاي از شده

 متوسط، بادي هپاتیتآنتیقرمز،  گلبول تعداد و که هموگلوبین

 هايجیره تجویز تاثیر تحت ائوزینوفیلدر سلول قرمز و  هموگلوبین
از طرفی گلبول سفید،  (.<05/0pنگرفت ) قرار پودر خارمریم حاوي

هاي آزمایشی نوتروفیل در گروهمتوسط هموگلوبین، هماتوکریت، 

تعداد  کهطوريبهداري را با گروه شاهد نشان داد، ف معنیاختال

هاي سفید، هماتوکریت، متوسط هموگلوبین و نوتروفیل در گلبول

داري باالتر از گروه شاهد بود طور معنیگرمی بهمیلی 300تیمار 

(05/0p˂.)  

تغییرات سطح ایمنوگلوبین در پالسماي های ایمنی: شاخص       

 هاي صورتبردارياند در نمونهمكمل غذایی تغذیه شدهماهیانی که با 

پس از شروع آزمایش در ماهی تحت تیمار  43و  62گرفته در روزهاي 

 4. با توجه به جدول (˂05/0pدار بود )در مقایسه با گروه شاهد معنی

میلی گرمی باالتر  200و  300میزان ایمنوگلوبین و لیزوزیم در تیمار 

 (.6د )شكلاز سایر تیمارها بو
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 انحراف معیار( بین تیمارهای مختلف ±های خونی )میانگینشاخص : مقایسه1جدول 

4تیمار   

( گرممیلی 088  ) 

3تیمار   

( گرممیلی 488 ) 

2تیمار   

( گرممیلی 288 ) 
 تیمار شاهد

 تیمار

 فاکتور

 b 9/25± 1500  c 4/626± 3000 1600 ±1016 b a85/511± 2100  مترمكعبمیلی 806×گلبول سفید 

993000 ±8585 a 955000 ±8585 a 315000 ±8585 a 393000±4646/84a     مترمكعبمیلی 601×گلبول قرمز 

1 ±0/62a 5/5 ±0/68a 5 ±0/62a 5/4 ±0/66a لیتر(هموگلوبین خون )گرم / دسی 

43 ±0/1d 41 ±0/1c 48 ±0/1a 45 ±0/5b هماتوکریت )%( 

430 ±68/14a 434 ±68/18a 411 ±3/66a 413 ±0/48a  آنتی بادي هپاتیت IUلیتر / 

10/6 ±8/92b 51 ±4/12a 51/6 ±6/55a 53/8 ±6/65a  متوسط هموگلوبینfL 

48/5 ±0/80a 48/20 ±0/3a 48/48 ±6/68a 48/8 ±0/54a لیتر()گرم/دسی درسلول قرمز هموگلوبینمتوسط 

 d1/0± 5/49 41/5 ±0/1b 43 ±0/1c a1/0± 44 (%وفیل ) نوتر 
a35/0± 11  b 56/0± 48/19 b18/0± 88/19 c88/0± 88/18  ( لنفوسیت%) 

b11/0± 2 c 11/0± 5 a11/0± 8 b11/0± 2 (  مونوسیت%) 

6 ±0a 6/5 ±0/88a 6/5 ±0/88a 6 ±0a ( ائوزینوفیل%) 

 باشد.دار آماري میدهنده وجود اختالف معنینام کوچك در ردیف نشان*حروف غیرهم

 

 های ایمنی در شاهد و تیمارهای مختلفمقایسه میزان شاخص:  2جدول

 (گرممیلی 088) 3تیمار  (گرممیلی 488) 2تیمار  (گرممیلی 288) 1تیمار  شاهد شاخص

 ایمنوگلوبین

 لیتر(گرم/دسی)میلی
64/05±0/22a b41/0±5/61 c43/0±5/44 c89/0±8/48 

 لیزوزیم

 لیتر()واحد/میلی
45±0/22a b41/0±83 b43/0±85 c89/0±59 

 باشد.دار آماري میدهنده وجود اختالف معنینام کوچك در ردیف نشان*حروف غیرهم          

 
 

 
 : نمودار مقایسه میزان ایمنوگلوبین و لیزوزیم در شاهد و تیمارهای مختلف1شکل 
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، اگرچه میزان آنزیم 8با توجه به جدول  پارامترهای آنزیمی:       

ALP هاي آزمایشی نسبت به گروه شاهد روند کاهشی داشته، در گروه

داري در گروه شاهد و سایر تیمارها مشاهده نشده ولی تفاوت معنی

. از طرفی با افزایش عصاره خارمریم در جیره، میزان (<05/0pاست )

 300که تیمار طوريدر تیمارها، نیزکاهش یافته است به ASTآنزیم 

ترین مقدار از این آنزیم ترین و تیمار شاهد از کمیشگرمی از بمیلی

، در شاهد و تیمارهاي آزمایشی LDHو  ALTبرخوردار بود. مقدار 

روند متفاوتی داشته است ولی در کل مقدار آن در تیمارهاي تحت 

 تر از گروه شاهد مشاهده شد.جیره عصاره خار مریم کم

  

 در شاهد و تیمارهای مختلف. میپارامترهای آنزی: مقایسه میزان 3جدول

 (گرممیلی 088) 3تیمار  (گرممیلی 488) 2تیمار  (گرممیلی 288) 1تیمار  شاهد شاخص

 ((ALPز فسفاتا نیآلكال

 )واحد/لیتر(

15/85±0/22a a41/0±59 a43/0±48/10 a89/0±24/59 

 ((AST ترانسفراز نویآسپرتات آم

 )واحد/لیتر(

39/04±0/63d c41/0±18 b43/0±48/15 a89/0±66/59 

 ((ALT ترانسفراز نویآم نیپالسما آالن

 )واحد/لیتر(

2±0/63d a41/0±4 b43/0±8 b89/0±8 

 ((LDH دروژنازیده الکتات

 )گرم/مول(

6462±86/63d c41/46±324 a40/63±144 b2/44±364 

 باشد.دار آماري میدهنده وجود اختالف معنینام کوچك در ردیف نشان*حروف غیرهم

 

 بحث
ایمنی  سیستم کنندهتقویت بهترین عنوانگیاه خار مریم به       

در تحقیق حاضر، تجویز عصاره گیاه خار مریم . شناخته شده است

باعث تحریك برخی خصوصیات ایمنی غیراختصاصی ماهی سیم 

 و موافق نتایج نیز شناسیخون هايشاخص سایر خصوص در گردید.

 ايهعصاره تاثیر در مورد .شودمی یافت وفور به حاضر تحقیق مخالف

حقیق ت به موافق نتایج عنوانبه سفیدخون هايگلبول تعداد بر گیاهی

Harikrishnan خار گیاه عصاره تاثیر مورد در (4008) و همكاران 

 و مطالعه کپورمعمولی ماهی در Silybum marianum مریم

Harikrishnan (4009) طالیی  ماهی در(Carassius auratus) به

و همكاران  رضایی تحقیق به حاضر تحقیق با مخالف نتایج نوانع

 Watanuki پنگوسی، ماهی بر مورخوش گیاه تاثیر مورد در( 6894)

( 4060) و همكاران Tatina و کپور ماهی در (4001) و همكاران 

 مورخوش گیاه عصاره تاثیر که تحقیقی در .نمود اشاره ماهیدرتاس

 گرفت، اختالف قرار بررسی مورد پنگوسی ماهی یایمن سیستم بر

 شدر رشد، ضریب فاکتورهاي نظر از مختلف تیمارهاي بین داريمعنی

 مشاهده روزه 25 دوره طی در روزانه رشد و شاخص غذا ویژه، کارایی

سوم  ردر تیما و لیزوزیم هماتوکریت میزان ترینبیش کهحالی در .نشد

 حاضر تحقیق مشابه که شد اهدهمش (عصاره گرممیلی 100 غلظت)

 و کل، آلبومین پروتئین فاکتورهاي تحقیق فوق الذکر در ولی .بود

 و رضایی) داشت را مقدار ترینبیش شاهد تیمار در نوتروفیل درصد

 .داشت مغایرت حاضر تحقیق با که (6894همكاران،

 پایان در ماهیان خون سفید هايگلبول میزان تحقیق، این در       

 افزایش تیمارها سایر به نسبت گرممیلی 200 تیمار در مایش،آز

 متغیر میزان کهصورتی در(. ˂05/0pاست ) داده نشان را داريمعنی

 هايگروه سایر از ترکم ايمالحظه قابل طوربه شاهد گروه در فوق

 .بود آزمایشی

 ،قرمز هايگلبول مقدار در داريمعنی اختالف چنینهم       

ها مشاهده نشده است ین خون، در تیمار شاهد و سایر گروههموگلوب

(05/0p>) و متوسط هموگلوبین  از سوي دیگر، درصد هماتوکریت

دار بوده است ها و شاهد در پایان آزمایش معنیبین تیمارخون ماهیان 

(05/0p˂به ،)که غلظت هماتوکریت و متوسط هموگلوبین، در طوري

  .ه سایر تیمارها باالتر بودگرم نسبت بمیلی 300 تیمار

داري باالتر طور معنیگرم بهمیلی 300تعداد نوتروفیل، در تیمار        

خون (. مونوسیت ˂05/0pخصوص گروه شاهد بود )ها بهاز سایر گروه

داري را نشان داد ها و شاهد اختالف معنیبین تیمارماهیان 

(05/0p˂) . 200تیمار در  خون ماهیان  مونوسیت میزاناز طرفی 

ت داري را نشان داده اسافزایش معنی هانسبت به سایر تیمارگرم میلی
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(05/0p<)گرم میلی 400که غلظت متغیر مذکور، در گروه . در صورتی

  .ها بودتر از سایر گروهکم

( به مطالعه در زمینه تاثیر عصاره 6890علیشاهی و همكاران )       

ماهی کپور پرداختند و بیان نمودند، هاي ایمنی خارمریم بر پاسخ

هاي سفید و هماتوکریت عصاره مذکور، سبب افزایش غلظت گلبول

تجویز ، (4005و همكاران ) Silurajشود. طبق گزارشات خون می

اي هباکتري به ماهی کپورمعمولی سبب افزایش گلبول LPSگلوکان 

نیز  (4008و همكاران ) Herikrishnanچنین شود. همخون می سفید

بیان نمودند، افزودن مكمل گیاهی به خوراک ماهی طالئی سبب 

طبق مطالعات انجام  شود.هاي سفید خون میافزایش غلظت گلبول

در  دارچین پودر اضافه نمودن(، 6896توسط مورکی و همكاران )

 شمارش در  (Andinocara rivulatus)گرین ترور غذایی ماهی جیره
 اختالف نوتروفیل درصد کاهش و فوسیتلن درصد سفید، گلبول کلی

 نشان داده است.  شاهد گروه با داريمعنی

ز داري ادر این تحقیق، تجویز عصاره سیلی مارین تاثیر معنی       

هاي قرمز، هموگلوبین و ائوزینوفیل، بین لحاظ فاکتورهاي گلبول

ن تواگروه شاهد نشان نداده، از دالیل این امر می تیمارهاي آزمایشی و

هاي فاکتورهاي خون به نبودن زمان الزم براي مقدار کافی غلظت

تحریك شده تحت تاثیر سیلی مارین، اشاره نمود )توکلی و اخالقی، 

تر از گروه شاهد مشاهده هاي مذکور بیش(. ولی مقدار غلظت6833

 مفیدي بر افزایش تاثیر عصاره خار مریم شد، با توجه به مطلب فوق،
 است.  داشته ائوزینوفیل و هموگلوبین و گلبول قرمز

داري را از لحاظ فاکتور از طرفی تجویز این عصاره اختالف معنی       

رمز ق هاي سفید،هماتوکریت و متوسط هموگلوبین در گلبولگلبول

هاي آزمایشی ایجاد نموده است. در واقع، بین گروه شاهد و تیمار

و با فعال  ید را فعال کندهاي سفتواند گلبولعصاره خار مریم می

  شود.ها در نهایت باعث فعال شدن ماکروفاژها نمودن لنفوسیت

       Falah Hosseini ( 4002و همكاران ) گزارش نمودند، مصرف

خوراک سیلی مارین ممكن است از طریق کاهش سنتز کلسترول در 

سلول کبدي و افزایش سرعت فرآیند تغییر و تبدیل کلسترول سبب 

هاي ولسلش سطح این فاکتور بیوشیمیایی در خون و صفرا گردد. کاه

ه هاي پالسما هستند کپارانشیم بافت کبد مسئول سنتز پروتئین

 ها هاي سفید و گلوبولینشامل فاکتورهاي خونی نظیر گلبول

تواند سازي، میباشند. بنابراین سیلی مارین با تحریك پروتئینمی

چون بافت کبد را هاي آسیب دیده، همروند ترمیم و نوسازي بافت

(. هر 6932و همكاران،  Sonnenbichler؛ Soto ،4002تسریع نماید )

 عنوان یك شاخص بالینیگونه تغییري در فاکتورهاي ایمنی خون، به

در پایش سالمت سیستم ایمنی بدن جانوران مورد استفاده قرار گیرد 

(Jon ،4001.) 

 اسانس در غیره و ترپنوئیدي لی،فن مختلف ترکیبات وجود       

 افزایش توجیه کننده حدودي تا توانندمیخار مریم دارویی  گیاهان

 البته د.باش حاضر تحقیق سیم در ماهی ایمنی سیستم فاکتورهاي

 آن اثر مكانیسم و موثر ترکیبات تربررسی دقیق به نیاز نهایی نتیجه

 .ماهی دارد بدن فیزیولوژي بر

ویژه گلوبولین سرم شاخص مناسبی براي وتئین بهافزایش پر       

در تحقیق  .(Siwicki ،6992باشد )وضعیت دفاع ایمنی ماهی می

 تفاوتها و شاهد بین تیمارخون ماهیان میزان ایمنوگلوبین حاضر، 

چنین میزان ایمنوگلوبین، هم .(˂05/0pداري را داشته است )معنی

 300و  200هاي گرم نسبت به تیمارمیلی 400 و تیماردر شاهد 

و  200هاي تري برخوردار بوده، ولی بین تیماراز میزان کم  گرممیلی

. سطح (<05/0pداري مشاهده نشد )اختالف معنی  گرممیلی 300

داري را بین تیمارهاي مختلف آزمایشی لیزوزیم نیز، اختالف معنی

 طرفه نشاننس یكتجزیه و تحلیل حاصل از آزمون واریا - نشان داده

داري باالتر طور معنیبه  گرممیلی 300سطح لیزوزیم در تیمار  -داده

 میزان دهندهنشان هاماهی در لیزوزیم ها بود. مقداراز سایر گروه

 که جاآن از. باشدمی جانداران این در ذاتی ایمنی سیستم فعالیت

 فاعید خط اولین هاماهی در هاپاتوژن با مقابله در ذاتی ایمنی سیستم

 در هاماهی در تريبیش اهمیت از پس باشدمی جانداران این در

 رد هالیزوزیم میزان افزایش .است برخوردار دارانمهره سایر با مقایسه

 مقابل در جانداران این مقاومت افزایش سبب تواندمی هاماهی

 نددار opsonic نقش هالیزوزیم. گردد منفی و مثبت گرم هايباکتري

 بافت رد هالیزوزیم. شوندمی فاگوسیتوز و کمپلمان شدن فعال سبب و

دارد  وجود هاماهی بدن مایعات سایر یا و پالسما موکوس، لنف،

(Saurabh  ،4003و همكاران.) 

 دنبالگزارشاتی از افزایش ایمنوگلوبین و لیزوزیم سرم به       

و  Vasudeva Raoهاي ایمنی گیاهی وجود دارد )استفاده از محرک

(، گزارش کردند، 6890عالیشاهی و همكاران ). (4002همكاران، 

میزان لیزوزیم و ایمنوگلوبین خون ماهی کپور بین تیمارها و گروه 

پورمقدم و همكاران داري را نشان داده است. نجفشاهد اختالف معنی

هاي خود در ماهی استرلیاد به این نتیجه رسیدند (، در بررسی6894)

میزان ایمونوگلوبین  کل، پروتئین میزان سرم، لیزوزیم فعالیته ک

 داريمعنی طورسرخارگل، به عصاره تجویز تاثیر تحت آلبومین، سرم،

 4چنین بیان شده، تیمار ، هم(<05/0pاست ) بوده شاهد از تربیش

 گرمی داشته است.  5/6و  6تري نسبت به تیمار گرمی برتري بیش
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گیاهان در تغذیه ماهی استفاده شده  نیز از  دیگري مطالعات در       

 عصاره تاثیر بررسی ( در4060و همكاران ) Pratheepa جمله است، از

سوداگر و کپورمعمولی،  ماهی روي بر (Aegle marmelos) گیاه برگ

 دارویی مختلف گیاه 66 عصاره تاثیر بررسی در (6839بیگلو )حاجی

 باکتري به نسبت مقاومت و غیراختصاصی ایمنی پاسخ روي
 در Austin  (4009)معمولی، کپور ماهی در هیدروفیال آئروموناس

   کمان، رنگین آاليقزل ایمنی سیستم بر زنجبیل گیاه پودر تاثیر بررسی

Rao گیاه دانه تاثیر بررسی در (4001) همكاران و  Achyranthes aspera 

 بررسی ( در4008)و همكاران   Labeo rohita، Chenماهی  روي بر

 ,Rheum officinale, Andrographis paniculata ( چینی گیاه 2 تاثیر

Isatis indigotica, Lonicera japonica) نشان معمولی کپور در 

 مذکور گیاهان عصاره حاوي جیره با شده تغذیه ماهیان در که دادند

. است یافته افزایش شاهد تیمار با مقایسه در لیزوزیم سرم میزان

Kumar (4001 )سیاه  زیره هايدانه اثرNigella sativa پاسخ بر 

کردند  گرمی بررسی 82با میانگین  کمانرنگین آاليقزل ماهی ایمنی

 هايگروه در کل ایمنوگلوبولین سطح و سرم کل پروتئین میزان که

پور و ولی .بود شاهد گروه از تربیش داريطور معنیبه آزمایش مورد

( گزارش نمودند، عصاره الكی بره موم زنبور عسل 6894همكاران )

تاثیر مثبتی در میزان لیزوزیم و ایمنوگلوبین ماهی کپور معمولی 

 داشته است.

 هاگلیكوپروتئین از ايدسته هابادي آنتی یا هاایمنوگلبولین

 شوند.می داران یافتمهره تمام بافتی مایعات و سرم در که باشندمی

 هاپالسموسیت و شوندمی تولید هاپالسموسیت وسطت هاباديآنتی

 هاایمنوگلبولین(. Stites ،6996) شوندمی مشتق B هايلنفوسیت از نیز

 د.کننمی ایفا باکتریایی عفونی هايبیماري با مقابله در مهمی نقش

 سیستم تضعیف به منجر توانمی هاآن فعالیت سطح کاهش لذا

 گردد. هاماهی ایمنی

سازي و فعال نمودن یلی مارین با تحریك پروتئینعصاره س       

 هايبافت و ایمنوگلوبین در هاي سفید، باعث انتشار لیزوزیمگلبول

موکوسی،  کنار این ترشحات در شودمی خون گردش و مختلف

 خون سرم و گوارش دستگاه و طحال کلیه، هايبافت ها،آبشش

هاي آزاد شده و یكالاز بین بردن راد به قادر و شودمی یافت ماهیان

 (.6831شود )سلطانی، باعث افزایش دستگاه ایمنی ماهی سیم می

هاي تحریك ایمنی رغم ویژگیالبته برخی از گزارشات نیز علی       

ها بر دار این عصارههاي گیاهی، عدم تاثیر معنیدر برخی فرآورده

 اند. میزان لیزوزیم و گلوبولین سرم را گزارش نموده

ین داري بز تفاوت معنیفسفاتا نیآلكالضر، سطح در پژوهش حا       

(. از طرفی دیگر، <05/0pهاي آزمایشی نداشت )گروه شاهد و تیمار

تر از مرحله اي کمطور قابل مالحظهدر مرحله نهایی به ALPسطح 

 سطح (.˂05/0p) بود دارمعنی اختالف این و داشته آزمایش اول

 اي مرحله پایانی اختالف ، در تیمارهترانسفراز نویتات آمارآسپ

گرم، میلی 300  در تیمار ASTداري را نشان داده است و سطح معنی

 تر از سایر تیمارها مشاهده شد. کم

ي را دارنیز اختالف معنی ترانسفراز نویآم نیپالسما آالنمیزان        

 ALT(. میزان ˂05/0pهاي مرحله نهایی نشان داده است )در تیمار

ها بوده و سطح تر از سایر گروهگرم کممیلی 300و  200در تیمار 

ها مشاهده شده است. میزان متغیر مذکور در شاهد، باالتر از سایر گروه

داري را بین مرحله اول و نهایی اختالف معنی دروژنازیده الکتات

ها داري بین گروهنشان نداده ولی در مرحله نهایی تفاوت معنی

تر از گرمی کممیلی 300و  200در تیمار  LDHمشاهده شد. سطح 

 (.  ˂05/0pها بود )سایر گروه

 موجب(، اذعان داشتند سیلی مارین 6835مدنی و همكاران )       

  تیواستامید اکسیدانی اثرات برابر در هاي کبديسلول حفاظت

 .است فالونوئیدها ترکیبات وجود واسطهبه اثر احتماالً این شود.می

 هايرادیكال سایر همانند تیواستامید ولیسممتاب از ناشی آزاد هايرادیكال

هاي سرم خون، لیپیدها، آنزیم پراکسیداسیون مختلف هايراه از آزاد

 سلول  آسیب موجب غشایی هايپروتئین و RNAهاي واکنش

 شوند.می

Pyo         ( 4002و همكاران)  ،چنینهم ترکیبات اینگزارش نمودند 

 آزاد هايرادیكال ندهست قادر اکسیدانی آنتی خاصیت واسطهبه

 جلوگیري هاآن مخرب اثرات از و کرده را خنثی محیط در موجود

 عمل آورند. به

(، بیان نمودند سیلی مارین با تثبیت 6839نایی و همكاران )ب       

 هاي آسپارتات آمینوساختار غشاي سلولی سطح فعالیت آنزیم

ات دهیدرژناز کتترانسفراز، آالنین آمینو ترانسفراز، آلكالین فسفاتاز و ال

 کند.تنظیم می

       Ramadan ( 4004و همكاران ) ،هاي آنزیمگزارش نمودند

آسپارتات آمینوترانسفراز، آالنین آمینو ترانسفراز، آلكالین فسفاتاز و 

هاي پوششی مجراي کیسه صفرا تولید الکتات دهیدرژناز توسط سلول

 ها آنشود و در اختالالت کبدي و انسداد مجراي صفرا، سطح می

 استفاده از اینیابد. در نتیجه طور ناگهانی در پالسما افزایش میبه

علت داشتن خصوصیان آنتی اکسیدانی و نقش آن در مشتق گیاهی به

چنین حفظ خصوصیت نفوذپذیري و تراوایی حذف رادیكال آزاد و هم
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 ALP، ASTغشاي سلولی موجب تعدیل سطح فعالیت آنزیمی کبد 

 شود.مورد آزمایش می در جانوران ALT و

چرب اشباع کبد  يدهایسبب کاهش سطوح اس نیماری لیس       

ینو آسپرتات آم باعث کاهش .شودیم نیاز مصرف سم آفالتوکس یناش

يتر کلسترول، ،ALT پالسما آالنین آمینو ترانسفراز ،AST ترانسفراز

و  كیداوریاس ،LDH دروژنازیده فسفر و الکتات م،ی، کلسدیسریگل

در واقع  .شودیم يکبد مارانیدر سرم خون ب 68 فسفاتاز نیآلكال

عصاره خارمریم، مخلوطی از سیلی بین، سیلی کریستین و سیلی 

دیانین است. از لحاظ دارویی، سیلی مارین و سیلی بین جز ترکیبات 

شود )احمدي و هاي کبدي محسوب میویژه سلولمحافظ سلولی به

 نیماری لیمانند س یعیطب يهاکنندهجذب(. 6833همكاران، 

 ،يکبد تیمانع از مسموم میخارمر اهیدر بذر گ موجودي هاتوزومیف

 شود. ی میروسیوي هاخون و عفونت یچرب ،یخونکم

 که کرد استداالل چنین توانمی آمده دستبه نتایج به توجه با       

 آنتی ویژه ترکیباتبه مارین سیلی کمپلكس در موجود ترکیبات

 چنینهم و آزاد هايرادیكال بردن بین از با نندتوامی اکسیدانی،

 سیم ماهی ایمنی سیستم سوئی که بر اثرات از ایمنی سیستم تقویت

 از هاآنتی اکسیدان واقع، در نماید. پیشگیري شود،پرورشی وارد می

 آزاد هايرادیكال برابر در کننده فاگوسیتوز هايسلول غشاي

 .(Ditzman ،4004نمایند )می محفاظت

هاي سفید، غلظت گلبولبنابراین عصاره خارمریم، با افزایش        

نین چهماتوکریت، نوتروفیل و مونوسیت، لیزوزیم و ایمنوگلوبین و هم

و  200هاي تیمار شده در در گروه  ALTو ALP،AST ،LDHکاهش 

 سیستم تقویت موجب تواندمیگرم نسبت به گروه شاهد، میلی 300

 گردد. ایمنی

ه حاضر موید این است که عصاره خار مریم تاثیر نتایج مطالع       

ید ترین کاربرد تایمثبتی در سیستم ایمنی ماهی سیم داشته و مهم

هاي توان به استفاده از آن در درمان مسمومیتشده این گیاه را می

ا ب نیچنهمهاي آسیب دیده کبدي اظهار کرد. کبدي و ترمیم سلول

 هاتیاز مسموم یناش یو بهداشت ياقتصاد يهابیآس توجه به گستره

 پروريآبزي صنعتو یارتباط با جامعه انسان متفاوت در يهايماریب و

ماده را  نیا توانیاست، م برخورداري اژهیو تیاز اهم زین رانیکه در ا

 د.نمو یموارد معرف نیا کنندهنوان کنترلعبه
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