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های ایمنی بر شاخصدر جیره ( Ferula assafoetida)  ی آنغوزهالکلیدروهعصاره  اثرات 

 (Danio rerio) خریموکوسی در ماهی گور

 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  :واحدی فاطمه

 71944-784صندوق پستی: 

 روه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گ :*صفری رقیه

 71944-784صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق  :شعبانی علی

 71944-784پستی: 

 یالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گروه شیالت، دانشکده ش :فرحسینی سیدحسین

 71944-784گرگان، صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق  :حامد کلنگی

 71944-784پستی: 

 اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگ :شبنم نژادمقدم

 71944-784صندوق پستی: 

 9316 خردادتاریخ پذیرش:                    9314سفند اتاریخ دریافت:  اردکان، یزد

         چکیده

 ستفاده از گیاهانا رايش به، گها و عوارض جانبی داروهای شیمیايیبیوتیکیآنت باکتريايی نسبت به تروزافزون مقاوم افزايش به باتوجه      
 ی گیاه آنغوزهالکلیدروغذايی حاوی سطوح مختلف عصاره هجیره بررسی اثرات اين مطالعه باهدف است. افزايش يافته دارويی

)Ferula assafoetida( ايمنی  یهاشاخص بر )( خریگورماهی موکوسی )آلکالین فسفاتاز، پروتئین کل و ايمونوگلوبینDanio rerio( نجام ا

، 3( تقسیم و با جیره غذايی حاوی تیمار 4آکواريوم ) 01در  گرم 0/3±30/3 حدود وزنی میانگین قطعه ماهی با 063 تعدادمنظور دينب .شد
ترين بیش %0ايمونوگلوبولین در سطح میزان  یرزيابی ايمنی موکوسادر  روز مورد تغذيه قرار گرفتند. 63مدت بهدرصد عصاره  1و 0، 5/3

تغییرات شاخص (. p>35/3) مشاهده نشدداری یمعنولی در الکالین فسفاتاز و پروتئین کل در مقايسه با گروه شاهد تفاوت  را داشتهافزايش 

اس نتايج براسنشان داد. را  ترين ضخامت باندبیش ساير تیمارهانسبت به  %0را نشان داد. تیمار  دالتونِکیلو 60 تا 00 بین دامنه الگوی پروتئینی،
 شود. خری پیشنهاد میهای ايمنی موکوسی در ماهی گورجهت بهبود شاخص %0 در سطح  آنغوزهاين تحقیق استفاده از عصاره گیاهی 

 
 ایمنی محرک موکوس، ایمنی خری،گور ماهی آنغوزه، کلمات کلیدی:

 roghi_safari@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
مروزه ای، ایهتغذپروری در بهبود کیفیت یآبزبه نقش  با توجه       

 است داشته چشمگیری رشد صنعت این کشورها از بسیاری در

(Bohlouli ،2142 و همکاران)  .شد به جهت افزایش تراکم این ر

افزایش شیوع  موجبتر، یابی به تولیدات بیشآبزیان برای دست

ی مالی زیادی به این صنعت شده هاخسارتیجه درنتبیماری و 

ی و تغییرات ناگهانی دما، کاردستاست. عواملی مانند افزایش تراکم، 

 ازجملهکاهش کیفیت آب و غذا منجر به تغییرات فیزیولوژی ماهی 

شود که حساسیت به عوامل استرس یا تضعیف سیستم ایمنی می

. یکی از (2142و همکاران،  Quesada)دهد میافزایش  رازا بیماری

های جلوگیری از ضررهای حاصل از بیماری، پیشگیری و روش

باشد و در طی سالیان گذشته استفاده پیشگیرانه و کنترل آن می

بیوتیک و ها مرسوم بود. استفاده از آنتیبیوتیکدرمانی از آنتی

ایجاد چون ای همشیمیایی، مشکالت عمده هایکننده یشگیریپ

ماندن این مواد در بدن ماهیان ، تجمع و باقیمقاومت دارویی

کنندگان و نیز آلودگی تی برای مصرفبهداش پرورشی، ایجاد خطرات

از  (.2144و همکاران،  Tangestaniدنبال دارد )زیست را به یطمح

ها در مهار و بیوتیکسوی دیگر شواهدی مبنی بر اثرات منفی آنتی

های مفید دستگاه گوارش نیز وجود دارد که باید یا کشتن باکتری

و همکاران،  Michaelود )ش تریبیش دقت هابیوتیکآنتی از استفاده در

 ها بهبیوتیکلذا در بسیاری از کشورها استفاده از آنتی (،2141

 بهو  (Cabello ،2112) شدهواسطه وضع قوانین، محدود و یا ممنوع 

های های ایمنی طبیعی از جمله محرکدنبال آن استفاده از محرک

بی گیاهی برای کنترل بیماری، افزایش پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسا

همکاران،  و Guardiola) است یافته توسعه مختلف کشورهای در هایماه

مطالعات متعددی در زمینه تعیین آثار مثبت گیاهان (. 2142

پروری دارویی بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی ماهی در صنعت آبزی

 سرخارگل گیاه اثرات بررسی به توانمی که صورت گرفته است

purpura) Echinacea) تیالپیا ماهی بر (Oreochromis Niloticus) 

Aly)  وMohamed ،2141( و ماهی گوپی )(Poecilia reticulate 

(Guz  ،گیاه 2144و همکاران ،)وراهآلوئ (Aloe vera بر ماهی کپور )

(، گیاه 2141و همکاران،  Alishahi)  carpio) (Cyprinusمعمولی 

 (Labeo rohita)ی کپور هند ( بر (Ocimum sanctumریحان

(Rakesh Das  گیاه 2142 ،همکارانو ،)یچتر گندم ((Minor 

bupleurum decoction وانامی بر میگو  (Litopenaeus vannamei) 

(Wu  ،اشاره نمود. 2142و همکاران ) 

یکی از گیاهان   Ferula assafoetidaعلمی با نامآنغوزه گیاه        

های قوی، هن و دارای ساقمتعلق به تیره چتریادارویی ارزشمند 

ترکیبات (. Mehrabi، 2112و  Khosravi) باشدمیخشن و فیبری 

های نوغو ر( %22) صمغ(، %11-12)شامل رزین  این گیاه اصلی

رزین آن حاوی فرولیک  .(Takeoka)، 2114باشد می (%41-42) فرار

ترپنوئیدها  سایر و هاکومارین ها،سزکوئیترپن شامل آن استرهای و اسید

ساکاریدها و یوز، پلرامن است. صمغ آن محتوی گلوکز، گاالکتوز،

 های فرار آن حـاوی ترکیبـات سـولفوره وروغن ها وگلیکوپروتئین

گیاه  (.2112و همکاران،  Bandyopadhyay) باشـدترپنوئیدها می

 انگل،ضد ،ضدنفخ اکسیدان،یآنت، آنغوزه دارای خواص دارویی

 باشدمی داروی مسکن و فشارخونکاهش ، ضدتشنج، اضضدانقب

Iranshahy)  وAkaberi ،2141 .)Safari ( افزایش 2142و همکاران )

اکسیدانی در جیره حاوی یآنتهای مرتبط با ایمنی، رشد و بیان ژن

پودر گیاه آنغوزه در ماهی کپور و بهبود عملکرد سیستم ایمنی را 

زدایی کبد  تیسماکسیدانی و ینتآگزارش نمودند. افزایش فعالیت 

 همکاران و Mallikarjuna توسط آنغوزه کنندهیافتدر هایدر موش

 یاستفاده از آن در صنعت آبز حالینا با( نیز گزارش شد. 2112)

 .توجه نبوده است چندان مورد پروری

یک ماهی با اندازه کوچک  (Danio rerio)خری زبرا گور ماهی       

شیرین مناطق گرمسیری آب هایگونه از متر(میلی 11 از ترمک )معموالً

، Lessman)  باشدعمق میهای کمبومی پاکستان و هند و ساکن آب

ن ماهیان هندگادورشپسند پررد مون ماهیااز  یکی یماه این (.2144

 (Cyprinidae)جو، مقاوم از خانواده کپورماهیان ای صلح، گونهینتیز

راحت، تکثیر آسان در تمام طول سال این گونه را  دارینگهباشد. می

مولکولی و تحقیقات ژنتیک  مطالعات در آزمایشگاهی مدل یک عنوانبه

 جاآن از (.Fishman ،2112 وShin ) تبدیل نموده است پزشکی زیست

ای عصاره گیاه آنغوزه بر در رابطه با اثر تغذیهای تاکنون مطالعه که

خری صورت ی مربوط به ایمنی ماهی گورایمنی موکوس هایشاخص

پارامترهای نگرفته است، بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی 

 باشد.خری میمذکور در ماهی گوره

 

 هامواد و روش
تعیین اثر جیره غذایی حاوی سطوح  منظوربهدر این تحقیق        

خری یراختصاصی ماهی گورغعصاره گیاهی آنغوزه بر ایمنی  مختلف

 یفضلپروری شهید روزه در مرکز تحقیقات آبزی 21در یک دوره 

ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. برآباد

 2/1±14/1 خری با میانگین وزنی حدودقطعه ماهی گور 221تعداد 

گرم از یک مرکز خصوصی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی واقع در 

مدت ریداری شد. در ابتدای آزمایش بهشصت کال استان گلستان خ

و پس از اتمام  پرورشبا شرایط هفته جهت سازگاری ماهیان  2
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 توزیع شدند. (تکرار 2 با)تیمار  1صورت تصادفی در به گاریساز دوره

قطعه در هر  21تراکم و  لیتر 21آکواریوم با حجم آب پرورش در 

 شهرستان از ((Ferula assafoetida آنغوزه گیاه گرفت. صورت آکواریوم

 یدتائ مورد و شد یآورجمع ،4232 بهار در سمنان استان بیارجمند

ی الکل یآب گیریعصاره. گرفت قرار گلستان دانشگاه شناسییاهگ اساتید

لیتر متانول یلیم 111پودر گیاه آنغوزه و  گرم 21 استفاده از افزودن با

ا از روی چند ر شدهآمادهمخلوط ساعت  22بعد از تهیه شد،  21%

. سپس محلول شدگاز استریل عبور داده و رسوبات از عصاره جدا 

 شده را با کاغذ صافی والتمن صاف و به یک بشر ضدعفونی شدهصاف

عصاره سپس . گردیدحذف و با دستگاه روتاری حالل موجود  منتقل

کن انجمادی به پودر خشک تبدیل شد. در دستگاه خشک شدهصاف

داری گراد نگهیسانت درجه 1تا زمان انجام آزمایش در  عصاره حاصله

 ،تیمارهای آزمایشی یسازآماده منظوربه .(4282 شریعت،)صمصام شد

 به جیره پایه اضافه شد. غذادهی %2 و 4 ،2/1، 1در سطح  عصاره

 2الی  1 و وزن بدن %2 میزانبه آزمایش دوره طی ماهیان آزمایشی

ایجاد شرایط مطلوب در محیط  منظوربه .گردید مانجا روز در مرحله

حرارت، اکسیژن  درجه ازجملهمحیطی  پارامترهای ماهیان الرو پرورش

گردید. در این آزمایش در طول دوره گیری و ثبت اندازه pHمحلول، 

 pH محدودهگراد، درجه سانتی 22±2 پرورش میانگین دمای آب

 شد.  گیریاندازه لیتر در گرملییم 2±2/1 اکسیژن میانگین و 42/1±3/2

 دوره انتهای ی موکوس درآورجمعجهت  :موکوس آوریجمع       

 2 استفاده از با گردید. موکوس قطع ساعت 21 مدتغذادهی به

در طی  ماهی 42 از موالرمیلی 21 )مرک آلمان( لیتر محلول نمکمیلی

 نتریفیوژی و توسط دستگاه ساآورجمع پالستیک در دقیقه 2زمان 

(R 2841 Eppendorf, Engelsdorf, Germany) دور با g4211 مدتبه 

 سطحی درجه سانتریفیوژ شدند، سپس مایع 1دقیقه در دمای  41

 یهایشآزماجهت انجام  و شدهمنتقلاستریل  هایلوله به و آوریجمع

 (. 2111و همکاران،  Rossداری شدند )نگه -81بعدی در دمای 

پروتئین  میزان گیریاندازه :موکوس ایمنی هایاخصش سنجش       

 و Guobing) بیورت روش از استفاده با ایمونوگلوبولین و محلول

 گاوی تعیین شد. و منحنی استاندارد آلبومین سرم (2114همکاران، 

اسپکتروفتومتر  دستگاه از قلیاییفسفاتاز آنزیم فعالیت سطح تعیین جهت

 پارس آزمون استفاده گردید. طبق رکتش توسط یدشدهتول هایکیت و

های معرف از و یترل یکروم 21 مقداربه موکوس نمونه از دستورالعمل

هم مخلوط شد،  یتر بالیکروم 4111مقدار به 2 و 4 شماره شده مخلوط

 2 و 2، 4دقیقه قرائت کرده و پس از  4مقدار جذب نوری را بعد از 

جمع شد  باهمتعیین شد،  نوری از دقیقه قبل جذب اختالف دقیقه،

 ضرب گردید. 2222 فاکتور در آمدهدستبه میانگین و تقسیم 2 عدد بر و

براساس  SDS PAGE پروتئینی الگوی یابیارز :پروتئینی الگوی       

 گرممیلی 41) موکوس یها. نمونه( انجام شد4321) Laemmliروش 

 لیترمیلی 21 اس،دیاس %1) نمونه بافر با 4:1 نسبت به( خام پروتئین

 %2 و گلیسرول %42 مرکاپتواتانول، %2 یدکلریدریک،اس تریس مول بر

 درجه 32 حرارت در دقیقه 2 مدتبه و کرده حل( بلو بروموفنول

 سانتریفیوژ 4111 دور با دقیقه 2 مدت و داده حرارت گرادیسانت

 استفاده الکتروفورز جهت روییشده صاف محلول از سپس ،کرده

 مولکولی وزن مارکر یک همراهبه نمونه هر از یترلیکروم 22. ردیدگ

 لود( ژل )استکینگ %2 انباری ژل و%48 آمیداکریلپلی ژل روی بر

 از بلو بروموفنول مارکر کهزمانی تا ولت 421 در الکتروفورز. شد

 2 مدتبه ولت 211 در سپس شد، تنظیم کند عبور ژل استکینگ

 الکتروفورز اتمام از پس. شد انجام ایکس 2 ورزالکتروف بافر با ساعت

 بلوکوماسی %2 یلهوسبه هاژل پروتئینی، باندهای کردن مشخص برای

(221 G )مرحله 2 طی سپس و گردید آمیزیرنگ ساعت 2 مدتبه 

 انجام رنگبری ساعت 1 مدتبه بلوکوماسی بریرنگ محلول یلهوسبه

 شد.  انجام اسکنر دستگاه از استفاده با ژل از برداریعکس. گرفت

ایمنی  یهاشاخص یریگپس از اندازه تحلیل آماری: و یهتجز       

 وگرافون کولمتفاده از آزما اسودن داده بب النرم داابت موکوس،

رای ها باسمیرنف بررسی شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده

 طرفه درآنالیز واریانس یک آزمون ی ازای آزمایشین تیمارهه بمقایس

 .ستفاده گردیدا -42SPSS افزاراز نرم %32سطح احتمال 

 

 نتایج
، 2/1، 1اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره گیاهی آنغوزه )       

خری در ماهی گور میزان فعالیت ایمونوگلوبین موکوس( بر %2و  4

داری اختالف معنی به نتایج مذکور با توجهاست.  شده ارائه 4شکل 

شده با یهتغذ هایموکوس بین گروهایمونوگلوبین فعالیت در میزان 

، با تیمار %2و  4بین تیمارهای  و (p˂12/1) شد مشاهده عصاره %2 و 4

باالترین . (p>12/1) داری مشاهده نشدو کنترل اختالف معنی 2/1%

 %4جیره حاوی با میزان ایمنوگلوبین در ماهیانی مشاهده شد که 

اثرات عصاره نتایج حاصل از بررسی  (.p˂12/1)شده بودند  یهتغذ

 ماهی موکوس پوست پروتئین بر میزان نغوزهآی گیاه الکلیدروه

داری بین گروه شاهد و تیمارهای اختالف معنی( 2)شکل  یخرگور

 (.p>12/1) نشان ندادشده با عصاره گیاهی آنغوزه یهتغذآزمایشی 

(، 2فعالیت آلکالین فسفاتاز موکوس )شکل چنین در بررسی هم

ی گیاه آنغوزه الکلیدروه عصارهیره حاوی جشده با  یهتغذماهیان 

 .(p>12/1)داری را با گروه شاهد از خود نشان ندادند یمعنتفاوت 
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 صورت آزمایشات از حاصل نتایج: پروتئینی نالیز الگویآ       

 خریگور ماهی پوست موکوس پروتئینی الگوی مقایسه جهت گرفته

 نشان 1 شکل صورتبه آنغوزه گیاه هیدروالکلی عصاره با شده تغذیه

 باندها تراکم در توجهی قابل تفاوت که داد نشان نتایج .است شده داده

 شده مشاهده یهاپروتئین و مشهود تیمارها پروتئینی الگوی بین

ین باندهایی با وزن مولکولی نچمه. باشدمی دالتون کیلو 22 تا 44 بین

در الگوی پروتئینی ماهی در هر چهار تیمار  دالتون کیلو 44 از ترپایین

در تیمار تغذیه شده ها که تفاوت محسوسی در تراکم آن شد مشاهده

مشخص  باندهای کهطوریمشاهده شد. به تیمارها با سایر عصاره %4 با

ترین به سایر تیمارها بیش نسبت عصاره %4 با شدهتغذیه تیمار  در شده

 عصارهدرصد  2/1ضخامت را نشان داد. اما در تیمار تغذیه شده با 

 هبراساس مطالع نشد. مشاهده محسوسی تغییراتشاهد  به نسبت

Najafian  و Babji(2142پپتیدهای آنتی ) ًدارای  باکتریال معموال

ودالتون هستند و احتمال کیل 41تر از وزن کم و آمینواسید 21 از ترکم

 41 از ترکم مولکولی وزن تراکم باندهای دارای محسوس افزایش رودمی

 (.1)شکل شود نیز غیراکتسابی ایمنی سیستم بهبود سبب دالتون کیلو
 

 
ی خرگورت ماهی موکوس پوسایمونوگلوبولین  فعالیت میزان :1 شکل

 روز 06مدت هبی گیاه آنغوزه الکلیدروه عصارهبا  شدهیهتغذ
 

 
ی خرگورت ماهی موکوس پوسپروتئین کل  میزان فعالیت  : 2شکل

 روز 06مدت بهی گیاه آنغوزه الکلیدروه عصارهبا  شده یهتغذ

 
 ماهی تپوس موکوس فسفاتاز آلکالین آنزیم فعالیت میزان :3شکل

 روز 06مدت به آنغوزه گیاه یالکلیدروه عصاره با شدهیهتغذ یخرگور

 

 
با  شده یهتغذی خرگورماهی  سوکومالگوی پروتئینی  :4شکل 

، %5/6: 2: شاهد، 1) روز 06مدت بهی گیاه آنغوزه الکلیدروه عصاره

 ( %2: 4و  1%: 3

                                

 بحث
های یکروارگانیسممی از اگستردهطیف در شرایط طبیعی        

وجود دارد و افزایش تراکم  زا در محیط آبییماریبو غیرزا یماریب

جهت تشدید استرس موجب ضعف فیزیولوژیک و در محیط به

زا و در نتیجه بروز بیماری افزایش حساسیت ماهی به عوامل بیماری

 افزایش و تنظیم(. 2142و همکاران، Vallejos-Vidal )شود می

 هایجیره یکارستدطریق  از ماهیان در ایمنی سیستم کارایی

 کاهش و ماهی حفظ سالمت جهت مؤثر و قدرتمند ابزاری غذایی

مختلف  (. در کشورهای2141همکاران،  و (Alishahi باشدمی تلفات

 تر بر موجوددلیل آثار جانبی کمبههای گیاهی استفاده از محرک

پایدار و در  ،جاد مقاومت دارویی، ارزان، عدم ایزیستیطزنده و مح

یافته توسعه گیری و کنترل بیماری ماهی، جهت پیشس بودندستر

 گیاهکی از ترکیبات اصلی ی(. 2142و همکاران،  Guardiolaاست )

این  .دهد، آلفاپینن استمی را تشکیلدرصد آن 2/42 کهآنغوزه 

اکسیدانی و بهبوددهندة عملکرد سیستم دارای خاصیت آنتی ترکیب

 (. بنابراین این گیاه 2112ران، و همکا Sadraeiباشد )میایمنی 
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 قیمت در آبزیعنوان یک محرک ایمنی طبیعی و ارزانتواند بهمی

 پروری مورد توجه قرار گیرد.

عنوان نخستین سد دفاعی ماهی، به موکوس پوست ماهیان به       

ها و ها، باکتریتثبیت انگل ترشح و جایگزینی مداوم مانع از یلدل

، Esteban) رددگدن ماهی میبر سطوح خارجی بزا های بیماریقارچ

موکوس اپیدرم حاوی چندین ترکیب ترشحی ازجمله (. 2142

پپتیدهای ضدمیکروبی،  ها،ها، لکتینها، آگلوتینگالیکوپروتئین

ها، لیزین، ینولها، ایمونوگلوبهای پروتئولیتیک، فالوآنزیمآنزیم

باشد که نقش طبیعی می هایبادییآنت و فاز حاد لیزوزوم، پروتئین

و  Austin) د.کنیا مایف زایماریل به عوامدفاعی مهمی را علی

McIntosh ،4388 .)یهاکمیت ترکیبات موکوس گونه کیفیت و 

مختلف ماهی متفاوت بوده و متأثر از فاکتورهای ژنتیکی مربوط به 

فاکتورهای محیطی و وجود یا عدم وجود  گونه ماهی، سن، تغذیه،

 موکوس است یبردارزا در قبل یا در زمان نمونهاکتورهای استرسف

های ایمنی موکوس در بسیاری از افزایش شاخص .(4222)سلطانی، 

های گیاهی نیز ها در اثر تغذیه با جیره غذایی حاوی مکملگونه

سطوح  یحاو ییغذا هاییرهج یرتأثای در مطالعه است. شدهگزارش

 یبرخ الگوی پروتئینی و( بر Mentha piperitaمختلف پودر نعناع )

ی قرار بررس مورد (Rutilus caspicusکلمه ) یماه یمنیا یپارامترها

بر  یاثرات مثبت پودر نعناع یحاو یرهنشان داد که ج یجنتاگرفت. 

موکوس  یمنیا پارامترهای ، الگوی پروتئینی ورشد هایشاخص

و  Hoseinifar(. 4232)رستگاری،  کلمه داشته است یپوست ماه

های اثر عصاره میوه خرما بر شاخص بررسی در (2142)همکاران، 

ماهی کپورمعمولی گزارش نمودند که ایمنی موکوس پوست بچه

ماهیان، موجب اضافه کردن این مکمل گیاهی به جیره غذایی بچه

های آلکالین آنزیم ازجملهباالبردن فاکتورهای ایمنی موکوس 

و   Solimanianشود. در مطالعهوزیم میفسفاتاز قلیایی و لیز

گرم  42و  41، 2با سطوح مختلف  یرپودر س اثر (2142همکاران )

ی موردبررس کلمه یماه هفته در جیره غذایی 8مدت در کیلوگرم به

قرار گرفت. بعد از پایان دوره آزمایش، نتایج حاصل نشان داد که 

سطوح پروتئین  پودر سیر موجب افزایش میزان آلکالین فسفاتاز و

 محلول موکوس پوست شده است. 

صورت کامالً به خارجی ژنییآنت محرک غیاب در.هاایمونوگلوبین       

آیند و به شمار میبههای طبیعی بادیجزء آنتی وتولید  شدهیمتنظ

عنوان یکی از بهزا، یماریل بدر برابر عوام سریعمحافظت جهت 

 گردندمی محسوب اهیم ییراختصاصغ ایمنی سیستم حیاتی هایبخش

 Nayak) ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 2112و همکاران .)

خری ی آنغوزه به جیره غذایی ماهی گورهالکلیدروهافزودن عصاره 

درصد  4دار سطح ایمنوگلوبین تیمار با میزان منجر به افزایش معنی

دهنده اثرات مثبت نشانکه  (p˂12/1)نسبت به گروه شاهد گردید 

و  Verma .است خریگورر ایمنی موکوس پوست ماهی بگیاه آنغوزه 

 (Ficusهای گیاهی گیاه لورای مکمل( اثر تغذیه2142همکاران )

benghalensis) علف گیاه و Cynodon dactylon)) های شاخص برخی بر

و  دادند قراری بررس موردرا  Channa punctatus ایمنی ماهی

گرم  2 شده با جیره غذایی حاوی که ماهیان تغذیهمشاهده نمودند 

ایمونوگلوبین باالتری را نسبت به  این گیاهان سطوح بر کیلوگرم

 گروه شاهد نشان دادند.  

عنوان شاخص موکوس و سرم به هایینافزایش سطح پروتئ       

ماهیان مطرح  یراختصاصیغ یعیت ایمنمناسبی برای بررسی وض

شکل در اپیدرم ماهیان، با ترشح  اییسهک یهاسلولباشد. یم

 یهاناشی از انگل یهاماهیان را در برابر عفونت هاییینپروتئ

 همراه فاکتورهایبهها کنند بعضی از این پروتئینیحفظ م خارجی

ها را ها نقش آگلوتینه کردن آنهنگام هجوم پاتوژندیگر موکوس به

 کسب(. براساس نتایج 2112همکاران،  وSuzuki ) ددارن بر عهده

بین گروه شاهد و تیمار در بررسی حاضر میزان پروتئین کل  شده

آنزیم  (.p>12/1) گیاهی آنغوزه مشاهده نشد عصارهشده با  یهتغذ

ه ک شودیعنوان یک عامل ضدباکتریایی محسوب مفسفاتاز قلیایی به

به افزایش اثرات ضدباکتریایی هیدرولیتیکی منجر  تزایش فعالیا افب

 وIge گردد )یم مختلـف زاییماریو مقاومت ماهی در برابر عوامل ب

Abraham، 4331). داری در میزان اختالف معنیاین مطالعه  در

شده با سطوح یهتغذآنزیم فسفاتاز موکوس بین گروه شاهد و تیمار 

قابل در در م (.p>12/1)مختلف عصاره گیاهی آنغوزه مشاهده نشد 

 تحقیقات صورت گرفته درخصوص اثر گیاه زنجبیل در ماهی روهو

Sukumaran)  ،و سیر در ماهی کلمه2142و همکاران )(Rutilus 

rutilus) (Ghehdarijani  ،2142و همکاران )افزایش  دهندهنشان

 باشد.یمفعالیت آلکالین فسفاتاز موکوس پوست در این ماهیان 

گسترده در مطالعات زیادی برای  طوربهاس پیج دیاس       

 شده استفادهها شناسایی تفاوت الگوی پروتئینی بسیاری از گونه

و همکاران،  Kamikouchi ؛2141و  Sherif، 2144 و Khatta)است 

در بررسی الگوی پروتئینی،  (4332و همکاران،  Lortal؛ 2111

ون نشان داد کیلو دالت 22تر از پایین سطح پروتئین را در محدوده

 22تر از یدهای با وزن مولکولی کمپپتتراکم باالی  دهندهنشانکه 

ی است. اختالف در الگوی خرگورهدر موکوس ماهی  دالتون یلوک

دلیل شرایط داخلی و خارجی، انواع پروتئینی یک موجود زنده به

و همکاران،  Shepherdباشد )یمها و مراحل مختلف تکامل بافت

 ، دالتون یلوک 22-28و  3/22-2/23باندهای  االًاحتم(. 4331

های پروتئازوم سوبیت آلفا و پروتئازها پروتئین دهندهنشانترتیب به

(. باالترین شدت تراکم در 2142و همکاران،  Guardiolaباشند )یم
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مشاهده شد.  درصد 4شده با گیاه آنغوزه در سطح  تیمار تغذیه

ی موکوس پوست ماه ینیپروتئ یدر الگو ییرتغ( 4232رستگاری )

اس دیحاوی نعناع را با استفاده از اس جیره غذایی شده باتغذیه کلمه

 ینیپروتئ یالگو ینب یواضح یهاتفاوتنمود. نتایچ گزارش پیج 

را نشان داد، که با نتایج تحقیق حاضر مبنی و شاهد  یمارت یهانمونه

پوست  معکوسی یر عصاره گیاهی آنغوزه بر الگوی پروتئینتأثبر 

 . مطابقت داردخری ماهی گور

است که  مجموع نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن در       

 یژهوبه یخرگوری گیاه آنغوزه در ماهی الکلیدرواستفاده از عصاره ه

موکوس  های ایمنیجیره، بر برخی از شاخص درصد 4در سطح 

استفاده از این مکمل  ین. بنابراباشدیم یرگذارتأث یخرماهی گور

 آبزیانایمنی در جیره غذایی  عنوان محرک سیستماکی بهخور

 منظور تعیینتر بهشود. هرچندکه انجام مطالعات بیشتوصیه می

چنین گونه های ایمنی و هم، دوز و نحوه مصرف محرکزمانمدت

 شود.  قرارگرفتهباید مدنظر  موردنظرماهی 
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