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اثرات آن ها مي شود .تجمع آنتي بيوتيک ها در محيط آب و بدن ماهي ،براي مصرف کننده و محيط زیست

نوع مقاله :علمی  -پژوهشی

خطراتي را به همراه خواهد داشت .افزایش آگاهي عمومي از تأثيرات منفي مواد شيميایي مصنوعي سبب

موضوع :اتنوفارماکولوژی

شد تا تحقيقات به سمت استفاده از گياهان دارویي مانند مواد طبيعي و بدون مواد شيميایي سوق پيدا
کند .هدف این مطالعه تأ ثير گياه دارویي سير بر روي برخي پارامترهاي ایمني ماهيان انگشت قد قزل آال

کليد واژگان :
 گیاه سیر
 سیستم ایمنی
 قزل آالی رنگین کمان

مي باشد.
روش تحقيق :به منظور بررسي تأثير عصاره گياه دارویي سير ( )Allium sativumبر روي شاخص هاي
خوني و ایمني غير اختصاصي ماهيان قزل آالي انگشت قد ،تعداد  099عدد ماهي با وزن  19/74±9/20گرم
از مزارع پرورشي ماهي قزل آال در یاسوج خریداري گردید .مخازن مورد استفاده در آزمایش ،شامل 10
عدد تانک فایبرگالس  999ليتري دایره اي شکل بود .به منظور بررسي اثر درصدهاي مختلف عصاره سير
در جيره 0 ،تيمار مختلف از عصاره سير ،با سطوح ( 9/10 ،9/1 ،9/90و  9/2گرم بر کيلوگرم) به جيره اضافه
شد و تيمار شاهد فاقد هرگونه مکمل افزودني بود .آزمایش در سه تکرار به ازاي هر تيمار انجام شد .در
پایان فاکتورهاي بيوشيميایي و هماتولوژیک مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج و بحث :نتایج آزمایش نشان داد که ميزان  ، RBCدرصد هماتوکریت ،غلظت هموگلوبين و گلبول
هاي سفيد خون در گروه  1اختالف معني داري با گروه کنترل نداشت ( .)p ≥ 9/90از طرفي اگرچه بين
گروه  9 ،2و  7اختالف معني داري وجود نداشت ( ،)p ≥ 9/90اما در این گروه ها با گروه کنترل تفاوت معني
دار مشاهده گردید ( . )p ≤ 9/90بيشترین ميزان آلبومين و گلوبولين نيز در تيمار سوم مشاهده گردید.
بيشترین ميزان فعاليت ليزوزیم در گروه  2و کمترین متعلق به گروه کنترل بود.
توصيه کاربردي /صنعتي :با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش مي توان اظهار داشت که عصاره سير
توانسته بر برخي از شاخص هاي ایمني در ماهي قزل آالي رنگين کمان انگشت قد تأثير مثبتي داشته
باشد و بهترین سطح این عصاره جهت بهبود شاخص هاي ایمني  9/10 g/kgپيشنهاد مي شود.

 .1مقدمه
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سالهای اخیر جهت پیشگیری و کنترل بیماریها به گیاهان

رشد فزاینده و روز افزون جمعیت جهان ،تأمین غذا و دستیابی

دارویی توجه بیشتری شده است.

به منابع جدید غذایی را به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها،

مطالعه حاضر به منظور اثر عصاره سیر بر عملکرد سیستم ایمنی

مبدل ساخته است .یکی از راهکارهای انتخابی برای برآوردن نیازهای

ماهیان قزل آالی انگشت قد در نظر گرفته شده است.

غذایی به ویژه منابع پروتئینی انسان ،پرورش ماهی از جمله ماهی
های سردآبی نظیر قزل آالی رنگین کمان است ( Forghandost

 .)haghighi et al., 2010تولیدات جهانی آزاد ماهیان نیز در طی

 .2مواد و روش ها

سال های اخیر از توسعه قابل مالحظه ای برخوردار بوده است ،به

 .1-2تهيه و نگهداري ماهيان

طوری که میزان تولیدات جهانی آزاد ماهیان از  333هزار تن در

 533عدد ماهی انگشت قد قزل آالی رنگین کمان ،از مولدین

سال  0993به بیش از  2/2میلیون تن در سال  2332رسیده است.

سالم ،از کارگاه تکثیر و پرورش قزل آال در یاسوج در سال 0390

ماهی قزل آالی رنگین کمان مهم ترین گونه آزاد ماهیان پرورشی

خریداری شدند .پس از گذراندن مراحل سازگاری ،ماهیان تقریباً

است و در حال حاضر حدود  22درصد از کل تولید تجاری آزاد

همسان ،با وزن متوسط  03/44±3/29گرم انتخاب گردیدند و در

ماهیان را به خود اختصاص می دهد ( Nekuie Fard et al.,

 05تانک  333لیتری دایره ای شکل تقسیم شدند .بچه ماهیان قزل

.)2013

آالی رنگین کمان انگشت قد پس از طی عملیات رقم بندی ،درون

گیاه سیر با نام علمی ( )Allium sativumبزرگترین و مهم-

تانک ها ذخیره سازی شدند .قبل از ذخیره سازی ،تانکها به وسیله

ترین جنس خانواده ( )Alliaceaeبا حدود  453گونه است

مواد ضد عفونی (هیپو کلریت سدیم) کامالً ضدعفونی ،سپس با آب

( .)Lanzotti, 2006سیر از جمله گیاهانی است که از قرن های

شستشو شدند .مخازن مجهز به سیستم هوادهی و تخلیه آب مرکزی

گذشته به علت دارا بودن خواص دارویی در درمان بیماری های

بودند و در یک محیط سرپوشیده و در دمای محیط در یک ردیف با

مختلف مورد توجه بوده است .از جمله اثرات مفید سیر می توان به

شرایط یکسان قرار داشتند ،ضمن اینکه سیستم هوادهی و آب-

مواردی از قبیل خاصیت ضد میکروبی ،فعالیت ضد سرطانی ،فعالیت

رسانی و سایر شرایط محیطی دیگر در تمام وان ها یکسان بود .به

آنتی اکسیدانی ،توانایی در کاهش بیماری های قلبی -عروقی ،بهبود

منظور بررسی اثر درصدهای مختلف عصاره سیر در جیره 5 ،تیمار

عملکرد سیستم ایمنی بدن ،فعالیت آنتی ترومبوتیک و فعالیت آنتی

مختلف ،با سطوح ( 3/05 ،3/0 ،3/35و  3/2گرم بر کیلوگرم) به

دیابتیک اشاره کرد .تنوع گسترده در خواص دارویی و غذایی سیر به

جیره اضافه شد .تیمار شاهد فاقد هرگونه مکمل افزودنی بود.

ترکیبات گوگردی موجود در آن نسبت داده می شود .بیش از 23

آزمایش در سه تکرار به ازای هر تیمار در نظر گرفته شد .غذادهی

نوع از ترکیبات گوگردی ،با عملکرد متفاوت ،در سیر موجود است

بچه ماهیان به میزان  3-5درصد وزن بدن و در  5وعده در ساعات

(.)Kumolu-Johnson et al., 2013

 05 ،03 ،00 ،2و  02انجام شد.

برای مقابله با باکتریها و بیماریهای ناشی از آنها ،آبزی-

 .2-2تهيه عصاره سير

پروران ناچارند در هچریها و مزارع پرورشی از آنتیبیوتیکها و مواد
شیمیایی برای تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر

پس از تهیه گیاه سیر ،ابتدا پوست سیر از حبه های آن جدا

عوامل بیماریزا استفاده کنند ) .)Dügenci et al., 2003استفاده

شده و مقدار  533گرم توسط خرد کن برقی خرد گردید .سیر خرد

بی رویه از ترکیبات آنتی بیوتیکی دارای معایبی مانند ایجاد مقاومت

شده پس از خشک شدن ،در آون تهویه دار با دمای  53درجه

دارویی در باکتریها ،ایجاد مشکالت زیست محیطی ،گران بودن و

سانتی گراد به مدت  33ساعت ،توسط آسیاب کامالً پودر شد و در

به صرفه نبودن ،وجود بقایای دارویی در گوشت آبزی و انتقال به

مرحله بعد به پودر سیر خشک شده ،الکل اتانول  92درصد اضافه

مصرف کننده و گاه وجود منع قانونی برای استفاده از آنتی بیوتیک

کرده و به مدت سه روز توسط مگنت مغناطیسی روی هات پلیت با

می باشد ) .(Thanikachalam et al., 2010به همین جهت در

دور  023دور در دقیقه در شرایط تاریکی در دمای اتاق هم زده شد.
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پس از اتمام مدت مذکور ،مخلوط ،دو بار از صافی واتمن 42

برای شمارش تعداد گلبول قرمز از پیپت حبابدار (مالنژور)

میکرون توسط قیف بوخنر و موتور مکنده عبور داده شد ،سپس در

استفاده گردید .تعداد گلبول های قرمز با استفاده از الم نئوبار بعد از

دستگاه روتاری در دمای  45درجه سانتی گراد ،به مدت یک ساعت،

رقیق سازی خون هپارینه با محلول داسیس (رقت  )0/233شمارش

الکل آن تقطیر گردید .عصاره به دست آمده در شیشه های اتوکالو

شد .از مربع میانی ( 5مربع از  25مربع میانی) الم نئوبار برای

شده در دمای  4درجه سانتی گراد در شرایط تاریکی تا زمان

شمارش گلبول قرمز استفاده و عدد بدست آمده در عدد 03333

استفاده نگهداری شد (.)Ayoola & Uzoamaka, 2013

ضرب شد .تعداد گلبول های قرمز در یک میلی متر مکعب خون
محاسبه گردید (.)Basu et al ., 2001

 .9-2اندازه گيري فاکتورهاي هماتولوژیک و بيوشيميایي

برای تعیین میزان هموگلوبین ،طبق روش سیانومت،

پس از  03روز از مصرف عصاره ،از هر تیمار  03عدد ماهی

هموگلوبین ابتدا  03میلیلیتر محلول درابکین در لوله آزمایش

بصورت تصادفی در روزهای  05 ،2 ،0و  29نمونه گیری به عمل

ریخته و  23میکرولیتر از خون به آن اضافه میشود .لوله ها به مدت

آمد .پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل میزان پروتئین کل،

 5دقیقه روی شیکر قرار گرفته تا محلول و خون کامالً مخلوط شوند.

آلبومین ،گلوبولین ،نسبت آلبومین به گلوبولین و گلوکز در آنها

سپس با اسستفاده از دستگاه طیف سنج در طول موج  543نانومتر

مورد سنجش قرار گرفت .برای این کار ،ابتدا ماهیان با استفاده از

عدد ( ) ABSتعیین و با استفاده از فرمول زیر میزان هموگلوبین بر

پودر میخک با غلظت  33میلی گرم بر لیتر بیهوش گردیده و برای

اساس گرم در دسیلیتر به دست آمد (.)Trenzado et al., 2009

جلوگیری از ورود آب و موکوس به نمونه خون ،ماهیان خشک

میزان هموگلوبین = 232 * ABS

شدند .خون گیری از شریان دمی با قطع ساقه دمی صورت گرفت.

 .0-2اندازه گيري فاکتورهاي بيوشيميایي سرم

برای این کار از تیوبهای اپندروف فاقد ماده ضد انعقاد خون
استفاده شد و سپس سرم خون با استفاده از سانتریفیوژ

مقدار پروتئین تام سرم با استفاده از کیت تشخیصی شرکت

 HETTICHمدل  3333( DV200دور در دقیقه به مدت 03

پارس آزمون به روش فتومتریک اندازه گیری شدThomas et ( .

دقیقه) جدا گردید .نمونههای سرم تا قبل از انجام تستهای

 .)al., 1998; Johnson et al., 1999مقدار آلبومین تام سرم با

بیوشیمیایی در دمای  -23درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

استفاده از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون به روش فتومتریک
اندازه گیری شد .)Thomas et al., 1998) .برای تعیین میزان

 .7-2اندازه گيري پارامترهاي خون شناسي

گلوبولین با کم کردن مقادیر آلبومین تام از پروتئین تام سرم

برای اندازهگیری پارامترهای خونی ،از روش های معمول و

محاسبه شد ( .)Kumar et al., 2005میزان نسبت آلبومین به

متداول برای اندازهگیری پارامترهای خونی پستانداران با کمی

گلوبولین از تقسیم کردن مقادیر آلبومین تام به گلبولین تام محاسبه

تغییرات ،استفاده گردید (.)Feldman et al., 2000

گردید (.)Sahoo et al., 1999

شمارش کلی گلبول های سفید به روش مستقیم (با استفاده از
الم هموسیتومتر یا نئوبار) با رقیق کردن خون به نسبت  0به  233با

 .9نتایج و بحث

محلول رقیق کننده داسیس صورت گرفت .پس از انتقال نمونه رقیق
شده به الم هموسیتومتر تعداد گلبولهای سفید در  4مربع بزرگ

نتایج مربوط به برخی از پارامترهای هماتولوژیک بچه ماهیان

اطرافی شمارش گردید و سپس تعداد کل گلبول های سفید در

انگشت قد قزل آالی رنگین کمان در جدول  0آمده است .نتایج

میلی متر مکعب خون محاسبه شد ( ;Johnson et al., 1999

نشان داد که ،در انتهای آزمایش میزان  ،RBCدرصد هماتوکریت

.)Alishahi et al., 2011

غلظت هموگلوبین و گلبول های سفید خون در گروه  3/5( 0درصد
عصاره سیر) اختالف معنی داری با گروه کنترل نداشت (.)p ≥ 3/35

برای تعیین میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت

از طرفی اگرچه بین گروه  3 ،2و 4اختالف معنی داری وجود نداشت

استفاده گردید (.)Rehulka, 2000
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( )p ≥ 3/35اما در این گروه ها با گروه کنترل تفاوت معنی دار

در دسییترس باشیید ،بییا بررسییی اییین پارامترهییا مییی تییوان نقییش

مشاهده گردید (.)p ≤ 3/35

مهمییی در تشییخیر بیمییاری هییای عفییونی ،خییونی و مسییمومیت

نتایج مربوط به فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل پروتئین

هییای آبزیییان ایفییا کییرد .پارامترهییای بیوشیییمیایی سییرم شییامل

کل ،آلبومین ،گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین در جدول 2

الکترولیییت هییا (نظیییر سییدیم ،پتاسیییم ،کلییر و غیییره) و غیییر

ذکر شده است .همان گونه که داده های جدول نشان می دهند ،در

الکترولیت ها (شامل پیروتئین تیام ،آلبیومین تیام ،گلوبیولین تیام و

انتهای آزمایش بیشترین میزان پروتئین در گروه  3و کمترین متعلق

غیییره) مییی باشییند .پییروتئین یییک شییاخر مهییم بییرای تعیییین

به گروه کنترل است .همچنین در گروه  3اختالف معنی داری با

وضییعیت تغذیییه و سییالمتی و ارزیییابی شییرایط کبیید در مییاهی

سایر گروه های آزمایشی مشاهده گردید ( .)p ≤ 3/35بیشترین

اسییت ( .)Hernandez et al., 2007سییطح پییروتئین در خییون

میزان آلبومین و گلوبولین نیز در گروه سوم مشاهده گردید .میزان

بییه راحتییی تحییت تییأثیر برخییی از عوامییل خییارجی و یییا داخلییی

آلبومین و گلوبولین نیز در گروه  3اختالف معنی داری با سایر گروه

تغییییر مییی کنیید .میییزان غلظییت پییروتئین در مییاهی  2-2گییرم بییر

ها داشت ( )p ≥ 3/35کمترین نسبت آلبومین به گلوبولین در تیمار

دسیییی لیتیییر اسیییت ( ;McDonald and Milligan, 1992

 3و بیشترین در گروه کنترل مشاهده گردید.

 .)Yousefian et al., 2010پیروتئین عمومیاً تحیت تیأثیر حجیم

با توجه به نتایج مذکور ،اگر چه میزان فعالیت لیزوزیم در گروه

پالسییما ( Knowles et al., 2006; Yousefian et al.,

های  3 ،2و  4اختالف معنی داری را نشان نداد ( ،)p ≥ 3/35اما این

 ،)2010ذخیره پروتئینی بافیت هیا ،بیه وییژه بافیت کبید ( Sahoo

سه گروه با گروه کنترل و تیمار  0اختالف معنی داری را نشان دادند

 ،)et al., 1999; Banaee et al., 2011تغیییییر مییییزان

( .)p ≤ 3/35بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم در گروه  0( 2درصد

آلبومین و گلوبولین ( )Miar et al., 2013تغییر می کند.
آلبومین در کبید جیانوران سینتز میی گیردد و اهمییت زییادی

عصاره) و کمترین متعلق به گروه کنترل بود.
محرک های ایمنیی عیواملی هسیتند کیه بیا هیدف قیرار دادن

در حفی فشییار اسییمزی در عییروق ،حفی ذخیییره نیتروژنییی بییرای

ایمنییی غیییر اختصاصییی منجییر بییه افییزایش مقاومییت در برابییر

رشیید و تییرمیم بافییت هییا و نیییز بییه عنییوان پییروتئین حامییل مییواد

بیمیاری میی شیوند ) .(Rajasekar et al., 2011محققیین تیا بیه

مختلییف اعییم از داروهییا ،لیپیییدها ،هورمییون هییا ،مییواد معییدنی و

حییال ترکیبییات فراوانییی را کییه خییواص ضیید میکروبییی و محییرک

ویتامین ها است (.)Banaee et al., 2011

ایمنییی در آبزیییان را دارا هسییتند ،شناسییایی نمییوده انیید کییه از

میییزان پییروتئین در اییین تحقیییق ،در ماهیییان تغذیییه شییده بییا

جمله آنها میی تیوان محصیوالت مشیتق شیده از گیاهیان همچیون

مقییادیر  3/05 g/kgعصییاره سیییر در جیییره بییه طییور معنییی داری

روغین هییای ضییروری ،عصییاره هیای متییانولی و اتییانولی را نییام بییرد

نسییبت بییه گییروه شییاهد و سییایر تیمارهییای آزمایشییی بیشییتر بییود

(Shahverdi et al., 2007; Newman and Deupree,
) .1994ترکیبییات شیییمیایی فراوانییی در سیییر تییازه ،خشییک شییده

( .)p ≤ 3/35پیروتئین کیل بیا افیزایش مقیدار عصیاره مصیرفی در
جیره غذایی شاهد افزایش در سیه گیروه ابتیدایی نسیبت بیه گیروه

و عصییاره حاصییل از سیییر وجییود دارد ،کییه از مهییم تییرین آنهییا

شاهد بوده اسیت .بیا ایین حیال در تیمیار  4بیا مقیادیر ،3/2 g/kg

ترکیبیات گیوگرد دار میی باشیند .ترکیبیات بیدون گیوگرد هیم بیا

کاهش مقیدار پیروتئین نسیبت بیه تیمیار 3بیا مقیادیر 3/05 g/kg

اثر سیین رژیتیک ،همیراه ترکیبیات گیوگردار موجیب ایجیاد خیواص

صورت گرفت .مییزان گلوبیولین و آلبیومین نییز بیه صیورت معنیی

مختلفی در سیر می شوند ). (Amagase, 2006

داری در اییین گییروه نسییبت بییه سییایر گییروه هییا بیشییتر بییود

تعیییین و تشییخیر پارامترهییای خییونی ،اهمیییت فراوانییی در

( .)p ≤ 3/35آلبیومین نقیش مهمیی را در حمیل و نقیل ترکیبیاتی

تشییخیر اخییتالالت و بیمییاری هییا دارد ،بییه طوریکییه اگییر میییزان

مثییل داروهییا در خییون دارد و مییی توانیید باعیی حمییل و نقییل

طبیعیییی پارامترهیییای سیییلولی و بیوشییییمیایی خیییون و دامنیییه

ترکیبات دارویی عصاره در خون شود (.)Jha et al., 2007

تغییییرات آن در انییواع ماهیییان در شییرایط طبیعییی یییا فیزیولوژیییک
جدول  .1فاکتورهای خونی ماهیان انگشت قد قزل آال تحت غلظت های متفاوت عصاره سیر بر حسب درصد
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کنترل

9/0

1

1/0

2

شاخص
)RBC (×106mL

0/03±3/34a

0/09±3/23a

0/29±3/22b

0/32±3/02b

0/39±3/22b

(درصد) هماتوکریت

30/34±3/93a

32/29±0/34a

35/90±0/22b

34/50±0/39b

32/39±3/ 53b

03/22±0/32

a

03/45±0/09

b

00/40±3/99

b

00/50±0/03

b

00/53±3/22

9/90±3/32

a

03/02±3/34

b

03/33±3/40

b

03/32±3/42

b

03/32±3/29

a

هموگلوبین ()g /dL

a

3

گلبول های سفید خون ()× 10 mL

29/32±0/23a

لیزوزیم ()μg/ml

39/02±2/32b

30/25±0/23a

32/29±0/55b

32/32±0/24b

جدول  .2فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیان انگشت قد قزل آال تحت غلظت های متفاوت عصاره سیر بر حسب درصد
کنترل

9/0

1

1/0

2

شاخص
پروتئین کل ()g/dl

3/32±3/42a

4/05±3/22b

4/20±3/32b

5/02±3/20c

4/45±3/09b

آلبومین ()g/dl

0/55±3/39a

0/95±3/00b

2/35±3/02b

2/02±3/09c

2/39±3/04b

گلوبین ()g/dl

0/32±3/03

b

0/32±3/39

b

0/50±3/03

c

0/44±3/04

b

0/22±3/05

0/43±3/35

a

0/42±3/03

a

0/35±3/32

b

0/25±3/32

b

0/22±3/35

نسبت آلبومین به گلبولین ()A/G

a
a

* حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی داری است.

تجییویز خییوراکی گیییاه سیییر باعی افییزایش پییروتئین سییرم در
فرحیی و هیمکیاران ( )Farahi et al., 2010بیا افیزودن سییر

میاهی سییی بییاس آسیییایی شیید ( Talpur and Ikhwanuddin,

در سییطوح  23 ،03و  33گییرم بییر کیلییوگرم بییه جیییره قییزل (بییا

.)2010

متوسییط وزن  23/22± 3/25گییرم) بییه مییدت  23روز ،اخییتالف

در یییک بررسییی ()Ghasemi Pirbalouti et al., 2011

معنی داری در نتایج خود بیا گیروه شیاهد مشیاهده کردنید ،کیه بیا

مشییخر شیید کییه افییزودن اسییانس و عصییاره گیاهییان دارویییی در

نتایج مطالعه فعلی همخوانی دارد.

جیییره مییاهی قییزل آال سییبب تحریییک و افییزایش سیسییتم ایمنییی

نیییا و آسییتین و ( )Nya & Austin, 2011پییس از افییزودن

ماهی قزل آالی رنگین کمان می شود.

پودر سیر بیه جییره غیذایی قیزل آالی رنگیین کمیان (بیا متوسیط

تی یأثیر تجیییویز خیییوراکی عصیییاره بیییذر گییییاه ( Silybum

وزن اولیییه  04گییرم) گییزارش نمودنیید ،کییه تییأثیر معنییی داری از

 )marianumرا بییر روی فاکتورهییای بیوشیییمیایی خییون مییاهی

لحییام میییزان پییروتئین پالسییما در خییون در تیمییار هییای تغذیییه

قزل آالی رنگین کمیان بررسیی شید .نتیایج آنهیا نشیان داد ،کیه

شده با پیودر سییر نسیبت بیه گیروه کنتیرل دییده نشید .اخیتالف

تجویز خوراکی عصاره بذر گییاه خیار میریم ،سیبب افیزایش نسیبی

مطالعییه فییوق بییا تحقیییق حاضییر مییی توانیید مربییوط بییه شییرایط

سییطح پییروتئین و گلوبییولین پالسییما در اییین مییاهی مییی گییردد

کیفیتی در آزمایش باشد.

(.)Banaee et al., 2011

در ییییک مطالعیییه ( )Asadi, 2012مییییزان پیییروتئین در

سییلطانی و هییمکییاران ( )Soltani et al., 2010اثییرات گیییاه

ماهیان بنیی تغذییه شیده بیا مقیادیر  0درصید عصیاره زنجبییل در

آویشیین شیییرازی را بیییر روی پارامترهییای ایمنییی ،فاکتورهیییای

جیییره بییه طییور معنییی داری بیشییتر از گییروه شییاهد بییود .از نظییر

خییونی و بیوشیییمیایی سییرم کپییور معمییولی بررسییی کردنیید و

میییزان آلبییومین نیییز ،تیمییار  3/5و  0درصیید افییزایش معنییی داری

دریافتنیید کییه اضییافه کییردن گیییاه فییوق بییه غییذا ،باع ی افییزایش

را نسبت به سایر تیمارها نشان داد.

سییطح پارامترهییای نییامبرده مییی شییود .افییزایش پییروتئین پالسییما
در مییاهی بییه همییراه افییزایش پارامترهییای ایمنییی اتفییاق مییی افتیید
(.)Jha et al., 2007
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هییا رونیید افزاینییده ای داشییته ،امییا تنهییا اخییتالف معنییی داری بییا

مطالعییه ( )Samadi, 2012در ارتبییاط بییا مقییدار پییروتئین

گروه کنترل و  3/35 g/kgنشان داد.

کییل پالسییما رونییدی افزایشییی را در میگییوی پاسییفید غربییی بییا
افیزایش سیطح عصیاره سییر در جییره نشیان داد .بیشیترین مقیدار

 .7نتيجه گيري

پییروتئین کییل پالسییما ،در تیمییار حییاوی 033ppmعصییاره سیییر
مشاهده شد.

با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می توان اظهار داشت،

تییالپور و اخوانییودین ()Talpur & Ikhwanuddin, 2012

که عصاره سیر توانسته بر برخی از شاخر های رشد ،تغذیه و

گیزارش کردنید ،کیه مییزان پیروتئین کیل پالسیما در تیمیار هیای

ایمنی در ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد تأثیر مثبتی

تغذیییه شییده بییا جیییره حییاوی پییودر سیییر اخییتالف معنییی داری را

داشته باشد و بهترین سطح این عصاره جهت بهبود شاخر های

نسییبت بییه گییروه کنتییرل در بچییه مییاهی بییاس دریییایی (23 ±2

ایمنی  3/05 g/kgپیشنهاد می شود .نتایج این تحقیق نشان

گرم) نشان داد ،که مطابق با نتایج مطالعه حاضر بوده است.

می دهد ،که تجویز خوراکی عصاره سیر باع

لیییزوزیم یییک آنییزیم ضیید باکتریییایی اسییت ،کییه توسییط

افزایش نسبی دفاع

ایمنی ماهی قزل آالی انگشت قد شده است ،که این اثر با بهبود

لوکوسییییت هیییا و بیییه خصیییوص مونوسییییت هیییا ،ماکروفاژهیییا و

فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی و پارامترهای خون شناسی نشان

نوتروفیییل هییا تولییید مییی شییود .افییزایش فعالیییت لیییزوزیم بعیید از

داده شده است.

تجویز محیرک هیای ایمنیی ،واکسین هیا و برخیی پروبیوتییک هیا
نیییز در مییاهی گییزارش گردیییده اسییت ( ;Misra et al., 2009
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