
 یکبد هاییمآنز یو برخ یداناکس یآنت یستمبر عملکرد رشد، س یجستاروممکمل دا یرتاث
 (Cyprinus Carpio) ماهی کپور معمولی

 1امام ی، مجتب4،3مشجور ینه، سک2یدریح یعل یر، ام1مطلق ی، رضا قانع1*یانتکاور محمد

 .یرانچمران اهواز، اهواز، ا یددانشگاه شه ی،دانشکده دامپزشک ی،علوم درمانگاهگروه 1
 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.2

 .یران، اعباسربند، دانشگاه هرمزگان، علوم و فنون دریاییشناسی دریا، دانشکده زیستگروه 3
 یراناهواز، اهواز، ا شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک یایی،در ییعلوم دارو یقاتمرکز تحق4

 tak.mohammadian@gmail.com: مسئول هنویسند*

 18/3/99 تاریخ پذیرش:                                                        18/1/98 تاریخ دریافت:                
 

 چکیده

اثر مصرف هدف از این مطالعه بررسی . باشدمی ی روغنی گیاهیهاساز اسان استانداردیحاوی مخلوط ( P.E.P. MGE) رومادایجست
در این بوده است. کپور معمولی های کبدی و همچنین سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی این مکمل در مکمل غذایی دایجستاروم بر آنزیم

گرم بر میلی 200تحقیق اثر استفاده از مکمل غذایی دایجستاروم در سه گروه، شامل گروه کنترل فاقد دایجستاروم، گروه دوم جیره حاوی 
قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین  225گرم بر کیلوگرم دایجستاروم روی میلی 400کیلوگرم دایجستاروم و گروه سوم جیره حاوی 

تحقیق  60ها در روز گیری از ماهیی آزمایش، نمونهپس از اتمام دورهروز مورد بررسی قرار گرفت.  60به مدت  گرم15/16±98/2وزن 
مورد بررسی قرار  در پالسمای خون های کبدیهای اکسیداتیو و آنزیمآنزیمهای رشد و همچنین فعالیت اخصانجام گرفت. سپس ش

های رشد گرم بر کیلوگرم جیره موجب بهبود شاخصمیلی 200ویژه در سطح هکه تجویز مکمل دایجستاروم ب گرفتند. نتایج نشان داد
در بین تیمارهای آزمایش و گروه MDA و  SOD ،CAT ،GSHداری در مقادیر نیبا مصرف دایجستاروم تفاوت مع (.>05/0Pشود )می

در بین تیمارها و گروه کنترل  LDHو  AST ،ALT ،ALPهای کبدی نظیر (. مقایسه سطح آنزیم>05/0Pکنترل مشاهده نشده است )
در مقایسه با تیمار  2در تیمار ALPها وجود دارد، تنها میزان آنزیم ها در بین گروهرغم تغییراتی که در میزان این آنزیمنشان داد که علی

تواند استفاده از مکمل دایجستاروم در سطوح مذکور می ،(. براساس نتایج>05/0Pداری داشته است )و گروه کنترل افزایش معنی 3
نداشته  کبدی و آنتی اکسیدان مورد مطالعه در بچه ماهی کپور معمولیهای تاثیر منفی بر آنزیم موجب بهبود عملکرد رشد شود و احتماالً

 است. 
 

 .یرشد، کپور معمول یجستاروم،پالسما، دا یم،آنز یدان،اکس یآنت کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

( یکی از مهمترین Cyprinus carpio) معمولی کپور
 رودشمار میهب شیریندر آب پرورشیگرمابی ماهیان 

رشد خوبی در هزار دریای خزر به 14در شوری که 
علت صرفه اقتصادی و پرورش ماهی کپور به .یابدمی

-گوشت خوشمزه آن در اغلب کشورها از اهمیت ویژه
 ,Vinodhini and Narayanan) ای برخوردار است

های خوزستان، در استان عمدتاًو در ایران  (2008
ز بزرگترین . اشودگیالن و مازندران پرورش داده می

، و جهان ان در ایرانمشکالت پیش رو در صنعت آبزی
 باال بردن کارهای مناسب و کاربردی با هدفیافتن راه

افزایش تولید در  است. سطحتولید در واحد  توان
تواند واحد سطح مستلزم افزایش تراکم است که می

منجر به القای استرس مازاد و کاهش نرخ بازماندگی 

پروری حفظ شود. اهداف اصلی در صنعت آبزی
بود عملکرد ماهی است. سالمت ماهی و همچنین به

کاربرد  های موجود دربا توجه به محدودیتامروزه 
ها در آبزیان، کارایی کم واکسن ها و نیزبیوتیكآنتی

ها، بیوتیكهای ایمنی، پریاستفاده از محرک
ترکیبات  ها و مشتقات گیاهی یا اصطالحاًپروبیوتیك

باشد. تجویز عمده این فیتوژنیك رو به گسترش می
ترکیبات در مراحل پرورش دام )طیور، خوک و گاو( 

هر چند پتانسیل استفاده  ،مثبت ارزیابی شده است
ها در جیره ماهی هنوز در حال بررسی است آن

(Giannenas et al., 2012) .های غذایی افزودنی
یاهان هستند که به گیاهی ترکیبات مشتق شده از گ

منظور بهبود عملکرد ماهی مورد استفاده قرار 
های . اسانس(Peterson et al., 2014)گیرند می
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تواند موجب گیاهی موجود در این ترکیبات می
تحریك اشتها، تحریك ترشح شیره گوارشی، افزایش 

خوراکی غذا، حفظ سالمت و بهبود  جذب و خوش
یکپارچگی روده، ارتقای سیستم شناسی و ریخت

اثرات  ایمنی، افزایش توان آنتی اکسیدانی،
ضد التهابی و همچنین محافظت از میکروبی و ضد

 ,.Menanteau-Ledouble et al)بیماری گردد 

2015; Mohiti-Asli and Ghanaatparast-

Rashti, 2018)های بیوتیك مکمل. ترکیبات پری
بوده و اثرات مفیدی غذایی هستند که غیرقابل هضم 

بر تحریك رشد و سالمت جانداران دارند. برخی از 
دلیل وجود فیبرهای گیاهی به این ترکیبات غذایی

ساکاریدی ساکاریدها و پلیگیاهی محتوی انواع الیگو
بیوتیکی را ابراز نموده و با غیرقابل هضم فعالیت پری

رات القای تغییراتی در فلورمیکروبی روده جانداران، اث
 گذارندها برجای میمفیدی را بر سالمت آن

(Roberfroid et al., 2007) . اما امروزه محصوالت
بیوتیکی تهیه تجاری از این نوع گیاهان با خواص پری

توان مکمل غذایی شده است که از آن جمله می
( را نام برد که یك P.E.P. MGEدایجستاروم )

بیوتیکی است که پریافزودنی غذایی با منشا گیاهی و 
-میها های گیاهی و پری بیوتیكمخلوطی از اسانس

( و مختص آبزیان 1395)دفاعی و همکاران،  باشد
 ,.Menanteau-Ledouble et al)فرموله شده است 

های . این محصول حاوی مخلوطی از اسانس(2015
و لیمونِن  تولآنِروغنی از جمله کارواکِرول، تیمول، 

باشد که به شکل انکپسوله تهیه شده است. تیمول می
و کارواکرول با افزایش نفوذپذیری غشای 
سیتوپالسمی دارای اثرات ضد میکروبی هستند 

(., 2011et alAhmadifar ) .ِدر موجود تولآن 
 دارای و شده گیریاسانس رومی بادیان از دایجستاروم

 قوی محرک و قارچی ضد و ویروسی ضد خواص
 اسانس مکمل این در موجود رولرواکِکا است. اشتها
 باکتریایی،ضد اثرات دارای و است کوهی پونه

 از نیز نلیمونِ ت.اس قوی یاکسیدان آنتی و ضدقارچی
 ضدمیکروبی خاصیت دارای و شده مشتق مرکبات

 et Defaee) بخشدمی بهبود را خوراک طعم و است

., 2016al).  افزودن مکمل دایجستاروم در جیره
، Orechromis niloticusماهیان 

Oncorhynchus mykiss ،Ictalurus 

punctatus  و میگو با موفقیت همراه بوده است
(Peterson et al., 2014; Menanteau-

Ledouble et al., 2015; Yilmaz and Ergün, 
2015, Ezzat Abd El-Hack et al., 2016)  و با

تواند به عنوان یك مکمل که امروزه میتوجه به این
غذایی سودمند در صنعت آبزیان مورد استفاده قرار 

 اثرات و کپور معمولیای در مورد گونه بگیرد و مطالعه
صورت نگرفته است،  آنتی اکسیدانتی این مکمل

رات مصرف مکمل غذایی دایجستاروم بر بررسی اث
های های کبدی و همچنین آنزیمتغییرات آنزیم

 کپور معمولی سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی
هدف این مطالعه قرار گرفته است، زیرا دانش 

 خطراتشناسی ما در ارتباط با و ایمنی شناسیسم
های گیاهی بر مختلف مکمل محرک دوزهای بالقوه

سیستم ایمنی ماهیان بسیار محدود بوده و تجویز و 
توصیه به مصرف گسترده این ترکیبات در مراکز 

پروری منوط به حصول اطمینان از تاثیرات آبزی
های حیاتی ویژه در سطوح اندامفیزیولوژیك مثبت به

 ماهیان نظیر کبد خواهد بود.
 

 هامواد و روش
با میانگین عدد بچه ماهی کپور معمولی  225تعداد 

گرم و میانگین طول  15/16±98/2وزن 
از مرکز تکثیر شهید ملکی اهواز تهیه  82/0±13/10

و با استفاده از تانك مخصوص حمل بچه ماهی و 
کپسول اکسیژن به دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

پیش از شروع شهید چمران اهواز منتقل گردید. 
از نظر ظاهری و بالینی مورد بررسی ها آزمایش ماهی

دلیل ساعت گرسنگی به 24قرار گرفتند و پس از 
مدت دو هفته نسبت به شرایط به حمل و نقل

 ppm، اکسیژن C°2±24دمای آب آزمایشگاهی )
سازگار گردیدند. غذادهی ( 6/7±2/0پی اچ  و 1±6

 ماهیان در طول دوره سازگاری با جیره اصلی )جدول
 درصد 5/2غذادهی روزانه به میزان ( انجام گرفت. 1

ها در روز برای همه گروه سه بار و توده زندهوزن 
. غذاهای تهیه شده در دمای معمولی انجام گرفت
های در کیسه ساعت خشك و 24مدت آزمایشگاه به

در یخچال تا زمان مصرف  بندی وپالستیکی بسته
روز پس از نگهداری شد. غذای مورد نیاز در هر 

های پالستیکی محاسبه از یخچال خارج و در لیوان
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گذاری شده تا زمان مصرف قرار داده شد. آنالیز شماره
 اطالعات ارائه شده توسطنیز مطابق بر تقریبی جیره 

  گزارش شده است. 2شرکت سازنده در جدول 
جیره غذایی پایه ابتدا با آب مقطر مخلوط گردید 

 میزان مورد نیازخمیر،  صورتو بعد از تبدیل شدن به
P.E.P  ®Digestaromاز مکمل غذایی دایجستاروم )

MGE  ساخت شرکتBiomin )که مخلوطی  اتریش
ها بوده و به بیوتیكهای گیاهی و پریاسانساز 

باشد در دو گروه غلظتی صورت مایع و روغنی می
mg/kg 200  گیری شده و ابتدا تهیه و اندازه 400و

 و سپس آب مخلوط و رقیق گردیده و روغن ماهیبا 
گروه برای هر  ه خمیر جیره غذاییبنهایتاً این محلول 

خوبی با تمامی ترکیبات خمیر افزوده شد و به تیمار
گوشت با  وسیله چرخماده حاصله بههمگن گردید. 

آمد.  صورت رشته دربه mm 2 ای سایزدهانه رشته
در آون  برای هر تیمار صورت تفکیك شدهها بهرشته

ساعت خشك و سپس  6مدت هدرجه ب 40با دمای 
یك ها برای آمدند. پلت صورت پلت درو به ندخرد شد

ر دمای اتاق نگهداری شدند تا روغن به خوبی روز د
جذب گردد. پس از آن تمامی غذاها به یخچال با 

 . منتقل و نگهداری شدندگراد سانتیدرجه  4 دمای
 300مخزن  9منظور تیماربندی ماهیان، تعداد به

اتیلن تهیه گردیده، پس از لیتری از جنس پلی
تا شستشو و ضدعفونی با سولفات مس و نمك دریا 

مدت یك روز لیتر آبگیری شده و به 250حجم 
قطعه ماهی به هر  25هوادهی گردید. سپس تعداد 

صورت کامالً تصادفی معرفی گردید. پس از مخزن به
گذشت دو روز و عدم غذادهی و اطمینان از خالی 

مبنای جیره  بودن معده گوارشی ماهیان، غذادهی بر
وم صورت غذایی غنی شده با مکمل غذایی دایجستر

گروه طراحی تیمارهای آزمایش، شامل پذیرفت. 
 (،خوراک فاقد افزودنی) 1کنترل )شاهد( یا تیمار 

مکمل غذایی  mg/kg200  حاوی خوراک) 2 تیمار
 mg/kg400  حاوی خوراک) 3 تیماردایجستاروم(، 

در سه تکرار بوده و مکمل غذایی دایجستاروم( 
تغذیه ماهیان روز انجام پذیرفت.  60مدت غذادهی به

درصد  3میزان های آزمایشی بهدر تیمار شاهد و تیمار
ها محاسبه و روزانه در سه نوبت در وزن توده زنده آن

ها داده شد. جهت به آن 20و  14صبح ،  8ساعات 
روز یکبار  15ها، هر تعیین توده زنده هر یك از تیمار

ر با ترازوی دیجیتال با درصد ماهیان هر تکرا 100
ها با تخته بیومتری توزین و طول کل آن gr 1/0 دقت

گیری شد. قبل از انجام زیست اندازه mm 1با دقت 
-ساعت گرسنه نگه 24سنجی، بچه ماهیان به مدت 

های در طول دوره تیماربندی در بازه. داشته شدند

دلیل ممانعت از افت کیفیت آب، روزه به 10زمانی 
در پایان دوره پذیرفت. تعویض آب مخازن صورت می

گیری فاکتورهای مورد نظر آزمایش، قبل از اندازه
 داروی بیهوشی ml/lit2/0 به سطل حاویماهیان 

ها بیهوش تا ماهی ندمنتقل گردید فنوکسی اتانول -2
 ,.Genc et al., 2007; Giannenas et al) شوند

 9قطعه از هر تکرار ) 3تعداد . در این پژوهش (2012
گیری از گیری شدند. خونقطعه از هر تیمار( خون

ماهیان با استفاده از سرنگ هپارینه از ساقه دمی 
های خون صورت گرفت. برای جداسازی پالسما، نمونه

-های پالسما تا قبل از انجام تستسانتریفیوژ و نمونه
گراد درجه سانتی -70های بیوشیمیایی در دمای 

 .(Genc et al., 2007)نگهداری شدند 
روز از اجرای  60پس از گذشت : های رشدشاخص

بیومتری شده و میزان  صورت انفرادیهان بطرح، ماهی
، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژهافزایش وزن، 

و میزان بقا بر  کارایی پروتئین میزان ،وضعیت فاکتور
 نرخ رشد ویژه .محاسبه گردیدهای زیر اساس فرمول

(Specific Growth Rateبا فر )ر محاسبه مول زی

 .یشاستفاده شده در آزما یرهج یاصل یبترک - 1جدول 
 غذایی یاجزا

 جیره

آرد  آرد جو

 گندم

 سبوس

 گندم

کنجاله 

 سویا

پودر 

 ماهی

روغن 

 ماهی

 روغن

 آفتابگردان()

ن یتامیپرمیکس و مالس آنزیمیت

 معدنی مواد و

 2 2 2 4 3 20 24 8 10 25 درصد

 
 .یرهج یبیتقر یزآنال - 2جدول 

در وزن 

 خشك

 )درصد(

انرژی خام 

(Kcal/kg) 

 TVN خاکستر رطوبت فیبر چربی خام پروتئین خام
(mg/100gr) 

 39 11-12 8کمتر از  5 10-9 37 3500
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 شد.
SGR = Lnw2 – Lnw1 × 100/دوره پرورش به روز 

= وزن اولیه 1w = وزن نهایی و2wکه در آن 
 Feed) ضریب تبدیل غذاییاست.  )گرم(

Conversation Ratio)  ازفرمول زیر محاسبه نیز
 : شد

FCR = )گددرم شددده ) یددزان  / میزان غذای دریافت  م
 کل وزن تر کسب شده )گرم(

سددبه   ضددعیت )محا  (Condition Factorفدداکتور و
 : نیز براساس فرمول زیر محاسبه شد

CF = [W/L3] × 100  
 متر= طول کل ماهی بر حسب سانتیLکه در آن 

 افزایش وزنباشد. می= وزن ماهی بر حسب گرم Wو 
(Weight Gain) .با فرمول زیر محاسبه شد 

WG = )گددرم هددایی ) سددط وزن  - متوسط وزن ن متو
 اولیه )گرم( 

میزان ، (Weight Gain) درصد افزایش وزن
و  (Protein Efficiency Ratio) کارایی پروتئین

نیز  (Survival Rateدرصد بقا یا بازماندگی )
 :های زیر محاسبه شدبراساس فرمول

WG (%) = ()سددط - متوسط وزن نهایی )گرم  متو
 100 × )متوسط وزن اولیه )گرم(/ (وزن اولیه )گرم(

PER = )گددرم پددروتئین  / افزایش وزن بدن ) قدددار  م
 مصرفی )گرم( 
SR = (Nf/N0 × 100) 

مددایش و fNکه در آن  : تعداد ماهیان در ابتدای آز
0Nاست. : تعداد ماهی در انتهای آزمایش 

پالسمای در  های کبدیگیری سطوح آنزیماندازه
-های آسپارتات آمینوسطح فعالیت آنزیم: خون

( ALT) ترنسفرازآمینو آالنین و (AST) ترنسفراز
آمید آدنین نیکوتینپالسما بر اساس مقدار مصرف 

در  NAD+و تبدیل آن به  (NADHنوکلئوتید )دی
ناز ژالکتات دهیدروسطح نانومتر،  340طول موج 

پالسما براساس تبدیل پیرووات به الکتات در طول 
آلکالین فسفاتاز  و سطح آنزیم نانومتر 340موج 

اساس تبدیل نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و بر
نانومتر تعیین و براساس  405فسفات در طول موج 

ائه شده در رو فرمول ا( OD)میزان جذب نوری 
 محاسبه گردید ی پارس آزمونهادستورالعمل کیت

(Moss and Henderson, 1999). 

گیری فعالیت آنتی اکسیدانی پالسمای اندازه
های پالسما برای ارزیابی فعالیت نمونهاز : خون
های اصلی سیستم دفاع آنتی اکسیدانی  نظیر آنزیم

( و SOD( و سوپراکسید دیسموتاز )CAT) کاتاالز
آنزیمی که  اکسیدانی غیرنیز یکی از ترکیبات آنتی

های چرخه نقش کوفاکتوری را برای آنزیم
 تیوننماید و موسوم به گلوتاگلوکورونیداسیون ایفا می

(GSHاست، استفاده شد. اندازه )های گیری آنزیم
و همکاران  Korolukکاتاالز بر اساس روش 

روش توصیف شده اساس بر(، گلوتاتیون 1988)
 ( و آنزیم سوپراکسید1959) Ellmanتوسط 

 Marklundو Marklundدیسموتاز براساس روش 

به( MDAآلدهید )یدمالون( انجام گرفت. 1974)
 یبر مبنا یپیدیل یداسیونعنوان شاخص پراکس

و براساس روش اسید  یوباربیتوریكواکنش آن با ت
 ( با کمی تغییر2003ی )گزارش شده توسط التا و پار

با دو مولکول  MDA روش ینشد. در ا یریگاندازه
با رنگ  یبیو ترک دهدیواکنش مید اس یوباربیتوریكت

 ,Latha and Pari) کندیم یجادبه قرمز ا یلمتما

پروتئین تام پالسما نیز، با استفاده از کیت  .(2003
نهایت براساس در گیری شده و ارس آزمون اندازه
اکسیدانی، های آنتیگیری شاخصدستورالعمل اندازه

 گرم ارائه گردید.واحدها به صورت ماکرومول بر میلی
های در نهایت کلیه داده: هاتجزیه و تحلیل داده

ثبت و نرمال  Excelوری شده در نرم افزار جمع آ
آزمون و  SPSS 16ها توسط نرم افزار بودن داده
 استفاده ازها با همگنی گروهو  اسمیرنوف-کلموگروف

بررسی و تایید گردید. سپس وجود  Leveneآزمون 
دار بین تیمارهای مختلف در سطح اختالف معنی

واریانس یك طرفه % با استفاده از آنالیز  95اطمینان 
(One-way ANOVA و پس آزمون دانکن مورد )

 ارزیابی قرار گرفت. 
 

  نتایج
تاثیر مکمل رژیمی دایجستاروم بر پارامترهای رشد 

نشان داده شده  3در جدول ماهی کپور معمولی 
 3و  2 هایاست. وزن نهایی و بازده پروتئین در تیمار

با شاهد  مقایسه( در >05/0Pدار )با اختالف معنی
مقدار باالتری را نشان دادند. فاکتور وضعیت در تیمار 
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دند بودر مقایسه با دو تیمار دیگر باالتری  2
(05/0P<وضعیت شاخص .) های افزایش وزن، ضریب

تبدیل غذایی، کارایی غذا و نرخ رشد ویژه در ماهیان 
کپور تحت تغذیه با دایجستاروم و شاهد نشان داد که 

در سطح  دارینشان از اختالف معنمشابه یر)حروف غ یجستارومدا یرتحت تاث یکپور معمول یرشد در ماه یپارامترها یانگینم یسهمقا - 3جدول 

 .((>05/0Pاست ) 05/0

 3تیمار  2تیمار  شاهد پارامتر
 a7/0±26 b24/0±90/29 b32/0±22/30 وزن نهایی )گرم(

 a19/0±61/12 a32/0±37/12 a14/0±60/12 طول نهایی )سانتیمتر(
 a06/0±39/1 b06/0±57/1 c01/0±50/1 فاکتور وضعیت

 a54/0±60/6 b32/0±34/10 c21/0±45/8 افزایش وزن )گرم(
 a49/2±38/28 b29/3±77/52 c62/3±39/43 درصد افزایش وزن بدن )درصد(

 a03/0±17/0 b02/0±30/0 c04/0±26/0 نرخ رشد ویژه )درصد(
 a05/0±36/0 b04/0±52/0 b04/0±47/0 بازده پروتئین

 a07/0±71/1 b08/0±32/1 c04/0±58/1 ضریب تبدیل غذایی
 a01/0±12/0 b02/0±19/0 c01/0±16/0 کارایی غذا )درصد(

 a  100 a100 a100 بقا

 

 ینب داریناهمنام نشانگر اختالف معن ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا AST ییراتتغ - 1 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات

 

 ینب داریناهمنام نشانگر اختالف معن ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا ALT ییراتتغ - 2 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات
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دار داشتند هر سه تیمار با یکدیگر اختالف معنی
(05/0>P و تیمار )در مقایسه با دو تیمار دیگر  2

درصد بقا در تمامی مقدار باالتری را نشان دادند. 
  ها یکسان بود و تلفاتی مشاهده نگردید.گروه

شکل : نکبدی در پالسمای خوهای سطوح آنزیم
دهد که با توجه به را نشان می ASTمقادیر آنزیم  1

ولی  بودکمتر های تیمار در گروه ASTمیزان  ،نتایج
در شاهد و تیمارها  ASTداری در میزان تفاوت معنی

مربوط به سطح فعالیت نتایج  2. شکل شتوجود ندا
ALT میزان  دهدمینشان  که باشد،میALT  تیمار

، ولی با این حال استو شاهد  3 هایبیشتر از تیمار 2
گروه شاهد و  ALTداری در میزان تفاوت معنی

 .شتتیمارها وجود ندا
نشان داد که میزان آنزیم الکتات همچنین نتایج 

و  2نسبت به تیمار  3( در تیمار LDHدهیدوژناز )
 دارولی این تغییرات معنی ،افزایش داشته استکنترل 

براساس  ALP. نتایج سنجش آنزیم (3)شکل  نبود
فعالیت این آنزیم در نشان داد که سطح  4 شکل

-تیمار دو نسبت به تیمار سه و کنترل به شکل معنی
 (. >05/0Pداری افزایش داشته است )

تغییرات  6و  5 هایشکلاکسیدانی: فعالیت آنتی
 فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون در

دهد. پالسمای ماهیان مورد آزمایش را نشان می
-تفاوت معنی ،شوددیده می هاگونه که در شکلهمان

ین تیمارهای آزمایشی رخ ب داری در میزان این آنزیم
 . نداد

تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی دایجستاروم را 
در بر فعالیت آنزیم کاتاالز پالسمای خون ماهی کپور 

 ینب داریناهمنام نشانگر اختالف معن ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا LDH ییراتتغ - 3 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات

 

 ینب داریناهمنام نشانگر اختالف معن ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا ALP ییراتتغ - 4ل شک

 .((>05/0P)است  یمارهات
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. سطح فعالیت کاتاالز در ارائه شده است 7شکل 
تیمارهای تیمارهای مختلف علیرغم افزایش جزئی در 

 8شکل د. بودار نصورت معنیمصرف کننده مکمل به
آلدهید نیز مربوط به تغییرات سطح فعالیت مالون دی

 نتایج این باشد. باتوجه بهدر پالسمای خون می
)تیمار دو( سبب  دایجستاروم mg/kg200 میزان 

شده است با این حال این  MDAافزایش میزان 
تغییرات در مقایسه با گروه سه و گروه کنترل به 

 . بوددار نصورت معنی
 

 بحث 
نتایج این پژوهش نشان داد که ماهیان تغذیه شده با 

گرم بر کیلوگرم دایجستاروم میلی 200جیره حاوی 
گیری شده عملکرد اندازهدر تمامی پارامترهای رشد 

بهتری هم در مقایسه با گروه شاهد و هم در مقایسه 
گرم بر کیلوگرم میلی 400)حاوی  3با تیمار 

در  3البته عملکرد تیمار ، دایجستاروم( داشتند
. مکمل غذایی مقایسه با تیمار شاهد بهتر بود

دلیل داشتن آنتول موجود در بادیان دایجستاروم به
رفتن  ا تحریك کرده که نتیجه آن باالرومی اشتها ر

کارایی غذا و استفاده بهتر از پروتئین جیره بوده است 
ن مرکبات موجود در این مکمل، یك نو همچنین لیمو

ث گرایش ماهی به شود و باعطعم دهنده محسوب می
مصرف غذا می شود. بخش دوم این مکمل غذایی 

ناهمنام نشانگر  ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا یسموتازد یدسوپراکس یمآنز ییراتتغ - 5 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات ینب داریاختالف معن

 

 ینب داریناهمنام نشانگر اختالف معن ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا یونگلوتات ییراتتغ - 6 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات
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-بیوتیکی بوده که حاوی فروکتوالیگوبخش پری
  .(Roberfroid et al., 2007) ساکارید است

در مورد باالرفتن پارامترهای رشد تحت تاثیر 
رسد دلیل اصلی موثر، نظر میدایجستاروم، بهمصرف 

واسطه تخمیر وجود فروکتوالیگوساکارید باشد که به
وسیله ها بههای مفید روده و ازدیاد آنباکتری
های اسید الکتیك، قابلیت هضم و جذب غذا باکتری

برد. این افزایش هضم خود توجیه کننده را باال می
یین آمدن ضریب تبدیل استفاده بهتر ماهی از غذا و پا

غذایی و در نتیجه رشد باالتر در مقایسه با شاهد 
است. در توافق با نتایج مطالعه حاضر در مطالعه آنیو و 

( مشخص شد که افزودن لیمون در 2018همکاران )
ام جیره موجب بهبود پیپی 600و  400سطح 

شود عملکرد رشد در ماهی تیالپیای نیل می
(Aanyu et al., 2018) همچنین تجویز کارواکرول .

 ،و تیمول که دو جزء اصلی دایجستاروم هستند
آالی موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهی قزل

. در (Giannenas et al., 2012)رنگین کمان شد 
( نیز تجویز تیمول و 2009مطالعه ژنگ و همکاران )

های رشد در گربه کارواکرول با بهبود برخی شاخص
 ,.Zheng et al)انالی همراه بوده است ماهی ک

2009).  
-فعال موجود در محصوالت گیاهی می ترکیبات

توانند اثر مثبتی بر عملکردهای فیزیولوژیکی میزبان 
داشته باشند. برخی گیاهان دارای اثرات دارویی 

توان هستند و مهمترین اثرات مشتقات گیاهی را می

 ینب داریناهمنام نشانگر اختالف معن ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومکاتاالز در سطوح مختلف دا یمآنز ییراتتغ - 7 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات

 

 

ناهمنام نشانگر اختالف  ینو حروف الت Mean±SDها به شکل . دادهیجستارومدر سطوح مختلف دا یدآلده یمالون د ییراتتغ - 8 شکل

 .((>05/0P)است  یمارهات ینب داریمعن
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ها، اکسیدانها، آلکالوئیدها، آنتیبه آداپتوژن
-یها و پلها، مواد معدنی، ساپونینریزمغذی

ها مرتبط دانست ساکاریدهای موجود در آن
(Banaee et al., 2011)منظور . مطالعات زیادی به

های میزبان انجام های غذایی بر پاسختاثیرات مکمل
شده است. در این خصوص، سنجش نشانگرهای 

های خونی زیستی رایج استرس اکسیداتیو و فراسنجه
بی اثر این عنوان روشی معتبر برای ارزیاو بافتی به

 ,.Al-Anazi et al)ترکیبات تأیید شده است 

روم در ردیف ادایجستطور که گفته شد همان. (2015
است و ترکیبات  المللیاستانداردهای فارماکوپه بین

های مختلف موجود در آن هر کدام دارای نقش
باشند که در نهایت دایجستاروم را به مختلفی می

نتایج به کند. عنوان یك مکمل غذایی موثر معرفی می
نشان داد که افزودن مکمل غذایی دایجستاروم به 

 mg/kg 200به میزان کپورمعمولی جیره غذایی 
( منجر به 3)تیمار  جیره mg/kg 400( و 2)تیمار 

و  یسموتازافزایش سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید د
رغم کاهش نسبی سطح گردد و علیگلوتاتیون نمی

ها در مقایسه با گروه کنترل، این تغییرات این آنزیم
 .داری نسبت به گروه کنترل نداشتاختالف معنی

مقایسه تغییرات مربوط به سطح کاتاالز نشان داد که 
استفاده از مکمل غذایی دایجستاروم در جیره غذایی 

افزایش سطح فعالیت  تواند سببماهی کپور می
گردد ولی در مقایسه با گروه کنترل، تغییرات کاتاالز 

داری را نشان نداد. با این حال نتایج نشان داد معنی
تواند بیشتر اکسیدانی دایجستاروم می که فعالیت آنتی

علت افزایش سطح فعالیت کاتاالز باشد که منجر به به
د. در گردهای فعال اکسیژن میسازی گونهخنثی

( افزودن 2012و همکاران )  Giannenasمطالعه
 خوراک( و تیمول gr/kg 12مکمل کارواکرول )

(gr/kg 6 به )مدت هشت هفته در خوراک خوراک
دار سطح موجب افزایش معنی قزل آالی رنگین کمان

کاتاالز سرم خون نسبت به گروه کنترل شد. همچنین 
اکسیدانی فیله این دو مکمل موجب بهبود توان آنتی

آلدهید، گلوتاتیون دیاین ماهی )بهبود مقادیر مالون
روز بعد از ذخیره  5ترنسفراز و گلوتاتیون ردوکتاز( اس

مطالعه در  .شدندگراد درجه سانتی 4 در دمای
Zheng  ( افزودن مکمل تیمول و 2009و همکاران )

داری بر مقادیر ها تاثیر معنیکارواکرول و مخلوط آن

SOD  وCAT  ماهی کانالیگربهدر پالسمای 
(Ictalurus punctatusنداشت ).  

های طبیعی که منبع مناسبی از استفاده از عصاره
بهبود منظور اکسیدانی هستند بهترکیبات آنتی

عنوان مثال هب .کیفیت ماهی در حال افزایش است
استفاده از عصاره پوست پرتغال موجب باال بردن 
 مدت زمان نگهداری و افزایش سطح کیفی فیله ماهی

درصد  5های تیمار شده با عصاره شود و فیلهمی کپور
نسبت به تیمارهای صفر و یك درصد تا انتهای دوره 

د. مطالعات دیگری نیز در نگهداری قابل مصرف بودن
ارتباط با استفاده از ترکیبات دارای خاصیت 

های دیگر ماهی انجام شده اکسیدانی در گونهآنتی
 تحقیق انجام شده بر روی ماهی کپور علفخواراست. 

(Ctenopharyngodon idella نشان داد که )
به  باسیلوس سوبتیلیساستفاده از جیره غذایی حاوی 

تواند منجر به یی پروبیوتیکی میعنوان مکمل غذا
 Tang)اکسیدانی در کبد شود افزایش فعالیت آنتی

et al., 2018) براساس مطالعه حاضر و مطالعات .
های غذایی ها و همچنین مکملذکر شده پروبیوتیك

نظیر دایجستاروم این پتانسیل را دارند که با افزایش 
ها منجر به حذف اکسیدانتحریك ترشح آنتی

های آزاد اضافی تولید شده توسط سوخت و رادیکال
محیطی ساز باالی بدن و استرس نامطلوب زیست 

های بدن، ترمیم گردند و با تنظیم تعادل رادیکال
های آسیب دیده بدن را بهبود دهند. بافت و اندام

منظور افزایش امروزه از ترکیبات با منشا گیاهی نیز به
-مهره استفاده میان بیاکسیدانی آبزیفعالیت آنتی

و گونه های ایمنی سیر ی اثر محرکپژوهش شود. در
 2، 1به نسبت ( Cynodon dactylonیاهی دوروا )گ

شیرین گونه خرچنگ آب یرودرصد  3و 
(Procambarus clarkii)  یدارا یرهج کهنشان داد 

-یطور معنبههای ایمنی مذکور از محرکدرصد  3-2
اکسیدانی های آنتیفعالیت آنزیمداری موجب افزایش 

-یم پروفنول اکسیداز و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
کاهش یا عدم افزایش . (Mona et al., 2015)شود 

ها ممکن ها در پالسمای ماهیسطح فعالیت آنزیم
های غذایی نظیر مکملثیر أاست ناشی از ت

ها بر عملکرد فیزیولوژیکی غشای سلول دایجستاروم
ثابت و ویژه بافت کبد باشد. های مختلف بهدر بافت

ها پالسمایی در یك آنزیمسطح  ماندندر حد نرمال 
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بیانگر عملکرد پایدار کبد و سیستم صفراوی  مطالعه
باشد که با توجه به جایگزین میدر طی آزمایش 

های غذایی به جای نمودن داروهای گیاهی و مکمل
ش بالینی در های پیداروهای شیمیایی انجام آزمایش

های مختلف آبزیان از ضرورت باالیی برخوردار گونه
 .(Fallahpour et al., 2017)است 

های کبدی در واقع بررسی سطح فعالیت آنزیم
تواند بیانگر میزان آسیب سلولی باشد که توسط می

های نظیر اجزای تشکیل دهنده یك جیره در بافت
د، شنتایج مشاهده  درطور که دهد. همانکبد رخ می

خصوصی همکمل غذایی دایجستاروم آسیب سلولی ب
اساس نتایج این کند. برهای بدن ایجاد نمیبافت در

های تیمار در گروه ALTو  ASTمطالعه میزان 
)تیمار  جیره mg/kg 400( و 2)تیمار  200حاوی 

( در مقایسه با گروه کنترل )تیمار یك( تغییرات 3
و  ASTکه داری را نشان نداد. با توجه به اینمعنی
ALT های کبدی در مرحله نهایی از مهمترین آنزیم

جهت تامین انرژی هستند،  ATPتجزیه پروتئین به 
ها نقش موثری در استفاده از افزایش سطح این آنزیم

کند آمینواسیدها درفرآیند گلوکوژنز ایفا می
(Murray et al., 2009) .عدم تغییرات  بنابراین

دار در تیمار دو و سه در مطالعه انجام شده معنی
تواند نشان دهنده عدم تغییر نرخ تبدیل پروتئین می

که در اثر استفاده از به انرژی باشد و این یعنی این
دایجستاروم در جیره  mg/kg 400 و 200میزان 

که اگر سمیت سلولی احتماال رخ نداده است و این
آسیبی رخ داده باشد این آسیب جزئی بوده است. در 

افزودن عصاره گیاه  ،توافق با نتایج مطالعه حاضر
 دار میزانبه تغییر معنی منجر کپورختمی در جیره 

AST ،ALT  وLDH  خون در سطوحg/kg 5/2  و
گروه کنترل نشده است؛ اما مقدار  خوراک نسبت به 5

g/kg 10  آن موجب القای آسیب سلولی شده است
 g/kg 5در مطالعه مذکور سطوح زیر  که نهایتاً
عنوان دوز پیشنهادی مطرح شد. این گیاه هخوراک ب

اکسیدان، ساکارید، آنتیحاوی ترکیباتی مانند پلی
هی، های گیاها، ترپنوئیدها، استرولفالوونوئید، ترپن

اسیدهای چرب و ترکیبات فنولی و فرار است که 
کند. با خصوصیات دارویی آن را بخوبی اثبات می

در ماهی تیالپیا و ماهی  ALTو  ASTافزایش 
 %1ترتیب با مخلوطی از گیاهان و آال که بهقزل

بومادران در جیره تغذیه شده بودند، مشاهده گردید 
اختالل در عملکرد کبد علت تواند بهکه این امر می

 ,.Genc et al)ای باشد دلیل وجود مواد ضد تغذیهبه

آال مارین به قزلدر حالی که تجویز سیلی .(2007
(Ahmadifar et al., 2011)  و یا استفاده از عصاره

سبب  Clarias lazeraسیر و پیاز در جیره ماهی 
 ASTو  ALTکاهش سطح فعالیت آنزیم های 

 .(Al-Salahy, 2002)گردید 
های آنزیم الکتات دهیدروژناز یکی دیگر از آنزیم

باشد که به مقدار قابل توجهی گلیکولیتیك کبدی می
های دیگر نیز وجود دارد. سطح این آنزیم در در بافت

های مختلف بدن شرایط هیپوکسی و آسیب به بافت
های وارده به کبد و بروز کند. آسیبمیتغییر 

هیپوکسی در خون از فسفریالسیون اکسیداتیو در 
کند که در نتیجه منجر به میتوکندری جلوگیری می

گردد. در نتیجه این عمل، می ATPکاهش تولید 
توسط زنجیره تنفسی میسر  NADHاکسیداسیون 

و به وسیله  NADHبنابراین پیرووات توسط نیست و 
آنزیم الکتات دهیدروژناز کاتالیز شده و به الکتات 

 Genc et)گردد تا فرآیند گلیکولیز ادامه یابد احیا می

al., 2007) .که افزایش رغم اینعلی بنابراینLDH 
دار در تیمار دو و سه نسبت به گروه کنترل معنی

نیست ولی افزایش جزئی آن ممکن است درصد 
آسیب کبدی و یا ایجاد تخریب سلولی و خفیفی از 

شرایط هیپوکسی را نیز القا نموده باشد، هرچند ارائه 
دالیل و شواهد مستند مبنی بر این فرض، مستلزم 

شناسی بافت کبد در این ماهیان های آسیبارزیابی
بررسی قرار  خواهد بود که در این پژوهش مورد

از عصاره سیلی مارین و  نگرفته است. استفاده
 LDHآال سبب کاهش سطح بومادران در ماهی قزل

 .(Banaee et al., 2011)پالسما شده است 

آلکالین فسفاتاز در اپیتلیوم مجاری صفرای و 
شود و با غیر فعال کردن های کبدی یافت میسلول
بولیسم های فسفریالز، نقش مهمی در متاآنزیم

ممانعت از  بنابراینکند. گلیکوژن کبدی ایفا می
تواند با افزایش تجزیه گلیکوژن فعالیت این آنزیم می

ها جهت تامین انرژی در شرایطی مثل بروز استرس
. سطح آنزیم (Mona et al., 2015)همراه باشد 

ALP  در تیمار دو در مقایسه با تیمار سه و گروه
این . داری افزایش داشته استکنترل به شکل معنی
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تواند بیانگر این باشد که مکمل غذایی افزایش می
جیره ممکن  mg/kg200 دایجستاروم به میزان 

 های کبدی شده باشدسلولاست سبب بروز آسیب به 
)تصمیم گیری مبنی بر درصد قطعیت این فرض، 

شناسی بافت کبد است(. مستلزوم وجود شواهد آسیب
دایجستاروم توانسته باشد سبب آسیب چه اما چنان

سه انتظار  کبدی گردد، با مقایسه تیمار دو با تیمار
پالسما در تیمار سه نسبت  ALPرفت که سطح می

به تیمار دو افزایش داشته باشد، که با توجه به نتایج 
در باشد این امر اتفاق نیفتاده است. بنابراین الزم می

غذایی دایجستاروم های بافتی که مکمل زمینه آسیب
تری تواند در ماهی کپور ایجاد کند، مطالعات جامعمی

 ی ازبخشانجام شود. از طرفی بایست توجه نمود که 
خون از روده ناشی سنجش شده در آلکالین فسفاتاز 

ماهی متاثر از ای هرچه وضعیت تغذیه و شودمی
بهتر اثرات مکمل غذایی بر اشتها و ضریب رشد آن 

تولید  ی نیزلکالین فسفاتاز بیشترآنزیم آباشد، شده 
و همکاران  Zhao، در این راستا مطالعه می شود

 های غذایی قادر(، نشان داد که مکمل2015)
کبد و  اکسیدانیند، ضمن افزایش ظرفیت آنتیهست

توان هضم و جذب غذا را  ار،خوروده ماهی کپور علف
نیز بهبود بخشیده و فعالیت هپاتوپانکرازهای بخش 
قدامی و میانی روده، کینازهای بخش میانی و انتهایی 
روده و نیز آنزیم آلکالین فسفاتاز را نیز متاثر از اثرات 
القایی مکمل غذایی بر روده ارتقا بخشند که به تبع 

در توافق د افزود. بر نرخ منتشره آن در خون نیز خواه
( نشان 2017با نتایج مطالعه حاضر بنائی و همکاران )

عصاره ختمی  10و  g/kg 5/2که سطوح  ندداد
(Althaea officinalisدر )  جیره ماهی کپور باعث

شود خون می ALPدار میزان افزایش معنی
(Banaee et al., 2017)ای که توسط . در مطالعه

( بر روی اثرات تجویز 1395همکاران )فالح پور و 
( Althaea officinalisخوراکی عصاره گل ختمی )

های کبدی انجام گرفت، مشخص شد بر سطح آنزیم
در ماهیان تحت تیمار یك  ALPکه سطح آنزیم 

و همچنین روز  30درصد عصاره گل ختمی در روز 
در مقایسه با گروه کنترل و ماهیان تحت تیمار  60

-افزایش معنی درصد 25/0و همچنین  5/0عصاره 
تواند به علت وجود داری داشته است که این می

 Fallahpour et)ارگوسترول در گل ختمی باشد 

al., 2017) در مطالعه .Aanyu  ( 2018و همکاران )
مشخص شد که تغذیه ماهی با مکمل لیمونن تا 

های موجب افزایش بیان ژن ppm400 سطوح 
کاتاالز، لیپوپروتئین لیپاز و آلکالین فسفاتاز کبدی 

در مطالعه حاضر به نقش  ALPشود. افزایش بیان می
آن در حفظ توازن انرژی و لیپیدی با مشارکت در 

همچنین تا حدی به اثر  متابولیسم کربوهیدرات و
 .همپوشانی پروتئین نسبت داده شد

 
 گیری نتیجه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بکارگیری ترکیب 
دایجستاروم در جیره ماهی کپور معمولی موجب 

ویژه در سطح هدار پارامترهای رشد ببهبود معنی
mg/kg 200 شود. در مجموع جیره در این ماهی می

استفاده از مکمل رژیمی دایجستاروم در سطوح 
mg/kg 200  علت عدم به جیره ماهی کپور 400و

( در ALPجز در مورد هدار )بایجاد تغییرات معنی
های کبدی موجود در پالسمای خون سطح آنزیم

حداقل تخریب سلولی و آسیب بافتی را در پی داشته 
ارامترهای مطالعه رغم تغییر پاست. همچنین علی

حاضر پس از مصرف مکمل دایجستاروم، در سطوح 
دار قابل توجهی در مقادیر شده تاثیر معنی بیان

های مطالعه رخ نداده است. با این حال شاخص
علت تواند بهاکسیدانی دایجستاروم میفعالیت آنتی

 واکرولکاراکسیدانی آن نظیر وجود ترکیبات آنتی
بیشترین فعالیت  احتماالً ،به نتایجباشد که با توجه 

اکسیدانی دایجستاروم ناشی از افزایش سطح آنتی
منظور دستیابی به فعالیت کاتاالز است. بنابراین به

مکانیسم دقیق تاثیر دایجستاروم بر پارامترهای 
میزبان، مطالعات بیشتری نیاز است. الزم به ذکر است 

ای، گونه ذیهمتغیرهایی از جمله کیفیت آب، رفتار تغ
ویژه دز مصرف مکمل نیز هماهی، مدت زمان و ب

توانند بر نتایج چنین مطالعاتی موثر باشند می
(Fallahpour et al., 2017)  و با توجه به مطالعات

انجام شده توسط سایر محققین مبنی بر اثرات مثبت 
محصوالت فیتوژنیك بر سالمت و ممانعت از بروز 

اثرات این دسته از بیماری در ماهی، سنجش 
های غذایی در سطوح مختلف در ماهیان مکمل

گرمابی بویژه ماهیان تحت استرس و یا بیمار جالب 
 باشد. توجه و نیازمند بررسی می
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Abstract  

Digestarom® P.E.P. MGE contains a standardized mixture of phytogenic essential oils. The aim of this study 

was to investigate the effect of Digestarom dietary supplement on liver enzymes as well as antioxidant 

properties of this supplement on common carp. In this study, the effect of dietary Digestarom supplement was 

investigated in three groups, including a control one without Digestarom, the second group containing 200 

mg/kg of Digestarom, and the third group with 400 mg/kg of Digestarom on 225 common carps with a mean 

weight of 16.15 ± 2.98 g for 60 days. After the experiment, sampling of fish was carried out on day 60. Then the 

growth performance, activity of blood plasma oxidative and liver enzymes was studied. Based on the results, 

administration of Digestarom has led to improve in growth parameters especially at the level of 200 mg/kg. The 

results of the experiment did not show significant difference in the level of superoxide dismutase (SOD), 

catalase (CAT) and glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) between the treatments and the control 

group (P<0.05). Comparison of liver enzymes levels such as AST, ALT, ALP and LDH between the treatments 

and control group showed that despite of changes in the level of these enzymes between the groups, only the 

ALP significantly increased in the group 2 compared to group 3 and control group (P<0.05). Based on the 

results, suplemnting Digestarom in above-mentioned levels probably has a positive effect on growth 

performances without any negative effect on the liver and antioxidant enzymes in common carp fingerlings.  
 

Keywords: Antioxidant, Enzyme, Plasma, Digestarom, Growth, Common carp. 


