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کنندگی ایمنی عصاره جلبک سارگاسوماکسیدانی و تحریکاثرات آنتی
Sargassum angustifolium ماهی کپور معمولیبچهبرCyprinus carpio

2، نازنین قربانی رنجبري*1سراج بیتا

94بهمن: تاریخ پذیرش94دي: اریخ دریافتت
چکیده

دفاعی توانبر Sargassum angustifoliumاثرات سطوح مختلف عصاره جلبک ،در این مطالعه
طی مدت سه هفته )گرم85/43±25/12(کپور معمولیانماهیبچهاکسیدانی و سیستم ایمنی آنتی

در آب دو بار سارگاسومجلبکدرصد 10ابتدا عصاره به این ترتیب که . مورد بررسی قرار گرفتپرورش 
عصاره جلبک 10%و 5%، 1%سه سطح مختلف شامل ر دعصاره مذکور ازسپس.شدتهیه ،شدهتقطیر

در هر و )در سه تکرار(لیتري آکواریوم تهیه شد10براي حجم آب پرورشی، سیسی100در هر سارگاسوم
برداري از نمونه.در نظر گرفته شدنیز) فاقد عصاره(یک تیمار شاهد .قرار داده شدقطعه ماهی 5آکواریوم 
نتایج .انجام شد21و 14، 7ایمنی در روزهاي هايشاخصاکسیدانی وآنتیفاکتورهاي بررسیبرايماهیان 

نشان داد که فعالیت کاتاالز و گلوتاتیون در تیمار شاهد با بقیه تیمارها و همچنین بین روزهاي مختلف 
و 5%سطح فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در تیمارهاي ). <05/0P(داري نداشتاختالف معنیبرداري نمونه

یمارت،یجطبق نتا). >05/0P(داري را نشان داد عصاره جلبک در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی%10
برراایمنیکنندگیتحریکواکسیدانیآنتیاثراتترینبیشتیمارهاسایربامقایسهدرجلبکعصاره٪10

) mol/gμ65/0±56/8(کل یدانیاکسیآنتیتظرفیزانمترینیشکه بيطوربهداشت،معمولیکپورماهی
- هاي ایمنی تعداد کل گلبولاز بین شاخص. مشاهده شديبردارروز نمونهینعصاره در آخر10%یماردر ت

تیمار شاهد عصاره جلبک و فعالیت لیزوزیم در تمام تیمارهاي عصاره جلبک با 10%هاي سفید در تیمار 
).>05/0P(نشان دادند راداريافزایش معنی

.ایمنی، کپور معمولیمحرك، توان دفاع آنتی اکسیدانیلبک سارگاسوم،ج:کلیديواژگان
.ایران،دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، چابهاراستادیار گروه شیالت، -1
.دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایرانکارشناس ارشد شیالت، -2
serajbita@yahoo.com:نویسنده مسئول*
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مقدمه
پروري در بسیاري از هاي اخیر آبزيدر سال

ترین از مهم.استنقاط جهان در حال افزایش 
آنباماهیدهندگانمشکالتی که پرورش

خصوصاًمانیزندهمیزانکاهشهستند،مواجه
و تقویتبنابراین.استزندگیاولیهمراحلدر

بهماهیانبدندفاعیوایمنیسیستمارتقاي
نیازهايتریناصلیازپرورشیهايگونهدرویژه

,Magnadottir(استدهندگانپرورش

2006 .(
استفاده از گیاهان دارویی در درمان 

استفاده از . اي طوالنی داردها تاریخچهبیماري
هاي بسیار دور به ویژه در ها از زمانآن

اما . کشورهاي شرق آسیا مرسوم بوده است
ها در قرن بیستم باعث بیوتیکظهور آنتی

اثرات مضر استفاده از . شدها آنکاهش کاربرد 
،ها بر سالمت انسان و حیوانبیوتیکآنتی

در پژوهشگران راکیفیت محصول و ایمنی
هاي گیاه شیمی و گیاه به رشتهچند دهه اخیر 

,.Makkar et al(کرده استمندعالقهدرمانی 

عالوه با توجه به روش استفاده به). 2009
با در آبزیان، هابیوتیکآنتیزاغیرسیستمیک 

محیطی و آسیب به مشکالت زیستایجاد 
تر و مشهودتري دارد، بیشطبیعت، اثرات منفی 

ها بیوتیکرو معرفی مواد جایگزین آنتیاز این

تر از سایر در بهداشت آبزیان شاید ضروري
. )Hahm et al., 2001(صنایع دامی باشد 

هاي ایمنی با یکی از این مواد جایگزین، محرك
هاي دریایی منشاء گیاهی از جمله جلبک

را در توانند نقش بسیار مهمیهستند که می
افزایش پاسخ ایمنی و جلوگیري از بروز 

هاي ها در آبزیان و انواع سیستمبیماري
از ها این محرك.پرورشی آبزیان داشته باشند

اکسیدانی و دفاعی آنتیتوانطریق تقویت 
را مقاومت ماهی سیستم ایمنی غیراختصاصی 

فاطمی و (دهند ها افزایش میدر برابر بیماري
.)1386گر، رمیرز

حاوي ها آنگیاهان یا محصوالت جانبی 
کوئینون، آلکالوئید،ل،وفنپلیل،وفننوعچندین

پپتیدي ترپنوئید، بتاکاروتن و ترکیبات پلی
توانند به طور ها میهستند که بسیاري از این
داروهايها، بیوتیکمؤثري جایگزین آنتی

ها و سایر ترکیبات مصنوعی شیمیایی، واکسن
با ). Harikrishnan et al., 2011(باشند

پیشرفت تکنولوژي برخی اثرات دارویی و 
وها نیز آشکار شدهین جلبکدرمانی ا

در هاجلبکاین استفاده طبیعی هاي مزیت
خوبی مشخص شدهه مقابل داروهاي سنتزي ب

نشانمطالعاتبرخی). Smith, 2004(است 
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بهشدهخشکهايجلبکازاستفادهاندداده
پروريآبزيصنعتدرایمنیمحركعنوان
بهنسبتفیزیولوژیکهايپاسخبهبودباعث

Jaime-Ceballos(شود میبیماريواسترس

et al., 2005 .(
و دریاییجلبک سارگاسوم جزو گیاهان 

در اي بوده که عمدتاًهاي قهوهمتعلق به جلبک
هاي بین جزر و مدي و همچنین در محدوده

هاي زیر جزر و مدي عمق محدودهمناطق کم 
ايصخرهبسترهايرويبردریاهاسواحل

که ترکیبات اندمطالعات نشان داده. رویش دارد
ها سبب بهبود فیتوشیمیایی موجود در جلبک

اکسیدان آنتی/اکسیدانوضعیتوایمنیسیستم
بیتا و همکاران، (شوند ها میآبزیان در آب

اکسیدانی ماهیان دفاع آنتیتوان).1394
با افزایش آلودگی آب و .استمحدودپرورشی 

بهبود وضعیت تحریک سیستم اکسیداتیو،
استاکسیداتیوي ماهی امري ضروري آنتی

)Nakano et al., 1999 .(رو هر تالشی از این
تواند این سیستم میدفاعیتوانبراي افزایش

. ودمنجر به بهبود وضعیت سالمتی ماهی ش
مطالعات متعددي در زمینه خواص 

ها و توانایی رادیکالاکسیحذف،اکسیدانیآنتی
هاي دریایی در جلبکدرچالته کنندگی آهن 

مختلف پژوهشگرانشرایط آزمایشگاهی توسط 

؛ 1392حیدري و همکاران، (انجام شده است 
Chew et al., 2008 ؛Wang et al., 2009 ؛

Luo et al., 2010 ؛Horincar et al., 2011 ؛
Farasat et al., 2013 .( همچنین استفاده از

عنوان محرك سیستم ایمنی در ها بهجلبک
برخی توسطماهیانایمنیسیستمتوانافزایش

زاده و سلیقه(گزارش شده است پژوهشگراناز 
,.Watanuki et al؛ 1394همکاران،  ؛2006

Promya and Chitmanat, با بنابراین،)2011
بردریاییهايجلبکوگیاهاناثراتبهتوجه
کنندگیتقویتواکسیدانیآنتیدفاعیتوان

سیستم ایمنی بدن ماهی، مطالعه حاضر اولین 
عصارهاثربررسیهدفباایراندرمطالعه

هاي دخیل بر تغییرات آنزیمجلبک سارگاسوم 
سیستمتحریکواکسیدانیدر دفاع آنتی

به محیط آب عصارهافزودنطریق از،ایمنی
.استپرورشی ماهیان کپور معمولی 

هامواد و روش
ماهیانتهیه و شرایط نگهداري

ماهی کپور معمولیبچه قطعه 200تعداد 
)Cyprinus carpio( با میانگین وزنی

)معیارانحراف±میانگین(گرم25/12±85/43
از استخرهاي پرورش ماهی شهرستان شوشتر 

تحقیقاتی بخش بهداشت تهیه و به آزمایشگاه
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شهیددانشگاهدامپزشکیدانشکدهآبزیان
سازيقبل از ذخیره. شدچمران اهواز منتقل 

آبازاستفادهباهاآکواریومکلیه،بچه ماهیان
وشستوضدعفونیکامالًشویندهموادوشهر
.شدندگیري آبوخشکسپس،شدهشو

صورتهوادهیطریقازآبکلرزداییعمل
قطعه ماهی 50باسازي ذخیرهسپس.گرفت

رهود.انجام شد)يلیتر100(در هر آکواریوم
در نظر گرفته پذیري ماهیان یک هفته سازش

ماهیان با ذیه بچهغدر طول این مدت ت.شد
3به میزان ) نروژ(بیومار جیره غذایی تجاري 

و 13:00، 8:00درصد وزن بدن در ساعات 
.انجام گرفت17:00

Sargassumتهیه عصاره از سارگاسوم 

angustifolium

براي تهیه عصاره آبی از جلبک سارگاسوم
)Sargassum angustifolium( ابتدا

به مدت یک هفته جمع آوري شدههاي جلبک
.شوندداده شدند تا خشک در سایه قرار

با استفاده از دستگاهشده هاي خشکنمونه
، سپسبه شکل پودر در آورده شدندخردکن،

باردوبآلیترمیلی100باجلبکپودرگرم10
همراه لیترمیلی500تقطیر در داخل ارلن مایر 

درجه60دمايدردقیقه10مدتبهمگنت،با
سپس .شدحرارت دادهگراد روي هیتر سانتی

دقیقه با سرعت 25محلول حاصل به مدت 
rpm4000 و محلول رویی با شدسانتریفیوژ

فیلتر )1شمار ه (استفاده از کاغذ صافی واتمن 
هاي دست آمده براي استفادهبه عصاره .شد

) گرادسانتیدرجه-4(بعدي در یخچال
.)Singaravelu et al., 2007(نگهداري شد

سنجش فاکتورهاي برداري و ، نمونهتیماربندي
اکسیدان و ایمنیآنتی

پذیري به منظور سازشپس از اتمام دوره 
بررسی اثرات عصاره جلبک سارگاسوم در طی 

شامل تیمار 4روزه، ماهیان در 21یک دوره 
محیط آب فاقد عصاره : )تیمار شاهد(1تیمار 
1%حاويآبمحیط:2تیمارسارگاسوم،جلبک

عصاره لیترمیلی10(عصاره جلبک سارگاسوم 
محیط :3تیمار،)پرورشیآبلیتریکدرجلبک

50(عصاره جلبک سارگاسوم 5%آب حاوي 
)پرورشیآبلیتریکدرجلبکعصارهلیترمیلی

عصاره جلبک 10%محیط آب حاوي : 4تیمار و
عصاره جلبک در لیترمیلی100(سارگاسوم 

به ،تکرار3هر کدام با ،)یک لیتر آب پرورشی
لیتري 10آکواریوم قطعه ماهی در هر5تعداد 

تثبیت شرایط فیزیکوشیمیایی . تقسیم شدند
، از طریق هوادهی و pHآب از قبیل اکسیژن و 

بار ساعت یک48حجم آب هر 20%تعویض 
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بعد از هر بار تعویض آب، میزان . شدانجام می
عصاره جلبک سارگاسوم در هر آکواریوم مجددا 

.)1391کلباسی و همکاران، (شدمیتنظیم 
برداري از ماهیان جهت بررسی اثرات ونهنم
21و 14، 7اکسیدانی و ایمنی در روزهاي آنتی

قطعه ماهی از هر 3براي این کار . انجام شد
و پس شدآکواریوم به صورت تصادفی انتخاب

، با )ppm300(از بیهوشی با پودر گل میخک 
از لیتري، خونگیريمیلی5/2استفاده از سرنگ 

بررسی فاکتورهاي ایمنی برايدمی ناحیه ساقه
براي بررسی وضعیت همچنین. شدانجام 

کبدبافتاکسیدانی،آنتیدفاعیمکانیسم
ا زمان انجام آزمایش در ماهیان خارج شد و ت

در . شدگراد نگهداري سانتیدرجه-80فریزر 
این مطالعه از بین فاکتورهاي ایمنی، فعالیت 

Sahooتوسطشدهارائهروشاساسبرلیزوزیم

سفید هايگلبولکلتعداد،)2005(همکارانو
دستی صورتبه)Thrall)2004روشاساسبر

و با استفاده از الم هموسیتومتر و میزان 
دادهشرحروشاساسبرسرمکلایمنوگلوبولین

مورد ،)1970(همکارانوMcEwanتوسطشده
ظرفیتگیرياندازههمچنین.گرفتقرارسنجش

و Benzieاکسیدانی کل بر اساس روش آنتی
Strain)1996( گلوتاتیون احیاء ،)GSH ( بر

) CAT(، کاتاالز )Ellman)1959اساس روش 

) 1988(و همکاران Korolukبر اساس روش 
و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز با استفاده از 

.انجام شد)انگلستان(کیت تجاري رندوکس 

هادادهتجزیه و تحلیل آماري 
مربوط به سنجش فاکتورهاي مختلف نتایج

، بیان (SD)معیارانحراف ±صورت میانگین به
ها و مقایسه میانگین اختالف بین داده. اندشده

واریانس آزمونها در تیمارهاي مختلف با نمونه
بررسی ، 21نسخه SPSSدوطرفه، در نرم افزار 

دار بین و در صورت وجود اختالف معنیشد
براي ، Tukeys HSDآزمون پسازهاگروه
>05/0Pاستفاده شد، و هابندي میانگینگروه

. شدبودن نتایج تعیین دارعنوان معیار معنیبه
Microsoftافزار ترسیم نمودار در فضاي نرم

Excel انجام گرفت2013، نسخه ،.

نتایج
اکسیدانی هاي آنتیشاخص

هاي فعالیت شاخصپژوهش در این 
اکسیدانی شامل کاتاالز، گلوتاتیون، آنتی

اکسیدانیآنتیظرفیتودیسموتازسوپراکسید
ماهیان کپور معمولی مورد بررسی کل در بچه

ها در دست آمده از آنبهنتایجقرار گرفت که 
،طبق نتایج. استهشدارائه4تا 1هاي شکل

در تیمارهاي و گلوتاتیونمیزان فعالیت کاتاالز
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شاهدگروهبامقایسهدرجلبکعصارهمختلف
ندادنشانداريمعنیاختالفاز نظر آماري

)05/0P>.(گلوتاتیونوکاتاالزفعالیتمیزان
برداري در تمام در روزهاي مختلف نمونه

بودکاهشیوافزایشینوساناتتیمارها داراي
).2و1شکل(

ترین میزان فعالیت کاتاالز مربوط به بیش
21عصاره جلبک و در روز 10%تیمار 

ترین و کم) IU/g48/5±80/64(برداري نمونه

14میزان آن مربوط به تیمار شاهد و در روز 
. بود) IU/g37/7±89/58(برداري نمونه
میزان سطح فعالیت ترین کمو ترین بیش

2طوري که در شکل نیز همانگلوتاتیون
و 5%هايترتیب در تیماربه شود مشاهده می

، )μmol/g14/2±90/6(عصاره جلبک %1
)μmol/g24/2±55/5 ( و در روز هفتم

.برداري بودنمونه

جلبک سارگاسومهايماهی کپور معمولی تیمار شده با عصارهتغییرات فعالیت کاتاالز در بافت کبد: 1شکل
)استدار بیانگر عدم تفاوت معنیحروف یکسان (برداريدر روزهاي مختلف نمونه

جلبک هايماهی کپور معمولی تیمار شده با عصارهتغییرات فعالیت گلوتاتیون در بافت کبد : 2شکل 
)دار استحروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنی(برداريدر روزهاي مختلف نمونهسارگاسوم
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در دیسموتازسطح فعالیت سوپراکسید 
عصاره جلبک در مقایسه 10%و 5%تیمارهاي 

داري را نشان داد با تیمار شاهد افزایش معنی
)05/0P< .( تغییرات سطح 3طبق شکل ،

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، در طی 
برداري داراي نوسانات روزهاي مختلف نمونه

افزایشی و یا کاهشی بوده و از روند یکنواختی 
میزان آن در تیمار ترین کمو بودبرخوردار ن

.آمددستهببردارينمونههفتمروزدروشاهد

کل در اکسیدانیاز نظر آماري ظرفیت آنتی
عصاره جلبک سارگاسوم با تمام 10%تیمار 

داري بود تیمارها داراي اختالف معنی
)05/0P< .(ترین کمو ترین ، بیش4طبق شکل

اکسیدانی کل به ترتیب در میزان ظرفیت آنتی
21عصاره جلبک و در روز 10%تیمار 

)µmol/g65/0±56/8 ( و تیمار شاهد در روز
.حاصل شد) µmol/g45/0±32/3(هفتم 

هايمعمولی تیمار شده با عصارهماهی کپور تغییرات فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در بافت کبد : 3شکل 
)استدار حروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی(برداريدر روزهاي مختلف نمونهجلبک سارگاسوم

هايعصارهباشدهتیمارمعمولیکپورماهیکبدبافتدرکلاکسیدانیآنتیظرفیتفعالیتتغییرات:4شکل
)دار استحروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی(برداريدر روزهاي مختلف نمونهجلبک سارگاسوم
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هاي ایمنیشاخص
به جز سطح فعالیت لیزوزیم5طبق شکل 

در تیمار شاهد در بقیه تیمارها با گذشت زمان 
ترین بیشطوري که به .روند افزایشی داشت

میزان آن در تمام تیمارهاي عصاره جلبکی بر 
به برداري نمونه21خالف تیمار شاهد در روز 

.دست آمد

در روزهاي جلبک سارگاسومهايماهی کپور معمولی تیمار شده با عصارهتغییرات لیزوزیم سرم : 5شکل 
)دار استحروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی(برداريمختلف نمونه

مختلف روزهايدرکلایمنوگلوبولینمیزان
عصاره جلبک در بقیه 10%به جز در تیمار 

بود افزایشییاوکاهشینوساناتدارايتیمارها
میزان آن نیز ترین بیشطوري که به .)6شکل (

برداري نمونه21در همین تیمار و در روز 
طبق ). mg/ml16/1±32/10(مشاهده شد 

میزان ایمنوگلوبولین کل سرم در تمام نتایج 
رها با تیمار شاهد از نظر آماري اختالف یمات

همچنین ). <05/0P(نشان نداد راداريمعنی
میزان ایمنوگلوبولین در روزهاي مختلف 

برداري در هر تیمار نیز اختالف نمونه
).<05/0P(داري نداشت معنی

10%هاي سفید در تیمار تعداد گلبول
عصاره جلبک با تمام تیمارها اختالف 

که به این ترتیب ، )>05/0P(داري داشت معنی
عصاره جلبک با 1%شاهد و هايدر تیمار

10%و 5%هايگذشت زمان کاهش و در تیمار
.عصاره جلبک با گذشت زمان افزایش یافت

البته این افزایش یا کاهش در روزهاي مختلف 
.)7شکل (یمار چندان چشمگیر نبود در هر ت
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جلبک هاي عصارهماهی کپور معمولی تیمار شده با تغییرات مقادیر ایمنوگلوبولین کل سرم : 6شکل 
)دار استحروف یکسان بیانگر عدم تفاوت معنی(برداريدر روزهاي مختلف نمونهسارگاسوم

در جلبک سارگاسومهاي عصارهماهی کپور معمولی تیمار شده با هاي سفید گلبولتغییرات : 7شکل 
)دار استحروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی(برداريروزهاي مختلف نمونه

بحث
هاي کلیدي در سیستم از آنزیمکاتاالز 
عنواناکسیدانی و گلوتاتیون بهدفاعی آنتی

داخلآنزیمیغیراکسیدانآنتیترینفراوان
سازيپاكدرمهمیکه نقشاستسلول 
موادوداروهازداییسمیتهاي آزاد ورادیکال

در ). Stanic et al., 2006(دارد شیمیایی
که در روزهاي اینبا وجودمطالعه حاضر 

برداري میزان فعالیت کاتاالز و مختلف نمونه

نوسانات کاهشی و افزایشی گلوتاتیون داراي 
بود، اما بین تیمارهاي مختلف عصاره جلبک با 

داري مشاهده نشد تیمار شاهد اختالف معنی
)05/0P> .( کاهش فعالیت این ،مطالعهاین در

شدنمصرفدلیلها احتماال بهاکسیدانآنتی
اکسیداتیو استرسیندآدر فرهاآن

)Govindasamy and Rahuman, 2012 ( و
دفاعبرايفوقآنزیمبهنیازکاهشاحتماال یا 

مسیرهايسایرشدنفعالواکسیدانیآنتی
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). Ruas et al., 2008(استاکسیدانی آنتی
از غلبه حاکیبافت کبد،GSHافزایش میزان 

-S-گلوتاتیونواسطهبه بر استرس اکسیداتیو 
شدن به تبدیل باکه است(GST)ترانسفراز

GSHسطحسبب افزایشGSHشود می
)Lee et al., 2012 .( در توافق با مطالعه

کهنیز اظهار داشتندپژوهشگرانسایر ،حاضر
ها و میزان کاتاالز و گلوتاتیون در بافت

هاي گوناگون حیوانات، در مواجهه با سلول
عوامل خارجی القاء کننده استرس اکسیداتیو 

,Oberdorster(افزایش و یا کاهش یافته است 

2004; Wang et al., 2009; Li et al.,

2012 .(
سوپراکسید دیسموتاز اولین سد دفاعی در 

در .استهاي آنیون سوپراکسیدمقابل رادیکال
سطح فعالیت سوپراکسید حاضرمطالعه 

در عصاره جلبک 10%و 5%دیسموتاز در تیمار 
داري مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی

فعالیت افزایش در ). >05/0P(داشت 
تواند به دلیل سوپراکسید دیسموتاز می

اکسیدانی در اثر اضافه سازي مسیر آنتیفعال
عصاره جلبک سارگاسوم به محیط کردن

پرورشی بچه ماهیان کپور معمولی باشد، زیرا 
هاي دریایی به دلیل داشتن خواص جلبک

سازي مسیر اکسیدانی قادر به فعالآنتی

اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی هستند آنتی
)Onofrejova et al., 2010(.

اکسیدانی کل نشان دهنده ظرفیت آنتی
آنزیمی و (هاي اکسیدانفعالیت کلیه آنتی

که در مواجهه استموجود در بدن ) غیرآنزیمی
با هر گونه عوامل مضر یا مفید، میزان هر کدام 

. یابدها ممکن است افزایش یا کاهشاز آن
برخی از این مقدارممکن است همچنین 

به دلیل فعال شدن هااکسیدانآنتی
. نکندتغییر ،هاي سطح اولاکسیدانآنتی

10%اکسیدانی کل در تیمار ظرفیت آنتی
تمام تیمارها افزایش نسبت بهعصاره جلبک 

این افزایش ،)>05/0P(داري نشان داد معنی
اکسیدانی تواند ناشی از خواص آنتیاحتماال می

نشانهاپژوهش.باشدعصاره جلبک سارگاسوم 
دریایی منبعهايماکروجلبککهاستداده
همچونمختلفهاياکسیدانآنتیازغنی

توانندمیها هستند کهفنولپلیفالونوئیدها و
اکسیداسیونازپیشگیريدرمهمینقش

ترکیباتازمهمیگروههافنول. باشندداشته
خواصدیگرواکسیدانیآنتیخواصباطبیعی

.)Onofrejova et al., 2010(زیستی هستند
مربوطهافنولپلیهاياکسیدانآنتیخاصیت

ها باکه این حلقهاست فنولیهايحلقهبه
هاي آزاد سبب جذبحمله به رادیکال
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هاي و از بین بردن برخی رادیکالهاالکترون
پروکسی، آنیونهاي از جمله رادیکالآزاد

هیدروکسیلهايرادیکالوسوپراکسید
که ترکیب استنشان داده مطالعات.شوندمی

هاي گیاهی قادر به از بین عصارهبسیاري از
هاي آزاد شده در ماهیان بردن انواع رادیکال

همچنین ترکیبات موجود در . هستند
طور مستقیم و به هاي دریایی جلبک

نمودن سیستم دفاع از طریق فعالغیرمستقیم
نقش حفاظتی براي هستنداکسیدانی قادرآنتی

,.Farasat et al(موجود زنده داشته باشند 

2013.(
هاي مهم و قابل اطمینان یکی از شاخص

در بررسی وضعیت سالمتی و ایمنی ماهیان، 
استها آنیسنجش پارامترهاي خون

)Fanouraki et al., 2007 .( لیزوزیم، آنزیمی
هاي سفید منتشر در که توسط گلبولاست 
شود هاي مختلف و گردش خون ترشح میبافت

سنجش میزان آن در سرم .)1387سلطانی،(
هاي زیستی مهم در یا پالسما، یکی از شاخص

فعالیت لیزوزیم حاضردر مطالعه. استآبزیان 
در تمام تیمارهاي عصاره جلبک و تعداد کل 

عصاره جلبک 10%هاي سفید در تیمار گلبول
داري نشان تیمار شاهد افزایش معنینسبت به

دار ، افزایش قابل توجه و معنی)>05/0P(داد 

هاي سفید و سطح لیزوزیم در تعداد کل گلبول
در مطالعه حاضر حکایت از نقش عصاره جلبک 

ماهیان بچهایمنیسیستمتحریکدرسارگاسوم
زاده و همکاران درسلیقه. کپور معمولی دارد

جلبکبا بررسی اثر مکمل غذایی1394سال 
Spirulina(اسپیرولینا  platensis ( بر

این هاي ایمنی گزارش کردند که شاخص
باعث افزایش 10%در سطح غذاییمکمل 
ماهیدرلیزوزیموکمپلمانایمنیهايشاخص

طی .شد)Barbus sharpeyi(بنی
کهشدمشخصهاي فیتوشیماییبررسی
دریایی داراي ترکیبات هايجلبک

ها، کربوهیدراتمانندفیتوشیمیایی متنوع 
، هاها، ساپونینآلکالوئیدها، استروئیدها، فنول

Mansuya(هستندکاروتنوئیدها و فالونوئیدها 

et al., 2010 (توانند نقش که این ترکیبات می
بنابراین .مهمی در تحریک ایمنی داشته باشند

وجود این ترکیبات مختلف با خواص تحریک
اکسیدانی در جلبک کنندگی ایمنی و آنتی

کننده تواند تا حدودي توجیهسارگاسوم می
افزایش فاکتورهاي سیستم ایمنی ماهی کپور 

قاسمی . معمولی در مطالعه حاضر باشد
، افزایش 1390پیربلوطی و همکاران در سال 
آالي هی قزلفاکتورهاي ایمنی در ما

ترکیبات کمان را ناشی از وجودرنگین
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لی، وفنترکیباتمانندمختلففیتوشیمایی
اسانس درهاترپنوئیدواستروئیدها، فالونوئیدها

گزارش ،گیاهزرینومرزهپونه،داروییگیاهان
. کردند

هاگلیکوپروتئینازايدستههاایمنوگلبولین
تمامبافتیمایعاتوسرمدرکههستند

ها،آنسطحکاهش. شوندمیداران یافتمهره
ایمنیسیستمتضعیفبهمنجرتواندمی

اما میزان ). 1388علیشاهی، (شود هاماهی
که داراي اینبا وجودایمنوگلوبولین کل سرم 

تیمارهاي درنوسانات افزایشی و کاهشی بود،
مختلف عصاره جلبک از نظر آماري اختالف 

تیمار شاهد نشان نداد داري با معنی
)05/0P> .( توسط که اي مطالعهدرAmar و

با بررسی اثر صورت گرفت، ) 2004(همکاران
Dunaliella(الدونالیسبزجلبک salina( بر

کمان مشخص شد آالي رنگینایمنی ماهی قزل
هاي کاروتنوئیدي موجود در جلبک که رنگدانه

هاي سبب افزایش لیزوزیم و تعداد کل گلبول
حاضرپژوهششود که با نتایج سفید می

در این مطالعه میزان .مطابقت دارد
در حاضرایمنوگلوبولین کل بر خالف مطالعه 

.تمام دوره روند افزایشی یکنواختی داشت
Guanghong گزارش نیز ) 2007(و همکاران

داروییگیاهچندترکیبیعصارهکهکردند

ماکروفاژها،فاگوسیتوزچینی فعالیتسنتی
وخون، گلوبولینپالسمايپروتئینمحتواي
بهمنجرکهدهدمیافزایشراسرملیزوزیم

در.شودمیکپورماهیایمنیافزایش سطح
)1388(علیشاهیتوسطکهدیگريمطالعه

گیاهعصارهکهشدمشخصگرفتانجام
اثرات داراي) Viscum album(دارواش
هايباديآنتیتولیدواستایمنیتحریک
Cyprinus(معمولیماهی کپوردرراسرمی

carpio (هايگلبولتعدادبینرده،کتحریک
افزایششاهدسفید تیمارهاي آزمایشی با گروه

با توجه به نتایج . مشاهده شديدارمعنی
به دست و مقایسه آن با نتایجحاضرمطالعه 

توان گفت که میپژوهشگرانسایر آمده توسط
گیاهی و محرك ایمنی با منشاءمواد 
گیري، هاي دریایی بسته به روش عصارهجلبک

ممکن ،شرایط آزمایش، گونه ماهی و غیره
است اثرات متفاوتی در تحریک سیستم ایمنی 

.ماهی داشته باشند
توانمیآمدهدستبه نتایجبهتوجهبا
فعالترکیبات زیستکهکرداستداللچنین
ویژه ترکیباتبه جلبک سارگاسومدرموجود
بینازباتوانندمییاکسیدانآنتیخواصداراي
تقویتهمچنینوآزادهايرادیکالبردن

سوء هر گونه عواملاثراتازایمنیسیستم
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خارجی که ممکن است وارد سیستم پرورشی
دست به ه نتایجبا توجه ب. دکننشود جلوگیري 

مشخص شد که عصاره حاضرپژوهشآمده در 
استرساستجلبک سارگاسوم به تنهایی قادر

سوپراکسیدسازيفعالاز طریقرااکسیداتیو
نتایج نشان در نهایت.دهدکاهشدیسموتاز

تواناستکه عصاره جلبک سارگاسوم قادرداد
ماهی کپور اکسیدانی بدن بچهدفاعی آنتی

سوپراکسیدسازيفعالاز طریقرامعمولی
اکسیدانی دیسموتاز و در نتیجه ظرفیت آنتی

.دهدافزایشکل،

اضافه دربارهپژوهشبا توجه به نتایج این 
جلبک سارگاسوم به محیط آب عصاره کردن

معمولی به نظر ماهیان کپور پرورشی بچه
که استفاده از عصاره جلبک سارگاسوم رسد می

با تواندیممولیعدر آب پرورشی ماهی کپور م
افزایش،اکسیدانیدفاع آنتیتوانکردنفعال 

مناسبیآن راهکارتقویتوایمنیسیستم
ناشی ازاحتمالیسوءاثراتپیشگیريبراي

ورودنتیجهدرهایماهایمنیسیستمتضعیف
مزارعبهسمی و سایر عوامل بیگانههايهآالیند

ایمنی اینسیستمبرآنتاثیروپرورشی
.باشدمراحل اولیه زندگیماهیان در 
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منابع
و قربانپور .شهریاري ع،.مصباح م،.بیتا س
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Abstract
In this study, the effects of different concentrations of Sargassum angustifolium

extract on the immune system and antioxidant defense mechanism of the common
carp juvenile (43.85±12.25g) were investigated during a three weeks culture period.
For this experiment first a stock solution of 10% sargassum seaweed was prepared
by adding 10 grams of dried powder of sargassum to 100mL of double distilled
water. Four aquariums each containing 10 liters of water and five fish were set up
as treatments and control. Then concentrations of 1%, 5% and 10% of the
sargassum extract was prepared in treatment aquariums by adding proportional
volumes of the stock solution. Sampling of fish was conducted on days 7, 14 and 21
for measurement of antioxidant enzymes and immune indexes. The results revealed
that the activity of catalase and glutathione in all samples taken at different days of
the experiment did not show any significant differences with control group
(P>0.05). The Superoxide dismutase activity level in 5% and 10% treatments
demonstrated a significant increase compared to the control group (P<0.05). Based
on the results, the 10% treatment had the highest immune stimulation and
antioxidant effect on the fish compared to the other treatments by showing the
highest antioxidant capacity (8.56 ± 0.65 µmol/g) at the final day of the experiment.
Among the immune indices, the total number of white blood cells in 10% treatment
and the lysozyme activity in all treatments showed a significant increase (P<0.05)
compared to the control treatment.

Key words: Sargassum Algae, Antioxidant Defense Capacity, Immune-Stimulant,
Common Carp.
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