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چکیده
امروزه جایگزینی عصاره های گیاهی به جای نگهدارندههای شیمیایی در جیره غذایی آبزیان مورد توجه قرارگرفته است که این امرر موجر کراه
اثرات سوء ناشی از مصرف نگهدارندههای شیمیایی شده است .در این پژوه  ،تأثیر عصاره هسته انگور سیاه بر بافت شناسی روده و کبرد و آنرزی
های گوارشی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت .پودر عصاره هسته انگور به مقدار  03گرم در کیلوگرم به جیره غذایی پایه اضافه شد و در پایان
دوره آزمای  ،آنزی های گوارشی شامل لیپاز ،آمیالز و تریپسین در آنها اندازهگیری شد .ه چنرین ماهیران تشرری و روده و کبرد آنهرا تثبیرت و
مطالعات بافتشناسی روی آنها انجام شد .نتایج نشان داد کره از میران آنرزی هرای گوارشری مختلر ،،تنهرا آنرزی لیپراز نسربت بره تیمرار شراهد
( )1/03±3/30 U/mg proteinافزای معنیداری ( )1/76±3/13 U/mg proteinنشان می دهد .مطالعه بافت شناسری روده و کبرد نیرز نشران داد،
جیره تیمار اثر منفی بر ساختار طبیعی این بافتها ایجاد نمی کند .همچنین ،نسبت ارتفاع ویلی به فاصله بین دو ویلی مجاور در قسمت پایرهای در
ماهیان تیمار شده ( 16/03±3/33میکرومتر) نسبت به گروه شاهد ( 17/61±3/33میکرومتر) کمی بیشتر شد ،اما تفاوت معنریداری نشران نرداد.
تعداد سلولهای گابلت نیز در ماهیان گروه شاهد ( )0/33±3/16نسبت به ماهیان تیمار شده ()0/33±3/11کمی بیشتر بود .با ایرن وجرود تفراوت
معنیداری مشاهده نشد .مطالعه مورفومتریک کبد نیز نشران دهنرده افرزای معنریدار قطرر سرلولهرای کبردی در گرروه تیمرار (10/31±3/17
میکرومتر) در مقایسه با گروه شاهد ( 10/01±3/10میکرومتر) بود .به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از افزای فعالیرت آنرزی گوارشری و
ساختار طبیعی کبد و روده میتوان بیان نمود که عصاره دانه انگور یک افزودنی مفید برای به کارگیری در جیره کپور معمولی است.
کلمات کلیدی :کپور معمولی ،عصاره هسته انگور ،آنزی گوارشی ،بافت شناسی ،روده
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Abstract
Today, the replacement of plant extracts instead of chemical preservatives in the diet has been considered
with reducing the adverse effects of chemical preservatives. In this study, the effects of black grape seed
extract on growth, intestinal and liver histology, as well as gastrointestinal enzymes, in common carp were
investigated. Grape seed extract (30g kg-1) was added to the basal diet and at the end of the experimental
period, the digestive enzymes, including lipase, amylase, and trypsin, were measured. The fish were also
dissected, then intestine and liver were collected and fixed for histological studies. The results showed that
among different digestive enzymes, only lipase had a significant increase (1.67±0.10 U/mg protein)
compared to control group (1.35±0.04 U/mg protein). In the intestinal and liver histology, supplemental diet
did not have any side effects on the normal structure. The ratio of villus height to the distance between two
adjacent villus in the basal part was slightly higher in treated fish (17.39 ± 0.5μm) than the control group
(16.71 ± 0.59 μm), but no significant differences was observed. Also, the number of goblet cells in control
group (4.59±0.17μm) was slightly higher than treated fish (4.09±0.21μm), however, no significant difference
was observed. Morphometric study in liver also showed an increase in hepatocyte size (24.01±0.16µm)
compared to the control group (23.42±0.14µm). In general, the increase of the digestive enzyme activity and
healthy liver and intestine structure could show the potential of grape seed extract as a beneficial feed
additive in common carp.
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تاثیر عصاره هسته انگور ( )Vitis viniferaبر آنزی های گوارشی...

 .1مقدمه
امروزه صنعت آبزی پروری بخ مهمری از اقتصراد را
به خود اختصاص داده و تامین کننده پروتئین مرورد نیراز
برای مصارف انسانی اسرت ( .)Dawood et al., 2020هر
چنررین گسررتر و موفقیررت درآبررزی پرررروی برره عوامررل
مختلفی مانند افزای تراک در واحد سط وابسته اسرت.
پرررور متررراک ماهیرران معمرروا ترروام بررا اسررتر هررای
اکسیداتیو ،سرکوب سیست ایمنی و بیماریهرای عفرونی
اسررت ( .)Abdel-Latif et al., 2020عمومراً اسررتفاده از
ترکیبات شیمیایی در جیره غذایی یا در محری پرورشری
به عنوان یکی از رو های معمول مقابله با این مشرکالت
مطرررر اسرررت .چرررون ،اسرررتفاده بررری از انررردازه از
آنترریبیوتیررکهررا و دارو درمررانی اثرررات جررانبی قابررل
مالحظهای بر سالمت انسان ،محی زیسرت و اکوسیسرت
میگذارد .بنابراین ،استفاده از مکملهای غرذایی طبیعری
یکی از راهکاری ویرژه و کارآمرد در آبرزی پرروری مردرن
شناخته شده است (.)Ahmadifar et al., 2020
در این ارتباط ،بافت شناسری رو ارزشرمندی بررای
مطالعه و بررسی اثرات مختلر ،مکمرلهرا در جیررههرای
مختلرر ،غررذایی بررر دسررتگاه گرروار مرراهیهررا سررت.
ایرررن اثررررات شرررامل تغییررررات پاتولوژیرررک در روده
( ،)Baeverfjord and Krogdahl, 1996کبرررررد
( )Caballero et al., 2004و دیگر قسرمتهرای دسرتگاه
گوار است .از آنجایی که بافت پوششی دستگاه گروار
از نخستین بخ هایی است که تحت تاثیر مستقی غذای
خورده شده قرار مریگیررد ،مطالعره و بررسری دقیر آن
میتواند اطالعات ارزشمندی در خصوص اثررات احتمرالی
مکملهای اضافه شده به غذا در اختیار محققین قرار دهد
( .)Jamroz et al., 2006ه چنین مطالعات نشان دادهانرد
اضافه کردن برخی مکملها به جیره مریتوانرد منجرر بره
گسترهای از اثرات منفی بر دستگاه گوار ماهیها شرود.
از شاخصترین آنها میتوان بره التهراب رودهای بره دلیرل
برخی خواص ضد جذبی موجود در افزودنیها اشراره کررد
( .)Francis et al., 2001ه چنین اثرات برخی مکمرلهرا
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برره جیررره در بافررت کبرردی نیررز قابررل مشرراهده اسررت
( .)Robaina et al., 1995در نتیجه جهت بررسی جوانر
مختل ،مکمل اضافه شده به جیره مطالعات بافتشناسری
ضررروری برره نظررر مرریرسررد .ه ر چنررین از آنجررایی کرره
آسرری هررای ایجرراد شررده توس ر ترکیبررات مختلرر ،در
گونههرای مختلر ،مراهیهرا متفراوت اسرت ،نیراز اسرت
مطالعات موردی انجام شود.
مطالعررات مختلرر ،نشرران دادهانررد تغییرررات غررذا و
مکملهای غذایی میتواند در تولید آنرزی هرای گوارشری
ماهی موثر باشد .در نتیجه مطالعره تغییررات آنرزی هرای
گوارشی ماهیان پس از مصرف جیرره حراوی مکمرلهرای
غذایی گامی ضروری برای مطالعه تغییرات ایجاد شرده در
مکانیس گوار ماهی مطالعه شده است .بعالوه با توجره
به آنکه آنزی های گوارشی نقر کلیردی در هضر مرواد
غررذایی برعهررده دارنررد ،آگرراهی از سررط فعالیررت آنهررا
میتواند در پی بردن به قدرت هضمی ماهیان مروثر باشرد
(.)Harikrishnan et al., 2011
گیاهرران مختلرر ،ی را محصرروات جررانبی آنهررا شررامل
ترکیبات فنل ،پلیفنول ،آلکالوئید ،کینون ،ترپنوئید ،لکترین
و پلیپپتید هسرتند کره بسریاری از آن هرا جرایگزینهرای
مؤثری برای آنتی بیوتیک ها ،مرواد شریمیایی ،واکسرنهرا و
سایر ترکیبات مصنوعیاند (.)Harikrishnan et al., 2011
گیاهان دارویی با داشرتن مزیرتهرایی از جملره عروار
جانبی کمتر ،سهولت دسترسری ،امکران تولیرد در سرط
وسیع ،قیمت مناس و خطر کمتر بررای محری زیسرت و
جانور ،عدم ایجاد مقاومت نسبی عوامل بیمراری زا همرواره
بهعنوان جایگزین مناس برای داروهرای شریمیایی مرورد
توجهاند (قاسمی پیربلوطی و همکاران.)1033 ،
هسررتهی انگررور ( )Vitis viniferaترکیبرری از چربرری،
پروتئین ،کربوهیدرات و  3الی  8درصد پلیفنل است ،کره
مقادیر آن در رق های مختل ،متفاوت است .عصاره هسته
انگور غنی از پروآنتوسیانیدین است .ایرن مراده یرک نروع
بیوفالوونوئیررد و بررا داشررتن خاصرریت ضررد باکتریررایی،
بافتهای زنده را تقویت میکند .افزای استحکام رگهرا،
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باا بردن سط ایمنی بدن و بهبود گرد خرون ازجملره
فواید این ماده به شمار مریآیرد (.)Bagchi et al., 1997
در آبزی پروری نیز اثرات مثبت عصاره دانه انگور خوراکی
بر عملکرد رشد ،مقاومت در برابر بیماری ،بهبرود سیسرت
ایمنی و آنتی اکسیدانی در گونرههرای مراهی نشران داده
شرده اسرت ( ;Zhai et al. 2014; Arslan et al., 2018
 .)Ahmadifar et al., 2020; Mousavi et al., 2020برا
این وجود ،اطالعات کرافی در زمینره اثررات عصراره دانره
انگور بر آنزی های گوارشی و بافتشناسی اندامهرای مهر
در رشد و ایمنی در ماهی در دستر نیست .با توجره بره
مطال ذکر شده ،تحقی حاضرر برا هردف بررسری ترأثیر
وجود عصارهی اتانولی هسرته انگرور در جیرره غرذایی برر
فعالیت آنزی های گوارشی و بافت شناسی روده و کبرد در
ماهی کپور معمولی انجام شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی و شرایط نگهداری آن
ماهی کپور معمرولی برا وزن تقریبری ( )03/76±0/01از
مرکز تکثیر و پرور ماهیان گرمابی شهرستان زهک تهیه و
به آزمایشگاه پژوهشکده تااب برین المللری هرامون واقرع در
دانشررگاه زابررل منتقررل شرردند .قبررل از انتقررال ماهیرران برره
آزمایشگاه مخرازن ذخیرره شسرته و بره وسریله ی فرمرالین
ضدعفونی شده و با آبی که بره مردت  10سراعت کلرزدایری
شده بود ،آبگیری شدند .پس از ورود ،ماهیران بره مردت 13
دقیقه با سدی کلراید  1درصد ضردعفونی شردند ،سرپس برا
شرای آزمایشگاهی نگهداری و سازگار شدند و در طول ایرن
مدت با استفاده از غذای حبه ای یا پلت شده شاهد غرذادهی
شرردند .پررس از آن ماهیرران برره طررور تصررادفی در مخررازن
فایبرگالسی با تراک  13قطعه در هر مخزن قرار گرفتند.

 .2.2تهیه عصاره هستتهی انگتور ستیاه و ستاتت
جیره غذایی
انگررور سرریاه ( )Vitis Viniferaاز منطقرره ی مالکرران
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(اسررتان آذربایجرران شرررقی ،ایررران) جمررع آوری شررد.
هستههای انگور به صورت دستی جردا و بره دور از تراب
مستقی خشک شده و سپس توس آسیاب خرانگی پرودر
شدند .استخراج عصاره با اتانول 33درصد انجرام شرد .بره
این صورت که  03میلی لیتر آب و  073میلی لیتر اترانول
به  133گرم هسرتهی انگرور اضرافه شرد و بره مردت 08
ساعت روی دستگاه شیکر ( )IKAمخلوط شدند عصرارهی
به دست آمده با استفاده از کاغذ صافی جدا شده و حرالل
با تبخیر در خالء در حداکثر دمای  03درجه سرانتیگرراد
حذف شد (.)Mousavi et al., 2020
میزان دانه انگور مورد مصرف در جیره تیمار  03گررم
به ازای هر کیلوگرم غذا محاسبه گردید .دوز انتخاب شرده
نیررز براسررا دوز مناس ر ایررن عصرراره در مرراهی کپررور
معمولی برود ( .)Mehrinakhi et al., 2020جیرره غرذایی
پایه با فرمواسیون ذکر شده در ذیل (جدول  )1خرد شرد
و همراه با آب مقطر و عصارهی هسرتهی انگرور سریاه 03
گرم به ازای هر کیلوگرم غذا مخلوط شد و بعد از تشرکیل
خمیر با استفاده از چرخ گوشت به شکل پلتهای استوانه
ای درآمد .سپس این پلتها به مدت دو روز در دمای اتاق
خشک گردید و تا زمان اسرتفاده در کیسرههرای زیر دار
بسته بندی و در یخچال در دمای  0 °Cدرجه سانتیگراد
نگهداری شد.

 .3.2اندازه گیری آنزیمهای گوارشی
در هررر واحررد آزمررای  7 ،مرراهی برره طررور تصررادفی
جمررعآوری و در عصرراره گررل میخررک رقیرر شررده (33
میکرولیتر در لیتر) بیهو شدند .پس از ضد عفونی هرر
ماهی در کلرید بنزالکونیوم  3/1درصد ،روده ماهیان جردا
شد و محتویات آن با احتیاط برداشته شد .بعد از شستشو
با محلول نمرک اسرتریل (3/83 NaClدرصرد) ،روده هرر
ماهی به صورت دستی در نیتروژن مایع خرد شد و سپس
بافر  13میلی موار تریس هیدروکلرید ( )6/1 pHاضافه و
با ورتکس مخلوط گردید.
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تاثیر عصاره هسته انگور ( )Vitis viniferaبر آنزی های گوارشی...
جدول - 1ترکیب تقریبی جیره غذایی تجربی ( %ماده خشک)
ترکیبات (درصد)
پودر ماهی
آرد گندم
کنجاله سویا
گلوتن گندم
آرد ذرت
مواد معدنی
ویتامین
ه بند
مواد ضد قارچ

نمونهها در دمای  0درجه سانتیگراد در  3333دور به
مدت  13دقیقه سانتریفیوژ شردند .فعالیرت تریپسرین برا
اسرررتفاده از کیرررت تریپسرررین انررردازهگیرررری گردیرررد
(.)CK-E91540( )EASTBIOPHARM CO. China
فعالیرررت آنرررزی لیپررراز برررا اسرررتفاده از رو  Bülowو
 ،)1386( Mosbachانجام شد .فعالیت آنزی آمیالز نیز با
رو ارائرره شررده توس ر  Bernfeldو همکرراران ()1333
انجام شد .تمامی فعالیتهای آنزیمی برر اسرا واحرد در
میلیگرم پروتئین بافتی ثبت شد.

 .4.2مطالعات بافت شناسی
طب رو قبل ،از هر مخزن 7 ،ماهی به طور تصادفی
جمررعآوری و در عصرراره گررل میخررک رقیرر شررده (33
میکرولیتر در لیتر) بری هرو شردند .سرپس نمونرههرا
تشری و قسمت جلویی روده و کبد جداسازی و در داخل
فرمالین 13درصد تثبیت و سرپس بره اترانول  63درصرد
منتقل شدند .مراحرل آبگیرری بره ترتیر برا اسرتفاده از
الکلهای 133 ،33 ،33درصد و در نهایت با الکل بوتیلیرک
( 11ساعت) انجام گردید .مراحل شفافسازی نمونههرا برا
استفاده از تولؤئن انجرام شرد .نمونرههرا بعرد از  3سراعت
نگهداری در داخل پارافین مایع (در داخرل اون برا دمرای
 73درجه سانتیگراد) در داخل پارافین قال گیری شردند.
سپس از قسمت جلویی دستگاه گوار و کبرد مقراطع 3
میکرونی با استفاده از میکروتوم تهیه شد .بر های تهیره
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شده با رنگهای هماتوکسریلین و ائروزین رنرگآمیرزی و
توس میکروسرکو ( )Nikon E600مجهرز یره دوربرین
عکاسی مطالعه و عکس برداری شدند .آنالیز مورفومتریرک
بر های بافتی با استفاده از نرم افرزارversion ( ImajeJ
 )1.38انجام شد .از هر ماهی بر های بافتی تهیه و بررای
مطالعه بافت کبد قطر 33هپاتوسیت در هرر مراهی انردازه
گیری شد .ه چنرین ارتفراع ویلریهرا ( 73ویلری در هرر
ماهی) ،عر ویلیهرا و فاصرله برین دو ویلری مجراور در
قسمت پایهای اندازهگیری شد .تعداد سلولهای گابلت در
 133میکرومتررر از فولرردهررای رودهای ( 73فولررد در هررر
مرراهی) شررمار گردیررد ( Rašković et al., 2016,
.) Viveros et al., 2011

 .5.2تجزیه و تحلیل آماری
آزمونهای آماری توسر نررم افرزار  SPSS-19انجرام
شد .پس از بررسری نرمرال برودن دادههرا ،مقایسره تراثیر
عصاره دانه انگور بر فاکتورهای اندازهگیری شده با استفاده
از آزمون  t-testانجام شد .سط معنیداری نیرز p<3/33
در نظر گرفته شد.

 .3نتایج
نتایج اندازه گیری آنزی های گوارشی در شکل  1شران
داده شده است .برر اسرا نترایج بدسرت آمرده از میران
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اندازهگیری شد .ه چنین میزان آنزی تریپسین در گرروه
شاهد و تیمار تغذیه شده با عصاره دانه انگرور بره ترتیر
 3/07±3/31و  3/01±3/31و میررزان آنررزی آمرریالز برره
ترتیرر  11/03±3/13و 11/83±3/18 U/mg protein
واحد در میلی گرم پروتیین اندازهگیری شد.

آنزی های اندازهگیرری شرده تنهرا تفراوت معنریداری در
میزان لیپاز بین گروه شاهد و ماهیان تغذیه شده با جیرره
حاوی عصاره هسته انگور مشراهده شرد .بره گونرهای کره
میزان لیپاز در گرروه شراهد 1/03±3/30 U/mg protein
واحد در میلی گرم پرروتیین و در تیمرار تغذیره شرده برا
عصررراره هسرررته انگرررور1/76±3/13 U/mg protein
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شکل  -1میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی در ماهی کپور معمولی گروه شاهد و تغذیه شده با عصاره هسته انگور
(حروف مختلف در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار مابین گروههاست).

مقرراطع مربرروط برره بافررتشناسرری روده مرراهی کپررور
معمولی در شرکل  1آورده شرده اسرت .در کرل ،سراختار
ظاهری در روده ه در گروه کنترل و ه در گرروه تیمرار
نرمال برود و ضرایعهای در گرروههرا دیرده نشرد .بررسری
مورفومتریک روده نیز در جدول  1نشان داده شده اسرت.
در ماهیان تغذیه شده با عصاره هسته انگور ارتفاع ویلیها
( 017/77±11/08میکرومتر) بود و در ماهیان گروه شاهد
ارتفاع ویلیها قدری کمتر ( 016/83±11/03میکرومترر)
بود ولی تفاوت معنریداری ( )p>0.05برین آنهرا مشراهده
نشد .ه چنین عر ویلیها در ماهیران تغذیره شرده برا
جیره حاوی  0درصد عصاره دانه انگور بره طرور میرانگین
( 83/01±1/08میکرومتر) اندازهگیری شرد در حرالی کره
در گروه شاهد ( 68/10±1/11میکرومتر) اندازهگیری شد
و تفاوت معنیداری ( )p>0.05برین آنهرا وجرود نداشرت.

فاصله بین دو ویلی مجاور در قسمت پایه در ماهیان تیمار
تغذیرره شررده بررا عصرراره هسررته انگررور (10/36±3/06
میکرومتررر) در مقایسرره بررا گررروه شرراهد (13/36±3/03
میکرومتر) کمی کمتر بود ،امرا تفراوت معنریداری دیرده
نشد .ه چنین ارتفاع ویلی به فاصله بین دو ویلری مجراور
در قسررمت پایرره در ماهیرران تیمررار شررده (16/03±3/33
میکرومتررر) نسررربت بررره گرررروه شررراهد (17/61±3/33
میکرومتر) کمی بیشتر شده برود ،امرا تفراوت معنریداری
نشان نداد .ه چنرین نترایج شرمار تعرداد سرلولهرای
گابلت نشان داد که در ماهیران گرروه شراهد تعرداد ایرن
سلولهرا ( )0/33±3/16نسربت بره ماهیران تیمرار شرده
()0/33±3/11کمی بیشرتر اسرت .برا ایرن وجرود تفراوت
معنیداری ( )p>0.05مشاهده نشد.

تاثیر عصاره هسته انگور ( )Vitis viniferaبر آنزی های گوارشی...

شکل  -2تصاویر بافت شناسی دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی گروه شاهد و تغذیه شده با عصاره هسته انگور.
اشکال ( 1-2شاهد) و ( 4-2تغذیه شده با عصاره هسته انگور) تصاویر برش بافتی از قسمت پایه ویلیها ،انتروسیتها،
الیه سروز ،الیه ماهیچهای ،الیه زیر موکوس و موکوس در تصویر دیده میشوند.
اشکال  2-2و ( 3-2شاهد) و  5-2و ( 6-2تغذیه شده با عصاره هسته انگور) تصاویر برش بافتی از روده کپور معمولی،
ویلیها و سلولهای گابلت دیده می شوند.
 ،Eآنتروسیت؛  ،Gسلول گابلت؛  ،Mالیه ماهیچهای؛  ،Sسروز؛  ،SMزیر موکوس؛  ،Vویلی.
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شکل  -3تصاویر بافت شناسی کبد ماهی کپور معمولی شاهد و تغذیه شده با عصاره هسته انگور.
اشکال 1-3و  2-3تصاویر برش بافتی کبد ماهی کپور معمولی در تیمار شاهد ،مویرگها و هپاتوسیتها با ساختار منظم و هسته مرکزی در
سیتوپالسم دیده می شوند .اشکال  3-3و  4-3تصاویر برش بافتی کبد ماهی کپور معمولی تغذیه شده با عصاره هسته انگور .مویرگها و
هپاتوسیتها با ساختار منظم دیده میشوند ،H ،هپاتوسیت؛  ،Nهسته؛  ،BVرگ خونی.

هسته انگور  3/61±3/33میکرومتر بود و تفاوت معنریدار
( )p<0.5نداشتند .ه چنین قطرر سرلولهرای کبردی در
ماهیان گروه شاهد  10/01±3/10میکرومتر و در ماهیران
تیمار  10/31±3/17میکرومتر اندازهگیری شرد کره ایرن
تفاوت معنیدار بود.

نتایج مطالعات بافت شناسی کبد ماهی کپور معمرولی
در شکل  0آورده شده است .ساختار کبد در هر دو گرروه
نرمال بود و ضایعه پاتولوژیکی در گروهها دیده نشد .نتایج
مورفولوژیک بافت کبرد (جردول  )1نیرز نشران داد ،قطرر
هسرته سررلولهررای کبرردی در گررروه شرراهد 3/86±3/37
میکرومتر و در ماهیان تغذیه شده با غذای حراوی عصراره

جدول  -2شاخصهای اندازهگیری شده در بافت روده و کبد ماهی کپور معمولی در گروه شاهد و تغذیه شده با عصاره هسته انگور
عر ویلی
()µ

ارتفاع ویلی
()µ

فاصله بین دو ویلی مجاور
در قسمت پایهای

ارتفاع ویلی /فاصله بین دو
ویلی مجاور در قسمت پایهای

تعداد سلول
موکوسی ()133µ

قطر هپاتوسیت
()µ

قطر هسته
هپاتوسیت ()µ

شاهد

68/10±1/11

016/83±11/03

13/36±3/03

17/61±3/33

0/33±3/16

a10/01±3/10

3/86±3/37

تیمار

83/01±1/08

017/77±11/08

10/36±3/06

16/03±3/33

0/33±3/11

b10/31±3/17

3/61±3/33

حروف مختل ،در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار مابین گروههاست.

تاثیر عصاره هسته انگور ( )Vitis viniferaبر آنزی های گوارشی...

 .4بحث و نتیجهگیری
استفاده از عصاره گیاهان مختل ،به عنوان مکملهرای
غذایی در جیره غذای آبزیان توس محققان بررسی شرده
اسررت ( .)Bowyer et al., 2012از جملرره اثرررات ایررن
ترکیبات میتوان به افزای رشد متعاق مصررف عصراره
گیاهان اشاره نمود .اثرات افرزای رشرد متعاقر مصررف
عصاره دانه انگور در ماهی قزلآای رنگین کمران و کپرور
معمرررولی نیرررز در تحقیقرررات قبلررری نشر ران داده شرررد
(زمرررانی و معرررافی1037 ،؛ ;Arslan et al., 2018
.)Ahmadifar et al., 2020; Mousavi et al., 2020
در کل ،مکانیس هرای متعرددی بررای افرزای رشرد در
گونههای ماهی وجود دارد .اواً افزای رشد ممکن اسرت بره
دلیررل کرراه میررزان برراکتریهررای بیمرراریزا و افررزای
باکتریهای مفیرد در روده مراهی رخ دهرد .نترایج مطالعرات
پیشین در زمینه استفاده از عصاره دانه انگرور نشران دادهانرد
که عصاره هسته انگور در افزای جمعیت میکروبری روده در
انسان و جانوران مروثر اسرت (.)Yamakoshi et al., 2001
افزای فعالیت آنرزی هرای گوارشری متعاقر اسرتفاده از
ترکیبات مختل ،در جیره غذایی ماهی نیرز از علرل دیگرر
افزای رشد است .در مطالعه حاضرر بری تررین میرزات
فعالیت آنزی لیپاز و پروتئراز در ماهیران تغذیره شرده برا
جیره حاوی عصاره هسته انگور اندازهگیری شد .ه چنرین
از میان آنزی های گوارشی سنج شده فق لیپاز تفراوت
معنرریدار و مثبترری نسرربت برره گررروه شرراهد نشرران داد.
آنررزی هررای رودهای برره عنرروان مسررئول گرروار نهررایی
لیپوپروتئینهایند .لیپاز عمدتا توس پانکرا ترش شده
و نق مهمی در تجزیه و گوار تریآسیلگلیسررولهرا
دارد .در تحقی حاضر فعالیت این آنزی نسبت به ماهیران
شرراهد ،افررزای معنرریداری نشرران داد Bita .و همکرراران
( )1313نیررز اثررر عصرراره الکلرری جلبررک سارگاسرروم
( )Sargassum ilicifoliumرا بررر فعالیررت آنررزی هررای
گوارشررری مررراهی کفرررال خاکسرررتری مطالعررره کردنرررد
( )Mugil cephalusو نتایج آنها نشان داد بیشترین میزان
فعالیت آنزی های پروتئاز ،آمیالز و لیپراز در گرروه تغذیره
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شده با  13گرم در کیلوگرم جیرره بدسرت آمرد .از دیگرر
مطالعات انجام شده میتوان به مطالعات انجام شده توس
 Fereidouniو همکارن ( )1313در زمینره تراثیر عصراره
سیر ( )Allium sativumبر آنزی های گوارشی ارو مراهی
کفال خاکسرتری ( )Mugil cephalusاشراره کنری  .ایرن
محققین نشان دادند بیشترین میزان سط آمیالز و لیپراز
در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  0درصد عصاره سیر
بروده اسررت Akbari .و همکرراران ( )1313نیررز اثرسررطو
مختل ،عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا ( )Salicornia spبرر
فراسنجههای بیوشریمیایی خرون و آنرزی هرای گوارشری
ماهی کفال خاکستری ( )Mugil cephalusمطالعه کردنرد
و نتایج آنها نشان داد میزان آمریالز و پروتئراز در ماهیران
تغذیه شده با عصاره این گیاه تفاوت معنریداری برا گرروه
شراهد داشرتند .افرزای فعالیرت آنرزی هرای گوارشرری را
میتوان به نق آلکالوئیدها ،ترپنوئیردها و سراپونینهرای
موجود در ترکیبات گیاهی در تحریک ترشر آنرزی هرای
گوارشی دانست (.)Harikrishnan et al., 2011
دلیل دیگر در افرزای رشرد گونرههرای مختلر ،ماهیران
بهبود فعالیرت و سراختار روده و متعاقر آن افرزای قابلیرت
جذب در ماهی می باشرد .روده توسر سرلولهرای پوششری
پوشیده شده است ،این ایه سلولی محرافظی در برابرر محری
بیرونی بوده و به صرورت انتخرابی بررای جرذب مرواد غرذایی،
الکترولیتها و آب عمل میکند در حالی کره نسربت بره ورود
پاتوژنها و آنتیژنها مقاوم است .اپی تلیوم پوششی ه چنرین
یک میانجی در پاسخهای ایمنی بوده و در شناسایی پاتوژنهرا
از برراکتریهررای همزیسررت دسررتگاه گرروار عمررل مرریکنررد
(.)Shahriari Moghadam and Ahmadifar, 2018
مطالعات کمی در زمینه تاثیر پلی فنلهای خروراکی روی
بافتشناسی دسرتگاه گروار انجرام شرده اسرت .نترایج
مطالعات پیشین نشران دادهانرد افرزای ارتفراع ویلریهرا
موج افزای عملکرد هضمی و جذبی روده و در نتیجره
افرزای رشرد خواهرد شرد ( .)Zijlstra et al., 1996در
مطالعه حاضر روی تاثیر عصاره هسته انگور بر بافرت روده
کپور معمولی ،ضرایعه پراتولوژیکی متعاقر مصررف ایرن
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مکمل مشاهده نشد ،اما افزای غیرمعنریداری در میرزان
ارتفاع ویلی روده دیده شد .مطالعات نشان دادهاند ارتفراع
بیشتر ویلی و عر کمتر فاصله بین دو ویلری مجراور در
قسمت پایهای منجر به جذب بهتر مواد مغذی و در نتیجه
رشد بهتر خواهد شد (.)Viveros et al., 2011
در مطالعه حاضر بررسی بافت کبرد در ماهیران تیمرار
شده و ماهیان شاهد نشان داد که ساختار مرنظ و بردون
ضایعه پاتولوژیکی در هر دو گرروه وجرود دارد ،امرا قطرر
سلولهای کبدی در ماهیران تیمرار شرده در مقایسره برا
ماهیان شاهد کمی بزرگتر بود ،با این وجود اختالف معنی
داری دیده نشد.دیده شد Sotoudeh .و همکاران ()1317
بیان کردهاند مطالعه تغییرات بافت شناسی کبد اطالعرات
ارزشمندی در زمینره سروخت و سراز بردن و هر چنرین
کیفیت جیره ماهیان پرورشی در اختیار قرار مریدهرد .در
کل ،وجود هپاتوسیتهای متورم نشران دهنرده تغییررات
مترابولیکی در کبرد اسرت ( .)Kaczorek et al. 2017برا
توجه به عدم مشاهده تغییرات بافت شناسری مشرخص در
بافت کبد و از طرف دیگر تغییرات متابولیکی در کبرد بره
نظر میرسد که استفاده از عصاره هسته انگور ممکن است
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سب افزای سوخت و ساز و فعالیت بااتر کبد در مراهی
گردد .البته بررسی آنزی های کبدی و میزان بیان ژنهای
مرررتب بررا ایررن بافررت نیررز اطالعررات بیشررتری را در ایررن
خصوص فراه میآورد.
به طورکلی با توجه به نتایج بدست آمده میتوان بیان
نمود که اضافه کردن عصاره انگور سیاه بره جیرره غرذایی
ماهی کپور معمولی رو ارزشمندی برای بهبرود فعالیرت
آنزی های گوارشی و بافت شناسی روده و کبد ایرن مراهی
است .ه چنین از آنجایی که در ماهیران تغذیره شرده برا
جیره حاوی عصاره انگور سیاه رشد ماهیان نسبت به گروه
شاهد به صورت معنی داری بیشتر بود ،نتایج این تحقیر
میتواند مورد استفاده پرور دهتدگان گیرد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از حمایرت مرالی دانشرگاه زابرل (گرنرت
شماره )UOZ.GR. 9718:51 :تشکر و قدردانی میشود.
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