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 چکیده

ستیِ مختلف بادارای متابولیت، Rosmarinus officinalisگیاه رزماری با نام علمی  سرطانی و واص آنتیخ های فعال زی ضد  ضد التهابی،  سیدانی،  اک

سنجه عملکردبر رزماری تجاری گیاه عصاره مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی کاهش استرس اکسیداتیو است.  و  یداناکسینتیآهای برخی فرا

شیمیایی در ماهی  شد. ماهی (Carassius auratusقرمز )بیو شدند شاهتیمار و یک گروه  دوبه  g5/0 ± 60/7 با میانگین وزنی  هاانجام  سیم  و د تق

محصول ده نشان داد که در پایان آزمایش نتایج بدست آم .روز تغذیه شدند 40به مدت گرم در کیلوگرم عصاره رزماری  2 و 1 هایغلظتتیمار با  دو

، شامل یاکسیدانهای آنتیفعالیت برخی آنزیم (.P < 05/0) کاهش یافتشاهد با گروه مقایسه در هر دو تیمار در  (MDA) پراکسیداسیون لیپیدی

سموتاز کاتاالزفعالیت  سید دی سوپراک سیدازو ،  سه با گروه هر دو در  گلوتاتیون پراک تغذیه با همچنین (. P < 05/0) باالتر بود شاهدتیمار در مقای

فاده از عصاره تجاری با است. (P < 05/0)تیمارهای آزمایشی گردید  (ASTآسپارتات آمینوترانسفراز )میزان دار عصاره رزماری منجر به کاهش معنی

سفراز -گلوتاتیون اس فعالیت در میزانرزماری  سفاتازآلکالینو  تران سبت ب تغییریدر هر دو تیمار ( ALP) ف شد شاهده گروه ن . (P < 05/0) دیده ن

سطح به صرف خوراکی در دو  ست که م ضر بیانگر این مهم ا صاره ت 2و  1کارگیری بنابراین نتایج مطالعه حا جاری گیاه رزماری گرم در کیلوگرم ع

هتر نیازمند تحقیقات و محافظت از کبد در ماهی قرمز نقش مؤثری ایفا کند و نتایج باکساایدانی های آنتیتواند در بهبود عملکرد برخی شاااخ می

 باشد.بیشتری می
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Abstract 
Rosemary (Rosmarinus officinalis) has various biologically active metabolites with antioxidant,  

anti-inflammatory, anti-cancer and oxidative stress reduction properties. The current study was performed to 

examine the efficacy of dietary Rosmarinus officinalis commercial extract on some antioxidant and 

biochemical parameters in gold fish (Carassius auratus). Fish with mean weight 7.6 ± 0.5 g were divided into 

three groups and fed with 0 (as control group), 1 and 2 g kg- Rosmarinus officinalis extract for 40 days. Based 

on the results, lower lipid peroxidation product (MDA) was observed in the treatment groups (P<0.05). 

Meanwhile, activities of some antioxidant enzymes, including catalase, superoxide dismutase and glutathione 

peroxidase were higher in the treatment groups compared to the control group (P<0.05). Feeding with 

Rosmarinus officinalis extract also led to a significant decrease in aspartate aminotransferase (AST) (P<0.05), 

whereas no significant changes were noted in alkaline phosphatase (ALP) and glutathione S-transferase (GST) 

activities (P>0.05). Therefore, the results of this study show that the administration of 1 and 2 g kg- Rosmarinus 

officinalis extract had the potential to improve some antioxidant indices, as well as protecting the liver in gold 

fish and better results require more research. 

Keywords: Rosmarinus officinalis commercial extract, gold fish, antioxidant indices, biochemical indices, 

lipid peroxidation. 
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 مقدمه . 1
ب یان زینتی همواره  ماه هداری  عنوان ه پرورش و نگ

ست.  سودآور مطرح بوده ا صنایع   ارائه راهکارهاییکی از 

خت مکمل ید در نوین و طراحی و ساااا جد غذائی  های 

ستای افزایش تولید و بهره سزاوری میرا ئی تواند نقش به 

صنعت سعه پایدار   و پرورش ماهیان زینتی به تکثیر در تو

عت آبزی پروری زیر بخش عنوان یکی از های مهم صااان

 زینتی ماهیان ترینمحبوب از قرمز ماهی .داشااته باشااد

سوب شی مختلف اهداف برای مکرراً و شودمی مح  آزمای

تکثیر  .(Kuang et al., 2016) گیردمی قرار مطالعه مورد

سترس و بروو پرورش متراکم ماهیان زینتی، زمینه ز ساز ا

ر دهای ویروسااای، باکتریایی، قاروی و انگلی انواع بیماری

افزایش روز افزون  بااه دلیاال از طرفی .اسااااتماااهی 

سبمقاومت های تجاری، بیوتیکت به آنتیهای باکتریایی ن

اسااتفاده از گیاهان به خاطر خصااوصاایات خاص از جمله 

قیمت رای محیط زیست، در دسترس و ارزان کمتر ب خطر

ساایسااتم ایمنی افزایش یافته  محرکمواد بودن به عنوان 

 .(Karatas et al., 2020) است

ماری یاه رز نام علمی  گ ، Rosmarinus officinalisبا 

یت تابول ت  دارای م عال زیساااتیِ مختلف از دسااا های ف

، 2، گرانیول1)مانند لینالولها ترپنها، ساااساااکوئیمونوترپن

، 7، تیمول6سااایمناااااا، پی5، کارواکرول4، اوسااایمن3اوژنول

عالوه،  اساات. به 9( و فالونوئیدهایی مانند لوتئولین8میرساان

، 10پالمیتیک اساایدهای ورب فعال زیسااتی، مانند اسااید

 و ترکیبااات فنولیااک )ماااننااد اسااایااد 11میریساااتیااک

کااه بخش  وجود دارد گیاااه(، نیز در این 12رزمااارینیااک

د که نشاااورا موجب می رزماریای از اثرات داروئی عمده

اکسیدانی، ضد التهابی، ضد سرطانی و شامل خواص آنتی

 باااشااااد کاااهااش اسااااتاارس اکساااایااداتاایااو ماای

(Reverter et al., 2017) .اسااااس برخی مطالعات انجام بر

 
1 Linalool 
2 Geraniol 
3 Eugenol 
4 Ocimene 
5 Carvacrol 
6 Cymene 

ته  بت گرف ماریاثرات مث بد، ا در رز ظت از ک فا فزایش ح

سیدانی های آنتیآنزیم فعالیت سترس  و دراک نتیجه کاهش ا

اساات ثابت شاادهدر رت و انسااان  ترمیم زخم و اکساایداتیو

(Raskovic et al., 2014; Minaiyan et al., 2011; 

De Oliveria et al., 2019) عات اثرات طال . در برخی م

های بیوشاایمیایی و رشااد و فراساانجه بر رزماریمثبت 

ن ماهی هسااایساااتم ایمنی گو ند  مان ماهی  های مختلف 

ماهی و  (smykis ncorhynchusO) کمانآالی رنگینقزل

مورد مطااالعااه قرار ( carpio Cyprinus)کپور معمولی 

که براساااس این مطالعات عصاااره رزماری  اساات گرفته

اکسااایدانی و بهبود های آنتیموجب افزایش فعالیت آنزیم

کمان، ماهی کپور و آالی رنگینعملکرد کبد در ماهی قزل

 ( Sparus aurataطااالئاای دریااایاای ) ساااایاام ساااار

 ;Peiretti et al., 2012; Ozyurt; 2013) گاارددماای

Hernandez et al., 2015; Karatas et al., 2020.) 

عادل بین  عدم ت ناشااای از  یداتیو،  اساااترس اکسااا

دام اندازنده رادیکال آزاد و  های تولیدکننده و بهساایسااتم

اکسیدان بوده که با افزایش تولید رادیکال آزاد یا ترکیبات 

اکساایدانی و یا هر دو کاهش فعالیت ساایسااتم دفاع آنتی

اکسیدانی آنزیمی سلول باشد. سیستم دفاع آنتیهمراه می

سااوپراکسااید دیسااموتاز، کاتاالز، هایی مانند آنزیمشااامل 

 اسااتترانساافراز -گلوتاتیون اسگلوتاتیون پراکساایداز و 

(Birnie-Gauyin et al., 2017).  هاااای آزماااوندر

یم نز یش آ فزا یی ا میااا ی یوشااا کباادی ب نناادهااای    مااا

تات پار و  آمینوترانسااافرازآمینوترانسااافراز و آالنینآسااا

سفاتازآلکالین شان ف سلولن شت  های کبدی بوده دهنده ن

افتد. ها اتفاق میکه به دلیل آساایب غشااای هپاتوساایت

بهای آنتیآنزیم یدانی ک پاکسااااازی اکسااا جب  د مو

شاااود که در نهایت منجر به کاهش های آزاد میرادیکال

اساااترس گردد. اثرات مخرب ساااموم مختلف بر کبد می

7 Thymol 
8 Myrcene 
9 Luteolin 
1 0 Palmitic acid 
1 1 Myristic acid 
1 2 Rosemarinic acid 
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اکسااایداتیو در محیط سااالولی منجر به تشاااکیل لیپید 

یدار و واکنشاااگر می پا نا های  ید یه پراکسااا شاااود. تجز

پراکساایدهای ناپایدار و مشااته شااده از اساایدهای ورب 

( MDAآلدئید )دیبه تشاااکیل مالونغیراشاااباع منجر 

سبی جهت می شاخ  منا سرم،  سنجش آن در  شود که 

 شااود بررساای پراکساایداساایون لیپیدها محسااوب می

(Ural et al., 2015.) 

عات فراوان اثرات  طال ماریعلیرغم م  در موجودات رز

خونگرم و حتی ماهیان پرورشااای، مطالعات محدودی در 

ارتباط با اثرات تحریک ایمنی این گیاه در ماهیان زینتی 

بر سااایساااتم  رزماریوجود دارد. با توجه به اثرات مثبت 

های بیوشاایمیایی در علم پزشااکی و ایمنی و فراساانجه

شکی، به نظر می شابهی دامپز سد این ترکیب نقش م نیز ر

سی ت قرمزدر ماهی  ضر جهت برر ثیر أایفا کند. مطالعه حا

جاریعصااااره خوراکی  بر تقویت  رزماریگیاه  )الکلی( ت

 کبدیهای و فعالیت آنزیم یاکسیدانعملکرد سیستم آنتی

 انجام گرفته است.قرمز در ماهی 

 

 هامواد و روش. 2

 در آکواریومی ماهیان پرورش مزرعه در مطالعه این

با میانگین  ماهی قطعه 90 در مجموعگرفت.  انجام آمل

 ششدر  مساوی و تصادفی صورت به گرم 6/7 ± 5/0 وزنی

شه تانک  30× 20با ابعاد  )دو تکرار برای هر گروه( ایشی

ند. متر قرارساااانتی  60× نک در هوادهی گرفت با  هاتا

تازه  آب با هاتانک آب روزانه تعویض و هوا سنگ از استفاده

صد 50) سیژن و آب دمای .گرفت انجام (در  در محلول اک

 ºC 25-5/ 24 ترتیب روزه به 40 دوره طول در pH و آب

سانتیگراد  پایه تجاری خوراکبود.  l mg 5/7-7-1 ،درجه 

بیومار  شاارکت به مربوط مطالعه، این در اسااتفاده مورد

سه صد11رطوبت و دارای میزان  بود فران ، پروتئین خام در

صد36 صد14، وربی کل در ستردر صد10 ، خاک ، فیبر در

 .درصد بود4

گرم در کیلوگرم  2 و 1 جیره مورد اسااتفاده با افزودن

)شااارکت ساااهاجیساااا،  رزماریتجاری  (کلیلا)عصااااره 

ست آمد.  تجاری پایه به شهر، ایران( به خوراکسلمان د

انتخاب شده براساس اثرات مثبت ایجاد شده با این غلظت 

ع کمان آالی رنگینماهی قزل دردیگر  ایهمقدار در مطال

 اسااپری با ،رزماری عصاااره. (Karatas et al., 2020) بود

 کیلوگرم هر ازای بااه روغن ماااهی لیترمیلی 20 کردن

 فاقد خوراک پایه نیز کنترل گروه در .شااد افزوده خوراک

 یکسااان جهت .گرفت قرار مصاارف مورد رزماری عصاااره

 روغن لیترمیلی 20 تنها کنترل گروه به خوراک سااازی،

یهجیره  کیلوگرم هر ازای به ماهی ید اساااپری پا  گرد

(Sheikhzadeh et al., 2019.) ها، پس از خشک شدن پلت

ستیک شد و در خوراک در داخل پال های جداگانه ریخته 

 2 در غذادهی گراد نگه داری گردید.درجه سانتی 4دمای 

ست به  .گرفت انجام 17 و 10 ساعات در نوبت قابل ذکر ا

ها و حفظ ساااالمت خوراک و جلوگیری از واکنشمنظور 

سازی خوراک به فعل و انفعاالت باکتریایی در جیره، آماده

 صورت روزانه انجام گردید.

 بردارینحوه نمونه .2.1
گیاه با عصاره ام آزمایش( تغذیه 40در پایان دوره )روز 

 ایتانک شیشهصورت تصادفی از هر  ماهی به ده، رزماری

یخااک  م  بااه صاااورت جااداگااانااه بااا عصاااااره گاال 

(1-µl l 50بی ) گیری از ساااقه از خونهوش شااده و پس

بهدمی، نمونه به  های خونی  منظور جداساااازی سااارم 

شد. پس از لخته شدن خون،  های فاقد هپارین ریختهلوله

های فاقد هپارین با استفاده از دستگاه سرم موجود در لوله

در  آوری ودقیقه( جمع 5به مدت  g 3000 ×)سانتریفیوژ 

و  (Mousavi et al., 2020) نگهداری شااد -ºC 20 دمای

تمام آزمایشااات در دانشااکده دامپزشااکی دانشااگاه تبریز 

 انجام گرفت.

 اکسیدانسنجش فعالیت آنتی. 2.2
گیری میزان پراکسااایداسااایون لیپیدی با روش اندازه

طور خالصااه به  تیوباربیتوریک اسااید انجام گرفت که به

 g   ×1500اضافه و در دور درصدml  5/2  TCA 20نمونه

 ml 5/2 دقیقااه سااااانتریفیوژ گردیااد. 10بااه ماادت 
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فوریااک  ل لی 2و مول  M 05/0اسااایاادساااو ی تر م ی ل

به رسااوب حاصاال از درصااد  2/0تیوباربیتوریک اسااید 

قرار  ماریدقیقه در بن 30و به مدت سانتریفیوژ اضافه شد

بوتانول به محلول اضااافه و  nلیتر میلی 4گرفت؛ سااپس 

ساااانتریفیوژ گردید و پس از خنک شااادن، میزان جذب 

توسط دستگاه  nm  532نوری محلول رویی در طول موج

قرائت شااد ( Unico 2100 PC, Chinaاسااپکتروفتومتر )

(Bordoni et al., 2019)گاایااری آناازیاام . اناادازه

تاتیون یداز در طول موجگلو و نانو متر  nm  340پراکسااا

توساااط کیت راندوکس انجام گرفت. اسااااس آزمایش بر 

ساایداز و احیاآ آن توسااط پراکاکساایداساایون گلوتاتیون

و تولید  NADPHردوکتاز، اکسااایداسااایدون –گلوتاتیون

NADP+  اساااتوار اسااات(Aebi, 1974.)  فعالیت آنزیم

هیدروژن و تشکیل  اساس فرایند تجزیه پراکسیدکاتاالز بر

گیری شاااد. ثبات با مولیبدات آمونیوم اندازهکمپلکس با 

تغییرات رنگی مولیبدات و پراکساااید هیدروژن در طول 

از کیات  (.Aebi, 1974)خواناده شااااد  nm  405موج

سوپرراندوکس جهت اندازه سید گیری آنزیم  سمو اک تاز دی

اکساایداز اسااتفاده شااد و  بر اثر فعالیت آنزیمی گزانتین

قرائت شاااد  nm  505موج تولید رنگ فورمازین در طول

(Aebi, 1974.) ترانسااافراز به -میزان آنزیم گلوتاتیون اس

بیس  –تیو  اسااتفاده از دی روش اسااپکتروفتومتری و با

( براسااس روش المان انجام DTNBنیتروبنزوئیک اساید )

  قاارائاات شااااد nm 350 گاارفاات و در طااول مااوج

(Aebi, 1974). 

 های کبدیآنزیمفعالیت سنجش  .2.3
 آزمون پارس کیت توسااط فساافاتاز،ینآلکال ساانجش

 رنگبی پارانیتروفنیل فسااافات انجام گرف.در این روش

حت کالین ثیرأت ت تاز آل فا عدنی به فسااا فات م  و فسااا

ست رنگی زرد ترکیب که پارانیتروفیل  و شودمی تبدیل ا

ئت نانومتر 405 موج طول در آن جذب نوری  شاااد قرا

(Sheikhzadeh et al., 2012.)  آنزیم  گیریاندازه منظوربه

 استفاده آزمون پارس کیت ازنیز  آمینوترانسفراز تآسپارتا

 گلوتاماتال و اگزالواستات بر تشکیل آزمون اساس که شد

 در که اساات آسااپارتات آمینوترانساافراز آنزیم حضااور در

ستات بعد مرحله ضور در اگزالوا  ماالت دهیدروژناز آنزیم ح

 در واکنش نوری جذب کاهش و شده تبدیل ماالت-ال به

 Sheikhzadeh et) شد قرائت نانومتر nm 340 موج طول

al., 2012). 

 هاهداد تحلیل آماریتجزیه و .2.4
 19نسااخه  SPSSافزار آماری ها با اسااتفاده از نرمداده

در این تحقیه برای تجزیه و مورد سااانجش قرار گرفت. 

لیاال آماااری داده ح نوت نس یااک راهااه آ  اهااا از واریااا

One way ANOVA  سه ستفاده گردید. مقای نیز  تیمارهاا

ها کمتر داری آزمونانجام و سااطح معنی Tukeyبا آزمون 

 در نظر گرفته شد. 05/0از 

 

 نتایج .3
 ها در مقایسه باتیمار یزان پراکسیداسیون لیپیدی درم

شتداری معنی کاهش شاهدگروه  سی <P 05/0) دا (. برر

افزایش میزان دهنده نیز نشاااناکساایدان های آنتیآنزیم

سوپراکسید دیسموتاز در  ، کاتاالز g kg 2-1 غلظتفعالیت 

سیداز در  سه با گروه هر دو و گلوتاتیون پراک تیمار در مقای

داری در میزان اما اختالف معنی(. >P 05/0بود ) شااااهد

مار در  تاتیون اس ترانسااافراز در دو تی یت آنزیم گلو عال ف

 (.1( )جدول <P 05/0دیده نشد ) شاهدمقایسه با گروه 

تیمار  هر دوفعالیت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در 

اما فعالیت  .داری نسبت به گروه شاهد داشتکاهش معنی

فساافاتاز در هر دو تیمار در مقایسااه با گروه آنزیم آلکالین

هد تغییر معنی ند )شاااا نداد  ( <P 05/0داری را نشاااان 

 (.2)جدول 
 

 . بحث 4
فاده امروز به عنوان یک  هاسااات از مواد محرک ایمنی 

مکمل غذایی که قادر به بهبود دفاع غیراختصاصی و ایجاد 

های زا در زمان بروز استرسمقاومت در برابر عوامل بیماری
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فراوان حین دوره پرورش ماهی باشند، مورد توجه هستند. 

سال ست و  های اخیر به دلیل توجه به حفظ محیطدر  زی

باقیبهره قد  فا ندگی در محیط زیسااات، گیری از مواد  ما

از مواد محرک رشاااد و ایمنی گیاهی در حال ه اساااتفاد

 .استافزایش 

 های قرمز تغذیه شده با عصاره تجاری گیاه رزماری و خوراک پایهمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی در ماهی -1جدول

 رزماری (g kg 2- ) ( رزماریg kg 1-) ( رزماریg kg 0-) فاکتورهای بررسی شده

µmol mgpr-میزان پراکسیداسیون لیپیدی )

) 
*34/0 ± 28/20 **41/0 ± 73/13 **89/0 ± 18/12 

 22/0 ± 17/3 *09/0 ± 35/3  **14/0 ± 54/4* (U mgpr-سوپراکسید دیسموتاز )

 20/1 ± 83/13 **62/0 ± 01/22 ** 19/0 ± 88/21* (U mgpr-کاتاالز )

 75/0 ± 93/12 59/0 ± 18/13 12/0 ± 04/14 (U mgpr-ترانسفراز )-گلوتاتیون اس

 49/1 ± 31/18 **31/1 ± 17/25  **23/0 ± 26* (U mgpr-گلوتاتیون پراکسیداز )

 است. شده ارائه  )معیار انحراف ± )میانگین صورت به مقادیر

 (.>P 05/0باشد )دار بین تیمارها میمتفاوت نشان دهنده اختالف معنی*اعداد با حروف 
 

 های قرمز تغذیه شده با عصاره رزماری و خوراک پایهمقایسه میانگین فعالیت بیوشیمیایی در ماهی -2جدول

 رزماری (g kg 2- ) ( رزماریg kg 1-) ( رزماریg kg 0-) فاکتورهای بررسی شده

 40/0 ± 12/118 **21/1 ± 40/86 **90/0 ± 68/84* (U l -آمینوترانسفراز )آنزیم آسپارتات 

 08/0 ± 55/56 67/0 ± 32/53 29/0 ± 28/54 (U l-) فسفاتازآنزیم آلکالین

 است. شده ارائه  )معیار انحراف ± )میانگین صورت به مقادیر

 (>P 05/0باشد )میدار بین تیمارها *اعداد با حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

 

فاده از  یاه اسااات ماریگ یل  رز کنترل ن در ثیر آتأبه دل

ها در انسان و سایر جانداران و نیز حفظ کیفیت گوشت بیماری

مورد توجه در علم پزشااکی و دامپزشااکی بوده از دیرباز ماهی 

علیرغم  (.Van Hai, 2015; Rezanejad et al., 2019) است

آال اکسااایدانی رزماری در ماهی قزلبررسااای اثرات آنتی

کپور معمولی و سااایم سااار طالئی دریایی، کمان، رنگین

حدودی یار م عات بسااا طال به بررسااای اثرات ایمنی و  م

ماهی  به جزاکسااایدانی این گیاه در ماهیان زینتی آنتی

 .اندپرداختهقرمز 

تعادل بین دهنده عدم استرس اکسیداتیو در بدن نشان

سیژن و توان دفاع آنتیتولید گونه سیدانی های فعال اک اک

سم سطهبرای  شد. مالونهای فعال میزدائی این وا دی  با

سیون لیپیدی  سیدا صول کووک اما پایدار پراک آلدئید مح

اساات که از تجزیه پراکساایدهای ناپایدار اساایدهای ورب 

شباع که در ماهی فراوانند ایجاد می  Vinagre) شودغیرا

et al., 2012). 

ضر تغذیه با  صاره در مطالعه حا  رزماریتجاری گیاه ع

جب  مالوندار معنی کاهشمو ید دی در میزان  لده  درآ

شاااد و از طرفی موجب  شااااهدنسااابت به گروه  هاتیمار

اکسااایدان های آنتیدار فعالیت برخی آنزیمافزایش معنی

اکساااید  پراکسااایداز و ساااوپر مانند کاتاالز، گلوتاتیون

 اکساایدانآنتی اثراتمطالعات دیگر نیز  دیسااموتاز گردید.

 کنندنتایج مطالع حاضاار را تائید میبررساای و رزماری را 

(Rezanejad et al., 2020). ( کاران ( 2012پیرتی و هم

روغن رزماری بر  %3و  %1% و  2/0 غلظتثیر ساااه تأنیز 

سیون لیپیدی فیله ماهی قزل سیدا را رنگین کمان آال پراک

شان داد روغن رزماری به  سی قرار دادند. نتایج ن مورد برر

موجب بهبود کیفیت فیله و  %3و  %1مقادیر خصااوص در 
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ضالت ماهی قزل سیون لیپیدی در ع سیدا آال کاهش پراک

گراد درجه سااانتی 4نگهداری شااده در دمای  کمانرنگین

در . (Peiretti et al., 2011شااود )روز می 9در طی مدت 

( به بررساای 2014ویچ و همکاران )راسااکودیگر،  مطالعه

ماری در رتتأ های در ثیر خوراکی اسااااانس روغنی رز

کربن پرداختنااد. نتااایج نشااااان داد  معرض تتراکلریااد

ها متعاقب پراکساایداساایون لیپیدی در بافت کبد این رت

کاهش و  mg kg 10-1 با غلظتاسااتفاده از روغن رزماری 

اکسااایدان مانند کاتاالز، گلوتاتیون های آنتیفعالیت آنزیم

سیداز و گلوتاتیون ردوکتاز به طور معنی داری افزایش پراک

(، اثرات مقادیر 2020کاراتاش و همکاران ). (12) یابدمی

به  3و  1، 7/0، 4/0 ماری خوراکی  گرم در کیلوگرم رز

یایی، ایمنی و روز بر شااااخ  40مدت  های بیوشااایم

یدانی درآنتی مان ماهی قزل اکسااا مورد آالی رنگین ک

گرم در کیلوگرم هیچ  7/0و  4/0. مقادیر بررسی قرار دادند

شت اما ثیری بر تأ شده ندا سی   هایغلظتپارامترهای برر

های گرم در کیلوگرم موجب افزایش فعالیت آنزیم 3و  1

های دیسااموتاز و کاتاالز و ایمونوگلوبولین اکسااید سااوپر

 یاکساایدانهای آنتیفعالیت آنزیمافزایش  ساارمی گردید.

بیانگر تحریک ساایسااتم دفاعی بدن متعاقب اسااتفاده از 

  عصاااااااااااره رزمااااااااری اساااااااااات

(Karatas et al., 2020) . بااه دلیاال ترکیبااات رزماااری

اکسااایدانی فالوونوئیدی و فنلی خود دارای ظرفیت آنتی

شدباالیی می که نتایج مطالعه  (Moreno et al., 2009) با

 .ئیدی بر این موضوع استتأنیز حاضر 

تجاری گیاه عصاااره در مطالعه حاضاار  از سااوی دیگر،

خوراک گرم در کیلوگرم  2و  1 غلظااتدو رزماااری در 

اکساایدانی گلوتاتیون فعالیت ساارمی آنزیم آنتیبر ثیری تأ

ی در این بیشتر مند مطالعاتاس ترانسفراز نداشت که نیاز

افزودنی در  توان گفت که اثرات موادمیاما زمینه اسااات 

غذایی بر عملکرد آنزیم های مختلف ممکن اسااات رژیم 

ماده  غلظتمورد بررسااای، گونه، اندازه، بساااته به نمونه 

 ای و فیزیولوژیکی متفاوت باشاادافزودنی، وضااعیت تغذیه

(Sathishkumar et al., 2017) هااای و سااانجش آنزیم

سیدانی در دورهآنتی ستفاده اک های زمانی مختلف پس از ا

 شود.از گیاه رزماری توصیه می

فاوت معنیهمچنین  حاضااار ت عه  طال داری در در م

 1ز متعاقب استفاده ا آلکالین فسفاتازآنزیم کبدی  فعالیت

مشاااهده نشااد. در  عصاااره رزماری گرم در کیلوگرم 2و 

هااای کباادی هااای بیوشااایمیااایی افزایش آنزیمآزمون

شان سیب ن سلولی بوده که به دلیل آ شت  شای دهنده ن غ

یت پاتوسااا فاق میه تد. ها ات از طرفی میزان آنزیم اف

داری کاهش معنی هاتیمار در ترانساافراز آمینو آسااپارتات

توسط مطالعه انجام شده  ، کهندداشت شاهدنسبت به گروه 

شابهی را ( 2020)کارتاش و همکاران  بود که در آن نتایج م

پس از اساااتفاده  آالنین آمینوترانسااافرازهای مقادیر آنزیم

ماری  3و  1خوراکی  تات  وگرم در کیلوگرم رز پارا آسااا

ستفاده خوراکی   آمینوترانسفراز گرم در کیلوگرم  3پس از ا

به طور معنی  کمانآالی رنگیندر ماهی قزل داریرزماری 

شان   3و  1 مقادیردهنده اثرات محافظتی کاهش یافت که ن

ماهی می . میزان باشااادگرم در کیلوگرم رزماری در کبد 

شاهد و تیمارهای آآنزیم آالنین  سفراز در گروه  و  1مینوتران

 ± 9/1، 8/36 ± 01/4گرم در کیلوگرم رزماری به ترتیب  3

المللی در لیتر و میزان آنزیم واحد بین 2/15 ± 9/1و  2/17

شاهد و تیمارهای  سفراز در گروه  سپارتات آمینوتران  3و  1آ

 تاارتاایااب گاارم در کاایاالااوگاارم رزماااری بااه 

واحااد  631 ± 4/7و  2/703 ± 7/14، 700 ± 9/7

مادان. (Karatas et al., 2020) بودالمللی در لیتر بین  را

برگ عصااااره  ml  5/0ر خوراکی (، به بررسااای اث2017)

شده های آلبینهفته( در رت 6رزماری )به مدت  و مسموم 

در گروه دریافت کننده رزماری عالوه بر با اتانول پرداخت. 

سیون لیپیدی، کاهش پو  MDAدار کاهش معنی سیدا راک

هده شااااد  ALPو  ALT ،ASTهای آنزیم نیز مشااااا

(Ramadan Samaha, 2017 که با نتایج مطالعه حاضااار )

سمیت رزماری  خوانی دارد.هم در مطالعات دیگر نیز عدم 

  اسااات شاااده تائیددر بافت کبد و نقش محافظتی آن 

(De Oliveria et al., 2019; Hernandez et al., 2015). 

نتایج این مطالعه نشاااان دهنده پتانسااایل بنابراین 

شی  صاره اثربخ  غلظتدو با  رزماریتجاری گیاه )الکلی( ع

به خوراک  2و  1 ظت ازدر گرم در کیلوگرم  فا بد و  ح ک
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واساااطه افزایش فعالیت ه کاهش اساااترس اکسااایداتیو ب

که این  قرمز اسااات.اکسااایدانی در ماهی های آنتیآنزیم

نهایت باعث افزایش تولید و کاهش هزینه  اثرات مثبت در

شد. بنابراین افزودن  به خصوص پرورش این ماهی خواهد 

ماری در کیلوگرم  2میزان  یاه رز جاری گ گرم عصااااره ت

شاااود. اما انجام مطالعات خوراک ماهی قرمز توصااایه می

ماده به اثر این دقیه تکمیلی در زمینه بررساای مکانیساام 

جام نتیآ یک عنوان یدان طبیعی و ان های آزموناکسااا

نه به نظر والشااای در گو ماهی ضاااروری  های مختلف 

 رسد.می

 تشکر و قدردانی
شکده  شی دان این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوه

 است.دامپزشکی دانشگاه تبریز انجام گرفته
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