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بررسی اثرات تغذیهای پودر سیاه دانه ( )Nigella sativaبر فعالیت ضد
باکتریایی و شاخصهای موکوس ماهی کلمه ()Rutilus caspicus
3

حسن صحرایی* ،1فاضل ظهیری ،1محمدرضا ایمانپور ،2احمدرضا پیرعلی زفره ئی

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه شیالت ،دانشکده شیالت ومحیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،گرگان ،ایران.
 .2استاد گروه شیالت ،دانشکده شیالت ومحیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکده شیالت ومحیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
تاریخ دریافت1395/10/5 :

تاریخ تصویب1396/2/27 :

چکیده
در این مطالعه تاثیر سطوح متفاوت سیاه دانه  Nigella sativaجیره بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس ،برخی آنزیمهای موکوس در بچه
ماهی کلمه  Rutilus caspicusمورد بررسی قرار گرفت 420 .قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی  4/49±0/11گرم در  4تیمار شاهد (،)0
 1 ،0/5و  2درصد پودر سیاه دانه به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی با  3تکرار بهمدت  60روز غذادهی شدند .در پایان دوره آزمایش سطوح
پروتئین محلول موکوس ،فسفاتاز قلیایی و فعالیت ضد باکتریایی با روش میکرودیلوشن ،علیه دو باکتری گرممثبت Streptococcus
 faecalisو  Staphylococcus aureusو گرممنفی Escherchia coliو  Pseudomonas aeruginosaاندازهگیری شدند .نتایج نشان
داد فعالیت ضد باکتریایی موکوس با افزایش سطوح سیاه دانه افزایش یافته و قطر هاله عدم رشد در ماهیان تغذیه شده با سطح  2درصد
سیاه دانه در مقایسه با گروه شاهد بهصورت معنیدار افزایش یافت ( )P>0/05و بیشترین قطر هاله عدم رشد در برابر باکتریی
 Streptococcus faecalisمشاهده شد .همچنین سطوح پروتئین محلول موکوس ،آنزیم لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز ماهیان تغذیه شده تا
سطح  0/5سیاه دانه در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05حداقل غلظت بازدارندگی رشد در غلظت 50
میکرولیتر در میلیلیتر و در غلظتهای باالتر موکوس ،فعالیت ضد باکتریایی نیز بیشتر بود و در غلظت  200میکرولیتر در میلیلیتر
بیشترین فعالیت ضد باکتریایی دیده شد .بهطور کلی نتایج نشان داد جیره حاوی سیاه دانه دارای اثرات مثبتی بر فعالیت ضد باکتریایی
موکوس ماهی کلمه دارد.

واژگان کلیدی:

* نویسنده مسئول:

فعالیت ضد باکتریایی ،موکوس ،ماهی کلمه ،سیاه دانه.

تلفن+989376635138 :

ایمیلhasansahraei22@gmail.com :
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اثرات تغذیه ای پودر سیاه دانه بر فعالیت ضدباکتریایی و شاخص های ایمنی موکوس ماهی کلمه

 .1مقدمه
ماهی کلمه ) (Rutilus caspicusمتعلق به
کپور ماهیان یکی از گونههای تجاری با ارزش دریای
خزر محسوب میگردد .ماهی کلمه در سالهای اخیر
به دالیل مختلف نظیر صید غیرقانونی آلودگی مناطق
تخمریزی در دریای خزر و کاهش مهاجرت تولید
مثلی ،میزان ذخایر ماهی کلمه کاهش یافته است .این
ماهی براساس طبقهبندی اتحادیه بین المللی حفاظت
در سال  1994از گونههای در معرض تهدید محسوب
شده است (.)Kiabi et al., 1999
ایمنی یکی از مهمترین مکانیسمهای
فیزیولوژیک برای مقابله با عوامل بیماریزا و حفظ
هموستازی بدن است( .)Ardó et al., 2008یکی از
بخشهای مهم سیستم ایمنی ذاتی (غیراختصاصی)
در ماهیها ایمنی موکوسی میباشد .اجزاء موجود در
موکوس شامل لیزوزیم ،ایمونوگلوبولینها ،پروتئینهای
کمپلمان (عامل مکمل) ،لکتینها ،آنزیمهای
پروتئولیتیک ،پروتئین واکنشدهنده  Cو دیگر
پروتئینهای آنتی باکتریال ( Subramanian et al.,
 )2007میباشد ،که هر کدام به نحوی در جهت
افزایش فعالیت سیستم ایمنی ماهی ایفای نقش
میکنند .یکی از بهترین روشها برای کنترل بیماری
در آبزیپروری تقویت مکانیسم دفاعی ماهی برای
مواجه با محرکهای سیستم ایمنی است .امروزه
استفاده از محرکهای ایمنی بهعنوان یک راهکار
جایگزین در جهت تحریک ایمنی و کاهش ریسک
بروز بیماری شده توسعه پیدا کرده است( Pohlenz
 .)and Gatlin, 2014در سالیان اخیر استفاده از
گیاهان دارویی با توجه به مزیتهای متعدد ،از جمله
خطرات زیست محیطی حداقل ،عدم مقاومت دارویی،
ارزان ،پایدار و در دسترس بودن ،توجهات زیادی را در
سطح جهان به خود جلب نموده است ( Chen et al.,
 .)2003; Raja et al., 2012تحقیقات متعددی در
خصوص استفاده از مکملهای گیاهی بهعنوان محرک
ایمنی در ماهیان مختلف گزارش شده است .بهعنوان
مثال میتوان به اثر سیر و چای سبز در قزلآالی رنگین
کمان ( Sheikhzadeh et al., 2011; Nya and
 ،)Austin, 2011پوست پسته در قزلآالی رنگین
کمان ( ،)Ebrahimi et al., 2014رزماری و دارواش

در تیالپیا ( Abutbul et al., 2004; Park and
 )Choi, 2012آویشن در کپور معمولی ( Soltani et
 ،)al., 2010چای سبز در هامور (2011

 ،)Harikrishnan et al.,پوست انار در ماهی کپور
( ،)Shafiei et al., 2016زیره سیاه و شنبلیله در
بچه ماهی کپور ( ،)Roohi et al., 2016تفالة زیتون
( )Khoshkholgh et al., 2013عصاره خرما
( ،)Hoseinifar et al., 2016بررسی اثرات گیاه
اوکالیپتوس ،صبرزرد ،سرخارگل ،سیلیمارین در ماهی
کپور ( Alishahi, 2004; Harikrishnan et al.,
 )2011اشاره نمود.
گیاه سیاه دانه ( )Nigella sativaیک گیاه
دولپهای از خانواده  Ranunculaceaeاست ،که به-
صورت خودرو در نقاط مختلف کشور وجود دارد
( )Zargari, 2006اثرات ضد باکتریایی( Morsi,
 ،)2000ضد ویروسی (،)Abuharfeil et al., 2001
آنتی اکسیدان و تحریک ایمنی در حیوانات خونگرم
( )Fararh et al., 2004به آن نسبت داده شده است.
مطالعات حاکی از افزایش مقاومت در برابر بیماریها و
تحریک ایمنی آن است ( ;Wu et al., 2005
 .)Swamy and Tan, 2000; Daoud, 2006سیاه
دانه حاوی روغن ثابت ( ،)35-40%روغن فرار (-1%
 ،)0/5پروتئین ( ،)23%اسیدهای آمینه مختلف ،قندها،
موسیالژ ،آلکالوئیدها ،اسیدهای ارگانیک ،تاننها ،رزین
ها ،گلیکوزیدهای سمی ،متاربین ،ساپونینها(مالنین)،
مالنتیژنین ،لیپاز ،فیتواسترولها ،ویتامینها (نظیر
ویتامین  ،Cاسیدفولیک ،تیامین ،نیاسین) ،فیبر خالص
و انواع مواد معدنی (نظیر آهن ،روی ،کلسیم ،سدیم و
پتاسیم) میباشد ( Amin, 1991; Mozafarian,
 .)1995هدف از این مطالعه ارزیابی خصوصیات ضد
باکتریایی ،اندازهگیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی،
لیزوزیم و پرتئین محلول موکوس ماهی کلمه تغذیه
شده با سطوح مختلف پودر سیاه دانه بود.

 .2مواد و روشها
این آزمایش از آذر ماه تا بهمن ماه سال  93در
مرکز آبزیپروری شهید ناصر فضلی برآبادی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .بچه
ماهیان کلمه با میانگین وزنی  4/49±0/11گرم از
مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سیجوال بندرترکمن تهیه
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و به مرکز آبزیپروری منتقل شدند و به مدت  2هفته
سازگاری با شرایط جدید صورت گرفت .ماهیان به
صورت تصادفی بهمدت  2ماه به تعداد  30عدد در هر
تشت  20لیتری و در سه تکرار با غلظتهای  1 ،0/5و
 2درصد پودر سیاه دانه به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی
افزوده شده به جیره و یک تیمار شاهد توزیع شدند.

 .1.2جمع آوری موکوس
بعد از اتمام دوره غذادهی ،موکوس سطح بدن
ماهی براساس روش پیشنهاد شده توسط
( )Subramanian et al., 2007جمعآوری شد24 .
ساعت قبل از جمعآوری نمونه موکوس ،ماهیها در
معرض گرسنگی قرار داده شدند .سپس بهطور تصادفی
از هر تکرار 10 ،قطعه ماهی در محلول عصاره گل
میخک ( 5میلیگرم در لیتر) بهمدت  2دقیقه بیهوش
و سپس به کیسه پالستیکی حاوی  10میلی-
لیتر Nacl 50میلی موالر ،انتقال داده شد .برای جمع-
آوری موکوس ،کیسههای پالستیکی به مدت  1دقیقه
به آرامی تکان داده شد .سپس ،ماهیها از کیسههای
پالستیکی خارج و به مخزنهای مربوطه منتقل شدند.
موکوس را بالفاصله به تیوبهای  15میلیلیتری
استریل منتقل و از دستگاه ( 5810R Eppendorf,
 g×1500(،)Engelsdorf, Germanyدور برای 10
دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد) برای سانتریفیوژ
استفاده شد .سپس موکوس سطح میانی که عاری از
هرگونه آلودگی بود را برای انجام مطالعات درون
میکروتیوپ  2میلیلیتری و در دمای  -80درجه سانتی
گراد نگهداری شد.

 .2.2بررسی فعالیت ضدباکتریایی موکوس
باکتریهای مورد استفاده در این آزمایش از
سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران تهیه گردید
که شامل باکتریهای گرممثبت Streptococcus
 Staphylococcus aureus ،faecalisو گرممنفی
Pseudomonas aeruginosa ،Escherchia coli

بود .پس از رشد باکتریها در محیط کشت مایع ،به
منظور مشاهده فعالیت ضد باکتریایی موکوس ،از روش
میکرودیلوشن استفاده شد.

 .3.2سنجش پروتئین محلول

برای اندازهگیری پروئیین محلول از روش
 Lowryو همکاران ( )1951و منحنی استاندارد
آلبومین سرم گاوی استفاده گردید .اندازهگیری بعد از
اضافه کردن معرف رنگی فولین فنول سیوکالتیو به
 100میکرولیتر از نمونههای رقیق شده موکوس
استاندارد و قرائت نوری توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
( )mbiac iB ,a LbiL c97انجام گرفت .با انتقال
جذب نوری به منحنی استاندارد ،میزان پروتیئن
محلول بر حسب میلیگرم بر میلی لیتر محاسبه شد.

 .4.2فعالیت آلکالین فسفات
میزان آلکالین فسفاتاز قلیایی موکوس با
استفاده از کیتهای تولید شده توسط شرکت پارس
آزمون و دستگاه اسکتروفتومتر و با طول موج 450
نانومتر و اختالف جذب نوری در مدت  3دقیقه
محاسبه شد.

 .5.2فعالیت لیزوزیم
محاسبه فعالیت لیزوزیم بر اساس روش
پیشنهاد شده توسط  Estebanو همکاران ()2009
انجام شد .در این روش محاسبه لیزوزیم بهروش
کدورت سنجی و بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
انجام گردید .برای این کار از باکتری لیوفلیزه
 lyzodeikticus Micrococcusحل شده در بافر
فسفات پتاسیم بهعنوان سوبسترا استفاده شد و جذب
این محلول در مقابل شاهد (کووت حاوی بافر فسفات
پتاسیم) در طول موج  450نانومتر و بهمدت 10
دقیقه ،اثر کاهشی سلولهای میکروکوکوس
لیزودیکتیکوس ثبت گردید.

 .6.2تجزیه و تحلیل آماری
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کلموگروف-اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز
آماری دادهها با تجزیه واریانس یک طرفه ( ANOVA
 )One- wayانجام و دادهها توسط آزمون دانکن در
سطح  % 5با یکدیگر مقایسه شدند .کلیه آنالیزهای
آماری با استفاده از نرم افزارآماری  SPSSنسخه 16
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جدول  -1مقایسه اثر غلظتهای متفاوت سیاه دانه بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس اپیدرم ماهی کلمه علیه باکتری
استرپتوکوکوس فکالیس (میانگین±انحراف معیار)
غلظت سیاه دانه)(gr/kg

0

5

10

20

قطر هاله ضد رشد )(mm

6/69±0/025a

6/92±0/025b

7/11±0/061c

7/25±0/030d

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح . P>0/05
جدول  -2مقایسه اثر غلظتهای متفاوت سیاه دانه بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس اپیدرم ماهی کلمه علیه باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس (میانگین±انحراف معیار)

غلظت سیاه دانه)(gr/kg
قطر هاله ضد رشد )(mm

0
6/73±0/015a

5

10

20

6/98±0/026b

7/14±0/040c

7/22±0/030d

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح . P>0/05
جدول  -3مقایسه اثر غلظتهای متفاوت سیاه دانه بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس اپیدرم ماهی کلمه علیه باکتری
سودوموناس آئروژینوزا (میانگین±انحراف معیار)

غلظت سیاه دانه )(gr/kg

0

5

10

15

قطر هاله ضد رشد )(mm

6/72±0/020a

6/99±0/015b

7/14±0/045c

7/34±0/032d

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح . P>0/05
جدول  -4مقایسه اثر غلظتهای متفاوت سیاه دانه بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس اپیدرم ماهی کلمه علیه باکتری
اشریشیاکلی (میانگین±انحراف معیار)

غلظت سیاه دانه)(gr/kg

0

5

10

15

قطر هاله ضد رشد )(mm

6/63±0/141a

6/82±0/060b

7/05±0/050c

7/23±0/020d

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح . P>0/05

صورت گرفت.

 .3نتایج
نتایج حاصل از بررسی خواص ضد باکتری
استرپتوکوکوس فکالیس در جدول  1آمده است .با
افزایش میزان سیاه دانه به جیره تا  2درصد ،قطر هاله
ممانعت از رشد باکتری افزایش یافت .نتایج حاصل از
آزمون دانکن نشان داد که قطر هاله ممانعت از رشد در
غلظت  20گرم در کیلوگرم ( 2درصد) تفاوت
معنیداری با تیمار شاهد و دیگر تیمارها داشت
(.)P>0/05
نتایج حاصل از بررسی خواص ضد باکتریایی
استافیلوکوکوس اورئوس در جدول  2آمده است .همان
گونه که در جدول زیر نشان داده شده است با افزایش
میزان سیاهدانه به جیره خاصیت ضد باکتریایی
موکوس بیشتر شد .نتایج حاصل از آزمون دانکن نشان
داد که قطر هاله عدم رشد در غلظت  20گرم در
کیلوگرم ( 2درصد) تفاوت معنیداری با تیمار شاهد و

دیگر تیمارها داشت (.)P>0/05
نتایج حاصل از بررسی خواص ضد باکتریایی
سودوموناس آئروژینوزا در جدول  3آمده است .همان
گونه که در جدول زیر نشان داده شده است با افزایش
میزان سیاهدانه به جیره خاصیت ضد باکتریایی
موکوس بیشتر شد .بیشترین خاصیت ضد باکتریایی
مربوط به میزان  20گرم سیاهدانه در کیلوگرم (2
درصد) جیره بود (.)P>0/05
نتایج حاصل از بررسی خواص ضد باکتری
استرپتوکوکوس فاسیوم در جدول  4آمده است .با
افزایش میزان سیاه دانه به جیره تا  20گرم در کیلوگرم
( 2درصد) ،قطر هاله ممانعت از رشد باکتری افزایش
یافت .نتایج حاصل از آزمون دانکن نشان داد که قطر
هاله ممانعت از رشد در تیمارهای مختلف تفاوت
معنیداری با یکدیگر و با تیمار شاهد داشت
(.)P>0/05
نتایج تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد
چهار نوع باکتری موکوس ماهیان تغذیه شده با
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جدول  -4نتایج حداقل غلظتهای بازدارندگی موکوس ماهیان تغذیه شده از سطوح متفاوت سیاه دانه برای سویههای باکتریایی
مورد بررسی (بر حسب میکرولیتر در میلی لیتر)
سطح سیاه دانه )(mg kg-1

)MIC (µl ml-1
Streptococcus fecalis
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomunase auroginosa

شکککل  - 1مقایسککه مقدار پروتئین محلول نمونه های
موکوس ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت سیاه دانه.

شکل  - 2مقای سه مقدار آنزیم ف سفاتاز قلیایی نمونههای
موکوس ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت سیاهدانه.

غلظتهای مختلف سیاه دانه در جدول  5آمده است.
همان گونه که نشان داده شده است با رقیق شدن
موکوس خاصیت ضد باکتریایی کاهش یافت و
نمونههای موکوس در برابر باکتریهای متفاوت فعالیت
ضد باکتریایی متفاوتی را از خود نشان دادند .حداقل
غلظت بازدارندگی رشد در غلظت  50میکرولیتر در
میلیلیتر بود و در غلظتهای باالتر موکوس ،فعالیت
ضد باکتریایی نیز بیشتر بود و در غلظت 200
میکرولیتر در میلی لیتر بیشترین فعالیت ضدباکتریایی
دیده شد .
اندازهگیری مقدار پروتئین محلول نمونههای
موکوس نشان داد که افزودن پودر سیاه دانه به جیره
باعث افزایش میزان پروتئین محلول موکوس شده و با
افزایش غلظت سیاه دانه تا  20گرم در کیلوگرم جیره
( 2درصد) ،میزان پروتئین محلول کاهش مییابد

0
50
100
100
200

5
50
50
100
50

10
25
25
50
50

20
12.5
12.5
12.5
12.5

شکل  - 3مقایسه مقدار آنزیم لیزوزیم نمونههای موکوس
ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت سیاه دانه.

(شکل  .)1همچنین نتایج حاصل از آزمون دانکن نشان
داد که تیمار شاهد با تیمارهای  0/5درصد و  1درصد
اختالف معنیدار دارد ولی بین تیمار شاهد با تیمار 2
درصد اختالف معنیداری مشاهده نشد و البته
تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف سیاهدانه با هم
اختالف معنی دار دارند (.)P>0/05
اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز
نمونههای موکوس نشان داد که سیاه دانه باعث افزایش
فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز موکوس شده و با افزایش
میزان سیاه دانه به جیره تا غلظت  20گرم در کیلوگرم
آنزیم آلکالین فسفاتاز کاهش مییابد (شکل  .)2هم-
چنین نتایج حاصل از آزمون دانکن نشان داد که تیمار
شاهد با تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر
سیاه دانه اختالف معنیدار دارد و تیمارهای  1 ،0/5و
 2درصد سیاه دانه نیز تک به تک با یکدیگر اختالف
معنیدار دارند (.)P>0/05
اندازهگیری مقدار آنزیم لیزوزیم نمونههای
موکوس نشان داد که با افزودن پودر سیاهدانه به جیره،
میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم افزایش مییابد و با افزایش
میزان سیاه دانه تا غلظت  0/5درصد فعالیت آنزیم
لیزوزیم افزایش مییابد (شکل  .)3همچنین نتایج
حاصل از آزمون دانکن نشان داد که بین فعالیت آنزیم
لیزوزیم موکوس تیمارهای تغذیه شده با سطوح
متفاوت پودر سیاه دانه با یکدیگر و با تیمار شاهد
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اختالف معنیداری وجود دارد (.)P>0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
لیزوزیم یک آنزیم ضد باکتریایی است که
پپتیدوگلیکان موجود در دیواره باکتریها را میشکند
و بدین ترتیب بهطور غیراختصاصی از رشد
میکروارگانیسمها جلوگیری میکند .لیزوزیم بهصورت
مستقیم روی باکتریهای گرممثبت بهوسیله شکاف
نقطهای از الیه پپتیدوگلیکان اثر میگذارد ( Ross et
 .)al., 2000در باکتریهای گرم منفی لیزوزیم پس از
تخریب الیه بیرونی توسط کمپلمان و دیگر آنزیمهایی
که در معرض الیهی پپتیدوگلیکان قرار میگیرند،
فعالیت میکند (.)Subramanian et al., 2007
آنزیم لیزوزیم بهصورت گستردهای در ماکروفاژها،
میکروب ها ،گیاهان ،بی مهرگان و مهرهداران وجود
دارد و نیز در ترشحات بسیاری از حیوانات از جمله
موکوس مشاهده می شود .نتایج مطالعه حاضر حاکی
از افزایش معنیداری فعالیت آنزیم لیزوزیم در
موکوس پوست بچه ماهیان کلمه تغذیه شده با جیره
حاوی سیاهدانه بود )2014( Dehghanian .در
مطالعاتی روی بچه ماهی کپور معمولی گزارش کردند
که افزودن پودر سیاهدانه به جیره غذایی سبب افزایش
معنیدار فعالیت آنزیم لیزوزیم پوست شد .مطالعه
 Hoseinifarو همکاران ( )2016حاکی از تاثیر مثبت
عصاره خرما بر فعالیت آنزیم لیزوزیم بود که با
یافتههای پژوهش حاضر هم راستا بود .آنزیم فسفاتاز
قلیایی یک آنزیم لیزوزیمی بوده که بیشترین دامنه
فعالیت آن در پ اچ قلیایی میباشد و در طول مراحل
اولیه بهبود زخمها و در شرایط استرسزا توسط سلول-
های اپیدرمی ترشح میشود و نقش حفاظتی را در برابر
پاتوژنها انجام میدهد .آنزیم فسفاتاز قلیایی بهدلیل
فعالیت هیدرولیتیکی ،بهعنوان یک عامل ضد
باکتریایی شناخته میشود و نیز در بهبود زخم و
عفونت های انگلی نقش محافظتی دارد( Ross et al.,
 .)2000; Subramanian et al., 2007در این
مطالعه با افزایش مقادیر سیاه دانه فعالیت آنزیم
فسفاتاز قلیایی افزایش یافت که با مطالعه همسو
( )Hoseinifar et al., 2016بود .نتایج حاضر نشان
داد که به کارگیری مکملهای گیاهی در جیره بچه

ماهیان کلمه بهطور معنیداری فعالیت ضد باکتریایی
موکوس را افزایش میدهد .مطابق با نتایج
 )2014( Salmaniyan Ghehdarijaniافزایش
معنیداری در فعالیت ضد باکتریایی موکوس ماهی
کلمه تغذیه شده با مکمل گیاهی سیر Hoseinifar ،و
همکاران ( )2016بر روی اثرات عصاره خرما بر کپور و
 Roohiو همکاران ( )2016بر روی اثرات زیره سیاه
( )Carum carviو شنبلیله ()Trigonella foenum
بر بچه ماهیان کپور مشاهده نمود .افزایش پروتئین
محلول نشان دهنده بیشتر بودن اجزاء دخیل در
سیستم ایمنی با ساختار پروتئینی در ماهیهایی است
که با مکملهای گیاهی تغذیه شدند که همسو با
یافتههای این مطالعه بود.
افزایش مقاومت در برابر بیماریهای عفونی در
ماهیان تیمار شده با مکملهای گیاهی دارواش ( Park
 ،)and Choi, 2012زیره سیاه ( Raja Rajeswari
 )et al., 2012و زنجبیل ()Nya and Austin, 2009
نیز گزارش شده است .عالوه بر این  Vennilaو
همکاران ( Narvaez ،)2011و همکاران ( )2011به
ترتیب فعالیت ضد باکتریایی موکوس ماهیان
گرمسیری و ماهی آزاد را مورد مطالعه قرار دادند .در
همه گزارشها بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس تاکید
شده است که با نتایج تحقیق حاضر همسو میباشد .در
مطالعه حاضر نیز بیشترین قدرت ضد باکتریایی
موکوس بچه ماهیان کلمه بر باکتری سودوموناس
آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب هر یک
در ماهیان فاقد جیره سیاه دانه مشاهده شد .به نظر
میرسد استفاده از محصوالت دیگر دارویی این
گیاه(عصارهآبی ،اسانس و  )...و نیز میزان مصرف و دوره
زمانی استفاده میتواند نتایج بهتری داشته باشد.
تاکنون وجود برخی ترکیبات مهم ایمنی مانند
ایمنوگلوبینها ،لیزوزیم ،آنزیمهای تجزیهکننده
پروتئین لکتینها ،آنزیمهای پروتئولیتیک و سایر
پپتیدها و پروتئین های ضد میکروبی در موکوس
ماهیان گونههای مختلف به اثبات رسیده است
( Kosuga et al., 2000; Fast et al., 2002
Subramanian et al., 2007; Park and Choi,
 .)2012ازاین رو افزایش میزان موکوس ترشحی در

ماهیان میتواند نقش بسیار مهمی در تقویت سیستم
ایمنی غیراختصاصی آنها داشته باشد ( Eslamloo et
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بدین وسیله از مسئول محترم سالن آبزی
پروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و کلیه کسانی که به نحوی در انجام این پژوهش
. صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم،همکاری نمودند

1395  زمستان،4  شماره،69  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

 بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد.)al., 2013
جیره حاوی سیاه دانه دارای اثرات مثبتی بر فعالیت
.ضد باکتریایی موکوس ماهی کلمه دارد
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