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اثر جیرههای غذایی حاوی روغن سیاه دانه ()Nigella sativa
بر عملکرد رشد ،شاخصهای آنتیاکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم
گوارشی در سیچالید الکتریک زرد )(Labidochromis caeruleus
3

شالله موسوی ،*1نجمه شیخزاده ،2امین مرندی

 .1استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشیار گروه گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .3دانشجوی دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت1399 /06/16 :

تاریخ پذیرش1399/08/03 :

چکیده
مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی روغن سیاه دانه ( )Nigella sativaخوراکی بر میزان رشد ،برخی فراسنجههای آنتیاکسیدان و بیوشیمیایی
و فعالیت آنزیمهای گوار شی در ماهی سیچالید الکتریک زرد ) (Labidochromis caeruleusانجام شد .ماهیها ( )1/29 ± 0/08 gبه سه گروه
تق سیم شده با  1 ،0،و  1/5در صد روغن سیاه دانه به مدت  50روز تغذیه شدند .نتایج ن شان داد که عملکرد ر شد در گروههای تیمار در مقای سه با
گروه کنترل بهبود یافت ( .)P< 0/05از میان شاااخ های مختلف آنتیاکساایدان ،فعالیت آنتیاکساایدان تام باالتری در گروه تیمار دریافتکننده
1/5درصد روغن سیاهدانه گزارش گردید ( )P< 0/05اما محصول پراکسیداسیون لیپیدی ،نشان داده شده با  ،MDAدر قیاس با گروه کنترل تغییر
نکرد ( .)P> 0/05به عالوه ،فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکساایدان ،شااامس سااوپراکسااید دیسااموتاز و کاتاالز در هر دو گروه تیمار و گلوتاتیون
اس-ترانساااراز در گروه تیمار دریافتکننده 1/5درصااد روغن ساایاهدانه در مقایسااه با گروه کنترل بهطور معنیداری باالتر بود ( .)P< 0/05در این
بررساای ،میزان پروتنین باالتر در هر دو گروه تیمار نیز مشااخ گردید ( )P< 0/05اما هیچ تغییر معنی داری در میزان آالنین آمینوترانساااراز در
مقایسه با گروه کنترل دیده نشد ( .)P> 0/05تغذیه با روغن سیاه دانه به افزایش فعالیت آمیالز و اسیدفسااتاز منجر شد ( ،)P< 0/05اما هیچ تغییر
معنی داری در فعالیت لیپاز و پروتناز دیده ن شد ( .)P> 0/05بنابراین ،نتایج ن شان داد که م صرف روغن سیاه دانه ،بهخ صوص به میزان  1/5در صد،
در بهبود عملکرد رشد ،برخی شاخ های آنتیاکسیدان و همچنین فعالیت آنزیمهای گوارشی در ماهی سیچالید الکتریک زرد توانا است.
واژههای کلیدی :روغن سیاه دانه ،سیچالید الکتریک زرد ،رشد ،آنتیاکسیدان ،فعالیت آنزیم گوارشی.

* نویسنده مسنول :شالله موسوی

Email: shalaleh.mousavi@tabrizu.ac.ir

Journal of Fisheries
Vol. 73, No. 3, Autumn 2020
pp. 471-482

Effects of dietary-black cumin (Nigella sativa) oil on growth,
antioxidant and biochemical indices and digestive enzyme activities in
electric yellow cichlid (Labidochromis caeruleus)
Shalaleh Mousavi1*, Najmeh Sheikhzadeh1, Amin Marandi1
1. Assistant Professor, Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University
of Tabriz, Tabriz, Iran
1. Associate Professor, Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University
of Tabriz, Tabriz, Iran
1. DVM Student, Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of
Tabriz, Tabriz, Iran
Received: 07-Aug-2019 Accepted: 24-Sep-2020

Abstract
The current study was performed to examine the efficacy of dietary- black cumin (Nigella sativa) oil on the
growth rate, some antioxidant and biochemical parameters, as well as digestive enzyme activity in electric
yellow cichlid. Fish (1.29 ±0.08 g) were divided into three groups and fed the diets containing 0, 1% and 1.5%
black cumin oil for 50 days. Results showed that growth performance was enhanced in the treatment groups
compared to the control group (p < 0.05). Among different antioxidant indices, higher total antioxidant activity
was observed in the treatment group fed fed the diets containing 1.5% black cumin oil (p < 0.05), but lipid
peroxidation product, indicated by MDA, was not altered compared to the control group. Meanwhile, activities
of some antioxidant enzymes, including superoxide dismutase and catalase in both treatment groups and
glutathione S-transferase in group fed fed the diets containing 1.5% black cumin oil were higher compared to
the control group (p < 0.05). During this experiment, higher protein level was also recorded in the treatment
groups (p < 0.05), but no significant changes were noted in alanine aminotransferase level in comparison with
the control group. Feeding with black cumin oil also led to a significant increase in amylase and acid
phosphatase activities (p < 0.05), whereas no significant changes were noted in lipase and protease activities.
Therefore, the results show that the administration of black cumin oil, especially at 1.5%, had the potential to
improve the growth rate, some antioxidant indices, as well as digestive enzyme activities in electric yellow
cichlid.
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 .1مقدمه
پرورش و نگهداری ماهیان زینتی همواره بعنوان یکی
از صاانایس سااودآور مطرد بوده اساات .امروزه گسااترش و
ساااودآوری صااانعت آبزی پروری در حوزه ماهیان زینتی
مسااتلزم پیشاارفتهای چشاامگیری در تحقیقات علمی
ا ست .هر ساله گونههای جدید و ارز شمندی وارد ک شور
میشااااونااد و مااا هی ساااا ی چالیااد ا ل ک تریااک زرد
) (Labidochromis caeruleusکه از ماهیان ب سیار زیبای
آب شیرین در مناطق گرمسیری دریاچه ماالوی در آفریقا
مح سوب می شود نیز با خ صو صیات منح صر بارد خود در
سااالهای اخیر مورد توجه عالقهمندان ماهیان آکواریومی
قرار گرف ته اسااات ( .)Saemi-Komsari et al., 2018از
آنجاکه ماهیان زینتی به طور متراکم نگهداری میشاااوند،
لذا ،در آکواریوم حین پرورش متراکم ،ام کان درگیری با
عوا مس مختلف اساااترس زا مان ند بی ماری و آلودگی های
محیطی وجود دارد .این گونه اساااترس ها قادر به ای جاد
متابولیتهای فعال اکسیژن و نیتروژن هستند که از آن به
عنوان ا سترس اک سیداتیو نام میبرند .ا سترس اک سیداتیو
نا شی از عدم تعادل در وضعیت احیایی بدن ا ست که طی
آن ،افزایش رادی کال های آزاد بدن منجر به آسااا یب های
بافتی میگردد .م تابول یت های ف عال اکسااایژن از طریق
مس ایرهای مختلف متابولیکی مانند متابولیساام هوازی در
زنجیره تناسی میتوکندری تولید میشود .آنتیاکسیدانها
مکانی سمهای دفاعی بدن در برابر اک سیدانها ه ستند که
در حاظ وضاااع یت اح یائی بدن و حذف گونه های فعال
اکسااایژن و برقراری تعادل بین واکنش های اکساااایش-
کاهش در بدن نقش مهمی را ای اا میکن ند .مهمترین و
فراوانترین آنتیاکسااا یدان های آنزیمی شاااامس کاتاالز،
گلوتاتیون پراک سیداز ،سوپراک سید دی سموتاز و گلوتاتیون
اس ترانساااراز میباشااد (.)Birnie-Gauyin et al., 2017
اسااترس اکساایداتیو در محیط ساالولی منجر به تشااکیس
لیپید پراکساایدهای ناپایدار و واکنشااگر میشااود .تجزیه
پراکس ایدهای ناپایدار و مشااتق شااده از اس ایدهای چرب
غیراشااابا منجر به تشاااک یس مالوندیآلدئ ید ()MDA
می شود که سنجش آن در سرم خون ،شاخ منا سبی

473

جهت برر سی پراک سیدا سیون لیپیدها مح سوب می شود
(.)Birnie-Gauyin et al., 2017
مصااارف برخی افزودنی های خوراکی قادر به ای جاد
محافظت موجودات در برابر ا سترسهای اک سیداتیو ا ست .از
جمله این افزودنیها ،میتوان به ترکیبات گیاهی اشاره نمود.
حین پرورش متراکم در محیط آکواریوم ،امکااان بروز
بیماریهای گوناگون نا شی از باکتریها ،ویروسها ،انگسها و
قارچها ت شدید مییابد .از طرفی ا ستااده از آنتیبیوتیکها و
پیشگیریکنندههای شیمیایی در مقابس بیماریهای آبزیان
دارای عوار ضی مانند ایجاد مقاومت در عامس بیماری ن سبت
به دارو و آلودگی محیط زیساااات اساااات .با تو جه به
محدودیتهای موجود در کاربرد آنتیبیوتیکها و نیز کارائی
کم واکسنها در آبزیان ،توجه به محرکهای ایمنی به عنوان
جایگزینی مناسااب برای آنتیبیوتیکها بیشااتر شااده اساات.
فراوردههای گیاهی به خاطر خصوصیات خاص از جمله خطر
کمتر برای محیط زی ست ،در د سترس و ارزانقیمت بودن و
نیز امکان ک شت در سطح و سیس بی شتر توجهات را به خود
جلب نمودهاند .در سااالهای اخیر اسااتااده ازگیاهان دارویی
جهت تقویت رشااد و عملکرد ایمنی ماهیان رو به گسااترش
اساات ( .)Awad and Awaad, 2017ساایاه دانه متعلق به
خانواده  ،Magnoliophytaرده  ،Magnoliopsidaراساااته
 ،Ranunculalesتیره  Ranunculaceaبوده و با نام علمی
 Nigella sativaشناخته می شود .ترکیبات شیمیایی سیاه
دانه حاوی روغن غیرفرار ،روغن فرار ،پروتنین ،اسااایدهای
آمینه مختلف ،قندها ،موسااایالژ ،آلکالوئیدها ،اسااایدهای
ارگانیک ،تاننها ،رزینها ،لیپاز ،فیتواسترولها ،ویتامینها و
انوا مواد معدنی اسااات .از روغن سااایاه دانه موادی نظیر
تیمول ،تیموکوئینون و دیتیموکوئینون به دسااات میآید.
تیموکوئینون از جمله ترکیباتی اساات که بخش عمدهای از
اثرات داروئی سیاه دانه را موجب می شود که شامس خواص
آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی ،ضد سرطانی و کاهش استرس
اک سیداتیو ا ست ( .)Bordoni et al., 2019بر ا ساس برخی
مطالعات انجام گرفته سااایاه دانه سااابب افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی نظیر کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز،
گلوتاتیون پراکساایداز و گلوتاتیون ردوکتاز و درنتیجه کاهش
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اساااترس اکسااا یداتیو در موش رت و انسااااان میگردد
( ;El-Mahmoudy et al., 2002; Umar et al., 2012
 .)Bordoni et al., 2019در برخی مطالعات اثرات مثبت
ساایاه دانه بر روی رشااد و فراساانجههای بیوشاایمیایی و
سااایساااتم ایمنی گو نه های مختلف ماهی مان ند ماهی
قزلآالی رنگینک مان ( ،)Oncorhynchus mykissماهی
ک پور م ع مو لی ( )Cyprinus carpioو مااا هی قر مز
( )Carassius auratusمشااااخاا شاااادهاساااات
( ;Alishahi and Mesbah., 2012; Awad et al., 2013
.)Khondoker et al., 2016; Oz et al., 2018
مطالعات محدودی در ارتباط با اثرات تحریک ایمنی و
رشد این گیاه در ماهیان زینتی وجود دارد .با توجه به اثرات
مثبت سااایاه دانه بر سااایساااتم ایمنی و فراسااانجههای
بیو شیمیایی در علم پز شکی و دامپز شکی ،به نظر میر سد
این ترکیب نقش مشااابهی را در ماهی ساایچالید الکتریک
زرد ایاا کند .مطالعه حاضر برای نخستین بار جهت بررسی
تاثیر خوراکی روغن سااایاه دانه بر رشاااد و تقویت عملکرد
سیستم آنتیاکسیدان و فعالیت آنزیمهای گوارشی در ماهی
سیچالید الکتریک زرد انجام گرفته است.

 .2مواد و روشها
این مطااالعااه در مزرعااه تکثیر و پرورش ماااهیااان
آکواریومی در مرند انجام گرفت .در این مطالعه  60قطعه
بچه ماهی ساااالم با میانگین وزنی ( )1/29 ± 0/08گرم
پس از  10روز سااازگاری اولیه به طور تصااادفی در شااش
مخزن شیشه ای ( 10قطعه در هر آکواریوم با دو تکرار) با
ابعاد  100× 50× 30 cmو حجم  76لیتر ذخیره ساااازی
شدند .هوادهی در مخزنها با ا ستااده از سنگهای هوای
ا ستوانهای و تعویض هاتگی آب تانکها (25در صد) با آب
تازه ان جام گر فت؛ م یانگین د مای آب  25-25/5در جه
ساااانتیگراد pH ،برابر  KH ، 8-8/2برابر  10و نوردهی به
میزان ه شت ساعت در روز بود .غذا دهی در گروه کنترل
با خوراک تجاری شرکت  Energyتایلند و در گروه تیمار با
افزوده روغن سیاه دانه تهیه شده از شرکت داروسازی گیاه
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اسااانس (مشااهد ،ایران) به میزان  1و  1/5درصااد در طی
دوره  50روزه صورت گرفت .مقدار یا دوزهای مورد آزمایش
بر ا ساس اثرات مثبت ایجاد شده با این مقادیر در گونههای
مختلف ماهی انت خاب شااااد ند ( ;Ewad et al., 2013
 .)Oz et al., 2018جهت افزودن روغن به خوراک ماهی از
روش ا سپری سطحی ا ستااده شد .پس از خ شک شدن
پلتها یا حبههای غذایی ،خوراک در داخس پال ستیکهای
جداگانه ریخته شاااد و در دمای  4درجه ساااانتیگراد
نگهداری گردید.

 .2.1نحوه نمونهبرداری
در روز اول و  50ام تغذیه با روغن سیاه دانه ،ماهیهای
موجود در هر مخزن پرور شی به صورت جداگانه با ع صاره
گس میخک از شرکت  Kush Aromaک شور هند به میزان
 50م ی کرول ی تر در ل ی تر ()Sheikhzadeh et al., 2012
بیهوش شاااد ند و ابتدا وزن و طول تمامی ماهیان بطور
دقیق ثبت گردید .در مرحله بعد ،تهیه هموژن بافتی طبق
م طال عه اح مدیفر و هم کاران ( )2019ان جام شااااد
( .)Ahmadifar et al., 2019بدین منظور ،ساار و بالههای
هر ماهی قطس ،به صاااورت جداگانه در نیتروژن مایس فریز
شاااده و با هموژنایزر دساااتی یکنواخت گردید .در مرحله
بعدی ،هموژی بافتی بدساات آمده از هر ماهی در محلول
تریس هیدروکلرید  25 mMبا  pHبرابر  7/2قرار داده شد
و در دور  4000 × gبه مدت  10دقیقه سانتریایوژ گردید.
محلول روئی باادساااات آمااده جمس آوری شااااد و در
میکروتیوب های کوچک در دمای  -70درجه ساااانتیگراد
نگهداری شد تا به منظور برر سی فاکتورهای ذکر شده در
زیر مورد استااده قرار گیرد.

 .2.2سنجش فعالیت آنتیاکسیدان
جهت بررسی میزان فعالیت آنتیاکسیدانی تام از روش
( FRAPآنتیاکسااا یدان اح یا کن نده آهن) م طابق روش
بنزی استااده شد .اساس این روش به این صورت است که
کمپلکس فریااک  -تری پیریاادیااس تری آزین توساااط
آنتیاکسااایدانهای نمونه ،احیا شاااده و به فرم فروس در
میآید که این ترکیب به رنگ آبی اسااات و شااادت رنگ
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ایجاد شده در د ستگاه ا سپکتروفوتومتر با طول موج 593
نانومتر اندازهگیری میشود (.)Sheikhzadeh et al., 2012
از کاایاات راناادوکااس جااهاات اناادازهگاایااری آناازیاام
ساااوپراکسااایااددیساااموتاااز بر اثر فعااالیاات آنزیمی
گزانتیناکساایداز اسااتااده شااد و تولید رنگ فورمازین در
طول موج  505نااانومتر قرائاات شااااد (.)Aebi, 1974
اندازهگیری آنزیم گلوتاتیونپراکساایداز در طول موج 340
نانومتر و توساااط کیت راندوکس انجام گرفت .اسااااس
آزمایش بر اک سیدا سیون گلوتاتیونپراک سیداز و احیاء آن
تو سط گلوتاتیون – ردوکتاز ،اک سیدا سیدون  NADPHو
تولید  NADP+استوار است ( .)Aebi, 1974فعالیت آنزیم
کاتاالز بر اساس فرایند تجزیه پراکسیدهیدروژن و تشکیس
کمپلکس با ثبات با مولیبدات آمونیوم اندازهگیری شاااد.
تغییرات رنگی مولیبدات و پراکساااید هیدروژن در طول
موج  405نانومتر خوانده شد ( .)Aebi, 1974میزان آنزیم
گلوتاتیون اس-ترانسااااراز به روش اساااپکتروفتومتری و
باا ستااده از دیتیو – بیس نیتروبنزوئیک ا سید ()DTNB
بر اسااااس روش المان انجام گرفت و در طول موج 350
نانومتر قرائت شد ( .)1اندازهگیری میزان پراک سیدا سیون
لیپیدی با روش تیوباربیتوریک اساااید ان جام گرفت که
بهطور خالصااه به نمونه  2/5میلیلیتر  20 TCAدرصااد
اضافه و در دور  1500 × gبه مدت  10دقیقه سانتریایوژ
گردید 2/5 ml .ا سید سولاوریک  0/05 Mو دو میلیلیتر
تیوباربیتوریک اسااید  0/2درصااد به رسااوب حاصااس از
سااانتریایوژ اضااافه شااد و به مدت 30دقیقه در بنماری
جوش قرار گر فت؛ ساااپس چ هار میلیلیتر  nبو تانول به
محلول ا ضافه و سانتریایوژ گردید و پس از خنک شدن،
میزان جذب نوری محلول رویی در طول موج  532نانومتر
قرائت شد (.)Sheikhzadeh et al., 2012

 .2.3سنجش فراسنجههای بیوشیمیایی
به طور خالصااه اندازهگیری پروتنین تام توسااط کیت
پارسآزمون م طابق با روش بیوره و در طول موج 545
نانومتر انجام گرفت که در آن پروتنین ها در محیط قلیایی
با یونهای مس و تارتارات تشکیس کمپلکس رنگی میدهند
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( .)Mousavi et al., 2020آنزیم آالنینآمینوترانسااااراز
براساااس مصاارف الکتاتدهیدروژناز و تبدیس پیرووات به
ال کتااات در طول موج  340نااا نو م تر و توسااااط
کیاات پااارسآز مون مورد ساااا ن جش قرار گرفاات
(.)Sheikhzadeh et al., 2012

 .2.4سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی
میزان فعالیت آنزیم آمیالز بر اساس کیت پارس آزمون
و بر پایه مقدار مالتوز آزاد شده مورد سنجش قرار گرفت و
جاذب نوری در طول موج  540ناانومتر قرائات شااااد
( .)King, 1972با اسااتااده از کیت پارسآزمون ساانجش
آنزیم پروتناز بر حساااب مقدار تیروزین آزاد شاااده انجام
گرفت و جذب نوری در طول موج  460نانومتر قرائت شد
( .)King, 1972میزان فعااالیاات آنزیم لیپاااز بااا کیاات
پارسآزمون و بر اساس مقدار سود مصرف شده به منظور
خنثیسااازی اساایدهای چرب آزاد شااده انجام گرفت و
قرا ئت جذب نوری در طول موج  480نانومتر صاااورت
پذیرفت ( .)King, 1972فعالیت آنزیم اسااایدفساااااتاز بر
ا ساس میزان تبدیس پارانیتروفنیس ا ستات به پارانیتروفنول
و فساااات تحت تاثیر آنزیم اساایدفسااااتاز محاساابه و در
طول موج  405نانومتر قرائت میشود (.)King, 1972

 .2.5تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با اسااتااده از نرمافزار آماری  SPSSنسااخه 19
مورد سااانجش قرار گرفت .در این تحقیق برای تجز یه و
ت ح لی اس آماااری دادههااا از واری اا نس ی اک راهااه آ نوا
 One way ANOVAا ستااده گردید .مقای سه تیمارها نیز
با آزمون  Tukeyانجام و سااطح معنیداری آزمونها کمتر
از  0/05در نظر گرفته شد.

 .3نتایج
 .3.1شاخصهای رشد
شاخ های ر شد مورد مطالعه در جدول  1ن شان داده
شده ا ست .در این مطالعه شاخ های ر شد مورد برر سی

شیالت ،مجله منابس طبیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،4زمستان 1399

476

شامس طول نهایی و وزن نهایی در هر دو گروه تیمار اختالف

معنیداری را با گروه کنترل نشان میدهد (.)P< 0/05

جدول  -1مقایسه میانگین (میانگین  ±انحراف معیار( شاخصهای رشد
در ماهیها ی سیچالید الکتریک زرد تغذیه شده با روغن سیاه دانه و خوراک پایه
فاکتور رشد

( )0%روغن سیاهدانه

( )1%روغن سیاهدانه

( )1/5%روغن سیاهدانه

طول ابتدایی (سانتیمتر)

4/32 ± 0/12

4/40 ± 0/11

4/41 ± 0/08

وزن ابتدایی (گرم)

1/27 ± 0/09

1/31 ± 0/07

1/28 ± 0/10

طول نهایی (سانتیمتر)

5/39 ± 0/17a

6/09 ± 0/25b

6/11 ± 0/13b

وزن نهایی (گرم)

2/18 ± 0/10a

6/11 ± 0/13b

6/33 ± 0/15b

-اعداد با حروف متااوت نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P< 0/05

 .3.2فعالیت آنتیاکسیدان
فعالیت آنتیاکسااایدان تام درگروه تیمار دریافتکننده
1/5درصااد روغن ساایاهدانه افزایش معنیداری نساابت به
گروه ک ن ترل داشاااات ( .)P<0/05در مقااابااس ،م یزان
پراکسیداسیون لیپیدی در دو گروه تیمار در مقایسه با گروه
کنترل اختالف معنیداری را نشان نداد ( .)P>0/05بررسی

آنزیمهای آنتیاکسااایدان نیز نشاااان دهنده افزایش میزان
فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در هر دو گروه تیمار
و گلوتاتیون اس-ترانسااااراز در گروه تیمار دریافتکننده
1/5درصااد روغن ساایاهدانه در مقایسااه با گروه کنترل بود
( .)P<0/05اما اختالف معنی داری در میزان فعالیت آنزیم
گلوتاتیون پراک سیداز در گروههای تیمار در مقای سه با گروه
کنترل دیده نشد (( )P>0/05جدول .)2

جدول -2مقایسه میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) فعالیت آنتیاکسیدان بررسی شده
در ماهیهای سیچالید الکتریک زرد تغذیه شده با روغن سیاه دانه و خوراک پایه
فاکتورهای بررسی شده

( )0%روغن سیاهدانه

( )1%روغن سیاهدانه

( )1/5%روغن سیاهدانه

فعالیت آنتیاکسیدان تام (میلیمول در میلیگرم پروتنین)

34/12 ± 3/18a

38/21 ± 2/40 a

51/67 ± 2/26b

پراکسیداسیون لیپیدی (میکرومول در میلیگرم پروتنین)

18/52 ± 1/44

16/82 ± 0/67

15/62 ± 0/59

سوپراکسید دیسموتاز (واحد در میلیگرم پروتنین)

3/39 ± 0/09a

4/15 ± 0/16b

4/37 ± 0/08b

کاتاالز (واحد در میلیگرم پروتنین)

12/75 ± 1/10a

20/95 ± 0/82b

19/89 ± 0/47b

گلوتاتیون اس-ترانساراز (واحد در میلیگرم پروتنین)

17/01 ± 0/18a

18/22 ± 0/07a

23/97 ± 0/12b

گلوتاتیون پراکسیداز (واحد در میلیگرم پروتنین)

20/20 ± 2/33

22/82 ± 1/22

22/19 ± 1/84

-اعداد با حروف متااوت نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P< 0/05

 .3.3فراسنجههای بیوشیمیایی
پروتنین تااام درگروههااای تیمااار افزایش معنیداری
نسبت به گروه کنترل داشت (جدول  .)3در مقابس ،فعالیت
آنزیم آالنین آمینوترانسااااراز در مقایساااه با گروه کنترل
تغییر معنیداری را نشان نداد (.)P> 0/05

 .3.4فعالیت آنزیمهای گوارشی
نتایج بد ست آمده از سنجش میزان آنزیمهای آمیالز و
ا سید ف سااتاز در سیچالیدهای الکتریک زرد تغذیه شده با
روغن ساایاه دانه نشااانگر افزایش معنی دار نساابت به گروه
کنترل بود ( .)P< 0/05اما در میزان لیپاز و پروتناز گوارشی
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اثر جیرههای غذایی حاوی روغن سیاه دانه بر...

اختالف معنی داری مشاهده نشد (( )P> 0/05جدول .)4
جدول -3مقایسه میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) فعالیت بیوشیمیایی
در ماهیها ی سیچالید الکتریک زرد تغذیه شده با روغن سیاه دانه و خوراک پایه
فاکتورهای بررسی شده

( )0%روغن سیاهدانه

( )1%روغن سیاهدانه

( )1/5%روغن سیاهدانه

پروتنین تام (گرم در دسیلیتر)

24/02 ± 0/70a

34/40 ± 2/29b

36/07 ± 1/67b

آنزیم آالنین آمینوترانساراز (واحد در میلیگرم پروتنین)

2/11 ± 0/24

2/28 ± 0/10

2/30 ± 0/05

-اعداد با حروف متااوت نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P< 0/05

جدول -4مقایسه میانگین (میانگین  ±انحراف معیار) فعالیت آنزیمهای گوارشی
در ماهیهای سیچالید الکتریک زرد تغذیه شده با روغن سیاه دانه و خوراک پایه
آنزیمهای گوارشی

( )0%روغن سیاهدانه

( )1%روغن سیاهدانه

( )1/5%روغن سیاهدانه

لیپاز (واحد در میلیگرم پروتنین)

6/06 ±0/45

6/17 ± 0/43

6/29 ± 0/69

آمیالز (واحد در میلیگرم پروتنین)

38/27 ± 1/66a

52/10 ± 3/01b

50/98 ± 2/72b

اسیدفسااتاز (واحد در میلیگرم پروتنین)

0/147 ± 0/006a

0/198 ± 0/004b

0/195 ± 0/01b

پروتناز (واحد در میلیگرم پروتنین)

14/15 ± 0/51

14/80 ± 0/79

14/21 ± 0/35

-اعداد با حروف متااوت نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P< 0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
گیاااه سااایاااه دانااه بااه دلیااس دارا بودن ترکیبااات
آنتیاکسااا یدانی مان ند تیمول ،تیموکوئینون و دی تیمو
کوئینون از دیرباز مورد توجه در علم پزشکی و دامپزشکی
بوده اساات .در مطالعه حاضاار تغذیه با روغن ساایاه دانه
منجر به افزایش معنیدار طول و وزن ن هایی در ماه یان
گروههای تیمار نساابت به گروه کنترل گردید که مشااابه
نتایج مطالعات دیگر بود .در مطالعه انجام گرفته توساااط
 Khalafallaو هم کاران ( )2009افزودن سااا یاه دا نه به
میزان  3درصد جیره پایه موجب افزایش معنیدار در رشد
ماهیان تیالپیا در گروه تیمار شاااد (.)Khalafalla, 2009
 Al-Dubakelو همکاران ( )2012به مطالعه اثرات تغذیه
با سه مقدار یا دوز ( 1 ،0و  )3در صد سیاه دانه در ر شد
ماه یان کپور معمولی پرداخت ند .پس از  56روز ت غذ یه،
رشااد گروه دریافتکننده 1درصااد جیره پایه ساایاه دانه

افزایش معنیداری نسااا بت به دو گروه دیگر داشاااات
( .)Al-Dubakel et al., 2012در م طال عهای دیگر  Ozو
همکاران ( )2018نشاااان داد ند تغذیه با مقادیر ،0/1 ،0
 1 ،0/7 ،0/4و  1/3درصااد ساایاه دانه در ماهی قزل آالی
رنگینک مان مو جب افزایش معنیدار وزن ماه یان مورد
آز مایش میگردد بطوری که گروه های در یا فت کن نده
بیشترین مقادیر سیاه دانه بیشترین میزان افزایش وزن را
نشااان دادند .به نظر میرسااد تاثیر ساایاه دانه در تحریک
فعالیت دسااتگاه گوارش ،تحریک اشااتها و افزایش قابلیت
هضااام عامس اصااالی افزایش رشاااد در ماهی ها باشاااد
(.)Al-Dubakel et al., 2012
در مطالعه حاضااار تغذیه با روغن سااایاه دانه موجب
افزایش آنتیاکسااایدان تام سااارم (در دوز 1/5درصاااد) و
آنزیمهای آنتیاکسیدانی شد ،اما در میزان مالوندیآلدهید
تغییری حاصااس نشااد .مطالعات زیادی به بررساای اثرات
آنتیاکسااایدانی سااایاه دانه پرداختهاند .اثرات محافظتی
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تیموکینون و روغن ساایاه دانه در کاهش مالوندیآلدهید
و پی شگیری از پراک سیدا سیون چربیهای نا شی از آ سیب
ایسااکمیک به هیپوکامد در موش به اثبات رساایدهاساات
( .)Uz et al., 2008در مطالعهای دیگر تغذیه با سیاه دانه
(10درصد) موجب خنثی سازی استرس اکسیداتیو ناشی
از دیبوتیسآمین و نیترات ساادیم در موش رتهای آلبینو
از طریق ثابت نگه داشاااتن ساااطح گلوتاتیون و نیتریک
اکساید شد ( Sogut .)El Gendy et al., 2007و همکاران
( )2008ن شان دادند تغذیه جوجهها با روغن سیاه دانه به
مدت شش هاته موجب کاهش استرس اکسیداتیو در کبد
از طریق افزایش فعالیت میلوپراکسااایداز ،گلوتاتیون-اس-
ترانساااا اراز ،کاااتاااالز ،آد نوز یندآ م یناااز و کااا هش
مالوندیآلدهید و پراکسیداسیون لیپیدی میگردد Uz .و
همکاران ( ،)2008به بررساای اثرات حاا ت کننده روغن
ساایاه دانه در مقابس اثر ساامی داروی ساایکلوسااپورین بر
بافت قلب رتها پرداختند .در این مطالعه پس از تجویز 2
میلیگرم در کیلوگرم روغن سااایاه دانه به مدت  21روز،
افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،گلوتاتیون ،سوپراک سید
دیساااموتاز و کاهش مالون دی آلدهید مشااااهده گردید
( .)Uz et al., 2008در مطالعهای دیگر که اثرات محافظتی
سااا یاه دا نه در رت های د چار ناروتوکسااایسااایتی با
جنتامای سین مورد برر سی قرار گرفت ،گروه دریافتکننده
سیاه دانه دارای مالوندیآلدهید و نیتریک اکساید کمتر و
سوپراک سید دی سموتاز و گلوتاتیون اس-تران ساراز بی شتر
نساااباات بااه گروه کنترل در سااارم خون خود بود
( .)Yaman and Balikci, 2010بررسی تاثیر آنتیاکسیدانی
عصااارههای گیاهان زیره ساایاه ،ساایاه دانه و تلایق آنها بر
افزایش ماندگاری فیله ماهی کپور نقرهای نگهداری شده در
یخ چال نشاااان داد که تی مار در یا فت کن نده عصااااره،
اکسااایداسااایون لیپید نسااابت به گروه کنترل به تعویق
میافتاد .و روند افزایشاای شاااخ های شاایمیایی در گروه
تیمار شااده با ساایاه دانه نساابت به دو گروه تیمار دیگر به
طور معنیداری پااائین تر بود ( Gholamzadeh et al.,
 .)2013خواص آنتیاکساایدانی ساایاهدانه را به ترکیباتی
مانند مونوترپن پاراسااایمین ،گاماترپنین ،لیمونن ،تانن و
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ب تاپینن موجود در آن نسااا بت دادها ند که خاصااا یت
آنتیاکسااایدانی و حذفکنندگی رادیکال های آزاد دارند
(.)Bourgoue et al., 2010
پروتنین تام از جمله شااااخ هایی اسااات که جهت
برر سی فعالیت سی ستم ایمنی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در مطالعه حاضااار پروتنین تام در گروه تیمار نسااابت به
گروه کنترل افزایش معنی داری نشاااان داد .تنها در یک
مطالعه تاثیر سیاه دانه در پروتنین تام سرم مورد برر سی
قرار گرفتها ست که با نتایج مطالعه حا ضر همخوانی دارد.
تا کنون م طال عهای در این زمی نه در ماهی صاااورت
نگرفتهاساات اما میتوان گات ساایاه دانه حاوی ترکیبات
فالوونوئیدی متنوعی اسااات که دارای اثرات اساااتروژنی
هساااتند که در افزایش پروتنین تام بدن تاثیرگذارند از
طر فی ا فزا یش پرو ت ن ینهااا یی مااا ننااد ترنسااا ار ین،
سرولوپالسمین ،گلوبولین و پرآلبومین متعاقب ا ستااده از
سااایاااه دانااه در ا فزا یش پرو ت ن ین تااام ن قش دارنااد
(.)Al–Kadhi, 2013
در مطالعه حاضااار تااوت معنیداری در میزان آنزیم
کبدی آالنین آمینو ترانسااااراز ) (ALTبدسااات آمده از
هموژن بافتی ماهیها متعاقب ا ستااده از  1و  1/5در صد
روغن سیاه دانه مشاهده نشد .از آنجاییکه مهمترین بافت
تول ید کن نده ان آنزیم ،بافت ک بد اسااات ب نابراین وجود
مقادیر باالی این آنزیم در هموژنهای بافتی بدساات آمده
در ماهی ،میتواند نشان دهنده آسیب بافتی در کبد باشد.
با توجه به پایین بودن میزان آنزیم نامبرده در ماهی های
تیمار شااده با روغن سایاه دانه در مقایسااه با گروه کنترل
چنین به نظر میر سد که تجویز سیاه دانه در مقادیر فوق
سااامیتی برای ماهی ندارد .در موشهای تغذیه شاااده با
مقادیر  28/8میلیلیتر روغن سااایاه دانه بر کیلوگرم وزن
بدن به مدت  12هاته ،اثرات سااامی در کبد مشااااهده
نگرد ید و م قادیر آنزیم های ک بدی نظیر آسااا پار تات
آمینوترانسااااراز و آالنین آمینوترانسااااراز و گااامااا
گلوتامیستران ساراز تغییری نکردند (.)Zaoui et al., 2002
اثرات مثبت سیاه دانه بر کبد و آنزیمهای آن در مطالعات
زیادی بررسی شدهاست .به عنوان مثال Nagi ،و همکاران
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( )1999نشان دادند تجویز تیموکوئینون استخراج شده از
سیاه دانه به موشهای در معرض تتراکلرید کربن با آسیب
ک بدی ،منجر به ترمیم ک بد و کاهش ترشاااح آنزیم های
الکتات دهیدروژناز ،آالنین آمینوترانسااااراز و آساااپارتات
ترانس آمیناز میشاااود .درمطالعه انجام گرفته توساااط
 Ekanemو  )2008( Yusufمصاارف خوراکی ساایاه دانه
تو سط موشهای آلوده به  Trypanosoma bruceiموجب
ترمیم کبد و بهبود فعالیت آنزیمهای کبدی مانند آلکالین
فسااااتاز و گلوتامات ترانس آمیناز شااد .ساایاه دانه موجب
افزایش ف عال یت آنزیم های آنتیاکسااا یدانی ک بد مان ند
سااوپراکساایددیسااموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیونپراکساایداز و
پاک سازی رادیکالهای آزاد می شود که در نهایت منجر به
کاهش اثرات مخرب ساااموم مختلف بر ک بد میگردد
(.)Ekanem and Yusuf, 2008
در مطالعه حاضاار تغذیه با ساایاه دانه موجب افزایش
معنیدار برخی آنزیمهااای گوارشااای ماااننااد آمیالز و
اسااایدفساااااتاز در گروههای تیمار گردید اما تغییری در
فعالیت آنزیمهای لیپاز و پروتناز مشااااهده نشاااد .تاکنون
م طال عات م حدودی در زمی نه تاثیر سااا یاه دا نه بر روی
آنزیمهای گوارشی انجام گرفتهاست)2018( Srinivasan .
پس از استخراج عصاره آبی سیاه دانه ،به بررسی تاثیر آن
بر ف عال یت آنزیم آل اا آمیالز در شااارایط آز مایشااا گاهی
پرداختند که در این مطالعه سااایاه دانه موجب کاهش
ف عال یت این آنزیم گرد ید Sathishkumar .و هم کاران
( )2017ن شان دادند پلیفنسهای ا ستخراج شده از سیاه
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دا نه نیز مو جب کاهش ف عال یت آنزیم آمیالز در شااارایط
آزمایشاااگاهی میشاااود .اما تاثیر این گیاه بر روی ساااایر
آنزیمهای گوار شی برر سی ن شده ا ست .میتوان گات که
اثرات موادافزودنی در رژیم غااذایی بر عملکرد آنزیمهااای
گوارشاای ممکن اساات بسااته به نمونه مورد بررساای ،گونه،
اندازه ،دوز ماده افزودنی ،وضاااعیت تغذیهای و فیزیولوژیکی
متااوت باشااد .از طرفی دو مطالعه ذکر شااده در شاارایط
آزمایشااگاهی و با بررساای پلیفنسهای اسااتخراج شااده و
عصااااره آبی سااایاه دانه انجام گرفتند ،در حالی که مطالعه
حاضااار به بررسااای اثرات روغن سااایاه دانه در بدن ماهی
پرداخت که میتواند عامس دیگری در نتایج متااوت در این
زمینه باشاااد .اما با توجه به افزایش معنیدار طول و وزن
ماهیها در گروه تیمار افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشااای
منطقی به نظر میرساااد؛ هرچند تحقیقات تکمیلی در این
زمینه پی شنهاد می شود ( .)Al-Dubakel et al., 2012در
کس نتایج این مطالعه نشااان دهنده پتانساایس روغن ساایاه
دانه به میزان  1/5درصااد در بهبود عملکرد رشااد ،فعالیت
آنتیاکسااایدان و فعالیت آنزیم های گوارشااای در ماهی
سیچالید الکتریک زرد است.

تشکر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوه شی دان شکده
دامپزشکی دانشگاه تبریز انجام گرفتهاست.
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