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چکیده
تحقیق حا ضر با هدف تعیین اثرات ر سوراترول به عنوان یک پلی فنول طبیعی ،بر شاخصهای ر شد و تغذیه ماهی زبرا ( )Danio rerioانجام شد.
ر سوراترول طی یک دوره  60روزه روی  ۱۲0عدد ماهی زبرا بالغ با وزن تقریبی  ۲±0/3گرم و طول  3±0/5سانتیمتر که به صورت ت صادفی به ۲
گروه ا صلی که هر یک شامل  ۴زیر گروه فرعی بودند (در کل  ۸تیمار) به شرح زیر تق سیم شدند :دو گروه ا صلی تحت تاثیر گلوکز افزوده شده در
آب آکواریوم ( )+Gو بدون گلوکز ( )-Gو هر یک ازین دو گروه به  ۴زیر گروه با عنوان ( شاهد=( ،)CTRLر سوراترول= )RSVبا دوزهای ۲0،۱0و 30
ماکرو مول بر لیتر بود .ماهیان به صووورت تصووادفی به تعداد  5عدد در  ۲۴مخزن ( ۸تیمار با  3تکرار) با حجم  3لیتر توزیع شوودند .در پایان دوره
میزان وزن بد ست آمده ،ضریب تبدیل غذایی ،ن سبت کارایی پروتئین ،نرخ ر شد ویژه و شاخص ر شد بدن و آنزیمهای آ سپارتات آمینو تران سفراز
( ،)ASTآالنین آمینو ترا سفراز ( ،)ALTآلکانین ف سفاتاز ( )ALPارزیابی شدند .برا ساس نتایج بد ست آمده بی شترین میزان ضریب تبدیل غذایی
مربوط به گروه ر سوراترول ۲0تحت تاثیر گلوکز ( )G+RSV30بود .بی شترین میزان نرخ بازده پروتئین ،نرخ ر شد ویژه و افزایش وزن بدن مربوط به
گروه کنترل بدون گلوکز بود و اختالف معنیداری در بین تی مار ها مشووووا هده نشوووود .هم چنین تی مار گروه رسووووراترول ۲0بدون گلوکز
()G-RSV20کمترین میزان آنزیم ( )ALPرا دارا بود و اختالف معنیداری با سایر گروهها مشاهده نشد و تیمار گروه کنترل بدون گلوکز ()G-CTRL
کمترین میزان آنزیمهای ( )ASTو ( )ALTرا دارا بودند و اختالف معنیداری با سووایر گروهها مشوواهده شوود ( .)P>0/05نتایج بدسووت آمده از این
تحقیق حاکی از آن ا ست که ر سوراترول اثر مثبتی روی شاخصهای ر شد و آنزیمهای  ASTو  ALTندا شته ولی باعث بهبود عملکرد آنزیم ALP
شده است.
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Abstract
The present study was performed to determine the effects of resveratrol as a natural polyphenol on growth and
nutrition indices of zebrafish (Danio rerio). Resveratrol was performed over a period of 60 days on 120 adult
zebrafish with approximate weight of 2 ± 0.3 g and length of 3 ± 0.5 cm, which were randomly divided into 2
main groups, each of which consisted of 4 subgroups (a total of 8 Treatment) were divided as follows: The
two main groups under the influence of added glucose in aquarium water (+ G) and without glucose (-G) and
each of these two groups into 4 subgroups (control = CTRL) , (resveratrol = RSV ) With doses of 20, 10 and
30 micromole per liter. Fish were randomly distributed in 5 pieces into 24 tanks (3 treatment in 3 replicant)
with a water volume of 3 liters. At the end of the period, weight gain, feed conversion ratio, protein efficiency
ratio, specific growth rate and body growth index and enzymes of aspartate aminotransferase (AST), alanine
aminotransferase (ALT), alkannin phosphatase (ALP) were evaluated. According to the results, the highest
feed conversion ratio belonged to the resveratrol 20 group under the influence of glucose (G + RSV30). The
highest rate of protein efficiency ratio, specific growth rate and body weight gain belonged to the glucose-free
control group and no significant difference was observed between treatments. Also, the treatment of resveratrol
20 group without glucose (G-RSV20) had the lowest amount of enzyme (ALP) and no significant difference
was observed with other groups and the treatment of control group without glucose (G-CTRL) had the lowest
amount of enzymes (AST) and (ALT) and a significant difference was observed with other groups (p <0.05).
The results of this study indicate that resveratrol did not have a positive effect on growth indices and AST and
ALT enzymes but improved ALP enzyme function.
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 .1مقدمه
تغذیه به عنوان یک عامل مهم در عملکرد تولید مثل
و سوووال مت گو نه های ماهی شووو ناخ ته شوووده اسوووت
( )Izquierdo et al., 2001مکملهای غذایی یا افزودنیها
برای بهبود کارایی رشوود ،سووالمت آبزی ،افزایش پایداری
حبههای غذایی یا پلت و بهبود طعم غذا به کار میروند و
دو د سته مکملهای سنتزی (هورمونها ،آنتی بیوتیکها
و رنگدانههای صنعتی) و مکملهای طبیعی (انواع گیاهان
و عصووواره های آن ها ،جلبک ها ،باکتری ها و مخمر ها) را
شووامل میشوووند .از جمله این مواد طبیعی ،گیاهاناند که
منبع طبیعی از مواد افزایشدهنووده رشوووود هسوووتنوود
( .)Sivaram et al., 2004برخی مطالعات نشان داده اند که
عصوواره گیاهان مختلف میتواند باعث بهبود ضووریب تبدیل
غذایی ،کاهش ز مان دوره پرورش برای عرضوووه به بازار و
کاهش هزینههای پرور شی شوند ) (Javed et al., 2009و
برخی از مواد گ یاهی مانند عصووواره یا برخی از ترکیبات
گ یاهی مختلف را برای افزایش کارایی غذایی میتوان به
جیره افزود (Gholipour Khani et al., 2017) .رسوراترول
 ۴ ،5 ،3( Resveratrolتری هیدروکسی استیلبن) یک ماده
مغذی است که به دلیل پتانسیل دارویی مورد توجه بسیاری
از محققین قرار گرفته اسوووت (.)Aggarwal et al., 2003
ر سوراترول یکی از آنتی اکسیدانهای قوی ا ست و در 7۲
گونووه گیووا هی از ج ملووه ا ن گورهووای قر مز ،توت و
در انووواع توووتهووای آب وی ،زغووال اخووتووه وجووود دارد
( .)Marambaud et al., 2005این ماده به عنوان یک
ترکیب شوووگفت انگیز دارای مزایای بی شوووماری اسوووت.
رسوراترول بطور گسترده در بدن متابولیزه می شود و کبد
و ریه ها به عنوان اصووولیترین مکان های متابولیسوووم آن
شناخته میشوند (.)Szkudelski and Szkudelska, 2015
ماهی زبرا با نام علمی  Danio rerioاز ماهیان زینتی
آب شیرین و مناطق گرمسیری است که زیستگاه آن شرق
ه ند ،بنگالدش ،پاکسووو تان ،م یان مار و ن پال اسووووت
( .)Saddhe et al., 2013این ماهی به علوووووت عوووووادت
پوذیری خوبی که دارد از جمله ماهیان زینتی و آکواریمی
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محسوووب میشووود و دارای رژیم غذایی همه چیز خواری
اسووت و اصوووال از پالنکتونهای جانوری ،حشوورات ،الرو
ح شرات و فیتوپالکتون تغذیه کرده و نگهداری آنها آ سان
ا ست ( .)Saddhe et al. 2013با توجه به سهولت تکثیر و
تول یدم ثل و رژیم غذایی ه مه چیز خواری و هم چنین
وسوویع بودن دامنه تحمل حرارتی ،این گونه توانسووته ن ر
عالقهمندان زیادی را به خود جلب کند و در بسووویاری از
آزمایشوووها از آن به عنوان مدل آزمایشوووگاهی اسوووتفاده
می کننوود ( Torno .)Saddhe et al. 2013و همکوواران
( )۲0۱9به بررسوووی اثرات رسووووراترول و جینسوووین
( )Genisteinبر ر شد و ترکیب ا سیدهای چرب ماهی قزل
آالی رنگین کمان پرداختند و به این نتیجه رسووویدند که
رسووووراترول میتواند یک مکمل بالقوه برای رشووود ماهی
باشوود .هم نین  Ranو همکاران ( )۲0۱7به بررسووی اثر
رسووووراترول بر بهبود اختالل ناشوووی از رژیم غذایی در
متابولیسووم چربی در ماهی زبرا پرداختند .با این توصوویف
تحقیق حاضوور با هدف بررسووی اثر رسوووراترول بر بهبود
اختالالت ناشووی از افزایش بیش از حد گلوگز در آکواریوم
ماهی زبرا بر شاخصهای رشد و تغذیه و هم نین کبد به
عنوان اندام اصووولی در ذخیره و متابولیسوووم گلوکز انجام
گردید .با توجه به اهمیت رسوووراترول و اهمیت اقتصووادی
این گونه زینتی ،تحقیق حاضووور با هدف ارزیابی عملکرد
احتمالی رسووووراترول بر شووواخص های رشووود ،تغذیه و
آنزیمهای کبدی ماهی زبرا  Danio rerioانجام شد.

 .2مواد و روشها
 .2.1شرح آزمایش
آزمایش با  ۱۲0عدد ماهی زبرا (از آزمایشوووگاه ماهی
زبرا دان شگاه علوم پز شکی شهر تامپره ،ک شور فنالند تهیه
شوووود ند) با وزن م یانگین  ۲±0/3گرم و طول 3±0/5
سانتیمتر صورت گرفت .ماهیان به صورت ت صادفی در ۸
تیمار و هر تیمار دارای سه تکرار ،به تعداد  ۱5عدد در هر
مخزن با حجم  ۲لیتر به و در دمای  ۲۸درجه سانتی گراد
با دوره نوری  ۱0ساعت تاریکی نگهداری شدند .اک سیژن
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محلول با کمک پمپ هوای آکواریومی باالی  7میلی گرم
در لیتر و  pHدر م حدوه  7طی دوره نگ هداری ماهی ها
حفظ شد .غذادهی سه بار در روز و با خوراک تجاری ویژه
ماهی زبرا  GEMMA Microساخت شرکت  Skrettingبا
فرمول  59در صد پروتئین ۱۴ ،در صد چربی 0/۲ ،در صد
فیبر و  ۱۴درصوود خاکسووتر انجام شوود .پس از یک دوره
سووواز گاری  3هف ته ای ،ماهی های زبرای بالغ به طور
تصادفی در  ۸مخزن با حجم  3لیتر آب قرار گرفتند.

 .2.2طرح آزمایش و تیمارها
طرح آماری در این تحقیق کامالً تصووادفی بود .مطابق
با جدول زیر تیمارها به دو گروه اصووولی آزمایش ( حاوی
گلوکز =  )+Gو (بدون گلوکز=  ) -Gتقسیم شدند .هر یک
از گروههووای اصووولی شوووواموول  ۴زیر گروه بووا عنوان
شاهد= ،CTRLر سوراترول=  RSVبا دوزهای ۲0،۱0و 30
ماکرو مول بر لیتر بود (جدول .)۱

جدول  -1تیمارهای آزمایشی تحت تاثیر رسوراترول
تیمارها

رسوراترول
ماکرومول بر لیتر

گلوکز

(۱کنترل)

ندارد

ندارد

( ۲کنترل گلوکز)

ندارد

دارد

3

۱0

ندارد

۴

۲0

ندارد
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30

ندارد
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۱0

دارد

7

۲0

دارد

۸
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در این تحقیق برای افزایش میزان ق ند خون ماه یان،
از روش افزودن گلوکز به آب مخزن ها اسوووت فاده شووود
( .)Zang et al., 2017پودر گلوکز ا ستفاده شده متعلق به
شووورکت  Merckآلمان بود .غل ت گلوکز منوهیدرات در
آب مخزنها طی مدت  ۱0روز از صوووفر به  7۲گرم در دو
لیتر ( 36گرم در لیتر) آب مخزن رسووانده شوود .به طوری
که ماهیان به مدت  ۴روز در دوز  50میلی موالر گلوکز
منو ه یدرات (۱۸گرم) و پس از آن به مدت  3روز در دوز
 ۱00میلی موالر ( 36گرم ) و ب عد در ن ها یت به مدت 3
روز در دوز  ۲00میلی موالر( 7۲گرم) گلوکز منو ه یدرات
در دو لیتر آب قرار داده شدند (.)Tseng et al., 2009
تیمارهای حاوی رسووووراترول در معرض 30 ،۲0 ،۱0
ماکرومول بر لیتر رسووووراترول ( )Jamison, Canadaقرار
گرفتند ( .)Ran et al., 2017برای این من ور از کپسووول

دارویی رسوراتول استفاده شد .هر کپسول حاوی  50میلی
گرم ر سوراترول بود که برای ساخت دوزهای مورد نیاز در
این تحقیق یک کپسول را در  ۸لیتر آب حل کرده و برای
دوز  ۱/۴ ،۱0لیتر ،دوز  ۲/6 ،۲0لیتر و برای دوز ۲ ،30
لیتر از این محلول بووه مخزنهووای تیمووارهووای بووا دوز
( )30،۲0،۱0ر سوراترول ا ضافه شد .در تیمارهای حاوی
(گلوکز +رسوووراترول) ،رسوووراترول در غل ت  ۱00و ۲00
میلی موالر گلوکز به تیمارها اضافه شد.

 .2.3زیست سنجی و شاخصهای رشد ماهیان
بررسی روند رشد و تغذیه ،زیست سنجی ماهیها توسط
ترازوی دیجی تالی با دقت 0/0۱گرم و خط کش با دقت ۱
میلی متر انجام شووود .معیارهای محاسوووباتی در این مطالعه
شوووامل وزن بدسوووت آمده ،ضوووریب تبدیل غذایی )،(FCR
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نسووبت کارایی پروتئین) ،(PERنرخ رشوود ویژه ) (SGRو
درصوووود افزایش وزن بدن ( )BWIبود ند که از طریق
رابطههای زیر محاسبه شدند (.)Torno et al., 2019
= ضریب تبدیل غذایی()FCR
مقدار غذای مصرفی (گرم)  /وزن به دست آمده (گرم)
= نرخ کارایی پروتئین()PER
وزن به دست آمده (گرم)  /پروتئین مصرف شده (گرم)
= نرخ رشد ویژه()SGR
 × ۱00طول دوره آموزش(/لگاریتم وزن ثانویه  -لگاریتم وزن اولیه)

= درصد افزایش بدن ()BWI
 × ۱00وزن اولیه(/وزن اولیه  -وزن ثانویه)

 .2.4سنجش میزان آنزیمهای پالسمایی کبدی
سووونجش میزان آنزیمهووای پالسووومووایی کبوودی
( )ALP, AST, ALTبه روش  ( IFFCفدراسووویون بین
المللی شوویمی بالینی و طب آزمایشووگاهی) با اسووتفاده از
کیووتهووای آزمووایشوووگوواهی پووارس آزمون و توسوووط
د ستگاه VITACHI 917با سری ساخت ۱9۸۸ - ۱99۴
صوووورت گرفت ( .)Vinod et al., 2018تجزیه و تحلیل
داده ها در محیط نرم افزار  SPSSنسووو خه  ۲۱صوووورت
پذیرفت .در ابتدا شوورط نرمال بودن دادهها با اسووتفاده از
آزمون  Shapiro-wilkبررسی شد.

 .2.5تجریه و تحلیل آماری دادهها
برای مقای سه میانگین دادهها ،از آزمون تجزیه واریانس
یک طرفه ( )One way ANOWAا ستفاده شد و از روش
تجز یه واریانس دو طرفه ( )Two way ANOWAج هت
تعیین اختالف بین اثرات اصووولی سوووطوح متغیرها بهره
گرفته شوود .سووط اختالف بین میانگین تیمارها و اثرات
اصلی با آزمون چند دامنه  Duncanدر سط  0/05درصد
تعیین شد.
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 .3نتایج
نتایج مندرج در جدول ۲بیان میکند که بیشوووترین
میزان ضووور یب ت بد یل غذایی ( )FCRمربوط به گروه
( )G+RSV30بود و اختالف معنیداری با سوووایر گروه ها
مشوووا هده نشووود .در حالی که کمترین میزان در گروه
( )G-CTRLم شاهده شد که اختالف معنیداری با سایر
گروهها نداشوووت ( .)P<0/05در بررسوووی نتایج نرخ بازده
پروتئین ( ،)PERنرخ رشد ویژه ( ،)SGRافزایش وزن بدن
( )BWIبیشترین میزان مربوط به گروه ( )G-CTRLبود و
اختالف معنیداری با سایر گروهها م شاهده ن شد در حالی
که کمترین میزان در این سوووه فاکتور مربوط به گروه
( )G+RSV20بود و اختالف معنیداری با سوووایر گروه ها
مشاهده نشد (.)P<0/05
نتایج نشوووان داد که بیشوووترین میزان آنزیم کبدی
آ سپارتات آمینو تران سفراز در ابتدای دوره آزمایش ،مربوط
به گروه ( )G-RSV20بود و اختالف معنیداری با سوووایر
گروهها مشوواهده شوود ( .)P>0/05در حالی که در انتهای
نمونووه برداری بیشوووتر ین میزان مربوط بووه گروه (G-
 )RSV10بود و اختالف معنیداری با سایر گروهها مشاهده
شوود ( .)P>0/05در انتهای دوره آزمایش ،کمترین میزان
این آنزیم درگروه ( )G-CTRLمشوواهده شوود (.)P>0/05
در آنزیم کبدی آالنین آمینو ترانسفراز بیشترین میزان در
ابتدای دوره آزمایش ،مربوط به دو گروه ()G-RSV 10,20
بود و اختالف معنیداری با سووووایر گروه ها مشووووا هده
شووود( .)P>0/05در حالی که در انت های نمو نه برداری
بیشوووترین میزان مربوط بووه گروه ( )G-RSV10بود و
اختالف معنیداری با سوووایر گروه ها مشوووا هده شووود
( .)P>0/05در انت های دوره آز مایش ،کمترین میزان این
آنزیم درگروه ) (G-CTRLو اختالف معنیداری با سوووایر
گروهها مشوواهده شوود ( .)P>0/05بیشووترین میزان آنزیم
کبدی آلکانین ف سفاتاز در ابتدای دوره آزمایش ،مربوط به
گروه ( )G-RSV20بود و اختالف معنیداری با سووووایر
گروهها مشوواهده شوود ( .)P>0/05در حالی که در انتهای
نمونه برداری بی شترین میزان مربوط به گروه ()G-CTRL
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( )G-RSV20و اختالف معنیداری با سایر گروهها مشاهده
نشد (جدول.)3

بود و اختالف معنیداری با سایر گروهها مشاهده ن شد .در
انت های دوره آز مایش ،کمترین میزان این آنزیم درگروه

جدول  -2تاثیر رسوراترول روی شاخصهای ضریب تبدیل غذایی) ،(FCRنرخ بازده پروتئین ) ،(PERنرخ رشد ویژه )،(SGR
افزایش وزن بدن ) (BWIبرای هر گروه حداقل از  5زبرافیش استفاده شد .دادهها به صورت  mean±SEMبیان شدند.
تیمارها

ضریب تبدیل غذایی

نرخ بازده پروتئین

نرخ رشد ویژه

افزایش وزن بدن

FCR

PER

SGR

BWI

0/0۱±0/006 cd

۱۴0/67±3۸/09 a

3/0۱±۱/03 e

9۱/۴۴±۲3/7d

0/0۱±0/006

9۱/5۲±۲۸/3۱

۱/۴5±0/3۸

35/9۱±۱0/۸۱

کنترل بدون گلوکز
رسوراترول  ۱0بدون گلوکز

cd

b

cd

bc

رسوراترول  ۲0بدون گلوکز

0/0۱۴±0/00۱ bc

۱5/۲5±۸/۱6 a

0/37±0/09bc

۸/63±۱۲/۲ab

رسوراترول  30بدون گلوکز

0/05±0/00۲ abc

35/59±6/۲5 a

0/۸۴±0/0۸ a

۱6/۲۴±۴/9۴a

کنترل با گلوکز

0/۱±0/057

b

۲0/33±۸/۲6

ab

0/۲۸±0/09

6/۲۱±3/55

0/۱۱±0/0۴۸

a

۱6/9۴±5/۸7

ab

0/39±0/09

d

رسوراترول  ۱0با گلوکز

ab

a

a

۸±۲/۲5

رسوراترول ۲0با گلوکز

0/۱3±0/0۴۸ a

۱3/55±5/۸7 a

0/۲7±0/09ab

5/۴9±۲/3۴ a

رسوراترول 30با گلوکز

0/۲±0/ 00۱ cd

۱03/3۸±3۴/9 b

۲/5۲±۱/۲۲de

73/37±۴۱/۲5cd

آنالیز واریانس دو طرفه
گلوکز

0/0۴

0/00

0/00

0/00

رسوراترول

0/03

0/۲9

0/0۱

0/۱۱

گلوکز × رسوراترول

0/00

0/05

0/0۴

0/06

-وجود حروف مشابه انگلیسی در باالی اعداد نشانه عدم وجود اختالف معنیدار در بین تیمارها است.

جدول  -3تاثیر رسوراترول روی آنزیمهای  AST,ALT ,ALPدر دو سطح قند خون  )Mm( 200 ،50بر روی زبرافیش.
وجود حروف مشابه نشانه عدم وجود اختالف معنیدار میباشد.
مقدار آنزیم کبدی
 SGOTدر ابتدا

مقدار آنزیم کبدی
 SGOTدر انتها

AST U/L

AST U/L

مقدار آنزیم
کبدی SGPTدر
ابتدا ALT U/L

967/53±۱/96

75±0/ ۲

a

۱۸۱/۲±0/65

h

6۸6/36±0/6

c

300/33±0/۸5

35۴/03±0/35

d

5۸3/۱3±0/6۱

۱05±0/6

رسوراترول  30بدون گلوکز

۱۴۴6/33±35/۱۱ c

۱359/۸±۱/۱۱ e

۲96/۴3±0/۸6 c

30۲/7±0/۴5 e

۲۴7/۱±0/75 abc

۲۲0/۱±0/۴5

کنترل با گلوکز

۱5۱5/۲5±۲7/3۱ c

۱6۲5/33±0/۲ a

553/۴±0/9۱ e

570/۲5±۱/۲۴ d

3۲۸/۴3±0/۸6 c

3۴0/۲7±0/9۴

رسوراترول  ۱0با گلوکز

۱36۲/03±۱۴/۱۸

۱3۸۸±۲/۴۸

۲۸۸/۲6±۱/۱۲

3۸7/۸3±۱/77

۱65/۲6±0/۸3

۲۲0/۱±0/55

۲۴7/۴±0/9۱

۱9۱/5±0/۸5

۲0۸/7±0/5۱

۲0۸/۱±0/۸۱ d

۲7۸/۱±0/36bc

۱96/5±0/75

تیمارها

7۴۴±۱۴/۴ b

کنترل بدون گلوکز
رسوراترول  ۱0بدون گلوکز
رسوراترول  ۲0بدون گلوکز

رسوراترول ۲0با گلوکز
رسوراترول 30با گلوکز

a

۴6۴/93±60/۲7
۱9۲7/66±۲0/۸۱

e

c

d

۱7۸3/۱±۱۲/۲۸

۱۴۴7/6±۱6/6۴ c

b

h

d

c

۱777/۲6±0/۸7

5۸۱/56±0/75

۱۲5۱/۲±۱/05

f

5۸7/73±0/9۲

۱۱۸۴/7±۱/۱5

۱5۱۴/۴6±0/۸ g

ALT U/L

IFCC

U/L IFCC

۱9۸/66±0/۱5

756/۱±0/9۸
359/۱3±0/76

a

f

f

مقدار آنزیم کبدی
 SGPTدر انتها

مقدار آنزیم کبدی
 ALPدر ابتدا U/L

مقدار آنزیم کبدی
 ALPدر انتها

c

b

۲۴3/06±۱

۴70/73±0/37 d

f

g

c

ab

a

ba

آنالیز واریانس دو طرفه
گلوکز

0/00

0/00

0/00

0/00

0/0۱

0/۸۱

رسوراترول

0/00

0/00

0/00

0/00

0/06

0/9۴

گلوکز × رسوراترول

0/00

0/00

0/00

0/00

0/۱6

0/66

-وجود حروف مشابه انگلیسی در باالی اعداد نشانه عدم وجود اختالف معنی دار در بین تیمارها است.

ارزیابی اثرات رسوراترول به عنوان یک پلی فنول طبیعی بر...

 .4بحث و نتیجهگیری نهایی
طبق نتایج بدسوووت آمده بیشوووترین میزان نرخ بازده
پروتئین ،نرخ رشووود ویژه و افزایش وزن بدن مربوط به گروه
کنترل بود و رسوراترول نتوانسته بود باعث باال رفتن این سه
فاکتور رشد شود .به ن ر میرسد رسوراتول به نوعی منجر به
افزایش متابولیسم میشود ( .)Spranger et al., 2003نتایج
 Ranو همکاران ( )۲0۱7ن شان داد که ،تیمار ر سوراترول
با دوز  ۲0ماکرومول بر لیتر به مدت  ۸هفته بر طول بدن،
وزن بدن و فاکتور و ضعیت در ماهی زبرا تاثیر نمی گذارد.
کاهش کارایی مکمل رسوووراترول احتماالً به دلیل کاهش
دوز کمتر رسووووراترول ،دوره درمان کوتاهتر و اختالف در
گونهها اسووت .نتایج تحقیقات  Tornoو همکاران ()۲0۱9
نشووان میدهد که ،قزل آالی تحت درمان با رسوووراترول
سط لیپید بدنش کمی پایین تر از گروه شاهد ا ست که
ممکن ا ست ن شان دهنده تعامل ر سوراترول با متابولی سم
چربی قزل آالی رنگین کمان باشد.
تحقیقات ن شان میدهد که ر سوراترول و جین سین
هر دو به طور بالقوه قابلیت هضووم چربی و انرژی ناخالص
را کاهش میدهند و بنابراین ممکن ا ست منجر به کاهش
محتوای لیپیدها و اختالل در میزان ر شد ماهی قزل آالی
رنگین کمان شوووند ( .)Torno et al. 2019رسوووراترول
منجر به کاهش شوووواخص های رشوووود به جز FCR
در م قایسوووه با تی مار حاوی کربوه یدرات باال در ماهی
 Megalobrama amblycephalaموووویشوووووووود
( .)Shi et al., 2018این نتیجه قابل توجیه اسوووت زیرا
ر سوراترول میتواند م صرف خوراک ماهی را کاهش دهد،
بنووابراین منجر بووه رشوووود کمتر موواهی میشوووود
( .)Zhang et al., 2018; Menoyo et al., 2019همانند
نتایج بدسوووت آمده در این تحقیق که رسووووراترول باعث
کاهش ضریب تبدیل غذایی ن سبت به دیگر تیمارها شد
در صورتی که در انتهای آزمایش بی شترین میزان ضریب
تبدیل غذایی مربوط به گروه کنترل تحت تاثیر گلوکز بود.
مکمل رسووووراترول باعث کاهش وزن بدن در موش های
چاق شده می شود ( .)Lagouge et al., 2006همانطوریکه
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در نتایج مشوواهده شوود ،با افزایش سووط رسوووراتول در
تیمارهای آزمایشی ،کاهش فاکتورهای رشد رخ داده است.
این نتایج با نتایج تحقیق دیگری بر اثر عصووواره گیاه پونه
کوهی ) (Mentha longifoliaبر ماهی کپور همخوانی دارد.
در ماهی سوووفید غل ت  0/۱درصووود پونه کوهی موجب
افزایش رشوود و دوزهای باالی عصوواره پونه کوهی  0/5و ۱
در صد باعث کاهش ر شد ماهیان می شود که علت کاهش
رشد در دوزهای باال وجود ترکیبات و اسیدهای چرب سمی
موجود در ع صاره ا ست (.)Gholamhosseini et al., 2020
تفاوت عملکردی رسووووراتول همراه با سوووایر ترکیبات و
عصووارههای گیاهی روی ماهیان مختلف به اثبات رسوویده
اسوووت Choi .و همکاران ( )۲0۱5با افزودن  ۱0 ،5و ۱5
گرم بر کیلوگرم عصاره جلبک قرمز Porphyra yezoensis
به جیره غذایی به مدت  9هف ته ،افزایش معنیداری در
میزان رشوووود روزا نه و وزن درکفشووووک ماهی زیتونی
) (Paralichthys olivaceusرا در مقایسووه با گروه شوواهد
ن شان دادند ،ولی افزودن  ۲0گرم بر کیلوگرم جلبک قرمز
تاثیری روی رشد نداشته ا ست .نتایج بد ست آمده در این
تحقیق نشووان داد که رسوووراترول نتوانسووته باعث پایین
آمدن آنزیمهای  ASTو  ALTشووود و تیمار ()G-CTRL
در پایان دوره آزمایش دارای کمترین میزان این آنزیم ها
بود .برخی نتایج نشووان میدهد که رسوووراترول اثری روی
اسوووت ئاتوز ک بدی نداشووو ته و هم چنین با عث افزایش
آ نز یمهووای کبوودی مووا ننوود  ALTو  ASTمیشوووود
( .)Chachay et al. 2014هم نین گروه ( )G-RSV20در
پا یان دوره آز مایش کمترین میزان آنزیم  ALPرا دارا بود.
آنزیمهای  ALTو  ASTو  ALPبه عنوان شاخص آسیبهای
کبدی به کار میروند و مقادیر زیاد این آنزیمها ممکن اسووت
ن شان دهنده دژنرا سیون ،نکروز و از بین رفتن کبد به خاطر
آسوویب سوولولی باشوود ( .)Bhardwaj et al., 2009ترانس
آمینازهای کبدی  ALTو  ASTاز حساسترین نشانگرهای
بیوشوویمیایی بوده و از شوواخصهای سوورمی برای بررسووی
عملکرد کبوود و در تشوووخیص بیموواریهووای کبوودی و
شوووواخصهووای نکروز کبوودی محسووووب میشوووونوود
( .)Ali et al., 2015مطالعات متعددی اثرات سوووودمند

۱۴00  پاییز،3  شماره،7۴  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

نتیجه گیری کلی
به طور کلی با تو جه به ن تایج بدسوووت آ مده از این
آزمایش میتوان چنین بیان نمود که ر سوراترول به عنوان
یک پلی فنول طبیعی باعث افزایش عملکرد ضریب تبدیل
 نرخ رشووود ویژه و نرخ،غذایی و کاهش افزایش وزن بدن
 هم نین رسوراترول اثر.کارایی پروتئین در ماهی زبرا شد
 دارد ولی تاثیر زیادیALP مثبتی بر کاهش آنزیم کبدی
 در ماهی هایALT  وAST در کاهش آنزیم های ک بدی
.زبرا بالغ نسبت به گروه کنترل نداشت
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