
Journal of Marine Medicine 

Autumn 2021, Volume 3, Issue 3 

Pages: 162-168 

 10.30491/3.3.163 

*Corresponding author: Sajjad Pourmozaffar, Email: Sajjad5550@gmail.com  
  Address: Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e-Lengeh, Iran 

 

 
Evaluation of the Effects of Silybum marianum Methanolic Extract on 

Liver Function and Growth Parameters in Common Carp (Cyprinus 

carpio) 

 
Reza Nahavandi 1, Mohadeseh Ahmadi 2, Hossein Jafari 3, Ali Sadeghi 4, Abdolreza 

Jahanbakhshi 5 , Saeid Tamadoni Jahromi 6, Sajjad Pourmozaffar 7 * 
 

1 Animal Science Research Institute of Iran (ASRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization 

(AREEO), Karaj, Iran 
2 Department of Fisheries, Islamic Azad University Azad Shahr Branch, Gorgan, Iran 

3 Marine Medicine Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
4 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources, Gorgan, Iran 
5 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and 

Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran 
6 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural 

Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran 
7 Persian Gulf Mollusks Research Station, Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries 

Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e-Lengeh, 

Iran 

 
Received: 6 May 2021 Accepted: 26 May 2021 

Abstract 
Background and Aim: Silybum marianum is a plant with effective medicinal agents. The aim of this study 

was to evaluate the effects of Silybum marianum methanolic extract on liver function and growth parameters in 

common carp (Cyprinus carpio).  

Methods: 180 fish with an average weight of 10.40±1.12 g were treated in a randomized design in 4 groups 

with 3 replications (15 fish per replication). The control had treatment without alcoholic extract and the treatments 

of the other three groups had 2.5, 5 and 10 g of Silybum marianum extract per kg of food, respectively. Every 15 

days after anesthesia, biometrics and growth indices were assessed in all fish. Liver enzyme function was 

measured in the blood at the end of the study (day 90).   

Results: The highest final weight (46.20±1.34), body weight gain (36.30±1.50) and specific growth rate 

(1.55±0.12) in the treatment containing 10 g of alcoholic extract of Silybum marianum was observed, that had a 

significant difference in comparison to the control treatment (P<0.05). Also, the highest and lowest feed 

conversion ratios were observed in the control treatment (1.75±0.11) and in the treatment containing 10 g of 

extract (1.25±0.12), respectively (P<0.05). The levels of alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase 

(ALT) and aspartate aminotransferase (AST) enzymes in the treatment containing 10 g of extract were lower than 

other treatments, but no significant difference was observed between these enzymes in different treatments 

(P<0.05).   

Conclusion: According to the findings of the present study, consumption of alcoholic extract of Silybum 

marianum by common carp improved growth performance as well as the liver enzymes function. 
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 25/23/1422 پذیرش مقاله:     16/22/1422 دریافت مقاله:

   دهکیچ
اند. هدف های دارویی مؤثری برای آن قائل شدهیکی از گیاهانی است که جنبه( Silybum marianum) گیاه خار مریم ف:هدزمینه و 

( Cyprinus carpioهای کبدی در ماهی کپور معمولی )اثر عصاره الکلی گیاه خار مریم بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم تعیین از این مطالعه،

   بود.
تکرار )با تعداد  3تیمار آزمایشی و  4در یک طرح تصادفی با گرم  42/12±12/1 وزنیماهی با میانگین  بچهقطعه  182تعداد  ها:روش

، 5/2ارای به ترتیب د سه گروه دیگرقطعه در هر تکرار( مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار شاهد )بدون عصاره  الکلی( و تیمارهای آزمایشی  15

 ماهیانهای رشد و شاخص سنجیزیست ،بیهوشی از بعد باریک روز 15 هر .ریم به ازای هر کیلوگرم غذا بودگرم عصاره گیاه خار م 12و  5

 در خون سنجش شد. (،02های کبدی در پایان دوره آزمایش )روز فعالیت آنزیم .شدمیمحاسبه 

 12( در تیمار حاوی 55/1±12/2( و نرخ رشد ویژه )32/36±52/1افزایش وزن بدن ) (،22/46±34/1بیشترین وزن انتهایی ) ها:یافته

(. P<25/2)داری داشت گرم عصاره الکلی گیاه خار مریم در کیلوگرم جیره غذایی مشاهده شد که در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف معنی

 (25/1±12/2) گرم عصاره 12حاوی ( و در تیمار 75/1±11/2همچنین بیشترین و کمترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب در تیمار شاهد )

در تیمار  (AST) و آسپارتات آمینوترانسفراز (ALT) ، آلانین آمینو ترانسفراز(ALP) های آلکالین فسفاتاز(. میزان آنزیمP<25/2مشاهده شد )

ها در تیمارهای مختلف مشاهده نشد داری میان این آنزیمنسبت به تیمارهای دیگر کمتر بود ولی اختلاف معنیگرم عصاره  12حاوی 

(25/2<P.) 

استفاده خوراکی از عصاره الکلی گیاه خار مریم موجب بهبود عملکرد رشد و همچنین های مطالعه حاضر، طبق یافته گیری:نتیجه

  شد.ماهی کپور معمولی های کبدی فعالیت آنزیم
 

  های کبدی.گیاه خار مریم، ماهی کپور معمولی، رشد، آنزیم ،عصاره الکلی :هاکلیدواژه
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 و همکاران نهاوندی / 164

 0011 پاییز، 3 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت جهان و نابودی منابع 

اری بردهای به وجود آمده توسط بشر و بهرهطبیعی در اثر آلودگی
ترین خطری است که از منابع طبیعی، کمبود غذا بزرگ رویهبی

کند. افزایش تولید پروتئین از طریق جوامع بشری را تهدید می
 پذیر است، ولی با توجهوری امکانپرافزایش صید و افزایش آبزی

پروری به عنوان یک راهکار به محدود شدن صید از منابع آبی، آبزی
تواند از طریق تأمین پروتئین موردنیاز انسان نقش اساسی، می

(. از آنجایی که توجیه اقتصادی پرورش آبزیان 1مهمی را ایفا کند )
پرورش آبزیان  های مختلف تولید وجنبه ،استبسیار حائز اهمیت 

ای هگیرد. از روشمانند رشد و بقا مورد بررسی و تحقیق قرار می
کرد که  ها اشارهبیوتیکتوان به استفاده از آنتیافزایش تولید، می

اما خود این مواد باعث  شوداستفاده از آنها منجر به بهبود رشد می
تغییر فلور  .مشکلات جدیدی در بخش تولید شده است ایجاد
( به شودروبی روده )که باعث تغییرات در سلامت میزبان میمیک

محیطی و افزایش های زیستآلودگی سوی فلور نامتعادل،
(. به 2هستند ) این مشکلاتهای جاری تولید ماهی برخی از هزینه

همین دلیل امکان جایگزینی مواد افزودنی جدید طبیعی به جای 
ر مطالعات مختلف مورد ها در رژیم غذایی آبزیان دبیوتیکآنتی

ه اند کبررسی قرار گرفته است. برخی از این مطالعات نشان داده
 Psidium) توان برخی از مواد گیاهی همچون سیدیم گواجاوامی

guajava) (3( به صورت عصاره، لیمو )به صورت 5( و آویشن )4 )
( به صورت پودر برای افزایش کارایی رشد به جیره 6اسانس و سیر )

 افزود.
 2گیاهی است  Silybum marianumخارمریم با نام علمی 

متر سانتی 52-72ای به طول ساله با رنگ بنفش و خاردار که ساقه
مارین که خود ای به نام سیلیمادهگیاه خارمریم دارای (. 7دارد )

 بین،بین، ایزوسیلیهای سیلینام ایزومر اصلی به 4شامل 
رات گیاه را باشد که بیشترین اثدیانین و سیلی کریستین میسیلی

موجود در گیاه  مارین (. سیلی8اند )به این دسته از مواد نسبت داده
 سبب ه ویی داشتاکسیدانی و ضد باکتریاهای آنتیخارمریم فعالیت

. شودمی پیدهایل پراکسیداسیون مهار و آزاد هایرادیکال کاهش
 خلیهت برابر در مقاومت سبب و بوده التهابی ضد اثرات دارای بعلاوه
 پروتئین نتزس کبد، پارانشیم آسیب هنگام به و شده گلوتاتیون ذخایر
اندام کبد دارای عملکرد  (.0)دهد می افزایش را هاهپاتوسیت توسط

دفع سموم و تولید  بیوشیمیایی مختلفی نظیر پردازش مواد غذایی،
اسیدهای صفراوی است. کبد نقش محوری در تغذیه و متابولیسم 

های حیاتی مثل آلبومین و ها دارد. ساخت پروتئینویتامین
طور کلی عملکرد د. بهشوانجام میهای انعقادی در کبد شاخص

ن اعمال گیرد که تمام ایبیوشیمیایی مختلفی توسط کبد انجام می
ها (. تغییر در میزان این آنزیم12) پذیردها صورت میتوسط آنزیم

که  گیرند. هنگامیجهت ارزیابی عملکرد کبد مورد استفاده قرار می
ه دش های واردهای کبدی به دلیل آسیبنفوذپذیری غشای سلول

به میزان بیشتری در خون  ALTو  ASTهای میابد آنزیافزایش می
دیگر آنزیم کبدی است که بیشترین  ALP(. آنزیم 11شوند )رها می

شود. این آنزیم به قلیایی مشاهده می pHمیزان فعالیت آن در 
شود و مقدار آن در شرایط یزان زیاد در کبد و کلیه یافت میم

(. مطالعات 12) دیابمیپاتولوژیک و در ضایعات کبدی افزایش 
ده از شپیشین نشان داده که تجویز خوراکی سیلی مارین استخراج 

ه های کبدی در انسان مبتلا ببهبود فعالیت آنزیم خار مریم منجر به
موش مسموم شده با (، 14( و استئاتوهپاتیت غیرالکلی )13دیابت )

اکسیدانی در ( و تقویت سیستم آنتی15) دی اکسید تیتانیوم
 (.16) شودمیوشتی های گجوجه

با نام علمی  معمولی از خانواده کپورماهیان وماهی کپور 
Cyprinus carpio ماهیان، ماهی کپور (. در میان کپور17) است

ای است که برای پرورش بسیار مناسب تشخیص داده معمولی گونه
چرا که در برابر تغییرات محیطی نظیر مقدار اکسیژن و  ،شده است

ها و درجه حرارت مقاوم بوده اکسیدکربن محلول در آب، آلودگیدی
و از سرعت رشد مناسبی برخوردار است. به علاوه این که به راحتی 

کند. تحقیقات مختلفی برای بررسی از غذای دستی استفاده می
ای مختلف ماهی صورت گرفته هگونه درتأثیرات مشتقات گیاهی 

است، به طوری که استفاده از سیلی مارین استخراج شده از گل 
های ایمنی غیراختصاصی در ماهی کپور مریم منجر به بهبود پاسخ

آزمایشی در  اما تاکنون، باتوجه به دانش ما،( 17معمولی شد )
های رشد و مریم بر روی شاخصخصوص تأثیر گیاه خار

های کبدی در این ماهی گزارش نشده است. زیمهای آنفعالیت
م تأثیر عصاره گیاه خار مری تعیینبا هدف  مطالعه حاضربنابراین 

(S. marianum) های کبدی های آنزیمبر عملکرد رشد و فعالیت
  .شددر ماهی کپور معمولی انجام 

 

 هاروش
 با (C. carpio)کپور معمولی  ماهیان بچه :تهیه ماهی

 از 1308اردیبهشت سال  در گرم 42/12±12/1 وزنی میانگین
 از سپ ماهیان بچه. و پرورش معتبر خریداری شدند تکثیر کارگاه

 پرورش، محیط شرایط با سازگاری برای روزه 14 دوره یک گذراندن
 ماهیان بچه. گردیدند سازیذخیره لیتری 522 هایتانک در
 3 تیمار هر برای. شدند تقسیم تیمار گروه 4 در تصادفی صورتبه

کپور  ماهی بچه عدد 15 تکرار هر در و شد گرفته نظر در تکرار
کپور معمولی  ماهی بچه 182 از مجموع در. گردید معمولی ذخیره

 بدن وزن درصد 3 مقدار به روز هر در نوبت 3 هاماهی. شد استفاده
 انجام روز 02 مدت به ماهیان به غذادهی. شدند تغذیه دست با

ها به منظور خروج فضولات و درصد حجم تانک 22روزانه گردید. 
  غذای خورده نشده تعویض شد.

م گیاه خار مری :گیری از آنمریم و عصارهتهیه گیاه خار

قلا واقع در استان های شهرستان آقآوری از زمینپس از جمع
لیتر میلی 422گرم پودر با  52گلستان، با استفاده از آسیاب پودر شد. 
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 165/ ارزیابی اثرات عصاره الکلی گیاه خار مریم بر عملکرد کبدی و رشد ماهی کپور معمولی 

J Mar Med                          Autumn 2021, Vol. 3, No. 3 

استفاده از دستگاه سوکسله  درصد مخلوط و با 06ول اتان
گیری انجام شد. عصاره تهیه شده تا زمان مصرف در دمای عصاره

 (.18گراد نگهداری شد )سانتیدرجه  4

 ماهیانبرای تغذیه ماهیان از جیره مخصوص کپور :تیمارها

ه سمریم در دانه استفاده گردید. عصاره گیاه خار ساخت شرکت فرا
گرم به ازای هر کیلوگرم غذا به روش اسپری  12و  5، 5/2 سطح

درصد  1به غذاها اضافه شد، سپس برای حفظ بهتر عصاره در غذا، 
 پس از خشک شدن، .(17محلول ژلاتین بر روی غذا اسپری شد )

های دوجداره در یخچال نگهداری غذا تا زمان استفاده در پلاستیک
 . گردید

 :ماهی رشد هایشاخص محاسبه و سنجیزیست
 میخک گل با بیهوشی از بعد باریک روز 15 هر ماهیان بچه

 21/2برای انجام این کار از ترازوی با دقت . شدند سنجیزیست
سنجی و در روزی که ساعت قبل از زیست 24گرم استفاده شد. 

 ایانپ از شدند. پسشد ماهیان تغذیه نمیسنجی انجام میزیست
 وزن انتهایی، افزایش ماهی شامل رشد هایشاخص پرورش، دوره
 یرز معادلات طریق از غذایی تبدیل ضریب و ویژه رشد نرخ وزن،

 (.10)گردید  محاسبه

 ابتدایی وزن – انتهایی وزن = بدن وزن افزایش

 تملگاری – نهایی وزن طبیعی لگاریتم]) =( ٪) ویژه رشد نرخ
 122([ × پرورش دوره طول( ÷ )ابتدایی وزن طبیعی

 –وزن انتهایی ÷ ) شده خورده غذای =غذایی تبدیل ضریب
 ( وزن ابتدایی

کبدی  هایبه منظور تعیین فعالیت آنزیم :های کبدیآنزیم

 ،برداریساعت قبل از نمونه 48 (،02در پایان دوره آزمایش )روز 
قطعه ماهی  0غذادهی به ماهیان قطع شد. به صورت تصادفی از 
گرم بر لیتر(  2هر تیمار پس از بیهوشی با عصاره گل میخک )

های کبدی های مربوط به آنزیمگیری انجام شد و آزمایشخون
 (ALT)آلانین آمینوترانسفراز  ،(AST)شامل آسپارت آمینوترانسفراز 

ز سانترفیوژ کردن خون و جدا پس ا( ALP)و آلکالین فسفاتاز 
بیوشیمی )شرکت  Coهای آزمایشی نمودن پلاسما توسط کیت

الینی المللی شیمی بپارس آزمون( و روش پیشنهادی فدراسیون بین
(IFCC)  با کمک دستگاه اتولایزرCobas Mira ( 15انجام شد .) 

ها از طریق آزمون آنالیز تحلیل داده و تجزیه تحلیل آماری:

نسخه  SPSSافزار طرفه و آزمون دانکن و توسط نرمواریانس یک
 انجام شد. 25/2 معنی داری کمتر ازدر سطح  18

 

 نتایج
های غذایی به خوبی توسط در طول دوره آزمایش تمام جیره

میزان عصاره گیاه  1-ماهیان مورد استفاده قرار گرفت. در جدول
مریم اضافه شده در هر کیلوگرم جیره غذایی برای هر تیمار خار

های رشد ماهی کپور شاخص 1-نمودارمشخص شده است. در 

مریم آمده معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره گیاه خار
افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در  است. بیشترین وزن انتهایی،

در کیلوگرم جیره غذایی گرم عصاره گیاه خار مریم  12با  4تیمار 
. (P< 25/2)داری داشت دیده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی

درصد بود. بیشترین میزان ضریب تبدیل  122بقا در همه تیمارها 
غذایی در تیمار شاهد و کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در 

گرم عصاره گیاه خار مریم در کیلوگرم جیره غذایی  12با  4تیمار 
کبد  ASTو  ALP ،ALTهای های آنزیممشاهده شد. فعالیت

ختلف در پایان دوره آزمایش در ماهی کپور معمولی در تیمارهای م
 ASTو   ALP،ALTهای آورده شده است. میزان آنزیم 3 -جدول

نسبت به تیمارهای دیگر کمتر بود ولی اختلاف  4در تیمار 
ها بین تیمارها مشاهده نشد داری بین میزان این آنزیممعنی

(25/2<P .) 
 تیمارتیماربندی و میزان عصاره گیاه خار مریم در هر  .0 -جدول

 بدون افزودن عصاره گیاه خار مریم )تیمار شاهد( 0تیمار

گرم عصاره گیاه خارمریم در کیلوگرم  5/2 2تیمار 
 جیره غذایی

گرم عصاره گیاه خارمریم در کیلوگرم  5 3تیمار 
 جیره غذایی

گرم عصاره گیاه خارمریم در کیلوگرم  12 0تیمار 
 جیره غذایی

 

 بحث
اندکی در خصوص اثر عصاره گیاه در حال حاضر مطالعات  

های آنزیمی ماهی کپور معمولی یا مریم بر روی رشد و فعالیتخار
دیگر گونه ماهیان انجام گرفته است. بنابراین نتایج این تحقیق با 

استفاده از عصاره گیاهان  در موردنتایج تحقیقات صورت گرفته 
 شاهی وقرار گرفت. علی دارویی مختلف در آبزیان مورد مقایسه

مریم ، به بررسی اثر سیلی مارین استخراج شده از گیاه خارهمکاران
شناسی ماهی کپور معمولی پرداختند، های ایمنی و خونبر پاسخ

گرم  5نتایج نشان داد که استفاده خوراکی از سیلی مارین به میزان 
 به ازای هر کیلوگرم غذا منجر به تحریک پاسخ ایمنی غیر

 (. 17اختصاصی و افزایش مقاومت در برابر عفونت آئروموناسی شد )
در پژوهش حاضر بهترین میزان افزایش رشد و بالاترین میزان 

گرم عصاره گیاه خار مریم در جیره  12با  4نرخ رشد ویژه در تیمار 
غذایی و کمترین میزان افزایش رشد و نرخ رشد ویژه در تیمار شاهد 

های گوشتی انجام گرفت ای که بر روی جوجهدیده شد. در مطالعه
ین غازنشان داده شد که استفاده خوراکی از سیلی مارین در دوره آ

های رشد و بهبود ضریب تبدیل ریزی موجب افزایش شاخصجوجه
رسد، فعالیت ضد میکروبی (. به نظر می16) شودمیغذایی 

و در  همارین موجب بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش شدسیلی
نتیجه افزایش ترشح مواد هضمی و بهبود اشتها را به دنبال خواهد 

 (. 22داشت )
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های رشد ماهی کپور معمولی تغذیه شده با سطوح شاخص .0-نمودار

 تفاوت، همنام غیر لاتین حروفث(. -مختلف عصاره گیاه خار مریم )الف

 (.P < 25/2) دهدمی نشان را دارمعنی

ستفاده ا در موردهمچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات 
ر وپ. قلیشداز عصاره گیاهان دارویی مختلف در آبزیان مقایسه 

گزارش کردند که افزودن عصاره  ایخانی و همکاران در مطالعه
لیمو به جیره غذایی ماهیان آزمایش باعث بهبود عملکرد رشد به

 که با نتایج آزمایش شودمیان شاهد این ماهیان در مقایسه با ماهی
گزارش  و همکاران Aanyu. همچنین (4) دارد همخوانی حاضر

گرم در لیتر در جیره میلی 622کردند که افزودن لیمو در سطح 
 Oreochromis) ای نیللموجب بهبود عملکرد رشد در ماهی تیلاپی

niloticus) مشخص عادلی و همکاران  در مطالعه (.21) شودمی
آلای قزللیمو به جیره غذایی ماهیان که اضافه کردن عصاره به شد

باعث بهبود عملکرد رشد  (Oncorynchus mykiss) کمانرنگین
 . (22)گردد میدر ماهیان 

 4در این مطالعه کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 
 .با بالاترین میزان عصاره گیاه خار مریم در جیره غذایی مشاهده شد

ین تواند به ابهبود ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایش می
معنی باشد که رژیم غذایی حاوی عصاره گیاه خار مریم به عنوان 
محرک اشتها عمل کرده است و سبب افزایش قابلیت هضم شده 
و به نوبه خود باعث افزایش رشد گردیده است. اکرمی و همکاران 

درصد پودر پیاز در  1راکی حاوی گزارش کردند که رژیم غذایی خو
داری بر ضریب تبدیل غذایی مقایسه با گروه شاهد اثر معنی

داری و همچنین افزایش معنی داردجوان  (Huso huso) ماهیفیل
ارد دبر افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در مقایسه با گروه شاهد 

آلانین  هایآنزیم. با توجه به نتایج این تحقیق میزان فعالیت (23)
آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز بین  آمینوترانسفراز،

ها میزان این آنزیم اما نداشتداری تیمارهای مختلف اختلاف معنی
ها نسبت به تیمارهای دیگر کمتر بود. میزان این آنزیم 4در تیمار 

ه یم استفادمراز عصاره گیاه خار آنها در ماهیانی که در جیره غذایی
خار  استفاده از قرصتر بود. شده بود در مقایسه با گروه شاهد پایین

دار آنزیم آسپارتات گرم موجب کاهش معنیمیلی 222با دوز  مریم
(. 24ی شد )ابتآمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در بیماران دی

 دیگر نشان داده شد که تجویز خوراکی سیلی همچنین در مطالعه
گرم به ازای هر میلی 122مارین و نانوسیلی مارین به میزان 

های دار آنزیمهفته منجر به کاهش معنی 3کیلوگرم غذا به مدت 
 152اکسید تیتانیوم به میزان های مسموم شده با دیکبدی موش

صاره رسد سیلی مارین در ع. به نظر میشدگرم بر کیلوگرم غذا میلی
کپارچگی غشای پلاسمایی، موجب حفاظت گیاه خار مریم با حفظ ی

ای کبدی هشود که در نتیجه نشت آنزیم از سلولبیشتر از کبد می
( با افزودن سطوح 23(. اکرمی و همکاران )15دهد )را کاهش می

 ماهی نشان دادند که در تیمارمختلف پودر پیاز در جیره غذایی فیل
ه با تیمار شاهد در مقایس ASTدرصد پودر پیاز سطح آنزیم  1حاوی 

خوانی داشت. کمتر بود که با نتایج حاصل از این تحقیق هم
Sonmez ( با بررسی عملکرد رشد و فعالیت 5و همکاران )

کمان تغذیه شده با آلای رنگینهای کبدی در ماهی قزلآنزیم
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 نعناع وحشی ،(Thymus vulgaris) اسانس آویشن معمولی
(Mentha spicata) گلیو مریم (Salvia officinalis)  گزارش

ای آلها در جیره غذایی ماهی قزلکردند که استفاده از این اسانس
ر های کبدی دکمان منجر به بهبود رشد شد و میزان آنزیمرنگین

ها استفاده شده بود از این اسانس آنها ماهیانی که در جیره غذایی
 ارائه ایهیافته با نتایج تر بود. ایندر مقایسه با گروه شاهد پایین

 دارد. همخوانی حاضر مطالعه در شده

 
  شده با سطوح مختلف عصاره گیاه خار مریم انحراف معیار( ماهی کپور معمولی تغذیه ±های کبدی )میانگین آنزیم .3-جدول

 0تیمار  3تیمار  2تیمار  0تیمار  شاخص

 AST(U/L)  44/12 ± 32/117a 36/0 ± 54/115a 45/8 ± 36/116a 78/0 ± 47/112a 

 ALT(U/L)  22/1 ± 24/8a 41/2 ± 32/7a 26/2 ± 34/7a 21/2 ± 21/7a 

 ALP(U/L)  23/7 ± 88/82a 41/8 ± 12/81a 30/6 ± 25/81a 52/8 ± 22/82a 

  .(P<25/2) دهدمی نشان را دارمعنی تفاوت، غیرهمنام لاتین حروف

 

 گیرینتیجه
استفاده خوراکی از عصاره الکلی خارمریم موجب بهبود 

، هر چند که بر شودمیهای رشد ماهی کپور معمولی شاخص
با این وجود  ندارد اماداری های کبدی این ماهی اثر معنیآنزیم

یمار ت های کبدی در تیمارهای حاوی خارمریم به نسبتمقادیر آنزیم
شود مطالعات آتی به بررسی . پیشنهاد میاستشاهد کمتر 

 .های مختلف تجویز عصاره خار مریم در سایر آبزیان بپردازندروش
 

از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری

اله نگارش اولیه مق همه نویسندگان در :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .پذیرندت و صحت مطالب مندرج در آن را میمسئولیت دق

 تضادونه گ هیچکنند که تصریح میویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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