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.1دانشجوی دکترای بیوشیمی ،دانشکده علوم و فناوریهای زیستی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
.5کارشناسی ارشد بیوشیمی ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
تاریخ ارسال1400/04/09 :

تاریخ پذیرش1400/11/19 :

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی اثر افزایش عصاره پوست انار در جیره غذایی ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioبر مهاار آسایبهای اکسایداتیو
ناشی از مسمومیت تجربی با کادمیوم انجام شد .در این آزمایش ،ماهیان با متوسط وزن  70گرم بصورت تصادفی به پنج گروه تقسیم شادند .گاروه
اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند .گروه دوم کلرید کادمیوم دریافت کردند ،در حالیکه گروهای سوم تا پنجم عالوه بار کاادمیوم ،غلظتهاای
مختلف ( 2 ،1و  4درصد) عصاره پوست انار را نیز دریافات کارده بودناد .پا از پایاان دوره آزماایش شااص های کبادی آالنینآمینوترانسارراز،
آسپارتاتآمینوترانسرراز و آلکالینفسراتاز و کاتاالز در سرم صون نمونهها اندازهگیری شد .یافتهها نشان داد که میزان آنزیمهای فاو در گروههاای
تیمار شده با کلرید کادمیوم در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری دارد ( .)p >0/05همچنین ،افزودن غلظتهای فزاینده ( 2 ،1و  4درصاد)
عصاره انار ،باعث کاهش معنیدار تمام شاص های کبدی در مقایسه با گروه تحت درمان با کلرید کادمیوم شده است ( .)p >0/05آنزیم کاتااالز در
گروه تحت تیمار با کادمیوم در مقایسه با شاهد افزایش یافت .براساس یافتهها ،میتوان نتیجه گرفت که افزایش عصاره پوست انار در جیاره غاذایی
ماهی کپور معمولی میتواند تأثیرات تعدیل کنندهای بر تغییرات بیوشیمیایی آنزیمهای کبدی و کاتاالز داشته باشد.
واژگان کلیدی :کادمیوم ،آسیبهای اکسیداتیو ،آنتی اکسیدانها ،عصاره انار
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Abstract
This study was performed to investigate the effect of increasing pomegranate peel extract in the diet of
common carp on inhibiting the oxidative damage from experimental cadmium poisoning. In this experiment,
fish weight with an average of 70 grams were randomly divided into the five experimental groups.
Experimental unite was an aquarium with the capacity of holding twenty120-liter of water. The first group
was considered as control. The second group received cadmium chloride, while the third group was treated
with cadmium chloride and pomegranate peel extract (1% of dietary weight), the fourth group received
cadmium chloride and pomegranate peel extract (2 % of diet weight) and the fifth group received cadmium
chloride and pomegranate peel extract (4% of diet weight) for a 30- day culture period. At the end of the test
period, hepatic markers of alanine, aminotransferase, aspartate, aminotransferase, and alkaline phosphatase
and catalase were measured in the serum. The results showed that the amount of the above enzymes in the
groups treated with cadmium chloride increased significantly compared to the control group (p <0.05). Also,
the addition of increasing concentrations (1, 2, and 4%) of pomegranate extract significantly reduced all liver
parameters compared to the group treated with cadmium chloride (p <0.05). The catalase enzyme was
increased in the cadmium-treated group compared with the control. Based on the findings, it can be
concluded that increasing pomegranate peel extract in the diet of common carp can have modulatory effects
on biochemical changes in liver enzymes and catalase.
Key words: cadmium, oxidative damage, antioxidants, pomegranate.
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 .1مقدمه
پیشرفت فناوری و ازدیااد جمعیات در شاهر و روساتا
منجربه ورود آالیندههای مختلری مانند عناصر سنگین ،از
طریق پسابهای صنعتی ،کشاورزی و فاضالبهای شهری
به آبها شده است ( )Adams et al., 2012تعدادی از ایان
عناصر سنگین در طبیعت پایدارناد و مشاکالت زیاادی را
برای موجودات آبزی ایجاد میکنناد ( ;Liu et al., 2007
.)Monserrat et al., 2007; Kashmiri et al., 2019
بنابراین فلزات سنگین به دلیل تخریب ناپذیری در محیط
زیست به عنوان یك منبع مهم آلاودگی آبهاا محساوب
میشاوند ( .)Sancho et al., 2003عاالوه باراین ،اماروزه
نگرانی مهم دنیا ،ورود فلزات سنگین به دریا است .اثباات
شده است که فلزات سانگین باه دلیال سامیت و تجماع
دارای اهمیت باوم شاناصتی زیادیاناد .ایان فلازات روی
اکوسیستم و تنوع جانداران دریایی اثرات زیان باری دارند
( ;Sancho et al., 2003; Beširović et al., 2010
 .)Kashmiri et al., 2019آبزیاان باه طااور پیوسااته در
برصورد با فلزات سنگین آبهای آلاوده هساتند و برصای از
این فلزات سانگین غیرضاروری مثال جیاوه ،کاادمیوم و
سرب حتی در مقادیر صیلی کم برای موجودات آبی سمی
هستند و در بین بافتهای مختلف بدنشان تجمع مییابند
( .)Li et al., 2011ایااان عناصااار پااا از ورود باااه
اکوسیستمهای آبی در بافتها و انادامهای آبزیاان تجماع
یافتاااه و در نهایااات وارد زنجیاااره غاااذایی میشاااوند
( .)Monserrat et al., 2007از بین این عناصر کادمیوم به
عنااوان یکاای از ساامیترین آلودهکنناادههای آب شااناصته
شده است ( )Saei-Dehkordi et al., 2010و مضررات آن
در رشد ،تکثیر و تنظیم اسمزی ماهیان نیز اثبات گردیاده
اسااات ( .)Kazemizadeh et al., 2016کاااادمیوم در
اندامهای مختلاف آبزیاان مثال اساتخوان ،کلیاه ،مغاز و
سیستم عصبی مرکزی تجمع می یابند و باه ایان ترتیاب
اثرات مخربی را روی عملکرد سیستم ایمنای ،تولیادمثل،
کباااد و سیساااتم گااارد صاااون ایجااااد میکنناااد
( .)Abolhasani et al., 2016مطالعااات پیشااین نشااان
دادهاند که اساتراده از ترکیباات فناولی در جیاره غاذایی
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آبزیان میتواند به میزان قابل توجهی از اثرات سوء فلازات
سنگین بکاهد .عصاره پوست انار 1،دارای بااالترین فعالیات
آنتی اکسیدانی در شرایط آزمایشگاهی است که به مقادار
زیاااد ترکیبااات فنااولی موجااود در آن ماارتبط اساات
( .)Monserrat et al., 2007اجازای مختلاف اناار شاامل
پوست ،دانه ،گل و آب اناار ،حااوی ترکیباات مریادی باا
ویژگیهای ضادمیکروبی ،ضدسارطانی ،آنتیاکسایدانی و
ضادالتهابی هساتند ( .)Beriz et al., 2016پوسات اناار
دارای پروتئین ،کربوهیدرات و ویتامین ث است و عصااره
قسمتهای مختلف آن نیز ،سرشاراز ترکیبات فنولی است.
عصاره پوست انار و روغن دانه آن ،فعالیت آنتیاکسایدانی
بسیار قویای دارند که از آن در صنثی کردن رادیکالهای
آزاد میتااوان اسااتراده کاارد (.)Mohebbi et al., 2012
بیشترین میزان ترکیبات فنولی در پوسااات انار مشااااهده
شده است بهگونهای که میزان آن تقریباا  10برابر آب انار
برآورد شده است ( .)Salvato et al., 2003ظرفیت
آنتیاکساایدانی بسیار باالی پوست انار بااه دلیاال وجااود
فنولهایی نظیر االژیك ،تاننهااااااا ،اسید االژیك و اسید
گالیك است .استراده از عصارهی پوست انار به عناوان یك
عنصر غذایی غنی از ضد اکساینده در حال افزایش اسااات
( )Hosseinian et al., 1999و امروزه نیز در صنایع غذایی
بااه عنااوان نگهدارنااده در مااواد غااذایی مسااتعد فساااد
اکسیداتیو استراده میشود ( .)Khosravi et al., 2009در
سالهای اصیر نیز تحقیقات نشان داده اسات کاه عصااره
الکلی پوست انار باعاث کااهش تجماع باافتی کاادمیوم و
محافظت در برابر اثرات سوء کادمیوم در بلدرچین میشود
( .)Rakhnareh et al., 2019اثارات ساوء ناانوررات نقاره
( )AgNPsباااااار واکنشهااااااای هموبیوشاااااایمیایی،
اکسایدکننده/آنتی اکسایدانی و پاسا های ایمونولااوژیکی در
تیالپیا نیل ( )Oreochromis niloticusنقاش مریاد پاودر
پوست انار را در کاهش اثرات سوء نانوررات نقره در این گوناه
نشان داده است (.)Hamed and Abdel-Tawwab., 2021
نشان داده شده است که قرار گارفتن در معار AgNPs
به تنهاایی رشاد مااهی را سارکوب کارده و نشاانگرهای
1Punica granatum
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زیسااتی اسااترس (قنااد صااون و کااورتیزول) را افاازایش
میدهااد ،باعااث آساایب کباادی (آالنااین و آسااپارتات
آمینوترانسااررازها) و نارسااایی کلی اه (کااراتینین و اسااید
اوریك) میشود .عالوه بار ایان ،قارار گارفتن در معار
 AgNPsبه طاور معنایداری پشااص های ایمنای سارم
(فعالیاات لیاازوزیم ،فعالیاات پشاات ساار هاام تنرساای و
ایمونوگلوبااولین کاال) را کاااهش میدهااد و نشااانگرهای
زیستی نشانگرهای اکسید کننده/آنتی اکسایدان کبادی و
کلیوی (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،مالون دی آلدهیاد
و کاهش گلوتاتیون) را تحت تاأثیر قارار میدهاد .مکمال
غذایی پودر پوست انار به تنهایی عملکرد ماهی را کااهش
میدهد اما فعالیت آنتای اکسایدانی و ایمنای را باه طاور
معنیداری افزایش میدهد .عاالوه بار ایان ،رژیام غاذایی
پودر پوست انار به طور معنیداری اثرات ناشی از AgNPs
را کاااهش میدهااد ،آساایب کباادی کلیااوی ،اسااترس
اکسیداتیو و نشانگرهای زیستی ایمنی را کاهش میدهاد.
در نتیجه AgNPs ،بر عملکارد تیالپیاا نیال تاأثیر منرای
گذاشتهاند ،با این حال ،مکمل غذایی 5درصد پودر پوست
انار به طور موثری استرس اکسایداتیو و سارکوب ایمنای
ناشی از قرار گرفتن در معر  AgNPsرا کاهش میدهاد
( .)Hamed and Abdel-Tawwab., 2021در تحقیااق
حاضر تاثیر افزایش سطوح مختلف عصاره پوسات اناار در
جیره غذایی ماهی کپور معمولی تحت تنش اکسایداتیو و
آسیب کبدی ناشی از مسمومیت با کادمیوم بررسای شاد.
عالوه براین اثر افزایش عصاره پوست انار در جیره غاذایی
ماااهی کپااور معمااولی باار میاازان آنزیمهااای آالنااین
آمینوترانسرراز ،آسپارتات آمینوترانسرراز ،آلکالین فساراتاز
و الکتات دهیدروژناز ماهی کپور معماولی ،در مسامومیت
تجربی با کادمیوم ارزیابی شد.

 .2مواد و روشها
کیتهااای تجاااری شاارکت پااارس آزمااون جهاات
اندازهگیری پارامترها ،کلرید کادمیوم شرکت مرک آلماان،
انار کاشمر ،هپاارین سادیم  5000واحاد در میلای لیتار
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شرکت داروسازی کاسپین ،تعداد  100قطعه مااهی کپاور
معمولی ساالم باا وزن متوساط  70گارم ،تعاداد  5عادد
اکواریوم به ظرفیت  120لیتر.

 .2.1روش انجام پژوهش
تعداد  100قطعه ماهی کپور معمولی و ساالم باا وزن
متوسط  70گرم صریداری شدند و پا از ضادعرونی باا
محلول نمك  3درصد به اکواریوم انتقال یافتند و به مادت
 10روز جهت کاهش تنش و ساازگاری باا محایط جدیاد
نگهداری شدند .بعد از سازگاری ماهیاان باه  5گاروه 20
تایی در آکواریومهای  120لیتری تقسیم شدند .گروه اول
که شاهد بودند و در آب معمولی قارار داده شادند .گاروه
دوم در معر کلریدکادمیوم به میازان  5میلای گارم در
لیتر قرار داده شدند ( .)Sancho et al., 2003گاروه ساوم
در معر کلریدکادمیوم ( 5میلی گرم در لیتار) و عصااره
انار ( 0/35گرم پودر صشك عصاره اناار) معاادل  1درصاد
وزن جیره غذایی قرار داده شدند .گروه چهارم در معار
کلریدکادمیوم( 5میلی گرم در لیتر) و عصاره انار( 0/7گرم
پودر صشك عصاره انار) معادل  2درصد وزن جیره غاذای
قرار داده شدند .گروه پانجم در معار کلریادکادمیوم(5
میلی گرم در لیتر ) و عصاره اناار( 1/4گارم پاودر صشاك
عصاره انار) معادل  4درصاد وزن جیاره غاذایی قارار داده
شدند .ماهیان سه بار در روز غاذادهی شادند .مقادار غاذا
2/5درصد وزن بدن محاسبه شد .هرتهای دو باار تعاوی
آب آکواریوم صورت گرفت و دمای ثابت آب  20±1درجه
سانتیگراد در تمام گروهها بود .میزان  pH 7/5و اکسایژن
آب  6-6/5میلی گرم در لیتر تنظایم گردیاد .طاول دوره
آزمایش  30روز بود و در طی این زماان ماهیهاا از لحاا
سالمتی ظاهری نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

 .2.2نمونه گیری
در پایان دوره آزمایش پنج ماهی از هر گاروه بصاورت
تصادفی انتخاب شادند و پا از بیهوشای باا پاودر گال
میخك به میزان  0/5گرم در لیتر ،عمل صونگیری توسط
سرنگ هپارینه صورت گرفت .پالسمای صون نیاز توساط
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سانتریریوژ با دور  3000به مدت  10دقیقه جداسازی شد
(.)Hamed et al., 2021

 testدر سااط معناایداری  5درصااد اسااتراده گردیااد.
نمودارها و جداول نیز با استراده از نرمافازار Excelنساخه
 2007تهیه شد.

 .2.3اندازه گیری فاکتورهای سرمی
جهت اندازهگیری میزان فعالیت آنزیمهای موجاود در
نموناااه پالساااما شاااامل آالنینآمینوترانسااارراز (،)ALT
آسپارتاتآمینوترانسرراز ( )ASTو آلکالینفساراتاز ()ALP
و کاتاالز ( ،)CATاز کیتهای مربوط به هر آنزیم شارکت
پارس آزمون استراده شد .میزان فعالیت آنزیم کاتاالز نیاز
با رو  Claibornو با استراده از دستگاه اساپکتروفتومتر
اندازهگیری شد (.)Bogomolets, 1985

 .2.4تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با کمك نرمافزار آمااری
 SPSSنسخه  18انجام شد .بعد از تحقق دو شارط اصالی
آزمونهای پارامتریك تجزیه واریان شامل هموژن باودن
واریاان و نرماال باودن دادههاا ( ،)Zar, 1996از آزماون
تجزیه واریان یكطرفه اساتراده شاد .همچناین جهات
مقایسه دو به دوی میانگینها از آزمون Tukey post hoc

 .3نتایج
 .3.1اثر درصدهای مختلف عصاره پوست انار بر
فعالیت آنزیمهای کاتاازز ،آزناین آمینوترانسافراز،
آساااپارتا
زکتا

آمینوترانسااافراز ،آلکاااالین فسااافاتاز و

دهیدروژناز

چنانچه در جدول  1مشاهده میشاود ،اثار تیمارهاای
مختلف شامل کادمیوم و درصدهای مختلف عصاره پوست
انار بر تمامی آنزیمهای مورد بررسی در سط یك درصاد
معنیدار است .که در ادامه ،اثر این تیمارها بار آنزیمهاای
مورد نظر بصورت مجزا در نمودار شکلهای  1تاا  5ماورد
بررسی قرار گرفته است.

جدول  - 1ا ثر تیمارهای مختلف شامل کادمیوم و درصدهای مختلف عصاره پوست انار بر فعالیت آنزيمهای  ALP ،ALT ،ASTو LDH

منابع تغییر

درجه آزادی

CAT

AST

ALT

ALP

تیمار

4

**9.815

**15372.084

** 57.267

** 16443.112

صطا

10

130

.2.210

1.117

217

کل

14

LDH

62410.377

**

140.584

* ** ،و  nبه ترتیب نشان دهنده معنی داری در سط  0.01 ،0.05و عدم وجود اصتالف معنیدار میباشد.

 .3.2فعالیت آنزیم CAT

مطااابق بااا نمااودار شااکل  ،1تیمااار کااادمیوم موجااب
تحریك معنیدار فعالیت آنزیم  CATنسبت به شاهد شده
اسات ( .)p<0/05بااا افازایش عصاااره پوسات انااار میاازان
فعالیت آنزیم  CATروناد کاهشای نشاان داد .در بررسای
تغییرات غلظت عصاره بر میازان فعالیات آنازیم مشاخ
گردید که با افزایش غلظت عصاره از یك درصد به مقاادیر

دو و چهار درصد ،میزان فعالیت این آنزیم افزایش یافت.
 .3.3فعالیت آنزیم LDH

چنانچااه در نمودارشااکل  2مشاااهده میشااود تیمااار
کادمیوم باعاث افازایش چشامگیر محتاوای آنازیم LDH
نسبت به شاهد شده است ( ،)p<0/05باا افازایش عصااره
پوست انار میزان فعالیت آنزیم  LDHروند کاهشی نشاان
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داد .در بررسی تغییرات غلظت عصاره بار میازان فعالیات
آنزیم مشخ گردید که با افزایش غلظت عصااره از یاك

درصد به مقادیر دو و چهاار درصاد ،میازان فعالیات ایان
آنزیم افزایش یافت.

شکل  -1نمودار میزان آنزيم( CATواحد بین المللی بر لیتر) درگروههای تحت تنش کادمیوم و تحت تیمار با عصاره پوست انار( )n=5بیان دادهها
به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد است .میانگینهای دارای حروف غیر مشابه اختالف معنی داری ( )p<۰/۰5دارند.

شکل  -2نمودار میزان آنزيم( LDHواحد بین المللی بر لیتر) درگروههای تحت تنش کادمیوم و تحت تیمار با عصاره پوست انار ( )n=5بیان دادهها
به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد است .میانگینهای دارای حروف غیر مشابه اختالف معنی داری دارند (.)p<۰/۰5

بررسی اثر حراظتی عصاره پوست انار در مهار آسیبهای اکسیداتیو...

 .3.4فعالیت آنزیم ALP

مطابق با نمودارشکل  3تیمار کادمیوم موجب تحریك
معنی دار میزان آنزیم  ALPنسبت به شااهد شاده اسات
( .)p<0/05با افزایش عصااره پوسات اناار میازان فعالیات
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آنزیم  ALPروند کاهشی نشاان داد .در بررسای تغییارات
غلظت عصاره بر میزان فعالیت آنزیم مشخ گردید که با
افاازایش غلظاات عصاااره از یااك درصااد بااه مقااادیر دو و
چهاردرصد ،میزان فعالیت این آنزیم افزایش یافت.

شکل  -3نمودار میزان آنزيم( ALPواحد بین المللی بر لیتر) درگروههای تحت تنش کادمیوم و تحت تیمار با عصاره پوست انار( )n=5بیان دادهها
به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد است .میانگینهای دارای حروف غیر مشابه اختالف معنی داری ( )p<۰/۰5دارند.

 .3.5فعالیت آنزیم ALT

مطابق با نماودار شاکل 4حضاور کاادمیوم در محایط
رشد ماهی کپور موجب افازایش معنای دار میازان آنازیم
 ALTدر مقایسه با شاهد شد ( .)p<0/05با افزایش عصاره
پوست انار میزان فعالیت آنزیم  ALTروند کاهشای نشاان

داد .در بررسی تغییرات غلظت عصاره بار میازان فعالیات
آنزیم مشخ گردید که با افزایش غلظت عصااره از یاك
درصد به مقادیر دو و چهاردرصد ،میزان فعالیت این آنزیم
افزایش یافت.

شکل  -4نمودار میزان آنزيم( ALTواحد بین المللی بر لیتر) درگروههای تحت تنش کادمیوم و تحت تیمار با عصاره پوست انار( )n=5بیان دادهها
به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد است .میانگینهای دارای حروف غیر مشابه اختالف معنیداری دارند (.)p<۰/۰5
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 .3.6فعالیت آنزیم AST

چنانچااه در نمودارشااکل  5مشاااهده میشااود تیمااار
کادمیوم باعث افزایش چشمگیر میزان آنزیم  ASTنسابت
به شاهد شد ( ،)p<0/05باا افازایش عصااره پوسات اناار
میزان فعالیات آنازیم  ASTروناد کاهشای نشاان داد .در

بررسی تغییرات غلظت عصااره بار میازان فعالیات آنازیم
مشخ گردید که با افزایش غلظت عصاره از یاك درصاد
به مقادیر دو و چهاار درصاد ،میازان فعالیات ایان آنازیم
افزایش یافت.

شکل  -5نمودار میزان آنزيم ( ASTواحد بین المللی بر لیتر) درگروه های تحت تنش کادمیوم و تحت تیمار با عصاره پوست انار( )n=5بیان داده
ها به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد است .میانگین های دارای حروف غیر مشابه اختالف معنیداری( )p<۰/۰5دارند.

 .4بحث و نتیجهگیری
به هم صوردن تعاادل اکسایدان -آنتای اکسایدان باه
سمت ترکیبات اکسایدانی (تولیاد رادیکالهاای آزاد) باه
طوری که اگر از توان دفاعی آنتای اکسایدانی بااالتر رود،
منجر به آسیب اکسیداتیو میشود ،و به دنباال آن آسایب
انادامهای مختلاف ایجااد میشاود ( ;Dean et al., 1997
 .)Flora et al., 2012در زمینه آلودگی فلزات سانگین در
محیطهای آبی تحقیقات متعددی صورت گرفته است کاه
از نظر سالمت انسان و بهداشت عمومی بسیار باا اهمیات
اند .از سوی دیگر هدف ثانویه این نوع تحقیقات ،نگهداری
حالاااات تعااااادل اکوسیسااااتمهای آباااای اساااات
( .)Ebrahimi, 2021یکی از مشکالت بزرگی که در چناد

سال اصیر پیش آمده است ،آلوده شدن آبهای شایرین باا
تعداد زیادی از آالیندهها ست .فلزات سنگین در آبها باه
صودی صود به میزان کم یافات میشاوند ،اماا باه صااطر
فعالیتهااای کشاااورزی ،صاانعتی و معاادنی میاازان آنهااا
افزایش یافته است (.)Al-Weher et al., 2008
عناصر سنگین به دلیل پایداری و تمایل به انباشتگی در
بدن موجودات آبزی ،جزو عوامل مهم آلوده کننده محیطای
به حسااب میآیناد ( .)Al-Weher et al., 2008کاادمیوم
یك عنصار غیار ضاروری گساترده در طبیعات اسات کاه از
فعالیتهاای انسااانی ناشاای میشااود کاه میتوانااد بااه باادن
موجودات آبزی نرور کند و اثرات منری در گوناههای آبازی و
حتی سالمت انسان ایجااد کناد .سامیت کاادمیوم میتواناد
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شاص های صونی ،اصاتالل در هموساتاز کلسایم ،تغییارات
بافتی و مورفولوژیکی ایجاد کند ( ;Guardiola et al., 2016
 .)Kazemizadeh et al., 2016مطالعاات پیشاین نشاان
دادهاند کاه اساتراده از ترکیباات فناولی در جیاره غاذایی
آبزیان میتواند به میزان قابل توجهی از اثرات ساوء فلازات
سنگین بکاهد .اجزای مختلف انار شامل پوست ،دانه ،گال و
آب انار ،حاوی ترکیبات مریدی با ویژگیهای ضدمیکروبی،
ضدساااارطانی ،آنتاااای اکساااایدانی و ضاااادالتهابیاند
( .)Flora et al., 2012پوساات انااار دارای پااروتئین،
کربوهیدرات و ویتامین ث است و عصاره قسمتهای مختلف
آن نیااز ،سرشااار از ترکیبااات فنااولی اساات .بیشترین میزان
ترکیبات فنولی در پوساات انار مشاااهده شااده ،بهگونااهای که
میزان آن در پوست این میاوه حادود  10برابر آب انار برآورد
شده است ( .)Bogomolets, 1985در سااالهای اصیاار نیااز
تحقیقات نشان داده است که عصاره الکلی پوست انار باعاث
کاااهش تجمااع بااافتی کااادمیوم و محافظاات در براباار
اثاااارات سااااوء کااااادمیوم در بلاااادرچین میشااااود
( .)Kazemizadeh et al., 2016در ایاان تحقیااق اثاار
محافظتی غلظتهای یك ،دو و چهار درصد عصااره پوسات
انار بر آنزیم کاتاالز و برصی آنزیمهای مهم سرم صونی ماهی
کپور معمولی در مسمومیت با کادمیوم ماورد مطالعاه قارار
گرفاات .در ایاان تحقیااق کااادمیوم باعااث افاازایش فعالیاات
آنزیمهای AST ،ALT،ALPو CATدر مقایساه باا شااهد
شد .مطابق با ایان پاژوهش Rajamanickam ،و همکااران
( )2008سط آنزیمهای  AST ،ALPو  ALTدر کبد کپور
معمولی در برصورد با ترکیبای از فلازات سانگین محلاول در
روزهای یك ،هشت ،شانزده و سی دو را بررسی کردند .نتاایج
نشان داد که آنازیم  ALPاز روز اول تاا روز سای دو بتادریج
نسبت به گروه شاهد افزایش داشتند .تجماع زیساتی فلازات
سنگین محرک تنش اکسیداتیو در سلولهای کبادی اسات
که به صاطر تولید گونههای فعال اکسیژنی است و باه عناوان
پاس انطباقی در کاهش مسمومیت ناشی از فلازات سانگین
نسبت داده شده است ( .)Rajamanickam et al., 2008در
مطالعه حاضر نیز آنزیمهای  ALT ،AST ،ALPو  CATدر
گروه دو نسبت به گروه شاهد افازایش معنایداری را نشاان

دادند .نشان داده شده است کاه عصااره میاوه اناار و داروی
کلوفیبرات در گونه از مو هاا ( ،)Ratبطاور معنایداری از
افزایش آنزیمهای کبدی بخصوص ASTو  ALTجلاوگیری
میکند ( .)Amiri et al., 2018اثر محافظتی عصاره انار بار
تنش اکسیداتیو و سمیت متوترکسات بررسی شده اسات و
نشان داده شده است که مصرف عصااره اناار باعاث کااهش
معناااایدار آنزیمهااااای  ALT ،ALPو  ASTمیشااااود
( .)Tahvilian et al., 2014در تحقیق حاضر نیز مطابق باا
تحقیقات فو آنزیمهای کبدی تحت تااثیر کاادمیوم روناد
افزایشی را نشان دادند ،که با تجویز عصاره پوست اناار ایان
آنزیمها بطور معنی داری روند کاهشی را نشاان دادناد .اثار
عصاره الکلی پوست انار بر فاکتورهای صون مااهی انگشات
قد کپور معمولی ،نشان داد که شاص هاای هماتولوژیاك و
فعالی ات لیزوزیماای ماهیااان تحاات تیمااار بااا ساااط 300
میلیگرم عصاره الکلی پوسات اناار برکیلاوگرم غاذا بهباود
یافتنااد ( .)Shafi'I et al., 2015در ایاان مطالعااه نیااز
شاص هاای سرمی گروههای کادمیوم و عصاره پوسات اناار
در مقایسه با گروه کادمیوم کاهش داشات .ترکیاب عصااره
آبی میوه انجیر ،زیتون و انار روی آنزیمهای کبادی کااهش
معناای دار آنزیمهااای  ALP ،ALT ،ASTو  LDHرا نشااان
داده است ( .)Emamian et al., 2012نتایج فو باا نتاایج
این تحقیق که از غلظتهای یك ،دو و چهار درصاد عصااره
پوست انار استراده شد مشابهت دارد ،باویژه در غلظتهاای
یك و دو درصد اصتالف معنی داری با گروه دو (کاادمیوم 5
میلی گرم در لیتر) ایان موضاوع را اثباات کارد .در غلظات
چهار درصد عصاره پوست انار به دلیل تلخی زیااد ،ماهیاان
کمتاار تغذیااه کردنااد بااه همااین صاطراثربخشاای آن از
غلظتهای یك و دو درصد عصاره پوست انار کمتر شاد .باه
طور کلی افزایش آنزیمهای  ALP ،ALT ،ASTو  LDHدر
ماهی کپور معمولی در مواجهاه باا کاادمیوم را باه آسایب
کبدی و آبششها نسبت دادند .در مورد کاتاالز نیز باه طاور
کلاای بیااان شااده اساات کااه افاازایش رادیکالهااای آزاد در
مسمومیت با کادمیوم باعث تحریاك افازایش فعالیات ایان
آنازیم شاده اسات ( .)Khandan et al., 2018در مجماوع
نتاااااایج نشاااااان داد کاااااه فعالیااااات آنزیمهاااااای
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بررسی اثر افزایش عصاره پوست انار در جیاره غاذایی
ماهی کپور معمولی بر مهار آسیبهای اکسیداتیو ناشی از
مساامومیت تجرب ای بااا کااادمیوم نشااان داد کااه افاازایش
غلظتهای یك و دو درصد عصاره پوست انار میتواند اثار
تعدیل کنندگی موثری بار مسامومیت ناشای از کاادمیوم
،AST داشااته باشااد و باعااث کاااهش فعالیاات آنزیمهااای
. در ماهی کپور معمولی شودLDH  وALP ،ALT
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 سرمی گروه تحات تانشCAT وALP،ALT،AST،LDH
 در مقایسااه بااا شاااهد بااه دنبااال مساامومیت بااا،کااادمیوم
کادمیوم افزایش قابل توجهی دارد و تجویز غلظتهای یاك
و دو درصد عصاره پوست انار باه ویاژه غلظات یاك درصاد
میتواند اثر تعدیل کنندگی بر مسمومیت ناشی از کاادمیوم
.را داشته باشد و باعث کاهش فعالیت آنزیمهای فو گردد

 نتیجهگیری نهایی.5
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