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 چکیده

که    یاماده(  Propolis)  مومبره   مطالعه این    از  هدفبنابراین  .  باشدی م  دانیاکس  یآنت  از  سرشار  و  شودی م  دیتول  زنبورعسل  توسطرزینی 

گاما  پرتوتابی    موم بره  ی الکل  عصاره  اثر   یبررس پرتو  با  فراسنجه  ملکرد عبر  شده  آنتیبرخی  ماهی    ی اکسیدان های  )در   Carassiusقرمز 

auratus)  نظر قرار گرفت  به عنوان مدل آزمایشی ماهیان گرمابی تیمار و یک گروه    دوبه    g21/0  ±60/8 با میانگین وزنی    ها . ماهیمد 

  نشان  ج ی نتا  ش یآزما  انیپا  در  .روز تغذیه شدند 40به مدت  بره مومگرم در کیلوگرم عصاره  5 و 2 هایغلظتتیمار با  دوو شاهد تقسیم شدند 

-اکسیدان نیز نشانهای آنتیبررسی آنزیم  (.P<  05/0)   کاهش یافتشاهد  با گروه  مقایسه  در  هر دو تیمار  در    پراکسیداسیون لیپیدی  که  داد

اتاالز در هر دو  و ک  g kg  2-1  ن پراکسیداز در غلظتترانسفراز و گلوتاتیو-دهنده افزایش میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون اس 

بود )  با گروه شاهد  بیانگر این مهم است که مصرف خوراکی  (.  >P  0/ 05تیمار در مقایسه  نتایج مطالعه حاضر    موم بره  یالکل  عصارهبنابراین 

بهبود عملکرد برخی شاخصتومیگرم در کیلوگرم    2کارگیری    سطح بهدر    یکیلوگر  10پرتوتابی شده با پرتو گاما با دز   -های آنتیاند در 

 .نقش مؤثری ایفا کند  در ماهی قرمزاکسیدانی 
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Abstract 
Propolis  a resinous material produced by honey bees and has powerful antioxidant properties. The aim of 

this study was to investigate the effects of gamma irradiated (at 10 KGy) propolis ethanol extract on some 

antioxidant parameters in gold fish (Carassius auratus). Fish with mean weight 8.60 ± 0.21 g were 

divided into three groups and fed with 0 (as control group), 2 and 5 g kg- gamma irradiated propolis 

ethanol extract for 40 days. Based on the results, lower lipid peroxidation product was observed in the 

treatment groups (P<0.05). Meanwhile, activities of some antioxidant enzymes, including superoxide 

dismutase, glutathione s-transferase and glutathione peroxidase were higher in the treatment groups that 

fed with 2 g kg- gamma irradiated ethanol extract propolis and catalase in both of treatment compared to 

the control group (P<0.05). Therefore, the results of this study show that the administration of 2 g kg - 

gamma irradiated propolis ethanol extract had the potential to improve some antioxidant indices, as well 

as protecting the liver in gold fish and better results require more research. 
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 مقدمه .  1

  ترین محبوب  از  قرمز  ماهیعنوان یکی از صنایع سودآور مطرح بوده است.  ه  پرورش و نگهداری ماهیان زینتی همواره ب

 . ]1[  گیردمی  قرار  مطالعه  موردبه عنوان مدل    آزمایشی  مختلف  اهداف  برای ًمکررا  و   شودمی  محسوب  زینتی  ماهیان

های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی در ماهی  ساز استرس و بروز انواع بیماریکم ماهیان، زمینهتکثیر و پرورش مترا

رای محیط زیست، در دسترس و ارزان  به خاطر خصوصیات خاص از جمله خطر کمتر ب  مواد طبیعی   استفاده از  .است

 . ]2[  ه استیافتافزایش   های طبیعیاکسیدانآنتیعنوان به  قیمت بودن

گیاه مانند جوانه، برگ تلف  خمی  هاقسمت  از  مومبره.  است  اییا قهوه  سبز  رنگ  بهو    رزینی  یاماده  propolis  ای  مومبره

 در  مومبره.  ]3[  یابدمی  شکل  رییتغ  زنبور  یهامیآنز  با  و  یآورجمع  عسل  زنبور  توسطمواد مترشحه از گیاهان    سایرو  

-بره  ریاخ  ی هادهه  در .  ]3[  شودیم  استفاده  یبندقی عا   و  ارها یش  کردنپر  کردن،   یضدعفون  منظوره  ب  عسل   زنبور  یکلن

محرک و بهبود دهنده پاسخ    یهای ژگیو  مثل  ییدارو  و  یستیز  یژگیو  نیچند  داشتن  خاطر  به  را  محققان  عالقه  موم

 بات یترک  نظر  از  .]4[  است  کرده  جلب  خود  به  دانی اکسیآنت  و  یالتهاب  ضد   ،یکروبیم  ضد  ،یضدتومور  ،یمنیا  ستمیس

  5  فرار،  ی هاروغن  درصد   10  موم،   درصد   23-35  ن، یرز  ا ی  صمغ  درصد   45-55  از  متوسط  طوره  ب  موم  بره   ییایمیش

  ای   موش  به  موم  بره  دادناساس برخی مطالعات انجام گرفته  بر.  ]5[  باشد یم  یمعدن  و   یآل  مواد  درصد   5  گرده،   درصد

  گرم   7/3  تا   2  نیب   آن  DL 50  محدوده   و  است  یرسمیغ   موم  بره  . باشد  داشته  یجانب  اثرات  که  رسدینم  نظر  به  انسان،

  پاسخ   و  یپوست  زخم  میترم  بر  موم  بره  مختلف  هایغلظت   ریثأت  یابیارز  به  یامطالعه  در .  ]6[  است  موش  در  لوگرمیک  بر

 زنبور   موم  بره   از  استفاده  که  بود  موضوع  ن یا  انگریبتحقیق    جینتا .  شد  پرداخته  یمعمول  کپور  ی ماه  در  یمنیا  ستمیس

روز    21در ماهی کپور پس از    یمنیا  ستمیس  کیتحر  سببدرصد    5  و   2  های غلظت  با   آب  در  یافزودن   شکل   به  عسل

 . ]7[ گرددیم

دام اندازنده رادیکال آزاد و ترکیبات اکسیدان های تولیدکننده و بهاسترس اکسیداتیو، ناشی از عدم تعادل بین سیستم

. سیستم دفاع  استاکسیدانی و یا هر دو همراه کال آزاد یا کاهش فعالیت سیستم دفاع آنتیبوده که با افزایش تولید رادی

آنزیمی سلول شامل  آنتی مانند  آنزیماکسیدانی  و  هایی  پراکسیداز  کاتاالز، گلوتاتیون  گلوتاتیون سوپراکسید دیسموتاز، 

به تشکیل.  ]8[  استترانسفراز  اس اکسیداتیو در محیط سلولی منجر  ناپایدار و واکنش  استرس  پراکسیدهای  گر  لیپید 

مالونمی تشکیل  به  منجر  غیراشباع  چرب  اسیدهای  از  شده  مشتق  و  ناپایدار  پراکسیدهای  تجزیه  آلدئید  دیشود. 

(MDAمی )علیرغم    .]9[شود  ، شاخص مناسبی جهت بررسی پراکسیداسیون لیپیدها محسوب می شود که سنجش آن

اثرات   اثرات  گزارشی  خونگرم و حتی ماهیان پرورشی،    در موجودات  مومالکلی بره  عصارهمطالعات فراوان  ارتباط با  در 

برهاین  اکسیدانی  نتیآ الکلی  شده  عصاره  پرتوتابی  صورت  به  وجود  موم  زینتی  ماهیان  جهت ن در  حاضر  مطالعه  دارد. 

-بر تقویت عملکرد سیستم آنتیلوگری  کی  10دز    گاما پرتو  موم پرتوتابی شده با  بره  الکلیعصاره  ثیر خوراکی  أ بررسی ت

 انجام گرفته است. به عنوان مدل آزمایشی ماهیان گرمابی به خصوص کپور ماهیان قرمزدر ماهی  یاکسیدان

 

 

 کار   . مواد و روش2

  با میانگین وزنی   ماهی   قطعه  270  در مجموعگرفت.    انجام  تبریز  در  آکواریومی  ماهیان  پرورش  مزرعه  در  مطالعه  این

ابعاد    تکرار برای هر گروه(   3)  ایشیشه  تانک  9در    مساوی   و   تصادفی   صورت  به  گرم  ±60/8  21/0   60×  30×  20با 

  ( درصد  50تازه )  آب   با  هاتانک  آب  روزانه  تعویض  و  هوا  سنگ  از  با استفاده  هاتانک  در  هوادهی   متر قرارگرفتند.سانتی

  ،گراددرجه سانتی  5/24-25  ترتیب  روزه به  40  دوره  طول  در   pHو  آب  در  محلول  اکسیژن   و  آب  دمای  .گرفت  انجام

 بود.  گرم بر لیتر میلی 5/7-7
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افزودن با  استفاده  مورد  عصاره    5  و  2  جیره  کیلوگرم  در  منطقه   مومبرهکلی  لاگرم  در  واقع  زنبورداری  از  )تهیه شده 

 ،PX-30 IssIedovapel)  60-بالتچشمه ک  )توسطکیلوگری پرتو گاما    10با دز  پرتوتابی شده    (ردبیلاستان ا  -سبالن

دست آمد.    تجاری پایه به  به خوراک  ای(پژوهشکده کشاورزی هسته-ثانیه  در   گری  02/0  دوز   محدوده   یک  در(  روسیه

مقدار در مطالع  هایغلظت این  با  ایجاد شده  اثرات مثبت  براساس    بود   کپور معمولیماهی    دردیگر    ایهانتخاب شده 

موم توسط ازت مایع به قطعات ریز خرد شده سـپس  موم، ابتدا قطعات بزرگ برهالکلی بره  به منظور تهیه عصاره.  ]7[

ساعت در دمای اتاق در سطح افق    48درصد مخلوط و به مدت    80لیتـر محلول اتانل  میلـی  250گـرم از آن بـا    25

واتمن دو بار صاف شده و   4مره الکلی حاصل توسط کاغذ صافی ن دور در دقیقـه (. سـپس عصـاره 150تکان داده شد )

عصــاره   ســپس  آمــد.  دســت  بــه  خــالص  الکلــی  عصـاره  و  تبخیــر  آن  الکـل  روتــاری  دســتگاه  کمـک  بـه 

درجـه تهیه و تا زمان استفاده در   80درصد )وزن به حجـم( آن در الکـل  10خــالص بدســت آمــده توزین و محلول  

پرتوتابی شده  عصاره  .  ]10[نگهداری شد  گراد  درجه سانتی  4  یای تیره و دماظـرف شیشـه   اسپری   باالکلی بره موم 

ماهی  لیترمیلی  20کردن پایه  نیزشاهد    گروه  در  .شد  افزوده  خوراک  کیلوگرم  هر  ازای  به  روغن    عصاره   فاقد  خوراک 

  ماهی  روغن  لیترمیلی  20تنها  شاهد  گروه  به خوراک  سازی،یکسان  جهت  .گرفت  قرار  مصرف  موردموم  الکلی بره عصاره  

  .گرفت انجام  17 و 10 ساعات در نوبت 2 در غذادهی  .]11[ گردید اسپری پایهجیره  کیلوگرم هر ازای به

 

 از موکوس بردارینحوه نمونه.  1.  2

تانک  هر    صورت تصادفی از  ماهی به  5،  موم پرتوتابی شده الکلی برهبا عصاره  ذیه  تغ  ( شیآزما  ام40  روز)  دوره  انیپا  در

ها  و سپس موکوس جلدی ماهیهوش شده  ( بیمیکرولیتر بر لیتر  50به صورت جداگانه با عصاره گل میخک )  ایشیشه 

از کاردک پالستیکی نرم جمع آوری شده بافر  برابر حجم موکوس جمع  4ها با  نمونه.  آوری گردیدبه آرامی با استفاده 

دور  تریس با  شده،  مدت    4000  هموژن  دمای  دقی  30به  در  و  سانتی  4قه  رویی  درجه  مایع  و  شده  سانتریفوژ  گراد 

پور به عنوان مایع رویی با استفاده از جریان مالیم گاز ازت تغلیظ شده و پس از عبور از فیلتر میلی  .لیوفیلیزه گردید

 .]12[گراد فریز گردید درجه سانتی -20عصاره موکوسی تا زمان استفاده در دمای 

 

 ی اکسیدانآنتی های  آنزیمالیت  سنجش فع .  2.  2

بهاندازه که  گرفت  انجام  اسید  تیوباربیتوریک  روش  با  لیپیدی  پراکسیداسیون  میزان  نمونهگیری  به  خالصه    2/ 5 طور 

دور  درصد    TCA  20لیتر  میلی در  و  مدت  g     ×1500اضافه  گردید.  10به  سانتریفیوژ  لیتر  میلی  5/2  میزان  دقیقه 

و به   به رسوب حاصل از سانتریفیوژ اضافه شددرصد  2/0لیتر تیوباربیتوریک اسید میلی 2و  موالر 05/0اسیدسولفوریک 

بن  30مدت در  گرفت؛ سپس    ماریدقیقه  از   nلیتر  میلی  4قرار  پس  و  گردید  سانتریفیوژ  و  اضافه  محلول  به  بوتانول 

 .]13[قرائت شد  توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  نانومتر    532  خنک شدن، میزان جذب نوری محلول رویی در طول موج

فعالیت آنزیم  انجام گرفت.    پارس آزمونو توسط کیت  نانومتر    340موجپراکسیداز در طول    گیری آنزیم گلوتاتیوناندازه

بر پراکسیدکاتاالز  تجزیه  فرایند  اندازه  اساس  آمونیوم  مولیبدات  با  ثبات  با  کمپلکس  تشکیل  و  شد.  هیدروژن  گیری 

پراکسید هیدروژن در طول موج  تغیی آزموناز کیت    .خوانده شدنانومتر    405رات رنگی مولیبدات و   به منظور   پارس 

اثر فعالیت آنزیمی گزانتیندیسمو  گیری آنزیم سوپراکسیداندازه اکسیداز استفاده شد و تولید رنگ فورمازین در  تاز بر 

-استفاده از دی  ترانسفراز به روش اسپکتروفتومتری و با-ن اسمیزان آنزیم گلوتاتیو  . قرائت شدنانومتر    505طول موج  

)  –تیو   اسید  نیتروبنزوئیک  موجDTNBبیس  طول  در  و  گرفت  انجام  المان  روش  براساس  شدنانومتر    350(    قرائت 

]14[ . 
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 تحلیل آماری .  3.  2

از نرمداده استفاده  با  آماری  ها   لیتحل  و  هیتجز  یبرا  قیتحق  نیا  درمورد سنجش قرار گرفت.    19نسخه    SPSSافزار 

 Tukey  آزمون  با   زین  تیمارها   سهیمقا .  دی گرد  استفاده  One way ANOVAا  آنو  راهه  کی  انس یوار  از  هاداده  یآمار

 .شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر هاآزمون دارییمعن سطح و انجام

 

 و بحثنتایج  .  3

(. بررسی >P  05/0)  داشتداری  معنی  کاهش  شاهدگروه    ادر مقایسه ب  تیمارهر دو    یزان پراکسیداسیون لیپیدی درم

آنتیآنزیم نشانهای  نیز  دیسموتازدهنده  اکسیدان  سوپراکسید  فعالیت  میزان  اسافزایش  گلوتاتیون  و  -،  ترانسفراز 

 (.  >P 05/0بود ) شاهد تیمار در مقایسه با گروه هر دو در  ز ، کاتاالg kg 2-1غلظتدر  گلوتاتیون پراکسیداز

 
 و خوراک پایهبا پرتو گاما  قرمز تغذیه شده با عصاره الکلی بره موم پرتوتابی شده    اکسیدانی در ماهیمیزان فعالیت آنتی  -1جدول

 (g kg  5-) (g kg 2-) شاهد  فاکتورهای بررسی شده 

 a11/0  ±  45/16 b13/0  ±  13/11 b11/0  ±  89/11 (µmol mgpr-1میزان پراکسیداسیون لیپیدی )

 b09/0  ±  58/6 a12/0  ±  24/8 b 31/0  ±  03/7 (U mgpr-1یسموتاز )سوپراکسید د

 b20/0  ±33/11 a22/0  ±  13/16 a  19/0  ±  86/15 (U mgpr-1کاتاالز )

 c50/0  ±31/9 a  07/0  ±23/51 b10/0  ±  45/12 (U mgpr-1ترانسفراز )-گلوتاتیون اس

 c91/0  ±  33/51 a11/0  ±  73/22 b 12/0  ±  20/19 (U mgpr-1گلوتاتیون پراکسیداز )

    

 ارائه شده است.    )انحراف معیار ± مقادیر به صورت )میانگین

 (.>P 0/ 05باشد )دار بین تیمارها می*اعداد با حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

  

  ومت در برابر عوامل ایجاد مقاو به عنوان یک مکمل غذایی که قادر به بهبود  های طبیعیاکسیدانآنتیاز  ه استفاده امروز 

استرسزا  استرس  بروز  باشند، مورد توجه هستنددر زمان  پرورش ماهی  به  در سال  .های فراوان حین دوره  اخیر  های 

در   طبیعی  از مواده  ماندگی در محیط زیست، استفادگیری از مواد فاقد باقی یل توجه به حفظ محیط زیست و بهرهدل

 .استحال افزایش 

اکسیدانی برای های فعال اکسیژن و توان دفاع آنتیدهنده عدم تعادل بین تولید گونه یو در بدن نشاناسترس اکسیدات

واسطهسم این  فعال  زدائی  مالوناستهای  از دی.  که  است  لیپیدی  پراکسیداسیون  پایدار  اما  کوچک  محصول  آلدئید 

 ]15[ شودانند ایجاد میتجزیه پراکسیدهای ناپایدار اسیدهای چرب غیراشباع که در ماهی فراو

موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در هر دو تیمار در  موم پرتوتابی شده  الکلی برهعصاره  در مطالعه حاضر تغذیه با  

همچنین   و  شاهد  گروه  با  معنیمقایسه  آنزیمافزایش  برخی  فعالیت  آنتیدار  نیز  .  گردیداکسیدان  های  دیگر  مطالعات 

 . ]7[ کنندحاضر را تائید می هنتایج مطالعبررسی و را  مومبره یاکسیدانآنتی اثرات

هر در    کیلوگری  10با دز  موم پرتوتابی شده  عصاره الکلی برهاثربخشی  نتایج این مطالعه نشان دهنده پتانسیل  بنابراین  

-ای آنتی هواسطه افزایش فعالیت آنزیمه  کاهش استرس اکسیداتیو بدر  گرم در کیلوگرم به خوراک    5و    2  غلظتدو  

ماهی خواهد شد.    نهایت باعث افزایش تولید و کاهش هزینه پرورش  این اثرات مثبت در  اکسیدانی در ماهی قرمز است.

افزودن   بره گرم    2میزان  به خصوص  بنابراین  الکلی  با دز  عصاره  پرتوتابی شده  در کیلوگرم خوراک  کیلوگری    10موم 
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-نتیآ  یک  اثر این ماده به عنواندقیق  تکمیلی در زمینه بررسی مکانیسم  شود. اما انجام مطالعات  ماهی قرمز توصیه می

 رسد. های مختلف ماهی ضروری به نظر میچالشی در گونههای آزموناکسیدان طبیعی و انجام 
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