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چكيده

به منظور مطالعه تأثير عصاره خام س�ير بر ميزان رش�د و هيس�توپاتولوژي كبد ،كليه و حباب روده اي 120 ،عدد ماهي
كپور معمولي با ميانگين وزني  95±22گرم به طور تصادفي به چهار گروه تقس�يم ش�دند .ماهي ها به ترتيب با مقادير0
 20 ،10و  40گرم عصاره س�ير خام به ازای هر كيلوگرم غذا به مدت يك ماه تغذيه ش�دند .پس از اتمام دوره ي پرورش،
ماهيان از نظر افزايش وزن مورد مقايس�ه قرار گرفتند و از كبد ،كليه و حباب روده اي آن ها نمونه گيري ش�ده و پس
از تهيه ي مقاطع بافتي و رنگ آميزي هماتوكس�يلين ائوزين؛ الم ها با ميكروس�كوپ مورد بررس�ي قرار گرفتند .نتايج
نش�ان داد مصرف س�ير تاثير معني داري بر افزايش وزن ماهي ها نداش�ته است .نتايج هيس�توپاتولوژي نشان داد ،در
گروه هايي كه س�ير مصرف كرده بودند ،در كليه ها مواردي از تغييرات دژنراتيو و نكروزي ،وجود دارد مشاهده گرديد.
در كبد ماهيان هر چهار گروه ،آس�يب دژنرس�انس سلولي خفيف مشاهده ش�د .با اين حال شدت ضايعات كبدي بين
گروه هاي آزمايش�ي و گروه شاهد تفاوت معني داري نداشت .در حباب روده اي ماهي هاي مورد آزمايش در چهار گروه
مورد مطالعه هيچ ضايعه اي مش�اهده نشد .نتايج اين تحقيق نشان داد در صورت كه مصرف عصاره سير به عنوان يك
افزودني در ماهي كپور ،تاثيري بر رش�د نداش�ته و به جز آسيب مشاهده ش�ده در كليه ،ايجاد آسيب قابل توجهي در
ماهي كپور نمي كند.
كلمات كليدي :حباب روده اي ،سير ،كپور معمولي ،كبد ،كليه
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In order to study the effect of garlic crude extract on growth rate and histopathology of liver, kidney and intestinal bulb,
120 fishes with initial mean weight of 95±22 g were divided to four groups. They were fed with 0, 10, 20 and 40 g/kg
garlic crud extract in food for 1 month. At the end of experimental period, the growth rate was estimated and samples
from liver, kidney and intestinal bulb were taken. After using routine method for preparing the tissue section, they
stained by H&E staining method. There was no significant difference between control and experimental group in body
weight and growth indices. The histopathology results showed that cellular degeneration was seen in the livers of the
all groups of fishes. Cellular degeneration and necrosis was also seen in the kidneys. There was cellular degeneration in
each four groups of fishes, but the control group did not show the necrosis changes. The intestinal bulb of the fish in all
four groups was normal and no injury was seen in this part of body. In conclusion our study showed that, garlic extract
feeding in common carp cannot be regarded as completely safe additive. By feeding the common carp, some injuries
were seen in the vital organs. Also garlic feeding had not positive effect on growth rate and, however, no deleterious
effects on growth of the fish.
Key words: Garlic, Histopathology, Common carp, Liver, Kidney

مقدمه

رشد جمعیت جهان و کاهش ذخایر ماهیان به دالیل مختلفی از جمله
آلودگی آب ها و تخریب محیط زیس��ت ،باعث ش��ده است که نیاز بیشتری
به تکثیر و پرورش آبزیان احس��اس ش��ود (پیغان و عبداله مشایی.)1384 ،
در ح��ال حاضر در مزارع پرورش ماهیان گرمابی پ��رورش ماهی فیتوفاگ،
آم��ور ،کپور معمولی و کپور س��رگنده به طور چند گونه ای صورت می گیرد.
پرورش ماهی کپور به علت صرفه اقتصادی و گوشت بازار پسند آن در اغلب
کش��ورها از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت (وثوقی و مس��تجیر.)1371 ،
معموالً آبزیان در محیط های بسته ای همچون استخرهای خاکی یا سیمانی
یا تانک ها پرورش داده می ش��وند و سعی وتالش در باال بردن تراکم آبزیان
در واحد س��طح از علل پیش��رفت و افزایش تولید این صنعت است .مطمئناً
باال بودن تراکم پرورش اثر معکوس��ی بر وضع س�لامت و بهداش��ت ماهی
خواهد گذش��ت (علیشاهی .)1383 ،برای بهبود رشد و سالمتی در ماهیان
مختلف��ی مثل کپور ،ق��زل آال و تیالپیا اس��تفاده از آنتی بیوتیک ها کاربرد
زی��ادی دارد .که این امر موجب بوجود آمدن تبعاتی از قبیل خطر مقاومت
یافت��ن عوام��ل بیماری زا به داروها و باقی ماندن داروها در گوش��ت ماهیان
مورد تغذیه انس��ان می ش��ود ( .)FAO/ WHO/ OIE ، 2006استفاده از
محرک های ایمنی در آبزی پروری به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی ،یا
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در جهت افزایش تاثیر داروها و واکس��ن ها ،ش��دیدا ً مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .عصاره س��یر خام از نمون��ه محرک های ایمنی گیاهی اس��ت که در
پرورش ماهی اس��تفاده از آن عمومیت یافته اس��ت (علیشاهی .)1383 ،در
پرورش ماهی و میگو اثرات مفیدی برای سیر گزارش شده که شامل محرک
رشد ،محرک اشتها ،محرک سیستم ایمنی و فعالیت ضد میکروبی می باشد
( Alyو همكاران Alicin .)2010,ترکیب اصلی بیولوژی و بیوشیمیایی در
سیر تازه هموژن شده یا عصاره پودر سیر می باشد .آلیسین از واکنش بین
آمینو اس��ید غیر پروتئینی آلین با آلیناز هنگام له شدن حبه های سیر تازه
تش��کیل می ش��ود ( Afzalو همكاران .)1996 ,با توجه به اثرات درمانی و
گوارشی که سیر می تواند داشته باشد تحقیقات گسترده ای در این زمینه ها
صورت گرفته است .البته مصرف سیر تا یک حدی دارای اثرات درمانی است
و اگر از یک حد باالتر رود ممکن است اثرات سوء بر اندام های داخلی داشته
باشد .لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر سیر بر وزن ماهي كپور و تغییرات
هیستوپاتولوژی بعضی از بافت ها آن بوده است .هر چند مصرف سیر تاثیرات
ض��د عفونی کننده و درمانی متعددی دارد اما در ماهی کپور که فاقد معده
می باشد ممکن است اثرات نامطلوب گوارشی برای ماهی داشته باشد .الزم
به ذکر اس��ت معده نق��ش مهمی در هضم س��یر دارد و نبودن آن می تواند
اثرات سمی سیر بر کبد و اندام های داخلی موثر در سم زدایی عناصر غذایی
را به دنبال داشته باشد .بنابراین هر چند برخی منابع اثرات مفیدی را برای
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مصرف س��یر گزارش نموده اند ،اما به دلیل تفاوت ساختاری کپور ماهیان و
تفاوت های مکانیس��م های هضم و جذب روده ای در این ماهیان با جانوران
دارای مع��ده ،نمی توان نتایج آن تحقیقات را مس��تقیماً برای کپور ماهیان
اس��تفاده نمود .در این بررسی میزان رش��د و تغییرات هیستوپاتولوژی سه
باف��ت کبد ،کلیه و حباب روده ای به عنوان ش��اخص تحمل ماهی کپور در
نظر گرفته شده است.

مواد و روش كار

براي انجام اين تحقيق تعداد  120عدد ماهي كپور معمولي با میانگین
وزن اولی��ه  95±22گرم از یکی از مراكز پرورش ماهي اس��تان خوزس��تان
مجتمع پرورش ماهی آزادگان اهواز خريداري شد.
تیمارهای آزمایشی

براي اين آزمايش ماهيان به  4تيمار تقس��يم ش��دند .در ابتدای دوره
پ��رورش وزن و ط��ول ماهیان اندازه گیری ش��د .تيمار اول ش��اهد بوده
ك��ه فق��ط غذای تجاری (بیومار) را دريافت می نمود .تيمار دوم ،س��وم و
چهارم به ترتيب با مقادير  20 ،10و 40گرم عصاره سير خام به ازاء هر
کیلوگرم غذا به مدت یک ماه تغذیه ش��دند (.) 2009 ,Metwally
تهيه ي عصاره

ابتدا پوس��ت خارجي اطراف سير جدا گرديد و با له كردن پياز سير در
آب به نس��بت  1به  2شيرابه س��ير جدا شد .شيرابه در  1000دور به مدت
 3دقيقه س��انتريفیوژ شد .شيرابه جدا ش��ده به همراه روغن سویا به عناصر
متداول جيره بر اساس مقدار سير مصرفي به ازاء هر گروه به روش اسپری
ب��ر روی پلت های غذایی اضافه ش��د .بر روی پلت های گروه ش��اهد فقط
ب��ه میزان معادل دیگر گروه ها روغن اس��پری ش��د ( Muhsinو همكاران،
.)2000

بررسي های بافتي

پ��س از اتمام دوره يك ماهه آزماي��ش ،همه ماهی  های مورد مطالعه را
به روش ضربه به سر کشته و پس از اندازه گیری طول و وزن ،نمونه گیری
ش��دند .برای این کار پس از ش��کافتن محوطه شکمی از کبد ،کلیه و حباب

روده ای تک��ه ای ب��ه طول ،ع��رض و ضخامت حدود  1س��انتی متر را جدا
کرده و در فرمالین  10درصد فیکس شدند .پس از انجام روش های معمول
تهی��ه ی مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکس��یلین -ائوزی��ن؛ الم ها مورد
بررسی هیستوپاتولوژی قرار گرفت.
تجزيه و تحليل آماري داده ها
آنالیز آماری با اس��تفاده از نرم اف��زار SPSS -16صورت گرفت و با این
نرم افزار مقایس��ه میانگین پارامترها صورت گرفت و در س��طح معنی داری
 p>0/05س��نجیده ش��د .برای مقایس��ه ی پارامترها بین گروه ه��ا از آنالیز
واریانس یک طرفه و آزمون توکی اس��تفاده گردید و برای بررسی میانگین
هر تیمار (مقایس��ه وزن اولیه و وزن نهایی) از آزمون Tدانش آموزاس��تفاده
ش��د .آنالیز نتایج نیمه کمی مربوط به کبد با اس��تفاده از آزمون کروسکال-
والیس ()Kruskal-wallisانجام گردید.

نتايج

میانگین کل وزن ماهی ها ی مورد اس��تفاده در این تحقیق  95 22گرم
بوده اس��ت که در پایان دوره تحقیق به  98 28گرم رس��ید اما این افزایش
رشد معنی دار نبود ( .)P<0/05مقادیر وزن ابتدایی و انتهایی در جدول 1
آورده شده است.
در بررسی میکروسکوپیک کبد ماهیان هر  4گروه آسیب خفیف دژنرسانس
س��لولی که به صورت تورم سلولی و تجمع چربی قابل تشخیص بود (شكل هاي
 .)2 ،1تورم س��لولی با کف آلود ش��دن سیتوپالس��م هپاتوس��یت های کبدی و
تغییر چربی نیز با وجود یک یا چند واکوئل شفاف و گرد در اندازه های مختلف
مش��خص می ش��ود .میزان دژنرسانس در بررس��ی نیمه کمی این نمونه ها ،در
جدول  2نشان داده شده است .در بررسی آماری شدت ضایعات کبدی در گروه
های مورد مطالعه ،هیچ گونه تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی و گروه
شاهد مشاهده نگردید ( .)P<0/05
نتایج بررسی هیستوپاتولوژیک کلیه در جدول  3آمده است .در بررسی
میکروس��کوپیک کلیه در ماهیان مورد مطالعه ،وجود دژنرس��انس سلولی و
نکروز مش��هود بود (ش��كل هاي  3و  .)4در بررسی هیستوپاتولوژیک حباب
روده ای ماهی های م��ورد مطالعه در هر چهار گروه ،هیچگونه ضایعه ای در
حباب روده ای مشاهده نشد (شكل .)5

جدول  :1مقادیر میانگین  ±انحراف معیار وزن اولیه و پس از پایان دوره ماهیان مورد مطالعه
گروه

شاهد (جیره بدون سیر)
گروه10(1گرم/کیلوگرم)
گروه20(2گرم/کیلوگرم)
گروه40(3گرم/کیلوگرم)

میانگین  ±انحراف معیار وزن اولیه*

میانگین  ±انحراف معیار وزن نهایی*

99/86±20

102/58±28

96/50±23

101/42±27

94/48±20

95/87±28

89/26±25

91/24±31

*تفاوت بین گروه ها معنی دار نبوده است ( .)P<0/05
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جدول  : 2بررسی نیمه کمی دژنرسانس سلول های کبد در ماهیان مورد مطالعه

شدت ضایعه *

میانگین رتبه بندی

-

+

++

+++

مجموع ضایعات

شاهد (جیره بدون سیر)

0

1

15

3

19

36/03

گروه 10(1گرم/کیلوگرم)

0

3

10

7

20

40/7

گروه20( 2گرم/کیلوگرم)

1

0

9

13

23

51/11

)گروه40( 3گرم/کیلوگرم

1

4

8

9

22

40/73

گروه

درآنالیز آماری**

*( :)-عدم وجود ضایعه.

*( :)+کمتر از  25درصد از سلول های کبدی در  10شان میکروسکوپی درگیر بودند.

*( :)++بین  25تا  75درصد از سلول های کبدی در  10شان میکروسکوپی درگیر بودند.

*( :)+++بیش از  75درصد از سلول های کبدی در  10شان میکروسکوپی درگیر بودند.

** تفاوت بین گروه ها معنی دار نبوده است (.)P<0/05

جدول :3نتایج بررسی هيستوپاتولوژيك کلیه در ماهیان مورد مطالعه
گروه

شاهد(جیره بدون سیر)
گروه 10( 1گرم/کیلوگرم)
گروه 20( 2گرم/کیلوگرم)
گروه 40( 3گرم/کیلوگرم)
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نكروز

تورم سلولی
موارد

درصد

موارد

درصد

3

10

0

0

12

40

3

10

19

63/33

12

40

13

43/66

15

50
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شكل  : 1کبد ماهی با دژنرسانس سلولی با شدت دو دیده می شود .به افزایش تعداد سلول هایی که دارای سیتوپالسم کم
رنگ است توجه شود (رنگ آمیزی )H&E

شكل  :2کبد ماهی با دژنرسانس سلولی با شدت سه مشاهده می شود .تعداد سلول هایی که دژنرسانس (پیکان) را نشان
می دهند در مقایسه به شکل  1بیشتر است (رنگ آمیزی )H&E
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شكل  :3کلیه ماهی با دژنرسانس سلولی که همراه با فضاهای خالی در سیتوپالسم (پیکان) می باشد ،دیده می شود
(رنگ آمیزی .)H&E

شكل  :4کلیه ماهی با دژنرسانس سلولی (پیکان قرمز) و نکروز سلولی همراه با هسته های نکروز شده (پیکان سیاه)
مشاهده می شود (رنگ آمیزی .)H&E
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شكل  :5حباب روده ای ماهی  .به ساختار طبیعی حباب روده ای توجه شود (رنگ  آمیزی .)H&E

بحث

در این تحقیق از بچه ماهیان با وزن حدود  100گرم استفاده گردید تا
تاثیرات رشد بهتر مشخص شوند .از طرفی این اندازه ماهی معموالً ضایعات
اولیه کمتری نسبت به ماهیان بالغ دارند.
بسیاری از منابع مصرف سیر را در ماهیان مختلف توصیه نموده اند اما در
مورد تاثیرات احتمالی آن بر رشد و اندام های داخلی کپورمعمولی گزارشی
وجود ندارد .مصرف گس��ترده داروهای گیاهی در درمان بیماری های انسان
موجب گردید تا بسیاری از این داروها در پرورش دام و طیور و آبزیان مورد
استفاده قرار گیرند ،در این میان خصوصاً از سیر در تغذیه ،درمان زخم های
حاصله از آفتاب س��وختگی ماهیان ،زخم ناش��ی از تورکشی در استخر بچه
ماهیان ،افزایش ایمنی ماهیان در مقابله با عوامل ویروسی ،باکتریایی ،انگلی
و قارچی استفاده فراوانی شده است ( Peyghanو همكاران .)2008 ،اليسين
جز تركيبي اصلي س��ير مي باشد كه يك سولفور است كه آنتي اكسيدان به
حساب مي آيد .ديگر آنتي اكسيدان هاي يافت شده در سير شامل ويتامين
ث ،ژرمانیوم و سلنیوم مي باشد ( Richardو همكاران.)2001 ،
نتایج این تحقیق نش��ان داد مصرف س��یر تاثی��ر معنی داری بر افزایش
وزن ماهی ها نداش��ته اس��ت .بیشتر منابعی که س��یر را توصیه نموده اند بر
اثرات درماني س��ير و مواد مفید س��ير خصوصاً آليسين و تاثیر آن بر ایمنی
بدن و عوامل عفونی اس��توار بوده اس��ت و کمتر بر رش��د ماهی تاکید شده
اس��ت .مطالعات حيوانات و گياهان نش��ان مي دهند كه آليس��ین پتانسيل
خاصيت ضدميكروبي ،آنتي ويروس ،ضد پروتوزوآ و ضد قارچي را داراس��ت
و اثرات دارویی مثبتي عليه آترواس��كلروزيس ،ذخيره چربي ها ،عدم تعادل
ليپوپروتئين ها و افزايش فش��ار خ��ون دارد ( Afzalو همكاران.)2000 ،
نتايج به دس��ت آمده از بررس��ي ميزان رش��د ماهيان پس از يك ماه مبين

ع��دم وجود اختالف معني دار بين گروه ه��اي مختلف بود Jayapracas .و
 Euoharsiaدر سال  1996افزایش معني داري در میزان رشد کپور ماهیان
هندی پس از یک تا دو ماه اضافه کردن س��یر به غذا (به میزان مش��ابه این
تحقیق) مش��اهده ننمودند که با نتایج این تحقیق هم  خوانی دارد.حمیداوی
در س��ال  1390به منظور بررسی تأثیر پودر س��یر بر تغذیه و شاخص های
رش��د در ماهی کپور معمولی ،گزارش کرد اضافه کردن پودر سیر به میزان
( 0/1درص��د و 1درصد) به م��دت  2ماه موجب افزایش معني داري در وزن
ماهی ها نمی گردد.
نتایج هیس��توپاتولوژی این تحقیق نش��ان داد ،در گروه هایی که سیر
مص��رف کرده بودن��د ،در کلیه ها م��واردی از تغییرات دژنراتی��و و نکروزی
مش��اهده گردید .در کبد ماهیان هر چهار گروه ،آس��یب دژنرسانس سلولی
خفیف مش��اهده شد Mesalhy.و همکاران در سال  2008به منظور بررسی
تأثیر سیر بر میزان رشد و بقای ماهی ،مقاومت و کیفیت ماهی تیالپیای نیل
دریافتند ،اضافه کردن س��یر به میزان (  10تا  40گرم به ازاء هر کیلوگرم)
به مدت  2ماه علي رغم عدم افزایش وزن ماهیان در تیمارهای آزمایش��ی،
مقاومت خوبی را در ماهیان نسبت به عوامل پاتوژن و عفونت های میکروبی
ايجاد نمود .نتايج آنان مبين بهبود سالمتی در ماهیان مورد مطالعه در طول
مدت  2ماه بود كه با كاهش تلفات در ماهیانی که سیر دریافت کرده بودند
همراه گرديد .بر اساس نتايج آنان ،با ادامه نگهداری به مدت  8ماه ،افزایش
وزن خوبی به دست آمد.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی هیستوپاتولوژیک کبد ،دژنرسانس
سلولی تنها آسیبی بود که با درجات متفاوت در تمامي ماهیان اعم از گروه
كنترل و گروه هاي مورد آزمايش مش��اهده ش��د Richard .و همکاران در
سال  2001نشان دادند که با مصرف  28/5میلی گرم در کیلوگرم پودر سیر
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در موش س��وری ب��ه مدت  6 ،2و  12ماه تغييرات بافت��ي در ریه ها ،قلب،
آئورت ،معده ،روده ،کبد ،پانکراس ،طحال ،کلیه ها و مثانه مشاهده نگرديد
و شواهدی مبني بر نکروز توکس��یک یا تغييرات دژنراتيو سلول ها مشاهده
نش��د که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .ترکیبات ارگانوسولفوره موجود
در س��یر ،اثرات آنتی اکسیدانی را به خوبی نش��ان می دهند كه در شرايط
آزمایش��گاهی نيز س��لول های کبد و کلیه تغذیه ش��ده با سیر اين اثرات را
نشان دادند  Rietzو همكاران).)1996 ،
ب��ا توج��ه به این که در گ��روه كنترل نيز به ميزان كمت��ري اين تغيير
مش��اهده ش��د ،می توان چنين نتیج��ه گرفت این تغيير احتم��االً مرتبط با
مصرف س��یر نمی باش��د .به طور کلی وجود ضایع��ات دژنراتیو در بافت های
ماهیان به ظاهر طبیعی نیز معموالً وجود دارد .با اینحال با توجه به قابلیت
و وسعت بافت های طبیعی ،این تغییرات عموماً نمی توانند باعث بروز عالئم
شده و فرد با وجود آنها طبیعی قلمداد می شود .به عبارت دیگر در طبیعت
هیچ ماهی به ظاهر سالمی را نمی توان پیدا کرد که تمام اندام های داخلی
کام ً
ال طبیعی داش��ته باشد (پیغان و مهجور .)1386 ،هپاتوسیت ها در بین
گونه های ماهی ه��ای مختلف تغییرات زیادی می کند که با توجه به فصل،
وضعیت غذایی ،سن ،جنس و میزان آلودگی به خصوص با توجه به چاقی و
شبکه آندوپالسمی تغییر می کند (شاهسونی و موثقی.)1381 ،
ذخی��ره گلیک��وژن و چربی در کب��د ماهی اغلب به ط��ور طبیعی وجود
دارد و تحت تأثیر ش��رایط تغذی��ه ای می تواند افزایش پیدا می کند (Lang
و هم��كاران )2006 ،هپاتوس��یت ها اغلب در حالتی ک��ه تغذیه حتی کمی
نامناسب باشد به صورت متورم و پر از گلیکوژن یا چربی در می آیند (پیغان
و مهجور.)1386 ،
آس��یبی که در کلی��ه ی گروه های مورد مطالعه مش��اهده ش��د تورم
س��لولی و نک��روز بوده اس��ت .از آن جایی که تورم س��لولی در گروه کنترل
نیز مش��اهده ش��ده اس��ت ،پس می تواند بی ارتباط با مصرف س��یر باشد.
اما نکروز س��لولی در گروه کنترل مش��اهده نش��د و همچنین تعداد موارد
نکروز مشاهده شده با افزایش دوز سیر مصرفی ،بيشتر شده است rBane .
 jeeو همکاران در س��ال  2001تحقيقي كه بر روي دوزهاي مختلف س��ير
( )250/500/1000mg/kg/dayدر رت ه��ا انج��ام دادند ،براي دوز  250و
 ،500هیچ آس��یب بافتی را گ��زارش ننمودند در حالي ك��ه دوز  1000با
تغییرات هیس��توپاتولوژیك مختل��ف در کبد و کلیه همراه بود .بر اس��اس
گزارش��ات آنان ضایعات كليه شامل التهاب حاد توبول ها همراه با از دست
رفتن لوله ها بود .همچنین افزایش س��لول های مزانژیال در گلومرول ها نيز
گزارش گرديد .عوامل ایجادکننده نکروز انعقادی به دو دس��ته ایس��کمیک
و نفروتوکس��یک طبقه بندی می گردند .عوامل نفروتوکس��یک غالباً بر روی
س��لول های پوش��اننده لوله های ادراری اثر گذاش��ته و باعث مرگ سلولی
می گردند در حالی که عوامل ایس��کمیک به صورت س��رتا سری قسمتی از
باف��ت کلیه را تخریب کرده و تمام س��اختارهای موجود در آن قس��مت از
قبیل بافت همبند و بافت عروقی را تخریب می کند ().2012 ،New man
س��یر در دوزهای باال اس��ترس اکس��یداتیو را القاء می کند ،همچنین گروه
س��ولفدریل ( )SHقاب��ل تیتر آنزیم ه��ا و پروتئین های ب��دن با ترکیبات
سولفوکسید سیر وارد واکنش شده و دستخوش تغییرات می شوند و فعالیت
آن ها محدود می ش��ود .بر اس��اس نتایج آن ها ،سیر آنزیم آلکالین فسفاتاز،
پاپائین و الکل دهیدروژناز را مهار می کند و ممكن اس��ت واکنش ترکیبات

75

سیر با آنزیم ها دلیل سمیت آن باشد ( Banerjeeو همكاران .) 2006 ،لذا
مي توان گفت اين افزايش نكروز وابس��ته به دوز ،ممکن اس��ت در ارتباط با
مصرف سير باشد.
بر اس��اس نتايج به دس��ت آمده از بررسي حباب روده اي ،ضايعه بافتي
مش��اهده نشد .حمیداوی در سال  1390با اضافه کردن پودر سیر ( %./1و
 )%1به غذای ماهی ها ،نشان داد مصرف این مقدار سیر هیچ ضایعه ای نظیر
خونریزی ،التهاب و نکروز را در قس��مت مياني روده به همراه نداش��ت كه با
نتايج به دست آمده از اين تحقيق هم خواني دارد.
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نش��ان داد که مصرف سیر با این دوزها
در ماه��ی کپور معمولی ضایعه ی قابل توجهی ب��ر روده و اندام های حیاتی
مرتبط با دس��تگاه گوارش ماهی (مثل کبد و کلیه) نداشته است .این یافته
می تواند در مورد ماهی کپور معمولی بس��یار اهمیت داش��ته باش��د زیرا با
توجه به این که این ماهی معده ندارد ،تصور می ش��د ممکن اس��ت ماهی
نتواند س��یر خام را تحمل نماید و آسیب به اندام های داخلی محتمل بود .با
این حال در این تحقیق مش��خص گردید مصرف سیر ضایعات قابل توجهی
را در ماهی کپور بدنبال ندارد .با توجه به ضایعات کمتر در گروه  10گرم /
کیلوگرم غذا ،نسبت به گروه های آزمایشی دیگر  ،طبق نتایج این میزان سیر
توصی��ه می گ��ردد ،با این حال برای توصیه ی تج��اری آن نیاز به تحقیقات
بیش��تری می باشد .از طرفی معنی دار نشدن شاخص های رشد نیز احتماالً
می تواند به دلیل نگهداری در آکواریوم باشد .به عبارتی ماهی کپور به دلیل
اس��ترس های احتمالی ،نتوانس��ته افزایش وزن الزم را نش��ان دهد که این
موضوع به بیولوژی این ماهی مرتبط می باشد که عموماً ترجیح می دهد در
ش��رایط تاریکی و اس��تخرهای خاکی زندگی کند .لذا توصیه می شود برای
بررسی شاخص های رشد ،ماهی ها در شرایط استخر نگهداری شده و جیره
حاوی سیر دریافت کنند.
تشکر و قدردانی
با تش��کر از اعطای گرنت سال  1391معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
شهید چمران اهواز ،قابل ذکر است این تحقیق در قالب پایان نامه دانشکده
دامپزشکی شهید چمران اهواز انجام گردیده است.
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