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اکسیدانی در ماهی جوان هاي آنتیهاي گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیماثر مکمل
)Cyprinus carpio(کپور معمولی 

4زادهابراهیم رجب و 3، سیدمحمد موسوي*2آذرم، حمید محمدي1واعظ راضیه
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چکیده
در تیمارهاي مختلف، شامل گروه شاهد، تیمار یک ) بیوتیکپري(و اینولین به عنوان مکمل گیاهی مرزه و  در این تحقیق اثر پودر پیاز

هر کدام به (مرزه، تیمار یک درصد پودر پیاز و تیمار یک درصد مخلوط پودر مرزه و پیاز  گیاه درصد اینولین، تیمار یک درصد پودر
 45کپور معمولی در سه تکرار به مدت  ماهیان جوان هاي خونیو شاخص اکسیدانیهاي آنتیآنزیم برخیفعالیت بر) مقدار نیم درصد

لیتري  300گرم در مخازن  96/19±08/0يعدد ماهی جوان کپور با میانگین وزن اولیه 10در هر تکرار  .روز مورد بررسی قرار گرفتند
-ي آزمایشی، فعالیت آنزیمدر پایان دوره .ماهیان مورد آزمایش به روش سیري و سه بار در روز تغذیه شدند. سازي شد یرهذخآب 

وتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و مقدار مالون دي آلدئید به عنوان شاخص اکسیدانی شامل سوپر اکسید دیسموتاز، گلهاي آنتی
نتایج نشان داد که . ندهموگلوبین مورد ارزیابی قرار گرفت و هماتوکریتمقدار پراکسیداسیون چربی در پالسماي خون ماهیان و همچنین 

معنی دار بوده استهاي گیاهی لمتیمارهاي مکدر  وتر بوده با شاهد بیشتمامی تیمارها در مقایسه در اکسیدانی هاي آنتیفعالیت آنزیم
)05/0P<( .در دار راترین افزایش معنیاینولین بیش درصد 1درصد مرزه و  1در تیمارهاي هماتوکریت و مقدار هموگلوبین از طرفی

ترین اینولین بیش درصد 1درصد مرزه و  1تیمارهاي مقدار مالون دي آلدئید نیز در همچنین .)>05/0P(مقایسه با شاهد داشته است
کاهش اکسیداسیون لیپید و منظوربه لذا با توجه به نتایج به دست آمده، ). >05/0P(دار را در مقایسه با شاهد داشته استکاهش معنی

-توصیه میغذایی ماهیان جوان کپور  يدر جیرهاینولین درصد 1پودر مرزه و یا  درصد 1استفاده از ، بهبود شرایط فیزولوژیک ماهیان
.شود

اکسیدانی، فاکتورهاي خونیهاي آنتیمرزه، پیاز، اینولین، آنزیم:کلیديکلمات 

مقدمه
-هاي غذایی از جمله راهگیري از مکملامروزه بهره.

مغذي جهت رشد کارهایی هستند که عالوه بر تأمین مواد 
توانند افزایش سالمت و و تکامل موجودات آبزي، می

زا را به همراه مقاومت نسبت به استرس و عوامل بیماري
).Vulevic et al. 2004(داشته باشند 

داراي خواص مفیدي هستند که از  گیاهان دارویی
ضد کوکسیدیایی، ضد توان بهي این خواص میجمله

). 1381زرگري (ها اشاره کرداکسیدانی آنقارچی و آنتی

ي منابع طبیعی دریا، دانشگاه ي کارشناسی ارشد شیالت، دانشکدهآموختهدانش 1
فنون دریاییي منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وگروه شیالت، دانشکده استادیار*2
فنون دریایی ي منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و گروه شیالت، دانشکده دانشیار3
ي منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی گروه شیالت، دانشکده استادیار4

بخشی از خواص درمانی گیاهان به دلیل برخورداري از  
هاي مانند ترکیبات فنولی، روغن ههاي ثانویمتابولیت
به نظر ). 1390کالنتر (باشدها میو ساپونینضروري

خصوص ه رسد گیاهانی که میزان ترکیبات فنلی بمی
اکسیدانی قدرت آنتی ،التري دارندفالونوئید و فالونول با

-فرآورده). 1391مرتضائی و همکاران (باالتر نیز دارند 

هاي گیاهی به دالیلی همچون در دسترس بودن، کاربرد 
آسان، عدم اثرات منفی و برخورداري از خواص ضد 

علوم و فنون دریایی خرمشهر
)مسئول ينویسنده(E-mail: Azarmhamid@gmail.comخرمشهر
خرمشهر

خرمشهر
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توانند می)1381زرگري (ضد اکسیداسیونی  باکتریایی و
غذایی آبزیان  يهاي غذایی در جیرهبه عنوان مکمل

.پرورشی مورد استفاده قرار گیرند
گیاه مرزه از جمله گیاهان دارویی با نام علمی

Satureja khuzestanica  است که شامل ترکیبات فنولیک
، پاراسیمین و تیمول و )درصد92(نظیر کارواکرول 

ها، همچنین ترکیبات فنیل پروپن نظیر ائوژنول، فالون
Sefidkon(باشد ها میترپنوئیدها، استروئیدها و تاننتري

and Jamzad  ي، لذا بیان شده که گیاه مرزه)2005
.باشدی مؤثري میاکسیدانخوزستانی داراي خواص آنتی

داراي ترکیبات  Allium cepaپیاز با نام علمی همچنین 
ها، ها، آدنوزینها، پکتینمختلف از جمله پروستاگلندین

، اسیدهاي Eو   B1 ،B2،B6،Cهاي ها، ویتامینکوئرستین
و ترکیبات گوگرددار،ي ضروريچرب، اسیدهاي آمینه

.Corzo-Martinez et al(منبعی از اینولین است  2007 .(
ترکیبات با وجود ترکیبات فاقد گوگرد همراه  لذا

هاي متنوعی در موجب ایجاد خاصیتتواند میدار دگوگر
. )Amagase et al. 2001(شوند  پیاز

هاي با توجه به ممنوعیت استفاده از افزودنیاز جهتی 
هدف افزایش وزن در دام، طیور  ابیوتیکی بخوراکی آنتی

-استفاده از پري يو آبزیان، تالش زیادي جهت توسعه

-پري. ها صورت گرفته استها و پروبیوتیکبیوتیک

ها اجزاي غذایی غیر قابل هضمی هستند که از بیوتیک
اي به سمت طریق تغییر توازن باکتریایی در فلور روده

ضعیت سالمت و سبب بهبود و ،هاي بالقوه مفیدباکتري
ها شامل بیوتیکهایی از پريمثال .شوندایمنی میزبان می

ها، مانان الیگوساکارید، الکتوزو بتاگلوکانالکتوز و 
 Glenn and(الیگوفروکتوز و اینولین هستند  چنینهم

Marcel 2008( ،افزایش سالمت و توانند سبب که می
لیکن تا. شوند زامقاومت ماهیان در برابر شرایط استرس

هاي افزودنی بر اي به بررسی اثر این مکملکنون مطالعه
.اکسیدانی آبزیان نپرداخته استسیستم دفاع آنتی

حاضر از گروه شاهد فاقد هر نوع  يبنابراین در مطالعه
، تیمار حاوي اینولین، تیمار حاوي پودر مکمل افزودنی

عی اینولین مرزه، تیمار حاوي پودر پیاز به عنوان منبع طبی
از و مرزه به جهت تیمار حاوي ترکیب پودر پی همچنین و

هاي خونی ها بر برخی شاخصافزایی آنبررسی اثرات هم
اکسیدانی در ماهیان جوان کپور هاي آنتیو فعالیت آنزیم

.معمولی استفاده شد

مواد و روش کار
در این تحقیق عملکرد مکمل پودر پیاز، مرزه، ترکیب 

ح وبیوتیک اینولین در سطپريپیاز و مرزه و همچنینپودر 
 به جاي پرکننده، هاي غذاییاضافه شده به جیره درصد 1

تکرار و  15با  تکرار و مجموعاً 3به همراه گروه شاهد در 
تیمار در ماهیان جوان کپور معمولی مورد مطالعه قرار 

را پیاز ، سازي مکمل پودر پیازدر ابتدا جهت آماده.گرفت
به صورت جداگانه شسته و به ابعاد خیلی کوچک 

ها را در سایه روي نایلون خرد کرده و سپس آن) نگینی(
بعد پیاز خشک  يدر مرحله. پهن کرده تا خشک شوند

يجهت تهیه. شده با استفاده از آسیاب برقی پودر گردید
 درهاي هوایی خشک شده قسمتدر ابتدا پودر مرزه 

توسط  ییدأخریداري شد و پس از ت گلدهی يمرحله
با استفاده از صحت گونه جهت شناسی کارشناس گیاه

الزم به ذکر است  همچنین. پودر شد آسیاب برقی کامالً
) آلمان(Beneoبیوتیک اینولین نیز از شرکت پري

.خریداري گردید
ابتدا مواد  ،هاي غذایی آزمایشی یرهجساخت  جهت    

هاي غذایی یرهجهر یک از ساخت مورد نیاز براي  ياولیه
با هاي افزودنی مقادیر مورد نظر از مکمل همچنینو 

گرم توزین شد و  1/0استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت 
 . ی مخلوط گردیدبه خوبمخلوط کن،  يدر ادامه به وسیله

به (و آب ) 1:1نسبت (سپس، روغن ماهی و روغن سویا 
همبادوباره و شد به مخلوط اضافه) ددرص 25میزان 
يیلهبه وسترکیب حاصل  ،در ادامه .ندمخلوط شد کامالً
، پلت شده و براي خشک کردن، به مدت گوشتچرخ

جدول (ساعت در معرض جریان هوا قرار داده شدند  24
هاي غذایی یرهجساخت،  يپس از اتمام مرحله ).1
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دماي هاي پالستیکی در آزمایشی تا زمان مصرف در کیسه
.ي شدندنگهدارگراد  یسانتيدرجه -20

به منظور اطالع از میزان چربی کل، پروتئین خام، 
مورد نیاز  يکربوهیدرات، خاکستر و رطوبت مواد اولیه

افزار هاي غذایی با استفاده از نرمجهت فرموله کردن جیره
AOACهاي ساخته شده، به روشجیرهدر نهایت لیندو و 

. مورد آنالیز تقریبی قرار گرفتند) 1995(
 ,D-63450, Heraeus(مقدار رطوبت با استفاده از آون 

Hanau Germany(ي، خاکستر با استفاده از کوره 
الکتریکی، پروتئین با استفاده از دستگاه کجلدال اتوماتیک 

)KjeltecTM2300, Foss, Sweden(  هاي یرهجو چربی کل
) Soxtec system(با استفاده از دستگاه سوکسله آزمایشی 

.یري شدگ اندازه
در ابتدا ماهیان جوان کپور معمولی در جهت پرورش، 

تصادفی  اي و شاهد به صورت کامالًهاي تغذیهبین گروه
لیتر واقع  250لیتري با حجم آبگیري  300هاي در تانک

خرمشهر، در آزمایشگاه خیس دانشگاه علوم وفنون دریایی 
96/19±08/0يعدد با میانگین وزن اولیه 10به تعداد 

روز تا حد  45در هر تانک پرورشی توزیع و در طی گرم 
بار در روز و در  3ماهیان غذادهی . سیري تغذیه شدند

.گرفتبعد از ظهر انجام می 18و  13صبح،  9ساعات 
مانده هر روز صبح از مخازن مدفوع و دیگر مواد باقی

 25به میزان  نیز قبل از غذادهیشهري فون شده و آب سی
سنجی زیست. دشمی تعویض باردرصد هر دو روز یک

آزمایش در . ماهیان در ابتدا و انتهاي آزمایش انجام گرفت
ساعت روشنایی  12نوري  يیک سالن سرپوشیده با دوره

 ،آزمایش يدر دوره.شد ساعت تاریکی انجام 12و 

گراد،  یسانتيدرجه35/28±2/0آب میانگین دماي 
برابر  pHگرم بر لیتر و میلی 35/6±19/0اکسیژن محلول 

.بود  13/8±19/0با 
در انتهاي  ،گیري فاکتورهاي مورد آزمایشاندازه جهت    

-ماهی در هر تکرار از هر تیمار خون قطعه9آزمایش از 

گیري با استفاده از سرنگ خون.گیري به عمل آمد
هاي نمونه ،در ادامه .انجام شدي دمی هپارینه از ساقه

گراد ي سانتیدرجه -80پالسماي خونی در دماي 
.نگهداري شدند

گلبولی به روش میکرو هماتوکریت  يحجم فشرده
.Thrall et al(گیري شداندازه 2004.(

هموگلوبین به روش استاندارد سیانومت مقدار    
نوري محلول فوقانی در طول موج هموگلوبین و جذب 

گیري دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه ينانومتر به وسیله 540
لیتر محاسبه و میزان هموگلوبین برحسب گرم در دسی

).Feldman et al. 2000(گردید 
اکسیدانی، از هاي آنتیگیري فعالیت آنزیمجهت اندازه

سنجش همچنین . استفاده شد )Biorex, UK(هايکیت
آلدئید به عنوان مقیاسی از پراکسیداسیون مقدار مالون دي
 TBARS)Thiobarbituric acid reactingچربی، در قالب 

substances ( با استفاده از روشSatoh)1978(  انجام
. شد

.  تصادفی انجام گرفت صورت طرح کامالًه آزمایش ب
و Shapiro-Wilkها با آزمون شرط نرمال بودن داده

 .شد بررسیLevenآزمون  يه وسیلهها بهمگنی واریانس
دست آمده در ه هاي بدار در دادهسپس وجود تفاوت معنی

.بررسی گردید) >05/0P(سطح احتمال 
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)درصد وزن خشک(در این تحقیق مورد استفادهغذاییهاي جیرهبیوشیمیاییآنالیزواستفادهموردغذاییاجزاي: 1جدول 
اینولینمرزهمرزه-پیازپیازشاهداجزاي غذایی

153/2453/2453/2453/2453/24پودر ماهی
31010101010آرد سویا

11515151515گلوتن ذرت
327/2627/2627/2627/2627/26آرد گندم

31010101010سبوس گندم
133333روغن ماهی
333333روغن سویا

22222مخلوط ویتامین
22222مخلوط مواد معدنی

12/02/02/02/02/0آنتی اکسیدان
211111مالس
122222بایندر

10000)خاك رس(پر کننده 
01000پیاز
00100مرزه -پیاز

00010مرزه
00001اینولین

)درصد وزن خشک(آنالیز تقریبی جیره
3838383838پروتئین

1010101010چربی
2/92/92/92/92/9رطوبت
77/877/877/877/877/8خاکستر
36003637362436123638)کیلوکالري در کیلوگرم(انرژي 

بازار محلی -3شرکت ایران مالس مشهد تولید  -2طیور و آبزیان بیضاء شیراز-تولید خوراك دام يکارخانه  -1
 B2 :8000گرم، میلی B1 :6000گرم، میلی K3 :2000گرم، میلی A:IU1600000  ،D3:IU400000  ،E :40000:حاوي یمکمل ویتامینکیلو 1هر٭

-میلی C :60000گرم، میلی H2 :40گرم، میلی B12 :8گرم، میلی B9 :2000گرم، میلی B6 :4000گرم، میلی B5 :40000گرم، میلی B3 :12000گرم، میلی
گرممیلی 20000: گرم، اینوزیتول

گرم، میلی 6000:گرم، مسمیلی 100: گرم، کبالتمیلی20: گرم، سلنیوممیلی10000: گرم، رويمیلی 6000:آهن: کیلو مکمل معدنی حاوي1هر ٭٭
گرممیلی 6000کلراید رم، کولین گمیلی 600: گرم، یدمیلی 5000: منگنز

نتایج
فاکتورهاي خونی

در تمام تیمارها و هماتوکریت هموگلوبین  قدارم
مقدار ترین نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد که بیش

هاي مرزه و به تیمارداري به ترتیب مربوط به طور معنی

در  آلدئیدمالون ديمقدار همچنین ). >05/0P(بوداینولین
هاي آزمایشی در تمامی تیمارها ماهیان تغذیه شده با جیره

تر بود داري کمدر مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی
)05/0P<(،تیمار مرزه و  ،در بین تیمارهاي آزمایشی و

.آلدئید را داشتندترین مقدار مالون دياینولین کم
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هاي آزمایشیکپورهاي جوان تغذیه شده با جیرهآلدئید در پالسماي خون ون ديلو مافاکتورهاي خونی  برخی میزان: 2جدول 
تیمارهاي آزمایشی فاکتورهاي خونی

اینولینمورد آزمایش مرزه پیاز و مرزه پیاز شاهد
c58/0±87/20 c63/0±96/19 b03/0±29/18 bc26/0±49/19bc a02/0±24/16 )g/dl(هموگلوبین
c62/0±53/40 bc75/0±25/38 bc20/1±39/33 ab00/1±00/36 a65/0±65/33 (%)هماتوکریت

ª46/264±80/2504 ª74/157±80/2712 b76/807±10/4308 b75/412±40/4068 c10/373±90/6249 )nmol/ml(یدئآلدمالون دي
)>05/0P(هاي آزمایشی است دار در بین گروهاختالف معنی ينشان دهندهدر هر ردیف وجود حرف غیرهمسان 

اکسیدانیهاي آنتیآنزیم
، )3جدول (دست آمده از این مطالعه ه طبق نتایج ب

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون 
به  مرزه و مرزه-پیاز، پیازپراکسیداز، در تیمارهاي حاوي 

بیوتیک اینولین و گروه تر از پريداري بیشطور معنی
فعالیت آنزیم همچنین . )>05/0p(شاهد بوده است

به جز تیمار پیاز گلوتاتیون ردوکتاز در تمامی تیمارها 
. )>05/0p(داري داشته استمعنی نسبت به شاهد افزایش

هاي آنتی اکسیدانی کپورهاي جوان تغذیه شده با جیره هاي آزمایشیمیزان فعالیت آنزیم : 3جدول 
تیمارهاي آزمایشی اکسیدانیهاي آنتیآنزیم

اینولین مرزه پیاز و مرزه پیاز شاهد
ab22/0±40/26 c18/4±85/35 bc33/1±34/30 bc17/2±82/32 a15/1±45/19 )U/ml(سوپراکسید دیسموتاز

a21/11±55/106 b13/5±75/157 b50/31±50/143 b97/12±89/153 a80/2±52/92 )U/ l(گلوتاتیون پراکسیداز
b10/4±21/44 c03/6±37/78 c04/8±38/80 a81/2±88/18 a01/2±04/10 )U/l(گلوتاتیون ردوکتاز

)>05/0P(دار بین تیمارهاي آزمایشی است اختالف معنی ينشان دهندهدر هر ردیف وجود حرف غیرهمسان 

بحث
هاي هموگلوبین وابسته به رشد و حجم گلبول غلظت

باشد از حجم خون می درصديقرمز است و هماتوکریت 
توان لذا می. شودمی اشغالهاي قرمز که توسط گلبول

حاضر که هموگلوبین در تیمارهاي  يبیان نمود، در مطالعه
میزان  نیز نسبتهمان مرزه و اینولین افزایش یافته به 

افزایش غلظت . ها افزایش یافته استهماتوکریت آن
 نیز تواند به دلیل کاهش حجم پالسما وهموگلوبین می

هاي هاي خون از بافتتر اریتروسیتآزاد شدن تعداد بیش
Pearson and Stevens(ساز باشدخون توان میلذا . )1991

بر  گذاريافزایش هموگلوبین، به دلیل تأثیر بیان داشت
شده  مشخصهمچنین .بوده استجذب آهن  افزایش

در روده به اسیدهاي چرب با  هابیوتیکاست که پري
کوتاه مثل استات، بوتیرات و پروپیونات تخمیر  يزنجیره

روده را  pHاین اسیدهاي چرب ،شوند که در نتیجهمی
را مواد معدنی سایر جذب آهن و  در نهایتکاهش داده و 

Scholz-Ahrens(دهند افزایش می and Schrezenmeir

2002.(
آلدئید در ماهیان تغذیه شده با همچنین مقدار مالون دي

تر هاي آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد کمتمامی جیره
 1هاي آزمایشی حاوي بوده است، که در این بین جیره

ترین کاهش را نشان اینولین بیش درصد 1مرزه و  درصد
ید محصول ثانویه پراکسیداسیون ئآلدمالون دي .دادند

 يتواند درجهصورت مستقیم میه لیپیدها بوده که ب
پراکسیداسیون لیپید و به صورت غیرمستقیم سطح آسیب 

.Pang et al(به سلول را نشان دهد  بسیاري از ).2010
ترکیبات فنلی گیاهان دارویی که ند اهمحققین بیان کرد
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میکروبی هستند ضداکسیدانی و داراي خاصیت آنتی
بر اساس مطالعات انجام ). 1392کامکار و همکاران (

، 2010و همکاران در سال  Ilaiyarajaشده توسط 
ها، سبزیجات و ترکیبات فنولیک گیاهی موجود در میوه

که به به دلیل اینمانند مرزه هاي گیاهان دارویی گونه
کننده، کاهش هاي هیدروژن، عوامل احیاعنوان دهنده

-آنتی ،کنندفلزات عمل می يتایی اکسیژن و ربایندهیک

از طرفی بر اساس نتایج . باشندهاي خوبی میاکسیدان
Akev  هاي ریز مغذيسایر ، 2009و همکاران در سال

,Cاکسیدانی مانند ویتامین آنتی E  گیاهان در و کارتنوئیدها
هاي صورت مستقیم اکسیدانه بتوانند مانند پیاز نیز می

ها یک شود که آنبنابراین فرض می. فعال را حذف کنند
دفاع داخلی حیاتی را علیه اکسیداتیو سلول و آسیب بافت 

ترکیبات فنول که در این بیندهند تشکیل می
-داراي فعالیت آنتی) فالوونوئیدها، پروآنتوسیانیدها(

هاي آزاد و پایان تري جهت حذف رادیکالیدانی قوياکس
.Farahi et al(باشندهاي اکسیداتیو میبخش واکنش

2012(.
ها نیز با تغییر بیوتیکپري که همچنین بیان شده است
-تري متابولیسمتوانند بر فلور باکتریایی روده می

گلیان و همکاران (اثر بگذارندپالسما  هايگلیسرید
توان انتظار کاهش که به دنبال آن می )1390

آلدئید را داشت، پراکسیداسیون لیپید و در نتیجه مالون دي
.حاضر این اثرگذاري مشهود بوده است يکه در مطالعه

، آلدئیدهمچنین در تطابق با کاهش مقدار مالون دي
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون 

به طور  هاي گیاهیمکملي حاوي پراکسیداز، در تیمارها
همچنین . تر از گروه شاهد بوده استداري بیشمعنی

به در تیمار اینولین نسبت به شاهد  دو آنزیمفعالیت این 
از طرفی فعالیت  .تر بوده استبیشدار طور غیر معنی

آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در تمامی تیمارها نسبت به شاهد 
مرزه  -که این افزایش در گروه مرزه و پیاز هافزایش یافت

که با توجه به عدم تفاوت بین تیمار پیاز و  گیر بودچشم
در. ثیرگذاري مستقل از پیاز بوده استأگروه شاهد، این ت

-ديکاهش مالون،هااسانسمؤثرهموادبینارتباطتفسیر

بدن،اکسیدانآنتیهايآنزیمفعالیتافزایشلدئید و آ
موجبهااسانسفعالترکیباتکهاستشدهمشخص
در.شوندمیاکسیدانیآنتیهايآنزیمپایداريافزایش

وبنزني حلقهداشتنعلته بفنولیترکیباتواقع
دامه براآزادهايرادیکالتوانندمیالکترونرزنانس
تولیدويازنجیرههايواکنشي ادامهازمانعوانداخته
عدم،اینبرعالوه.شونددیگريآزادهايرادیکال
سطحماندنباالباعثاکسیدانآنتیهايآنزیممصرف
Khosravinia(شودمیهاآنزیماینفعالیت et al 2015(.

و کاهش  فیزولوژیکبهبود شرایط لذا جهت 
پودر درصد 1استفاده از  ،ماهیان اکسیداسیون چربی در

هاي غذایی به ساخت جیره دراینولین درصد 1و یا  مرزه
.شودخوراك آبزیان توصیه می يسازنده هايهکارخان

تشکر و قدردانی
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Effect of herbal supplements and inulin on activity of antioxidant 
enzymes in juvenile common carp (Cyprinus carpio)
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Abstract
In this study, the effect of onion powder, savory and inulin (prebiotic) in different 

treatments containing control group, 1% inulin treatment, 1% savory treatment, 1%
onion treatment and 1% a mixture of savory and onion treatment (each one in the 
amount of 0.5%) on some activity of antioxidant enzymes and blood parameters of
juvenile carp were examined in triplicate for 45 days. In each 300 liter water tank, 10
fish with initial average weight of 19.96 ± 0.08 g were storage. The fish were fed to 
satiation triple daily. At the end of the period, the activity of antioxidant enzymes 
(superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione reductase), 
malondialdehyde (MDA) value as an indicator of lipid peroxidation in blood plasma
of fish and blood factors (hematocrit, hemoglobin) were evaluated. The results showed 
that the activity of antioxidant enzymes was higher in all treatments compared to the 
control group, which was significant in the treatments of herbal supplements (P<0.05).
Also, the hemoglobin and hematocrit values were increased more significantly in 1%
savory and 1% inulin treatments compared with the control group (P<0.05). 
Furthermore, the value of MDA reduced more significantly in 1% savory and 1%
inulin treatments compared with the control group (P<0.05). So, based on the results, 
in order to reduce lipid oxidation and improve the physiological status of fish, it is
recommended  to use 1% savory powder or 1% inulin in the diet of juvenile carp fish.

Key words: Savory, Onion, Inulin, Antioxidant enzymes, Hematology factors
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