
  72 - 59، صفحه 1395، تابستان 2، شمارة 5دورة                                                    فصلنامه علمی ـ پژوهشی                  

59 

 

بر فاکتورهاي خون ماهی (.Punica granatum L) اثر عصاره الکلی پوست انار 

  (Cyprinus carpio) انگشت قد کپور معمولی 
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  اصفهان ،یان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهانتکثیر و پرورش آبز ، گروهکارشناسی ارشد آموخته دانش- 1

  اصفهان ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان استاد، گروه شیالت، - 2

  اصفهان ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار، گروه شیالت، - 3

  شهرکرد، شهرکرددانشگاه ، گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی - 4

  شهرکرد، شهرکرددانشگاه گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی،  - 5

  

   29/03/95 پذیرش:           04/11/93دریافت: 

  fr.shafiei@yahoo.comنویسنده مسئول مقاله: *

 

  :چکیده

 سرم بیوشیمیایی و یخون فاکتورهاي اي پاره بر) Punica granatum( انار پوست الکلی عصاره تأثیر

ــون ،  RBC،Hb  ،Hct ،MCV ،MCH ،MCHC،WBC  ،TP،CHO  ،GLU،LDL( خ

HDL ،Glb ،TG ،GOT ،GPT ،Alb ،ALK ،LDH (معمـولی  کپـور  مـاهی  لیزوزیمی فعالیت و 

)Cyprinus carpio (قد  انگشت)بـه  تکـرار  سه و تیمار 5 در تصادفی صورت به ) گرم 7/11 ±8/1 

 ،)شاهد( صفر(انار  پوست عصاره الکلی از متفاوت هاي غلظت شامل تیمارها .شد بررسی روز 75 مدت

 زیسـت  و خـونگیري  آزمـایش،  دوره در پایـان .  بـود ) غذا کیلوگرم بر گرم میلی 600 و 300 ،150 ،50

و  Hb ،Hct: ماننـد  خـونی  پارامترهـاي  برخی در را داري معنی افزایش تحقیق نتایج. انجام شد سنجی

RBC و 300 ،150هـاي  تیمـار  در کل سـرم  پروتئین میزان. داد نشان گرم میلی 600و 300ايتیماره در 

 تمـام  در لیزوزیمـی  فعالیـت ). P>05/0( داد نشـان  ها تیمار سایر با را داري معنی تفاوت گرم میلی 600

 در). P>05/0( داد نشـان  شـاهد  تیمار به نسبت داري معنی افزایش انار پوست عصاره حاوي تیمارهاي

 300 سـطح  با تیمار تحت ماهیان لیزوزیمی فعالیت و هماتولوژیک هاي پارامتر بهبود از حاکی نتایج ،کل

  .باشد می غذا کیلوگرم بر انار پوست الکلی عصاره گرم میلی

  

هاي بیوشـیمیایی   هاي خونی، فاکتور فاکتور، granatum Punicaعصاره پوست انار،  :واژگان کلید

  .ی، کپور معمولیسرم خون، فعالیت لیزوزیم
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  مقدمه

 مشـکالتی  همواره بـا  توجه، قابل رشد کنار در پروري آبزي

عمده  مشکل عنوان به ها بیماري است. شیوع بوده رو هروب نیز

از  بسـیاري  در را بخـش  این اقتصادي گسترش ،پروري آبزي

 همـواره  .اسـت  داده قـرار  تـأثیر  تحـت  جهـان،  کشورهاي

 شده ارائه مشکالت این دنکر برطرف براي نیز هایی حل راه

 از اسـتفاده  هـا،  کنتـرل بیمـاري   بخـش  در جملـه  است، از

 مشـکالت  داروهـا  این که بیوتیک مطرح شد آنتی داروهاي

 زا و مسـائل  بیمـاري  عوامـل  شدن مقاوم از جمله اي عدیده

ــت ــی را زیس ــه محیط ــود ب ــر  آورده وج ــالوه ب ــد. ع آن  ان

ـ    بیوتیک آنتی ی بـه انسـان   ها موجب انتقـال مقاومـت داروی

شوند که از این نظر منع قـانونی و محـدودیت مصـرف     می

 با توجه بـه  .(Aly et al., 2008)براي این مواد وجود دارد 

 ایمنـی  تحریـک  در ایمنـی  هـاي  محـرك  ة ویـژ  جایگـاه 

 آبزیـان  در ایمنـی  هـاي  از محـرك  اسـتفاده  اختصاصی، غیر

دارد  گـرم  خـون  بـه حیوانـات   نسـبت  بیشـتري  ارجحیـت 

)Alishahi et al., 2012هاي ایمنـی انـواع    ). در بین محرك

علت ایجـاد آسـیب    هاي گیاهی، به ویژه عصاره طبیعی آن به

بیشتر مـورد توجـه    تازگی بهکمتر به ماهی و محیط زیست 

 از غـذاهاي غنـی   دهـد  مـی  پیشین نشان اند. تحقیقات بوده

 ماننـد  هـا  ویژگـی  اي از مجموعـه داراي  فنولیـک  ترکیبـات 

 تجمـع  ،(Shabtay et al., 2008)اکسـیدانی  آنتـی  خـواص 

التهـابی   ، فعالیـت ضـد  Kay and Holub, 2002)(هـا  پالکت

)Castro et al., 2008 ) تنظیم قند خـون ،((Najafzadeh et 

al., 2010 از جملـه منـابع گیـاهی حـاوي      .هسـتند  غیره و

 Punicaبـا نـام علمـی     خـوراکی  انار ۀترکیبات فنولی گون

granatum  ــه اســـت ــومی کـ ــران بـ  هنـــد و ایـ

هر ساله هزاران تن پوسـت  ). Anonymous, 2005باشد( می

وري آب انــار و کنســانتره اکارخانجــات فــر از ســويانـار  

تولیـد  و ضـایعات  قابل استفاده  ورده جانبی غیرافر عنوان به

هـاي   عصاره تمـام قسـمت  ). Anonymous, 2005( شود می

، دارد رمانیخواص د به گواه تحقیقات انجام شده این میوه

دهـد   را کـاهش مـی   خـونی  فشـار سیسـتولیک   مثـال   براي

)Aviram and Dornfeld, 2001 (زخم استفاده  در درمان و

ــی ــود م ــت  .(Batta and Rangaswami, 1973)ش فعالی

برابر با  تر از شراب قرمز و سه برابر قوي انار اکسیدانی آنتی

ــار ــبز  ةعص ــاي س ــت چ ). Aviram et al., 2004( اس

 و با ترکیبات فنولیک اکسیدانی پوست انار آنتیهاي  ویژگی

هاي قابـل هیـدرولیز از    و تانن 1تیرین آلکالوئیدي شامل پله

و آنتوسـیانین   4، االژیک اسید3، گالیک اسید2پونیکالین قبیل

مشتقات  ). االژیک اسید ازNoda et al., 2002( است مرتبط

ـ  یکی از ترکیبات موجود در ،گالیک اسید ار اسـت  پوست ان

). Seeram et al., 2006(دارد اکسـیدانی   که خاصـیت آنتـی  

میکروبی نیـز در   ضد ۀفعالیت قابل توج ،ترکیبات ذکر شده

). Siri et al., 2008اند( زا نشان داده هاي بیماري برابر باکتري

Harikrishnan  تغذیــه بــا رژیــم اثــر  )،2012(و همکــاران

سـفره مـاهی    بـر  انـار از عصـاره میـوه کامـل    غذایی غنی 

Paralichthys olivaceus  ــه بـــــ  dicentrarchi هکـــ

Philasterides شده بود، را بررسی کردند. نتایج ایـن   مبتال

هـا،   هـایی ماننـد لنفوسـیت    تحقیق نشان داد کـه لکوسـیت  

اي بیوشیمیایی خـون  ه شاخصها و  نوتروفیل ها، مونوسیت

همچنــین فعالیــت  ماننــد پــروتئین کــل، گلــوکز و کلســیم

 2هاي تیمار، در هفتـه   در گروه دار معنا صورت به زیمیلیزو

Paiنسبت به گروه شاهد افزایش یافـت.   4تا 
و همکـاران   

میکروبی عصاره آبی و الکلی پوسـت   فعالیت ضد ،)2011(

ــاتوژن  ــر پـ ــار را در برابـ ــه  انـ ــایی از جملـ  Vibrioهـ

                                                             
1 Pelletierine 
2 Punicalin 
3 Gallic acid 
4 Ellagic acid 
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cholera،Escherichia coli  Salmonella  ،Aeromonas 

hydrophila، Shigella  و Candida    بررسـی کردنـد. نتـایج

تحقیقات آنها نشان داد که عصـاره الکلـی (اتـانولی) تـأثیر     

Seeram .ردهـاي یـاد شـده دا    بیشتري در برابر پـاتوژن 
و   

ــاران  ــار را   )2006(همک ــک موجــود در ان ــات فنولی ترکیب

 ,.Seeram et al( ضـدمیکروبی آن دانسـتند   ویژگیمسئول 

2006  .(  

 روي دیگـر جـانوران   مطالعات انجام شدهبا توجه به 

بر تقویت سیستم  عصاره پوست انارمثبت  هاياثر بارةدر

مقاومـت   ،)Yamasaki et al., 2006(اختصاصی ایمنی غیر

بهبود  ) وHarikrishnan et al., 2012( ها در برابر ویروس

رسـد اسـتفاده از    به نظر می ،Shabtay et al ., 2008(رشد

در  انـار  میـوه  ل از صنایع فراوريمحصوالت فرعی حاص

دلیل غنی بودن از مـواد پلـی فنولـه     هاي آبزیان به خوراك

هاي غـذایی حـاوي ترکیبـات     بتوانند در تولید انواع جیره

د. در این صورت کننایفا نقش مهمی ثر دارویی گیاهی ؤم

هـاي   ها از نظر اسـتاندارد  آبزیان تولید شده با این خوراك

ز اهمیت باالیی برخوردار خواهنـد  کننده ا سالمت مصرف

بنابراین بررسی چگونگی استفاده از عصاره این گیاه  شد.

تواند تجربه علمی و اطالعات  در مقیاس آزمایشگاهی می

در مقیاس  ،ارزشمندي را براي اجراي چنین برنامه غذایی

هاي پرورشـی فـراهم آورد. بـا     تجاري و در سطح کارگاه

هداف ایـن تحقیـق عبارتنـد از:    توجه به موارد بیان شده ا

بررسی تأثیر استفاده از عصاره پوست انار در جیره غذایی 

تعیـین   ،ماهی کپور معمولی بر برخی فاکتورهـاي خـونی  

مقدار مناسب عصاره پوست انار در جیـره غـذایی کپـور    

بهبــود ســالمت مــاهی کپــور معمــولی و  بــرايمعمــولی 

تصاصـی  هـاي ایمنـی غیراخ   گیري شاخص همچنین اندازه

نظیر لیزوزیم در ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با مکمل 

  پوست انار در جیره.

  

  ها  مواد و روش

  مین ماهیان انگشت قدأت

ماهیان انگشت قد کپور معمولی از کارگاه تکثیر و پرورش 

ماهی کرسکان در استان اصـفهان تهیـه شـد. ایـن ماهیـان      

غذایی  ةا جیرروز با شرایط پرورشی سازگار و ب 15 مدت به

در این آزمایش از یک سیستم مدار بسته  پایه تغذیه شدند.

در پایان دوره سازگاري، ماهیان سالم (از نظـر   استفاده شد.

ــا میــانگین وزنــی ( ــراي 73/11±81/1ظــاهري) ب ) گــرم ب

آزمایش انتخاب شدند. توزیع بچه ماهی در بین تیمارهـاي  

داري از لحـاظ  انحوي انجام شد که اختالف معن آزمایشی به

عـدد مـاهی در هـر     11تعداد وزن بین آنها وجود نداشت. 

روز بود. در طول  75طول دوره آزمایش  نگهداري وواحد 

هـاي فیزیکوشـیمیایی آب از جملـه     شاخصدوره آزمایش 

گــراد، اکســیژن  درجــه ســانتی 28-24دمــاي آب در دامنــه 

 و 7/6-3/8در بـازه   ppm ،pH 9/6-5/5محلول در دامنـه  

 گـرم  میلـی  3/0ظت آمونیاك سیستم در محدوده کمتر از غل

هاي پرورشی هر یک بـه   تانکدر این آزمایش  در لیتر بود.

درصـد   10 ،لیتـر بـا ورودي و خروجـی مجـزا     100حجم 

 12ساعت روشنایی،  12 دوره نوري تعویض آب روزانه و

 ةدرصد وزن تود 5/3. غذادهی به میزان بود ساعت تاریکی

 8هاي  یکسان در ساعت ةصورت دو وعد هبهر تانک  ةزند

 ,.Biswas et al)  گردیـد ها توزیع  در بین تیمار 16صبح و 

ــاي (2006 ــایش،  60و 45و  30و 15. در روزهـ دوره آزمـ

5زیسـت تـوده کـل (وزن حجمـی)    
ماهیـان در هـر تانـک     

آمد و مقدار غذاي مورد نیاز هر واحد با توجه بـه   دست به

  شد.میانگین وزنی جدید تعیین 

                                                             
5 Bulk Weighing 
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  تهیه عصاره انار

میوه انار از شهرستان شهرضا واقع در استان اصـفهان تهیـه   

شو، پوست میوه جداسازي و در سایه و شد و پس از شست

 -C◦20خشک و سپس پودر شده و تـا زمـان اسـتفاده در    

 2نگهداري شد. صد گرم از پودر پوست میوه در فالسـک  

وط و سـر  مخلـ  درصـد  98لیتر اتـانول   1لیتري استریل با 

روز  7 مـدت  بـه فالسک با فویل آلومینیومی پوشش داده و 

نـازك و   ۀ. عصـاره بـا پارچـ   شـد در دماي اتاق نگهـداري  

استریل فیلتر و حالل با استفاده از یـک دسـتگاه تبخیـر در    

ــأل ــی خـ ــدل  6چرخشـ ــیظ  No. SSI/62مـ ــد.  تغلـ شـ

)Harikrishnan et al., 2005(.  مقـدار کــل   گیـري   انـدازه

ــات ــ ترکیب ــق روش فن ــار طب  Folin-Denisولی عصــاره ان

انجام  و اسپکتروفوتومتر 7) با معرف فولین سیوکالتو1990(

 براساس کل فنولیک ترکیبات ). مقدارAOAC8, 1990شد (

 و خشـک  غذاي نمونه گرم در اسید گالیک معادل گرم میلی

 معـادل  گـرم  میلـی با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب 

گردیـد   بیـان  نمونه گرم در اسید ن گالیکمنحنی کالیبراسیو

)Gil and Tomas, 2000.( ةمقدار فنل کل حاصل از عصار 

گالیک اسـید بـر گـرم پوسـته      گرم میلی( 23/10پوسته انار 

  آمد. دست بهخشک انار) 

  سازي جیره غذایی آماده

ــر ــامل:     ةجی ــد ش ــب درص ــر حس ــتفاده ب ــورد اس ــه م پای

ــاهی( ــ20)، آرد ذرت (41آردم ــبوس 20دم ()، آرد گن )، س

)، مکمل 5/1)، مکمل ویتامینه (9)، مالس چغندر (7برنج (

دن عصاره کر) بود که پس از مخلوط و اضافه 5/1معدنی (

، 150، 50پوست انار حل شده در الکل (بـه میـزان صـفر،    

گرم بر هر کیلـوگرم غـذا) بـا اسـتفاده از      میلی 600و  300

متـر   میلـی  5/2دستگاه پلت زن آزمایشگاهی به پلت با قطر 

                                                             
6 Rotary vacuum evaporator 
7 Folin-Ciocalteu 
8 Association of Analytical chemists 

ها پس از خشک شدن، تا زمان مصرف در  د. پلتتبدیل ش

گـراد   درجـه سـانتی   -20هاي پالستیکی و در دماي  پوشش

. در ابتدا و انتهـاي دوره آزمـایش، ماهیـان    ندنگهداري شد

سنجی شدند. طـول کـل بـدن بـا      انفرادي زیست صورت به

گـرم   01/0متر و وزن هر مـاهی بـا دقـت     سانتی 1/0دقت 

گیري گردید. درصـد رطوبـت، خاکسـتر، پـروتئین و      ندازها

 گیري شد اندازه چربی خوراك با استفاده از روش استاندارد

)AOAC, 2002بچه  ة). ترکیب شیمیایی غذاي مورد استفاد

 صـورت  بـه انحراف معیار)  ±ماهی کپور معمولی (میانگین 

ــت (   ــر: رطوب ــک براب ــد وزن خش )، 02/10 ± 21/0درص

ــتر ( ــروتئین (1/9 0 ± 91/0خاکسـ )، 01/35 ± 01/1)، پـ

  ) بود.2/8 ± 31/0چربی (

  هاي خونی گیري شاخص اندازه

 صـورت  بـه عدد ماهی  5در انتهاي دوره آزمایش تعداد 

ي گیـر  خـون تصادفی از هر واحد آزمایشـی برداشـت و   

گیري غذادهی قطـع   از خون پیشعمل آمد (یک روز  به

محلـول صـد   گیري پس از بیهوشی ماهی بـا   د). خونش

 ,.Alishahi et al) بر لیتـر پـودر گـل میخـک     گرم میلی

 انجام شد  (Caudal vein)دمی ۀ، از سیاهرگ ساق(2013

2010) (Hrubec and Smith, لیتر خون  میلی 5/0. حدود

سی گرفته شد. مقـداري از   سی 2از ساقه دمی با سرنگ 

هاي بـدون هپـارین و مقـداري مشـابه در      خون در لوله

نگهداري  c˚4ي حاوي هپارین ریخته و در دماي ها لوله

) و غلظـت  درصـد گیري هماتوکریـت (  شد. براي اندازه

هـاي خـون    ) نمونهg/dlلیتر یا  هموگلوبین (گرم بر دسی

9هاي حاوي  در تیوب
 EDTA)5ضد انعقاد  ةماد عنوان به 

با  Hctد. شانجام  سرعت بهها  آوري و آنالیز ) جمعدرصد

ــه  ــتفاده از لول ــ اس ــرو ه ــه میک ــت اي موئین ، 10هماتوکری

                                                             
9 Ethylene Diamine Tetra acetic Acid 
10 Microhematocrits 
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 Hettich 210جداسازي سرم با دستگاه سانتریفیوژ مدل 

کـش   پنج دقیقـه) و خـط   مدت بهدور در دقیقه  10000(

 Ameri( مخصـــوص هماتوکریـــت تعیـــین گردیـــد

Mahabadi, 2009گیري غلظت  ). اندازهHb  با استفاده از

نانومتر  540در طول موج  11روش سیانومت هموگلوبین

)، بــراي Ameri Mahabadi, 2009( ا اســپکتروفتومتربــ

) با استفاده از الم RBCهاي قرمز خون ( شمارش گلبول

هاي گلبولی شامل حجم  و شاخص 12نئوبار هموسایتومتر

)، میــزان متوســط هموگلــوبین MCV( متوســط گلبــولی

)MCH )ــولی ــوبین گلب ــت هموگل ــا MCHC) و غلظ ) ب

 ,.Rodak et al( دشاستفاده از روابط استاندارد محاسبه 

بـا   (WBCs)هـاي سـفید    ). براي شمارش گلبـول 2007

و  Daisleyو  Blaxhall ةاســتفاده از روش توصــیه شــد

) پـس از تهیـه   Diff(13هاي سفید شمارش افتراقی گلبول

آمیزي آنهـا بـا گیمسـا انجـام گردیـد و       گسترش و رنگ

هاي سفید به تفکیک ارائه  درصد هر یک از انواع گلبول

  ). Blaxhall and Daisley, 1973( دش

  آنالیزهاي بیوشیمیایی سرم خون

آوري در میکروتیوپ فاقد ماده  هاي خون پس از جمع نمونه

 Ghiasi( یخچال نگهداريساعت در  2 مدت بهضد انعقاد 

et al., 2015 ( استفاده از سانتریفیوژ  باو سپس)دور  3000

هـاي   د. شـاخص شـ دقیقه)، سرم جدا  15 مدت بهدر دقیقه 

ــرانس  یبیوشــیم ــک ت ــک پیرووی ایی ســرم شــامل: گلوتامی

)، GOT)، گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز(GPTآمیناز(

ــوکز( ــومین(Gluگل ــولینAlb)، آلب ــالین Glb()، گلوب )، آلک

 ,LDH( )Thomasالکتـات دهیـدروژناز(   ،ALK)فسـفاتاز( 

ــترول(1998 ــريCHOL)، کلســ ــرید( )، تــ )، TGگلیســ

 ) و لیپوپروتئین چگالی پایین(HDLلیپوپروتئین چگالی باال(

                                                             
11 Cyanmethemoglobin 
12 Neubauer  hemocytometer  
13 White Blood Cell Differential 

(LDL)Rifai et al., 1999   و پـروتئین تـام (TP )Koller, 

بـا دســتگاه   هـاي اسـتاندارد و   ) بودنـد کـه بـه روش   1984

  انجام شد. Hitachi 911وآنالیزر مدل ات

  گیري فعالیت لیزوزیمی در سرم خون اندازه

یکــی از  عنــوان بــهگیــري فعالیــت آنــزیم لیــزوزیم  انــدازه

روش  طبقهاي ایمنی ذاتی با استفاده از سرم خون  شاخص

Parry ــ و 1965 و همکــاران  ســنجی کــدورت روش اب

 هـر  به سرم نهنمو از μl 25منظور  گیري گردید. بدین اندازه

 .داده شـد  انتقـال  اي خانـه  96 میکروپلیـت  هاي خانه یک از

میکروکوکـوس   بـاکتري  سوسپانسـیون  ازمیکرولیتـر   175

 (Micrococcus lysodiekticus  mg/mlلیزوداکتیلــوس

(Sigma)75/0 ــیترات ــافر س ــفات (-) در ب ــوالر،  1/0فس م

8/5(pH= جـذب  کـاهش  میـزان . گردیـد  اضافه ها خانه به 

نـانومتر   450دقیقه در طول موج  15زمان  تا ها مونهن نوري

 موجود لیزوزیم میزان. دش گیري اندازه ررید االیزا دستگاه با

 لیـزوزیم  اسـتاندارد  منحنـی  از اسـتفاده  با نمونه سرم هر در

  .گردید تخم سیگما محاسبه سفیده

  آنالیزهاي آماري

یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد  عنوان بههر تانک 

خطاي اسـتاندارد   ±میانگین صورت بههاي آماري  داده و

محاسـبات آمـاري بـا     تمـام گزارش شد. در این مطالعه 

 Microsoft Officeو SPSS 15افــزار  اســتفاده از نــرم

Excel   .ها بـا اسـتفاده از    داده بودن طبیعیانجام گرفت

ــون  ــراي   Kolmogorov-Smirnoveآزم ــد. ب ــی ش بررس

ـ  ها و  مقایسه بین تیمار دار بـین  انیز وجود اخـتالف معن

) از آزمون p>05/0درصد ( 95ها در سطح احتمال  تیمار

و  (One-way ANOVA)تجزیــه واریــانس یــک طرفــه 

اي دانکن براي مقایسـه بـین میـانگین     آزمون چند دامنه

  ها استفاده شد. تیمار

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
95

.5
.2

.5
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1395.5.2.5.2
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-2758-fa.html


 1395، بهار 2، شمارة 5دورة  __________________________________________________ شیالت علوم و فنون

64 

  نتایج

  هاي خونی شاخص

پــس از ده هفتــه در   Hctو   Hb،RBCهــاي  شــاخص

ي دار معنا صورت به گرم عصاره میلی 600و  300 يها تیمار

 گـرم  میلـی  150و  50و تیمـار   شـاهد در مقایسه با گـروه  

و   Hb،RBC). باالترین مقـادیر  p>05/0افزایش نشان داد (

Hct  70/7±95/0ترتیب   به گرم عصاره میلی 600در تیمار ،

کــه دیگــر   بــود. در حــالی  00/23±21/3و  02/0±79/1

 WBCو   MCV ،MCHC ،MCHشامل هاي خونی شاخص

ي نشان نـداد (جـدول   دار معناتفاوت  شاهدنسبت به گروه 

در شـمارش افتراقـی   ، 2هـاي جـدول    ). با توجه بـه داده 1

 نوتروفیـل  و هـا  ها، مونوسیت لنفوسیت گلبول سفید، تعداد

ي وجود نداشت و با افزایش میـزان عصـاره   دار معناتفاوت 

 600بـه اسـتثناي تیمـار     هـا  میـزان مونوسـیت   ،پوست انار

  روند افزایشی نشان داد. گرم میلی

  میانگین). ±هاي خونی بچه ماهیان کپور معمولی (خطاي استاندارد شاخص 1جدول 

  ها شاخص

 تیمار
  150 (mg/Kg)  300 (mg/Kg)  600 (mg/Kg) (mg/Kg) 50 شاهد(صفر)

Hb(g/dl)  
b 09/1±83/3  b 31/0±06/3  b 43/0±13/3  a 44/0±43/7  a 95/0±70/7  

HCT% 
b 21/3±13  b 00/1±10  b 08/2±10  a 33/1±33/22  a 21/3±00/23  

RBC(×10 6 /μ 
L)  

b 02/0±00/1  b 10/0±11/1  b 07/0±13/1  a 18/0±53/1  a 02/0±79/1  

WBC (/ μ L)  

a 

83/263±66/22841  

a 

18/403±66/

23295  

a 32/335±66/23303  a 98/418±23648  a 08/619±23757  

MCHC(g dl−1)  
a 13/2±27/29  a 33/0±64/30  a 54/2±27/32  a 55/0±28/33  a 62/0±61/33  

MCH (pg)  
a 61/11±63/37  a 72/5±42/28  a 68/5±18/28  a 51/3±11/49  a 65/4±68/42  

MCV (fl) 
a 05/35±01/128  a 23/18±59/92  a 11/24±32/90  a 24/8±47/143  a 96/15±47/127  

  ).p<05/0( استدار ااختالف معن نبود ةدهند حروف مشابه در هر ردیف نشان

  

  میانگین).±هاي سفید ماهی کپور معمولی(خطاي استاندارد شمارش افتراقی گلبول 2جدول 

  مونوسیتدرصد   نوتروفیل (هتروفیل)درصد   لنفوسیتدرصد   گرم جیره گرم عصاره بر هرکیلو میلی

  51/4± 94/0  93/16± 45/1  22/78± 69/2  شاهد (صفر)

  27/5± 95/0  73/21± 61/1  29/73± 76/1 50 تیمار

  31/6± 34/0  28/21 ±07/1  71/72± 89/1  150تیمار 

  54/6± 17/0  14/21 ±39/1  07/72± 56/1  300تیمار 

  54/5±48/1  44/20 ±33/1  47/74± 08/3  600تیمار 

  هاي بیوشیمیایی سرم شاخص

هـاي بیوشـیمیایی خـون     دست آمده براي شـاخص  هنتایج ب

)CHO،HDL ،GLU ،LDL ،LDH ،SGOT ،SGPT ،ALK 

ي را بـین  دار معنـا در پایان دوره آزمـایش تفـاوت    TG)و  

 در میـزان  امـا ). 3هاي آزمایشی نشان نـداد (جـدول    تیمار

 600و  300، 150در تیمارهـــاي حـــاوي  پـــروتئین کـــل

گرم عصاره پوست انار نسبت به تیمار شـاهد تفـاوت    میلی

  ).p>05/0ي مشاهده شد (دار معنا
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
25

51
3.

13
95

.5
.2

.5
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jf

st
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225513.1395.5.2.5.2
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-2758-fa.html


 شفیعی و همکاران __________________________________________________  اثر عصاره الکلی پوست انار ...

65 

  میانگین).±هاي بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان کپور معمولی (خطاي استاندارد شاخص 3جدول 

 تیمار

  ها شاخص
  150 (mg/Kg)  300 (mg/Kg) 600 (mg/Kg)  (mg/Kg) 50  شاهد(صفر)

Glu (mg/dl) 
a 36/14±59 /71  a 28/7±25/69  a 08/6±50/72  a 67/6±50/91  a 81/12±25/104  

TG (mg/dl)  

a 

37/36±66/182  
a 02/30±154  a 48/12± 0/185  a 51/3±189  a 56/8±66/162  

CHOL (mg/dl)  

a 

17/16±66/121  
a 07/22±66/112  a 33/9±33/130  a 89/13±121  a 24/17±130  

HDL (mg/dl)  
a 40/4±66/67  a 21/7±66/67  a 83/7±33/62  a 29/5±69  a 02/6±72  

LDL (mg/dl)  
a 64/6±33/29  a 68/10±66/28  a 4±34  a 85/5±31  a 50/7±32  

HDL / LDL 
a 45/0± 50/2  a 61/0± 80/2  a 15/0± 83/1  a 34/0± 35/2  a 30/0± 39/2  

S.G.O.T (U/L)  

a 

57/16±33/140  
a 22/22±66/147  a 94/32±33/119  a 98/20±66/130  a 58/12±146  

S.G.P.T (U/L)  
a 56/11±33/48  a 47/18±62  a 75/7±33/38  a 28/3±33/24  a 48/5±66/21  

ALK (U/L)  

a 

37/69±66/179  
a 72/10±33/172  a 62/57±33/181  a 19/41±00/162  a 11/67±33/181  

TP (g/dl)  
b 26/0±06/3  b  25/0±3  a 12/0±06/4  a  66/0±86/3  a  16/0±66/3  

Alb (g/dl)  
a 08/0±06/1  a 15/0±1/1  a 01/0±58/1  a 20/0±33/1  a 05/0±40/1  

Glob (g/dl)  
a 19/0±00/2  a 11/0±90/1  a 11/0±48/2  a 16/0±53/2  a 17/0±26/2  

LDH (U/L)  
a 55/214±1109  a 13/241±993  a76/309±33/1152  a94/173±66/901  a 02/75±865  

  ).p<05/0( استدار ااختالف معن نبوددهنده  حروف مشابه در هر ردیف نشان
  

  فعالیت لیزوزیمی

هاي حاوي عصاره  مقادیر فعالیت لیزوزیمی در تمامی تیمار

نشان  دار معناالکلی پوست انار نسبت به گروه شاهد تفاوت 

). باالترین مقدار فعالیت لیزوزیمـی در تیمـار   p>05/0داد (

متر  میلی 497/13 ±988/0رم عصاره پوست انار گ میلی 600

  ). 1دست آمد (شکل  هب

  
  خطاي استاندارد). ±فعالیت  لیزوزیمی ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره پوست انار (میانگین  1شکل 
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  بحث

 600و 300هـاي   در تیمار Hctو  RBC  ،Hbدار معناافزایش 

 ةدهنـد  م جیره  نشانگرم عصاره پوست انار بر کیلوگر میلی

هـاي خـونی در    پوست انار بر شـاخص  ةتأثیر مثبت عصار

 دسترسی بـه تواند ناشی از  ماهی کپور است که احتماالً می

 ،ترکیبات موجود در پوست انار دلیل آهن مورد نیاز بدن به

کـاهش  هاي موجود در پوسـت انـار بـر     اکسیدان اثر آنتی یا

ــی  ــیون چرب ــولیز پراکسیداس ــ هم ــاي موج در غشــاي ود ه

 برابـر در  ها فنول اثر حفاظتی پلیو یا  هاي قرمز خون ولبلگ

هاي قرمز  از اکسیداسیون در گلبول ناشی پراکسید هیدروژن

ي موجـود در  هـا  فنـول  پلـی ). Lanping et al.,2000باشد (

هاي فلـزي ماننـد    توانند با فلزات و یون می ترکیبات گیاهی

ن پتانسـیل را دارنـد   ای ند وهایی تشکیل ده کمپلکس ،آهن

هاي فیزیولوژیکی مربـوط بـه آهـن و دیگـر      که در واکنش

ایـن ایـن احتمـال     د. بنابرفلزات واسطه دخل و تصرف کنن

وجود دارد که دسترسی به آهن مورد نیـاز بـدن را تسـهیل    

 با توجـه بـه در نظـر گـرفتن    ). Satyakeerthy, 1999( کنند

هـا،   گلبول يح غشابر سط ها فنول پلی یاکسیدان آنتی هاياثر

هـاي   رادیکـال  در برابر یک مانع فیزیکیتوانند  این مواد می

ایـن   ). بنـابر Lanping et al.,2000( ندنمحلول فراهم کآزاد 

هاي قرمـز همـراه بـا افـزایش      دلیل احتمالی افزایش گلبول

است. نتـایج   همیزان عصاره پوست انار در جیره قابل توجی

لبـول قرمـز، هموگلـوبین و    افزایش گ بارةتحقیق حاضر در

ــا   ــار ب ــره حــاوي عصــاره ان ــا مصــرف جی هماتوکریــت ب

در بررسی تـأثیر   )2009(و همکاران   Abd-Zaherهاي یافته

 هـاي خـونی   بر فـاکتور ) Trigonella foenumگیاه شنبلیله (

 ,.Abd-Zaher et al، مطابقـت دارد( مـاهی تیالپیـاي نیـل   

بـراي تعـداد    آمـده  دست بهدر تحقیق حاضر اعداد  .)2009

نزدیک به محدوده مناسب براي کپور هاي قرمز خون  ولبلگ

 ,.Tripathi et al( است) μ L 91/1- 69/1/ 6 10×ماهیان (

گونه تغییر شکل و اندازه غیرعادي که  ). همچنین هیچ2004

هاي خونی  ها باشد نیز در سلول فنول ناشی از دوز سمی پلی

مـز و هماتوکریـت   چـه تعـداد گلبـول قر    مشاهده نشد. اگر

گرم عصاره  میلی 600و  300هاي  داري در تیماراطور معن هب

ها افزایش نشان داد، با ایـن حـال    انار نسبت به سایر تیمار

نشـان   دار معنـا هاي مختلف اختالف  در تیمار MCVمقدار 

در تیمـار   MCVنداد. این در حالی است که مقدار عـددي  

و  Gallaugher .هـا بـود   بیشتر از سایر تیمـار  گرم میلی 300

 کـاهش  وMCV  افزایشند کرد گزارش ،)1992(همکاران 

MCHC ــان ــد نش ــول  ةدهن ــورم گلب ــت  ت ــز اس ــاي قرم  ه

)Gallaugher et al., 1992 ــر ). در تحقیــــق حاضــ

ـ   MCHو  MCHCمیزان  95دار در سـطح  افاقد تفاوت معن

تغییـرات   ،هـا بـود. بـر ایـن اسـاس      درصد در بـین تیمـار  

توانـد ناشـی از    العه حاضر احتماالً نمـی هموگلوبین در مط

). در Wepener et al., 1992( هاي قرمـز باشـد   تورم گلبول

میوه کامل انـار   )،2012(و همکاران  Harikrishnanتحقیق 

، هماتوکریتهاي قرمز، هموگلوبین،  موجب افزایش گلبول

MCH  وMCHC هفته در ماهی  4ي پس از دار معناطور  به

 ,.Harikrishnan et al( دشـ (Paralichthys olivace)  پهن

2012  .(  

تعــداد  تغییــر در بــدن بــه عفونــت یــا اســترسایجــاد 

 ,WBC)(Pickering and Pottingerخون ( هاي سفید گلبول

ــت ) 1987 ــرکوب فعالی ــا س ــاي  ی ــر آن ه ــیمنج ــود  م ش

)Ellsaesser and Clem, 1986( .  ــداد ــر تع ــی تغیی بررس

بـین   دار معنـا الف اخـت  نبـود هـاي سـفید حـاکی از     گلبول

البتـه تعـداد    ؛هاي مورد مطالعه در این تحقیـق اسـت   تیمار

هاي سفید در مطالعه حاضر در محدوده مناسب براي  گلبول

و  Tripathiبــود (  μLدر  28100-19900کپــور ماهیــان  

گزارش  2010و همکاران   Harikrishnan).2004همکاران 

فیش  گلدماهی در ) WBCهاي سفید خون ( سلولکه دادند 
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 گرم در کیلوگرم میلی 200و  100رژیم غذایی حاوي که با 

طور  به است، تغذیه شدههاي گیاهی  از مخلوط عصاره غذا

 نشــان دادشــاهد افـزایش  گـروه  تـوجهی نســبت بـه    قابـل 

)05/0<p( )Harikrishnan et al., 2010 ــین ). اخــتالف ب

اره تواند ناشی از تفاوت گونه ماهی، عصـ  نتایج احتماالً می

و همکـاران   Kumarمصرفی و طول دوره آزمـایش باشـد.   

 بخشی سفید هاي گلبول که افزایش تعداد ندنشان داد 2007

 میـزان  همیشـه  ولـی  ،اسـت مـاهی   ایمنـی  دفاع سیسـتم  از

 هاي لکوسیت تعداد با عوامل عفونی برابر در ماهی محافظت

تغییـر   ).Kumar et al., 2007نـدارد(  مسـتقیم  ارتبـاط  ماهی

ترین عالئم وقوع استرس  هاي سفید از حساس اد گلبولتعد

هـا و   هستند و عموماً استرس بـه کـاهش تعـداد لنفوسـیت    

منجـر  هـا   ها و همچنین افزایش تعداد نوتروفیـل  مونوسیت

ــود مــی ــاران  Mashayi, 2000 .(Harikrishnan( ش و همک

ماننـد   هـایی  لکوسـیت ي در تعداد دار معنا افزایش )2012(

 یانهفته در ماه 4طی ها  نوتروفیل و مونوسیتها،  لنفوسیت

ـ   مبـتال  پهن ژاپنی و   Philasterides dicentrarchiهشـده ب

در مقایسه تغذیه شده با غذاي حاوي عصاره میوه کامل انار 

 ,.Harikrishnan et al( را مشـاهده کردنـد   گروه شـاهد  با

دلیـل   ). این تفاوت در نتایج احتماالً ممکن اسـت بـه  2012

طراحی آزمایش و در نوع عصاره و مـاهی   ةدر نحو تفاوت

علـت اصـلی عـدم تغییـر در تعـداد و نسـبت        شایدباشد. 

که ماهیان در طی  استها در آزمایش حاضر این  لوکوسیت

زا مواجه  زا، انگلی و یا عفونت آزمایش با هیچ عامل استرس

  اند. نشده

 تحـت  خون ماهی ممکن است اییبیوشیمی فاکتورهاي

 تغییر کنـد  زا حضور عوامل تنش محیطی یاایی، غذ شرایط

)Barcellos et al., 2004(.    نظـر   مطـابق در تحقیـق حاضـر

Kopp  دار معنـا اندك و غیرهاي  تفاوت )2011(و همکاران 

، جمعیـت مـاهی   یـک هـاي بیوشـیمیایی    شـاخص  در میان

 .)Kopp et al., 2011( در نظـر گرفتـه شـده اسـت     طبیعـی 

صرفاََ  دار معناوجود اختالف  ةدهند نشان 3هاي جدول  داده

هـاي   در پروتئین کل سرم خون بچه ماهیان کپور در تیمـار 

گـرم   گرم عصاره پوست انار بر کیلو میلی 600و  300، 150

گـرم عصـاره    میلی 150و تیمار  استها  جیره با سایر تیمار

دهـد   ) را نشان می06/4±12/0باالترین مقدار پروتئین کل (

)05/0<pکبـد سـنتز و در    وسـیلۀ  بههاي پالسما  تئین). پرو

ها و اختالالت فیزیولوژیک از بدن دفـع    بسیاري از بیماري

گلوبـولین در   ، آلبومین وکلگیري پروتئین  اندازه. شوند می

 عنـوان  بـه مـاهی   هـاي  سرم یا پالسما در تشخیص بیمـاري 

، عروق سیستماي و همچنین  وضعیت تغذیهشاخصی براي 

 ,.Abdel-Tawwab et al( کلیه کـاربرد دارد و  عملکرد کبد

دهد که افزایش سـطوح   تحقیقات موجود نشان می .)2008

پروتئین کل، آلبـومین و گلوبـولین در سـرم خـون ماهیـان      

موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی ذاتــی و افــزایش ســطح  

)، عـالوه بـر ایـن    Hussein, 1996( شود ایمنوگلوبولین می

هاي بدن که سـنتز اجـزاي    نبهبود عملکرد کبد و سایر ارگا

پالسما را به عهده دارند نیز به افزایش سطح پروتئین سـرم  

). مقـدار آلبـومین و   Metwally, 2009( شود میمنجر خون 

ـ      95دار در سـطح  اگلوبولین در هـیچ تیمـاري تفـاوت معن

امـا رونـد افزایشـی را بـا افـزایش دوز       ،درصد نشان نـداد 

نشان  )2012(همکاران و  Harikrishnanعصاره نشان داد. 

تیمار تحت ) P. olivaceusماهی ( درپروتئین کل  دادند که

 گروهدر مقایسه با  4 تا 2در هفته  با عصاره میوه کامل انار

 ,.Harikrishnan et al( ي داشـت دار معنـا افـزایش   کنتـرل 

رسد تأثیر مثبت عصاره پوسـت انـار بـر     ). به نظر می2012

ــاالً ناشــی   ــل احتم ــروتئین ک ــی پ ــت سیســتم ایمن از تقوی

غیراختصاصی و به دنبال آن بهبـود عملکـرد کبـد و سـایر     

که سنتز اجزاي پالسما را به عهـده دارنـد،    ،هاي بدن ارگان

  باشد.
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در تحقیق حاضر کلسترول، لیپـوپروتئین چگـالی بـاال،    

فاقـد تفـاوت   گلیسرید و لیپـوپروتئین چگـالی پـایین     تري

در محدوده مقادیر مناسب  ولی ،ها بود در بین تیمار دار معنا

 کلسـترول در طیـف فیزیولـوژیکی    ةشخص شـد ممقادیر (

 لیتر و گرم بر دسی میلی 264 -65 مناسب براي کپور ماهیان

 گرم میلی 200-68 مناسبگلیسیرید در محدوده  مقدار تري

 Nicula et al., 2010 .(Harikrishnan( ندهستلیتر)  بر دسی

 کفشک ژاپنی تغذیه ماهی که نشان دادند 2012و همکاران 

Paralichythys olivaceus      با غـذاي حـاوي عصـاره میـوه

کلسـترول   دار معناهفته موجب افزایش  4کامل انار پس از 

). ایــن p) (Harikrishnan et al., 2012>05/0د (شــو مــی

تواند ناشی از تفـاوت در نـوع    در نتایج احتماالً می  تفاوت

هـاي موجـود در پوسـت انـار      ها (تـانن  مواد مؤثره عصاره

هـاي موجـود در خـون     ممکن است بر اکسیداسیون چربی

برخی ترکیبـات   بارةاما در باشد، ماهی کپور تأثیري نداشته

ترکیبـات سـولفوري بـر اکسیداسـیون      ،گیاهی ماننـد سـیر  

ــی ــأثیر چرب ــا ت ــول دوره و)Metwally, 2009(دارد ه  )، ط

 LDH و ALTشـرایط سـنی مـاهی مربـوط باشـد. میـزان       

امـا بـا    ،ها نشان نداد داري در هیچ یک از تیماراتفاوت معن

گـرم   میلـی  600و  300هاي  افزایش سطح عصاره در تیمار

ها روند کاهشی داشت کـه بـا    عصاره پوست انار این آنزیم

توجه به کارکرد این دو آنزیم، کاهش مشاهده شده احتماالً 

نـار بـر   تـأثیر مثبـت عصـاره پوسـت ا     ةدهند تواند نشان می

بیان کرد کـه   2010در سال  Ibrahiumعملکرد قلب باشد. 

 گـرم  میلـی  800در سطح  با عصاره پوست انارتغذیه موش 

 ALT و AST، ALKسـطح   توانـد  میوزن بدن  کیلوگرم بر

دهـد   ها نشـان مـی   . این یافتهدهد کاهشهفته  8پس از را 

غشاي سلولی تثبیت در ممکن است برخی ترکیبات گیاهی 

کبد در برابر عوامل مخـرب و آسـیب   هاي  سلول و ازشود 

منطبـق   Ibrahiumمحافظت کند. نتایج تحقیق رادیکال آزاد 

البته این تفـاوت احتمـاالً    ؛هاي تحقیق حاضر نیست با یافته

عـدم تـأثیر عصـاره پوسـت انـار و       ةدهنـد  تواند نشـان  می

 هاي کبدي ماهی کپور باشد ترکیبات موجود در آن بر آنزیم

)Ibrahium, 2010.(  

سطح گلوکز در تحقیق حاضر در هیچ تیماري تفـاوت  

 -25/69هـا نداشـت و در محـدوده     با سـایر تیمـار   دار معنا

گـرم   میلـی  600و  300هـاي   ولـی در تیمـار   ،بود 25/104

عصاره پوست انار روند صعودي داشت که این افزایش بـا  

ع ساعت پس از قط 24 اني از ماهیگیر خونتوجه به اینکه 

تواند با عمـل تـأخیر    احتماالً می انجام شده است،غذادهی 

ها و  یا تأثیر قند، ها فنول در هضم و جذب گلوکز توسط پلی

ــی ــول پل ــر در    فن ــر تغیی ــار ب ــت ان ــود در پوس ــاي موج ه

 Torronen( وساز و افزایش سطح قند مرتبط باشد سوخت

et al., 2009.(  

حـاوي   هـاي  فعالیت آنـزیم لیـزوزیم در تمـامی تیمـار    

عصاره الکلی پوست انار نسـبت بـه گـروه شـاهد تفـاوت      

). باالترین مقدار فعالیت لیزوزیم p>05/0نشان داد ( دار معنا

ــی 600در تیمــار  ــار   میل  ±988/0گــرم عصــاره پوســت ان

و  Harikrishnan). 1دست آمد (شکل ه متر ب میلی 497/13

 در سـرم  فعالیت لیـزوزیم  نشان دادند که )2010(همکاران 

 بـر  گـرم  میلـی  100تیمار با دوز تحت  P. olivaceusماهی 

 Dalmatian هاي میوه انار  کیلوگرم غذا از مخلوط عصاره

chrysanthemum Chrysanthemum cinerariaefolium 
طـور   بـه  4تا  1 هاي هفته در Zanthoxylum schinifoliumو

. Harikrishnan et al., 2012)( افزایش یافته استداري امعن

افزایش پروتئین کل، آلبومین و گلوبـولین بـه مقـدار زیـاد     

بازتابی از تقویت سیستم ایمنی است. نتایج تحقیق حاضـر  

کـه   استها  افزایش پروتئین کل در برخی تیمار ةدهند نشان

با نتایج حاصل از فعالیت لیزوزیمی مطابقت دارد. این نتایج 

ویت دهند عصاره پوست انار موجب تحریک و تق نشان می

  سیستم ایمنی بچه ماهیان کپور معمولی شده است.
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هــاي خــونی و فعالیــت  بــا توجــه بــه نتــایج شــاخص

رسـد تیمـار    ها به نظـر مـی   لیزوزیمی و با بررسی کلی داده

گرم غذا نسبت  گرم عصاره پوست انار بر هر کیلو میلی 300

ها داراي عملکرد بهتري از نظر تقویت سیستم  به سایر تیمار

ت. این تیمار از نظـر هموگلـوبین، هماتوکریـت،    ایمنی اس

تعداد گلبول قرمز، پروتئین کل و فعالیت لیزوزیمی افزایش 

چـه تیمـار    ي را نسبت به تیمار شاهد نشان داد. اگردار معنا

گـرم غـذا نیـز از     گرم عصاره پوست انار بر کیلـو  میلی 600

 اما با توجه به سطوح بـاالتر  ،شرایط مناسبی برخوردار بود

تـر   ز پـایین پروتئین کل در این تیمار و همچنین د  شاخص

گرم عصاره  میلی 300توان نتیجه گرفت که تیمار عصاره، می

هـاي خـونی و    ترین تیمار براي فـاکتور  پوست انار مناسب

تر بـراي   سیستم ایمنی بدن است. بنابراین مطالعات گسترده

ك گیاهی یک محر عنوان بههاي انار  آگاهی بیشتر از توانایی

هـاي مـاهی    براي تقویت سیستم ایمنی با توجـه بـه گونـه   

  شود.  توصیه می
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Abstract: 

The effects of alcoholic extract from pomegranate (Punica granatum) peel 

on some hematological and biochemical parameters, including RBC, Hb, 

Hct, MCV, MCH, MCHC, WBC, TP, CHO, GLU, LDL, HDL, Glb, TG, 

GOT, GPT, Alb, ALK, LDH, and lysozyme activity of common carp 

(Cyprinus carpio) fingerlings (11.73 ± 1.81g) were studied for a period of 75 

days. Treatments included different concentrations of ethanol extract of 

pomegranate peel (Zero: control, 50, 150, 300 and 600 mg/kg of diet). At the 

end of experiment, all fish were sedated for morphometric measurement and 

blood sampling. Significant increases in Hb, Hct and RBC in groups 300 and 

600 mg/kg of diet were observed (P<0.05). Total protein in groups 150, 300 

and 600 mg/kg of diet showed a significant difference with other groups 

(P<0.05). Lysozyme activity was significantly enhanced in all diet 

containing pomegranate peel extract compared to the control group (P<0.05). 

In brief, the present study revealed an overall improvement in hematological 

parameters and lysozyme activities and total protein when 300 mg 

pomegranate peel extract was used in the diet. 

 

Keywords: Pomegranate peel extract, Punica granatum, Hematological 

parameters, Serum biochemical parameters, Lysozyme activity, Common 

Carp. 
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