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ارزیابی پیش بالینی تجویز خوراکی نسبتهای مختلف عصاره گل ختمی
( )Althaea officinalis L.بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی رنگینکمان
()Oncorhynchus mykiss
مهدی بنایی ،1بهزاد نعمت دوستحقی ،1وحید سلیمانی ،1فهیمه فالحپور ،2محمد محیسنی
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 1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان
 2گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خوزستان

پژوهشی

این مطالعه به منظور ارزیابی پیشبالینی تجویز خوراکی نسبتهای مختلف عصاره گل ختمی
( )Althaea officinalis L.بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی رنگین کمان انجام شده است.
 09عدد ماهی قزلآالی رنگینکمان ( 599±51گرم) با جیره غذایی حاوی ( 9/9کنترل) 2/1 ،و  1گرم
عصاره گل ختمی به ازای هر کیلوگرم غذا به مدت  25روز تغذیه شدند .در پایان آزمایش ،فاکتورهای
بیوشیمیایی خون نظیر گلوکز ،پروتئین کل ،آلبومین ،گلبولین ،کلسترول ،تریگلیسرید و سطح آنزیمهای
آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین آمینو ترانسفراز ( ،)ALTالکتات دهیدروژناز ( )LDHو آلکالین
فسفاتاز ( )ALPاندازهگیری گردید .کاهش معنیداری ( )P<9/91در فعالیت آنزیم  ASTدر ماهیهای
تحت تیمار عصاره گل ختمی مشاهده گردید .تغییر معنیداری در فعالیت آنزیم  ALTو سطح کلسترول و
تریگلیسرید مشاهده نگردید ( .)P>9/91سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز ،سطح پروتئین کل،
آلبومین و گلبولین پالسما در ماهیهای تحت تیمار  1گرم عصاره گل ختمی به طور معنیداری
( )P<9/91بیشتر از گروه کنترل بود .استفاده از  2/1گرم عصاره گل ختمی سبب کاهش معنیداری
( )P<9/91فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز و سطح گلوکز خون ماهیها گردید .براساس نتایج به دست
آمده سالمت دارویی عصاره گل ختمی (در غلظتهای  2/1و  1گرم) برای ماهی قزلآالی رنگینکمان در
مرحله پیشبالینی مورد تأیید است.
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مقدمـه
اگرچه بیشتر اطالعات موجود درباره استفاده از گیاهان دارویی عمالً حاصل تجربیات ناشی از استفاده سنتی این گیاهان
میباشد ( ،)Taylor et al., 2001اما گیاهان دارویی ،حاوی موادی با خاصیت درمانی بوده و ممکن است مستقیماً و یا به صورت
پیشماده جهت سنتز داروهای تجاری مفید مورد استفاده قرار گیرند ( .)Abolaji et al., 2007از این رو ،بسیاری از گیاهان
دارویی ممکن است کاندیدای مناسبی برای استفاده در پیشگیری و درمان برخی از بیماریهای شایع در آبزیان باشند .باال
بودن هزینهی درمان ،خطرات ناشی از تجمع زیستی داروها ،به ویژه آنتیبیوتیکها در بافتهای خوراکی آبزیان و نیز افزایش
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جمعیت سویههای باکتریایی مقاوم به آنتیبیوتیکها )Baruah et al., 2008( ،از مهمترین دالیلی است که سبب شده ،محققین
علوم شیالتی در پی جایگزین کردن داروهای شیمیایی با داروهای با منشأ طبیعی باشند تا از بروز بسیاری از مشکالت فوق
پیشگیری نمایند (.)Banaee et al., 2011; Ahmadi et al., 2012; Asadi et al., 2012
یکی از مهمترین جنبه های فارماکولوژی دامپزشکی ،شناسایی و کشف ترکیبات دارویی جدید ،مطالعات پیش بالینی و ارزیابی
کلینیکی دارو میباشد .کارایی ،فارماکولوژی و سمشناسی داروی جدید نیز باید در مرحلهی پیش بالینی مود ارزیابی قرار گیرد.
اگرچه تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزیپروری به چند دههی پیش باز میگردد؛ اما ،ارزیابی پیشبالینی
ترکیبات گیاهی و تأ ثیر مشتقات گیاهی بر سالمت آبزیان کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب محققین ،صرفاً به ارزیابی
کلینیکی داروهای گیاهی و تأثیر آنها در درمان و پیشگیری بیماریهای پرداختهاند .لذا در برخی موارد تجویز گیاهان دارویی از
کارایی الزم در کنترل و درمان بیماریهای آبزیان برخوردار نبوده است.
برخی از محققین معتقدند که در داروهای گیاهی عالوه بر وجود ماده یا مواد مؤثر دارویی ،ترکیبات دیگری یافت میشود که
ممکن است موجب تسریع روند جذب گوارشی ،تقویت اثر درمانی و نیز کاهش عوارض جانبی و سمیت آنها شود ( Platel et al.,
 .)2002; Adams, 2005; Adedeji et al., 2008عالوه بر این ،بسیاری از مردم تصور میکنند گیاهان دارویی و مشتقات آنها
غیرسمی بوده و استفاده از آنها در درمان و پیشگیری از بیماریها ،عاری از هر گونه تاثیر سوء جانبی است؛ اما اجزای عصاره
گیاهی نیز مواد شیمیایی بوده و مشابه داروهای سنتتیک دارای پتانسیل ایجاد تأثیرات سوء جانبی نسبتاً شدید نیز میباشند
( .)Bandaranayake, 2006بنابراین هنوز نگرانیها و تردیدهایی در مورد استفاده از داروهای گیاهی و مشتقات آنها به عنوان
داروهای جایگزین در درمان و پیشگیری از بیماریها در آبزیان وجود دارد ( .)Asadi et al., 2012هر چند ،تحقیقات بسیاری
در رابطه با اثرات ضدپاتوژنی بسیاری از گیاهان دارویی بر روی ماهیهایی که به طور تجربی با عوامل بیماریزای باکتریایی،
انگلی و قارچی مواجه شده اند ،صورت گرفته که در بسیاری از موارد موفقیت آمیز بوده است ( ;Rao and Chakrabarti, 2005
 .)Rao et al., 2006; Sivaram et al., 2004; Divyagnaneswari et al., 2007با این وجود ،در مقایسه با داروهای سنتتیک،
دانش ما درباره سالمت نسبی گیاهان دارویی بسیار اندک است و اطالعات محدودی درباره تأثیر سمیت گیاهان در طوالنی
مدت وجود دارد .عدم وجود یک دوز استاندارد تعریف شده در استفاده از گیاهان دارویی و دامنه وسیعی از غلظتها و دوزهای
مورد استفاده در آزمایشهای مختلف یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه استفاده از گیاهان دارویی است ( Taylor et al.,
.)2001
شناسایی ترکیبات فعال بیولوژیکی گیاهان دارویی و بررسی تأثیرات آنها و نیز آثار سوء احتمالی این ترکیبات میتواند در
تصمیمگیری ما در استفاده از این گیاهان مؤثر باشد ( .)Taylor et al., 2001; Banaee et al., 2011بنابراین ،تغییرات
پارامترهای بیوشیمیایی خون در آزمایشهای پیش بالینی ،میتواند شاخص مناسبی از تأثیرات دارویی بر اندام هدف باشد؛ به
ویژه در زمانی که مشاهدهی تغییرات در بافتها مشکل است .همچنین می تواند اطالعات نسبتاً کاملی از وضعیت فیزیولوژیکی
سلولها و بافتها به ویژه بافت کبد ،به عنوان بافت هدف ،در ارزیابی تأثیر دارویی و سمشناسی دارویی به منظور تعیین دوز
غیر سمی دارو در اختیار ما قرار دهد (.)Banaee et al., 2011
گیاه ختمی ( )Althaea officinalisاز خانواده پنیرکیان ( )Malvaceaeیکی از مهمترین گیاهان دارویی لعابدار شناخته شده
است .تمامی قسمتهای این گیاه شامل ریشه ،ساقه و برگ ،دارای خاصیت دارویی است و در طب سنتی کاربرد زیادی دارد
(دهقان و همکاران .)5902 ،ریشه این گیاه دارای  %91ترکیبات موسیالژی %93 ،نشاسته %59 ،ساکاروز ،بتائین ،فالونوییدها،
کومارینها ،فنولیکاسید و روغن است .بخشهای خارج از خاک حاوی موسیالژ ،کربوهیدراتها (گلوکوز و ساکاروز) ،چربیهای
ضروری ،ویتامین  Cو کاروتن است .دانه گیاه حاوی بیش از  %59روغن %5 ،فسفولیپیدها و پکتین میباشد
( .)Eisenman et al., 2012گیاه ختمی دارای خاصیت آنتیبیوتیکی و ضدالتهابی بوده و در درمان ناراحتیهای دهان و مجاری
تنفسی و بیماریهای سینه (موسوی لردجانی و همکاران ،)5905 ،ناراحتیهای کلیوی ،دستگاه گوارش و معده (کیانمهر،
 ) 5900و همچنین در درمان اگزما ،پسوریازیس ،درماتیت ،مسمومیتهای غذایی و به منظور عادی سازی متابولیسم استفاده
میشود (.)Eisenman et al., 2012
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هدف از این مطالعه بررسی اثرات پیشبالینی تجوی ز دوزهای مختلف عصاره گل ختمی به صورت خوراکی بر فاکتورهای
بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی رنگینکمان است؛ تا به این ترتیب احتمال هر گونه تأثیر سوء ناشی از تجویز عصاره گل
ختمی بر ماهیها مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها
آماده سازی نمونه ها

 09عدد ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن  599±51گرم از مزرعه پرورش قزلآالی رنگین کمان در شهرستان
دهدشت ،استان کهگیلویه و بویر احمد خریداری شد و در مخازن مجهز به هواده به آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکدهی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان انتقال داده شد .پس از انتقال ،ماهیها به طور تصادفی در
 0مخزن فایبرگالس ( 299لیتری) مجزا توزیع گردیدند .در طی دوره آزمایش تعویض آب به صورت روزانه  21درصد انجام
گرفت .پیش از شروع آزمایش ،ماهیها به مدت  2هفته با شرایط آزمایشگاهی (دمای  ،51±2°Cدوره نوری  51ساعت روشنایی
و  0ساعت تاریکی ،اکسیژن  1±5میلیگرم در لیتر )3±9/2 pH ،سازگار شدند .در طی دورهی سازگاری ،تغذیه ماهیها با
جیرهی تجاری ماهی قزل آال به صورت دو بار در روز و معادل  %2وزن بدن صورت گرفت.
عصاره گیری از گیاه گل ختمی

جهت تهیه عصاره 599 ،گرم از پودر گل ختمی وزن گردید و با  999سیسی الکل اتیلیک و  999سیسی آب مقطر (به نسبت
 5به  )5مخلوط گردید .مخلوط حاصل به مدت  20ساعت بر روی دستگاه شیکر قرار داده شد .سپس ،عصاره هیدروالکلی به
وسیله کاغذ صافی ،صاف گردید .سپس با قرار دادن عصاره هیدروالکلی در انکوباتور با دمای  19درجهی سانتیگراد ،عصاره
تغلیظ و در نهایت عصاره خشک تهیه گردید.
آزمایش نهایی

آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی و با  2تیمار آزمایشی و  5گروه کنترل شامل ماهیهای تحت تیمار غذای تجاری غنی
شده با عصاره هیدرو الکلی گل گیاه ختمی به نسبت  2/1و  1گرم به ازای هر کیلوگرم غذا و هرکدام با  9تکرار انجام گرفت.
ماهیها روزانه  2بار و معادل  %2وزن بدن با جیرههای غذایی فوق تغذیه شدند ( .)Hinshaw, 1999پس از گذشت  25روز از
آغاز آزمایش 52 ،ماهی از هر تیمار به صورت تصادفی صید و پس از بیهوش نمودن آنها با محلول پودر گل میخک (،)5:1999
از ساقهی دمی آنها با استفاده از سرنگهای خالءدار حاوی مادهی ضد انعقاد  EDTAخونگیری صورت گرفت.
فاکتورهای بیوشیمیایی خون
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پس از خونگیری ،نمونههای خون جهت استحصال پالسما ،در دستگاه سانتریفوژ با سرعت  1999دور در دقیقه به مدت 59
دقیقه قرار داده شدند .اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتهای تهیه شده از شرکت پارس آزمون و با
دستگاه اسپکتروفتومتری ( UV/Visمدل  2599یونیکو آمریکا  )UV-2100 UNICOصورت گرفت .سطح پروتئین تام پالسما
براساس واکنش بایوره و در طول موج  109نانومتر ،آلبومین پالسما براساس واکنش برموکرزولگرین و در طول موج 199
نانومتر ،گلبولین پالسما براساس نسبت آلبومین از پروتئین تام پالسما ( ،)Johnson et al., 1999گلوکز پالسما براساس روش
آنزیمی گلوکز اکسیداز و در طول موج  199نانومتر ،سطح کلسترول پالسما نیز به روش آنزیمی ( )CHO-PAPدر طول موج
 159نانومتر و تریگلیسرید براساس روش آنزیمی  GPO-PAPو در طول موج  159نانومتر اندازهگیری گردید ( Thomas,
 .)1998سطح فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز پالسما براساس مقدار مصرف  NADPHو
تبدیل آن به  NAD+در طول موج  909نانومتر ،الکتات دهیدروژناز پالسما براساس تبدیل پیروات به الکتات در طول موج
 909نانومتر ،آلکالین فسفاتاز براساس تبدیل نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و فسفات و در طول موج  091نانومتر تعیین و
براساس میزان جذب نوری و فرمول ارائه شده در دستورالعمل کیتها محاسبه گردید (.)Moss and Henderson, 1999
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تجزیه و تحلیل دادهها

پس از بررسی نرمال بودن دادهها براساس آزمون  Kolmogorov-Smirnov Normality Testبا استفاده از نرم افزار ،SPSS 22
تجزیه و تحلیل دادهها به روش آنالیز واریانس یک طرفه ( )One way ANOVAانجام گرفت .مقایسه میانگینها نیز براساس
آزمون دانکن در سطح اطمینان  )α = 9/91( %01صورت گرفت.
نتایـج
در طول دورهی آزمایش ،هیچ گونه تغییری در رفتار تغذیهای و اشتهای ماهیهای تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل
مشاهده نگردید .در ضمن در طول دورهی آزمایش تلفاتی در هیچ یک از گروههای تحت تیمار و نیز گروه کنترل دیده نشد.
سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در ماهیهای تحت تیمار عصاره گل ختمی به طور معنیداری ( )P<9/91کاهش یافت.
تغییر معنیداری در سطح آنزیم آالنین آمینوترانسفراز مشاهده نگردید ( .)P>9/91سطح آنزیم الکتات دهیدروژناز در
ماهیهایی که با جیره حاوی  2/1گرم عصاره گل ختمی تغذیه شدند به طور معنیداری ( )P<9/91کمتر از گروه کنترل است.
افزایش معنیداری ( )P<9/91در سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز در ماهیهای تحت تیمار  1گرم عصاره گل ختمی در مقایسه با
گروه کنترل مشاهده شد.
استفاده از  1گرم عصاره گل ختمی سبب افزایش معنیداری ( )P<9/91سطح پروتئین کل ،آلبومین و گلبولین پالسمای
ماهیها گردید .براساس نتایج به دست آمده ،پس از گذشت  25روز از شروع آزمایش ،سطح گلوکز پالسمای ماهیهای تغذیه
شده با جیره حاوی  2/1گرم عصاره گل ختمی به شکل معنیداری ( )P<9/91کاهش یافت .با این حال تفاوت معنی داری در
سطح گلوکز پالسما در ماهیهای تغذیه شده با جیره حاوی  1گرم عصاره گل ختمی مشاهده نشد (.)P>9/91
اگرچه سطح کلسترول در خون ماهیهای تحت تیمار  2/1گرم گل ختمی به طور معنیداری کمتر ( )P<9/91از سطح
کلسترول در ماهیهای تحت تیمار  1گرم گل ختمی است؛ اما تغییر معنیداری در کلسترول و تریگلیسرید در ماهیهایی که
با جیره حاوه عصاره گل ختمی تغذیه شدند در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (.)P>9/91
جدول  .5تغییر سطح پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی رنگینکمان که با جیره غذایی حاوی غلظتهای مختلف عصاره گل ختمی تغذیه
شده است.

غلظتهای مختلف عصاره گل ختمی به ازای هر کیلوگرم غذا

559/9±95/0a
1±2/9a
5113/1±290/0ab
020±599/2b
9/30±9/12b
5/05±9/29b
5/00±9/11b
10/21±55/25b
220/95±52/01b
599/31±92/01a

01/0±1/0a
0/2±2/9a
5225±229a
930/2±509/3ab
2/11±9/09a
5/10±9/92a
5/55±9/11ab
01/59±9/19a
510/10±90/35a
599/29±01/32a

291/3±00/9b
1/0±5/0a
5300/2±900/0b
202/1±51a
2/90±9/13a
5/00±9/50a
9/01±9/15a
39/19±51/10b
501/09±91/09ab
30/05±20/25a

آسپارات آمینوترانسفراز (واحد بین المللی بر لیتر)
آالنین آمینوترانسفراز (واحد بین المللی بر لیتر)
الکتات دهیدروژناز (واحد بین المللی بر لیتر)
آلکالین فسفاتاز (واحد بین المللی بر لیتر)
پروتئین کل (گرم بر دسیلیتر)
آلبومین (گرم بر دسیلیتر)
گلبولین (گرم بر دسیلیتر)
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
تریگلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)

بحث
در طول دورهی آزمایش تلفاتی در هیچ یک از گروههای تحت تیمار و نیز گروه کنترل دیده نشد .کاهش آنزیم آسپارتات
آمینوترانسفراز و عدم تغییر معنیداری در آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در ماهیهای تحت تیمار عصاره گل ختمی نشان
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دهنده ی ثبات غشای سلولی است .براساس نتایج این مطالعه تجویز  2/1گرم عصاره گل ختمی سبب کاهش سطح آنزیم
الکتات دهیدروژناز گردید .کاهش یا عدم افزایش سطح آنزیمها در پالسمای ماهیها ممکن است ناشی از تأثیر فالونوئیدها و
آنتیاکسیدانهای موجود در عصاره گل ختمی ( )Sadighara et al. 2012بر عملکرد فیزیولوژیکی غشای سلولها در بافتهای
مختلف به ویژه بافت کبد باشد .در واقع ،وجود فالونوئیدها و آنتیاکسیدانها در عصاره گل ختمی ممکن است سبب افزایش
ظرفیت آنتیاکسیدانی سلولها و افزایش پایداری غشای سلولی گردد؛ به این ترتیب از نشت آنزیمهای درونسلولی به داخل
خون جلوگیری نماید .تغذیه ماهی تیالپیا با مقدار قابل توجهی از مخلوط گیاهی سبب افزایش آسپارات آمینوترانسفراز و آالنین
آمینوترانسفرا ز در خون گردید .این امر ممکن است مربوط به اختالل در عملکرد کبد ناشی از وجود مواد ضد تغذیهای در
ترکیبات گیاهی بوده باشد ( .)Soltan et al., 2008کاهش سطح آنزیمهای آسپارات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز،
آلکالین فسفاتاز ،کراتینفسفوکیناز و الکتات دهیدروژناز در ماهی قزلآالی رنگین کمان که با جیره حاوی سیلیمارین تغذیه
شده بود ،مشاهده گردید ( .)Banaee et al., 2011کاهش سطح آنزیمهای آسپارات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز در
پالسمای گربه ماهیهای تحت تیمار با عصاره پیاز و سیر نیز مشاهده گردید ( .)Al-Salahy, 2002تأثیر عصاره گل ختمی بر
سطح آنزیمهای پالسما با تأثیر عصاره گیاهان دیگر نظیر Cyperus rotundus ،)Deshpande et al., 2003( Curcuma longa
( )Kumar et al., 2005( Careya arborea ،)Suresh Kumar and Mishra, 2004قابل مقایسه است.
افزایش آلکالین فسفاتاز در خون ماهیهایی که با جیره حاوی  1گرم عصاره گل ختمی تغذیه شدند ممکن است ناشی از وجود
ارگوسترول در عصاره گل ختمی باشد (ابراهیمی .)5900 ،ارگوسترول از مهمترین استرولهای موجود در عصاره بذر و گل
ختمی است ( )Tešević et al., 2012که ممکن است در کاهش کلسترول نیز مؤثر باشد
(.)Jones et al., 2007; Marinangeli et al., 2006
تغییر در سطح گلوکز خون ماهیها نشان دهندهی تأثیر ترکیبات موجود در عصاره گل ختمی بر مکانیسمهای کنترل کننده
جذب ،ذخیره و متابولیسم گلوکز خون است .فالونوئیدهای موجود در گیاهان میتوانند از طریق ممانعت از مکانیسم انتقال
گلوکز وابسته سدیم ،جذب گلوکز در روده را کاهش دهند (.)Song et al., 2002
افزایش غلظت پروتئین تام در پالسمای ماهیهای تحت تیمار  1گرم عصاره گل ختمی ممکن است منعکس کننده افزایش
سنتز پروتئین در بافت کبد باشد .همچنین وجود اسیدهای آمینه در عصاره گل ختمی ممکن است عامل افزایش سطح سنتز
پروتئین در کبد باشد .افزایش معنیدار سطح پروتئین تام پالسما در ماهیهایی که با عصاره دارواش ( ،)Viscum albumگزنه
( ،)Urtica dioicaزنجبیل ( ،)Dügenci et al., 2003( ،)Zingiber officinalسیلیمارین (Banaee et ( )Silybum marianum
 )al., 2011و بومادران (( )Achillea millefolium L.تقیان و همکاران ،زیر چاپ) تغذیه شدهاند ،گزارش شده است .افزایش
سطح آلبومین ممکن است در انتقال ترکیبات موجود در عصاره گل ختمی به بافتهای هدف نقش داشته باشد .افزایش
معنیدار سطح گلبولین پالسمای ماهیهای تحت تیمار با غلظتهای  1گرم عصاره گل ختمی ممکن است سبب تقویت
سیستم ایمنی ماهیها شده باشد .افزایش آلبومین و گلبولین در ماهیهای تحت تیمار با سیلیمارین نیز گزارش شده است
(.)Banaee et al., 2011; Ahmadi et al., 2012
تجویز غلظتهای مختلف عصاره ختمی تأثیر معنیداری بر سطح کلسترول و تریگلیسرید خون ماهیهای قزلآالی رنگین
کمان نداشت .استفاده از سیلیمارین ( )Banaee et al., 2011و بومادران (تقیان و همکاران ،زیر چاپ) در رژیم غذایی
ماهیهای قزلآالی رنگینکمان و عصاره پیاز و سیر ( )Al-Salahy, 2002در رژیم غذایی گربه ماهی سبب کاهش سطح
تریگلیسرید و کلسترول گربه ماهی ،گردید.
اندازهگیری روند تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیهای قزلآالی رنگینکمان تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره
گل ختمی نشان میدهد که عصاره این گیاه از نظر سالمت دارویی در غلظتهای  2/1و  1گرم در مرحله پیشبالینی مورد
تائید است و باید در مرحله بالینی تأثیر آن را در پیشگیری و درمان برخی از بیماریهای ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد
بررسی قرار داد.

...ارزیابی پیش بالینی تجویز خوراکی نسبتهای مختلف عصاره گل ختمی
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