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چکيد ه 

در مطالعه حارض اثرات عصاره اتانويل چاي سبز )Camellia sinensis( بر برخي فراسنجه های بيوشيميايي و آنتی اکسیدانی در ماهي قرمز 
)Carassius auratus( مورد برريس قرار گرفت. ماهی ها )با میانگین وزن 0/5±9/1 گرم( به صورت تصاديف و به تعداد 90 ماهي در نه تانك 
)با سه تانک برای هر گروه( توزیع شدند. در گروه تيامر، ماهي ها با مقادير50 و 100 مييل گرم عصاره اتانويل چاي سبز در كيلوگرم خوراك 
پايه به مدت دو ماه تغذيه شدند و در گروه كنرتل جريه پايه بدون افزودن چاي سبز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد پروتئني تام 
در هر دو گروه تيامر افزايش يافت. آنزيم هاي متابولييك رسم شامل آلكالني فسفاتاز )ALP( و آسپارتات آمينوترانسفراز )AST( در بین 
گروه های مختلف تغییری نداشت. از طرف دیگر، محصول نايش از پراكسيداسيون ليپيدها در دو گروه تيامر كاهش يافت. فعاليت آنزيم 
آنتي اكسيداين سوپراكسيدديسموتاز )SOD( نیز متعاقب استفاده از عصاره اتانويل چاي سبز در هر دو گروه تيامر نسبت به گروه كنرتل 
افزايش يافت. تحت رشایط آزمایشگاهی در این مطالعه، میزان مناسب استفاده از عصاره اتانولی چای سبز 50 مييل گرم در كيلوگرم بود که 

بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و وضعیت آنتی اکسیدان در ماهی قرمز تاثیرات مثبت داشت.

كلامت كليدی: ماهی قرمز، عصاره چای سبز، رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی، سیستم آنتی اکسیدان
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In this study, effects of ethanolic green tea (Camellia sinensis) extract on some biochemical and antioxiant parameters in 
gold fish (Carassius auratus) were evaluated. The fish (average mean weight 9.1 ± 0.5 grams) were randomly distributed 
at density of 90 fish in nine tanks )with three tanks for each group(. In treatment groups, fish fed ethanolic green tea 
extract at 50 and 100 mg kg-1 for a period of two months where as in control group, basal diet without any additive was 
used. Results showed that total protein increased in both treatment groups. Serum metabolic enzymes including alkaline 
phosphatase (ALP) and aspartate aminotransferase (AST) did not change between different groups. On the other hand, 
lipid peroxidation product decreased in both treatment groups. Similarly, antioxidant enzyme activity of superoxide dis-
mutase (SOD) increased following the administration of green tea in both groups compared to the control group. Under 
the present experimental condition, the optimal supplementary level of ethanolic green tea extract was 50 mg kg-1 with 
potential to positively influence some biochemical parameters and antioxidant status in gold fish.
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مقدمه
امروزه نگهداري ماهيان زينتي به ييك از رسگرمي ها در جهان تبديل شده 
است. ماهي قرمز از پرطرفدارترين ماهيان زينتي محسوب مي شود و از 
طريف مكررا براي اهداف مختلف آزماييش مورد مطالعه قرار مي گريد )13(. 
از آنجا كه تكثري و پرورش اين ماهي به طور مرتاكم انجام مي گريد، لذا در 
استخرهای پرورش مرتاکم، امکان بروز بیامری های گوناگون تشدید می یابد 
و تداوم پرورش ماهي توسط بيامري هاي باكرتيايي، ويرويس، انگيل و تغيري 
پارامرتهاي محيطي به خطر مي افتد )17(. استفاده از آنتي بيوتيك ها و ديگر 
آبزي پروري  سيستم هاي  در  درمان  و  پيشگريي  جهت  شيميايي  داروهاي 
تجمع  مانند  آن ها  منفي  تاثريات  علت  به  گسرتده اي  صورت  به  مرتاكم 
زيستي در بافت ها و ايجاد مقاومت دارويي نفي شده است )6(. واكسن ها 
نيز با درجات مختلفي از موفقيت در سال هاي اخري توسعه يافته كه ميزان 
تاثري آن ها با توجه به وسعت سيستم هاي پرورش ماهي محدود مي باشد 
دامنه  افزايش  با  بيامري ها  از  براي جلوگريي  نيازي رضوري  بنابراين   .)6(
تحمل ماهيان زينتي وجود دارد. روشی که در سال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته است شامل استفاده از ترکیبات طبيعي با اثرات مثبت بر سیستم 
ایمنی و آنتی اکسیدانی می باشد. ترکیبات مختلف، شامل بتاگلوکان، کیتین، 
عصاره های گیاهی و پلی ساکاریدهای باکرتیایی در گونه های مختلف ماهی 
است  گردیده  آنتی اکسیدان  و  ایمنی  سیستم  تقویت  رشد،  بهبود  سبب 

اصيل  منبع  عنوان  به   ،Camellia sinesis علمي  نام  با  سبز  چاي   .)19(
ضد  آنتي اكسيداين،  التهايب،  ضد  خواص ضد رسطاين،  داراي  فالوونوئيدها، 
پروليفريتيو، ضد باكرتيايي، ضد ويرويس و ضد انگيل در انسان و حيوانات 
مثبت چاي سبز  اثرات  مطالعات،  برخي  در   .)7،4( آزمايشگاهي مي باشد 
بر روي رشد، سيستم اميني، مقاومت در برابر اسرتس و محافظت در برابر 
عوامل بيامري زا و فراسنجه های بيوشيميايي خون گونه هاي مختلف ماهي 

و آبزيان برريس شده است )24،21،15،12،11،10،8،5،2،1(.
فعال  راديكال هاي  ميان  توازن  عدم  منايان گر  اكسيداتيو  اسرتس  طريف  از 
اكسيژن(ROS) و سيستم دفاعي آنتي اكسيداين بدن بوده و مي تواند باعث 
اختالل در مكانيسم طبيعي سيگنال هاي سلويل شود )18،3( و مالون دي آلدئيد 
(MDA) محصول كوچك اما پايدار پراكسيداسيون ليپيدي است و از تجزيه 
كه سنجش  ايجاد مي شود  اسيدهاي چرب غري اشباع  ناپايدار  پراكسيدهاي 
آن در رسم، شاخص مناسبي جهت برريس پراكسيداسيون ليپيدها محسوب 
با توليد مداوم گونه هاي واكنشگر  مي شود )14(. مهره داران براي مقابله 
اكسيژن حاصل از متابوليسم هوازي سلول ها و بافت ها، حاوي يك مجموعه 
 (SOD) از آنتي اكسيدان هاي آنزميي مي  باشند. آنزيم سوپراكسيدديسموتاز
آنتي اكسيداين  مهم  آنزيم هاي  جمله  از   (GPX) گلوتاتيون پراكسيداز  و 
افزايش  و  آزاد  راديكال هاي  از تشكيل  با جلوگريي  محسوب مي شوند كه 

دفاع آنتي اكسيداين با آسيب هاي ايجاد شده مقابله مي كنند )3(.
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با توجه به اثر مثبت چاي سبز بر سيستم اميني و فراسنجه های بيوشيميايي 
مشابهي  نقش  تركيب  اين  مي رسد  نظر  به  دامپزشيك،  و  پزشيك  علم  در 
نخستني  براي  مطالعه  اين  فرض،  پيش  اين  با  كند.  ايفا  قرمز  ماهي  در 
و  بيوشيميايي  فراسنجه های  بر  تركيب  اين  اثرات  برريس  منظور  به  بار 

آنتي اكسيداين در ماهي قرمز انجام گرفت.

مواد و روش ها
جريه آزماييش

غذاي تجاري پايه مورد استفاده در اين مطالعه، مربوط به رشكت بيومار 
 mg kg-1 و   50  mg kg-1 افزودن  با  استفاده  مورد  جريه  بود.  فرانسه 
100 از عصاره اتانولی چاي سبز )رشكت سها جيسا، سلامن شهر، ايران( به 
 غذاي تجاري پايه به دست آمد. مبنای انتخاب دوز بر اساس مطالعات  قبلی
قرار  استفاده  تیامر مورد  تهیه شده در دو گروه  بود. جیره های   )15 ،1(
روغن  مييل ليرت  كردن20  اسپري  با  سبز،  چاي  عصاره  طوری که  به  گرفت 
ماهي به ازاي هر كيلوگرم غذا افزوده شد )15(. در گروه كنرتل نیز خوراک 
پایه فاقد عصاره چای سبز مورد مرصف قرار گرفت. جهت یکسان سازی، به 
خوراک گروه كنرتل تنها 20 مييل ليرت روغن ماهي به ازاي هر كيلوگرم غذاي 
پايه اسپری گردید. غذاي تهيه شده تا زمان استفاده در بسته هاي پالستييك 

هواگريي شده و در دماي 10 - 8 درجه سانتي گراد نگهداري شد.

رشايط نگهداري ماهي ها
اين مطالعه در مزرعه پرورش ماهيان آكواريومي در آمل انجام گرفت. در 
مجموع 90 قطعه ماهي ) 0/5±9/1 گرم( به صورت تصاديف و مساوي در نه 
تانك شيشه اي )25×35×60 سانتي مرت( قرار گرفتند. هوادهي در تانك ها با 
استفاده از سنگ هوا و تعويض روزانه آب تانك ها )70%( با آب تازه انجام 
مي گرفت. دماي آب و اكسيژن محلول در آب و pH در طول دوره دو ماهه 
0/2±7/1 و 0/1±7/5 بود.  mg l-1 ،به ترتيب 0/5±25/1 درجه سانتي گراد
با مقادير مورد آزمايش  پايه، تغذيه  با جريه  از دو هفته آداپتاسيون  بس 
چاي سبز در اين مطالعه، در گروه ها )با سه تكرار( به مدت دو ماه انجام 

گرفت. غذادهي در 2 نوبت در ساعات 9 و 16 انجام مي گرفت.

منونه برداري از ماهی
در انتهاي دوره دو ماهه، پنج قطعه ماهي از هر تانك به صورت تصاديف 
شدند.  بيهوش   )15(  )50  µl l-1( ميخك  گل  عصاره  حامم  در  و  انتخاب 
جداسازي  منظور  به  خوين  منونه هاي  دمي،  ساقه  از  خون گريي  از  پس 
لخته شدن خون، رسم  از  پس  ريخته شد.  هپارين  فاقد  لوله هاي  به  رسم 
 ×g موجود در لوله هاي فاقد هپارين با استفاده از دستگاه سانرتيفيوژ)دور
3000 به مدت پنج دقيقه( جمع آوري شده به ميكروتيوب منتقل گرديد. 
منظور  به  سانتي گراد  درجه   -20 دماي  در  رسم  حاوي  ميكروتيوب هاي 
بیوشیمیایی  فراسنجه های  شدند.  نگهداري  مختلف  آزمايش هاي  انجام 
شامل  متابولیکی  آنزیم های  لیپیدی،  پراکسیداسیون  تام،  پروتئني  شامل 
در  مهم  آنزیم  دو  همراه  به  آلكالني فسفاتاز،  آسپارتات آمينو ترانسفرازو 
فعالیت آنتی اکسیدان شامل سوپر-اكسيدديسموتاز و گلوتاتيون  پراكسيداز 

مورد ارزيايب قرار گرفتند. 

سنجش فراسنجه های خوين  
به طور خالصه، اندازه گريي پروتئني تام رسم توسط كيت پارس آزمون، مطابق 
با روش بيوره و در طول موج 545 نانومرت، انجام گرفت كه در آن پروتئني ها 
در محيط قليايي با يون هاي مس و تارتارت تشكيل كمپكس رنگي مي دهند 
)23(. اندازه گريي میزان پراکسیداسیون لیپیدی با روش تیوباربیتوریک اسید 
انجام گرفت كه به طور خالصه به منونه، 2/5 مييل ليرت TCA بيست درصد 
اضافه و در دور g  ×1500به مدت 10 دقيقه سانرتيفيوژ گرديد. 2/5 مييل ليرت 
اسيد سولفوريك M 0/05 و 2 مييل ليرت تيوياربيتوريك اسيد % 0/2 به رسوب 
حاصل از سانرتيفيوژ اضافه شد و به مدت 30 دقيقه در بن ماري جوش قرار 
گرفت؛ سپس چهار مييل ليرت n بوتانول به محلول اضافه و سانرتيفيوژ گرديد و 
پس از خنك شدن، ميزان جذب نوري محلول رويي در طول موج 532 نانومرت 
انجام  آزمون  پارس  كيت  توسط  آلكالني فسفاتاز،  سنجش   .)22( شد  قرائت 
گرفت كه پارانيرتوفنيل فسفات يب رنگ تحت تاثري آلكالني فسفاتاز به فسفات 
و جذب  تبديل مي شود  است  رنگي  زرد  تركيب  كه  پارانيرتوفيل  و  معدين 
نوري در طول موج 405 نانومرت قرائت شد )23(. جهت اندازه گريي آنزيم 
آسپارتات آمينوترانسفراز از كيت پارس آزمون استفاده شد كه اساس تست بر 
تشكيل اگزالواستات و ال-گلوتامات در حضور آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز 
ماالت دهيدروژناز  آنزيم  حضور  در  اگزالواستات  بعد  مرحله  در  كه  است 
به ال-ماالت تبديل شده و كاهش جذب نوري واكنش رفت در طول موج 
آنزيم  اندازه گريي  جهت  راندوكس  كيت  از   .)23( شد  قرائت  نانومرت   340
توليد  از  مامنعت  بر  آزمايش  اساس  كه  شد  استفاده  سوپراكيدديسموتاز 
راديكال هاي سوپراكسايد توسط آنزيم سوپراكسيدديسموتاز بر اثر فعاليت 
نانومرت  فورمازين در طول موج 505  توليد رنگ  و  گزانتني اكسيداز  آنزميي 
است )15(. اندازه گريي آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز در طول موج 340 نانومرت 
اكسيداسيون  بر  آزمايش  اساس  گرفت.  انجام  راندوكس  كيت  توسط  و 
اكسيداسيون  گلوتاتيون-ردوكتاز،  توسط  آن  احياء  و  گلوتاتيون پراكسيداز 

NADPH و توليد + NADP استوار است )15(.

تحليل آماري 
از  استفاده  با   19.0 نسخه   SPSS آماري  نرم افزار  از  استفاده  با  داده ها 
با  و  گرفته  قرار  مورد سنجش   (A A) يك طرفه  واريانس  آماري  تحليل 
انجام شد. )p>0/05(  نیز  LSD مقایسه بین گروه ها  از روش  استفاده 

سطح معنی دار تلقی شد.

نتايج
بر اساس نتايج بدست آمده در اين مطالعه، ميزان پروتئني تام رسمي در 
دو گروه تيامر افزايش معني داري نسبت به گروه كنرتل نشان داد )جدول 
1(. مقادير آلكالني فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز در گروه هاي تيامر و 

كنرتل تفاوت معني داري نداشتند)جدول 1(.
دو  در  سوپراكسيدديسموتاز  شده،  برريس  آنتي اكسيداين  آنزيم هاي  از 
گروه تيامر افزايش معني داري را نسبت به گروه كنرتل داشت در حايل كه 
تفاوت مقادير آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز در دو گروه تيامر و گروه كنرتل 
معني دار نبود)جدول 2(. میزان پراکسیداسیون لیپیدی رسم در دو گروه 

تيامر كاهش معني داري نسبت به گروه كنرتل داشت)جدول 2(.

تاثیر عصاره اتانولی چای سبز   ...
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بحث 
طيف  درمان  براي  گياهي  عصاره هاي  از  شده  مشتق  گياهي  داروهاي 
قرار  استفاده  مورد  فزاينده اي  طور  به  باليني  بيامري هاي  از  وسيعي 
در  كه  هستند  پيل فنويل  تركيبات  از  گروهي  فالوونوئيد ها  مي گريند. 
چاي   .)26( مي شوند  يافت  وفور  به  كاكائو  و  چاي  سبزيجات،  و  ميوه ها 
بزرگي  گروه  شامل  كه  مي باشد  فالوونوئيدها  اصيل  منبع  عنوان  به  سبز 
به دليل خواص ضد  اين تركيب  از مواد تحت عنوان كاتچني ها است كه 
التهايب، آنتي اكسيداين و ضد رسطاين خود به  شدت مورد توجه قرار گرفته 
عنوان  به  مي توانند  سبز  چاي  پيل فنيل  ترکیبات   .)26،23،19،4( است 
دهنده های الکرتون عمل کنند و به دو روش آنزیمي و غیر آنزیمی، تأثیرات 

آنتي اکسیداتیو و آنتي پراکسیداين از خود نشان دهند )7(.
در مطالعه حارض پروتئني تام رسم در دو گروه تيامر دريافت كننده عصاره 
تام  پروتئني  داشت.  كنرتل  گروه  به  نسبت  معني داري  افزايش  سبز  چاي 
اميني  فعاليت سيستم  برريس  كه جهت  است  از جمله شاخص هايي  رسم 
مورد ارزيايب قرار مي گريد كه شامل آلبومني و گلوبولني رسم است. ييك از 

مكانيسم هاي احتاميل افزايش پروتئني تام رسمي ممكن است افزايش توليد 
پروتئني هاي حاصل از تحريك سيستم اميني باشد. در تائيد نتيجه مطالعه 

g kg-1افزودن دادند كه  نشان  تواب و همكاران)2010(،  حارض، عبدل 
2 برگ چاي سبز به جريه غذايئ ماهي تيالپيا سبب افزايش  g kg-10/25 و
پروتئني تام رسم مي گردد )1(. در مطالعه انجام شده توسط خدادادي و 
رنجرب)1395( افزودن پودر چاي سبز به ميزان 1/5% به جريه ماهي كپور 
معمويل، سبب افزايش معني دار پروتئني تام و امينوگلوبولني رسمي گرديد. 
در مطالعه ديگري كه توسط ژو و همكاران)2016( انجام گرفت، ماهيان 
گلوبولني  و  آلبومني  تام،  پروتئني  با چاي سبز،  تغذيه شده  كپور علفخوار 
رسمي باالتري نسبت به گروه شاهد داشتند )25(. لذا در اين مطالعه نيز 
افزايش پروتئني تام رسمي مي تواند نايش از افزايش پروتئني هاي مرتبط با 

سيستم اميني در رسم ماهي قرمز باشد.
در مطالعه حارض ميزان دو آنزيم آلكالني فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز 
در دو گروه تيامر تفاوت معناداري با گروه كنرتل نشان نداد. اندازه گريي 
تركيبات  سمي  اثرات  برريس  براي  مهمي  شاخص  آنزيم  دو  اين  فعاليت 
بيانگر  مي تواند  آنها  افزايش  و  مي شود  محسوب  كبد  بر  استفاده  مورد 

جدول 1- وضعيت پروتئني تام و آنزيم هاي متابولیکی در رسم ماهي قرمز پس از پايان دوره تغذيه با عصاره چاي سبز. اعداد با حروف متفاوت نسبت به یکدیگر 

.)p>0/05( معنی دار می باشند

AST
)U l-1(

ALP
)U l-1(

Total Protein
)g dl-1(عصاره چاي سبز

119/12±48/8759/74±4/164/44±0/21a0 mg kg-1

118/52±49/5961/31±3/065/38±0/21b50mg kg-1

118/76±76/2562/03±4/445/32±0/27b100 mg kg-1

.)p>0/05( جدول 2- وضعيت آنتي اكسيداين در رسم ماهي قرمز پس از پايان دوره تغذيه با عصاره چاي سبز. اعداد با حروف متفاوت نسبت به یکدیگر معنی دار می باشند

SOD
)U mL1(

GPX
)U mL1(

MDA
)1-nmol L(عصاره چاي سبز

2/09 ± 0/20a15/48±1/0965/90±4/20a0 mg kg-1

3/20 ± 0/15b15/27±0/6154/04±2/81b50 mg kg-1

3/40 ± 0/25b16/42±0/8355/86±3/81b100 mg kg-1
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سيتوزول  از  آنزيم ها  اين  نشت  موجب  كه  باشد  سلويل  غشاي  تخريب 
نتيجه گريي كرد  سلول هاي كبد به جريان خون مي شود )2(، لذا مي توان 
كه عصاره چاي سبز در دوزهاي مورد استفاده در اين مطالعه سميتي در 
كبد ايجاد مني كند. در مطالعايت كه بر روي سميت چاي سبز در ماهي و 
نتايجي مشابه مطالعه حارض به دست آمده كه  انجام گرفته  پستانداران 
بافت كبد  بر  استفاده  بر عدم سميت چاي سبز در مقادير مورد  تائيدي 
مي باشد. شكرفروش و همكاران)2014( نشان دادند تزريق داخل صفاقي  
200 عصاره الكيل چاي سبز  mg kg-1 100 و mg kg-1 ،50 mg kg-1

به رت ويستار مسموم شده با تيواستاميد سبب كاهش معني دار آنزيم هاي 
آسپارتات آمينوترانسفراز و آلكالني فسفاتاز مي گردد )23(. در مطالعه انجام 
شده توسط ال-قدا و همكاران )2017( ميزان آنزيم هاي آلكالني فسفاتاز و 
 g با  باس دريايئ آسيايي تغذيه شده  آسپارتات آمينوترانسفراز رسم ماهيان 
20 چاي سبز تفاوت معني داري با گروه كنرتل نداشت  g kg-110 و kg-1

.)2(
بوده كه  ليپيدها  پراكسيداسيون  ثانويه  مالون دي آلدئيد محصول  از طريف 
به صورت مستقيم مي تواند درجه پراكسيداسيون ليپيد و به صورت غري 
مستقيم سطح آسيب به سلول را نشان دهد. پراكسيداسيون ليپيدها منجر 
به كـاهش سـياليت غشاء و از بني رفنت ساختامن و عملكرد آن مي شـود كـه 
در پاتوژنز بسياري از بيمـاري هـا دخالـت دارد )16(. در مطالعه حارض، 
ميزان پراکسیداسیون لیپیدی رسم در هر دو گروه تيامر كاهش معني داري 
نسبت به گروه كنرتل نشان داد. در تطابق با كاهش مقدار پراکسیداسیون 
به  تيامر  گروه  دو  هر  در  سوپراكسيدديسموتاز  آنزيم  فعاليت   ، لیپیدی 
طور معني داري بيشرت از گروه كنرتل بود. اثرات ضد پراكسيداسيون ليپيدي 
به  كه  است  شده  تائيد  بسياري  مطالعات  در  سبز  چاي  آنتي اكسيداين  و 
عوامل مختلفي مانند تاثري فالوونوئيدها در پاكسازي راديكال هاي آزاد و 
از طريف اپي كاتچني ها در شالته كردن يون هاي فلزات به خصوص آهن و 
مس مربوط مي باشد )26(. نوتاش و همكاران )2013( نشان دادند چاي 
سبز در دوز mg kg-1 100 سبب كاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدی رسم 
قزل آالي  ماهي  در  سوپراكسيدديسموتاز  آنتي اكسيداين  آنزيم  افزايش  و 
رنگني كامن مي گردد )15(. رشيفي و همكاران )2015( به بررسی خواص 
و  تیواستامید  با  شده  مسموم  نر  موش های  در  سبز  چای  آنتی اكسیدانی 
اندازه گیری آنزیم هاي آنتي اكسيداين و مالون دی آلدئید در رسم اين موش ها 
آنزيم هاي  معني دار  افزايش  سبب  سبز  چاي  دادند  نشان  و  پرداختند 
آنتي اكسيداين و كاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدی رسم مي گردد )20(. 

در اين مطالعه ميزان آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز در دو گروه تيامر تفاوت 
معني داري با گروه كنرتل نشان نداد. عدم كاهش اين آنزيم مي تواند به اين 
دليل باشد كه يافته ها نشان داده اند كه تغيريات آنزيم هاي آنتي اكسيداين 
در زمان ها و بافت هاي مختلف از الگوي متفاويت پريوي مي كنند )16( و 
در مطالعات ديگر نيز استفاده از تركيبات مختلف در جريه غذايئ ماهي ها 
در زمان هاي مختلف سبب افزايش برخي آنزيم هاي آنتي اكسيداين گرديده 
در حايل كه بر روي برخي ديگر آنزيم ها يب تاثري بوده است. )24،16،11،9(. 
زماين  فواصل  در  آنتي اكسيداين  آنزيم هاي  ميزان  اندازه گريي  بنابراین 
مختلف پس از استفاده از چاي سبز جهت برريس بيشرت اين موضوع توصيه 

مي شود.
هامن طور كه در مطالعه حارض مشاهده شد، تيامر با عصاره اتانويل چاي 

سبز منجر به افزايش فعاليت آنتي اكسيداين و كاهش پراكسيداسيون ليپيدي 
در ماهي قرمز گرديد كه تائيدي است بر مطالعات ديگري كه به برريس 
تحت رشایط  پرداخته اند.  ماهي ها  ديگر  گونه هاي  روي  بر  گياه  اين  اثر 
آزمایشگاهی در این مطالعه، میزان مناسب استفاده از عصاره اتانولی چای 
سبز 50 مييل گرم در كيلوگرم بود که با نتایج به دست آمده در مطالعه 

عبدل تواب و همکاران )2010( همخوانی دارد )1(.

نتيجه گريي كيل
تيامر با عصاره اتانويل چاي سبز منجر به افزايش فعاليت آنتي اكسيداين و 
بر  تائيدي است  ليپيدي در ماهي قرمز گرديد كه  پراكسيداسيون  كاهش 
مطالعات ديگري كه به برريس اثر اين گياه بر روي گونه هاي ديگر ماهي ها 
از  بيشرتي  تعداد  روي  بر  سبز  چاي  اثرات  مي شود  توصيه  پرداخته اند. 
آنزيم هاي آنتي اكسيداين و در فواصل زماين مختلف برريس گردد تا مطالعه 

دقيق تري از اثر چاي سبز بر سيستم آنتي اكسيداين بدست آيد.

تشكر و قدرداين
این مطالعه با حامیت مالی معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

تربیز انجام گرفته است.
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