
 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 

  

 مارین بلدرچین ژاپنی، تنش اکسیداتیو، تتراکلریدکربن، کبد، سیلی هاي کلیدي:واژه

 49-333-33  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 فیروز صمدي، حمیدرضا بهبودي، فرشته مرادي، صبا صمدي نویسنده)گان(:

 مارین بر کبد در بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربنلیاکسیدانی و محافظتی سیمطالعه خواص آنتی عنوان:

 49-333-33 شماره:

 8/3/6341     تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 اهمیت موضوع

سبب بیماري و کاهش راندمان تولید هومئوستاز بدن هاي پرورش طیور با سرکوب هاي مرتبط با سیستمتنش

ضروري است. در این خصوص  هااکسیدانی جهت کاهش اثرات منفی تنششوند. لذا استفاده از منابع آنتیمی

 .باشدروزافزون میه جاثرات جانبی کمتر مورد تواکسیدانی و خواص آنتیلیل دهاستفاده از گیاهان داروي ب

 مقدمه )شرح مساله(

مارین بر فعالیت کبد بلدرچین ژاپنی و محافظتی سیلیاکسیدانی منظور بررسی اثرات آنتیاین مطالعه به

و در  هستندهاي پرورش طیور ناپذیر سیستمجزء جدایی زاتنشعوامل . مسموم شده با تترکلریدکربن انجام شد

 ،. بنابراینداردپرنده مئوستاز و در نتیجه سالمتی و عملکرد هوهاي آزاد تاثیر منفی بر لچنین شرایطی رادیکا

تواند تاثیر زیادي در بهبود سالمت پرنده و افزایش راندمان تولید داشته اکسیدان میاستفاده از منابع محتوي آنتی

این ربوطه مفقدان اطالعات نیز و مارین سیلی محافظتی واکسیدانی نتیآخواص با توجه به  ،باشد. در این راستا

 مطالعه انجام شد. 

 هاترین یافتهممه

 .اکسیدان کل و سوپراکسیددسموتاز سرم خون را افزایش دادمارین مقادیر پروتئین تام، آلبومین، آنتیسیلی -1

 مقادیر پروتئین تام، گلوبولین و گلوتاتیون پراکسیداز سرم خون را کاهش داد.تتراکلریدکربن  -2

کاهش و  سبببه ترتیب لیتر تتراکلریدکربن صفر میلیمارین و لیتر سیلیمیلی 1اثرات متقابل بین سطوح  -3

 شد. LDL:HDLکلسترول و نسبت -LDLافزایش 

 .سرم خون را افزایش داد ALPکلریدکربن مقدار آنزیم کبدي اتتر -9

 کلریدکربن شد.اکه سیلی مارین سبب تعدیل اثرات منفی تترکلریدکربن تاثیر منفی بر بافت کبد داشت، در حالیاتتر -5
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 .شکل: تاثیر تیمارهای آزمایشی بر بافت کبد بلدرچین ژاپنی

:A شاهد ،:B مارینیسیل، :C کلریدکربن، اتتر:D کلریدکربناتتر + مارینسیلی 


