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اکسیداتیو در وضعیت هايکرغذایی بتاکاروتن بر برخی بیومارمکمل یرتأث
  )Cyprinus carpio( کپورمعمولیماهی هاي بافت

  
 1، داور شاهسونی2*، حسن باغشنی1مقدممنصوره محبی

 1793 :، صندوق پستیدانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ،آبزیانو گروه بهداشت مواد غذایی -1

  1793 :صندوق پستی ،گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران-2
 

  1395 مهر 17: تاریخ پذیرش       1395 اردیبهشت 15 :تاریخ دریافت
  

  چکیده 
 کیفیت و ماهی سالمت  به همچنین و کنندمی ایفا اتیواکسید آسیب از حفاظت در مهمی نقش غذایی ي جیره اکسیدانی آنتی ترکیبات 

 هايبافت در ي غذایی بر برخی بیومارکرهاي وضعیت اکسیداتیو بتاکاروتن جیره اثر بررسی مطالعه این از هدف. کنندمی کمک آن گوشت

تـایی تقسـیم    35گـروه   2ور تصادفی به ط تهیه و بعد از ضدعفونی به )گرم 60 10(ماهی کپور  70تعداد . باشدمختلف ماهی کپور معمولی می
 6گرم در هر کیلوگرم جیره طی مدت  میلی 100بتاکاروتن به میزان  ،2در غذاي گروه . پایه را دریافت کرد ي جیرهعنوان شاهد  به 1گروه . شد

هـاي  در بافـت  )MDA(مالون دي الدهیـد   باعث کاهش )P>05/0(داري  طور معنی بتاکاروتن به آمده، دست بهبر اساس نتایج . هفته افزوده شد
عالوه بر این بتاکاروتن . هاي آبشش و کلیه نداشتدر بافتMDA داري بر میزانمعنی یرتأثعضله و کبد در مقایسه با گروه کنترل گردید ولی 

قـدرت  /انتاکسـید میـزان قـدرت آنتـی    . هاي کبد، عضله و آبشش گردیـد ها در بافتبونیل پروتئینهاي کر دار میزان گروهباعث کاهش معنی
دهـد بتاکـاروتن بـه عنـوان یـک       ي حاضـر نشـان مـی   مطالعـه  .دار داشـت هاي مورد آزمایش افـزایش غیرمعنـی  در بافت )FRAP( احیاي آهن

هـاي مـاهی    ها در برخـی از بافـت   اکسیدانت طبیعی تا حدودي در بهبود وضعیت اکسیداتیو از طریق کاهش اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین آنتی
تواند در جهت بهبـود وضـعیت سـالمت و نیـز از     ماهیان پرورشی می ي جیرهعنوان مکمل غذایی در  کپور تاثیرگذار بوده است و کاربرد آن به

  .نظر قرار گیرد مد محصوالتجهت حفظ کیفیت 
  

 .، وضعیت اکسیداتیو بافتی)Cyprinus carpio( کپورمعمولی بتاکاروتن، :کلمات کلیدي
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 مقدمه
هاي آزاد در شرایط طبیعی همواره تشکیل رادیکال

 ROS( 2و نیتـروژن  1اکسـیژن  پذیر  واکنشهاي نظیرگونه
اکسـیدانی در یـک بـاالنس قـرار      آنتـی و دفاع ) RNSو 

دارد و آسیب اکسیداتیو در نتیجه عدم تعادل بـین تولیـد   
ــال ــیرادیکـ ــاي آزاد و خنثـ ــازي آن هـ ــیله سـ ــا بوسـ هـ
. ROS گــردداکســیدانی ایجــاد مــی هــاي آنتــی مکانیســم

دربرخی فرایندهاي فیزیولوژیک نقش دارند اما افزایش 
هـا  بیوملکـول  از منجر به آسیب به انواعی تواند می ها آن

در . هاي نوکلئیـک گـردد   ها و اسیدها، پروتئین مثل لیپید
ي دفـاعی در مقابـل آسـیب     الیه هاي چندمقابل مکانیسم

هـــاي آنزیمـــی و  اکســـیدانت آنتـــی اکســـیداتیو شـــامل
ان و نیـز در ماهیـان   در پستاندار. غیرآنزیمی وجود دارند

اسـت  ي غذایی ممکـن   اي ناکافی جیرههاکسیدانت آنتی
یش حساسیت به اکسیدانی و افزا باعث کاهش دفاع آنتی

 ).Mohebbi et al., 2012( اســترس اکســیداتیو شــود
تــوان در دو گــروه  اکســیدانی را مــی  ترکیبــات آنتــی 

 ترکیبــاتی نظیــر(داخلــی  منشــأهــاي بــا  اکســیدان آنتــی

اکســــیدان نظیــــر  هــــاي آنتــــیگلوتــــاتیون و آنــــزیم
و ) کاتاالزو  پراکسیداز گلوتاتیونسوپراکسیددیسموتاز، 

از طریـق   معمـوالً خـارجی کـه    منشـأ ها بـا  اکسیدان آنتی
ــره ــذایی  ي جی ــأمینغ ــی ت ــوند  م ــامین (ش ــر ویت ، Cنظی

تشـکیل  . تقسیم نمود...) ها و  آلفاتوکوفرول، کاروتنوئید
ROS  عوامـل خـارجی نظیـر داروهـا و مـواد       تأثیرتحت

رس اکسـیداتیو  اسـت . یابـد شـیمیایی محیطـی افـزایش مـی    
عامــل مهــم آســیب ســلولی اســت کــه باعــث شــروع و  

 Mohebbi et( شـود  هـا مـی   پیشرفت بسیاري از بیمـاري 

al., 2012(. از یکـی  عنـوان ه بـ  اکسـیداتیو  هاي یبآس 

                                                             
1 Reactive oxygen species (ROS) 
2 Reactive nitrogen species (RNS) 

 گوشـت  تغذیه اي ارزش و کیفیت کاهش مهم عوامل

حضــورمقادیر بــاالي  .شــودمــی شــناخته حیوانــات نیــز
ماهی باعـث مسـتعد بـودن    اسیدهاي چرب غیراشباع در 

هــاي اکســیداتیو هــاي مختلــف مــاهی بــه اســترس بافــت
 .)Nakano et al., 1999( رددگ می

ــی  ــاع آنت ــت سیســتم دف ــان اکســ ظرفی یدانی در ماهی
و بـا   )Nakano et al., 1999( پرورشـی ضـعیف اسـت   

هـاي آبـی در اثـر    توجه به افزایش روند آلودگی محـیط 
غیرصنعتی و بـا توجـه بـه    هاي مختلف صنعتی و آالینده

ــده    ــن آالین ــیاري از ای ــه بس ــعیت   اینک ــاالنس وض ــا ب ه
دهنـد، لـذا   ها تغییر مـی اکسیداتیو را به نفع پرواکسیدانت

اکسیدان  هاي آنتیتحقیق و بررسی در مورد انواع مکمل
زایـی در   تواند از نظر پیشـگیري از رونـدهاي آسـیب   می

داتیو در هـاي اکسـی  طی حیات و نیز جلوگیري از آسیب
فاصله زمانی بعد از صید به منظـور پیشـگیري از کـاهش    

اي گوشـت، اهمیـت بهداشـتی و     کیفیت و ارزش تغذیـه 
در . پروري داشته باشـند اقتصادي زیادي درصنعت آبزي

اي اخیـر تحقیقـات زیـادي در زمینـه شناســایی و     هـ  سـال 
گیـاهی بـه    منشأاکسیدان طبیعی با  کاربرد ترکیبات آنتی

هـاي سـنتزي بـراي مقابلـه بـا      اکسـیدان  جاي انـواع آنتـی  
  .گرفته استهاي اکسیداتیو انجام آسیب

 خاصـیت  بـا  طبیعی هايرنگدانه از یکی بتاکاروتن

 )Paiva and Russell, 1999( است قوي اکسیدانی آنتی
 این که ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی خاصیت دلیل به و

 مـواد  و غذایی هايمکمل تهیه در آن از دارد، رنگدانه

 هـا مـاهی . )Cui et al., 2012( شودمی استفاده دارویی

 طریـق  از را ها آن و نبوده کاروتنوئیدها ساخت به قادر

 جذب. کنندمی متابولیزه بدن در و جذب غذایی ي جیره

 متفاوت دیگر گونه به ايگونه از ماهیان در کاروتنوئیدها

. گیردمی صورت و انتهایی میانی روده در معموالً و بوده
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 نظیر مختلف هايبافت در بتاکاروتن نظیر کاروتنوئیدها

 ,.Foss et al( گردنـد می ذخیره کبد و ماهیچه پوست،

 بـه عنـوان   کـه  مهمی نقش بر عالوه بتاکاروتن. )1987

 آنتـی  خواص داراي نماید،می ایفا A ویتامین ساز پیش

 سبب بتاکاروتن مکمل افزودن و باشد می نیز اکسیدانت

 ,.Paiva et al( گرددمی اکسیدانتیآنتی وضعیت بهبود

 هايشواکن از جلوگیري در آن یرتأث همچنین ).1999

 کیفیـت  بهبـود  به کمک لذا و عضله در پراکسیداسیون

 Foss et( اسـت  شده گزارشهاگونه برخی در گوشت

al., 1987( . ه تواند بحاوي بتاکاروتن می ي جیرهمصرف
گیـري را در مــاهی  داري میـزان رشـد و وزن  طـور معنـی  

همچنین گزارش  .)Hu et al., 2006(تیالپیا افزایش دهد 
هاي فنولشده است که مصرف بتا کاروتن و همچنین پلی

آلدهیـد در  دي تواند با کاهش میزان مـالون چاي سبز می
هاي مختلف پـس از صـید نقـش مـوثري در حفـظ      زمان

یفیت و جلوگیري از اکسیداسـیون لیپیـدهاي بـافتی در    ک
    .)Ojagh et al., 2011(ماهی کیلکا داشته باشد 

هـاي مـاهی   گونـه  تـرین  مهـم ماهی کپور معمولی از 
شناسـایی   و رود مـی  شـمار  پرورشی از لحاظ اقتصادي بـه 

. رسـد اي درایـن مـاهی الزم بـه نظـر مـی     نیازهاي تغذیـه 
نقش محافظتی بتاکاروتن هدف از تحقیق حاضر بررسی 

هـاي  در جلوگیري از آسیب اکسیداتیو در برخـی بافـت  
  . باشدماهی کپور می

  
 ها مواد و روش

  گیريطرح آزمایش و نمونه
-هـم  یبـاً تقرسـالم و   کپورمعمـولی  مـاهی  70تعداد 

گـرم تهیـه و بعـد از ضـد      60±10اندازه بـا وزن حـدود   
. تقسیم شدندتایی 35گروه  2به طور تصادفی به ، عفونی

هـا  درجه حرارت آب در طول آزمایش براي تمام گروه

 ppmگـراد و میـزان اکسـیژن محـیط     درجه سانتی 1±21
به هـر گـروه   . گیري شداندازه =pH 5/7±5/0و  6-5/5
درصـد وزن بـدن غـذا داده     5/2 طور روزانه به میـزان ه ب

میزان غذاي مورد نیاز هم به طور روزانه تهیه شـد و  . شد
 1گـروه  . ماهیان در دو نوبت صبح و عصر تغذیه شـدند 

در غـذاي  . پایـه را دریافـت کـرد    ي جیرهبه عنوان شاهد 
محصــول شــرکت (گــرم بتاکــاروتن میلــی 100، 2گــروه
 Hu( ه شدبازاي هر کیلوگرم غذا اضاف )آمریکا-سیگما

et al., 2006( .  هفتـه   6مدت زمان انجام مطالعه تجربـی
ماهی از هـر  15به طول انجامید که بعد ازپایان این مدت 

ــروه بــه صــورت تصــادفی صــید شــدند و پــس از        گ
کبـد، کلیـه، عضـله و مغـز بـه       هايبافتکالبدگشایی از 

چربی و سایر مـواد  . برداري انجام شدنحو مطلوب نمونه
-نمونـه . سازي گردید مربوطه پاك هايبافتخارجی از 

بافتی تهیه شده تا زمان انجام آزمایشـات در فریـزر    هاي
بــراي تهیــه . داري شــدند گــراد نگــهدرجــه ســانتی -70

 mM( هـاي بـافتی بـا بـافر فسـفات     عصاره بـافتی، نمونـه  
05/0 ،4/7pH=(   بـه نســبت یـک بــه ده)W/V(  مخلــوط

شده، با هموژنایزر هموژنیزه گردید و پس از سانتریفیوژ 
)g 4000 مــایع رویــی بــراي انجــام  ،)دقیقــه 15بــه مــدت

  . آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت
  

بیومارکرهــاي وضــعیت    گیــري انــدازه 
  اکسیداتیو 

شگاهی مواد شیمیایی مورد استفاده با خلوص آزمای
. بودنـــد) مریکـــاآ(و از محصـــوالت شـــرکت ســـیگما 

ــالون ــه عنــــوان شــــاخص  )MDA(آلدهیــــد  دي مــ  بــ
ــا    ــاي واکــــنش بــ ــر مبنــ ــیون لیپیــــدي بــ پراکسیداســ

ــید  تیوباربیتوریـــک  )Latha and Pari, 2003(اسـ
بـا دو مولکـول    MDAدر ایـن روش  . گیـري شـد   اندازه
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دهد و ترکیبی بـا رنـگ    تیوباربیتوریک اسید واکنش می
  جـذب مـولی  ضـریب   .کنـد متمایل بـه قرمـز ایجـاد مـی    

M−1 cm-1 156000  بـــراي محاســـبه غلظـــت اســـتفاده
  .گردید
هـا، بـه عنـوان    هـاي کربونیـل پـروتئین   میزان گـروه  

ــروتئین   ــیون پ ــی از اکسیداس ــتفاده   شاخص ــورد اس ــا م ه
هــا در کربونیــل پــروتئینهــاي میــزان گــروه. گرفـت قرار

ــاره ــه  عصـ ــافتی تهیـ ــا   ي بـ ــه واکـــنش بـ ــر پایـ شـــده بـ
ــل دي4و2 ــدرازین نیتروفنی ) Jiang et al., 2010( هی

 M−1cm−122000ضریب جـذب مـولی    .گردید سنجش
بررسـی ظرفیـت    .غلظت استفاده گردیـد  يبراي محاسبه

گیري قـدرت  ها از طریق اندازهآنتی اکسیدانی تام نمونه
انجــام  )FRAP(قــدرت احیــاي آهــن /آنتــی اکســیدانت

رنــگ کمــپلکس بــیاســاس ایــن آزمــون احیــا . گرفــت
tripyridyl-s-Fe3+triazine-2,4,6  ــرم بــــــــــه فــــــــ

که کمپلکس مذکور آبـی رنـگ بـوده     باشد یم+Fe2فرو
. نـانومتر داراي پیـک جـذبی اسـت     593ودر طول موج 

و در نتیجه شدت رنـگ متناسـب بـا غلظـت      +Fe2میزان 
  .باشداکسیدانت میآنتی/ احیا کننده

  
  تجزیه و تحلیل آماري 

هـا از نظـر توزیـع نرمـال از آزمـون      دادهبراي آنالیز 
-و بـراي  اسـتفاده شـد   kolmogorov-smirnov آمـاري 

ــه ــانگینمقایس ــون  ي می ــا از آزم  Student’s t Testه
 در P>05/0 داري بـا دقـت   سطح معنـی  .استفاده گردید

  . نظر گرفته شد
  

  نتایج 
بـر  نتایج پارامترهاي مـورد ارزیـابی در ایـن تحقیـق     

 )Mean SEM (اساس میانگین و خطاي معیار میانگین 

ــا 1هــاي شــکلدر  ــدارائــه شــده 3ت ــایج . ان بــر اســاس نت
 )P>05/0( داري طـور معنـی   آمده، بتاکاروتن بـه  دست به

هــاي عضــله و کبــد در در بافــت MDAباعــث کــاهش 
داري بـر  معنـی  یرتـأث مقایسه با گروه کنترل گردید ولـی  

ــزان ــتMDA می ــاي در باف ــت  ه ــه نداش ــش و کلی آبش
  ).1شکل(

  
هاي در بافت) نانو مول بر گرم وزن بافت(  MDAمیزان :1شکل 

در هــر  n =15(هـاي مــاهی کپورتحـت آزمـایش    مختلـف گـروه  
حـروف  . اسـت  MeanSEMبـه صـورت    هـا  دادهبیان ). گروه

 دار اسـت ي اخـتالف معنـی  دهنـده غیرمشـابه در هـر بافـت نشـان    
)05/0<P(.  

  
) گرم پروتئیننانو مول بر میلی( هاي کربونیل  گروه میزان :2شکل 

 n =15(هاي ماهی کپورتحت آزمایشهاي مختلف گروهدر بافت
. اســت MeanSEMهــا بـه صـورت   بیـان داده ). در هـر گـروه  

 دار استاختالف معنی يدهندهحروف غیرمشابه در هر بافت نشان

)05/0<P(.  
  

ــاهش     ــث ک ــاروتن باع ــن بتاک ــر ای ــالوه ب ــزان ع می
کبـد ،کلیـه،    هايبافتها در هاي کربونیل پروتئین گروه

ــط در     ــاهش فق ــن ک ــه ای ــد، البت ــش گردی عضــله و آبش
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هاي کبد، عضله وآبشش در مقایسه با گروه کنترل  بافت
میــــزان قــــدرت آنتــــی ). 2شــــکل (دار بــــود معنــــی

 هـاي بافـت در  )FRAP(قدرت احیاي آهـن  /اکسیدانت
) P<05/0 (دار عنــیکبــد، کلیــه و عضــله افــزایش غیرم

 ).3شکل (نشان دادند 

  
بر گـرم وزن   +Fe2میکرومول (  FRAPمیزان تغییرات  :3 شکل

ــت ــت) باف ــروه در باف ــف گ ــاي مختل ــاي  ه ــاهی کپوره ــت م تح
هـــا بـــه صـــورت بیـــان داده .)در هـــر گـــروه n =15(آزمـــایش

MeanSEM ستا. 

  
 بحث

ي  توانــد باعــث تجزیــه    اســترس اکســیداتیو مــی   
ــروتئین ــا، پراکسیداســیون  پ ــرگ  ه ــدي، آســیب و م لیپی

 اجـزاي  بیشـتر  .)Katoch et al., 2002(سـلولی گـردد   

 آسـیب اکسـیداتیو   هدف سلول عملکردي و ساختمانی

 به آلدهید دي مالون مقادیر گیرياندازه. گیرندمی قرار

 اسـیدهاي  اکسیداسـیون  پایـدار  و ثانویه محصول عنوان

اي در علوم بیولوژیک و پزشـکی   طور گستردهه چرب ب
 .بیومارکر پراکسیداسـیون لیپیـدي کـاربرد دارد    به عنوان

طـور   آمده، مصرف بتاکاروتن بـه  دست بر اساس نتایج به
هـاي عضـله و    در بافـت  MDAداري باعث کاهش  معنی

نتـایج  در توافق بـا  .کبد در مقایسه با گروه کنترل گردید
و همکـاران   Mercierي هاي مطالعـه ، یافتهتحقیق حاضر

ــا  مــؤثر يدهنــدهنشــان ،)2004( ــه ب ــرهبــودن تغذی ي جی

ــاروتن در کــاهش  ــدي  اکسیداســیون حــاوي بتاک لیپی
   .بوده است گوشت گاو

حــاوي  يجیــرهگــزارش شــده اســت کــه مصــرف 
گیـري را  داري میزان رشد و وزن طور معنی بتاکاروتن به

دهـد  گروه شاهد در ماهی تیالپیـا افـزایش مـی   نسبت به 
)Hu et al., 2006.( Ojagh   و همکـاران)نشـان  ) 2011

هـاي  فنـول دادند که مصرف بتا کاروتن و همچنـین پلـی  
دار مقـــادیر توانـــد بــا کــاهش معنــی   چــاي ســبز مــی   

هاي مختلف پس از صید نقش آلدهید در زمان دي مالون
اکسیداســیون مـوثري در حفــظ کیفیـت و جلــوگیري از   

 هــاي یافتـه  .بـافتی در مـاهی کیلکـا ایفـا نمایـد      لیپیـدهاي 
Descalzo  وSancho )2008 (  بــر روي گوشـــت تـــازه

ــروه   ــان داده گ ــاو نش ــی   گ ــرض آنت ــه در مع ــایی ک -ه

هاي طبیعی شامل بتاکـاروتن، آلفـاتوکوفرول   اکسیدانت
انــد نســبت بــه گــروه کنتــرل و اســید آســکوربیک بــوده

ــی  ــت آنتـ ــتر  ظرفیـ ــیدانی بیشـ ــتهاکسـ ــدداشـ  و انـ

بـوده  داري کمتـر  آلدهید بـه طـور معنـی    دي مقادیرمالون
) 2011(و همکـاران   Jasourاي که توسـط  مطالعه. است

گرم میلی 500و  300افزودن مقادیر  یرتأثي براي مقایسه
غـذایی وافـزودن    ي جیـره فرول در بر کیلوگرم آلفاتوکو

پـس   یماًمسـتق گرم بر کیلوگرم آلفاتوکوفرول  میلی 200
هاي تهیـه شـده از    از مرگ، بر روي ثبات اکسیداتیو فیله

ي  روز ذخیـره  12کمـان در طـول    آالي رنگین ماهی قزل
انجـام شـد، نشـانگر ایـن     ) C 4°(در دماي یخچال   ها آن

 )اسـپري (است که افزودن رژیمی و یا استعمال سـطحی  
ت داري باعـث ثبـا   آلفاتوکوفرول هر دو به شـکل معنـی  

  .  شوندلیپیدي ماهی طی ذخیره میاکسیداتیو 
Mohebi گـزارش نمودنـد کـه     )2012( و همکاران

ــا رنگــین يآال اي ماهیــان قــزلهفتــه 8ي  تغذیــه کمــان ب
گـرم پـودر سـیر بـر کیلـوگرم       50،40،30،20،10مقادیر 
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سـرم در   MDAداري در سطح  جیره باعث کاهش معنی
 .رددگـ هـا در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل مـی       تمامی گروه

 )b2013( و همکـاران  Naeijiي  نتـایج مطالعـه  چنـین   هم
ي حاوي پودر سیر باعث کاهش قابل  نشان داد که جیره

در ماهیچــه، کبــد و کلیــه مــاهی کپــوردر  MDAتوجــه 
چنین گـزارش شـده   هم. گرددمقایسه با گروه کنترل می
در  MDAدر کاهش میـزان  E است که مصرف ویتامین

 Naeiji et( است مؤثرماهی کپور  يکلیه، کبد و عضله

al., 2013a(. ــزارش ــطح    گـ ــه سـ ــت کـ ــده اسـ شـ
آالي  قـزل اي در مالحظـه  آلدهید بـه طـور قابـل    دي مالون

یابـد  کاهش مـی  Eبه دنبال مصرف ویتامین  کمان رنگین
)Puangkaew et al., 2005( .  ي  نتـایج مطالعـهBucioli 

در  آلدهید دي مقادیر مالون نشان داد) 2011( و همکاران
ي  هـاي دریافـت کننـده   وشمـ  بافـت کلیـوي  هـاي   نمونه

) روز 7گرم بر کیلوگرم براي میلی 5به میزان ( Eویتامین 
که تحت استرس ورزشی شدید بودند، نسبت بـه گـروه   

  . کنترل کاهش داشت
 اکسیداسـیون  ينتیجـه  یا کهی ینپروتئ ناکسیداسیو

 با ثانویه واکنش طریق از یا و آمینواسیدها اختصاصیغیر

 ایجـاد  قنـدها  و لیپیـدها  اکسیداسـیون  اولیـه  محصوالت

 یـاد  "پـروتئین  هـاي کربونیـل "عنـوان  بـا  اغلب شود، می

 مخصوصـاً  لیپیـدي  پراکسـیداتیو  محصـوالت  .شـوند  می

 بـا  و داده واکـنش  آمینـه  اسـیدهاي  برخـی  با آلدهیدها

 یافته، تغییر يآمینه اسیدهاي برخی و هاکربونیل تشکیل

 .شـوند می گوشت ايتغذیه ارزش بیشتر کاهش به منجر
 کربونیـل  هـاي گـروه  مقـادیر  حاضـر  يمطالعـه  براسـاس 
، عضـله وآبشـش بـه دنبـال     کبـد ي ها بافتها در پروتئین

مصرف بتاکاروتن در گروه درمان در مقایسـه بـا گـروه    
ایـن نتـایج    .اسـت  بـوده  داري کمتـر کنترل به طور معنی

اسـت کـه   ) 1998(و همکـاران   Mercierموافق با نتـایج  

کربونیـل   هـاي گـروه  تـوجهی را در مقـادیر    کاهش قابل
ــله ــی   Musculus Sartoriusي  عضـ ـــون در پـ بوقلمـ

همچنین . گزارش نمودند Eویتامین  ppm 400مصــرف 
جیـره   مصـرف  بارز اثر گوسفند، روي دیگري ي مطالعه

هـاي  پـروتئین  کـاهش اکسیداسـیون   بر حاوي بتاکاروتن
  ).Petron et al., 2007( داد نشان را گوشت

Batifoulier  ــد ) 2002(و همکــاران گــزارش کردن
در جیره نسبت به گـروه   Eویتامین  ppm 400که مقادیر 

طور قابل توجهی باعـث محافظـت    به ) ppm 30(کنترل 
توســـط (هـــاي آزاد از اکسیداســـیون القـــا شـــده تیـــول

در غشاهاي ) H2O2ي  شده به وسیله میوگلوبین فعال  مت
اندکی بـر   یرتأثشده و نیز  ي بوقلمون میکروزومال عضله

  .   روي مقادیر کربونیل دارد
ــه ــله  ب ــالوه در عض ــحرایی ي ع ــوش ص ــاهش  م ک

کربونیل بعد از مصرف ویتامین  هايگروهدر  داري معنی
E   گزارش شـده اسـت )Reznick et al., 1992( .  نتـایج

 و همکـــاران Batifoulierي  در مطالعـــه آمـــده بدســـت
طـور   داد مکمل آلفا توکوفرول اسـتات بـه   نشان) 2002(

ــت   ــث محافظ ــی باع ــروهمشخص ــايگ ــول آزاد از  ه تی
 هــايگــروهشــود امــا اثــر کمــی روي اکسیداســیون مــی

 )2010( و همکاران Jiangبراساس نتایج . کربونیل دارد
هــاي  هــا در بافــتکربونیــل پــروتئین هــايگــروهمیــزان 

ــف  ــدي(مختل ــاهی ) پانکراســی -ماهیچــه، روده و کب م
بـر  . یابـد  کاهش می myo-inositolکپور در پی مصرف 
ــق  ــالف تحقیــ ــه خــ ــر در مطالعــ و  Mercier ي حاضــ

 یرتـأث افزودن بتاکاروتن در جیره گاو ، )2004(همکاران

  .پروتئینی عضله نداشت اکسیداسیون بر معنی داري

توانـد بـا   مـی  اکسـیدانی  تعیین وضعیت سیستم آنتـی 
یري هر کدام از اجزاء آن صـورت پـذیرد یـا بـا     گهانداز

 براسـاس . انجـام شـود   تـام  اکسـیدانی  تعیین فعالیت آنتی
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 از معیـاري  عنـوان  بـه  FRAP میـزان  حاضـر  يمطالعـه 

کبـد، کلیـه و    هـاي بافـت در  تام اکسیدانیآنتی وضعیت
گزارش شده اسـت  . دار نشان دادافزایش غیرمعنی عضله

هاي اکسیدانآنتیو ده از برخی گیاهان دارویی ااستفکه 
اکسیدانی تام در مراحل افزایش وضعیت آنتی در طبیعی

 Velasco and(باشندمی مؤثرمختلف نگهداري گوشت 

Williams, 2011(.  ــه ــایج مطالعـ و  Norhaizan ينتـ
 نشان داده اسـت کـه برخـی ترکیبـات     )2011( همکاران

ــرنج   ــبوس ب ــس ــد یم ــزان توانن ــی  در راFRAP می برخ
داري در مقایسه با گـروه  به طور معنی هاي سلولی کشت
  .افزایش دهند کنترل
ــه  ــی مطالع دهــد مکمــل غــذایی  ي حاضــر نشــان م

بتاکاروتن تا حـدودي در بهبـود وضـعیت اکسـیداتیو از     
ها در برخی طریق کاهش اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین

گذار است و کاربرد آن به  ماهی کپور تاثیر هايبافتاز 
تواند ي ماهیان پرورشی می عنوان مکمل غذایی در جیره 

جهت بهبـود وضـعیت سـالمت و نیـز حفـظ کیفیـت       در 
به هر حال تحقیقات بیشتر . محصوالت مدنظر قرار گیرد

و نیز ارزیابی سایر بیومارکرهاي وضـعیت اکسـیداتیو در   
توانـد  اکسیدان می هاي آنتیسطح ملکولی و انواع آنزیم

در تحقیقات بعدي مورد استفاده قرار گیرد، تا بتـوان در  
نیز نکاتی را بیان  بتاکاروتناثرات مفید ي مکانیسم زمینه

  .داشت
  

  سپاسگزاري
گاه دانشـ  پژوهشـی  معاونـت  حـوزه  از وسیله این به

 پـروژه  ایـن  از مـالی  حمایـت  خـاطر  بـه  فردوسی مشهد

 .گرددقدردانی می تحقیقاتی
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