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Abstract 
The present study was performed to evaluate the effects of diets supplemented with green tea catechin on 

growth performance, metabolism, and some mucosal immune parameters in crucian carp  

(Carassius carassius). Seventy-two healthy fish with mean weight 8.03 ± 0.36 g were randomly distributed 

into three treatment groups with three replicates in each group and 12 fish in each aquarium. Fish in 

treatment groups were administrated with 100 and 500 mgkg-1 catechin for 45 days. Results showed that 

growth performance did not change in treatment groups compared to the control group (P>0.05). Serum 

biochemical parameters including glucose, triglyceride, and total cholesterol levels in both treatment groups 

decreased with respect to the control group (P<0.05). Mucosal immune parameters, namely lysozyme and 

alkaline phosphatase showed higher activity in both treatment groups compared to the control group 

(P<0.05). In contrast, protease activity increased in higher dose group in comparison with the control group 

(P<0.05). The results indicated that green tea catechin, especially at 500 mg kg-1, could exert beneficial 

effects on some biochemical parameters and skin mucosal immunity in crucian carp. 
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 مقدمه. 1
امر زه با توجه به افزای  ر زافمز ن جمیعم  جهمان،    

بیشمتر شمده اسم . یکم  از     آبمزی  تقاضا برای محصوالت 

پمر ری    آبمزی  ،ایمن محصموالت  تأمین  هایمهمترین راه

پر رش متراک  آبزیان منجمر   پر رش متراک  آبزیان اس .

همای متتلم    ی  احتمال ابتالی آنهما بمه بیمماری   ازبه اف

یکم  از  . (Ebrahimi and Beiraghdar, 2002) شمود مم  

همما   بیممماری شمماهدهممای مممدثر در پیشممگیری    ر ش

 .اس های ایمن  ها استفاده از انواع محرکآلودگ 

 پمر ری اسمتفاده از گیاهمان دار یم  بمه     اییراً در آبزی

تقوی  سیست  ایمنم    به منظورهای ایمن  عنوان محرک

  ه اسممم غیرایتصاصمم  ماهیممان پر رشمم  رایمم  شممد     

(Rao et al., 2006 .)  از این میان توجه یاص  به گیاهمان

ترکیبات فنول    آلکالوئیمدی شمده    حا یدار ی  متتل  

 شممایه جممز  سممبز چممای(. Rizvi et al., 2005اسمم  )

Angiosperm، رده Dialypetalae، راسمممممممته Parital، 

 علمم   نمام  با  اس   Camellia جنس   Teacae یانواده

Camellia sinensis به عنوانچای سبز . شودم  شنایته 

هما    ها، فال نونها، فال نولکاتشینحا ی  دار ی  گیاه یک

 توجمه قرارگرفتمه  مورد  های گیاه اسیدهای فنول  رنگدانه

 ضمد  ، سمرطان  ضمد  یموا   توان به مهمتریناس  که م 

  یر سم  آن  ضمد    اکسمیدان  آنت  باکتریای ، ضد التهاب ،

همه  برگ سبز چای .(Weber et al., 2003) کرد اشارهنیز 

از طریق رشمد     های متابولیک  که معموالً اسطه   هاآنزی 

ترین یابند را در بر دارد. برجستهفتوسنتز در گیاه تجمع م 

 گممر ه از ،ترکیبممات کاتشممین   هممافنممولایممن مممواد پلمم  

کاتشین کاتشین، اپ اپ به همراه مشتقات آن،  فال نوئیدها،

 هسمتند  گالوکاتشمین گماالت  گالوکاتشین   اپم  الت، اپ گا

(Riemersma et al., 2001; Vinson and Teufel, 

2004; Koo and Cho, 2004.)     ترکیبمات  اثمرات مببم

رشمد،  عملکمرد  چمای سمبز بمر    متتل  استتراج شمده از  

 عوامممل هممای سیسممت  ایمنمم ، مقا ممم  در برابممر پاسمم 

همچنمین  زا   مل بیماری  محافظ  در برابر عوا زااسترس

انمد  ماه  بررس  شمده انواع فاکتورهای بیوشیمیای  یون 

(Abdel-Tawwab et al., 2010; Cho et al., 2007; 

Ebrahimi et al., 2015; Harikrishnan et al., 2011; 

Hwang et al., 2013; Nootash et al., 2013; 

Sheikhzadeh et al., 2011; Thawonsuwan et al., 2010.) 

کاتشمین  اما تا به حال گزارش  مبنم  بمر بررسم  اثمرات     

چای سبز بر عملکرد رشدی، فاکتورهمای  استتراج شده از 

پوسم   بافم    بیوشیمیای  در سرم   ایمنم  در موکموس  

مشماهده  ( Carassius carassius)ماه  کاراس معممول   

 نشده اس .

ماه  کاراس معمول  جز  یانواده کپور ماهیان   یکم   

ش  گونه اصل  پر رش  ماهیان آب شیرین در سیسمت    از

م ماهیان گرماب  در بری  از کشورها مانند چین اسم .  أتو

مقا م    سازگاری باالی ماه  کاراس معمول  در شمرای   

 لذیذ   مغذی  لد بودن   داشتن گوش    زا، پر زاداسترس

های فرا ان از مزایای این مماه   علیرغ  دارا بودن استتوان

( کممه مممورد توجممه بریمم  از  Chiu et al., 2013اسمم  )

دهندگان در کشور به یصو  در شهرهای جنموب   پر رش

مانند یوزستان )به عل  تحمل درجه حرارت باالی توسم   

 قرار گرفته اس . (ماه  کاراس معمول 

با توجه به پتانسیل پر رش مماه  کماراس در ایمران   از    

فنول  مانند کاتشین  ترکیبات متتل  پل طرف دیگر اهمی 

تحقیق حاضر بما  در پر رش ماه  چای سبز استتراج شده از 

رشمد، بریم  فاکتورهمای بیوشمیمیای       هدف بهبود عملکرد

های ایمونولوژیک موکوس بافم  پوسم  مماه     سرم   پاس 

چمای  استتراج شمده از  کاتشین کاراس معمول  با استفاده از 

 صورت یوراک  انجام گردید.سبز به 

 

 مواد و روش کار .2

 طراحی آزمایش .2.1
ای، ایممن مطالعممه در پژ هشممکده کشمما رزی هسممته   

در ایمن  ای، کرج انجام شمد.  پژ هشگاه علوم   فنون هسته

با میمانگین  کاراس معمول  قطعه ماه  سال   208مطالعه 

گممرم از مجتمممع تکبیممر   پممر رش   06/8 ± 63/0  زنمم 

هما پمس از    ماهیان زینت  در گرگان یریداری شد. مماه 
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 3ر ز سممازگاری ا لیممه بممه طممور کممامالً تصممادف  در    24

قطعه ماه ( با  27ای )هر آکواریوم شامل شیشه آکواریوم

لیتمممر  208متمممر   حجممم  سمممانت  50×64×30ابعممماد 

به طور میمانگین در کمل د ره درجمه    سازی شدند. ذییره

 ppmگمراد، سمتت  آب   درجه سمانت   73-78حرارت آب 

630-670  ،pH  اکسمممیژن  6/8-8/8برابمممر  ppm 3/3- 

 27 بود. در ط  د ره آزممای  فتوپریمود بمه صمورت     4/2

بود. تیمارهمای ممورد   ساع  تاریک   27:  ساع  ر شنای 

استفاده در تحقیق حاضر شامل : تیمار شاهد کمه تنهما بما    

غذای تجاری )شمرک  بیوممار فرانسمه بما میمزان رطوبم        

، %20، یاکسمتر  %25، چرب  کل %63، پر تئین یام 22%

گمرم بمه   میلم   400   200تیمار با سطوح  7.(   %5فیبر 

اسمتتراج شمده از   ازا  کیلوگرم یوراک ماه  از کاتشمین  

)شرک  سیگما،  C0567با شماره محصول برگ چای سبز 

تکمرار بمرای همر     6آمریکا( مورد تغذیه قرار گرفتند که با 

سم  شمد   ر زه برر 54تیمار اثر کاتشین در ط  یک د ره 

((Ahmadifar et al., 2019. 

 سنجی و بررسی پارامترهای رشدزیست .2.2
ابتمدا    همای رشمد در   گیمری شمای   به منظور انمدازه 

گمرم(     02/0انتهای آزمای   زن تمام ماهیمان )بما دقم     

( ثب  گردید. بمدین منظمور هممه    لیترمیل 2طول )با دق  

مجزا با استفاده  های موجود در هر آکواریوم به صورتماه 

هموش  میکر لیتمر در لیتمر( بم     40از عصاره گل میتمک ) 

(. بمما اسممتفاده از  Keene and Noakes, 1998شممدند )

همای رشمد   سنج ، بری  شای های حاصل از زیس داده

، طمول نهمای ، نمرش رشمد  یمژه   ضمریب       مانند  زن نهای 

 (.Turchini et al., 2003تعیین شد )چاق  ماه  ها 

 د  یژهنرش رش= 

200× 
 لگاریت  طبیع   زن ا لیه –لگاریت  طبیع   زن نهای  

 طول د ره پر رش

 

200× 
 نهای   زن میانگین

 چاق  ضریب= 
 نهای  طول میانگین

 خون بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم .2.3
قطعمه مماه     6آکواریوم از هر ، پایان د ره آزمای در 

عصماره گمل   از   با استفاده  شد انتتاببه صورت تصادف  

. بمه  هموش گردیدنمد  بم  میکر لیتر در لیتمر(   40میتک )

 ،جلوگیری از  ر د آب   موکوس بمه نمونمه یمون    منظور

گیری با سرنگ از سماقه دمم    یونماهیان یشک شدند. 

همای  یون گرفتمه شمده  ارد میکر تیمو      ها انجام ماه 

فاقممد هپممارین )بممه منظممور جداسممازی سممرم( شممدند.     

ساع  در دمای اتاق   بمه ممدت    2به مدت  هامیکر تیو 

  سمپس بمه    شدند دارینگه  یتچالدمای در نیز شب  2

سمممانتریفیوژ شمممدند.  2400دقیقمممه   بممما د ر  4ممممدت 

تما قبمل از   های جداگانمه  ها در میکر تیوبسرمهای نمونه

درجممه  - 80در دمممای هممای بیوشممیمیای  انجممام آزمممون

 دند.گراد نگهداری شسانت 

گلیسممیرید، گلمموکز ، کلسممتر ل   مقممدار سممطح تممری

همما    پممر تئین سممرم ممماه  بمما اسممتفاده از محلممول     

هممای تجمماری   اسممتانداردهای مربوطممه   توسمم  کیمم  

تشتیص  شرک  زیس  شیم  )تهران، ایران(   دسمتگاه  

 ایمتالف    نمانومتر  504مموج   سمن  نموری درطمول   طی 

 قرار گرفتند.مورد سنج   دقیقه 6 مدت در نوری جذب

بررسیییی فاکتورهیییای ایمنیییی موجیییود در  .2.0

 هاموکوس بافت پوست ماهی
بممه منظممور سممنج  بریمم  از پارامترهممای ایمنمم     

از جملمه پمر تئین کمل، فسمفاتاز      بافم  پوسم     موکوس

موکس براساس ر ش ارائه شده  ،قلیای ، پر تئاز   لیز زی 

آ ری  ( جمممعb7027)   همکمماران Sheikhzadehتوسم   

به طور کمامالً تصمادف  از    غذاده ، د ره اتمام از بعدد. ش

نمونمه بمرداری شمده   سمپس     ش  قطعه ماه  هر تکرار 

 40در عصمماره گممل میتممک )نمونممه هممای گرفتممه شممده  

موکموس   سمپس    گردیمد هموش  میکر لیتر در لیتمر( بم   

ها به آرام  با استفاده از کماردک پالسمتیک    جلدی ماه 

مماه  در   3همای موکموس همر    نمونمه . شدآ ری نرم جمع

به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شمد. در حمین    تیمارهر
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ها با یمون  گیری برای جلوگیری از آلوده شدن نمونهنمونه

تلیال، دق  شمد تما بمه پوسم      های اپ یا ترشحات سلول

 5بما  آ ری شمده  موکموس جممع   یهانمونه. آسیب  نرسد

 موالر تمریس میل  8 ،4برابر  pH) بافر تریسبرابر حج  از 

همموژن   کلریمد(  موالر سمدی  میل  240کلریدریک،  اسید

درجه  5دقیقه   در دمای  60به مدت  5000 با د رشده، 

 بعمد از جداسمازی   گراد سانتریفوژ شده   مایع ر ی سانت 

پودر لیوفیلیزه در بافر تریس حل شده    .لیوفیلیزه گردید

در اداممه، ممایع   . موکوس حل نشده با سانتریفوژ جدا شمد 

ر ی  با استفاده از جریان مالیم  گماز ازت تغلمید شمده       

پور به عنوان عصاره موکوس  تما  پس از عبور از فیلتر میل 

 .گراد فریز گردیددرجه سانت  -70زمان استفاده در دمای 

ر ش  براساسفعالی  لیز زی  عصاره موکوس  محاسبه

( a7027ان )  همکار Sheikhzadeh شده توس پیشنهاد 

سمنج     در این ر ش لیز زی  به ر ش کد رت. شد نجاما

بدین منظور، پس سن  نوری انجام گردید. دستگاه طی  اب

میلم  گمرم بماکتری میکر کوکموس      24/0 از تهیه نمودن

در میلمم  لیتممر بممافر سممیترات ( سممیگما)لیز دیکتیکمموس 

 میکر لیتر عصاره 74،  4/8برابر   pHموالر با  2/0 فسفات

میکر لیتممر بممافر سممیترات فسممفات در   224 موکمموس بمما

 540 جذب نموری در . های الیزا متلوط گردیدمیکر پلی 

. گیری شمد دقیقه به طور پیوسته اندازه20ه مدت نانومتر ب

کاه  میزان جمذب   002/0 مقداری از موکوس که سبب

در مدت زمان یک دقیقه گردید به عنموان یمک  احمد در    

 .ر نظر گرفته شددلیز زی  گرم میل 

 ر ش فسفاتاز قلیای  موکوس پوس  مماه  بما   بررس 

. شد انجام (7008  همکاران ) Palashka توس  شده ارائه

فنمل  نیتمر   پمارا   از حجم   ه  میزان با موکوس هاینمونه

 آمونیموم  در شمده  تهیمه  مموالر، میلم   5 به میزان فسفات

 2 حمما ی   ممموالرمیلمم  200بممه میممزان   کربنمماتبمم 

 60در دممای   8/2برابمر   pH بما  منیزیوم کلریدموالر میل 

 جمذب  میمزان  در تغییمرات . شمد  انکوبهگراد درجه سانت 

 پیوسته صورت به ساع  7 مدت به نانومتر 504 در نوری

 نممودن  آزاد سمبب  کمه  آنمزی   از مقداری. شد گیریاندازه

 دقیقه یک زمان مدت در نیتر فنلپارا ترکیب از مولمیل 

 فسممفاتاز آلکممالین فعالیمم   احممد 2 عنمموان بممه یممد،گرد

 برابمر  2جمذب  ضمریب نیتمر  فنمل   پارا  برای. منظورگردید

 .شد گرفته نظر در مترسانت  در مول 205× 28/2

 در موکوس باف  پوس  مماه   فعالی  آنزیم  پر تئاز

کممازئین بممه عنمموان سوبسممترا    آز براسمماس هیممدر لیز  

برابممری از نمونممه حجمم  گیممری شممد. در ایممن ر ش انممدازه

مموالر  میل  200کربنات موکوس به همراه بافر آمونیوم ب 

بما    زن / حجمم ( کمازئین در آب  ) %2که این بافر شامل 

pH  درجمه   60ساع  در دممای  23به مدت  بود 2/8برابر

 3/0گراد انکوبه شد.  اکن  آنزیم  با اضافه کمردن  سانت 

سمتیک اسمید   کلرا زن /حجمم ( تمری  ) %3/5لیتر از میل 

گراد بمه ممدت   درجه سانت  7در دمای .سپس  متوق  شد

بمرای سمنج     .سانتریفیوژ شمد  20000 د ردقیقه با  20

مموالر   4/0بمه هممراه   جداسازی شد    ر ی آنزی  قسم  

 نمانومتر قرائم  شمد    504میزان جذب در طول موج سود 

(Palaksha et al., 2008). 

 تجزیه و تحلیل داده ها .2.5
 SPSS افمزار نمرم  از تحقیمق  نتمای   آمماری  آنالیز برای

همما بمما آزمممون دادهدر ابتممدا . گردیممد اسممتفاده 70 نسممته

Kolmogorov-Smirnov    نرمممال   همگرایمم   اریممانس

 بمرای انجمام گردیمد. سمپس     Leveneبا آزمون نیز ها داده

بمودن   دارمعنم   نیمز    تیمارها بین در هامیانگین مقایسه

 طرفمه  یمک   اریمانس  آنالیز ر ش از هامیانگین بین تفا ت

ANOVA    سممممطح در دانکممممن تکمیلمممم آزمممممون  

  نتممای  بممه صممورت تمممام. شممد اسممتفاده 04/0 دارمعنمم 

 .گردید گزارش یطای استاندارد ± میانگین

 

 نتایج. 3
نشمان داده   2همای رشمد در جمد ل    بری  از شای 

ی ممورد  رشمد  همای شمای  شده اس . در ایمن مطالعمه،   

ایتالف د  تیممار نسمب  بمه گمر ه شماهد      در همر  بررس 

نتای  بمه دسم  آممده از     .(P> 04/0) نداشتند داریمعن 

 
1 Extinction coefficient 
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یمون  سمرم  گلیسمیرید در  میزان گلوکز، کلستر ل   تمری 

همای حما ی د    ماه  کاراس معمول  تغذیه شده با جیمره 

گممرم کاتشممین بممه ازای یممک  میلمم  400   200سممطح 

دار عنم  کیلوگرم یموراک مماه  نشمان دهنمده کماه  م     

(. اممما در میممزان P< 04/0) بممود شمماهدنسممب  بممه گممر ه 

داری ایتالف معن  شاهدپر تئین سرم در مقایسه با گر ه 

همچنمین در موکموس   (. 7)جمد ل شمماره   مشاهده نشد 

های باف  پوس  ماه  کاراس معمول  تغذیه شده با جیره

   هممای فسممفاتاز قلیممای فعالیمم  آنممزی حمما ی کاتشممین، 

 گممرم کاتشممینمیلمم  400   200د  سممطح  در لیممز زی 

 داری در مقایسه با جیرة شاهد نشمان دادنمد  افزای  معن 

(04/0 >P  6( )جد ل شمماره.)    در سمطح   پر تئماز آنمزی

در موکمموس بافمم  پوسمم  در  گممرم کاتشممینمیلمم  400

داری افمزای  معنم    های تغذیمه شمده بما کاتشمین    ماه 

( P< 04/0) داشمم شمماهد  نسممب  بممه ماهیممان در گممر ه

بمین   همچنین از نظر آماری، تفا ت مما (. 6)جد ل شماره 

میزان پر تئین موکوس در هر د  تیمار نسمب  بمه گمر ه    

 (.6( )جد ل شماره P> 04/0) دار نبودشاهد معن 

 موجود در چای سبز کاتشین سطح 2تغذیه با های کاراس معمولی تحت های رشد ماهیمقایسه میانگین شاخص -1جدول 

  فاکتورهای رشد  
های آزمای گر ه  

  زن نهای  )گرم( طول نهای  )سانت  متر( نرش رشد  یژه ضریب چاق 

68/0 ± 22/4 070/0 ± 674/0 63/0 ± 33/3  58/2 ± 58/24  شاهد 

73/0±23/4 87/0 ± 625/0 70/0± 56/3  22/2 ± 64/24 گرم/کیلوگرم جیرهمیل  200   

54/0 ±43/4 03/0 ±622/0 03/2±42/3  03/2 ± 68/24 گرم/کیلوگرم جیرهمیل  400   

 .اس  شده ارائه معیار( انحراف ±)میانگین صورت به مقادیر

 

 موجود در چای سبز کاتشین سطح 2با تغذیه تحت  ماهی کاراس معمولیرهای بیوشیمایی سرم مقایسه میانگین برخی فاکتو  -2جدول 

 فاکتورهای بیوشیمیای  سرم

های آزمای گر ه گلیسریدتری   

لیتر(گرم/ دس )میل   

 کلستر ل

لیتر(گرم/ دس )میل   

 گلوکز

لیتر(گرم/ دس )میل   

 پر تئین

 لیتر()گرم/ دس 

43/28±27/626a 20/5±30/227a 30/3 ±83/206a 66/0 ±40/6 شاهد 

52/23±37/728b 54/5±86/43b 65/6±26/37b 36/0±50/6 200  گرم/کیلوگرم جیرهمیل 

46/02±35/286b 87/2± 44/42b 22/7±75/47b 02/2±32/6 400  گرم/کیلوگرم جیرهمیل 

 .اس  شده ارائه معیار( انحراف ±)میانگین صورت به مقادیر

 (.P< 04/0) باشددار بین تیمارها م دهنده ایتالف معن با حر ف متفا ت نشان اعداد*

 

 ماهی کاراس معمولی تحت تغذیه بافت پوست  یموکوسایمنی فاکتورهای  ها و آنزیم مقایسه میانگین فعالیت برخی -3جدول 

 موجود در چای سبز کاتشین حسط 2با 

 

 وس باف  پوس فعالی  آنزیم    فاکتورهای بیوشیمیای  موک

های آزمای گر ه  پر تئاز 

گرم() احد/ میل   

 فسفاتاز قلیای 

گرم() احد/ میل   

 لیز زی 

 گرم() احد/ میل 

 پر تئین

 لیتر()گرم/ دس 

24/2 ±08/4b 30/0±72/7b 50/2 ±06/78c 43/0 ±02/7 شاهد 

08/2±67/5b 36/0±22/3a 33/6±32/36b 22/0 ±38/2 200  وگرم جیرهگرم/کیلمیل 

83/0±36/02a 23/0±55/2a 27/7±64/206a 46/0 ±44/2 400  گرم/کیلوگرم جیرهمیل 

 .اس  شده ارائه معیار( انحراف ± )میانگین صورت به مقادیر

 (.P< 04/0) باشددار بین تیمارها م دهنده ایتالف معن اعداد با حر ف متفا ت نشان*
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 گیریو نتیجه بحث. 0
   رشمد  افمزای   بر عال ه غذای  هایمکمل از استفاده

 رایبمم جممایگزین  بممه عنمموان  ایمنمم  سیسممت  تحریممک

 (.Ringø et al., 2010) انممد شده مطرح نیز  هابیوتیکآنت 

 عوارض جانب  به دلیل گیاه  منشا  با ایمن  هایمحرک

 مقا مم   ایجاد زیس ، عدم محی    زنده موجود بر کمتر

 مورد بسیار بودن دسترس در   پایدار بودن، ارزان دار ی ،

ثمر کاتشمین   در این مطالعه ا .(Raa, 1996) انمدبوده توجه

های رشمد،  چای سبز را بر بری  شای  استتراج شده از

یون    موکوس  در ماه  کاراس معمول  بررس  شد. به 

فنمول  درصد پل  63های سبز چای حا ی طور کل ، برگ

ها بیشترین سه  را دارا شینباشند که در این میان کاتم 

 بتم   در همانطورکمه  (.Uzunalic et al., 2005هستند )

همای رشمدی   تغییرات شای  اس  شده داده نشان تای ن

کیلوگرم گرم کاتشین بر میل  400   200د  تیمار هر در 

یوراک مماه  کماراس معممول  در ایمن تحقیمق ایمتالف       

، طول نهای ، نمرش رشمد   داری را در مقادیر  زن نهای معن 

 مطالعمه  نتمای   راسمتای  در. نداشمتند  یژه   ضریب چماق   

گرم عصاره چمای سمبز در همر    میل  200از  استفادهحاضر، 

آالی همای رشمدی مماه  قمزل    کیلوگرم یوراک بر شای 

 بمموداثممر بمم  (Oncorhynchus mykiss) رنگممین کمممان

(Nootash et al., 2013 .) افمزای    کماه     ،با این حمال

پس از مصمرف   های متتل رشد در ماه  سطح فاکتورهای

اس  که با نتای   چای سبز در بعض  مطالعات گزارش شده

 7   74/0استفاده از غلظ  تحقیق حاضر همتوان  ندارند. 

گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم یوراک ماه  تیالپیما  

( منجر بمه بهبمود عملکمرد    Oreochronis niloticus) نیل

سنگ اما در (. Abdel-Twwab et al., 2010رشد گردید )

تممون  (   کفشممک ممماه  زی Sebastesschlegelممماه  )

(Paralichthys olivaceus  پس از تغذیه با عصاره چمای )

 ;Hwang et al., 2013)شمد  کماه  رشمد گمزارش    سبز 

Cho et al., 2007.)  بمه گونمه     توان م عل  این موضوع را

سن ماه ، غلظ    نوع عصاره چای سبز، نحوه به کمارگیری  

 (.Hwang et al., 2013  طول د ره تغذیه نسب  داد )

نشان دادند که ماهیمان تغذیمه    در مطالعه حاضر  نتای

گمرم کاتشمین در همر    میل  400   200د  سطح  درشده 

گلموکز،  کماه  معنم  داری در میمزان    کیلوگرم یموراک  

 از گلمموکزرا نشممان دادنممد.  گلیسممرید   کلسممتر ل  تممری

بمه   توانمد مم   که اس  یون سرم بیوشیمیای  فاکتورهای

 ضممعی   تعیممین رد مهمم  هممایشممای  از یکمم  عنمموان

. ((Lucas, 1996کمممارر د  بمممه مممماه  فیزیولوژیمممک

Mehdizade ( کاه  معن 7020  همکاران )  دار گلموکز

 پس از مصرف عصماره چمای سمبز    های دیابت را در موش

( گممزارش 7027  همکمماران ) Haidariگممزارش نمودنممد. 

 700عصمماره چممای سممبز بممه میممزان کردنممد کممه مصممرف 

لوگرم یوراک نیمز باعمک کماه     گرم به ازای هر کیمیل 

داری در سممطح گلمموکز   کلسممتر ل سممرم  در    معنمم 

گلیسمرید  شمود  امما در میمزان تمری    های دیابت  م موش

 در طممورکل ، بممهداری مشمماهده نکردنممد.  تغییممر معنمم  

 چگونگ  مورد در متفا ت  هایمکانیس  متتل ، مطالعات

 اسم .  ذکرشمده  یمون  قنمد  برکنترل سبز اثر عصاره چای

تغییر در سطح گلموکز یمون مماه  نشمان دهنمده تمأثیر       

کننمده   شاهدهای ترکیبات موجود در کاتشین بر مکانیس 

جذب، ذییره   متابولیس  گلموکز یمون اسم . براسماس     

 جمذب مهار  طریق از تواندم  سبز چایگزارشات موجود، 

بما   مستقی  طور مستقی    یا بهبه طور غیر ر ده در گلوکز

  ممانعمم  از انجممام  کبممد در گلمموکز سمم متابولی اثممر بممر

 کبدی منجر به کاه  گلوکز در یمون شمود   گلوکونئوژنز

(Thieleckea and Boschmann, 2009; Wu et al., 2005). 

  های کم  پیرامون اثر کاتشین بر میزان کلسمتر ل  یافته

همای متتلم  موجمود    سرم یون در مماه  تری گلیسرید 

تعدد در سمایر موجمودات در   م In vitroاس . اما مطالعات 

چای سبز   ترکیبات موجمود در آن   اتاثر بررس  رابطه با

سمنتز    در نشان دهنده توانای  این مواد در ایجاد ایتالل 

 Derakhshande) هسمتند تعدیل میزان کلستر ل یمون  

and Aman Allahim, 2008; Thieleckea and 

Boschmann, 2009; Kuhn et al., 2004 .)همای کاتشین 

سمطح   نمدگ  کاهیاصمی    دارای سمبز،  چمای  در موجود

 باشمند مم   کماه  سمطح لیپیمد    به طور کل    کلستر ل



 2638پاییز  ،6، شماره 27ران، د ره یا  عیالت، مجله منابع طبیش 733

 

 

(Muramatsu et al., 1986; Fukuyo et al., 1986   )

 کماه   را  سایر ترکیبات لیپیدی  ای کلستر لجذب ر ده

 لیپیدها بر چای سبز اثر احتمال  علل تواندم  که دهندم 

 (.Muramatsu et al., 1986; Ikeda et al., 1992) باشمد 

 چمای سمبز   سمطح کلسمتر ل   گ کاهنمد  اثمرات همچنین 

از  .شممد گممزارش نیممز (7003) همکمماران   Singh توسمم 

پیر  گزارش آنها   ( 2336  همکاران ) Roachسوی دیگر

Derakhshande and Aman Allahim (7008 ) مهممار

ای سبز را توس  عصاره چدر کبد سنتز ترکیبات استر ل  

عل  کاه  کلستر ل   ترکیبات لیپیدی در یون مطمرح  

همچنین مطابق با نتای  بمه دسم  آممده در ایمن     کردند. 

دار ( کاه  معنم  7003  همکاران ) Immanuelبررس ، 

گلیسرید در سرم یمون مماه  تیالپیما پمس از     میزان تری

 از عصاره گیاه  را گزارش نمودند.استفاده 

 اهمی  با شای  یک   باکتریای  ضد  آنزیم لیز زی 

  Ross et al., 2000) در ماه  اسم   غیرایتصاص  ایمن 

Subramanian et al., 2007 .) حماک    حاضر مطالعه نتای

 در موکموس  لیمز زی   آنمزی   فعالی  داریمعن  افزای  از

د   جیره حا ی با شده تغذیه ماه  کاراس معمول  پوس 

 بمود.  کیلوگرم یوراک گرم در هرمیل  400   200سطح 

 مممده از مطالعممه آنتممای  ایممن تحقیممق بمما نتممای  بدسمم   

Abdel-tawwab ( 7020  همکاران ) در ماه  تیالپیا نیل

  Kakolaki ( 7022  همکاران ) در ماه  کفال یاکستری

سایر مطالعات انجام شمده توسم  محققمین     یوان  دارد.ه 

سمبز در  نشان داد که بمه دنبمال اسمتفاده از عصماره چمای      

افزای  یافته کمه ایمن    لیز زی  یوراک ماه  میزان فعالی 

افزای   بسته به گونه مماه ، غلظم    نموع عصماره ممورد      

 (.Yin et al., 2009تواند متفا ت باشد )استفاده م 

 کمه  بموده  لیز زیمم   آنمزی   یمک  فسفاتاز قلیای  آنزی 

 نقم     اسم   قلیمای   pH در آن دامنه فعالیم   بیشترین

  دهممدممم  انجممامرا هممابرابممر پمماتوژن  در را  حفمما ت

(Ross et al., 2000; Subramanian et al., 2007). 

 همای سملول  صمفرا ی،  مجاری تلیوماپ  در فسفاتاز قلیای 

شمود  مم   یافم   ر ده   پوسم   متماط    هما ، کلیهکبدی

(Murray et al., 2003 .)ت محد دی در رابطمه بما   طالعاا

عالی  آنمزی  فسمفاتاز قلیمای     های ایمن  بر فثیر محرکأت

   Sheikhzadeh. موجود در موکوس ماهیمان  جمود دارد  

داری را در فعالی  آنزی  افزای  معن  (a7027همکاران )

رنگمین کممان    الیآفسفاتاز قلیای  موکوس در ماه  قمزل 

  همکماران   Roosta  ارگوسان  ایمن  تح  تیمار محرک

در موکموس  ی  را قلیما افزای  فعالیم  فسمفاتاز    (7026)

   Hoseinifar   (Puntius tetrazona) ماه  تایگر بمارب 

سمممیاه ( در مممماه  دم شمشمممیری  7024همکممماران )

(Xiphophorus helleri ) بیوتیممک  تغذیممه بمما پراز پممس

 (Lactobacillus acidophilus) توباسیلوس اسید فیلوسالک

فعالی  آنزی  فسفاتاز قلیمای  در  همچنین  .گزارش نمودند

بما    (Rutilus kutum)وکوس مماه  سمفید دریمای یمزر م

داری را نسمب  بمه   زنجبیل افزای  معن  ایهفته 8 تغذیه

در ایمن   .(Zahiri et al., 2017) دادگمر ه شماهد نشممان    

مطالعه با افزای  سطح کاتشمین فعالیم  آنمزی  فسمفاتاز     

قلیای  در موکوس باف  پوس  افزای  یاف  که با مطالعه 

Ahmadifar   کپمور   تأثیر مبب  ماه  (7023) همکاران

تغذیممه شممده بمما کاتشممین  (Cyprinus carpioمعمممول  )

 همسو بود. یرمالو برگموجود در 

 موکمموس در موجممود عوامممل از دیگممر یکمم  ر تئازهمماپ

 پوسم   موکموس  در پر تئازهما  ترشمح . هسممتند  هماماه 

 ریمق ط از همما را باکتری   کرده عمل هاپاتوژن بر مستقیماً

 به طمور  اس  ممکن یا برندم  بین از هاپر تئین شکستن

 عممل  هاپاتوژن علیه غلظم  موکوس تغییر با غیرمستقی 

 همکممماران   Sheikhzadeh(. Esteban, 2012) دنمممنمای

چمای   حما ی  جیره با ماه  کردند تغذیه گزارش( 7022)

فعالیممم   افمممزای  سمممبب داریمعنممم  طمممور بمممهسممبز 

آالی رنگمین  بافم  پوسم  مماه  قمزل     سموکو پر تئازی

یرما بمه جیمره    در مطالعه دیگر افز دن عصاره .شد کمان

موکموس   پر تئازی فعالی  دارمعن  سمبب افزای  غذای 

ایمن  در  (.Hoseinifar et al., 2016ماه  کپمور شمد )   در

موکوسم  بافم  پوسم     میزان فعالی  پر تئاز نیز تحقیق 

موجود در هر کیلوگرم ین کاتشگرم میل  400تح  تأثیر 

 200تیمممار  یمموراک ممماه  کمماراس معمممول  نسممب  بممه

افمزای   ر زه  54در د ره گر ه شاهد گرم کاتشین   میل 
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ثیر أتم نتمای  ضمد   نقمی      مجموعدر داش . داری معن 

را در بری  مطالعمات  چای سبز استتراج شده از کاتشین 

یفیم   ها نسمب  داد کمه بمه ک   توان به فعالی  کاتشینم 

)موقعی  جغرافیای  کش ، آب   هموا، شمرای     سبز چای

آ ری آن سمازی(   شمرای  فراینمد عممل    رهیبرداش    ذی

 .(Shisuoka et al., 1986) بستگ  دارد

اسمتتراج  نتای  مطالعه اییر نشمان داد کمه کاتشمین    

کماه  گلموکز، کلسمتر ل      چمای سمبز موجمب    شده از 

آنمزی  لیمز زی ،   گلیسیرید سرم    افمزای  فعالیم    تری

آلکالین فسفاتاز، پر تئاز موکوس  بافم  پوسم  در مماه     

گمرم  میل  400ترین د ز کاراس معمول  گردید   مناسب

بمرای تکمیمل مطالعمه       .کاتشین بر کیلوگرم یوراک بود

موجود در چمای   عدم تأثیر پاتولوژیک کاتشین زان اناطمی

همای بمدن بمه یصمو  دسمتگاه گموارش       بمر بافم   سبز 

 گردد.شناس  توصیه م طالعات باف م
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