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چکيد ه 

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر افزودنی آستاگزانتین خوراکی بر روی میزان زنده مانی، عملکرد رشدی و پراکسیداسیون لیپیدی قزل آالی 
رنگین کامن )Oncorhynchus mykiss( در طول دوره ی غذادهی اولیه انجام شد. بچه ماهی ها با میانگین وزن اولیه ی 198/50 میلی گرم 
با جیره ی حاوی 50 و 100 میلی گرم افزودنی آستاگزانتین به ازای هر کیلوگرم جیره به مدت 120 روز تغذیه شدند. نتایج به دست آمده 
100% زنده مانی را در همه ی گروه ها نشان داد. وزن و طول نهایی در دو گروه تیامر نسبت به گروه کنرتل میزان باالتری را نشان داد. 
میزان قابل توجه کاهش در رضیب تبدیل غذایی دو گروه تیامر در مقایسه با گروه کنرتل هم دیده شد که این میزان کاهش در گروه 
دریافت کننده ی دوز بیشرت افزودنی باالتر بود. میزان رشد مخصوص و فاکتور وضعیتی نیز در هر دو گروه تیامر نسبت به گروه کنرتل 
مقدار باالتری را نشان داد. وزن الشه نیز با الگویی مشابه میزان رشد مخصوص و فاکتور وضعیتی با وجود افزایش در دو گروه تیامر 
نسبت به کنرتل در گروه دریافت کننده ی دوز بیشرت افزایش بیشرتی داشت. در بقیه ی مولفه ها که شامل شاخص کبدی-پیکری، شاخص 
طحالی-پیکری و شاخص احشایی-پیکری بودند تفاوت قابل مالحظه ای دیده نشد. محصول پراکسیداسیون لیپیدی، که با MDA نشان داده 
شد، در هر دو گروه تیامر نسبت به گروه کنرتل کاهش یافت. نتایج به دست آمده نشان داد که تغذیه با میزان 50 و 100 میلی گرم 
آستاگزانتین به ازای هر کیلوگرم جیره توانایی بهبود عملکرد رشد و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در دوره ی غذادهی اولیه ی ماهیان 

قزل آالی رنگین کامن را دارد.

   كلامت كليدی: عملکرد رشد، رضیب تبدیل غذایی، رشد مخصوص، زنده مانی
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This study aimed to investigate the effects of dietary astaxanthin supplement on survival rate, growth performance and 
lipid peroxidation of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss during the first-feeding period. Fish fry with a mean initial 
weight of 198.50 mg were fed diets supplemented with 50 and 100 mg astaxanthin per kg feed for 120 days. Results 
showed that 100% survival rate was observed in all groups. Higher final weight and length compared to the control group 
were shown in both treatment groups. Significantly lower feed conversion ratio with lowest level in high dose group 
were noted in the treatment groups compared to the control group. Both specific growth rate and condition factor were 
significantly higher in both treatment groups in comparison with the control group. Carcass weight showed the same pat-
tern as specific growth rate and condition factor with high levels in both treatment groups and highest level in high dose 
group compared to the control group. Remaining parameters, including hepatosomatic index, spleen somatic index and 
viscerosomatic index did not show significant changes in comparison with the control group. The total product of lipid 
peroxidation indicated as malondialdehyde (MDA), significantly decreased in both treatment groups. The results indi-
cate that feeding astaxanthin at 50 and 100 mg per kg feed has a potential to enhance growth performance and decrease 
lipid peroxidation in rainbow trout during the first-feeding period.
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مقدمه
عنوان  به  خسارت زا  بيامري هاي  آبزي پروري،  صنعت  رشد  با  همزمان 
از ده  بيش  به طوري كه سبب خسارايت  بروز كرده،  موانع رشد  از  ييك 
درصد توليدات ساالنه در اين صنعت مي گردد. بسياري از اين بيامري ها 
به دنبال اسرتس هاي نايش از پرورش مرتاكم و فوق مرتاكم رخ مي دهد، 
توجهي  قابل  اهميت  از  آبزي پروري  صنعت  در  بيامري ها  مديريت  لذا 
برخوردار مي باشند. در اين رابطه اتخاذ شيوه هاي صحيح كنرتيل، درماين 
و پيشگريي مي تواند خسارت نايش از بيامري ها را به حداقل برساند )1(. 
يکي از اين راه ها استفاده از تركیبات محرک سیستم امينی می باشد كه 
مي تواند موجب تقويت سیستم امينی گردد و توان ماهي را در مواجهه 
توجه  دلیل  به  اخیر  سال های  در  بربد.  باال  محیطی  نامساعد  رشايط  با 
محیط  در  باقیامندگی  فاقد  مواد  از  استفاده  و  زيست  محیط  حفظ  به 
استفاده از مواد محرک امينی گیاهی در آبزی پروری رو به افزايش است 
)19(. از جمله محرک های ایمنی می توان به کاروتنوئیدها اشاره کرد که 
موجب تقويت سیستم امينی بدن از طريق افزايش تولید پادتن، جلوگیری 
ناشی  اكسیداسیون چربی ها، محافظت سلول ها در مقابل آسیب های  از 

آسیب های  از  بدن  اندام های  محافظت  اسرتس،  كاهش  اكسیداسیون،  از 
و  بازماندگی  و  رشد  افزايش  همچنین  و  بنفش  ماوراء  اشعه  از  ناشی 
لقاح و افزايش رنگ پذيری در گوشت ماهیان می گردند. با توجه به اين 
به جیره غذايی  بايد  بدن ماهی ساخته منی شوند  در  رنگدانه ها  اين  كه 
اين  با توجه به گرانی قیمت كاروتنوئید و وجود  ماهیان اضافه شود و 
گیاهی در جیره  رنگدانه هاي  از  گیاهی می توان  منابع  كاروتنوئیدها در 
غذايی ماهیان استفاده كرد و میزان لقاح، بازماندگی، تولید تام و بهبود 
3-دی   ،3( آستاگزانتین   .)25  ،16( برد  باال  ماهیان  در  را  تام  كیفیت 
هیدروکسی-β،β-کاروتن-4، ʹ4- دیون( یک کتوکاروتنوئید است که از آن 
به  آستاگزانتین   .)6( می شود  برده  نام   E ویتامین  سوپر  یک  عنوان  به 
صورت طبیعی در برخی گیاهان، جلبک ها و باکرتی ها ساخته می شود و 
از طریق زنجیره غذایی در طبیعت مورد تغذيه ماهی ها، سخت پوستان 
در  نارنجی  یا  قرمز  رنگ  ایجاد  که سبب   )13( قرار مي گريد  پرندگان  و 
برخی ماهی ها و سخت پوستان می گردد. از اعامل مهم این رنگدانه ها 
در  مقاومت  و  ایمنی  سیستم  تقویت  آنتی اکسیدانی،  اثرات  به  می توان 
برابر بیامری ها اشاره كرد )17(. مطالعات مختلف نشان داده است که 
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در  محافظت  التهابی،  ضد  پیری،  ضد  اثرات  غذایی  مکمل  این  مرصف 
 .)17  ،13  ،6( دارد  سلولی  و  همورال  پاسخ های  تقویت  و  آفتاب  برابر 
به  مقاومت  تخم،  كيفيت  بلوغ،  و  رشد  نرخ  است  ممكن  كاروتنوئيدها 
اثرات  برابر  اكسيژن و محافظت در  پايني  آمونياك، سطح  افزايش سطح 
نور UV را افزايش دهند )9(.  از اثرات كاروتنوئيدها در موجودات آبزي 
مي توان به افزايش رشد و بازماندگي در الروها )28( و همچنني افزايش 
مقاومت به بيامري )26( اشاره کرد. اسرتس اکسیداتیو در محیط سلولی 
تجزیه  واکنشگر می شود.  و  ناپایدار  پراکسیدهای  لیپید  به تشکیل  منجر 
پراکسیدهای ناپایدار و مشتق شده از اسیدهای چرب غیراشباع منجر به 
تشکیل مالون دی آلدئید (MDA) می شود که سنجش آن در رسم، شاخص 
مناسبی جهت بررسی پراکسیداسیون لیپیدها محسوب می شود )22(. در 
مطالعه حارض نیز استفاده خوراکی از آستاگزانتین در این مرحله زمانی 
در ماهی قزل آالی رنگین کامن مدنظر قرار گرفت تا پتانسیل این ترکیب 
این  لیپیدی  در بهبود عملکرد رشد و میزان ماندگاری و پراکسیداسیون 

گونه ماهی مشخص گردد.

مواد و روش ها
ماهی

مطالعه حارض در مزرعه ي پرورش ماهي قزل آال واقع در استان اردبيل 
اولیه 0/36 ± 198/5  با وزن  انجام شد. ماهی های قزل آالی رنگین کامن 
میلی گرم و طول اولیه  0/02 ± 2/23 سانتی مرت مورد استفاده قرار گرفتند 
و آداپتاسيون به مدت 10 روز با رژیم غذایی پایه انجام گرفت. ماهی ها 
در 9 تانک سیامنی به ابعاد  0/35 × 0/22 × 1/8 مرت پرورش داده شدند. 
تانک ها توسط جریان جاری آب هوا دهی می شدند و آب تانک ها دارای 
ویژگی های رسعت جریان آب l s-  0/5، دمای آب 10 درجه سانتی گراد، 
اکسیژن نامحلول 8 میلی گرم در لیرت، آمونیاک کمرت از01/0  میلی گرم در 
لیرت، نیرتیت کمرت از از 1/0 میلی گرم در لیرت، سختی آب 275 میلی گرم در 

لیرت و pH برابر 7/2 بود.

طراحی آزمایش 
ماده مورد استفاده در آزمایش منونه ای تجاری و سنتز شده از آستاگزانتین  
 100 و   50 مقدار  که  بود  آملان   BASF رشکت  ساخت   (Lucatin pink)
این  در  پایه  جیره  کیلوگرم  هر  ازای  به  خالص  آستاگزانتین  میلی گرم 
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب دوز نیز براساس مقاالت پیشین 
 20 کردن  اسپری  با  آستاگزانتین  کردن  اضافه   .)27  ،18  ،11  ،7  ،3( بود 
میلی لیرت روغن ماهی به ازای هر کیلوگرم جیره انجام گرفت. به جیره ی 
غذايئ گروه کنرتل تنها 20 میلی لیرت روغن ماهی به ازای هر کیلوگرم جیره 
برسد در کیسه های  به مرصف ماهی ها  زمانی که  تا  افزوده شد؛ سپس 
پالستیکی در بسته و در دمای 10 - 8 درجه سانتی گراد نگه داری شدند. 
در مجموع 90 ماهي در سه گروه آزمايشگاهي به صورت كامال تصاديف با 
سه تكرار و در هر تكرار 10 قطعه ماهي در هر تانك با رژيم غذايئ تجريب 

به مدت 120 روز مورد تغذيه قرار گرفتند.

بازده رشد و اندازه گیری های بیومرتیکال
وزن کشی  روزه   120 دوره  انتهای  و  ابتدا  در  تانک  هر  ماهی های 

 Feed Conversion) غذایی  تبدیل  رضیب  زنده مانی،  میزان  و  شده 
وضعیتی  فاکتور   ،(Specific Growth Rate) ویژه  رشد  نرخ   ،(Ratio
(CarcassWeight)، شاخص کبدی بدنی  (Condition Factor)، وزن الشه 
 (Spleen Somatic Index) شاخص طحالی بدنی ،(Hepatosomatic Index)
و شاخص احشایی بدنی (Viscerosomatic Index) از طریق فرمول های 

زیر محاسبه شد )10(:
رضیب تبدیل غذایی (FCR) = وزن گیری ماهی / مجموع غذای مرصف 

شده
نرخ رشد ویژه SGR( = Ln( وزن ثانویه – Ln وزن اولیه تقسیم بر مدت 

زمان تیامر
فاکتور وضعیتی (CF) = طول)سانتی مرت( / وزن )گرم(

شاخص کبدی بدنی (HSI) =100 × )وزن مرطوب )گرم( / وزن کبد)گرم((
وزن   / مرطوب)گرم(  )وزن   ×  100=  (SSI) بدنی  طحالی  شاخص 

طحال)گرم((
وزن   / مرطوب)گرم(  )وزن   ×  100=  (VSI) بدنی  احشایی  شاخص 

احشا)گرم((

پراکسیداسیون لیپیدی
اسید  تیوباربیتوریک  روش  با  لیپیدی  پراکسیداسیون  میزان  اندازه گیری 
انجام گرفت که به طور خالصه به منونه 2/5 میلی لیرت TCA 20% اضافه و 
در دور g  × 1500  به مدت 10 دقیقه سانرتیفیوژ گردید. 2/5 میلی لیرت 
اسید سولفوریک 0/05 موالر و 2 میلی لیرت تیوباربیتوریک اسید % 0/2 به 
رسوب حاصل از سانرتیفیوژ اضافه شد و به مدت30 دقیقه در بن ماری 
و  اضافه  محلول  به  بوتانول   n میلی لیرت  چهار  سپس  گرفت؛  قرار  جوش 
سانرتیفیوژ گردید و پس از خنک شدن، میزان جذب نوری محلول رویی 

در طول موج 532 نانومرت  قرائت شد )22(.

آنالیز آماری
شده  گزارش   (SEM) استاندارد  خطای   ± میانگین  صورت  به  نتایج 
ها  واریانس   one-way آماری  آزمون  توسط  داده ها  آماری  ارزش  است. 
 SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت که به این منظور از نرم افزار (ANOVA)
  LSD نسخه ی 19 استفاده شد. همچنین داده ها به وسیله ی تحلیل آماری
جهت مقایسه ی میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. معنی دار 

بودن تفاوت داده ها در رشایط )P>0/05( مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج 
در این مطالعه هیچ مرگ و میری در گروه هاي مختلف مشاهده نشد. وزن 
و طول نهایی در دو گروه تيامر، نسبت به گروه کنرتل تفاوت معنی داری 
شد.  ديده  نهايي  طول  و  وزن  در  چشم گیر  افزایش  و  می داد  نشان  را 
همچنین در گروه هاي تيامر کاهش معني داري در رضیب تبدیل غذایی 
دوز  دريافت كننده  گروه  در  خصوص  به  کنرتل  گروه  به  نسبت   (FCR)
باالی آستاگزانتین دیده شد. دو شاخص نرخ رشد ویژه (SGR( و فاکتور 
وضعیتی (CF) در دو گروه تيامر نسبت به گروه کنرتل افزایش داشتند. 
گروه  دو  در  غذایی  تبدیل  الگوی رضیب  از  پیروی  با   (CW) وزن الشه 
دريافت كننده ی آستاگزانتني به خصوص در گروه دریافت کننده ی دوز باال 
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نسبت به گروه کنرتل افزایش قابل توجهي داشت. سایر پارامرتها مانند 
شاخص کبدی بدنی (HSI) شاخص طحالی بدنی (SSI) و شاخص احشایی 

بدنی (VSI) در گروه ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند )جدول1(.

پراکسیداسیون لیپیدی
محصول پراکسیداسیون لیپیدی، در هر دو گروه تیامر کاهش معنی داری 

نسبت به گروه کنرتل نشان داد )شکل 1(.

بحث
از  استفاده  اما  می شود  ماهی  نوزادان  در  تلفات  سبب  متعددي  عوامل 
سیستم  تقویت  موجب  می تواند  ایمنی  محرک  مواد  یا  تغذیه ای  مواد 
مطالعه  در  شود.  ماهی  در  رشد  بهبود  و  آنتی اکسیدان  سیستم  ایمنی، 
حارض اثر آستاگزانتین در زمان تغذیه فعال تا 120 روز در ماهی قزل آالی 
رنگین کامن برای اولین بار مورد برريس قرار گرفته است. در مطالعه ی 
انجام شده اثر چشم گیری در رشد ماهی های تغذیه شده با جیره تغییر یافته 
دیده شد. ماهی های دریافت کننده ی جیره با دوز باالتر آستاگزانتین، رشد 
بیشرتی را نشان دادند. نتایج متفاوتی درباره اثر آستاگزانتین بر روی رشد 
با مقادیر  از آستاگزانتین  ماهیان گزارش شده است. برای مثال استفاده 
ماهی  توانست رشد  کیلوگرم جیره  ازای هر  به  میلی گرم  و 1000   500
کورکر زرد (Pseudosciaena crocea) را افزایش دهد )17( در حالی که 
در ماهیان آزاد اقیانوس اطلس استفاده از 5/3 میلی گرم آستاگزانتین به 

در  گردید)8(.  ماهی  رشد  کاهش  باعث  کیلوگرم جیره خشک  ازای هر 
مطالعه ای دیگر استفاده از مقادیر کمرت از 75 میلی گرم آستاگزانتین در 
یک کیلوگرم جیره هم در ماهی های کاراسین (Characin) و کورکر زرد 
اثری بر رشد این دو گونه ماهي نداشت  )29، 30(. همچنین رضیب هضم 
ظاهری آستاگزانتین در بین گونه های مختلف ماهی ها هم پیشرت مورد 
ماهی های  در  آستاگزانتین  مختلف  منابع   .)2( است  گرفته  قرار  برريس 
مثال در  برای  کند.  ایجاد می  را  متفاوتی  بیولوژیکی  اثرات  نیز  مختلف 
به   (Haematococcus pluvialis) پلوویالیس  اثر هامتوکوکوس  مقایسه ی 
عنوان منبع طبیعی آستاگزانتین با آستاگزانتین شیمیایی سنتتیک در ماهی 
رشد  آستاگزانتین  طبیعی  منبع  از  استفاده  هنگام  ماهی ها  زرد،  کورکر 
بيشرتي را نسبت به مقادير مشابه آستاگزانتني سنتتيك نشان دادند )17(. 
در مطالعه دیگر، بررسی نشان داد که مرصف فلفل دمله ای قرمز و نارنجی 
در مقایسه با آستاگزانتین سنتیک قادر به بهبود عملکرد رشد و سیستم 
پودر  جایگزینی   .)16( است   (Salmo trutta) خزر  آزاد  ماهی  در  ایمنی 
هویچ با آستاگزانتین در جیره ماهی قزل آالی رنگین کامن نیز سبب بهبود 
در  ترکیبات موجود  مانند  دیگر  )4(. عوامل  گردید  فیله  و  پوست  رنگ 
جريه غذایی، اندازه ماهی، رسعت رشد و مدت زمان تغذیه نیز می توانند 
تأثیر  از کاروتنوئیدها در رژیم غذایی و رسوب عضالنی آن  بر استفاده 

بگذارند.
در گونه های مختلف ماهی، عملکرد رشد باالتر تحت تاثري مکانیزم های 
مختلفي رخ مي دهد )12(. سه مکانیسم در بهبود رشد ماهی موثر است. 

جدول 1- عملکرد رشدی و میزان زنده مانی قزل آالی رنگین کامن تغذیه شده با آستاگزانتین در یک دوره ی 120 روزه.

)P>0.05(.  می باشند. داده های نشان داده شده با حروف مختلف در یک ردیف دارای تفاوت معنادار با یکدیگر هستند  SEM± داده ها شامل میانگین

فاکتورهای مورد بررسی
میزان آستاگزانتین در جیره

100 میلی گرم در کیلوگرم50 میلی گرم در کیلوگرم0 میلی گرم در کیلوگرم )گروه کنرتل(

a 15/70 ± 0/72 b 18/02 ± 1/19 b 0/69 ± 9/74 )گرم( وزن نهایی

a11/58 ± 0/20 b12/13 ± 0/29 b 0/25 ± 9/69 )سانتی مرت( طول نهایی

a 0/750 ± 0/005 b0/692 ± /001 c 0/003 ± 1/015رضیب تبدیل غذایی

a3/64 ± /01 b3/76 ± /02 b 0/07 ± 3/24نرخ رشد ویژه )%(

a1/00 ± 0/01 b1/01 ± 0/00 b 0/02 ± 1/06فاکتور وضعیتی

a9/59 ± 0/50 b11/63 ± 0/77 c 0/41 ± 5/73)گرم( وزن الشه

0/06 ± 0/051/48 ± 0/111/43 ± 1/44شاخص کبدی بدنی)%(

0/011 ± 0/0160/064 ± 0/0090/058 ± 0/450شاخص طحالی بدنی )%(

0/54 ± 4/2312/80 ± 0/7120/29 ± 19/01شاخص احشایی بدنی )%(

100100100میزان زنده مانی )%(
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بهبود میکرو فلور روده پس از مرصف بعضی مواد افزودنی ممکن است 
در بهبود رشد ماهي تاثري داشته باشد. پیشرت مطالعات بر روی موش ها 
افزایش فلور روده را به دنبال استفاده از آستاگزانتین نشان داده است 
نظر  به  اما  نیست  اتفاق مشخص  این  دقیق  مکانیسم  که  )31(. هرچند 
می رسد دلیل این افزایش فلور میکروبی را می توان در افزایش فعالیت های 
ضمن  کرد.  جستجو  روده  در  ایمنی زایی  فعالیت های  و  آنتی اکسیدانی 
اینکه تولید ريز مولکول هايي که در بهبود وضعیت پاتولوژیک روده نقش 
دارند هم می تواند دلیل دیگری بر این رخداد باشد )31(. از عوامل موثر 
دوم در رشد، بهبود و افزایش آنزیم های گوارشی از جمله لیپاز، آمیالز و 
پروتئاز می باشد. تاکنون اطالعات دقیقی درباره اثر آستاگزانتین بر روی 
قبلی  اما مطالعات  آنزیم های گوارشی در دست نیست  افزایش فعالیت 
 (Macrobrachium rosenbergii) بر روی میگوي ماکروبرشیوم روزنربگی
نشان داد که تغذیه با کلورال ولگاریس (Chlorella vulgaris) به عنوان 
گوارشی  آنزیم های  فعالیت  توجه  قابل  افزایش  باعث  کاروتینوئید  منبع 
رشد  در  موثر  سوم  عامل   .)20( مي گردد  لیپاز  و  آمیالز  پروتئاز،  مانند 
و  عملکرد  بین  صحیح  رابطه ی  برقراری  ماهي ها،  مختلف  گونه هاي 
ساختار روده ی باریک است که باعث افزایش در ظرفیت هضمی دستگاه 
بلندتر،  روده،  سطح  در  پرزها  هرچه  مثال  عنوان  به  می گردد.  گوارش 
باریک تر و منظم تر قرار گرفته باشند نشان دهنده فعالیت هرچه بیشرت 
پرزها می باشد )12(. افزایش سلول های جامی موجود در دستگاه گوارش 
می تواند سبب افزایش هضم و جذب شود و از این طریق می تواند سبب 

ارتفاع  افزایش  موجب  پروبیوتیک ها  برخی   .)24( گردد  رشد  افزایش 
پرزها و تعداد سلول های جامی می شود و همچنین سبب حفظ ساختار 
آنزیم های گوارشی مختلف  افزایش  بهبود شاخص های جذبی و  روده و 
می شود. همچنین برخی از ترکیبات سبب افزایش ضخامت طبقه عضالنی 
ضخامت  افزایش  این  که  می شود  رنگین کامن  قزل آالی  ماهی  در  روده 
باعث افزایش قدرت و بهبود حرکت روده شده و به این ترتیب باعث 

بهبود در جذب و تسهیل در دفع می شود )24(.
میزان  کاهش  موجب  آستاگزاتین  با  تغذیه  حارض  مطالعه  در 
به  زیادی  مطالعات  گردید.  تیامر  گروه  دو  در  رسمی  مالون دی آلدهید 
بررسی اثرات ضد پراکسیداسیون لیپیدی آستاگزانتین پرداخته اند که نتایج 
آن ها تائیدکننده نتیجه مطالعه حارض می باشد. بر اساس مطالعه محققان 
آستاگزانتین در خنثی سازی رادیکال های آزاد بهرت از کاروتنوئیدهای دیگر 
نظیر بتا کاروتن عمل می کند و در جلوگیری از پراکسیده شدن اسرتهای 
و  بتا کاروتن  کانتاگزانتین،  از  بهرت  نشده  اشباع  چرب  اسیدهای  متیلی 
از  مامنعت  به  قادر  آستاگزانتین  حد  در  بتاکاروتن  می باشد.  زاگزانتین 
مورد  این  در  و  اکسیداتیو منی باشد  واکنش های  در  لیپید  پر اکسید شدن 
آستاگزانتین صدبار موثرتر از بتاکاروتن گزارش شده است كه از داليل آن 
ایجاد غلظت مناسب آستاگزانتین در پالسام و دسرتسی زیستی راحت تر 
نسبت به بتاکاروتن است )23(. کنگ و همکاران )2001( به مطالعه اثرات 
خوراکی آستاگزانتین بر پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدانی 
گرفته بودند.  قرار  ترتاکلریدکربن  معرض  در  که  پرداختند  رت هایی  در 

شکل 1- مقایسه محصول پراکسیداسیون لیپیدی رسم در ماهی های قزل آالی رنگین کامن در گروه کنرتل و گروه های تیامر پس از دوره 120 روزه تغذیه با 

)P >0.05(.  می باشند. داده های نشان داده شده با حروف مختلف دارای تفاوت معنادار با یکدیگر هستند  SEM± آستاگزانتین. داده ها شامل میانگین
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و  گلوتاتیون پراکسیداز  آنزیم های  میزان  افزایش  سبب  آستاگزانتین 
رت ها  این  در  لیپیدی  پراکسیداسیون  کاهش  و  سوپراکسیددیسموتاز 
گردید )14(. تجویز روزانه قرص آستاگزانتین )4 میلی گرم( در دو نوبت به 
مردان 33-19 ساله پس از سه ماه منجر به کاهش اکسیداسیون اسیدهای 
چرب در گروه تیامر گردید )15(. برامبیال و همکاران )2009( نشان دادند 
تغذیه با لوکانتین حاوی مقدار تقریبی 5/76 میلی گرم در گرم آستاگزانتین 
به مدت 50 روز منجر به کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در بافت عضله 
و  راما  دیگر  مطالعه ای  در   .)5( می گردد  کامن  رنگین  قزل آالی  ماهی 
مانجابهات )2014( به بررسی اثرات کاروتنوئیدهای غنی از آستاگزانتین 
از  ناشی  اسرتس  معرض  در  کپور  ماهی های  بر  میگو  از  شده  استخراج 
مسمومیت با آمونیاک پرداختند. میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتاالز 
و وسوپراکسیددیسموتاز و آنتی اکسیدان تام رسم در گروه دریافت کننده 
عصاره کاروتنوئید حاوی آستاگزانتین بیشرت از گروه کنرتل بود و از طرفی 
پراکسیداسیون لیپیدی در بافت ماهی های گروه تیامر به طور معنی داری 
پائین تر از گروه کنرتل بود )21(. بر اساس  نتایج حاصل از این مطالعه و 
مطالعات دیگر می توان نتیجه گرفت که آستاگزانتین در افزایش فعالیت 
آنتی اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی اثری مثبت دارد. در این 
نرخ  غذایی،  تبدیل  بهبود رضیب  سبب  آستاگزانتین  از  استفاده  مطالعه 
پارامرتای  که  صورتی  در  شد.  الشه  وزن  و  وضعیتی  فاکتور  ویژه،  رشد 
در  بدنی  احشایی  شاخص  و  بدنی  طحالی  شاخص  بدنی،  کبدی  شاخص 
پراکسیداسیون  طرفی  از  ندادند.  نشان  را  داری  معنی  تفاوت  گروه ها 
لیپیدی در گروه تیامر پائین تر از گروه کنرتل بود. با توجه به نتیجه این 
مطالعه می توان آستاگزانتین را بعنوان یک مکمل تغذیه ای مناسب برای 

افزایش رشد ماهی و کاهش تلفات در جیره بچه ماهیان توصیه کرد.
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