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مقدمه :كمكارى تيروئيد از بيمارىهاى شايع در مرغ عشق مىباشد .هورمونهاى تيروئيدى نقش مهمى در تنظيم متابوليسم و اكسيداسيون سلول
پرندگان بر عهدهدارند .گياه چاى سبز با دارا بودن فﻼوونوئيدها و آلكالوئيدها ،خاصيت آنتىاكسيدانى بسيار قوى داشته كه سبب افزايش متابوليسم
و تغيير عملكرد غده تيروئيد مىشود .بدين منظور ارتباط احتمالى ميان آنزيمهاى آنتىاكسيدانى ظرفيت تام آنتىاكسيدانى و مالوندىآلدهيد در
مرغ عشق موردمطالعه قرار گرفت .روش كار :اين تحقيق بر روى  ٢٠جفت مرغ عشق نژاد استراليايى با سن  ١٠الى  ١٣ماه و وزنى حدود  ٣٠الى
 ٣٥گرم صورت پذيرفت كه بهطور تصادفى و مساوى در پنج تيمار متشكل از گروه كنترل منفى ،كنترل مثبت و سه گروه تيمار با تجويز عصاره
الكلى چاى سبز در سطح  ٢ ،١و  ٣درصد تقسيمبندى شد و عصاره الكلى گياه چاى سبز در سه سطح  ٢ ،١و  ٣درصد به مدت  ١٠روز تيمارهاى
موردمطالعه داده شد ..براى القاى عارضه كمكارى تيروئيد از داروى متىمازول استفاده گرديد .بعد از القا و بروز عﻼئم مرتبط به كمكارى تيروئيد،
از تمامى پرندگان خونگيرى از وريد بالى در زمانهاى صفر و روز  ١٠به عمل آمد .بحث و نتيجهگيرى :نتايج بهدستآمده در اين مطالعه حاكى از
آن بود كه با توجه به بروز عارضه ،ميزان هورمون  T٤در گروههاى موردمطالعه كاهش مىيابد كه اين كاهش همراه با كاهش ميزان ظرفيت تام
آنتىاكسيدانى و افزايش ميزان مالوندىآلدهيد بود .نتايج بدست آمده بعد از القاى عصاره الكلى نشانگر آن بود كه ميزان هورمون  T٤در گروههاى
درمان نسبت به كنترل منفى افزايشيافته همچنين ميزان ظرفيت تام آنتىاكسيدانى افزايش و ميزان مالوندىآلدهيد كاهش مىيابد كه اين ميزان
بهبود در گروه تحت درمان با عصاره الكلى  ٣درصد چاى سبز بيشترين ميزان را داشت.
كلمات كليدى :كمكارى تيروئيد ،مرغ عشق ،چاى سبز ،مالوندىآلدهيد ،ظرفيت تام آنتىاكسيدانى.
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مقدمه :ماهيها به عنوان يكى از بهترين منابع پروتئينى شناخته ميشوند كه به دنبال پيشرفت بشر و ورود آﻻيندهها تحت تاثير آلودگيهاى زيست
محيطى هستند كه از طريق چرخه غذايى به انسان نيز منتقل ميشود .هرچند كه جلوگيرى از ورود آﻻيندهها به محيط ميتواند يك راه حل مناسب
براى مبارزه با اين مشكل باشد ،اما استفاده از گياهان دارويى در جيره غذايى ماهيان به منظور كاهش خسارات وارده ناشى از انواع آلودگيها همچون
فلزات سنگين ،راه حلى كاربردى است كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است .سينامالدهيد ماده موثره گياه دارچين با اثرات آنتى اكسيدانى
ميباشد .اين مطالعه به منظور بررسى اثر تغذيهاى سينامالدهيد در جيره غذايى ماهى كپور معمولى ) (carpio Cyprinusطراحى شده است.
روش كار :در اين مطالعه ماهيها در  ٥گروه دوتايى با سه بار تكرار با ميانگين وزن ٨٠ ±٢٠گرم به صورت تصادفى طبقه بندى شدند .ماهيها به
مدت دو هفته به منظور آداپتاسيون با جيره گرانول صنعتى نگهدارى شدند .سپس گروه  ١به عنوان گروه كنترل و گروههاى ٢تا  ٥به ترتيب
 ٠/١٢٥ ،٠/٢٥ ،٠/٥و  ٠/٠٦٢٥درصد وزن بدن سينامالدهيد را در هر وعده غذايى به مدت  ٩٦ساعت دريافت نمودند .ماهيان در روز به ميزان ١
درصد وزن بدن در سه نوبت تغذيه ميشدند .پس از غذادهى ماهيان به صورت مستمر مشاهده شده و رفتار آنها مورد بررسى قرار گرفت .بحث و
نتيجهگيرى :هيچ كدام از گروهها پس از اضافه شدن غذا به آب اقدام به تغذيه نكرده و پس از ماندن غذا به مدت  ٤٥تا  ٦٠دقيقه در آب به خوردن
آن مبادرت كردند .هيچ تلفاتى در هيچ كدام مشاهده نشد .اين امر نشان ميدهد ماهيان كپور تمايلى به خوردن غذاى حاوى سينامالدهيد ندارند.
كلمات كليدى :سينامالدهيد ،كپور معمولى ،اثر تغذيهاى.

