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گراسیالریوپسیزدریاییجلبک توسطکاهندگی چربی خونواکسیدانیاثرات آنتیمطالعه 
در بلدرچین ژاپنیپرسیکا

2سید داود شریفیو1بهنام  عباس پور

چکیده
112استفاده از با پرسیکاگراسیالریوپسیزجلبک دریایی اکسیدانی و کاهندگی چربی خون آنتیابی این آزمایش با هدف ارزی

گراسیالریوپسیزجلبک . اجرا شددر قالب طرح کامالً تصادفی هفته12به مدت تیمار و چهار تکراربا چهار بلدرچین ژاپنیقطعه 
به زرده تخم به منظور تعیین حساسیت .  هاي غذائی وارد شددر جیرهیک، سه و پنج درصددر سطوح صفر، پرسیکا

بعد از القاء اکسیداسیون با سولفات آهن،دقیقه150و 100، 50هاي  صفر، آلدئید در زمانديغلظت مالون ،اکسیداسیون
غلظت . گیري شداندازه) هفتگی12(در پایان آزمایشVLDL ،HDL،LDLگلیسرید، غلظت کلسترول تام، تري. گیري شداندازه

و این پرندگان ) >05/0P(افت کردند کمتر از گروه شاهد بوددریجلبک پرندگانی که در جیره خود تخمآلدئید زردهمالون دي
یزیوپسگراسیالردریایینتایج نشان داد جلبک ). >05/0P(کمتري در سرم خود در مقایسه با شاهد داشتندLDLکلسترول و 
ودنی جدید در نظر گرفته عنوان یک افزتواند بهباشد و میرا دارا میگی کلسترول کاهش دهندو اکسیدانیاثرات آنتیپرسیکا

. شود

گراسیالریوپسیز پرسیکابلدرچین، کلسترول، اکسیدان،آنتی: هاي کلیديواژه

مقدمه
ها گروه بزرگی از جانداران هستند که در اثر جلبک

اکسیدکربن، اکسیژن آزاد عمل فتوسنتز و جذب دي
يدهایساکاریپلن،یاز پروتئیها غنکبجل. کنندمی

ویدنــواد معـم،هااکسیدانتیــآنت،ياهــنشاستریغ
ترکیبات شیمیایی ).4،6،19(دنباشیمهانیتامیو

ها با توجه به فصل، سن، عوامل آب و هوایی و جلبک
محیطی، توزیع جغرافیایی و تنوع فیزیولوژیکی آنها 

امروز صنعت استفاده از جلبک، بسیار ). 1(متغیر است
عنوان یکی از ها بهاستفاده از جلبکتوسعه یافته است و

روي بشر در مبارزه با کمبود مواد هاي پیش راه حل
).1(مطرح شده است... غذایی، انرژي و 

در نواحی ) Gracilariopsis(گراسیالریوپسیزجنس
ونه ــگ. کندیـــرم رشد مـــگهاي ـــآبوائی و ـاست

)Gracilariopsis persica(پرسیکاگراسیالریوپسیز
آنالیز سلولی و ملکولی معرفی شداولین بار بر اساس 

این جلبک دریایی در سوحل جنوبی کشور و در ). 2(
محدوده چهار منطقه شامل سواحل بندر لنگه، سواحل 

رشد این .یابدبندرعباس، سواحل قشم و الرك رشد می
گونه روي بسترهاي مصنوعی موجود در سواحل 

هاي گیر است و با استقرار طناباي بسیار چشمماسه
هاي رویشی گونه به آن طولی که مقادیر کمی از بخش

توان تولید شوند محصول قابل توجهی را میبسته می
).25(نمود

کننده عنوان جذببهیاهیگکیفنولترکیبات 
فلزات ويهاکالته کننده،)ROS(اکسیژن واکنشگر

نیوداسیاز پراکسيریو جلوگهامیدهنده آنزرییتغ
اوي ــحهابکــجل). 28(نندــکیمل مــعهایــبچر

اصیت ـک با خــبات فنولیــو ترکیدهاــاروتنوئیــک
نظیرترکیباتی هاکــجلباز. دــهستندانیــاکسیآنتی
هککنندمیاستخراج2، فیوکاکسانتین1فایتینؤفیلوف
گیاهاندرانیاکسیدآنتیفعالیتافزایشباعثتواندمی

و سبز نسبت ياهقهويهاجلبک). 15(شودجانورانو
). 21(ي دارندشتریبکیفنولباتیکبه جلبک قرمز تر

فعال به ستیزباتیترکيداراي اکلونیااهجلبک قهو
يقودانیاکسیعنوان آنتها است که بهفلورتاننهیژو

.)15(کندیعمل م
باال ییایدريهاجلبکدر بریفزانیمیکلطوربه

دراتیکربوه.)درصد ماده خشک75-25(باشدیم
نشاستهجلبک قرمز شامل يهاتهیشاخص در وار

)α-1,4-binding glucan(که یسلولوارهیو دباشدیم
بریبخش ف. شده استلیو مانان تشکالنیسلولز، زا

سولفور مانند يحاويهامحلول در آب شامل گاالکتان
صورت بهرهیجبریف. )12،35(باشدیمنانیکاراژآگار و

دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحاندانشجوي دکتري-1
)sdsharifi@ut.ac.ir: نویسنده مسوول(، دانشگاه تهرانپردیس ابوریحان،دانشیار-2

4/12/92: تاریخ پذیرش17/4/92:تاریخ دریافت

1- Phylopheophytin 2- Fucoxantine

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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يهاو نشاستهدهایکارساگویالهضم شامل رقابلیبخش غ
مرتبط با آنها مانند باتیمقاوم و ترکيهانیمقاوم، پروتئ

به تازگی گزارش شده ). 5(استشدهفیها تعرفنلیپل
هاي گراسیالریوپسیز پرسیکا حاوي استرولاست که 

استرول، استیگما استرول و تلف از قبیل فوکوفعال مخ
تواند کلسترول میمؤثرطور است که بهبتا سیتوسترول

).29(پالسما، قند خون و التهاب را کاهش دهد
که باشندیقادر به کاهش کلسترول مییایدريهاجلبک

ارگوسترول، (هارولـتاستتیفعالقیعمل از طرنیا
و)رولـــپ استــکامول،واسترــتیرول، ســفوکواست

نوز،رامسلولز،دان،یفوکوئد،یاسکینیآلژ(دهایساکاریپل
).12(ردیگیصورت م)دیاسکیو گلوکورونلوزیزا

طور مؤثر وها ترکیباتی هستند که بهاکسیدانآنتی
هاي آزاد به شکل به طرق مختلف از واکنش رادیکال

هایی نظیر لاکسیژن و نیتروژن فعال با بیومولکو
، جلوگیري کرده و DNAپروتئین، آمینواسید، لیپید و 

منجر به کاهش آسیب و یا مرگ سلولی، بیماري 
در کنار نقش ). 32(شوندعروقی و سرطان می-قلبی

در مواد غذایی سرشار از هاي زیستی،آنها در سامانه
اي، ایمنی، بد طعمی نیز از کاهش کیفیت تغذیههاچربی
گ شدن به علت ترکیبات سمی جلوگیري رنو بی

ها به دو دسته شیمیایی و طبیعی اکسیدانآنتی. کنندمی
هاي شیمیایی اکسیدانآنتی). 33(شوندبندي میتقسیم

که بیشترین استفاده را در صنعت غذا دارند، شامل 
BHT ،BHA ،TBHQبوده که گاالتو پروپیل

بر سالمت انسان زایی و اثرات منفی این ترکیباتسرطان
استفاده از گروه وسیعی از ).14،24(مشخص شده است

عنوان منابع گیاهان دارویی و ترکیبات آروماتیک آنها به
اکسیدانتی هستند، مورد طبیعی که داراي خاصیت آنتی
).16(توجه محققین قرار گرفته است

ها،گلیسریدتريسرم هايلیپیدغلظتبینرابطه
، )لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDLکلسترول،

VLDL)لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پائین( ،HDL

هاي قلبی عروقی و بیمار) لیپو پروتئین با دانسیته باال(
LDLافزایش غلظت . انسان به اثبات رسیده استدر

موجب افزایش بیماري انسداد عروق ) کلسترول بد(خون
همچنین . دشوها میو سخت شدن دیواره سرخرگ

هاي سرم احتمال بروز گلیسریدافزایش غلظت تري
در همین رابطه گزارش .بردهاي قلبی را باال میبیماري

خون موجب کاهش VLDLشده است که کاهش غلظت
).37(شودچربی شکمی و همچنین کل چربی بدن می

اي اثرات استفاده از منظور بررسی مقایسهاین تحقیق به
یک، سه و (اسیالریوپسیز پرسیکاگرسه سطح جلبک

در جیره بر غلظت مالون دي آلدئید زرده ) درصدپنج
. سرم انجام شدلیپیدهاي تخم و 

هامواد و روش
ماده قطعه بلدرچین112تعداد این آزمایش ازدر 
در قالب طرح کامالً تصادفی با هفت هفتگیدر سن

ک، سه و هاي حاوي سطوح صفر، یجیره(چهار تیمار
پرنده در هر تکرار،  7و چهار تکرار و ) پنج درصد جلبک

در سیستم قفس ، )هفتگی18تا 7(هفته12به مدت 
درجه 25به میزان سالن به ترتیبدما و نور. انجام شد

ساعت تاریکی8ساعت روشنایی و 16و گرادسانتی
هاي هایی غذایی بر اساس توصیهجیره. تأمین شد

گذاري بلدرچین براي دوره تخم)17(مر سون و سایل
به ترتیب اجزاي 2و 1جدول در(ژاپنی تنظیم شد

جلبک گراسیالریوپسیزترکیب شیمیاییخوراك و
).شده استارایه پرسیکا 
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گذاريبلدرچین ژاپنی در دوره تخمهاي آزمایشترکیب جیره-1جدول

02/0گرم ید، میلی1گرم منگنز، میلی100گرم  سولفات مس، میلی100گرم آهن، میلی50:کیلوگرم مکمل معدنی به میزاندر هر -1
.گرم سلنیوم موجود بودمیلی

گرم ویتامین میلیE ،2گرم ویتامین میلیD3 ،121ویتامین ) IU(A،2300ویتامین )IU(11000:هر کیلوگرم مکمل ویتامینه به میزاندر-2
K3 ،4گرم ویتامین میلیB1 ،4 میلی گرم ویتامینB2 ،4گرم ویتامین میلیB6 ،1125/0گرم کولین کلراید، میلی840گرم اسید فولیک، میلی

.موجود بودB12گرم میلی02/0گرم بیوتین و میلی03/0اکسیدان ، گرم آنتیمیلی

پرسیکاگراسیالریوپسزابل متابولیسم جلبک ترکیبات شیمیایی و انرژي ق-2جدول

).37(ریفی و همکارانوثوق ش-1

براي بررسی میزان حساسیت به اکسیداسیون، 
در ) تخم به ازاي هر تکرار7(شده آوريهاي جمعتخم

هفته آخر آزمایش به مدت دو هفته در یخچال نگهداري 
منظور اطمینان از سپس زرده آنها جدا شده و به. شدند

لقاء داده هیدرو پراکسیداسیون چربی با سولفات آهن ا
محصول اصلی تجزیه (آلدئیدديسپس میزان مالون. شد

تولید شده به کمک رنگ ) هیدروپر اکسیدهاي چربی
ي زرده به طور خالصه، نمونهبه. گیري شدسنجی اندازه

خوبی هموژنیزه شد، سپس چهار نمونه یک گرمی از 
هاي آزمایش ي مورد نظر به دقت وزن و در لولهنمونه

5/1به هر لوله به میزان . یتري ریخته شدلمیلی50
موالر سولفات آهن  میلی138/1لیتر محلول حاوي میلی

ي لوله. میلی مول اسید اسکوربیک اضافه شد368/0و 

درجه 37آزمایش محتوي محلول و نمونه در دماي 
دقیقه 150و 100، 50هاي  صفر، سانتیگراد براي زمان

فاقد محلول (هایکی از لوله. دداخل انکوباتور قرار داده ش
) زمان صفر(عنوان شاهد به) کننده اکسیداسیونالقاء

از طی بعد. آلدئید قرار گرفتديمورد آزمایش مالون
آلدئید قرار ي تحت آزمایش مالونمدت انکوباسیون نمونه

).3(گرفت
بعد از اعمال دو ) دوازده هفتگی(در پایان آزمایش

8در مجموع (از هر تکرار دو پرندهساعت گرسنگی، 
با وزن نزدیک به میانگین انتخاب و )  هر تیماراز پرنده 
هر پرنده لسی خون از طریق سیاهرگ باسی4مقدار 

ها پس از ارسال به آزمایشگاه، به سرم نمونه. گرفته شد
25دقیقه به مدت در3000کمک  سانتریفیوژ با دور 

شاهد)درصد(اجزاي خوراك
)صددر(جلبک

پنجسهیک
3/655/649/623/61ذرت

00/197/181/185/17)درصد48(کنجاله سویا 
2/72/714/710/7پودر صدف
00/500/500/500/5گلوتن ذرت

40/140/141/141/1کلسیم فسفاتدي
00/110/132/155/1روغن سویا

00/100/300/5-پرسیکاگراسیالریوپسیزجلبک
31/030/032/032/0ال متیونین-دي

125/025/025/025/0مکمل معدنی
225/025/025/025/0مکمل ویتامین

20/020/020/020/0نمک
09/010/011/012/0لیزین-ال

ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
انرژي قابل متابولسیم

2950295029502950)کیلوکالري بر کیلوگرم(
18181818)درصد(پروتئین
10/310/310/310/3)درصد(کلسیم

45/045/045/045/0)درصد(فسفر قابل دسترس
85/085/085/085/0)درصد(لیزین

52/052/052/052/0)درصد(متیونین
82/082/082/082/0سیستین-متیونین

18/018/018/018/0)درصد(سدیم

مقدارترکیب شیمیایی
7/2195)کالري بر کیلوگرمکیلو(قابل متابولیسمانرژي 

4/96)درصد(ماده خشک
05/23)درصد(پروتئین خام

2/7)درصد(فیبرخام
1/0)درصد(چربی

9/0)درصد(کلسیم
34/0)درصد(فسفر
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و HDLگلیسرید، رول، تريمیزان کلست. دقیقه جدا شد
LDLهاي تجاري پارس آزمون و به سرم به کمک کیت

هاي داده). 28(گیري شدکلریمتري اندازه-روش آنزیمی
و به کمک  پردازش Excelافزارحاصل با استفاده از نرم

مطابق مدل آماري زیر تجزیه شدندSASافزار آماري نرم
)31(:

Үij= μ + Ti + eij

مقدار عددي هر یک از مشاهدات در : Үijطه در این راب
خطا: eijو اثر تیمار: Ti، میانگین جامعه: μآزمایش، 

.باشدآزمایشی می

و بحثنتایج 
اکسیداسیون

در زمان صفر القاء اکسیداسیون، اثر تیمارهاي 
زرده ) MDA(آزمایشی بر مقدار مالون دي آلدئید

ند که با تغذیه  نشان دادهادار نبود ولی دادهمعنی
ن دي آلدئید در هاي حاوي جلبک، غلظت مالوجیره

دقیقه 150و 100، 50هاي در زمان. زرده کاهش یافت
اي جلبک بعد از القاء اکسیداسیون، تمام سطوح تغذیه

آلدئید زردهالون ديدار غلظت مموجب کاهش معنی
. )3جدول(شد نسبت به شاهد
عنوان هرکیب آلی است که بآلدئید یک تمالون دي

با . شودنشانگر فساد اکسیداتیو چربی از آن استفاده می
دي آلدئید میزان پراکسیداسیون چربی گیري مالوناندازه

لذا پایین بودن غلظت . شودگیري میزرده تخم اندازه
اي از وجود تواند نشانهآلدئید در زرده تخم میديمالون
.در آن باشندآنتی اکسیداسیون مواد

در زرده تخم بعد از القاء MDAکاهش غلظت 
هاي حاوي هاي مختلف در تیماراکسیداسیون در زمان

اکسیدانت در این ماده جلبک، بیانگر وجود ترکیبات آنتی
گزارش شده است که . ندااست که به زرده منتقل شده

یبات شیمیایی با فعالیت ـــی از ترکــک قرمز غنــجلب
ه زرده ــواند بــتیــد که مــدان هستنــاکسیآنتی

ها حاوي ترکیبات کاروتئونیدي جلبک). 18(شودمنتقل 
و ترکیبات فنولی با خاصیت ) 11(بتا کاروتننظیر
فیلوفؤفایتین، فیوکاکسانتین از . اکسیدانی هستندآنتی

اکسیدانی قوي استخراج منظور فعالیت آنتیها بهجلبک
ها اکسیدان بدست آمده از جلبکآنتی). 15(شوندمی

هاي سنتیک عوارض جانبی اکسیداننسبت به آنتی
سنتتیکهاياکسیدانآنتی). 22(کمتري دارند

، )BHT(تولوئنهیدروکسیکوئین، بوتیلیتداتوکسی(
در پر ) BHA(بیوتیلتید هیدروکسی آنیزول

فقط در اکسیداسیون داخلی سلول نقشی ندارد و
.اظت از خوراك نقش داردحف

تخم بلدرچین ژاپنیغلظت مالون دي آلدئید در زردهبرپرسیکاسطوح مختلف جلبک گراسیالریوپسیزاثر -3جدول 
)گرم بر گرممیکرو(

.هاخطاي استاندارد میانگین05/0P< .(: SEM(باشند داري میحروف غیرمشابه داراي اختالف معنیبادر هر ردیف اعداد 

بیوشیمیایی خون صفات
هاي سرم اثر تیمارهاي آزمایش بر لیپیدي

) HDLو VLDL،LDLگلیسرید، کلسترول، تري(
میزان . شده استیهارا) 4جدول (پرندگان در 

هاي سرم تحت تأثیر تیمارVLDLگلیسرید و تري
ها بیانگر کاهش میزان آزمایشی قرار نگرفت ولی داده

هاي جلبک م با تغذیه جیرهسرVLDLگلیسرید و تري
بطوري که با افزایش سطح جلبک در جیره، میزان . بود

). 4جدول(خون کاهش یافتVLDLگلیسرید و تري
پرندگانی که در جیره خود جلبک دریافت نمودند، 

کمتري در مقایسه با LDLغلظت سرمی کلسترول و 
با افزایش سطح جلبک در ). >05/0P(شاهد داشتند

به طوري . ت سرمی کلسترول کاهش یافتجیره، غلظ
پنج درصد هاي حاويکه پرندگان تغذیه شده با جیره

کلسترول غلظتهاي شاهد جلبک در مقایسه با  تیمار
هاي حاوي تغذیه جیره). >05/0P(در سرم کاهش یافت

مقایسه با (در سرم نداشت HDLجلبک اثري بر مقدار 
ه پنج درصد با تغذیHDLولی کمترین مقدار ) شاهد

.جلبک مشاهده شد

شاهددقیقهزمان
)درصد(جلبک 

SEM -Pپنجسهیک value
241/1943/0799/0681/0150/0109/0صفر
50a062/2b100/1b861/0b630/0149/0023/0

100a609/2bc575/1c159/1c138/1160/0004/0
150a649/2b604/1b413/1b406/1154/0018/0

1. Fucoxatine
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سرم HDLوVLDL،LDLگلیسرید، کلسترول، اثرات سطوح جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا بر غلظت تري-4جدول
)لیتردسیدرگرم میلی(خون در بلدرچین ژاپنی

.هاخطاي استاندارد میانگین05/0P< .(:SEM(داري می باشند در هر ردیف اعداد با حروف غیرمشابه داراي اختالف معنی

دار در رغم عدم تفاوت معنیدر این آزمایش علی
غلظت نسبتاً گلیسرید سرم، این ترکیبلظت تريغ

در همین رابطه گزارش شده است . ا نشان دادرباالیی
گلیسرید در حال تريغلظتگذاري که در طی تخم

میزان ). 27(یابدبرابر افزایش می10گردش دو تا 
گذاري نیز گلیسرید موجود در سرم  در زمان تخمتري

گرم در دسی لیتر سرم گزارش میلی1952در حدود 
گلیسرید در علت باال بودن میزان تري). 23(شده است

گذار، نیاز براي ساخت زرده تخمخون پرندگان تخم
عنوان منبع انرژي  براي جنین استفاده باشد تا بهمی

با استفاده از جیره حاوي ) 8(و همکاران دویر .شود
ها، کاهش جلبک قرمز پورفیریدیوم در تغذیه موش

.گزارش نمودندد سرم راگلیسریدار غلظت تريغیرمعنی
گزارش شده است که  فیبرهاي محلول در روده، توده 

هاي باالیی روده آورده و در آنجا غذایی را به قسمت
ها  تخریب شده و هاي صفراوي توسط باکتراسید

هاي صفراوي را افزایش و کلسترول درنتیجه ترشح اسید
همچنین تغذیه جلبک ). 13،20(دهدرا کاهش می

. دهدرا افزایش میسیستوکینین در پالسمامیزان کوله
هاي صفراوي شده  و اسیدياین افزایش سبب ترشح باال

یابد که در نهایت درنتیجه جذب کلسترول افزایش می
- COA(آنزیم کلیدي هیدروکسی متیل رودکتاز

HMG (کندمهار میدر بدنکلسترول رافعال و تولید
اسید آمینه آزاد بوده که  17ها دارايجلبک). 26،35(

تورین و گالیسین از . باشدتورین از آن جمله می
هاي صفراوي است هاي موجود در اسیدهاي آمینهاسید

هش کااو بهاي صفراوي را افزایش داده که تولید اسید
).30(نمایدغلظت کلسترول خون کمک می

غلظت کاهش ) 7(و همکاران دویرهمچنین 
موش را با تغذیه آنها  با جلبک دریایی خون ول کلستر

گزارش کردند )10(و همکارانجینزبرگ . گزارش کردند

درصد پودر جلبک به جیره مرغان 10که افزودن 
کلسترول  سرم را غلظت درصدي 28گذار، تا تخم

هاي فوق نتایج این مطالعه با گزارش. دهدکاهش می
.همخوانی دارد

در جیره نسبتوح جلبک ایش سطبا افز
HDL/LDLکاهش در سهم . افزایش یافتHDL با

. رسدتوجه با کاهش غلظت کلسترول منطقی به نظر می
با شیب بیشتري LDLبا افزایش سطوح جلبک،  غلظت 

رو نسبتکاهش یافت، از اینHDLبهنسبت
HDL/LDLدر توافق با این آزمایش، ال . افزایش یافت

گزارش دادند استفاده از دو درصد ) 9(دیک و بریکا 
هاي گوشتی به طور جوجهاي در جیرهجلبک قهوه

و همکاراندویر. دهدداري کلسترول را کاهش میمعنی
با استفاده از بیوماس جلبک قرمز در تغذیه موش، ) 8(

.را مشاهده کردندHDL/LDLافزایش در نسبت 
القاي با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون

توان گفت که سطح اکسیداسیون زرده تخم بلدرچین می
پنج درصد جلبک به دلیل غلظت بیشتر فوکواسترول، 

تواند به استیگما استرول، بتا سیتوسترول و عنصر ید می
اکسیدان طبیعی، توانایی واکنش با عنوان آنتی

ها را داشته و هاي حاصل از اکسیداسیون لیپیدرادیکال
همچنین . سرعت اکسیداسیون شودموجب کاهش 

جلبک مورد نظر در سطح پنج درصد باعث کاهش 
در نهایت باعث کاهش شد که سرم LDLکلسترول و 

این مساله از جنبه .کلسترول زرده تخم بلدرچین شد
کننده هاي تولیدي و حفظ سالمتی مصرفکیفی تخم

مطالعات بیشتر در خصوص کاربرد . حائز اهمیت است
مورد مطالعه گراسیالریوپسیز پرسیکایی جلبک دریا

و تیاکسیدانآنتیاثرات عنوان یک ترکیب داراي به
منظور افزایش کمی و کیفی محصوالت تولیدي در به

.شودصنعت پرورش دام و طیور توصیه می

شاهدصفات
)درصد(جلبک

SEM -Pپنجسهیک value
00/118475/112375/105625/103811/26218/0گلیسریدتري

a25/294bc75/208bc75/199c75/14339/15011/0کلسترول
VLDL25/10900/8075/7825/7515/5194/0

LDL
a75/129cb00/71cb25/63c50/3095/8001/0

HDL
ab75/57ab75/57ab25/55b00/3884/4021/0

HDL/LDL
c48/0bc71/0bc76/0a75/115/0001/0

1. Ginzberg
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A Study on the Antioxidants and Hypolipidemic Effects of Gracilariopsis Persica
Seaweed in Japanese Quail

Behnam Abbaspour1 and Seyed Davood Sharifi2

Abstract
This experiment aimed to evaluate the antioxidant and hypolipidemic effects of

Gracilariopsis persica seaweed using 112 Japanese quail with four treatments and four
replications in a completely randomized design for 12 weeks. The seaweed Gracilariopsis
persica was added to diets in levels of 0, 1, 3, 5 percent. MDA concentration was measured in
the yolk as oxidation index after zero, 50, 100 concentration and 150 min iron-induced
oxidation. Serum cholesterol, triglycerides, VLDL, HDL and LDL were determined at the end
of the experiment (12 weeks). Malondialdehyde concentrations in egg yolk of birds fed diets
containing Gracilariopsis persica were lower than the control group (P< 0.05). Also, the birds
fed on Gracilariopsis persica diets had lower LDL and cholesterol in their serum compared
with control group (P< 0.05). The results showed that Gracilariopsis persica have antioxidant
and cholesterol-lowering effects and can be considered as a new feed additive.
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