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 گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران :*علی صادقی  

 :ابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایرانگروه شیالت، دانشکده کشاورزی و من محمدرضا ایمانپور 

 :گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران علی شعبانی 

 :ی، گرگان، ایرانگروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع محمد مازندرانی 

 :های دور، موسسه تحقیقات شیالت ایران، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزیمرکز تحقیقات آب باقره طاهری ،

 چابهار، ایران

 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 بانآ تاریخ دریافت:

 چکیده

 .استکبدی  کنندهو دارای اثرات محافظتاست  فالونولیگنانم محتوی مری خارگردد. میتهیه  مریم خاراز عصاره گیاهی  لیورگل داروی 

های کبدی شامل تورم آبی، مختلف چربی بر پیشگیری از عارضه هدف این آزمایش بررسی اثرات مقادیر مختلف داروی لیورگل حاوی سطوح

 5/3±1بچه ماهیان قرمز با میانگین وزن  540آزمایش  تورم ابری، دژنره شدن، چرب شدگی، خونریزی و نکروز در ماهی قرمز بود. برای این

درصد  15و  12 ،9درصد داروی لیورگل و سه سطح  5/0و  2/0، 0تیمار  3جیره غذایی مختلف با  9روز با  180مدت گرمی استفاده شد که به

نمونه جهت آنالیز هیستوپاتولوژی استحصال شد.  4مار برداری شد و از هر تیچربی تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش از بافت کبد ماهیان نمونه

ترین عارضه کبدی شامل تورم آبی، تورم ابری، دژنره شدن، چرب شدگی و نکروز های آزمایش بیشنتایج آزمایش نشان داد که در بین تمام تیمار

درصد  9که حاوی جیره غذایی  2ر تیمار درصد چربی و بدون داروی لیورگل بود مشاهده شد. د 15که حاوی جیره غذایی  6در تیمار 

گونه عارضه کبدی مشاهده نشد. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که از سطوح مختلف چربی استفاده شده درصد بود هیچ 5/0چربی+داروی لیورگل 

های چنین در تمام تیمارتند. همترین ضایعات کبدی را داشدرصد استفاده کرده بودند بیش 15و  12هایی که از سطوح چربی در آزمایش، ماهی

علت وجود سیلی مارین باعث کاهش ضایعات به درصد( اضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی احتمالا  15و  12 ،9چربی جیره غذایی )

 کبدی در ماهی قرمز گردید. 

 هیستولوژی کبد، لیورگل، چربی، ماهی کاراس طالیی کلمات کلیدی:

 sadeghi.a_shilat@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

پرورش  ان،یماه هیدر تغذ عیانجام مطالعات وس یاصل لیدل       

 یهارهیج دیمنظور تولتاکنون به. است یصورت صنعتبه یمتراکم ماه

را فراهم آورد  یماه عیکه هم بتواند موجبات رشد سر یمصنوع ییغذا

صورت  یفراوان یهاصرفه باشد، کوششمقرون به یو هم از نظر اقتصاد

 یباال نهی(. با توجه به هزMahjor ،2009و  Peyphanگرفته است )

 رهیج یانرژ نیتام یامکان برا تا حد یستیبا ینیمنابع پروتئ نیتام

استفاده  هادراتیو کربوه هایشامل چرب ینیپروتئریاز منابع غ ییغذا

 نیا یکاف ریوجود مقاد ی(. از طرفAhmad ،2010و  Abdelشود )

 دیمنظور تولبه نیپروتئ نویداسیاز اکس رهیدر ج ینیرپروتئیمنابع غ

بافت مورد  دیرشد و تول یبرا نیو پروتئ دینمایم یریجلوگ یانرژ

نقش  رهیج یچرب (.Hardy ،2011و  Halver) ردیگیاستفاده قرار م

 یچرب ضرور یدهایو اس یعنوان منبع انرژبه یماه هیدر تغذ یمهم

شود. یم یعیطب و عملکرد یکیولوژیو باعث حفظ ساختار ب کندیم یباز

 یبه چرب نسبت نیاز پروتئ ی،عیطب طیخوار در شراگوشت انیماه اغلب

 یبرخ رشیکنند. با پذیاستفاده م یعنوان منبع انرژبه دراتیکربوه ای

بهبود  رهیاستفاده از ج ،رهیج یچرب زانیم شیبا افزا، هاتیمحدود

 یلوکالریک 4/9 باًی)تقر یانرژ زانیم نیباالتر یدارا های. چربابدییم

 یلوکالریک 1/4) هادراتیبا کربوه سهیهر گرم( در مقا یازابه یانرژ

هر  یازابه یانرژ یلوکالریک 6/5) نیهر گرم( و پروتئ یازابه یانرژ

 رهیدر ج هایچرب نیچن(. همHardy ،2011و  Halver) گرم( هستند

 یهانیتامیو و یرچرب ضرو یدهایاس یبرا یعنوان منبعبه ییغذا

برخوردارند و سبب  یادیز تی( از اهمA،D ،E  ،K) یلول در چربمح

، Limو  Webster) شوندیم هانیتامیو نیسهولت در هضم و جذب ا

 یریجلوگ یانرژ منبع عنوانبه نیپروتئ استفاده از تواندیم یچرب (.2009

و همکاران،  Subhadraشود ) اکیآمون دیکند و باعث محدود کردن تول

 یبرا یکننده انرژنیعنوان منبع تامهرا ب ینقش مهم ی(. چرب2010

چربی  (.2010و همکاران،  Lus) کندیم فایا انیرشد و تکامل ماه

چنین ممکن است باعث افزایش ذخیره چربی در بدن باالی جیره هم

بوده و چربی اضافی  کردن چربی محدود تر ماهیان ذخیرهشود. در بیش

نفوذ کند و در داخل آن تجمع یابد و  داخل کبدتواند بهدر جیره می

 ،Haghighi) گردد چرب( کبد ، Lpidosis) لپیدوزیس بیماری ایجاد باعث

های مختلف ماهی، توانایی ذخیره کردن و متابولیسم . در گونه(2009

های اضافی موجود در جیره غذایی تا حد زیادی متفاوت است. چربی

و چربی اضافی موجود در  در کپور ماهیان این توانایی محدود است

داخل کبد نفوذ کند و در داخل آن تجمع یابد و باعث تواند بهجیره می

طورکلی غذای (. بهRobert ،2001ایجاد بیماری لیپیدوزیس گردد )

ها را های سوخت و ساز بدن آنمصرفی ماهی باید تمام نیازمندی

های بدن زیمهای گوارشی باشد تا آنتامین نماید و متناسب با ویژگی

ها را هضم و جذب نمایند. کمبود هریک از مواد غذایی بتوانند آن ماهی

ها مواد معدنی و ویتامین ها،ها، کربوهیدراتچربی ها،مثل پروتئین

ای شوند. از طرف دیگر افزایش های تغذیهتوانند موجب بیماریمی

ضایعات تواند باعث بروز بیش از حد مواد فوق در جیره غذایی هم می

 (.Oku ،2001و  Ogataمختلف مانند دژنرسانس چربی کبد شود )

پروری پروری یکی از منابع اصلی تامین آبزیان است. توسعه آبزیآبزی

افزایش تراکم پرورش در استخرها و  باعث ،تقاضا برای آبزیان و افزایش

ها شیوع بیماری چنین افزایشهم نتیجه افزایش استرس به آبزیان و در

اگرچه تاکنون داروهای  (.Mahjor ،2009و  Peyphan)ده است ش

ها و طور گسترده برای جلوگیری از بروز بیماریهشیمیایی زیادی ب

اما این داروها باعث  ،اندها در آبزیان مورد استفاده قرار گرفتهدرمان آن

ایجاد ضرر برای  ،اثرات منفی زیادی از قبیل آلودگی محیط زیست

شوند. از های بدن آبزیان میها و انباشته شدن در بافتسالمت انسان

توجه زیادی به استفاده از داروهای گیاهی برای کنترل  جا که اخیراًآن

عنوان جایگزینی برای داروهای شیمیایی به های آبزیانو درمان بیماری

شده است لذا تحقیق درباره تاثیر انواع داروهای گیاهی برای درمان 

. (Hardy ،2011و  Halver) ضروری است مختلف در آبزیان هایبیماری

( بر روی تاثیر عصاره سیر 1393در مطالعاتی که پیغان و همکاران )

خام بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد در ماهی کپور معمولی انجام 

عنوان یک افزودنی به دادند گزارش کردند که مصرف عصاره سیر به

مانع از ایجاد ضایعات قابل توجهی  ،مولیجیره غذایی ماهی کپور مع

لیورگل حاوی  شود. دارویبر روی بافت کبد در ماهی کپورمعمولی می

. باشدمی (Silybum marianum)  گرانول عصاره خشک میوه خار مریم

دارای اثرات فالونولیگنان باشد. میفالونولیگنان خار مریم محتوی 

ایعه کبد موجب تغییراتی در نوع ض هر .باشدکننده کبدی میمحافظت

 الشعاعاز این طریق قدرت عمل کبد را تحت و شودمی کبدی هایسلول

 سلولی در هسته را مرازپلی RNA آنزیم مارین فعالیتسیلی .دهدقرار می

شود که می ریبوزومال هایپروتئین سنتز تحریک موجب و داده افزایش

دهد می بد را افزایشاین عمل به نوبه خود قدرت نوسازی سلولی ک

 لذا یک درمان کمکی کامالً موثر برای جلوگیری از پیشرفت سیروز

 چنین هم (.1392 ،ی)ناصر بود خواهد چرب کبد خصوصهب و کبدی

های آزاد اکسیدان عمل نموده و رادیکالعنوان یک آنتیبه
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( از خانواده Carassius auratusقرمز ) یماه. کندمهار میسمی را 

 یاهیو تغذ یستیز طیلحاظ شرابوده و به Cyprinidae انیماهکپور 

قرمز  یهایماه.  باشدی( مCyprinus carpio) یکپور معمول هیشب

هستند که  ایشرق آس یکپور، بوم یعنوان عضو کوچک خانواده ماههب

از شهرت  یهفدهم به اروپا وارد شدند. بخش بار اواخر قرن نینخست یبرا

  تواندیقرمز م یماه گردد.یگونه بر م نیومت اقرمز به مقا یماه

 ،یاهیدر مطالعات تغذ یسازگونه مناسب جهت مدل کیعنوان هب

و همکاران،  Mimeault) ردیگ قرار استفاده مورد یکیولوژیزیف ،یمثلدیتول

که مطالعاتی در مورد اثر داروی لیورگل بر با توجه به این (.2005

خصوص ماهی هب روی کپور ماهیان بپیشگیری و یا بهبود کبد چر

قرمز انجام نشده است، هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات اضافه نمودن 

مقادیر مختلف داروی لیورگل در جیره غذایی حاوی سطوح مختلف 

 پذیرد.چربی بر پیشگیری از بیماری کبد چرب در ماهی قرمز انجام می

 هامواد و روش

تحقیق در دوره طوالنی این آزمایش  با توجه به هدف تولیدمثلی       

برآبادی گروه پروری شهید ناصر فضلیبه مدت شش ماه در سالن آبزی

شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گردید. 

منظور بررسی اثرات اضافه نمودن مقادیر مختلف در این آزمایش به

چربی روی  داروی لیورگل در جیره غذایی حاوی سطوح مختلف

جیره غذایی مختلف  9پیشگیری از بیماری کبد چرب در ماهی قرمز، 

)تیمار  9درصد داروی لیورگل و سه سطح  5/0و  2/0، 0سطح  3با 

صورت هتصادفی، ب درصد چربی در قالب طرح کامالً 15و  12شاهد(، 

 انجام پذیرفت. 3×3فاکتوریل کامل 

 

در ماهی قرمزحاوی سطوح مختلف چربی همراه با مقادیر مختلف داروی لیورگل ای غذایی ه: اجزای غذایی و آنالیز جیره1جدول   

 20شود و در هر تکرار تکرار درنظر گرفته می 3برای هر تیمار        

گردد. در لیتری ذخیره می 200عدد بچه ماهی در مخازن فایبرگالس 

گرمی استفاده  5/3±1بچه ماهی قرمز با میانگین وزنی  540مجموع از 

روزه برای سازگاری با  14ماهیان پس از گذراندن یک دوره شد. بچه

شوند. سازی میهای فایبرگالس ذخیرهشرایط محیط پرورش، در وان

شوند. مواد گروه تیمار تقسیم می 9صورت تصادفی در هماهیان ببچه

دهنده جیره از کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان تهیه تشکیل

ره آزمایش با مقادیر جی 9شود. پس از آماده نمودن اقالم مورد نیاز، می

شود. جیره غذایی پس از مختلف داروی لیورگل و چربی ساخته می

داری شد. بندی و تا زمان مصرف در فریزر نگهساخته شدن، بسته

 تیمار هشت  تیمار هفت  تیمار شش  تیمار پنج  تیمار چهار  تیمار سه  تیمار دو  تیمار یک  تیمار شاهد  اجزای جیره
 28 28 28 30 30 30 30 30 30 پودر ماهی
7/18 پودر سویا  7/18  7/18  20 20 20 5/21  5/21  5/21  

 5 5 5 3 3 3 1 1 1 بایندر
85/7 آرد جو  85/7  85/7  85/6  85/6  85/6  5 5 5 
50/6 گلوتن  50/6  50/6  4 4 4 5/2  5/2  5/2  

8/26 آرد گندم  8/26  8/26  24 24 24 8/22  8/22  8/22  
 12 12 12 9 9 9 6 6 6 روغن ماهی

2/0 متیونین  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  
یزینل  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکمل ویتامینه
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مکمل معدنی

اکسیدانآنتی  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  
25/0 ضد قارچ  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  

2/0 0 داروی لیورگل  5/0  0 2/0  5/0  0 2/0  5/0  
 )درصد( هالیز جیرهآنا

2/40 پروتئین  2/40  2/40  2/40  2/40  2/40  2/40  2/40  2/40  
 15 15 15 12 12 12 9 9 9 چربی
1/6 رطوبت  1/6  1/6  15/6  15/6  15/6  95/6  95/6  95/6  
8/4 خاکستر  8/4  8/4  60/4  60/4  60/4  10/4  10/4  10/4  
کیلوگرم( انرژی )کیلوژول بر  3790 3790 3790 3830 3830 8303  3900 3900 3900 
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وزن  %3مقدار های آزمایشی بهها سه نوبت در هر روز با جیرهماهی

اری بردنمونه (.2007و همکاران،  Yangشد ) تغذیه دستی صورتهب بدن

از بافت کبد ماهیان در انتهای دوره آزمایش انجام گرفت. برای بررسی 

اثرات متقابل داروی لیورگل و مقادیر مختلف چربی روی کبد ماهی، 

ماهی از هر تیمار انتخاب  4کار شود. برای ایناقدام به کالبدشکافی می

شود. کبدها ابتدا از نظر ظاهری بررسی شده و پس از ثبت وضعیت می

شوند تا به آزمایشگاه درصد فیکس می 10در فرمالین  ظاهری بالفاصله

ها بافت شناسی، ازشناسی انتقال داده شوند. در آزمایشگاه آسیبآسیب

آمیزی شود و پس از رنگمیکرون تهیه می 5مقاطعی به ضخامت 

و همکاران،  Penrithائوزین مورد ارزیابی قرار گرفت ) –هماتوکسیلین 

شناسی در جداول توصیفی، عدم کمی نمودن نتایج بافت جهت (.2008

 عارضه در هر تیمار با عالمت +، 3-1، -با عالمت  همشاهده عارض

تر در هر تیمار عارضه و بیش 8 عارضه در هر تیمار با عالمت ++، 4-7 

+ داروی لیورگل %9)تیمار شاهد: چربی با عالمت +++ مشخص گردید

+ داروی %9 : چربی2 ، تیمار%2/0 داروی لیورگل +%9 : چربی1 ، تیمار0%

: چربی 4، تیمار %0+ داروی لیورگل %12: چربی 3، تیمار %5/0 لیورگل

 ،%5/0+ داروی لیورگل  %12 : چربی5 تیمار ،%2/0 داروی لیورگل + 12%

+ داروی  %15: چربی 7 ، تیمار%0 + داروی لیورگل% 15: چربی 6 تیمار

 .(%5/0+ داروی لیورگل  %15ربی : چ8، تیمار %2/0لیورگل 

 

 نتایج
 2انواع و شدت ضایعات کبد در تیمارهای مختلف در جدول        

دهد از نشان می 2دست آمده از جدول نشان داده شده است. نتایج به

درصد چربی تغذیه شدند  9بین ماهیانی که از جیره غذایی حاوی 

ارضه کبدی در تیمار ترین ع( بیش2و تیمار  1تیمار  ،)تیمار شاهد

چنین از بین ماهیانی که از جیره غذایی حاوی شاهد مشاهده شد. هم

ترین ( بیش5تا تیمار  3درصد چربی استفاده کرده بودند )تیمار  12

ترین عارضه کبدی در مشاهده شد و کم 3عارضه کبدی در تیمار 

 چنین از بین ماهیانی که از جیره غذاییمشاهده شد. هم 5تیمار 

ترین ( کم8تا تیمار  6چربی استفاده کرده بودند )تیمار  %15حاوی 

مشاهده شد. در بین تمام تیمارهای آزمایش  8عارضه کبدی در تیمار 

چنین در تیمار مشاهده شد. هم 6ترین عارضه کبدی در تیمار بیش

طورکلی نتایج آزمایش گونه عارضه کبدی مشاهده نشد. بههیچ 2

ضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی باعث دهد که انشان می

  شود.کاهش ضایعات در بافت کبد می

: عوارض هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در کبد ماهی 2جدول 

( در تیمارهای مختلف چربی جیره پس از Carassius auratusقرمز )

 روز مواجهه با داروی لیورگل 180

 تیمارها

 ضایعات کبدی
تورم 

 آبی

تورم 

 یابر

دژنره 

 شدن

چرب شدگی 

 )لپیدوزیس(

 نکروز خونریزی

 - - - - + + شاهد
 - - - - - + 1تیمار 
 - - - - - - 2تیمار 

 + - ++ + + + 3تیمار 
 - + + + ++ + 4تیمار 
 - - + + + + 5تیمار 

 ++ + + +++ ++ ++ 6تیمار 
 + - ++ ++ + + 7تیمار 
 - - ++ + + + 8تیمار 

 شدید )+++( ،متوسط )++( ،ضعیف )+( ،(-رضه )عدم مشاهده عا
 

و مقایسه  (1 )شکل شناسی کبد در ماهیان تیمار شاهدنتایج بافت       

های دهنده آسیبنشان ,آن با بافت کبد ماهیانی تیمارهای آزمایش

تورم ابری در کبد  ،(2بافتی در کبد مانند: تورم آبی در کبد )شکل 

لپیدوزیس کبد )شکل  ،(4بد )شکل دژنره شدن بافت ک ،(3)شکل 

( 7( و نکروز در بافت کبد )شکل 6خونریزی در بافت کبد )شکل  ،(5

 مشاهده گردید. 
 

 
  X40Aنمایی : بافت سالم کبد ماهی قرمز  با بزرگ1شکل 

 

 
 X40Bنمایی : تورم آبی در بافت کبد با بزرگ2شکل 
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 X40Cنمایی : تورم ابری در بافت کبد با بزرگ3شکل 

 

 
 X40Dنمایی : دژنره شدن در بافت کبد با بزرگ4شکل 

 

 
  X40Eنمایی : لیپیدوزیس در بافت کبد با بزرگ5شکل 

 

 
 X40Fنمایی با بزرگ : خونریزی در بافت کبد6شکل 

 

 
  X40Gنمایی : نکروز در بافت کبد با بزرگ7شکل 

 

 بحث

های واسطه آسیبجوان به ماهیان میزان مرگ و میر در ترینبیش       

های کبدی شدن سلول کبد و نیز نکروزه چون خونریزش ناپذیریجبران

شور شیرین و آبر ماهیان آب(. د2008و همکاران،  Penrithباشد )می

ترین چرب عمده بیماری کبد ،کنندهای ترکیبی استفاده میجیره که از

، Jalaliباشد )های مختلف و مرگ میبیماری ،علت برای کاهش رشد

(. بیماری کبد چرب یک بیماری جدی و اغلب کشنده ماهیان 2007

کمان ی رنگینآالهای پرورش قزلدر کارگاه باشد که قبالًپرورشی می

کبدی بسته به  (. تغییراتDixon ،1982و  Hiltonمطالعه شده است )

دسته تغییرات برگشت  2شدت عارضه و عوارض ثانویه ایجاد شده به 

 ،شوند. تغییرات برگشت پذیرپذیر و تغییرات برگشت ناپذیر تقسیم می

ها ها و بافتضایعاتی هستند که سبب کاهش فعالیت و عملکرد سلول

ضایعات برگشت  ترینمهم از شوند.نمی سلول به مرگ ولی منجر شوندمی

کبد )لپیدوزیس(  شدن چرب ،توان به تورم سلولیبافت کبد می پذیر در

سلول متورم شده و  ،و دژنرسانس کبد اشاره کرد. در تورم سلولی

سیتوپالسم آن بسته به نوع تورم آبکی یا ابری شفاف و صاف یا ابری 

ها ممکن است ریز یا درشت و تقریباً به گردد. دانهدار میهشکل و دان

در چرب  گردند. ظاهر سیتوپالسم هیالینی و ائوزینوفیلی در قطرات شکل

یابد ها تجمع میگلیسرید در هپاتوسیتتری ،شدن )لپیدوزیس( کبد

هایی که مقدار زیادی چربی را برای تولید انرژی متابولیز و در سلول

های شود. معموالً در این عارضه تجمع گرانولهده میکنند مشامی

خوبی قابل رؤیت است. احتماالً اختالل در سنتز سفید رنگ چربی به

و همکاران،  Subhadraها دلیل این عارضه است )یا ترشح لیپوپروتئین

ای است که در آن مواد فیزیولوژیکی (. دژنرسانس کبد ضایعه2010

گردند. در ای افزایش یافته یا ظاهر میالحظهطور قابل مها بهدر بافت

ای مواد موجود در هسته به خارج راه یافته، غشاء دژنرسانس هسته
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 Penrithدهد )می دست خود را از خاص شکل هسته و گشته هسته ناپدید

مراتب به تغییراتی ،(. در تغییرات برگشت ناپذیر کبد2008و همکاران، 

که در صورت برطرف شدن  ته قبلی هستندتر از دسروندهحادتر و پیش

استرس نیز در سلول قابل رؤیت هستند و در موارد حاد منجر به مرگ 

 ناپذیر در بافت کبد ترین ضایعات برگشتشوند. از مهمسلولی می

توان به خونریزی و نکروز کبد اشاره کرد. خونریزی عبارت است از می

ها که در آن سلول ای استهای خونی و نکروز ضایعهخروج خون از رگ

ها میرند. هسته این سلولتری دارند و حتی میها فعالیت کمو بافت

گردد و با ها معموالً یکنواخت میتغییراتی شده و سیتوپالسم آن دچار

ها سیتولیز یا فاگوسیت گیرد. نهایتاً این سلولمی یکنواختی رنگ ائوزین

نتایج آزمایش نشان داد که  (.2010و همکاران،  Subhadraشوند )می

درصد( اضافه کردن  15و  12 ،9تمام تیمارهای چربی جیره غذایی ) در

مارین باعث کاهش علت وجود سیلیداروی لیورگل به جیره غذایی به

و همکاران  Letternمطالعاتی  با آزمایش این نتایج و گردید کبدی ضایعات

( 1990و همکاران ) Letternکه  خوانی داشت. در مطالعاتیهم (1990)

و سمیت  چربی برابر پراکسیداسیون مارین درسیلی محافظتی اثرات روی

عنوان همارین بکبدی در موش انجام دادند گزارش کردند که سیلی

های آزاد عمل کرده و باعث کاهش ضایعات عامل نابودکننده رادیکال

از سطوح ها گردید. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که کبدی در موش

هایی که از سطوح چربی مختلف چربی استفاده شده در آزمایش، ماهی

ترین ضایعات کبدی را داشتند. بودند بیش کرده درصد استفاده 15 و 12

درصد(  15و  12 ،9های چربی جیره غذایی )چنین در تمام تیمارهم

علت وجود سیلی به اضافه کردن داروی لیورگل به جیره غذایی احتماالً

 های کبدی در ماهی قرمز گردید.    مارین باعث کاهش عارضه
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