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 مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله

  پرورشی (Barbus grypus) ماهی شیربُت

 

 

 :ایران گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، پویا شریفی 

 :شگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دان  مهرزاد مصباح 

 ایران گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، *:علی شهریاری  
 

 

 1397 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1396 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد. اطالعات کافی در مورد ها از دیدگاه صنعت و صیادی میهترین گونماهی شیربُت یک گونه بومی استان خوزستان و از مهم       

گونه در دسترس نیست. بنابرین در این تحقیق اثر بر جنسیت بر پارامترهای لیپید و لیپوپروتئین در پارامترهای بیوشیمیایی و متابولیسم درباره این

ماده( از مجموعه پرورشی  36نر و  36ماهی بالغ ) قطعه 72این پروژه،  سرُم، کبد و عضله شیربت پرورشی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اجرای

های کبد و عضله اخذ کشی نمونهدمی صورت گرفت و پس از آسان یری از ناحیه بالهو مورد آزمایش قرار گرفتند. خونگ آزادگان منتقل گردیده

گونه روش اسپکتوفتومتری مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج اینشده و بهزدایی گرم، توسط حالل آلی چربی 1های کبد و عضله به حجم شد. نمونه

 343/36، 65/71، 958/252، 88/179، 174/488ترتیب در سرم به TG ،TC ،HDL-c ،VLDL-c ،LDL-cدهند که چربی کل، نشان می

ترتیب و در عضله به 053/1و  109/43، 407/73 ترتیبدر کبد به TG ،TCلیتر تعیین گردید. مقدار چربی کل، گرم در دسیمیلی 041/128و 

، TGدست آمده در این مطالعه نشان داد که بین جنس نر و ماده در چربی کل، گرم بودند. اطالعات به گرم درمیلی 703/0و  417/19، 831/33

TC  وVLDL-c داری  وجود دارددر سرم اختالف معنی (05/0P< ،ولی در عضله مقدار چربی کل ،)TG، TC داری بین دو اختالف معنی

 (.P>05/0) جنس نر و ماده مشاهده نشد

  گلیسرید کل، کلسترول کلسرم، کبد، عضله، تری کلیدی: کلمات

 a.shahriari@scu.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

دیگر اهمیت و مزایای مصرف منظم گوشت ماهی بر کسی  امروزه       

ای بر پوشیده نیست. این موضوع سبب شده است که مطالعات تغذیه

 ها را در حوزه مطالعات آبزیان و آبزیها، عمده پژوهشروی ماهی

ها، لیپیدها احتماالً ماهی روی بر ایتغذیه مطالعات در پروری شامل شود.

های اصلی مواد مغذی بیوشیمیایی هستند، ترین گروه بین دستهمهم

تر لیپیدها نسبت به اگرچه این گفته لزوماً به معنای اهمیت بیش

، (Micronutrients) ها و یا مواد ریزمغذیبوهیدراتها یا کرپروتئین

نیست. اهمیت بررسی لیپیدها در ماهیان به محتوای باالی لیپیدی 

چنین به این علت که گردد و همها برمیهای زیادی از آندر ارگان

  3-ها منبع بسیار غنی از اسیدهای چندغیراشباع سری امگاماهی

(n-3 series PUFA =Polyunsaturated fatty acid ).که مورد  هستند

شدت مورد اخیر در مورد بهداشت و تغذیه انسانی در دو دهه اخیر به

 از خانواده( Barbus grypus) ربتیش یماه توجه قرار گرفته است.

Cyprinidae نیریآب ش انیخانواده ماه نیتربزرگ (Nelson ،1994) 

 فارس، جیخل زیحوضه آبر که در باشدیمایران  یبوم هایگونه از یکیو 

های دجله فرات پراکنش دشت خوزستان و حوزه رودخانه هایرودخانه

و ساکن  کیژبنتوپال یماه نیا. (2009و همکاران،  Dorostghoal) دارد

 زخواریچگونه همهکیو  باشدیم ایحاره تحت مناطق در نیریش هایآب

گونه  نی. اآوردیروی م خواریگوشت میباال به رژ نیبوده که در سن

گونه مهم  کیاست و  یمردم محل انیم اقتصادی در تیدارای اهم

. با توجه به محدود بودن رودیشمار مبه رانیا پروریتجاری در آبزی

ترکیه و سوریه،  ایران، عراق، به کشورهای گونهجغرافیایی این پراکندگی

 ایپارامتره و متابولیسمی وضعیت از پایه اطالعات وجود فقدان

شود. و با توجه به ضرورت احساس می شدتبه مذکور ماهی بیوشیمیایی

یاد شده مطالعات کمی و کیفی لیپیدها در آبزیان بررسی حاضر در 

 تام ترین پارامترهای لیپیدی شامل لیپیدبرخی از مهمنظر دارد 

(Total Lipid)گلیسرید، تری (Triglyceride) کل، کلسترول (Total 

Cholesterol) ،HDL ،LDL  وVLDL باشند. البته باید توجه کرد می

که تفاوت گونه تنها متغیر بروز تفاوت در کمیت و کیفیت ساختار 

محتوای لیپیدی نیست و عوامل بسیار زیادی در ماهیان سبب بروز 

های آشکار و حتی گاهی نتایج شوند که به بروز تفاوتها میاین تفاوت

توان شوند که میک گونه منتهی میهای درون یمتناقض در پژوهش

از این بین به فاکتورهای متعددی ازجمله فصل، جیره، شرایط پرورش، 

گیری شده و فصل صید، عوامل جغرافیایی، سن و بلوغ، بافت نمونه

و  Hatami Nasari) خصوصیات آب، خصوصاً دمای آب، اشاره کرد

. حتی (Dietschy، 1998 ؛2013 و همکاران، Karimi ؛2014 همکاران،

های مختلف چرب در گونه لیپید و اسیدهای متابولیسم مسیرهای برخی

در تشخیص  بیوشیمیاییهای از روش بنابراین وقتی هم متفاوت است. با

شود باید فاکتورهای مؤثر بر پارامترها های ماهی استفاده میبیماری

تعیین  این مطالعه با هدف. (1383و همکاران،  )خواجه را مدنظر داشت

گلیسرید و لیپید تام، تری چنیندر سرم و هممقادیر این شاخص ها 

کلسترول کل در بافت عضله و کبد در هر دو جنس نر و ماده انجام 

 گرفت تا اثر جنسیت بر پروفایل لیپیدی در این گونه مشخص گردد.

 

 هامواد و روش 

ماهی  36و  ماهی نر 36قطعه ماهی شیربُت بالغ شامل  72تعداد        

های مخصوص ماده از مرکز پرورش ماهی آزادگان صید و توسط تانک

حمل ماهی، ضمن هوادهی با استفاده از کپسول اکسیژن، به دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران منتقل شدند. ماهیان پس از هم دما 

های های مستقر در بخش بهداشت و بیماریکردن آب، به آکواریوم

منظور آماده گردیده بودند، منتقل شدند و بعد از یک بدین آبزیان که

ها خونگیری منظور رفع استرس، از آنداری در آکواریوم بههفته نگه

فنوکسی اتانول -2هوشی با ماده بی مورد مطالعهماهیان صورت گرفت. 

2/0% (Merck, Germanyبی )انیخون از ماه یهاهوش شده و نمونه 

 لیتریمیلی 2 سرنگ از استفاده با دمی ساقه از گیریاخذ شد. خون

انعقاد های آزمایش فاقد ماده ضدهای خون در لولهنمونه .شد انجام

دور  3000دقیقه با سرعت  10مدت شدن به آوری و پس از لختهجمع

های جدا شده تا زمان انجام آزمایشات ده دقیقه سانتریفوژ و سرم

شدند. پس داری میگراد نگهانتیدرجه س -20بیوشیمیایی در فریزر 

گرم  1هایی از عضله سینه وکبد به وزن تقریبی گیری، نمونهاز خون

گراد تا هنگام انجام آزمایشات درجه سانتی -20گرفته شده و در فریزر

استخراج لیپیدهای کبدی و عضالنی با  داری شدند.بیوشیمیایی، نگه

انجام گرفت.  (Radin ،1978و  Hara)ه استفاده از روش تعدیل یافت

یا  های کبدی ویک از نمونه گرم از هر5/0طور خالصه دراین روش به

خوبی ساییده و له شده و سپس به یک عضالنی در یک هاون چینی به

 ایزوپروپانل-هگزان کنندهاستخراج حالل از لیترمیلی 9 حاوی آزمایش هلول

ساعت  8مدت ده و بهای افزوده شعدد ساچمه شیشه 5و تعداد  (2: 3)

بعد از هموژنیزه شدن،  ،در دمای اتاق روی دستگاه شیکر هموژنیزه شد

سانتریفوژ شدند. بخش فوقانی  g 1000دقیقه با دور15مدت به هانمونه

در نهایت  گیری شده وبا افزودن محلول سولفات سدیم اشباع آب جدا و

وسیله پمپ هوا، لی بههای حاوی فاز آآن جدا شد. در ادامه لوله آلی فاز

سپس در  ،ها کامالً خشک شودموجود در آن ههوادهی شده تا عصار

تام  کلسترول یریگشده و جهت اندازه حجم معینی از ایزوپروپانول حل

(TC) TCآسیل گلیسرول ی، تر(TG) صفری  کار رفتبه ید تامپیو ل(

 . (1386و همکاران، 
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 ح سرم، عضله و کبد و باآزمایشات بیوشیمیایی در سه سط       

و  دیسریگلیتر TGکلسترول تام،  TCتام،  دیپیل یهاشاخصبررسی 

HDL-C  و میزان انجام شدLDL-C  وVLDL-C  .نیز محاسبه شد

یایی توسط واکنش سنجی شیمروش رنگگیری لیپید تام بهاندازه

 ،کلسترول .(1972 همکاران، و Frings) گرفت انجام انیلینو-فسفو-سولفو

های شرکت با استفاده از کیت HDLو  VLDL ،LDLگلیسرید، تری

 گیری شد.پارس آزمون )کرج، ایران( اندازه

اند. دهش انبی استاندارد خطای ±صورت میانگینها بهداده هیکل       

، ها مشخص شدبودن داده نرمال Shapiro- Wilkبا استفاده از آزمون 

ه جنس نر و ماد در دواکتورها سپس مقایسه میانگین سطوح تمامی ف

 داریدر سطح معنی t- testبا استفاده از آزمون  های هر بافتدر نمونه

05/0P< .انجام شد 

 

 نتایج
 ترشیب یداریطور معنتام سرم در جنس ماده به دیپیل یمحتوا       

 لیآسیتر یمحتوا نیانگیم حاضر یبررس در (.>05/0P) نر بود جنس از

 در گرممیلی 880/179سرم دو جنس  هایوع نمونهمجم سرولیگل

 سرولیگل لیآسیتر یمحتوا نیانگمی. (1 )جدول آمد دستبه لیتردسی

 در گرممیلی 130/192و  445/169 بیترتسرم دو جنس نر و ماده به

 سرولیگللیآسیتر یمحتوا نیب یداریبود که اختالف معن لیتردسی

 یمحتوا نیانگی. م(4 )جدول(>05/0P)دهد یسرم دو جنس را نشان م

تعیین شد  در هر گرم گرمیلیم 407/73ها تام کبد کل نمونه دیپیل

ثبت نگردید دو جنس نر و ماده  نیب یداریاختالف معن ( و2)جدول 

(05/0<P)  هاعضله کل نمونه سرولیگللیآسیتر نیانگی. م(5)جدول 

 647/16 بیترته بهدر گرم و در دو جنس نر و ماد گرمیلمی 417/19

که اختالف ( 6و 3)جداول  دست آمددر گرم به گرممیلی 054/22و 

 لیآسیتر نیانگیم (.>05/0P)داد جنس نشان  دو نیرا در ب یداریمعن

و در دو جنس  مدر گر گرمیلمی 109/43 هاکبد کل نمونه سرولیگل

 شد گیریهگرم انداز در گرممیلی 770/43و  414/42 بیترتنر و ماده به

. در (P>05/0)نداد دو جنس نشان  نیرا در ب یداریکه اختالف معن

سرم دو جنس  هایکلسترول تام مجموع نمونه یحاضر محتوا یبررس

 یداریف معناختال و آمده دستهب لیتردسی در گرممیلی 958/252

سرم دو جنس  هایمجموع نمونه مکلسترول تا یحاضر محتوا نیب

 160/4 هانمونه کل تام عضلهکلسترول نیانگیم .(P>05/0) نشد مشاهده

 595/4و  704/3 بیترتگرم در گرم و در دو جنس نر و ماده بهیلمی

دو  نیرا در ب یداریدست آمده که اختالف معنهگرم در گرم ب یلیم

ها تام کبد کل نمونهمیزان کلسترول. (>05/0P) دهدیجنس نشان م

 799/22ترتیب در دو جنس نر و ماده به گرم در گرم ومیلی 326/21

داری را دست آمده که اختالف معنیبهگرم در گرم یلیم 924/19 و

 .(>05/0P)در بین دو جنس نشان داد 
 

 

 رلیتدسی درگرم بر مبنای میلی ،Mesopotamichthys sharpeyi های سرم ماهی بنیمیزان پارامترهای لیپیدی در نمونه :1جدول 

 کمینه بیشینه دامنه انحراف معیار ±میانگین  تعداد پارامتر
 100/232 320/715 220/483 174/488 ± 568/98 72 تام دیپیل

 080/90 590/249 510/159 880/179 ± 162/39 72 تام گلیسریدتری

 050/162 000/385 950/222 958/252 ± 310/51 72 تام کلسترول

HDL-C 72 121/13 ± 650/71 540/46 440/98 900/51 

VLDL-C 72 468/7 ± 343/36 890/30 920/49 030/19 

LDL-C 72 759/27 ± 041/128 690/106 260/180 570/73 

 گرمگرم در بر مبنای میلی Mesopotamichthys sharpeyiهای کبد ماهی بنی، میزان پارامترهای لیپیدی در نمونه :2جدول 
 پارامتر تعداد اف معیارانحر ±میانگین  دامنه بیشینه کمینه

110/41  540/112  430/71  تام دیپیل 72 407/73 ± 884/14 
080/27  940/57  860/30  تام گلیسریدتری 72 109/43 ± 286/7 
159/14  761/28  602/14  تام کلسترول 72 326/21 ± 837/3 

 

 

 

 گرمگرم در بر مبنای میلی Mesopotamichthys sharpeyiهای عضله ماهی بنی، میزان پارامترهای لیپیدی در نمونه :3دول ج

  
 پارامتر تعداد انحراف معیار ±میانگین  دامنه بیشینه کمینه

870/18  855/54  958/35  تام دیپیل 72 831/33 ± 108/9 
360/10  860/30  500/20  تام گلیسریدتری 72 417/19 ± 956/4 
556/2  022/6  466/3  تام کلسترول 72 160/4 ± 982/0 
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 لیترگرم در دسیبراساس جنسیت ماهی بر مبنای میلی Mesopotamichthys sharpeyiپارامترهای بیوشیمایی در سرم ماهی بنی،  :4جدول 

 پارامتر جنسیت تعداد انحراف معیار ±میانگین  دامنه بیشینه کمینه

100/232 130/543 030/311 a969/89 ± 889/411 36 نر 
 تام دیپیل

140/356 320/715 180/359 b200/93 ± 995/488 36 ماده 
140/95 640/232 500/137 a914/36 ± 445/169 36 نر 

 تام تری گلیسرید
080/90 590/249 510/159 b922/38 ± 130/192 36 ماده 
 نر 36 513/261 ± 857/52 640/188 000/385 360/196

 تام کلسترول
 ماده 36 014/244 ± 247/49 010/180 060/342 050/162
 نر 36 842/70 ± 305/14 540/46 440/98 900/51

HDL 
 ماده 36 413/72 ± 267/12 780/35 440/90 660/54
030/19 530/46 500/27 a383/7 ± 889/33 36 نر 

VLDL 
790/25 920/49 130/24 b537/6 ± 355/39 36 ماده 
 نر 36 076/146 ± 014/29 250/78 260/180 010/102

LDL 
 ماده 36 023/119 ± 525/23 780/65 350/139 570/073

 باشند.می 05/0تر از حروف متفاوت بیانگر اختالف در سطح کم                    
 

 گرم در گرمبراساس جنسیت ماهی بر مبنای میلی Mesopotamichthys sharpeyiپارامترهای بیوشیمایی در کبد ماهی بنی،  :5 جدول

 پارامتر جنسیت تعداد انحراف معیار ±میانگین  امنهد بیشینه کمینه
870/18 670/39 800/20 a717/5 ± 610/27 36 700/29 855/54 155/25 تام دیپیل نر b702/7 ± 755/39 36 ماده 
360/10 580/22 220/12 a619/3 ± 647/16 36 140/16 860/30 720/14 تام تری گلیسرید نر b659/4 ± 054/22 36 ماده 
556/2 422/5 866/2 a619/3 ± 704/3 36 000/3 022/6 022/3 تام کلسترول نر b659/4 ± 595/4 36 ماده 

 باشند.می 05/0تر از حروف متفاوت بیانگر اختالف در سطح کم                    
 

 گرم در گرمنسیت ماهی بر مبنای میلیبراساس ج Mesopotamichthys sharpeyiپارامترهای بیوشیمایی در عضله ماهی بنی،  :6جدول 
 پارامتر جنسیت تعداد انحراف معیار ±میانگین  دامنه بیشینه کمینه

 ماده 36 754/76 ± 771/15 430/71 540/112 110/41 تام دیپیل نر 36 892/69 ± 385/13 720/50 680/094 960/43
 220/33 36 770/43 ± 730/6 720/24 940/57 220/33 تام ریدتری گلیس 080/27 36 414/42 ± 944/7 140/27 220/54 080/27
035/17 761/28 726/11 b778/3 ± 799/22 36 035/17 036/12 195/26 159/14 تام کلسترول a413/3 ± 924/19 36 159/14 

باشند.می 05/0تر از حروف متفاوت بیانگر اختالف در سطح کم                     
 

  بحث

ماهی شیربت  لیپیدیپیرامون پارامترهای  تاکنون رسدنمی نظربه       

بنابراین امکان مقایسه و بحث  صورت گرفته باشد های زیادیپژوهش

در ماهی شیربت با نتایج مطالعات دیگران در  پیرامون این پارامترها

البته با توجه به اختالفات گسترده  ،ردوجود ندادر حال حاضر  این گونه

های مختلف آبزیان ت و کیفیت ساختار محتوای لیپیدی گونهدر کمی

مختلف قابل مشاهده است،  هایپژوهش تطبیق و مقایسه راحتی بابه که

 Svetinaداشت.  هاگونه سایر ها درتطابق نتایج را با پژوهش انتظار نباید

های بیوشیمیایی سرم پارامتر بعضیاثر سن را بر  (2002) همکاران و

درصدی لیپید تام را  80و افزایش قرار داده مورد مطالعه خون کپور

تام . در مورد محتوای لیپیددر سال سوم پرورش گزارش نموده است

ها تام بافت عضالنی کل نمونهبافت عضالنی، میانگین محتوای لیپید

دست دست آمده که آشکارا از نتایج بهگرم در گرم بهمیلی 831/33

گونه پر مصرف  10بر روی  (2001)همکاران  و Osmanبررسی  در آمده

تر است. در همین بررسی گزارش شده غذایی مالزی صورت گرفته کم

تام با افزایش کلسترول تام مطابق است  که افزایش محتوای چربی است

و  Özogulخوانی دارد. در بررسی که این یافته با پژوهش اخیر هم

های ماهیان ترین گونهترین و پرمصرفروی مهم بر که (2007) همکاران

 شیرین و دریایی ترکیه صورت گرفته درصد میانگین محتوای لیپیدآب

درصد و در  4/12تا  01/1های دریایی بین تام به وزن بدن در گونه

درصد گزارش شده است. در  21/3تا  39/0های آب شیرین بین گونه
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پید تام به وزن بدن در کپور این گزارش درصد میانگین محتوای لی

گزارش شده است. در بررسی  درصد 88/0 (Cyprinus carpio) معمولی

غیرجنسی  هایبافت فیزولوژیکی وضعیت و انرژی محتوای فصلی تغییرات

پیشنهاد  (Granado‐Lorencio ،1977و  Encina) Gay slang جنسی و

ذا و ... و گردید فاکتورهای محیطی نظیر دمای آب و دسترسی به غ

گذارد. در بررسی مثلی روی ذخیره انرژی ماهی تاثیر مینیازهای تولید

( مشاهده Khal'ko 2003و  Khal'koتأثیر دما بر میزان لیپید عضله )

یابد. در بررسی تام عضله کاهش میشد که با کاهش دما میزان لیپید

ا و تغییر محتوای لیپید عضله ماهی سفید در دو شرایط فراوانی غذ

ایش محدودیت دسترسی به غذا در یک گروه سنی خـاص در یـک آزم

داری در میزان لیپید اعته توسط همین محققین، اختالف معنیس 24

داری بین محتوای عضله مشاهده نگردید. در این پژوهش ارتباط معنی

در مراحل رسیدگی جنسی ماهی به  لیپید و اندازه ماهی مشاهده شد.

ربی در ره چروز و ذخیزان بلی، میدمثبر بودن روندهای تولیژیعلت انر

بررسی دینامیک  در (.1376)کاظمی و بهمنی،  شودمی مک اهونهگ رخیب

 ،Komova)(Abramis brama) سیم ماهی عضله شیمیایی ترکیب

داری در میزان لیپید ، در مراحل رسیدگی گناد اختالف معنی(2001

حله سوم و چهارم رسیدگی گنادی گزارش نکرد، اما جنس نر در مر

گلیسرید و کلسترول در گذر از مرحله سوم به چهارم میزان تری کاهش

رسیدگی جنسی )زمستان( را گزارش کرد و در مرحله چهارم )بهار( 

کلسترول را مشاهده کرد که  کاهشی گلیسرید و ادامه روندافزایش تری

گذاری و افزایش تغذیه پیش از تخم گلیسرید را به سببافزایش تری

های هورمون سازعنوان پیشبه کلسترول نقش علترا به کلسترول کاهش

دار مشاهده شده در لیپید ماهیچه جنسی توجیه کرد. اختالف معنی

 Kozlovaبررسی  با مطابق شد. نسبت داده فیزیولوژیکی وضعیت به ماده

کار به های ذخیره لیپید در ماهیدامعنوان ان، کبد و عضله به(1998)

های ماهیان لیپید در اکثر گونه ایذخیره ارگان ترینمهم کبد که روندمی

در بررسی خود خاطرنشان  (2004)و همکاران  Rodriguezاست. 

های متابولیسم مهمی در بسیاری از جنبه و حیاتی نقش کبد که کنندمی

ر اسیدهای چرب در ماهی ایفا لیپید مانند دفع، اکسیداسیون و تغیی

گلیسرول سرم  آسیل ( میانگین تری1387ایزدخواستی ). کندمی

 93/416و   26/345ترتیب ماهی شیربت را در جنس نر و ماده به

 آسیلداری بین تریحاضر ارتباط معنی بررسی برخالف و گزارش نمود

ور طبه دست آمدههدست نیاورد و میانگین بجنس به دو سرمی گلیسرول

رخی ( ب1383اران )و همک خواجه است. حاضر بررسی از مشخص باالتر

کمان پرورش رنگین آالیبیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل هایارامترپ

روزه مورد  98های خاکی را در یک دوره پرورشی یافته در استخر

 4/273 ترتیبرا به گلیسیریدو میانگین کلی تری قرار داده سنجش

اند که لیتر گزارش و اعالم نمودهدسی گرم درمیلی

)حمیدیان،  یابدمی کاهش گلیسیریدسن میانگین میزان تری افزایش با

( 2001) و همکاران Svoboda.(1383، خواجه و همکاران؛ 1382

نر و  (Tench) الی ماهی را درهای بیوشیمیایی سرم خون پروفایل

در طی قبل  ودندب شده تحریک روش هورمونیبه مثلماده که برای تولید

ها در دوره قبل از دادند. در ماده زی مورد بررسی قرارریمتخ د ازو بع

 گلیسرول درمقایسه با نرها یافت استیلریزی مقادیر باالی تریتخم

گلیسرول در مرحله پیش  استیلشده است که غلظت باالی تری

بسیار مرحله است که  دلیل سنتز ویتلوژنین در اینگذاری بهتخمک

( محتوای کلسترول تام سرم را در 1387خواستی )ایزد .بر استانرژی

گزارش  76/443و  55/409ترتیب جنس نر و ماده ماهی شیربت به

داری بین کلسترول نموده است و همانند بررسی مذکور ارتباط معنی

طور دست آمده بهدست نیاورد، ولی میانگین بهسرمی دو جنس به

میانگین  Barnhart (1969) بررسی حاضر است. مشخص باالتر از

 گرممیلی 422آالی وحشی  را در ماهی قزل تام کلسترول محتوای

و ( 1383واجه و همکاران ). خلیتر گزارش نموده استدر دسی

 کمان پرورشرنگین آالیماهی قزلتام سرم میانگین کلی کلسترول 

 270±88روزه  98 های خاکی را در یک دوره پرورشییافته در استخر

ایی بر روی های گستردهپژوهشکردند.  لیتر گزارشگرم در دسیمیلی

عوامل موثر بر تغییر محتوای کلسترول تام صورت گرفته است. میزان 

این  دهند، بهکلسترول تام خون حالتی هذلولی مانند از خود نشان می

افزایش پس رو بهیابند و سترتیب که ابتدا با افزایش سن کاهش می

های برخی پارامتر در بررسی (1383واجه و همکاران )گذارند. خمی

کمان پرورش یافته در رنگین آالبیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل

اند که روزه اعالم نموده 98های خاکی را در یک دوره پرورشی استخر

و  Svetina .یابدمی افزایش، با افزایش سن میانگین میزان کلسترول

 سرم های بیوشیمیاییاثر سن را بر برخی پارامتر (2002) نهمکارا

 در را امت یددی لیپدرص 80و افزایش  داده قرار مطالعه مورد خون کپور

 داریکه تغییرات معنییالحزارش نموده است دررورش گوم پال سس

اثر جیره  Barnhart (1969).اندننموده مشاهده تامکلسترول با رابطه در

 پارامترهای بیوشیمیایی برخی غذایی،گونه، سن و جنس را بر روی

با دو  Shastaو  Idaho آالی پرورشیدو گونه ماهی قزلسرم خون 

جیره غذایی متفاوت مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و میانگین میزان 

ترتیب کلسترول را در دو گونه در تغذیه با یک نوع جیره غذایی به

های فوق را در دو گونه لیتر و مقادیر پارامترگرم در دسیمیلی 522

گرم در میلی 355ترتیب مذکور و در تغذیه با نوع دیگری از جیره به

ارت جیره غذایی و گونه ماهی را از عوامل ه. بارنکردلیتر گزارش دسی

. (1383)خواجه و همکاران، داندمؤثر بر میزان برخی از پارامترها می

تواند نشانه اختالل در متابولیسم چربی باشد و ش کلسترول میکاه

خاطر استرس مزمن یا افزایش چربی خون ناشی تواند بهافزایش آن می
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سرم  کلسترولبررسی تغییرات  (.1379)مجابی،  از چربی جیره باشد

 و آلودگی باکتریایی  خون تحت اثر سموم و مواد آلوده کننده شیمیایی

ضوعاتی بوده است که توسط برخی از محققین مورد جمله مونیز از

( اثر سموم مختلف 1985) Hankeو  Gluth مطالعه قرار گرفته است.

و گزارش  های متفاوت بر روی خون و کبد مورد مطالعهرا در زمان

اند که میزان کلسترول تحت تاثیر سموم مختلف دچار کاهش نموده

کمان مبتال به باکتری گینآالی رندر قزل کاهش کلسترول. گرددمی

 (.Granado‐Lorencio، 1977 و Encina) است شده گزارش آئروموناس

Kozlova (1998) یدیپیل باتیترک زانیم نییتع یرو بر خود یبررس در 

 نیترشیب ه،یروس کالیبا اچهیدر انیماه هایگونه و عضله در گناد و کبد

 نیترشیکرد و ب گزارش دیسرگلییعضله و کبد را تر یدیپیدسته ل

 یرسبر جیرا در کبد گزارش نمود که با نتا (% 8/81) دیسریگلیتر زانیم

روی  ( بر2001) و همکاران Osmanدر بررسی دارد.  یخوانحاضر هم

تام گونه اصلی پرمصرف در مالزی صورت دادند، میزان کلسترول 10

ن گرم تعیی 100گرم در میلی 1/49 تا 1/37 را در عضله ماهی بین

( برروی ماهیان دریایی 1990) Millionو  Marcusکردند. در بررسی 

گرم گزارش شده  100گرم در میلی 60تا  30تام بین میزان کلسترول

 گونه ماهی آب ( بر روی سه2008) و همکاران Uysal است. در بررسی

 Rutilus و  Barbus plebejus escherichi،Capoeta capoeta شیرین

rutilus چنین دو شرایط متفاوت آب و هوایی در ماه جوالی و هم در

داری بین محتوای شرایط سرد در ماه ژانویه صورت گرفت تفاوت معنی

و میانگین محتوای  بین این دو مقطع مشاهده نشد در عضالت کلسترول

تا  46/103کلسترول در سه گونه مذکور و در دو مقطع در دامنه بین 

های مطالعه یافته گرم گزارش شده است. 100گرم در میلی 1/150

حاضر نشان داد پروفایل لیپیدی خون در ماهی شیربت ارتباطی با 

های مستقلی رسد توسط مکانیسمنظر میندارد و به کبد و عضله پروفایل

شوند. جنسیت اثرات متفاوتی بر پروفایل لیپیدی داشت کنترل می

و کبد تحت تاثیر جنسیت قرار داشت، که پروفایل چربی سرم صورتیبه

 ولی چنین ارتباطی در عضله ثبت نگردید.
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