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چکیده
ماهی شیربُت یک گونه بومی استان خوزستان و از مهمترین گونهها از دیدگاه صنعت و صیادی میباشد .اطالعات کافی در مورد
پارامترهای بیوشیمیایی و متابولیسم درباره این گونه در دسترس نیست .بنابرین در این تحقیق اثر بر جنسیت بر پارامترهای لیپید و لیپوپروتئین در
سرُم ،کبد و عضله شیربت پرورشی مورد مطالعه قرار گرفت .جهت اجرای این پروژه 72 ،قطعه ماهی بالغ ( 36نر و  36ماده) از مجموعه پرورشی
آزادگان منتقل گردیده و مورد آزمایش قرار گرفتند .خونگیری از ناحیه باله دمی صورت گرفت و پس از آسانکشی نمونههای کبد و عضله اخذ
شد .نمونههای کبد و عضله به حجم  1گرم ،توسط حالل آلی چربیزدایی شده و بهروش اسپکتوفتومتری مورد آنالیز قرار گرفت .نتایج اینگونه
نشان میدهند که چربی کل LDL-c ،VLDL-c ،HDL-c ،TC ،TG ،در سرم بهترتیب 36/343 ،71/65 ،252/958 ،179/88 ،488/174
و  128/041میلیگرم در دسیلیتر تعیین گردید .مقدار چربی کل TC ،TG ،در کبد بهترتیب  43/109 ،73/407و  1/053و در عضله بهترتیب
 19/417 ،33/831و  0/703میلیگرم در گرم بودند .اطالعات بهدست آمده در این مطالعه نشان داد که بین جنس نر و ماده در چربی کل،TG ،
 TCو  VLDL-cدر سرم اختالف معنیداری وجود دارد ( ،)P<0/05ولی در عضله مقدار چربی کل TC ،TG ،اختالف معنیداری بین دو
جنس نر و ماده مشاهده نشد (.)P<0/05
کلمات کلیدی :سرم ،کبد ،عضله ،تریگلیسرید کل ،کلسترول کل
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شریفی و همکاران

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

مقدمه
امروزه دیگر اهمیت و مزایای مصرف منظم گوشت ماهی بر کسی
پوشیده نیست .این موضوع سبب شده است که مطالعات تغذیهای بر
روی ماهیها ،عمده پژوهشها را در حوزه مطالعات آبزیان و آبزی
پروری شامل شود .در مطالعات تغذیهای بر روی ماهیها ،لیپیدها احتماالً
مهمترین گروه بین دستههای اصلی مواد مغذی بیوشیمیایی هستند،
اگرچه این گفته لزوماً به معنای اهمیت بیشتر لیپیدها نسبت به
پروتئینها یا کربوهیدراتها و یا مواد ریزمغذی (،)Micronutrients
نیست .اهمیت بررسی لیپیدها در ماهیان به محتوای باالی لیپیدی
در ارگانهای زیادی از آنها برمیگردد و همچنین به این علت که
ماهی ها منبع بسیار غنی از اسیدهای چندغیراشباع سری امگا3-
( )n-3 series PUFA =Polyunsaturated fatty acidهستند .که مورد
اخیر در مورد بهداشت و تغذیه انسانی در دو دهه اخیر بهشدت مورد
توجه قرار گرفته است .ماهی شیربت ( )Barbus grypusاز خانواده
 Cyprinidaeبزرگترین خانواده ماهیان آب شیرین ()1994 ،Nelson
و یکی از گونههای بومی ایران میباشد که در حوضه آبریز خلیج فارس،
رودخانههای دشت خوزستان و حوزه رودخانههای دجله فرات پراکنش
دارد ( Dorostghoalو همکاران .)2009 ،این ماهی بنتوپالژیک و ساکن
آبهای شیرین در مناطق تحت حارهای میباشد و یکگونه همهچیزخوار
بوده که در سنین باال به رژیم گوشتخواری روی میآورد .این گونه
دارای اهمیت اقتصادی در میان مردم محلی است و یک گونه مهم
تجاری در آبزیپروری ایران بهشمار میرود .با توجه به محدود بودن
پراکندگی جغرافیایی اینگونه به کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه،
فقدان وجود اطالعات پایه از وضعیت متابولیسمی و پارامترهای
بیوشیمیایی ماهی مذکور بهشدت احساس میشود .و با توجه به ضرورت
یاد شده مطالعات کمی و کیفی لیپیدها در آبزیان بررسی حاضر در
نظر دارد برخی از مهمترین پارامترهای لیپیدی شامل لیپید تام
( ،)Total Lipidتریگلیسرید ( ،)Triglycerideکلسترول کل ( Total
 LDL ،HDL ،)Cholesterolو  VLDLمیباشند .البته باید توجه کرد
که تفاوت گونه تنها متغیر بروز تفاوت در کمیت و کیفیت ساختار
محتوای لیپیدی نیست و عوامل بسیار زیادی در ماهیان سبب بروز
این تفاوتها میشوند که به بروز تفاوتهای آشکار و حتی گاهی نتایج
متناقض در پژوهشهای درون یک گونه منتهی میشوند که میتوان
از این بین به فاکتورهای متعددی ازجمله فصل ،جیره ،شرایط پرورش،
فصل صید ،عوامل جغرافیایی ،سن و بلوغ ،بافت نمونهگیری شده و
خصوصیات آب ،خصوصاً دمای آب ،اشاره کرد ( Hatami Nasariو
همکاران2014 ،؛  Karimiو همکاران2013 ،؛  .)1998 ،Dietschyحتی
برخی مسیرهای متابولیسم لیپید و اسیدهای چرب در گونههای مختلف
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با هم متفاوت است .بنابراین وقتی از روشهای بیوشیمیایی در تشخیص
بیماریهای ماهی استفاده میشود باید فاکتورهای مؤثر بر پارامترها
را مدنظر داشت (خواجه و همکاران .)1383 ،این مطالعه با هدف تعیین
مقادیر این شاخص ها در سرم و همچنین لیپید تام ،تریگلیسرید و
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.

مواد و روشها
تعداد  72قطعه ماهی شیربُت بالغ شامل  36ماهی نر و  36ماهی
ماده از مرکز پرورش ماهی آزادگان صید و توسط تانکهای مخصوص
حمل ماهی ،ضمن هوادهی با استفاده از کپسول اکسیژن ،به دانشکده
دامپزشکی دانشگاه شهید چمران منتقل شدند .ماهیان پس از هم دما
کردن آب ،به آکواریومهای مستقر در بخش بهداشت و بیماریهای
آبزیان که بدینمنظور آماده گردیده بودند ،منتقل شدند و بعد از یک
هفته نگهداری در آکواریوم بهمنظور رفع استرس ،از آنها خونگیری
صورت گرفت .ماهیان مورد مطالعه با ماده بیهوشی -2فنوکسی اتانول
 )Merck, Germany( %0/2بیهوش شده و نمونههای خون از ماهیان
اخذ شد .خونگیری از ساقه دمی با استفاده از سرنگ  2میلیلیتری
انجام شد .نمونههای خون در لولههای آزمایش فاقد ماده ضدانعقاد
جمعآوری و پس از لخته شدن بهمدت  10دقیقه با سرعت  3000دور
ده دقیقه سانتریفوژ و سرمهای جدا شده تا زمان انجام آزمایشات
بیوشیمیایی در فریزر  -20درجه سانتیگراد نگهداری میشدند .پس
از خونگیری ،نمونههایی از عضله سینه وکبد به وزن تقریبی  1گرم
گرفته شده و در فریزر -20درجه سانتیگراد تا هنگام انجام آزمایشات
بیوشیمیایی ،نگهداری شدند .استخراج لیپیدهای کبدی و عضالنی با
استفاده از روش تعدیل یافته ( Haraو  )1978 ،Radinانجام گرفت.
بهطور خالصه دراین روش 0/5گرم از هر یک از نمونههای کبدی و یا
عضالنی در یک هاون چینی بهخوبی ساییده و له شده و سپس به یک
لوله آزمایش حاوی  9میلیلیتر از حالل استخراجکننده هگزان-ایزوپروپانل
( )2: 3و تعداد  5عدد ساچمه شیشهای افزوده شده و بهمدت  8ساعت
در دمای اتاق روی دستگاه شیکر هموژنیزه شد ،بعد از هموژنیزه شدن،
نمونهها بهمدت 15دقیقه با دور  1000gسانتریفوژ شدند .بخش فوقانی
جدا و با افزودن محلول سولفات سدیم اشباع آبگیری شده و در نهایت
فاز آلی آن جدا شد .در ادامه لولههای حاوی فاز آلی بهوسیله پمپ هوا،
هوادهی شده تا عصاره موجود در آنها کامالً خشک شود ،سپس در
حجم معینی از ایزوپروپانول حل شده و جهت اندازهگیری کلسترول تام
 ،(TC) TCتری آسیل گلیسرول )(TGو لیپید تام بهکار رفت (صفری
و همکاران.)1386 ،
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آزمایشات بیوشیمیایی در سه سطح سرم ،عضله و کبد و با
بررسی شاخصهای لیپید تام TC ،کلسترول تام TG ،تریگلیسرید و
 HDL-Cانجام شد و میزان  LDL-Cو  VLDL-Cنیز محاسبه شد.
اندازهگیری لیپید تام بهروش رنگسنجی شیمیایی توسط واکنش
سولفو-فسفو-وانیلین انجام گرفت ( Fringsو همکاران .)1972 ،کلسترول،
تریگلیسرید LDL ،VLDL ،و  HDLبا استفاده از کیتهای شرکت
پارس آزمون (کرج ،ایران) اندازهگیری شد.
کلیه دادهها بهصورت میانگین ±خطای استاندارد بیان شدهاند.
با استفاده از آزمون  Shapiro- Wilkنرمال بودن دادهها مشخص شد،
سپس مقایسه میانگین سطوح تمامی فاکتورها در دو جنس نر و ماده
در نمونههای هر بافت با استفاده از آزمون  t- testدر سطح معنیداری
 P<0/05انجام شد.

نتایج
محتوای لیپید تام سرم در جنس ماده بهطور معنیداری بیشتر
از جنس نر بود ( .)P<0/05در بررسی حاضر میانگین محتوای تریآسیل
گلیسرول مجموع نمونههای سرم دو جنس  179/880میلیگرم در
دسیلیتر بهدست آمد (جدول  .)1میانگین محتوای تریآسیل گلیسرول
سرم دو جنس نر و ماده بهترتیب  169/445و  192/130میلیگرم در
دسیلیتر بود که اختالف معنیداری بین محتوای تریآسیلگلیسرول

سرم دو جنس را نشان میدهد (()P<0/05جدول  .)4میانگین محتوای
لیپید تام کبد کل نمونهها  73/407میلیگرم در هر گرم تعیین شد
(جدول  )2و اختالف معنیداری بین دو جنس نر و ماده ثبت نگردید
(( )P<0/05جدول  .)5میانگین تریآسیلگلیسرول عضله کل نمونهها
 19/417میلیگرم در گرم و در دو جنس نر و ماده بهترتیب 16/647
و  22/054میلیگرم در گرم بهدست آمد (جداول  3و )6که اختالف
معنیداری را در بین دو جنس نشان داد ( .)P<0/05میانگین تریآسیل
گلیسرول کبد کل نمونهها  43/109میلیگرم در گرم و در دو جنس
نر و ماده بهترتیب  42/414و  43/770میلیگرم در گرم اندازهگیری شد
که اختالف معنیداری را در بین دو جنس نشان نداد ( .)P<0/05در
بررسی حاضر محتوای کلسترول تام مجموع نمونههای سرم دو جنس
 252/958میلیگرم در دسیلیتر بهدست آمده و اختالف معنیداری
بین حاضر محتوای کلسترول تام مجموع نمونههای سرم دو جنس
مشاهده نشد ( .)P<0/05میانگین کلسترولتام عضله کل نمونهها 4/160
میلیگرم در گرم و در دو جنس نر و ماده بهترتیب  3/704و 4/595
میلی گرم در گرم بهدست آمده که اختالف معنیداری را در بین دو
جنس نشان میدهد ( .)P<0/05میزان کلسترولتام کبد کل نمونهها
 21/326میلیگرم در گرم و در دو جنس نر و ماده بهترتیب 22/799
و  19/924میلیگرم در گرم بهدست آمده که اختالف معنیداری را
در بین دو جنس نشان داد (.)P<0/05

جدول  :1میزان پارامترهای لیپیدی در نمونههای سرم ماهی بنی  ،Mesopotamichthys sharpeyiبر مبنای میلیگرم در دسیلیتر
پارامتر
لیپید تام
تریگلیسرید تام
کلسترول تام
HDL-C
VLDL-C
LDL-C

تعداد
72
72
72
72
72
72

میانگین  ±انحراف معیار
488/174 ± 98/568
179/880 ± 39/162
252/958 ± 51/310
71/650 ± 13/121
36/343 ± 7/468
128/041 ± 27/759

دامنه
483/220
159/510
222/950
46/540
30/890
106/690

کمینه
232/100
90/080
162/050
51/900
19/030
73/570

بیشینه
715/320
249/590
385/000
98/440
49/920
180/260

جدول  :2میزان پارامترهای لیپیدی در نمونههای کبد ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi ،بر مبنای میلیگرم در گرم
پارامتر
لیپید تام
تریگلیسرید تام
کلسترول تام

تعداد
72
72
72

میانگین  ±انحراف معیار
73/407 ± 14/884
43/109 ± 7/286
21/326 ± 3/837

دامنه
71/430
30/860
14/602

بیشینه
112/540
57/940
28/761

کمینه
41/110
27/080
14/159

جدول  :3میزان پارامترهای لیپیدی در نمونههای عضله ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi ،بر مبنای میلیگرم در گرم
پارامتر
لیپید تام
تریگلیسرید تام
کلسترول تام

تعداد
72
72
72

میانگین  ±انحراف معیار
33/831 ± 9/108
19/417 ± 4/956
4/160 ± 0/982

دامنه
35/958
20/500
3/466

بیشینه
54/855
30/860
6/022

کمینه
18/870
10/360
2/556
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جدول  :4پارامترهای بیوشیمایی در سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi ،براساس جنسیت ماهی بر مبنای میلیگرم در دسیلیتر
پارامتر
لیپید تام
تری گلیسرید تام
کلسترول تام
HDL

VLDL

LDL

جنسیت

تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

دامنه

بیشینه

کمینه

نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

411/889 ± 89/969a
488/995 ± 93/200b
169/445 ± 36/914a
192/130 ± 38/922b
261/513 ± 52/857
244/014 ± 49/247
70/842 ± 14/305
72/413 ± 12/267
33/889 ± 7/383a
39/355 ± 6/537b
146/076 ± 29/014
119/023 ± 23/525

311/030
359/180
137/500
159/510
188/640
180/010
46/540
35/780
27/500
24/130
78/250
65/780

543/130
715/320
232/640
249/590
385/000
342/060
98/440
90/440
46/530
49/920
180/260
139/350

232/100
356/140
95/140
90/080
196/360
162/050
51/900
54/660
19/030
25/790
102/010
073/570

حروف متفاوت بیانگر اختالف در سطح کمتر از  0/05میباشند.

جدول  :5پارامترهای بیوشیمایی در کبد ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi ،براساس جنسیت ماهی بر مبنای میلیگرم در گرم
کمینه
بیشینه
دامنه
میانگین  ±انحراف معیار
تعداد
جنسیت
پارامتر
18/870
39/670
20/800
27/610 ± 5/717a
36
نر
لیپید تام
25/155
54/855
29/700
39/755 ± 7/702b
36
ماده
a
10/360
22/580
12/220
16/647 ± 3/619
36
نر
تری گلیسرید تام
14/720
30/860
16/140
22/054 ± 4/659b
36
ماده
2/556
5/422
2/866
3/704 ± 3/619a
36
نر
کلسترول تام
3/022
6/022
3/000
4/595 ± 4/659b
36
ماده
حروف متفاوت بیانگر اختالف در سطح کمتر از  0/05میباشند.

جدول  :6پارامترهای بیوشیمایی در عضله ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi ،براساس جنسیت ماهی بر مبنای میلیگرم در گرم
کمینه
بیشینه
دامنه
میانگین  ±انحراف معیار
تعداد
جنسیت
پارامتر
43/960
094/680
50/720
69/892 ± 13/385
36
نر
لیپید تام
41/110
112/540
71/430
76/754 ± 15/771
36
ماده
27/080
54/220
27/140
42/414 ± 7/944
36
27/080
تری گلیسرید تام
33/220
57/940
24/720
43/770 ± 6/730
36
33/220
17/035
28/761
11/726
22/799 ± 3/778b
36
17/035
کلسترول تام
14/159
26/195
12/036
19/924 ± 3/413a
36
14/159
حروف متفاوت بیانگر اختالف در سطح کمتر از  0/05میباشند.

بحث
بهنظر نمیرسد تاکنون پیرامون پارامترهای لیپیدی ماهی شیربت
پژوهشهای زیادی صورت گرفته باشد بنابراین امکان مقایسه و بحث
پیرامون این پارامترها در ماهی شیربت با نتایج مطالعات دیگران در
این گونه در حال حاضر وجود ندارد ،البته با توجه به اختالفات گسترده
در کمیت و کیفیت ساختار محتوای لیپیدی گونههای مختلف آبزیان
که بهراحتی با تطبیق و مقایسه پژوهشهای مختلف قابل مشاهده است،
نباید انتظار تطابق نتایج را با پژوهشها در سایر گونهها داشتSvetina .
و همکاران ( )2002اثر سن را بر بعضی پارامترهای بیوشیمیایی سرم
خون کپور مورد مطالعه قرار داده و افزایش 80درصدی لیپید تام را
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در سال سوم پرورش گزارش نموده است .در مورد محتوای لیپیدتام
بافت عضالنی ،میانگین محتوای لیپیدتام بافت عضالنی کل نمونهها
 33/831میلیگرم در گرم بهدست آمده که آشکارا از نتایج بهدست
آمده در بررسی  Osmanو همکاران ( )2001بر روی  10گونه پر مصرف
غذایی مالزی صورت گرفته کمتر است .در همین بررسی گزارش شده
است که افزایش محتوای چربی تام با افزایش کلسترول تام مطابق است
که این یافته با پژوهش اخیر همخوانی دارد .در بررسی  Özogulو
همکاران ( )2007که بر روی مهمترین و پرمصرفترین گونههای ماهیان
آبشیرین و دریایی ترکیه صورت گرفته درصد میانگین محتوای لیپید
تام به وزن بدن در گونههای دریایی بین  1/01تا  12/4درصد و در
گونههای آب شیرین بین  0/39تا  3/21درصد گزارش شده است .در

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

این گزارش درصد میانگین محتوای لیپید تام به وزن بدن در کپور
معمولی ( 0/88 )Cyprinus carpioدرصد گزارش شده است .در بررسی
تغییرات فصلی محتوای انرژی و وضعیت فیزولوژیکی بافتهای غیرجنسی
و جنسی  Encina( Gay slangو  )1977 ،Granado‐Lorencioپیشنهاد
گردید فاکتورهای محیطی نظیر دمای آب و دسترسی به غذا و  ...و
نیازهای تولیدمثلی روی ذخیره انرژی ماهی تاثیر میگذارد .در بررسی
تأثیر دما بر میزان لیپید عضله ( Khal'koو  )2003 Khal'koمشاهده
شد که با کاهش دما میزان لیپیدتام عضله کاهش مییابد .در بررسی
تغییر محتوای لیپید عضله ماهی سفید در دو شرایط فراوانی غذا و
محدودیت دسترسی به غذا در یک گروه سنی خـاص در یـک آزمایش
 24ساعته توسط همین محققین ،اختالف معنیداری در میزان لیپید
عضله مشاهده نگردید .در این پژوهش ارتباط معنیداری بین محتوای
لیپید و اندازه ماهی مشاهده شد .در مراحل رسیدگی جنسی ماهی به
علت انرژیبر بودن روندهای تولیدمثلی ،میزان بروز و ذخیره چربی در
برخی گونهها کم میشود (کاظمی و بهمنی .)1376 ،در بررسی دینامیک
ترکیب شیمیایی عضله ماهی سیم (،Komova()Abramis brama
 ،)2001در مراحل رسیدگی گناد اختالف معنیداری در میزان لیپید
جنس نر در مرحله سوم و چهارم رسیدگی گنادی گزارش نکرد ،اما
کاهش میزان تریگلیسرید و کلسترول در گذر از مرحله سوم به چهارم
رسیدگی جنسی (زمستان) را گزارش کرد و در مرحله چهارم (بهار)
افزایش تریگلیسرید و ادامه روند کاهشی کلسترول را مشاهده کرد که
افزایش تریگلیسرید را به سبب افزایش تغذیه پیش از تخمگذاری و
کاهش کلسترول را بهعلت نقش کلسترول بهعنوان پیشساز هورمونهای
جنسی توجیه کرد .اختالف معنیدار مشاهده شده در لیپید ماهیچه
ماده به وضعیت فیزیولوژیکی نسبت داده شد .مطابق با بررسی Kozlova
( ،)1998کبد و عضله بهعنوان اندامهای ذخیره لیپید در ماهی بهکار
میروند که کبد مهمترین ارگان ذخیرهای لیپید در اکثر گونههای ماهیان
است Rodriguez .و همکاران ( )2004در بررسی خود خاطرنشان
میکنند که کبد نقش حیاتی و مهمی در بسیاری از جنبههای متابولیسم
لیپید مانند دفع ،اکسیداسیون و تغییر اسیدهای چرب در ماهی ایفا
میکند .ایزدخواستی ( )1387میانگین تری آسیل گلیسرول سرم
ماهی شیربت را در جنس نر و ماده بهترتیب  345/26و 416/93
گزارش نمود و برخالف بررسی حاضر ارتباط معنیداری بین تریآسیل
گلیسرول سرمی دو جنس بهدست نیاورد و میانگین بهدست آمده بهطور
مشخص باالتر از بررسی حاضر است .خواجه و همکاران ( )1383برخی
پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورش
یافته در استخرهای خاکی را در یک دوره پرورشی  98روزه مورد
سنجش قرار داده و میانگین کلی تریگلیسیرید را بهترتیب 273/4
میلیگرم در دسیلیتر گزارش و اعالم نمودهاند که
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با افزایش سن میانگین میزان تریگلیسیرید کاهش مییابد (حمیدیان،
1382؛ خواجه و همکاران Svoboda.)1383 ،و همکاران ()2001
پروفایلهای بیوشیمیایی سرم خون را در الی ماهی ( )Tenchنر و
ماده که برای تولیدمثل بهروش هورمونی تحریک شده بودند در طی قبل
و بعد از تخمریزی مورد بررسی قرار دادند .در مادهها در دوره قبل از
تخمریزی مقادیر باالی تریاستیل گلیسرول درمقایسه با نرها یافت
شده است که غلظت باالی تریاستیل گلیسرول در مرحله پیش
تخمکگذاری بهدلیل سنتز ویتلوژنین در این مرحله است که بسیار
انرژیبر است .ایزدخواستی ( )1387محتوای کلسترول تام سرم را در
جنس نر و ماده ماهی شیربت بهترتیب  409/55و  443/76گزارش
نموده است و همانند بررسی مذکور ارتباط معنیداری بین کلسترول
سرمی دو جنس بهدست نیاورد ،ولی میانگین بهدست آمده بهطور
مشخص باالتر از بررسی حاضر است )1969( Barnhart.میانگین
محتوای کلسترول تام را در ماهی قزل آالی وحشی  422میلیگرم
در دسیلیتر گزارش نموده است .خواجه و همکاران ( )1383و
میانگین کلی کلسترول تام سرم ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورش
یافته در استخرهای خاکی را در یک دوره پرورشی  98روزه 270±88
میلیگرم در دسیلیتر گزارش کردند .پژوهشهای گستردهایی بر روی
عوامل موثر بر تغییر محتوای کلسترول تام صورت گرفته است .میزان
کلسترول تام خون حالتی هذلولی مانند از خود نشان میدهند ،به این
ترتیب که ابتدا با افزایش سن کاهش مییابند و سپس رو بهافزایش
میگذارند .خواجه و همکاران ( )1383در بررسی برخی پارامترهای
بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزلآال رنگینکمان پرورش یافته در
استخرهای خاکی را در یک دوره پرورشی  98روزه اعالم نمودهاند که
با افزایش سن میانگین میزان کلسترول ،افزایش مییابد Svetina .و
همکاران ( )2002اثر سن را بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم
خون کپور مورد مطالعه قرار داده و افزایش  80درصدی لیپید تام را در
سال سوم پرورش گزارش نموده است درحالیکه تغییرات معنیداری
در رابطه با کلسترولتام مشاهده ننمودهاند )1969(Barnhart .اثر جیره
غذایی،گونه ،سن و جنس را بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی
سرم خون دو گونه ماهی قزلآالی پرورشی  Idahoو  Shastaبا دو
جیره غذایی متفاوت مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و میانگین میزان
کلسترول را در دو گونه در تغذیه با یک نوع جیره غذایی بهترتیب
 522میلیگرم در دسیلیتر و مقادیر پارامترهای فوق را در دو گونه
مذکور و در تغذیه با نوع دیگری از جیره بهترتیب  355میلیگرم در
دسیلیتر گزارش کرد .بارنهارت جیره غذایی و گونه ماهی را از عوامل
مؤثر بر میزان برخی از پارامترها میداند(خواجه و همکاران.)1383 ،
کاهش کلسترول میتواند نشانه اختالل در متابولیسم چربی باشد و
افزایش آن میتواند بهخاطر استرس مزمن یا افزایش چربی خون ناشی
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 کبد و عضله ماهی شیربُت پرورشی،مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون
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شریفی و همکاران

 بررسی تغییرات کلسترول سرم.)1379 ،از چربی جیره باشد (مجابی
خون تحت اثر سموم و مواد آلوده کننده شیمیایی و آلودگی باکتریایی
نیز ازجمله موضوعاتی بوده است که توسط برخی از محققین مورد
) اثر سموم مختلف1985( Hanke  وGluth .مطالعه قرار گرفته است
را در زمانهای متفاوت بر روی خون و کبد مورد مطالعه و گزارش
نمودهاند که میزان کلسترول تحت تاثیر سموم مختلف دچار کاهش
 کاهش کلسترول در قزلآالی رنگینکمان مبتال به باکتری.میگردد
.)1977 ،Granado‐Lorencio  وEncina( آئروموناس گزارش شده است
) در بررسی خود بر روی تعیین میزان ترکیبات لیپیدی1998( Kozlova
 بیشترین،کبد و گناد و عضله در گونههای ماهیان دریاچه بایکال روسیه
دسته لیپیدی عضله و کبد را تریگلیسرید گزارش کرد و بیشترین
) را در کبد گزارش نمود که با نتایج بررسی%81/8( میزان تریگلیسرید
) بر روی2001(  و همکارانOsman  در بررسی.حاضر همخوانی دارد
 میزان کلسترولتام، گونه اصلی پرمصرف در مالزی صورت دادند10
 گرم تعیین100  میلیگرم در49/1  تا37/1 را در عضله ماهی بین
) برروی ماهیان دریایی1990( Million  وMarcus  در بررسی.کردند
 گرم گزارش شده100  میلیگرم در60  تا30 میزان کلسترولتام بین
) بر روی سه گونه ماهی آب2008(  و همکارانUysal  در بررسی.است
Rutilus  وCapoeta capoeta ،Barbus plebejus escherichi شیرین
 در دو شرایط متفاوت آب و هوایی در ماه جوالی و همچنینrutilus
شرایط سرد در ماه ژانویه صورت گرفت تفاوت معنیداری بین محتوای
کلسترول عضالت در بین این دو مقطع مشاهده نشد و میانگین محتوای
 تا103/46 کلسترول در سه گونه مذکور و در دو مقطع در دامنه بین
 یافتههای مطالعه. گرم گزارش شده است100  میلیگرم در150/1
حاضر نشان داد پروفایل لیپیدی خون در ماهی شیربت ارتباطی با
پروفایل عضله و کبد ندارد و بهنظر میرسد توسط مکانیسمهای مستقلی
 جنسیت اثرات متفاوتی بر پروفایل لیپیدی داشت.کنترل می شوند
،بهصورتیکه پروفایل چربی سرم و کبد تحت تاثیر جنسیت قرار داشت
.ولی چنین ارتباطی در عضله ثبت نگردید

منابع
 بررسی برخی از پارامترهای غیرالکترولیتی.1387 ؛. ز،ایزدخواستی
 پایان،) خوزستانBarbus grypus( سرم خون ماهی شیربت پرورشی
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