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 اثر سطوح مختلف متیونین و تورین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون 

( تغذیه شده با جیره حاوی Acipenser persicus, Borodin, 1897ماهی ایرانی )تاس

  سطوح باالی پروتئین گیاهی
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 1313 دیتاریخ پذیرش:            1313 مهرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های غذا و رفع محدودیتتواند به کاهش هزینه جای پروتئین حیوانی در جیره ماهی، میاستفاده از منابع پروتئین گیاهی به           

حال، اثر استفاده از منابع گیاهی بر ماهی باید بررسی گردد تا مشخص شود چه تاثیری بر دسترسی به پروتئین حیوانی کمک نماید. با این

(Acipenser persicus, Borodin, 1897  ،)( تغذیه شده با جیره حاوی سطوح باالی پروتئین گیاهی )آرد سویا و گلوتن گندم

 48/5درصد تورین و  50/5-6/1های حاوی مطالعه شد. به این منظور، دو آزمایش مجزا انجام شد. در آزمایش اول، ماهیان با جیره

های فوق، سطوح گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، پروتئین درصد( تغذیه شدند. پس از شش هفته تغذیه با جیره 29/5و  7/5متیونین )

گیری شد. نتایج نشان داد که تورین باعث کاهش سطوح سرمی مختلف اندازهکل، آلبومین و گلبولین سرم خون ماهیان در تیمارهای 

چنین، کمبود تورین یا متیونین جیره باعث افزایش سطح گلوکز سرم گردید. تورین و متیونین بهکلسترول و تری گلیسرید گردید. هم

 ماهی ایرانی دارند. متیونین اثر متقابلی بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاس
  

 ماهی ایرانی، تورین، متیونین، سرم خونتاس کلمات کلیدی:

 seyyedmorteza.hoseini@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

 
 

درصد متیونین تغذیه شدند. در آزمایش دوم، ماهیان با چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف تورین )5/58 و 5/10 درصد( و 

طور معنیداری بر سطوح پروتئین کل، آلبومین و گلبولین سرم ماهیان تاثیر گذاشت )P<5/50(. نتایج حاکی از این است که تورین و 

فیزیولوژی ماهی دارند. در این تحقیق، اثر سطوح مختلف تورین و متیونین جیره بر شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی 
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 مقدمه
ماهیان یک منبع پروتئینی مناسب جهت تغذیه انسان        

توانند از شوند. ماهیان مورد تغذیه انسان هم میمحسوب می

باشند. بهصورت پرورشی توانند بهطبیعت صید شوند و هم می

دلیل فشار زیاد بر ذخایر طبیعی ماهیان، استفاده از ماهیان 

عنوان منبع پروتئینی در تغذیه انسان، اهمیت زیادی پرورشی به

پیدا کرده است. تغذیه، از ارکان پرورش ماهی بوده که بخش 

ناسب پروتئینی جهت تولید غذای ماهیان عنوان منبع مماهی به

 گردد که دلیل آن الگوی اسیدآمینه و اسیدمحسوب می پرورشی

ای چرب مناسب، قابلت هضم باال و عدم وجود مواد ضدتغذیه

حال، استفاده از (. با این0991و همکاران،  Watanabeباشد )می

پودر ماهی در جیره ماهیان کم شده است که دلیل آن، قیمت 

عنوان باشد. بنابراین، پروتئین گیاهی بهباال و تولید اندک آن می

جایگزین پودر ماهی در جیره ماهی مطرح شده است. از این 

توان به کنجاله سویا، پروتئین سویا و گلوتن ذرت دسته می

تر و های گیاهی نسبت به پودر ماهی ارزاناشاره نمود. پروتئین

مثالً  ،ای دارندهای تغذیهتتر هستند ولی محدودیدر دسترس

ای، کمبود برخی اسیدهای آمینه و مقدار وجود مواد ضدتغذیه

و همکاران،  Kim) باشنداندک تورین از معایب این مواد می

(. کنجاله سویا پر 8111و همکاران،  Storebakken؛ 8111

بر  ترین پروتئین گیاهی در جیره ماهیان است که عالوهمصرف

ای، دارای تورین و متیونین پایینی بوده تغذیهداشتن مواد ضد

و  Storebakkenتواند در ماهیان مشکل ایجاد کند )که می

 (.0991همکاران، 

متیونین یک اسیدآمینه ضروری برای ماهیان بوده که        

، Wilsonشود )کمبود آن باعث کاهش رشد و کارایی غذا می

پروتئین شرکت  (. تورین یک آمین بوده که در ساختار8111

های باال در فضای بین سلولی جانوران ولی در غلظت کند،نمی

(. در بدن بسیاری از جانوران، Haxtable ،0998شود )یافت می

تواند از متیونین و سیستئین ساخته شود، لذا این تورین می

و  Kimترکیبات اثر متقابلی در جیره ماهی خواهند داشت )

ه که تورین نقش مهمی در تولید (. مشخص شد8111همکاران، 

های مختلف اسیدهای صفراوی و متابولیسم چربی در گونه

و همکاران،   Maita؛8111و همکاران،  Kim) کندماهی بازی می

(. از طرفی، توانایی تولید تورین 8110و همکاران،  Goto؛ 8112

ه، برخی کطوریبه ،از متیونین در ماهیان مختلف، متفاوت است

دارای توانایی باال بوده ( Cyprinus carpioکپورمعمولی )مثل 

(Kim  ،8111و همکاران)  زرد )ماهی دم مانندو برخیSeriola 

quinqueradiataو کفشک )( ماهیParalichthys olivaceus) 

لذا، مطالعه اثر متیونین و تورین در جیره  (.8112همکاران، 

حاضر، اطالعاتی  حال در باشد.ماهیان مختلف، مهم می

 .Aماهی ایرانی )صوص اثر تورین و متیونین در جیره تاسدرخ

persicus وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تورین و )

ایرانی ماهی متیونین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاس

های مبتنی بر ماهی ایرانی توسط جیرهبود. به این منظور، تاس

پروتئین گیاهیِ حاوی سطوح مختلف تورین و متیونین، تغذیه 

گردید و اثر ترکیبی این مواد بر سطوح سرمی تری گلیسیرید، 

 . شدکلسترول، گلوکز، پروتئین کل، آلبومین و گلبولین بررسی 
 

 هاشمواد و رو

این تحقیق در مرکز تحقیقات شهید ناصر : ایش اولآزم       

مدت دو فضلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به

ماهی ایرانی قطعه تاس 082ماه انجام شد. در آزمایش اول، 

 2/01±83/0 :گرم و طول کل 4/32±81/0: )میانگین وزن

لیتر آب،  811مخزن فایبرگالس حاوی  01متر( در سانتی

معرفی شدند )هفت ماهی در هر مخزن(. در هر تانک از یک 

بیوفیلتر جهت هوادهی و بهبود کیفیت آب استفاده گردید. 

شش تیمار آزمایشی شامل سه تکرار )سه مخزن، هر مخزن 

شامل هفت ماهی( برای این بخش از آزمایش در نظر گرفته 

)شاهد  12/1[جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف تورین  2 شد.

آماده  ]درصد 2/0و  8/0 ،12/1 ،24/1 ،81/1 تورین(، افزودن بدون

ها، ابتدا اجزای جیره )شامل تورین( سازی جیرهشد. جهت آماده

سی آب سی 811هم مخلوط شدند و سپس به این مخلوط  با

ازای هر کیلوگرم جیره( اضافه شد. خمیر حاصله توسط چرخ )به

ر آمد و توسط باد پنکه متری( دصورت پلت )سه میلیگوشت به

شد. کلیه  ساعت خشک 01 مدتگراد بهدرجه سانتی 01 در دمای

( تغذیه 0روز توسط جیره شاهد )جدول  04مدت ماهیان به

شدند تا با شرایط آزمایش سازگار شوند. پس از سازگاری، هر 

مدت شش هفته توسط جیره آزمایش مربوطه یک از تیمارها به

 دفعات درصد وزن تر ماهیان و تعداد 8تغذیه، تغذیه شدند. نرخ 

ها تعویض درصد آب مخزن 91 بار در روز بود. روزانه 8 غذادهی،

چنین، بیوفیلترها روزانه شد تا کیفیت آب حفظ شود. هممی

 شد.ها تمیز میشستشو شده و مواد زائد چسبیده به آن

 ای توسطصورت هفتهشیمیایی آب به و فیزیکی خصوصیات

 ,Wagtecch Portable Photometer 7100) فتومتر دستگاه

زیادی از هزینههای تولید را شامل میشود. بهطور کلی، پودر 

فاقد این توانایی هستند ) Kim و همکاران، 8111؛ Takagi و 
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Berkshire, UK) گیری شدند. ماهی از هر تکرار( خون 8ماهی از هر تیمار ) 2شد. در انتهای دوره آزمایش، می گیریاندازه 
 

 های آزمایشی در آزمایش اول: تركيب جيره1جدول 

 اجزای جيره
 درصد تورین

12/1 81/1 24/1 12/1 8/0 2/0 

 81 81 81 81 81 81 آرد سویا 

 09 09 09 09 09 09 ماهی پودر

 09 09 09 09 09 09 گلوتن گندم

 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 آرد گندم

 1 1 1 1 1 1 روغن سویا 

 1 1 1 1 1 1 روغن کلزا

 3 3 3 3 3 3 روغن کتان

 02/1 02/1 02/1 02/1 02/1 02/1 ویتامینیمکمل 

 8 8 8 8 8 8 مکمل معدنی

 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 لیزین

 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 متیونین

 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 فیتاز

 0/1 2/1 9/1 8/0 42/0 1/0 0سلولز

 2/0 8/0 1/1 2/1 82/1 1 تورین

       ترکیب تقریبی 

 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 2/2 )%(رطوبت 

 3/48 0/48 9/40 2/40 3/40 8/40 پروتئین )%(

 4/09 2/09 2/09 2/09 4/09 2/09 چربی )%(

 0/80 1/81 2/81 9/81 8/80 1/81 کربوهیدرات بدون فیبر )%(

 4/1 2/1 2/1 4/1 2/1 2/1 خاکستر )%(

 8/8 2/8 9/8 0/3 8/3 2/3 فیبر )%(

 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 لیزین )%(

 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 متیونین )%(

 2/0 8/0 12/1 24/1 81/1 12/1 تورین )%(

 49/81 42/81 31/81 33/81 81/81 83/81 انرژی خام )کیلوژول بر گرم(
 های آزمایشی مختلف، تورین با سلولز جایگزین گردید.در جیره 0

 
ماهی ایرانی قطعه تاس 14در آزمایش دوم، : آزمایش دوم       

مخزن فایبرگالس  08گرم( در  9/82±10/0: )میانگین وزن

لیتر آب، توزیع شدند )هفت ماهی در هر تانک(.  811حاوی 

چهار تیمار آزمایشی شامل سه تکرار )سه تانک( برای این بخش 

( 8زمایشی )جدول از آزمایش در نظر گرفته شد. چهار جیره آ

 14/1حاوی سطوح مختلف تورین و متیونین )جیره شاهد: 

درصد  04/1جیره تورین:  ،درصد متیونین 1/1درصد تورین + 

درصد تورین  14/1جیره متیونین:  ،درصد متیونین 1/1تورین + 

درصد  04/1جیره تورین + متیونین:  ،درصد متیونین 9/1+ 

مدت ه شد. کلیه ماهیان بهدرصد متیونین( آماد 9/1تورین + 

آال )بیومار( تغذیه شدند تا با شرایط روز توسط غذای قزل 04

 آزمایش سازگار شوند. پس از سازگاری، هر یک از تیمارها به

مدت شش هفته توسط جیره آزمایش مربوطه تغذیه شدند. نرخ 

درصد وزن تر ماهیان و تعداد دفعات غذادهی، دو  2/0تغذیه، 

شد تا ها تعویض میدرصد آب تانک 91بود. روزانه بار در روز 

 شده چنین، بیوفیلترها روزانه شستشوکیفیت آب حفظ شود. هم

شد. در انتهای گیری میای اندازهصورت هفتهشیمیایی آب به

 شدند. گیری دوره آزمایش، شش ماهی از هر تیمار خون

و مواد زائد چسبیده به آنها تمیز میشد. خصوصیات فیزیکی و 
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 های آزمایشی در آزمایش دوم: تركيب جيره2جدول 

 تورین + متيونين متيونين تورین شاهد اجزای جيره

 83 83 83 83 آرد سویا 

 02 02 02 02 ماهی پودر

 84 84 84 84 گلوتن گندم

83/09 آرد گندم  83/09  83/09  83/09  

 2 2 2 2 روغن سویا 

 2 2 2 2 روغن کلزا

 8 8 8 8 روغن کتان

02/1 مکمل ویتامینی  02/1  02/1  02/1  

8/4 مکمل معدنی  8/4  8/4  8/4  

1/1 لیزین  1/1  1/1  1/1  

 8/1 8/1 1 1 متیونین

18/1 فیتاز  18/1 18/1 18/1 

1/1 سلولز  2/1 2/1 4/1 

 0/1 1 0/1 1 تورین

     ترکیب تقریبی 

 2/2 4/2 2/2 2/2 رطوبت )%(

 8/48 8/48 0/48 0/48 پروتئین )%(

 1/04 1/04 9/04 9/04 چربی )%(

 82 0/82 1/82 9/82 کربوهیدرات بدون فیبر )%(

 8/1 8/1 3/1 8/1 خاکستر )%(

 8/8 3/8 4/8 4/8 فیبر )%(

30/8 لیزین )%(  30/8 30/8 30/8 

10/1 متیونین )%(  1/1 98/1 98/1 

 02/1 14/1 02/1 14/1 تورین )%(

 21/09 28/09 21/09 21/09 انرژی خام )کیلوژول بر گرم(

     

بيوشيميایی   هایشاخص گيریاندازه و گيریخون روش       

ماهیانِ صید شده، توسط اسانس میخک با غلظت : سرم خون

سرنگ  گیری توسطهوش شدند. خونگرم بر لیتر بیمیلی 011

های لیتری از ناحیه ورید دمی ماهیان انجام شد. نمونهمیلی 3

ساعت در دمای محیط لخته شدند. سپس، سرم  8مدت خون به

 دقیقه 3مدت دور در دقیقه به 3111با استفاده از سانتریفیوژ )

(Wells  ،جدا شد. نمونه0999و همکاران ) های سرم تا زمان

 گرادسانتی درجه -11 دمای در یی،بیوشیمیا خصوصیات گیریاندازه

 داری شدند. روز نگه 02مدت منجمد و به

گیری تری گلیسیرید، کلسترول، گلوکز، پروتئین کل اندازه       

 Biochrom Libraو آلبومین توسط دستگاه اسپکتروفتومتر )

S22های پارس آزمون انجام شد. گلبولین، ( و با استفاده از کیت

و  Hoseini) دست آمدهآلبومین از پروتئین کل باز تفریق 

Tarkhani ،8103)  . 

گیری اسیدهای اتدازه: گيری اسيدهای آمينهاندازه       

آمینه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع انجام گردید 

(Ovissipour  ،8111و همکاران.) 

 کامالًاین تحقیق در قالب طرح : تجزیه و تحليل آماری       

-Shapiroها توسط آزمون تصادفی انجام شد. نرمال بودن داده

Wilk طرفه و ها توسط تجزیه واریانس یکتایید گردید. داده

داری، گرفتند. سطح معنی تجزیه و تحلیل قرار دانکن مورد آزمون

انحراف معیار ارائه شدند.  ±صورت میانگینها بهبود. داده 12/1

  جهت رسم نمودارها استفاده شد. Excel 2010افزار از نرم
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          نتایج

نشان داده  0نتایج آزمایش اول در شکل : آزمایش اول       

داری بر سطوح طور معنیشده است. میزان تورین جیره به

گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین و 

در گروه  ترین مقدار گلوکز سرمگلبولین سرم تاثیر گذاشت. کم

و  12/1های درصد تورین مشاهده شد. گلوکز سرم در گروه 2/0

تر از داری پایینطور معنیدرصد تورین مشابه هم بوده و به 8/0

درصد تورین بود. سطوح گلوکز  24/1و  81/1، 12/1های گروه

 درصد تورین، مشابه هم بود. 24/1و  81/1، 12/1های گروه

های ترتیب در گروهگلیسرید سرم به حداکثر و حداقل تری       

(. تری گلیسرید 0درصد تورین مشاهده شد )شکل  81/1 و 12/1

درصد تورین، مشابه هم بوده ولی  24/1-2/0های سرم در گروه

 دار داشت. درصد تورین اختالف معنی 81/1و  12/1های با گروه

ی دارطور معنیتورین، به 12/1کلسترول سرمی در گروه        

های کلسترول سرمی در گروه (.0 )شکل ها بودباالتر از سایر گروه

داری طور معنیدرصد تورین مشابه بود ولی به 24/1و  81/1

-2/0های ها بود. کلسترول سرم در گروهتر از سایر گروهپایین

داری با سایر طور معنیدرصد تورین مشابه هم بود ولی به 12/1

 ها اختالف داشت. گروه

دار پروتئین کل و افزایش تورین جیره، باعث کاهش معنی       

 (. 0 )شکل ولی تاثیری بر آلبومین سرم نداشت ،سرم شد گلبولین

 

 
گرم بر كلسترول )ميلیليتر(، گرم بر دسیليتر(، گلوكز )ميلیگرم بر دسی: اثر سطوح مختلف تورین بر  تری گليسرید )ميلی1شکل 

 ماهی ایرانیليتر( سرم تاسليتر( و گلبولين )گرم بر دسیليتر(، آلبومين )گرم بر دسیليتر(، پروتئين كل )گرم بر دسیدسی
باشند. حروف دهنده گلبولین میهای سفید نسانهای خاکستری نشان دهنده آلبومین و میلهدهنده پروتئین کل، میلههای مشکی نشاندر شکل پایین سمت چپ، میله

 دار بین تیمارهاست.دهنده اختالف معنیانگلیسی غیرمشابه، نشان
 

ارائه شده  8نتایج آزمایش دوم در شکل : آزمایش دوم       

های است. سطوح گلوکز سرم در ماهیان تغذیه شده با جیره

های (. میزان گلوکز سرم در گروه8 مختلف، متفاوت بود )شکل

ولی گلوکز سرم  ،تورین و متیونی، با گروه شاهد تفاوتی نداشت

تر از گروه داری پایینطور معنیدر گروه تورین + متیونین به

میزان تری گلیسرید سرم در گروه تورین، مشابه گروه        

های متیونین گلیسرید در گروه(. سطوح تری 8شاهد بود )شکل 

 داری باالتر از گروه شاهد بود. طور معنیو تورین + متیونین به

  .)P<1/12( شاهد بود
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سرم در گروه متیونین و تورین + متیونین  کلسترول سطوح       

طور گروه تورین، به در سرمی کلسترول ولی ،شاهد بود گروه مشابه

 (. 8تر از گروه شاهد بود )شکل داری پایینمعنی

پروتئین کل سرم در گروه شاهد و تورین با هم مشابه بود        

های متیونین و تورین + متیونین نسبت به گروه (. گروه8)شکل 

شاهد پروتئین کل باالتری داشتند. میزان آلبومین سرمی در 

داری + متیونین اختالف معنی های متیونین، تورین و تورینگروه

طور ان گلبولین گروه شاهد بهبا گروه شاهد نداشت. ولی میز

 ها بود. تر از سایر گروهداری پایینمعنی

 

 
 ليتر(، كلسترول گرم بر دسیليتر(، گلوكز )ميلیگرم بر دسی: اثر سطوح مختلف تورین و متيونين بر تری گليسرید )ميلی2شکل 

  ماهی ایرانیليتر(سرم تاسليتر( و گلبولين )گرم بر دسیليتر(، آلبومين )گرم بر دسیكل )گرم بر دسی ليتر(، پروتئينگرم بر دسی)ميلی

باشند. حروف دهنده گلبولین میانشهای سفید ندهنده آلبومین و میلههای خاکستری نشاندهنده پروتئین کل، میلههای مشکی نشاندر شکل پایین سمت چپ، میله

 دار بین تیمارهاست.دهنده اختالف معنیه، نشانانگلیسی غیرمشاب

 

   بحث 

مطالعه حاضر مشخص نمود که تورین و متیونین بر        

گذارند. ماهی ایرانی اثر میخصوصیات بیوشیمیایی سرم تاس

چنین، نتایج آزمایش دوم نشان داد که تورین و متیونین اثر هم

 متقابلی بر خصوصیات بیوشمیایی سرم این ماهی دارند. 

درصد تورین باعث کاهش  12/1-2/0در آزمایش اول،        

ها گردید. احتماالً دلیل دار گلوکز سرم نسبت به سایر گروهمعنی

هاست، نه اثرِ این کاهش، کاهشِ مصرف غذا در این گروه

فیزیولوژیکی تورین. غذاگیریِ ماهیان این تیمارها از هفته سوم 

طور چشمگیری کاهش یافت و این کاهش، ارتباط هبآزمایش 

مستقیم با مقدار تورین جیره داشت. مشخص شده که گرسنگی 

و   Hoseini) شودباعث کاهش میزان گلوکز سرم در ماهیان می

ترین میزان گلوکز سرم در گروه تورین + متیونین دوم، پایین

مشاهده شد. این گروه از نظر میزان تورین و متیونین جیره، 

 04/1درصد و تورین =  9/1شود )متیونین = بهینه محسوب می

درصد پروتئین  8-3درصد(. میزان نیاز به متیونین در ماهیان 

(. در مطالعه حاضر، میزان Wilson  ،8118باشد )میجیره 

( Acipenser transmontanusسفید ) خاویاری ماهی برای که است

( گزارش شده Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگینو قزل

متیونین جیره 8/04 درصد پروتئین جیره بود که مشابه مقداری 

همکاران، 8104a؛ Lopez-Luna و همکاران، 8103(. در آزمایش 
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از نظر میزان تورین و متیونین،  ،(. بنابراینWilson ،8118) است

های آزمایشی، بهینه جیره تورین + متیونین در بین دیگر جیره

شود. لذا، میزان گلوکز سرم این گروه نیز طبیعی محسوب می

شود. در مقایسه با این گروه، گروه شاهد و گروه محسوب می

ای تورین، گلوکز یاالتری داشتند که نشان از بروز استرس تغذیه

( نیز 8100و همکاران )  Zhouدلیل کمبود متیونین دارد.هب

گزارش نمودند که سطوح غیرِبهینه متیونین جیره باعث افزایش 

 ( Sparus macrocephalusگلوکز سرم در ماهی سیم سیاه )

 شود. می

دار میزان کلسترول و تری تورین جیره باعث کاهش معنی       

دلیل جذب تواند بهسرم میگلیسرید سرم شد. کاهش کلسترول 

آن توسط کبد جهت سنتز اسیدهای صفراوی باشد که در 

شوند نهایت به تورین متصل شده و در کیسه صفرا ذخیره می

(Takagi  ،مطالعات پیشین در ماهیان 8112و همکاران .)

اند که تورین باعث کاهش کلسترول سرم مختلف نشان داده

و همکاران،  Maita؛ 8108و همکاران،  Yun) شودمی

(. دلیل کاهش تری گلیسرید 8110و همکاران،   Goto؛8112

سرم در تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف تورین، مشخص 

جاکه تورین بر تولید اسیدهای صفراوی تاثیر نیست. ولی از آن

گذارد و این اسیدها در متابولیسم چربی نقش دارند، کاهش می

ای از تغییر متابولیسم چربی نشانه تواندتری گلیسرید سرم می

(. دلیل افزایش کلسترول 0919و همکاران،   Sargentباشد )

های درصد تورین نسبت به گروه 12/1-2/0های سرم در گروه

چنین، دلیل افزایش تری درصد تورین، هم 24/1و  81/1

درصد تورین نسبت به  24/1-2/0های گلیسرید سرم در گروه

تواند تورین، مشخص نیست. ولی دلیل آن میدرصد  81/1گروه 

صفراوی باشد که تصفیه تری - بروز آسیب در سیستم کبدی

 گلیسرید و کلسترول از خون را دچار اختالل نموده است

(Hoseini   ،و همکارانb8104 ؛Haschek  ،8101و همکاران.) 

در آزمایش دوم، تری گلیسرید سرم در گروه شاهد نسبت        

تورین + متیونین )که از نظر تورین و متیونین بهینه  به گروه

تواند کاهش تر بود. دلیل این کاهش میشود(، پایینتلقی می

غذاگیری در گروه شاهد باشد. غذاگیریِ ماهیان این گروه سه 

دلیل تواند بههفته پس از شروع آزمایش، کاهش یافت می

االً تورین(. ای باشد )کمبود متیونین و احتمکمبودهای تغذیه

مطالعات پیشین نشان داده است که کاهش غذاگیری یا 

شود گرسنگی، باعث کاهش تری گلیسرید سرم در ماهیان می

(Hoseini  ،و همکارانa8104 ؛Hoseini and Ghelichpour ،

(. کلسترول سرم در گروه متیونین باالتر از گروه 8104

ود تورین در گروه دلیل کمبتواند بهتورین + متیونین بود که می

طورکه گفته شد، تورین باعث کاهش متیونین باشد. همان

 شود. کلسترول خون می

درصد  24/1-2/0در آزمایش اول، ماهیان تغذیه شده با        

تری نسبت به گروه تورین، پروتئین کل و گلبولین سرمی کم

 نظر درصد تورین داشتند. در این مورد هم به 81/1شاهد و 

دلیل کاهش غذاگیری باشد. همین د که این کاهش بهرسمی

حالت در آزمایش دوم نیز در گروه شاهد مشاهده شد. چنین 

( نیز گزارش 8104) Ghelichpour و Hoseini نتایجی توسط

 شده است. 

شود که تورین بر میزان چربی سرم گیری مینهایتاً نتیجه       

چنین، تورین و متیونین گذارد. همماهی ایرانی اثر میدر تاس

 گذارند. و پروتئین سرم می اثر متقابلی بر گلوکز، چربی
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