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 09-413-09 شماره:

 92/19/1403 تاریخ:

شناسري اكسيداني سرم و تغييررا  بافتهاي كبدي و آنتيزيمبررسي اثر سطوح مختلف تورين بر فعاليت آن عنوان::

  (Acipenser persicusبرون )كبد ماهي قره

 پور سيدعباس حسيني، سيدمرتضي حسيني، مليکا قليچ :ه)گا:(نایسند

 09-413-09  شماره شناسهبا  يقاتيطرح تحق افته:یمنبع 

 برون  شناسي، قرهاي كبدي، بافتهاكسيدان، آنزيمهاي آنتيآنزيم هاي كليدي:ونژه

  علمی هاي كاتاهیافته
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 هاترین یافتهمهم

 درصد تورين كمتر بود. 6/1و  9/1مشاهده شد ولي در تيمار شاهد،  ي آزمايشيآسيب كبدي در تمام تيمارها 

  برون شد.درصد جيره باعث بروز استرس اكسيداتيو در ماهي قره 5/9-6/1تورين در سطوح 

 95/9 را كاهش داد.  درصد تورين استرس اكسيداتيو 

 مقدمه )شرح مساله(

 حلي مناسب جهت افزايش توليد پروتئين، استفاده بهينه از منابعصنعت پرورش آبزيان رشد سريعي داشته و راه

آن  پايدارتوليد  هكنندتواند تضمينبرون ميقرهماهي باشد. پرورش و كاهش فشار صيد بر منابع طبيعي مي غذايي

و تحمل كيفيت پايين آب، باال پذيري ، قابليت تراكممناسبيع، ضريب تبديل غذايي دليل رشد سرباشد. به

هاي پودر ترين جايگزينباشند. منابع پروتئين گياهي از مهممند به پرورش اين گونه ميدهندگان ماهي عالقهپرورش

تواند در پرورش شوند. ولي اين منابع داراي تورين اندكي هستند كه ميماهي در جيره ماهيان پرورشي محسوب مي

هاي حاوي سطوح باالي پروتئين گياهي ممکن است باعث باال ماهي مشکل ايجاد كند. لذا، افزودن تورين به جيره

 رفتن عملکرد ماهي شود. 

 نهميت ماضاع

عملکرد ماهيان خاوياري، بررسي اثر تورين بر ماهي  برون و عدم بررسي اثر تورين بربا توجه به اهميت ماهي قره

   ارزشمند خواهد بود.برون قره
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 ها، جدنول و سایر مستندنت(ر شکلنطالعات تکميلی )مشتمل ب

 
 دهنده تجمع چربی در کبد است.برون در تیمار شاهد نشانخصوصیات بافتی کبد ماهی قره -1-4شکل 

 

 
 درصد تورین  2/9شده با برون تغذیههی قرهخصوصیات بافتی کبد ما -3-4شکل 

  باشد.ای میهستههای سفید تکدهنده تجمع چربی، نکروز و حضور سلولنشان

 

های آلکالین فسفاتاز )واحد در لیتر(، آالنین ترنس آمیناز )واحد در لیتر(، آسپارتات ترنس آمیناز )واحدد میزان فعالیت آنزیم -1-4جدول 

برون در تیمارهای مخنلف. حروف انگلیسی لیتر( در ماهی قرهلیتر( و کاتاالز )واحد بر میلیید دیسموتاز )واحد بر میلیدر لیتر(، سوپراکس

   باشد.دار بین تیمارها میدهنده اختالف معنیمتفاوت نشان

 كاتاالز سوپراكسيد ديسموتاز آسپارتا  ترنس آميناز آالنين ترنس آميناز آلکالين فسفاتاز 

 a5/14 ± 8/115 a35/5 ± 4/36 a1/18 ± 8/159 a1/14 ± 9/119 a99/1 ± 93/8 شاهد

95/9 a9/19 ± 5/119 b64/4 ± 1/44 b9/11 ± 1/43 b99/8 ± 1/05 b80/9 ± 54/5 

5/9 b9/11 ± 4/86 c08/9 ± 8/94 a1/10 ± 4/154 a1/13 ± 4/115 a08/9 ± 65/4 

8/9 b1/19 ± 5/85 c11/4 ± 4/94 a4/13 ± 3/115 a0/19 ± 8/190 a19/1 ± 80/4 

9/1 b15/8 ± 6/84 c01/4 ± 3/96 a9/16 ± 4/154 a8/11 ± 3/118 a83/9 ± 30/4 

6/1 b95/0 ± 4/86 b55/3 ± 1/41 a9/10 ± 1/164 a5/19 ± 6/198 a04/9 ± 08/4 

 


