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  92- 314-91 :شماره
 14/2/1394  :تاریخ

هـاي ایمنـی غیراختـصاصی سـرم مـاهی       هـا و شـاخص    پـروتئین بررسی اثر سطوح مختلف تورین بر سطوح لیپو    :عنـوان 
  ) Acipenser persicus(برون  قره
  

  سیدعباس حسینی، سیدمرتضی حسینی، محمدهادي ابوالحسنی  ):گان (نویسنده

  92-314-91 شماره شناسه با  یقاتی طرح تحق:افتهیمنبع 
 

  ن برون، لیپوپروتئین، ایمنی، توری  قره:هاي کلیدي واژه

  ها ترین یافته مهم
 برون شد هاي سرم ماهی قره سطوح مختلف تورین باعث تغییر کلسترول و لیپوپروتئین.  

 برون شد ه باعث کاهش ایمنی خونی ماهی قرهافزایش تورین جیر.   

  )شرح مساله(مقدمه 
حلی مناسب جهت افزایش تولید پروتئین، استفاده بهینه از منابع و  صنعت پرورش آبزیان رشد سریعی داشته و راه

دلیل رشد  به.  آن باشدپایدار تولید هکنند تواند تضمین برون می پرورش قره. باشد کاهش فشار صید بر منابع طبیعی می
مند  گان ماهی عالقهدهند و تحمل کیفیت پایین آب، پرورشباال ، قابلیت تراکم پذیري مناسبسریع، ضریب تبدیل غذایی 

هاي پودر ماهی در جیره ماهیان پرورشی  ترین جایگزین منابع پروتئین گیاهی از مهم. باشند به پرورش این گونه می
لذا، افزودن . تواند در پرورش ماهی مشکل ایجاد کند ولی این منابع داراي تورین اندکی هستند که می. شوند محسوب می

  . ح باالي پروتئین گیاهی ممکن است باعث باال رفتن عملکرد ماهی شودهاي حاوي سطو تورین به جیره

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع
ري، بررسی اثر تورین بر ماهی برون و عدم بررسی اثر تورین بر عملکرد ماهیان خاویا با توجه به اهمیت ماهی قره

  . برون از اهمیت خاصی برخوردار است قره

  )اول و سایر مستنداتها، جد ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  
  برون  ماهی قرههاي سرم ر کلسترول و لیپوپروتئیناثر تورین ب

  
  برون ماهی قره اثر تورین بر ایمونوگلبولین کل سرم

  
  برون ماهی قره اثر تورین بر فعالیت کمپلمان سرم

  


