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Lohikalojen hiilihydraattien imeytymisen ja metabol-ian tuntemuksessa
on vielä puutteita. 0n havaittu, että lohikalat ej-vät kykene hyödyntä-
mään suuria määriä ravinnon hiilihydraatteja: Joko hillihydraaiit eivät
suolesta imeydy kunnol-la tai jos ne imeytyvät, maksaan varastoituu sen
toimintaa haittaavia määriä glykogeeniä. Kuitenkin lohet tarvitsevat
glukoosia ja valmistavat sitä itse suuriakin määriä mm. aminohapoista ja
laktaatista. Käytännön merkitystä lohikalojen ravinnon hij-lihydraattieñ
hyödyntämiselIä on mm. kalanviljelyssä; kaupallisissa rehuissa on va¡sin
palj on hiilihydraattia .

Työn tarkoituksena oli kehittää menetermä, jol1a voidaan selvittää
glukoosin imeytymistä ja aineenvaihduntaa taimenella sekä käyttää tätä
menetelmää em. asioi.den tutkimiseen.

Pakkosyötin taimenille rehun mukana HC-isotoopilla l-eimattua glukoosia
sen jälkeen otin näytteitä eri ajankohtina 2 vrk:n ajan. Näytieiksi
keräsin ulosteen, verta, palan umpisuolen seinämästä ja maksasta sekä
aivot. Verestä sentrifugoin plasman ja punasolut erilleen, muutamista
maksoista eristin glykogeenin. Mittasin näytteiden,'lC-aktiivisuudet ja
aktiivisuuksien perusteella tein päätelmiä glukoosin esiintymisestä ja
aineenvaihdunnasta eri kohteissa.

Ulosteen aktiivisuus oli hyvrn pieni ja viittasi- s:-ihen, että grukoosi
imeytyi kalaan hyvin. rmeytymrnen kesti kuitenkin pitkään , 2-24 tunnin
kuluttua syötöstä umpisuolen seinämön aktiivisuus oli korkeimmillaanja lähes muuttumaton. Plasman aktiivisuus säi1yi syötön jälkeen pitkää
korkeana, täten taimenet muistuttivat sokeritautisia nisãtteit¿. Puna-
soluihin el ilmestynyt kahden vuorokauden aikana merkitsevästi aktiivi
suutta, minkä perusteella ne tuskin käyttävät glukoosia ainakaan ensís
energianlähteenään. Aivot ottivat verestä runsaasti aktiivisuutta ja t
losten perusteella on mahdollista, että glukoosin kuljetusta aivoiñin
tapahtui aktiivisesti. Vuorokauden kuluttua syötöstä maksaan ol-i pääty
8-9 % syöttämästäni aktiivisuudesta, mutta kaikesta maksassa olevasta
aktiivisuudesta oIì- glykogeenina tuoll_oin vain n . 6-7 %.

Menetelmä osoittautui lupaavaksi, joskin täLlaisenaan riittämättömäksj-
antamaan selkeää tietoa taimenen glukoosimetabohasta. Radioaktirvisuus
olLut suoraan rinnastettavissa glukoosikonsentraatioon, sil1ä aktiivisia
olivat kaikkl muutkin yhdisteet, joissa oli gtukoosista peräisin oleviahirliä (;rc) . Sen vuoksi menetelmäã tulis¡- viãrä täydentää kemiallisilla
analyyseillä .
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