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هاي ثیر سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر برخی شاخصاارزیابی ت
Acipenser ruthenusماهی استرلیاد شناسی و استرس تاسخون

3پور، جلیل جلیل*2، حسین خارا1محمدتقی سالخ قاسمی

94اسفند: تاریخ پذیرش94دي: اریخ دریافتت
چکیده

کن هاي موجودات زنده سطح خارجی بدن ماهیان و ریشهسطحی براي کنترل عفونتهاي ضدعفونی کننده
تعیین اثر پژوهشهدف این . روندزا در کارگاه هاي پرورش ماهی به کار میکردن یا کاهش عوامل بیماري

ماهی هاي خونی و استرس تاسهاي مختلف حمام درمانی سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر شاخصدوره
2هايغلظتبا شامل سولفات مستیمار6درآزمایشاین. است)گرم83/41±85/2میانگین وزن (رلیاداست

وري، دهی غوطهحمام(mg/L10و)دقیقه5-10مدت،دهی کوتاهحمام(5،)ساعت12دهی بلندمدت،حمام(
5-10مدت،کوتاهدهی حمام(2،)ساعت12بلندمدت،دهی حمام(1هاي و پرمنگنات پتاسیم با دوز)ثانیه45-30

پس . انجام شد)ضدعفونیهبدون ماد(و یک گروه شاهد ) ثانیه30-45وري، غوطهدهی حمام(mg/L3و)دقیقه
نتایج نشان .گیري انتخاب شدندخونبرايعدد ماهی به صورت تصادفی 5تا 4از عملیات ضدعفونی از هر تیمار 

و 1و )بلندمدتدهی حمام(سولفات مس mg/L2وتروفیل در تیمار هاي سفید و درصد نداد که تعداد گلبول
mg/L2 داري را نسبت به شاهد و افزایش معنی)مدتکوتاهدهی حمامو بلندمدتدهی حمام(پرمنگنات پتاسیم

هاي استرس در همچنین میزان هورمون کورتیزول و گلوکز به عنوان شاخص). >05/0P(ندسایر تیمارها داشت
پرمنگنات اما این افزایش در تیمار ). >05/0P(داري را نسبت به شاهد نشان دادند مارها افزایش معنیکلیه تی
واز لحاظ درصد لنفوسیت، مونوسیت. تري مشهود بودبه صورت مشخص)بلندمدتدهی حمام(mg/L1پتاسیم 

متوسطمقدار، گلبول قرمزطمتوسحجمهاي قرمز، تعداد گلبولمقدار هموگلوبین و هماتوکریت، ائوزینوفیل، 
دار ، بین تیمارها با شاهد اختالف معنیقرمزگلبولدرهموگلوبینمتوسط غلظتوزقرمگلبولهموگلوبین در 

10(در ماهی استرلیاد روش ضدعفونی کوتاه مدت با توجه به نتایج بدست آمده ). <05/0P(آماري مشاهده نشد 
.شودتوصیه میبراي هر دو ماده )دقیقه
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مقدمه
هاي تکثیر و با توجه به گسترش فعالیت

پرورش ماهی استرلیاد به عنوان یک گونه 
ن پرداختن به وارداتی جدید در کشور، همچنی

موضوع افزایش تولید در واحد سطح، توجه به 
ماهی ضروري هاي مسائل بهداشتی و بیماري

ه عدم توجه کافی در این زمینه چرا ک. است
به همراه راتواند خسارات جبران ناپذیريمی

). 1374، شریف روحانی(داشته باشد 
ها استفاده از کنترل بیماريهاي یکی از راه

ضدعفونی کننده. ونی کننده استمواد ضدعف
ناشی هايخارجی را براي کنترل عفونتهاي 

از موجودات زنده سطح خارجی بدن ماهیان و 
زا در کاهش عوامل بیماريیا کن کردن ریشه

آذري (برند میپرورش ماهی به کار هايکارگاه
).1363تاکامی، 
بینازکننده،ضدعفونیموادازاستفادهعلت

هايمیکروارگانیزمکردنیا غیرفعالو بردن
ها،جلبکها،باکتريجملهاززابیماري
مادهیکعملکرد. غیره استوهاویروس

چندینازايپیچیدهتابعکنندهضدعفونی
.تاسنظرموردمادهمقدارونوعچونمتغیر هم
ها،میکروارگانیزمغلظتونوعتابعهمچنین

بنابراین.استغیرهوآبکیفیتتماس،زمان
انتخاببرايراهبهترینمواردازبسیاريدر

مطالعه،بمناسکنندهضدعفونیماده
مقدارتعیینبرايویژهه بکهاستآزمایشگاهی

ضروريماهیکردنضدعفونیبراينیازمورد
.)1376امیري،چالکش(است

سولفات مس در آبزیان به طور گسترده 
هاي ها و آسیبالهبراي جلوگیري از پوسیدگی ب

پوست ماهیان آب شیرین مورد استفاده قرار 
;Davis, 1953(گیردمی Gratzek et al.,

هاي همچنین براي جلوگیري از انگل). 1992
دریایی استفاده هايدر آکواریوم،خارجی ماهی

Gratzek(شود می and Blasiola, 1992;

Cardeilhac and Whitaker, 1998 .( اگرچه
داراي اثرات ) سولفات مس(مشتقات آن مس و 

ضدمیکروبی بوده اما داراي اثرات جانبی بر 
تحت هايو غلظتهستندروي آزاد ماهیان نیز 

ها  ماهیان را نسبت به عفونت،این مادههکشند
).Carballo et al., 1995(کند میتر حساس

پرمنگنات پتاسیم یک ماده شیمیایی 
ده در سطح غیرآلی است که به طور گستر

و اطالعات گیرد میجهان مورد استفاده قرار 
شیمیایی و موارد هاي زیادي در مورد فرآورده

,Duncan(استفاده آن در دسترس است 

به عنوان یک 1918از سال این ماده).1978
ماهیهاي براي بیماريدارو و وسیله پیشگیري 



]63[1394، )4(3: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیاناسترلیادشناسیخونهايشاخصبرپتاسیمپرمنگناتومسسولفاتتاثیر

مورد استفاده قرار گرفت و اولین بار 
براي مقابله با 1953ر سال دDavisتوسط

.میکسوباکتریوزیس به کار گرفته شد
پرمنگنات پتاسیم براي درمان عوامل 

ها و ها، باکتريزاي خارجی شامل قارچيربیما
گیرد میها مورد استفاده قرار تعدادي از انگل

)Lay, 1971; Masser and Jensen, 1991;

Stoskopf, 1993; Noga, 1996; Plump,
1999; Carpenter et al., 2001; Straus
and Griffin, 2002; Thomas-Jina and

Goodwin, 2004; Bishop, 2005.(
پرمنگنات ماننداستفاده از ترکیبات رنگی 

پتاسیم یا سولفات مس نیز براي شستشو مفید 
همناطقی را که غلظت مادتوان میاست، زیرا 

ضدعفونی کننده زیاد است، دید و مدت زمانی
گیرند برا که باید ماهیان تحت درمان قرار 

سولفات مس و ). 1378ستاري، (کنترل کرد 
پرمنگنات پتاسیم جزء داروها و مواد شیمیایی 

همیشه در انبار دارویی باید هستند که 
آزمایشگاه به مقدار مورد نیاز موجود باشند 

).1388آذري تاکامی، (
با مطالعه بر ) 1388(مشتاقی و همکاران 

Acipenser(ماهی ایرانی وي بچه تاسر

persicus ( میزانLC10 ،LC50 وLC90 را
41/0، 09/0براي پرمنگنات پتاسیم به ترتیب 

گرم در لیتر و براي سولفات مس میلی9/1و 

گرم در لیتر گزارش میلی6/0و 16/0، 03/0
و Alamهمچنین بر اساس گزارش .کردند

Labeo(در گونه روهو) 2011(همکاران 

rohita (از خانواده کپور ماهیان،LC50 براي
18گرم در لیتر در میلی7پرمنگنات پتاسیم 

گرم در میلی75/0ساعت و براي سولفات مس 
وAdil.شدساعت تعیین 4/21لیتر در 
به (در گربه ماهی آفریقایی ) 2013(همکاران 

براي سولفات LC5096) عنوان گونه مقاوم
Kori-siakpereو mg/L86/40مس را

براي LC5096در همین گونه ) 2008(
.کردندگزارشmg/L02/3راپتاسیمپرمنگنات

پروري رشد سریع آبزيبه با توجه 
ورود ،ماهیان در طی دهه اخیر در کشورتاس
هاي هاي جدید و احتمال بروز  بیماريگونه

جدید رعایت اصول پیشگیري و درمان بیش از 
بنابراین . اي برخوردار استویژهپیش از اهمیت 

به دلیل عدم وجود اطالعات در زمینه تاثیر این 
ماهی استرلیاددو ضدعفونی کننده بر تاس

Acipenser ruthenus)این ،)گونه وارداتی
با هدف بررسی مقایسه اثر پژوهش

ات متفاوت سولفهاي درمانی با غلظتحمام
ی خونهاي مس و پرمنگنات پتاسیم بر شاخص

درمانی انجام هاي رین روشتو اتخاذ مناسب
.شد
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هامواد و روش
در مرکز تکثیر 1393در سال پژوهشاین 

و بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري شهید دکتر 
کیلومتري جنوب شرقی 25در بهشتی واقع 

شهرستان رشت در حاشیه رودخانه سفیدرود و
براي انجام این . اجراء شددر جوار سد سنگر

استرلیادماهی تاسبچه قطعه105وهش پژ
)Acipenser ruthenus( با میانگین وزن

. مورد آزمایش قرار گرفتندگرم 85/2±83/41
با تصادفیکامالًطرحیکقالبدرآزمایشاین

و یکبا مواد ضدعفونی کنندهتیمارگروه6
وشدانجام ) هریک با سه تکرار(شاهدتیمار

آب لیتر 40حجمبا تراف21ماهیان در 
. ندشدتقسیم

براي آزمایشدو روزه هدر طول دور
فاکتورهاي ضدعفونی کردن ماهیان استرلیاد، 

pHفیزیکوشیمیایی آب شامل دما، اکسیژن و

مدل ، HACH(متر توسط دستگاه اکسی
HQ40d ،ندگیري شداندازه)آمریکا .

در نظر گرفته شده در این زهاي درمانیود
مشتاقی و همکاران بر اساس مطالعات مطالعه

)1388( ،Alam و همکاران)2011(،Adilو
)2008(Kori-siakpereو )2013(همکاران 

که بر روي غلظت کشندگی سولفات منگنز و 
به عنوان معیار انجام شدند پرمنگنات پتاسیم

هاي درمانی مورد محاسبات لگاریتمی غلظت
.تعیین شدزیربه شرح ،استفاده در این بررسی

هايبا دوزشامل سولفات مستیمارها
mg/L10)ثانیه30-45وري،غوطهدهیحمام ،
5-10مدت،کوتاهدهیحمام(mg/L5،)1تیمار
دهی حمام(mg/L2و )2، تیمار دقیقه

و پرمنگنات )3، تیمار ساعت12بلندمدت،
دهی حمام(mg/L3هاي پتاسیم با دوز

mg/L2، )4، تیمار ثانیه30-45، وريغوطه
)5، تیمار دقیقه5- 10،مدتدهی کوتاهحمام(

، ساعت12بلندمدت،دهی حمام(mg/L1و 
هبدون ماد(و یک گروه شاهد )6تیمار 

.)هر تیمار با سه تکرار(بودند)ضدعفونی
4از هر تیمار کردن پس از ضدعفونی بالفاصله 

. عدد ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد5تا 
ساقه دمی به وسیله سیاهرگگیري از خون

ها قبل از سرنگ. سی انجام شدسی2سرنگ 
قاد خون جلوگیري از انعبراي گیري شروع خون

از گیري خونهنگام فرآیند در . هپارینه شدند
ثیر بر امواد بیهوش کننده به علت احتمال ت

Torrecillas(خونی استفاده نشد هاي شاخص

et al., 2010.(انجام براي خون هاي نمونه
شناسی و بیوشیمیایی تا خونهاي آزمایش

کلمن (رسیدن به آزمایشگاه در محل خنک 
.ري شدندنگهدا) حاوي یخ
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هايلولهسرم،تهیهدر آزمایشگاه براي
بهوشددادهقرارسانتریفوژداخلدرهمولیز

سانتریفوژrpm3500دور بادقیقه15مدت
از داخلهاسرمسمپلرازاستفادهباسپس.شد
داخلبهشدهبرداشتهمولیزلوله

.شدمنتقلmL2حجمبایهایبمیکروتیو
ان هورمون کورتیزول در مطالعه حاضر، میز

فاکتور مهم در استرس و گلوکز به عنوان دو 
گیري هورموناندازه.مورد بررسی قرار گرفت

بر ،ELISAبا روش )ng/mL(کورتیزول
اساس واکنش رقابتی بین هورمون موجود در 

براي متصل به آنزیم نمونه سرم با هورمون
بادي ضدهورمون در فاز جامد اتصال به آنتی

میزان. )Foster and Dunn, 1974(م شدانجا
با کیت پارس آزمون و ) mg/dL(گلوکز 

)آمریکاساخت ، UV-2100(اسپکتوفتومتر
.)Sacks, 1999(شدیدهسنج

مورد که در این مطالعهفاکتورهاي خونی
، (Hb)شامل هموگلوبینارزیابی قرار گرفتند 

هاي قرمز، تعداد گلبول(Hct)هماتوکریت
(RBC)فیدو س(WBC) حجم متوسط ،

هموگلوبین در مقدار، )(MCVقرمزگلبول
در، غلظت هموگلوبین )MCH(گلبول قرمز

هايشاخص.بودندMCHC)(قرمزگلبول
MCV ،MCH وMCHC از به ترتیب

,Klontz(شدند محاسبه 3و 2، 1هاي رابطه

1994(.

:1رابطه 
10

)3mm/million(RBC

(%)Hct
=MCV(fL) 

:2رابطه 
10

)3mm/million(RBC

)dL/g(Hb
=MCH(pg) 

:3رابطه 
100

(%)Hct
)dL/g(Hb

=MCHC(g/dL) 

هاآنالیز آماري داده
ها در به منظور بررسی توزیع نرمال داده

-Kolmogorovتیمارها و تکرارها از آزمون 

Smirnov و رسم نمودار هیستوگرام استفاده
واریانس ها از آزمون جهت مقایسه میانگین. شد
One Way(طرفه یک ANOVA (پس از و

Test of Homogeneity ofانجام آزمون 

Variancesها با یکدیگر از جهت مقایسه گروه
تجزیه و تحلیل . آزمون دانکن استفاده شدپس

ویرایش SPSSآماري اطالعات توسط ترم افزار 
و جهت رسم نمودارها از نرم افزار 20

Microsoft Excel استفاده 2007ویرایش
.شد
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نتایج
ل در طوکهآبفیزیکوشیمیایی فاکتورهاي 

: بودند ازعبارت ندگیري شداندازهآزمایش دوره 
گراد،درجه سانتی80/14±73/0دماي آب 

pHوگرم در لیتر میلی80/4±26/0اکسیژن

12/0±65/7.
سفید به ترتیب در هاي لبولتعداد گ

وmg/L2و5مسسولفاتتیمارهاي
افزایشmg/L1و2پرمنگنات پتاسیم

اما این . نسبت به شاهد نشان دادراداريمعنی
و mg/L2مس افزایش در تیمارهاي سولفات

سایرازبیشmg/L2پرمنگنات پتاسیم 

نوتروفیل به ترتیب در درصد.بودتیمارها
پرمنگنات وmg/L2فات مس تیمارهاي سول

را داري معنیافزایش mg/L1و 2، 3پتاسیم 
).  >05/0P(نسبت به شاهد نشان داد

درصدمیانگینبیننتایجاساسبر
خون بچه فوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیلنل

آماري دار معنیاختالف ماهیان در تیمارها
درصد لنفوسیت در ). <05/0P(مشاهده نشد 

درترین وکمmg/L2ات پتاسیم تیمار پرمنگن
پرمنگنات تیمار . بودترین تیمار شاهد بیش

را درصد مونوسیت ترین بیشmg/L2پتاسیم 
). 1جدول (نشان داد

خطاي ±میانگین (تیمارهاي مختلفخون ماهی استرلیاد در درگلبول سفیدهايشاخص:1جدول 
.استدار هنده وجود اختالف معنیستون نشان دهر نام در حروف غیرهم). استاندارد

(%)ائوزینوفیل (%)مونوسیت (%)فوسیت نل(%)نوتروفیل )mm3(گلبول سفید تیمار
a76/202±67/8166a67/0±67/28a88/0±67/68a33/0±33/2a33/0±33/0شاهد

1a674/366±67/9066a67/0±33/29a58/0±00/67a33/0±67/2a58/0±00/1تیمار 
2ab45/321±00/10900a89/0±33/30a45/1±33/65a57/0±00/3a33/0±33/1تیمار 

3c25/1650±00/14200c88/0±67/33a67/0±33/61a33/0±67/3a33/0±33/1تیمار
4a17/208±00/10300bc45/1±67/32a45/1±33/63a33/0±33/3a33/0±67/0تیمار
5c51/1689±33/13933c33/1±33/35a33/0±67/59a58/0±00/4a58/0±00/1تیمار

6bc58/264±00/13300c67/0±67/33a88/0±67/62a33/0±33/2a33/0±33/1تیمار
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همچنین در بررسی فاکتورهاي خونی بچه 
تعداد ماهیان در تیمارهاي درمانی به لحاظ

MCHCوMCV ،MCHقرمز، هاي گلبول

آماري مشاهده نشد دار معنیف اختال
)05/0P> .(

دارايشاهدتیماردرقرمزهايگلبولتعداد

. بودمقدار ترین بیش1تیمار در ترین و کم
ترین و در در تیمار شاهد کمMCVشاخص 

شاخص.را داشتمیزانترین بیش2تیمار 
MCH 3تیمار درترین وداراي کم4در تیمار

نیز در MCHCشاخص . ترین مقدار بودبیش
).2جدول (را داشت غلظت ترین کم2تیمار 

هاي گلبول قرمز در خون ماهی استرلیاد در تیمارهاي مختلفشاخص: 2جدول 
)خطاي استاندارد±میانگین (

mm-3(Hb(گلبول قرمز تیمار (g/dL)Hct (%)*MCV (fl)MCH (pg)MCHC (g/dL)

67/651666شاهد
81/10038±

12/0±23/7a33/0±67/2600/409
53/1±

67/110
33/0±

00/0±00/27

133/748333تیمار 
43/37118±

40/0±30/8b53/1±3200/427
15/1±

67/110
33/0±

00/0±00/26

200/695000تیمار 
59/35837±

41/0±7/7ab52/1±3033/431
33/1±

67/110
33/0±

33/0±33/25

333/711333تیمار
64/37355±

42/0±93/7ab67/1±33/3067/425
67/2±

33/111
33/0±

00/0±00/26

400/704000تیمار
71/24248±

28/0±77/7ab00/1±2933/411
03/2±

67/109
33/0±

00/0±00/27

567/708666تیمار
20/36884±

43/0±83/7ab76/1±33/3033/427
37/4±

33/110
33/0±

33/0±67/25

667/704666تیمار
25/20185±

25/0±8/7ab33/0±67/2900/421
77/7±

33/110
67/0±

67/0±33/26

.استبین تیمارهادر مقدار هماتوکریتداراختالف معنینشان دهنده وجود نامغیرهمحروف *
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بر اساس نتایج، هموگلوبین تیمار شاهد 
. را داشتمیزانترین بیش1و تیمار ترین کم

طرفه طبق آزمون واریانس یککه بردر حالی
آماري مشاهده نشد دار معنیاختالف 

)05/0P> .( میانگین درصد هماتوکریت در
کلیه تیمارها اندکی افزایش یافت اما در تیمار 

را نسبت به شاهد نشان داري معنیافزایش 1
).>05/0P(داد

میانگین هورمون کورتیزول و گلوکز در 
را نسبت به ري دامعنیکلیه تیمارها افزایش 

بر طبق آزمون ). >05/0P(شاهد نشان داد 
ترین بیشآزمون دانکن پسطرفه و واریانس یک

3و6هايافزایش کورتیزول به ترتیب در تیمار
افزایش مقدار گلوکز در ترین بیش. شدمشاهده 

).2و1هايشکل(شد مشاهده 6تیمار

ماهی استرلیاد در مواجهه با تیمارهاي مختلف سولفات مس روند تغییرات هورمون کورتیزول خون: 1شکل 
.دار آماري استنام نشان دهنده وجود اختالف معنیو پرمنگنات پتاسیم حروف غیرهم
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در مواجهه با تیمارهاي مختلف سولفات مس و پرمنگنات استرلیادروند تغییرات گلوکز خون ماهی:2شکل 
.استدار آماري ده وجود اختالف معنینام نشان دهنحروف غیرهم. پتاسیم

بحث
کنترل منظورها بهکنندهکاربرد ضدعفونی

زا سطحیبیماريعواملازناشىهاي آلودگی
از دیر باز رواج ماهىپرورشهاي کارگاهدر

دربایدترکیبات استفاده از این.داشته است
ماهیان براىکهگیردصورتهایىغلظت
کنندهضدعفونیهمادیکرثیات.نباشدکشنده

ماده و گونه آنغلظت-زماننسبتبستگی به
آبیدرراباید ماهیبه عبارت دیگر.داردماهی

بدونکه داد قرارغلظت- زمانازینسبتبا
ازرازاعوامل بیماري،کردن به آنواردصدمه

Noga(برد بین and Dykstra, 1986(.

ید و در این مطالعه میزان گلبول سف
نوتروفیل خون بچه ماهیان استرلیاد در تیمار 

mg/L2 بلندمدت،دهیحمام(سولفات مس
پرمنگنات پتاسیم mg/L2و 1و )ساعت12

دهی حمامو ساعت12بلندمدت،دهی حمام(
افزایش . افزایش یافت)دقیقه5-10،مدتکوتاه

با ها در گردش خون غالباًتعداد نوتروفیل
ها نوتروفیل. ارتباط استاسترس در ماهی در

عفونت باکتریایی مهاجرت هاي به محلمشخصاً
،پردازندمیخواري کنند و در آنجا به بیگانهمی

کشی از صورت خاصیت باکتريیا در غیر این
,Fange(دهندمینشانخود خوشباور .)1984

اثر سم مطالعهبا) 1384(رستمی و همکاران
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ی ماهی خونهاي دیازینون روي شاخص
کاهش تعداد Acipenser stellatusبرون ازون

خوشباور .دادندگزارش راسفیدهاي گلبول
با مطالعه 1384رستمی و سلطانی در سال 

Acipenserشیپماهیبردیازینونحادسمیت

nudiventris،هاي گلبولتعداددارمعنیکاهش
تغییرات حاصل در . سفید را گزارش دادند

سفید متعاقب قرار گرفتن در اي هسطوح گلبول
معرض سم ممکن است ناشی از بروز اختالل 

سازي و به دنبال آن کاهش یا در روند خون
تضعیف سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی 

این به دست آمده دربا نتایجها نتایج آن.باشد
تواند به دلیل نوع میمطالعه مغایرت دارد که 

اما بر .تاثیر باشدماده، نوع گونه و یا مدت زمان
در ) 2008(و همکاران Singhاساس گزارش 

بررسی تاثیر سولفات مس بر روي گونه 
Channa punctatus،از ماهیان آب شیرین،

در دراز راسفید خونهاي تعداد گلبولافزایش 
و تحت تاثیر این ) روز30و 15(مدت 

را و دلیل آنکردندضدعفونی کننده مشاهده 
بدن، استرس هاي آسیب ناشی از عفونت بافت

در ماهیان شدید و همچنین سرطان خون
و Mazonاي توسط مشابههاي یافته. نددانست

Banneredو Nathو ) 2002(همکاران 

. نیز در زمینه آبزیان ثبت شده است) 1995(

Mottahariکه توسطايمطالعههمچنین در 

گیريازهصورت گرفت، اند)2013(و همکاران 
هماتولوژیکی در خون وبیوشیمیاییتغییرات

ماهیانی که در معرض ماده سمی قرار گرفتند 
بینی تاثیرات این مواد سمی استفاده براي پیش

ها ها و مونوسیتمفروض است که نوتروفیل. شد
ویژگیاین . خواري هستندبیگانهفعالیتداراي 

ها را طی مواجههتواند افزایش درصد آنمی
). Brandao et al., 2009(توضیح دهد 

حاضر فاکتورهاي استرس شامل مطالعهدر 
گلوکز نیز داراي اختالف کورتیزول وهورمون 

درکورتیزولمیانگین.بودندآماريدارمعنی
را نسبت به داري معنیکلیه تیمارها افزایش 

ترتیببهافزایشترینبیشامادادنشانشاهد
میانگیننظراز.شداهدهمش3و6تیماردر

داري معنیگلوکز نیز در کلیه تیمارها افزایش 
ترین بیشنسبت به شاهد مشاهده شد اما 

مقدار.داشتوجود6تیماردرافزایش
سرم خون شاخص مناسبی براي درورتیزولک

ثانویه استرسی ماهی به هاي پاسخبررسی 
حالت در این. شرایط نامناسب محیطی است

آزاد است ز کورتیکواستروئیدها اکورتیزول که
اولین پاسخ به در خونافزایش آنوشود می

,Donaldson(استاسترسهايمحركاکثر

1981 .(
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، ماهیسنوغلظت گلوکز خون با اندازه
است مواد سمی و مراحل تولید مثلی مرتبط 

)Satheeshkumar et al., 2010(.
Tavares-Dias دلیل ) 2011(و همکاران

ماهیسرم خونرا در یش میزان گلوکز افزا
Ictalurus punctatus تحت تاثیر سولفات

به که نددانستها کبد و آبششبهآسیب ،مس
قند خون ، کلپروتئین دلیل افزایش در سطح 

منجرتواندمیبه عنوان یک پاسخ به استرس 
به انتشار کاتکول آمین و کورتیکواستروئیدها 

سولفات مس یاضبعد از قرار گرفتن در معر
.شودمواد سمی 

محورهاي هیپوفیز در هیپوتاالموس با 
سطح شده،چندین محرك استرس فعال 

برند و واکنش غدد میکورتیزول خون را باال 
مین مراحلی آبا افزایش کاتکولرا ریز درون

لیپولیز، گلوکونئوژنز (د نکنمیایجاد و تحریک 
ی که به روند انرژي حرکت) و گلیکوژنولیز

افزایش ). Sheridan, 1986(معروف هستند 
غلظت گلوکز خون در نتیجه عدم تعادل بین 

آن گلوکز و مقدار جذب  کبديمحصوالت 
). Afaghi et al., 2007(گیردصورت می

هاي بررسیازحاصلنتایجطبق
تعداددرداري هاي معنیتفاوتشناسیخون

ودرصد هماتوکریتوسفیدهاي گلبول

سفید هاي تعداد گلبول.شدمشاهدهیلنوتروف
افزایش 2و 6، 5، 3به ترتیب در تیمارهاي 

این . را نسبت به شاهد نشان دادداري معنی
بیش از سایر 5و 3افزایش در تیمارهاي 

اختالف 4و 1و بین تیمارهاي بود تیمارها 
.با شاهد مشاهده نشدداري معنی

دکی درصد هماتوکریت در کلیه تیمارها ان
يدارمعنیافزایش1تیماردرامایافتافزایش

درصد نوتروفیل به .را نسبت به شاهد نشان داد
افزایش 4و 6، 5، 3ترتیب در تیمارهاي

این . دادي را نسبت به شاهد نشان دارمعنی
بیش از سایر 6و 5، 3افزایش در تیمارهاي 

اختالف 2و 1بین تیمارهاي امابود تیمارها 
سایر .ي با شاهد مشاهده نشداردمعنی

گیري شده در شناسی اندازهفاکتورهاي خون
شامل میانگین گلبول قرمز، مطالعهاین 

، درصد MCV ،MCH ،MCHCهموگلوبین، 
دار معنیفوسیت، درصد ائوزونوفیل اختالف نل

توسطکهايمطالعهدر.نداشتندشاهدباآماري
Franca پیاي تیالماهیبر) 2013(و همکاران

قرار گرفته ) Oreochromis niloticus(نیل 
گرفتصورت در معرض پرمنگنات پتاسیم 

مشاهده شدMCHاي درافزایش قابل مالحظه
هایی با حجم دهنده وجود سلولیکه نشان

.تري از هموگلوبین بودتر و مقدار بیشبیش
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حتی با وجود تغییر وارونهدر مطالعه حاضر 
MCHسطح ،هاي قرمزلبولگدنسبت به تعدا

تغییر MCHهموگلوبین و،هماتوکریت
به و مقادیر ) <05/0P(چشمگیري پیدا نکرد

به عالوه . شاهد بودنزدیک به گروه دست آمده 
دیگر هاي باالتر از گروهMCVنمقدار میانگی

بود اما تفاوت چندانی وجود نداشت یعنی 
تري از همان مقدار از هموگلوبین سطح وسیع

.ول را اشغال کرده بودندحجم سل
با توجه به نتایج به دست آمده از اثر 
سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روي 

و ) دارعدم اختالف معنی(هاي خونی شاخص
در ماهی ) هاي قابل قبولتفاوت(استرس 

10(استرلیاد روش ضدعفونی کوتاه مدت 

که در این ضمن این. شودتوصیه می) دقیقه
کاري و خروج ماهی براي به دستنیازيروش 

وري و قطع طوالنی مدت ضدعفونی غوطه
جریان آب براي روش ضدعفونی طوالنی مدت 

.نیست) ساعت12(

تشکر و قدردانی
از جناب مهندس عباسعلیزاده ریاست 
محترم مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر 

ماهیان شهید دکتر بهشتی و کلیه تاس
پژوهش ن در انجام ایکه کارشناسان آن مرکز 

همکاري الزم را مبذول داشتند تشکر و 
.گرددقدردانی می
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Abstract
External disinfectants are used to control infections caused by organisms outside

the body and to eradicate or reduce pathogens in fish. The present study investigates
the effect of different copper sulfate (CuSO4.5H2O) and potassium permanganate
(KMnO4) baths on stress and blood indices of Acipenser ruthenus. The experiment
was carried out in a completely randomized design with 6 treatments and a control
group (triplicate). Treatments were copper sulfate concentrations of 2ppm (long-
term bath, 12h), 5ppm (short-term bath, 5-10min), 10ppm (bath of immersion, 30-
45s) and potassium permanganate concentrations of 1ppm (long-term bath, 12h),
2ppm (short-term bath, 5-10min), 3ppm (bath of immersion, 30-45s) and a control
group (without sterilization). At the end of experiment, 4 to 5 fish had randomly
selected for blood sampling. White blood cell and Neutrophil results showed a
statistically significant difference between treatments and control group (P<0.05).
Lymphocyte, monocytes and eosinophils percentage, mean corpuscular volume,
mean corpuscular hemoglobin concentration and mean corpuscular hemoglobin
didn’t show a statistically significant difference between treatments and control
group (P>0.05). Cortisol and glucose levels showed a statistically significant
difference between treatments and control group (P<0.05). According to the results
of the disinfection method, disinfection short-term (10 min) is recommended for
both materials.
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