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چکیده
پارامترهای خونشناسی شاخص های مفیدی هستند که به منظور ارزیابی شرایط فیزیولوژیک آبزیان در پاسخ به استرس ،آالیندهها
و تغییرات فیزیولوژیک و اکولوژیک به کار میروند .در این تحقیق برخی از شاخصهای خونی تاسماهی ایرانی ( Acipenser
 )persicusدر سه رده سنی بچه ماهی ( 2تا  7ماهه) ،ماهی جوان ( 1تا  2ساله) و مولدین ( 7ساله) پرورشی مورد بررسی قرار
گرفتند .تعداد گلبولهای قرمز ( ،)RBCتعداد گلبولهای سفید ( ،)WBCهماتوکریت ( ،)PCVهموگلوبین (،)Hb
 MCHC ،MCH ،MCVو شمارش افتراقی گلبولهای سفید ،پارامترهای بیوشیمیایی الکترولیتی و پارامترهای بیوشیمیایی غیر
الکترولیتی در سنین مختلف اندازهگیری شد .بدین منظور از  30عدد تاسماهی ایرانی پرورشی ( 10نمونه بچه ماهی 10 ،ماهی
جوان و  5مولد ماده و  5مولد نر) استفاده شد .تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد که در پارامترهای خونی ،WBC
 ،Hb ،RBC ،MCV ،MCHCدرصد لنفوسیت ،نوتروفیل و ائوزینوفیل در سنین مختلف اختالف معنیداری وجود دارد
( .)P>0/05پارامترهای بیوشیمیایی غیرالکترولیتی شامل گلوکز ،آلبومین ،پروتئین کل ،تریگلیسرید ،کلسترول ،اسمواللیته و
چربی کل در سنین مختلف اختالف معنیداری نشان داد ولی در مولدین نر و ماده تاسماهی ایرانی فقط در فاکتور آلبومین تفاوت
معنیدار آماری مشاهده شد ( .)P>0/05در پارامترهای بیوشیمیایی الکترولیتی در یونهای سدیم و کلر در سنین مختلف و مولدین
نر و ماده اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ولی در یونهای کلسیم و پتاسیم فقط در سنین مختلف تفاوت معنیدار آماری دیده
شد ( . )P>0/05نتایج کسب شده از این تحقیق حاکی از آن است که شاخص های خونی و بیوشیمیایی متاثر از فاکتورهای سن و
جنسیت هستند ،البته تاثیر عوامل محیطی و تغذیه غیرقابل انکار است.
کلمات کلیدی :تاسماهی ایرانی ،Acipenser persicus ،شاخص های خونی ،بچه ماهی ،ماهی جوان ،مولدین
* نویسنده مسئولNasri_mehrdad@yahoo.com :
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مقدمه
ماهیان خاویاری از جمله با ارزشترین ماهیان جهان هستند
که در زمانهای گذشته در سرتاسر نیمکره شمالی زمین
میزیستهاند ولی بدلیل از بین رفتن زیستگاهها ،تغییرات
زیست محیطی ،آلودگیهای حاصل از فاضالبهای صنعتی،
کشاورزی و نفتی و صید بی رویه انسانها ،در معرض خطر
قرار گرفتهاند (نصری چاری 5 .)1372 ،گونه ماهی خاویاری
در دریای خزر زندگی می کنند که شامل تاسماهی ایرانی
( ،)Acipenser persicusتاسماهی روسی ( Acipenser
 ،)gueldenstaedtiشیپ (،)Acipenser nudiventris
ازون برون ( )Acipenser stellatusو فیل ماهی ( Huso
 )husoمی باشند ( .)Kalbassi et al. 2013تاسماهی
ایرانی بیشترین فراوانی را در بین ماهیان خاویاری در دریای
خزر دارد و زمانی بیش از  %60صید ماهیان خاویاری در
سواحل ایران را تشکیل می داد ( Billard and
 .)Lecointre, 2001در سال های اخیر آلودگی آب ها،
صید بی رویه ،از بین رفتن مناطق تخم ریزی طبیعی و غیره
سبب قرار گرفتن تاسماهی ایرانی در لیست گونه های در
معرض انقراض شده است (.)Moghim et al. 2002
بافت خون شاخص مهمی در بررسی وضعیت فیزیولوژیک
اندام های بدن در تشخیص سالمت ،بیماری و کنترل روزانه
زیستی موجودات زنده از جمله ماهیان است ،از این رو
بررسی های خون شناختی نیز یکی از مهم ترین فاکتورهای
زیستی در آبزی پروری محسوب می شود (Stoskopf,
) .1993از سوی دیگر نوسان فاکتورهای بیوشیمیایی خون
از جمله تغییر سطح گلوکز به عنوان شاخص بیولوژیک که
تحت تاثیر عوامل محیطی نظیر صید ،دستکاری ،حمل و
نقل ،نگهداری ،تراکم باال ،خواص فیزیکوشیمیایی آب و غیره
قرار میگیرند ،اهمیت فراوانی دارند (بهمنی.)1378 ،
آنالیز شاخص های خونی روشی مناسب برای بررسی سالمت
جانوران پرورشی است و می تواند به عنوان یک شاخص موثر
و حساس برای بررسی تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در
ماهیان مورد استفاده قرار گیرد ( Satheeshkumar et al.
 .)2011بررسی این شاخص ها اطالعات قابل اطمینانی در
مورد اختالالت متابولیک ،کمبود ها و استرس مزمن ،قبل از
ایجاد عالیم بیماری در اختیار ما قرار می دهد ( Bahmani
 .)et al. 2001پارامترهای بیوشیمیایی خون نیز برای

بررسی سالمت ماهی مورد استفاده قرار می گیرد ( et al.
 .)De Pedro 2005عوامل بیرونی مثل مدیریت
( ،)Svobodova et al. 2008بیماری ( Chen et al.
 )2005و استرس ( )Cnaani et al. 2004تغییرات
عمدهای در ترکیب خون ایجاد می کنند .به عنوان مثال
تغییر معنی دار در گلوکز ،کورتیزول ،کلسترول و ترکیبات
دیگر خون در اثر جا به جایی و استرس کمبود اکسیژن
(هیپوکسی) ایجاد می شود (.)Skjervold et al. 2001
عوامل دیگری مثل رژیم غذایی و تراکم نیز به طور مستقیم
بر پارامترهای بیوشیمیایی خون اثر می گذارند (Coz-
.)Rakovac et al. 2005
مطالعات زیادی بر روی شاخصهای خونی و فعالیتهای
آنزیمی در سرم گونههای مختلف ماهیان خاویاری از جمله
ازون برون ( ،)Shahsavani et al. 2010فیل ماهی
( ;Falahatkar et al. 2006; Asadi et al. 2006 a
;Gharaei et al. 2010; Rajabipour et al. 2010
 ،)Ahmadifar et al. 2011تاسماهی ایرانی ( Asadi
 )et al. 2006 cانجام شده است .با وجود این ،تغییر در
ترکیبات و شاخص های خونی در شرایط پرورشی به خوبی
مشخص نیست .با توجه به این که در شرایط فعلی استاندارد
الزم برای تعیین میزان طبیعی پارامترهای سلولی و
بیوشیمیایی خون دامنه تغییرات آن در انواع ماهیان در
شرایط پرورشی در دسترس نیست ،بررسی فاکتورهای خون
شناختی و بیوشیمیایی میتواند نقش مهمی در تشخیص
بیماریهای عفونی خونی و مسمومیت های آبزیان ایفا کند.
از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی برخی از شاخصهای
خونی و بیوشیمیایی تاسماهی ایرانی در سنین مختلف در
شرایط پرورشی است.
مواد و روشها
ماهی و شرایط آزمایش
این تحقیق در بهار و تابستان  1391در موسسه تحقیقات
بین المللی تاسماهیان دریای خزر انجام شد 30 .عدد ماهی
در سه گروه سنی شامل بچه ماهی ( 2تا  7ماهه) ،ماهی
جوان ( 1تا  2ساله) و مولدین ( 7ساله) بررسی شدند (10
ماهی برای هر گروه سنی و  5مولد نر و  5مولد ماده).
سیستم پرورشی در یک مکان سرپوشیده (موسسه تحقیقات
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بین المللی تاسماهیان دریای خزر) قرار داشت .آب ورودی،
تلفیق آب رودخانه و آب چاه بوده و شرایط فیزیکوشیمیایی
آب برای تمام ماهیان یکسان بود .میزان نور به صورت 18
ساعت روشنایی و  6ساعت تاریکی بود .میانگین دما
 ،25/3 ± 3/2 °Cمیانگین اکسیژن محلول ± 0/5 mg/L
 7/7و میانگین  7/8 ± 0/7 ،pHبود.
نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی
برای جلوگیری از تاثیر احتمالی تغذیه بر شاخصهای خونی
و بیوشیمیایی 24 ،ساعت قبل از نمونه برداری غذادهی قطع
شد .خونگیری بالفاصله پس از خارج کردن ماهی ها از آب،
بدون بیهوش کردن ماهیان و در بچهماهیان با قطع ساقه
دمی و در ماهیان جوان و مولدین از عروق ساقه دمی در
قسمت انتهای باله مخرجی ،با استفاده از سرنگ هپارینه
انجام شد 1/5 .میلی لیتر خون جدا شده و برای تهیه نمونه
پالسما با سرعت  3000دور در دقیقه به مدت  10دقیقه
سانتریفیوژ شد و سپس پالسما به وسیله سمپلر جدا شده و
برای اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی مورد استفاده قرار
گرفت .شمارش سلول های خون از باقیمانده نمونه خون
( 0/5میلی لیتر) در حداقل زمان ممکن با استفاده از روش
های استاندارد در آزمایشگاه انجام شد .پس از تهیه گسترش
خونی و رنگ آمیزی آن با گیمسا ،درصد فراوانی هر گروه از
لکوسیت ها (نوتروفیل ،ائوزینوفیل ،لنفوسیت و مونوسیت) با
دو تکرار برای هر نمونه انجام شد (Leonard and
) .McCormmick, 2005اندازه گیری هموگلوبین
( ،)Larsen, 1964آلبومین (،)Dati et al. 1996
پروتئین کل ( )Johnson et al. 1999و کلسیم
( )Baginski et al. 1973با روش کلرومتریک با استفاده
از کیت پارس آزمون (کرج ،ایران) و دستگاه اسپکتروفتومتر
( )Sysmex, USAو براساس طول موجهای خاص تعیین
شده توسط شرکت سازنده کیت محاسبه شد .سدیم و
پتاسیم با روش فلیم فتومتر (pfp 7, England
 )Jenwayو اسمواللیته با استفاده از دستگاه اسمومتر
) (Osmomat 030-m, Germanyو روش نقطه انجماد
انجام شد ( .)Burtis and Bruns, 2008اندازه گیری
گلوکز ( )Barham and Trinder, 1972و کلسترول
( )Siedel et al. 1983با استفاده از روش آنزیمی و کیت

پارس آزمون (کرج ،ایران) با طول موج  500تا  546نانومتر
با دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Sysmex, USAانجام شد.
آنالیز آماری
ثبت کلیه دادههای جمعآوری شده در هر مرحله و رسم
نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excel, 2007و تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 13.0استفاده
شد .پس از کنترل همگنی واریانس و نرمال بودن دادهها به
وسیله آزمون  ،Kolmogorov-Smirnovنتایج هر گروه
وزنی به وسیله آزمون واریانس یک طرفه One-Way
 ANOVAبررسی شد .آزمون  Tukeyبه عنوان Post
 Hocبرای مقایسه میانگین تیمارها استفاده شد .برای
مقایسه نتایج در مولدین از  Student’s t-testاستفاده شد.
تمام آنالیزهای آماری در سطح اطمینان )P<0/05( %95
انجام شد و میانگین داده ها به صورت میانگین  ±خطای
استاندارد نشان داده شد.
نتایج
نتایج بیومتری ماهیان قبل از خونگیری شامل میانگین وزن،
طول کل ،طول چنگالی و طول استاندارد تاسماهی ایرانی در
سنین مختلف در جدول  1و نتایج فاکتورهای خونی
تاسماهی ایرانی در سنین مختلف در جدول  2ارائه شده
است .میانگین  Hb ،PCV ،RBCو  MCHCدر تاسماهی
ایرانی جوان بیشترین و در بچه ماهی کمترین میزان را
داشت .بیشترین  WBCدر مولدین تاسماهی ایرانی و
کمترین میزان آن در بچهماهی مشاهده شد MCV .در بچه
تاسماهی ایرانی بیشترین و در ماهی جوان کمترین میزان را
داشت MCH .در تاسماهی ایرانی جوان بیشترین و مولدین
کمترین میزان را نشان داد.
نتایج شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون تاسماهی
ایرانی در سنین مختلف در جدول  3ارائه شده است .در
شمارش افتراقی گلبولهای سفید با افزایش سن درصد
لنفوسیت افزایش و درصد ائوزینوفیل و نوتروفیل به صورت
معنیدار کاهش یافت ( .)P<0/05درصد مونوسیت در
تاسماهی ایرانی جوان بیشترین و مولدین کمترین میزان را
داشت اما این اختالف معنی دار نبود (.)P>0/05
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نتایج پارامترهای بیوشیمیایی (غیرالکترولیتی) خون
تاسماهی ایرانی در سنین مختلف به ترتیب در جدول  4ذکر
شده است .اختالف معنیداری ( )P<0/05در پروتئین کل،
کلسترول ،چربی کل ،تری گلیسرید ،اسمواللیته و پتاسیم
بچه ماهی ،ماهیجوان و مولدین مالحظه شد ،اما ماهیان
مولد نر و ماده با یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند
( .)P>0/05اختالف معنیداری ( )P<0/05در آلبومین ،کلر،
سدیم و گلوکز بچه ماهی ،ماهی جوان و ماهیان مولد
مشاهده شد .همچنین ماهیان مولد نر و ماده گونه تاسماهی
ایرانی با یکدیگر اختالف معنی دار داشتند (.)P<0/05

نتایج پارامترهای بیوشیمیایی (الکترولیتی) خون تاسماهی
ایرانی در سنین مختلف در جدول  5ارائه شده است .اختالف
معنی داری ( )P<0/05در سدیم ،کلر ،کلسیم و پتاسیم بچه
ماهی ،ماهی جوان و ماهیان مولد مالحظه شد (.)P<0/05
میزان کلسیم و پتاسیم در مولدین نر و ماده اختالف
معنیداری نشان نداد ( ،)P>0/05اما مولدین در یونهای
سدیم و کلر اختالف معنیدار داشتند (.)P<0/05

جدول  -1میانگین وزن ،طول کل ،چنگالی و استاندارد تاسماهی ایرانی در سنین مختلف (.)n=10
گروه سنی

بچه ماهی

جوان

وزن (گرم)
طول کل (سانتی متر)
طول چنگالی (سانتی متر)
طول استاندارد (سانتی متر)

5/23 ± 0/37
11/01 ± 0/23
2/43 ± 0/25
8/44 ± 0/21

2066 ± 233/18
81/6 ± 2/95
71/7 ± 2/51
64/8 ± 2/37

مولد
ماده

نر

12072 ± 620/79
134/8 ± 4/29
121/9 ± 2/48
112/3 ± 2/45

9560 ± 560
129/5 ± 2/92
116/1 ± 3/26
107/1 ± 3/03

جدول  -2میانگین فاکتورهای خونی گونه تاسماهی ایرانی در سنین مختلف (.)n=10
مولد

بچه ماهی

جوان

17/9 ± 0/92

19/6 ± 1/05

20 ± 0/71

3/44 ± 0/39 b

5/93 ± 0/36 a

3/96 ± 0/5 b

4/45 ± 0/55 b

435000 ± 22422/71 c

703000 ± 27367/86a

594000 ± 45232/73 b

548000 ± 38131/35 b

405/74 ± 13/59 a

286/21 ± 17/05 b

342/55 ± 21/17 b

292/1 ± 28/53 b

)MCH (pg/cell

72/04 ± 6/1

82/02 ± 6/47

68/75 ± 10/56

67/91 ± 2/21

)MCHC (%

17/8 ± 1/41 b

28/57 ± 1/37 a

19/71 ± 2/03 b

24/11 ± 2/29 b

14250 ± 1938/28 b

22600 ± 2570/99 b

35400 ± 4910/19 a

30200 ± 2300a

پارامترهای خونی
هماتوکریت ()%
هموگلوبین ()g/dL
گلبول قرمز )تعداد در(mm3
)MCV (fL

گلبول سفید )تعداد در(mm3

نر

ماده
18/6 ± 2/09

اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیر مشابه هستند ،اختالف معنیدار دارند (.(P<0/05
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جدول  -3شمارش افتراقی گلبولهای سفید تاسماهی ایرانی در سنین مختلف (.)n=10
مولد

گلبول سفید  /گروه سنی

بچه ماهی

جوان

لنفوسیت ()%

73/1 ± 2/37 b

85 ± 2/46 a

89/25 ± 1/65 a

مونوسیت ()%

1/7 ± 0/47

2/5 ± 1/32

1/75 ± 0/63

1/4 ± 0/4

نوتروفیل ()%

18 ± 1/4 a

11 ± 2/33 b

7/75 ± 0/63 b

6/8 ± 0/37 b

ائوزینوفیل ()%

7/2 ± 1/38 a

1/5 ± 0/73 b

1/25 ± 0/95 b

1 ± 0/45 b

نر

ماده
90/4 ± 0/93 a

جدول  -4پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای خون (غیرالکترولیتی) تاسماهی ایرانی در سنین مختلف (.)n=10
غیرالکترولیت ها /گروه سنی

مولد

بچه ماهی

جوان

پروتئین کل )(mg/dL

2/11 ± 0/03 b

3/65 ± 0/21a

3/67 ± 0/22 a

آلبومین )(g/dL

0/89 ± 0/03 c

2/13 ± 0/13 b

6/73 ± 0/42 a

5/36 ± 0/06 a

257/33 ± 12/24 b

303/8 ± 2/21 a

297/6 ± 1/03 a

309/4 ± 6/14 a

1050± 10/3

606 ± 34/06 b

599 ± 47/92 b

612 ± 69/86 b

گلوکز )(mg/dL

61/95 ± 0/04 ab

80/37 ± 5/2 a

38/23 ± 1/88 b

52/11 ± 12/14 b

کلسترول )(mg/dL

67/49 ± 6/66 b

72/39 ± 5/6 ab

98/22 ± 9/96 a

96/04 ± 12/1 a

تری گلیسیرید ((mg/Dl

266/02 ± 16/1 b

706/43 ± 29/57 a

اسمواللیته )(mosmol/L

a

چربی کل )(mg/dL

نر

ماده
4/08 ± 0/49 a

328/35 ± 72/43 b 397/14 ± 49/61 b

اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیر مشابه هستند ،اختالف معنی دار دارند (.(P<0/05

جدول  -5پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای خون (الکترولیتی) تاسماهی ایرانی در سنین مختلف (.)n=10
مولد

الکترولیت ها /گروه سنی

بچه ماهی

جوان

( Ca2+میلی گرم در دسی لیتر)

2/85 ± 0/04 b

11/97 ± 1/87 a

4/49 ± 1/74 ab

( Cl-میلی اکی واالن در لیتر)

101/3 ± 0/58 c

108/15 ± 0/72 b

115/35 ± 1/08 a

120/12 ± 0/74 a

( K+میلی اکی واالن در لیتر)

7/44 ± 0/01a

3/8 ± 0/07 b

3/55 ± 0/07 c

3/44 ± 0/01 c

( Na+میلی اکی واالن در لیتر)

118/1 ± 0/2 c

135/2 ± 0/46 b

139/15 ± 0/95 a

148/55 ± 1/18 a

نر

ماده
8/83 ± 2/29 ab

اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیر مشابه هستند ،اختالف معنی دار دارند (.(P<0/05

بحث
عوامل متعددی بر روی فاکتورهای خونی ماهیان اثر
میگذارند که شامل عوامل محیطی (مانند دما و فصل)،

استرس ناشی از صید و نمونه گیری ،جیره غذایی و شرایط
پرورشی (مانند سطح اکسیژن و شوری) هستند .عالوه بر
این ،اشاره شده است که تفاوت های ژنتیکی ،سن ،مرحله
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رسیدگی ،جنسیت و سطح فعالیت بر شاخص های خونی
اثرگذار می باشند (.)Knowles et al. 2006
مطالعات زیادی در مورد تغییرات ناشی از سن یا اندازه
پارامترهای خونی و بیوشیمیایی در ماهیان انجام شده است
( ،)Satheeshkumar et al. 2011اما این مطالعات
محدود به مقایسه بین ماهیان جوان و بالغ یا مطالعه روی
ماهیان وحشی است ،در حالی که عوامل زیادی بر روی
تغییرات شاخص های خونی اثر میگذارند ( Terry et al.
 .)2001مطالعات کمی در مورد شاخص های خونی در
سنین معین انجام شده است ( ;Terry et al. 2001
 )Gharaei et al. 2001که مقایسه نتایج مطالعه حاضر با
مطالعات دیگر را دشوار میکند.
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان هموگلوبین و
تعداد گلبولهای قرمز در گروه سنی جوان بیشترین و در
بچه ماهیان کمترین بوده است .همچنین تعداد گلبولهای
سفید و درصد لنفوسیت در مولدین بیشترین و در بچه
ماهیان کمترین بود .درصد مونوسیت در ماهیان جوان
بیشترین و در مولدین کمترین بود .همچنین درصد
نوتروفیل و ائوزینوفیل با افزایش سن کاهش یافت و در
مولدین کمترین درصد بود .در مطالعه  Bahmaniو
همکاران ( )2001در یک بررسی بر روی  54نمونه تاسماهی
ایرانی و فیل ماهی (یک ،دو و شش ساله) دریافتند که میزان
هموگلوبین ،تعداد گلبولهای قرمز و سفید با افزایش سن
باال می رود.
در سایر مطالعات  Zexiaو همکاران ( )2007در تحقیقاتی
بر روی سلول های خونی تاسماهیان چینی( Acipenser
 )sinesisیکساله دریافتند که بیشترین میزان سلول های
خونی در شمارش افتراقی به ترومبوسیت ها تعلق داشت
( )% 60/78ولی میزان لنفوسیت ها پایین بود ( )% 12/1در
حالی که در بررسی حاضر بیشترین میزان به لنفوسیت
تعلق داشت و میزان ترومبوسیت بسیار ناچیز بود.
در بررسی حاضر در پارامترهای خونی ،WBC
 ،Hb ،RBC ،MCV ،MCHCدرصد لنفوسیت ،نوتروفیل
و ائوزینوفیل در سنین مختلف اختالف معنیدار آماری وجود
داشت .تمام پارامترهای بیوشیمیایی غیرالکترولیتی مانند
گلوکز ،آلبومین ،پروتئین کل ،تریگلیسرید ،کلسترول،

اسمواللیته و چربی کل در سنین مختلف اختالف معنیدار
نشان دادند ،اما در مولدین نر و ماده تاسماهی ایرانی فقط
آلبومین تفاوت معنیدار نشان داد .پارامترهای بیوشیمیایی
الکترولیتی مانند یونهای سدیم و کلر در سنین مختلف و
مولدین نر و ماده اختالف معنیدار نشان دادند ،ولی
یونهای کلسیم و پتاسیم فقط در سنین مختلف تفاوت
معنیدار آماری داشتند.
تمام پارامترهای بیوشیمیایی غیر الکترولیتی مانند گلوکز،
آلبومین ،پروتئین کل ،تریگلیسرید ،کلسترول ،اسمواللیته و
چربی کل در سنین مختلف اختالف معنی دار آماری نشان
دادند ولی در مولدین نر و ماده فقط آلبومین تفاوت معنی
دار داشت .نقش آلبومین نقش حفظ و نگهداری فشار
اسمزی و انتقال برخی از هورمون ها است .در بررسی حاضر
با افزایش سن میزان آلبومین افزایش یافت .به نظر می رسد
که با افزایش آلبومین در ماهیان بالغ ،تنظیم اسمزی و
انتقال هورمون های جنسی بهتر انجام می شود .غلظت
پروتئین کل پالسما شاخصی اساسی برای تعیین وضعیت
سالمت مولدین محسوب می شود (.)Swain et al. 2007
میزان پروتئین پالسما با تغییر حجم پالسما تغییر می کند
که ممکن است ناشی از گرسنگی طوالنی مدت یا استرس
باشد ( .)Knowles et al. 2006به طور کلی غلظت
پروتئین پالسما در ماهیان در محدوده  8-2 g/dLاست
( .)McDonald and Milligan, 1992در مطالعه حاضر
غلظت پروتئین پالسما در بچه ماهی ،ماهیان جوان و مولد به
ترتیب 3/88 ±0/26 g/dL ،3/65 ± 0/21 ،2/11 ± 0/03
بود .در مطالعه  Knowlesو همکاران ( )2006بر روی
تاسماهی پوزه کوتاه ( 3 )Acipenser brevirostrumتا
 5ساله ،میزان پروتئین پالسما  2/8-6 g/dLگزارش شده
است Asadi .و همکاران ( )2006 aنیز بر روی فیل ماهی
( 3 )Huso husoتا  4ساله میزان پروتئین کل را
 4/5-51/95g/dLگزارش کرده اند .در ماهی باس راه راه
( )Hrubec et al. 1997و قزل آالی رنگین کمان
( )Sano, 1960نیز مقادیر پروتئین گزارش شده است.
گلوکز به عنوان منبع انرژی برای تمام سلول های بدن
ضروری است و باید در سطح کافی در پالسما وجود داشته
باشد ( .)Yousefian et al. 2011افزایش گلوکز ممکن
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است در اثر افزایش تولید یا رهاسازی گلوکز باشد (2004
 .)Aengwanich and Tanomtong,میزان گلوکز به
صورت قابل توجهی بین گونه ها متفاوت است و در پاسخ به
استرس افزایش می یابد ( Percin and Konyalioglu,
 .)2008همچنین غلظت گلوکز بر اساس اندازه ،سن ،شرایط
تغذیه ای و مرحله رسیدگی متغیر است ( McDonald
 .)and Milligan, 1992در مطالعه حاضر بیشترین میزان
گلوکز در گروه سنی جوان و کمترین میزان در ماهیان مولد
بوده و در مولدین ماده بیش از نر دیده شده است ،اما در
مطالعه  Asadiو همکاران ( )2006 aماهیان  3تا  4ساله
مورد بررسی قرار گرفتند و میزان گلوکز در فیل ماهی
نر  6/69 ± 1/54 mmol/Lبود و باالتر از فیل ماهی ماده
( )3/42 ± 0/84 mmol/lقرار داشت .در مطالعه
 Yousefisnو همکاران ( )2011نیز میزان گلوکز در ماهی
نر ،ماده و نابالغ به ترتیب mg/dL ،6/3 ± 0/7 mg/dL
 2/7 ± 0/2و  3/5 ±0/4 mg/dLبود که نشاندهنده باال
بودن میزان گلوکز در ماهی نر نسبت به ماده و نابالغ است.
میزان کلسترول به دلیل تفاوت در جیره غذایی ،فعالیت و
رسیدگی جنسی ،بین گونه های مختلف و همچنین بین
ماهیان یک گونه متفاوت است ( McDonald and
 .)Milligan, 1992کلسترول برای رشد و حیات سلول ها
در موجودات عالی ضروری است و همچنین ،پیش ساز
هورمون های استروئیدی مانند پروژسترون ،تستوسترون،
استرادیول و کورتیزول محسوب می شود ( Sorensen and
;Stacey, 1999; Van Der Kraak et al. 1998
 .)Aengwanich and Tanomtong, 2004نتایج
حاکی از افزایش سطح کلسترول در ماهیان مولد بود که
نشان دهنده افزایش هورمون های جنسی در آنهاست .غلظت
کلسترول در ماهیان در بررسی حاضر با نتایج مطالعه
 Knowlesو همکاران ( )2006بر روی تاسماهی پوزه کوتاه
مطابقت دارد .در مطالعه حاضر در بعضی از پارامترهای
بیوشیمیایی الکترولیتی مانند یون های سدیم و کلر در
سنین مختلف و ماهیان نر و ماده اختالف معنی دار مشاهده
شد ،ولی یون های کلسیم و پتاسیم فقط در سنین مختلف
تفاوت معنی دار نشان دادند .میزان الکترولیت ها عملکرد
سیستم های تعادلی مختلف را در بدن نشان می دهد

( .)Asadi et al. 2006cمیزان یون های تک ظرفیتی
مانند سدیم و کلر که نقش اساسی در تنظیم فشار اسمزی
دارند ،با افزایش سن افزایش یافت .اسمواللیته به شدت متاثر
از میزان یون سدیم است .افزایش اسمواللیته و یون سدیم با
افزایش سن نشان می دهد که مکانیسم تنظیم فشار اسمزی
در ماهیان مولد بهتر انجام می شود .یون پتاسیم در تنظیم
دستگاه عصبی و حرکتی نقش مهمی ایفا می کند
( .)Patriche et al. 2010در این مطالعه میزان یون
پتاسیم با افزایش سن کاهش یافت که نشاندهنده تحرک و
واکنش کمتر در مولدین است .یون کلسیم به عنوان پیش
ساز هورمون های جنسی در ماهیان محسوب می شود .در
بررسی حاضر میزان کلسیم در بچه ماهی ،ماهیان جوان و
مولد به ترتیب ،11/97 ± 1/87 ،2/85 ± 0/04
 6/66 ± 1/54میلیگرم در دسی لیتر بود .افزایش میزان
یون کلسیم در ماهیان مولد گویای افزایش سطح هورمون
های جنسی در آنهاست .میزان یون های کلسیم و منیزیم به
صورت فصلی تغییر می یابد؛ در فصل قبل از تخم ریزی
افزایش یافته و در زمان تخم ریزی و پس از آن به تدریج
کاهش می یابد ( Srivastava and Srivastava,
 .)1994در همین راستا در بررسی حاضر افزایش کلسیم در
فصل قبل از تخم ریزی مشهود بود .ماهیان جوان کلسیم
باالتری داشتند و در ماهیان مولد کاهش یافت که نشان
دهنده تغییر فصلی در میزان کلسیم است .در بررسی حاضر
میزان کلسیم در ماهیان مولد ماده باالتر از مولد نر بود که با
نتایج مطالعات دیگر بر روی فیل ماهی  3تا  4ساله
( )Asadi et al. 2006 aمغایرت دارد .در مطالعه Asadi
و همکاران ( )2006 bمیزان کلسیم در تاسماهی ایرانی ماده
بالغ ،ماده نابالغ ،نر بالغ و نر نابالغ به ترتیب ،2/29 ± 0/32
 1/94 ± 0/16 ،1/97 ± 0/31و  2/38 ± 0/28میلی مول
در لیتر گزارش شد .در مطالعات دیگر ،میزان کلسترول در
تاسماهی پوزه کوتاه (Knowles et 6/6 -12/1 mg/dL
) ،al. 2006در 14/03 mg/dL ،A. medirostris
( )Kieffer et al., 2001و  7/21 mg/dLدر A.
 transmontanusگزارش شده است ( LeBreton and
.)Beamish, 1998
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 بررسی اکوفیزیولوژی استرس از طریق اثر.1378 . م،بهمنی
 سیستم ایمنی و فرآیند تولید،HPI  وHPG بر محور
.)Acipenser persicus( مثل در تاسماهی ایرانی
 دانشگاه ازاد آسالمی واحد علوم و،رساله دکتری
. ص274 ،تحقیقات تهران
 بررسی مقایسه ایی پارامترهای.1372 ،. ع،نصری چاری
مرفوبیولوژیک چالباش و قره برون سواحل جنوبی دریای
خزر در جهت نظریه استقالل قره برون به عنوان گونه
 پایان نامه.)Acipenser persicus( تاسماهی ایران
. ص131 ، دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد

در بررسی حاضر در تاسماهیان مولد نر و ماده آلبومین و
 این.یونهای سدیم و کلر تفاوت معنیدار آماری نشان دادند
امر نشاندهنده تاثیر جنسیت بر پارامترهای بیوشیمیایی
،WBC  در پارامترهای خونی دیگر مانند.خون است
 نوتروفیل، درصد لنفوسیت،Hb ،RBC ،MCV ،MCHC
و ائوزینوفیل در سنین مختلف اختالف معنیدار آماری وجود
 از سوی دیگر تمام پارامترهای بیوشیمیایی.داشت
الکترولیتی و غیرالکترولیتی در سنین مختلف اختالف معنی
دار نشان داد و این امر نشان دهنده تاثیر سن بر پارامترهای
.خونی و بیوشیمیایی خون این گونه است
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Abstract
The analysis of blood parameters is a useful indicator in assessing the physiological conditions of
aquatic animals in response to stress, pollutants, nutrition, and also physiological and ecological
changes. In this study, some hematological parameters of Acipenser persicus in three age classes
including cultured fingerlings, juveniles and broodstocks were studied in a six-month period
(spring and summer 2012). The counts of red blood cells (RBC), white blood cells (WBC),
hematocrit (PCV), hemoglobin (Hb), MCV, MCH, MCHC, electrolyte and non-electrolyte
biochemical parameters, and also differential leucocyte count were measured in different age
classes. For this reason, 30 Persian sturgeon (10 fingerlings, 10 juveniles, 5 males and 5 females)
were used. Statistical results showed significant differences in Hb, RBC, MCV, MCHC, WBC,
lymphocyte (%), neutrophil (%) and eosinophil (%) in different age classes of this species
(P<0.05). There were significant differences in non-electrolyte biochemical parameters such as
glucose, albumin, total protein, triglyceride, cholesterol, osmolality and total lipid at different
ages (P<0.05). Significant differences were observed in electrolyte biochemical parameters
including sodium and chloride ions at different age classes and also at females and males. It was
also true for calcium and potassium ions at different ages (P<0.05). Based on the results, it can be
concluded that the hematological and biochemical parameters are affected by age and sex of fish
although the effects of environmental and nutritional parameters are inevitable.
Keywords: Persian sturgeon, Acipenser persicus, Hematological parameters, Fingerlings,
Juvenile, Broodstock

* Corresponding author: Nasri_mehrdad@yahoo.com

