تغـذیه آبزیـان
سال سوم ،شماره اول،
بهار و تابستان 1396

مقایسه فصلی آنزیم های کبدی و پارامترهای خونی فیل ماهیان پرواری در پن
مینا رنگرز* ،1حجت اهلل جعفریان ،2کیاوش گلزاریان پور ،1سید مصطفی عقیلی

نژاد3

 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،گلستان
 -2گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،گلستان
 -3مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان
تاریخ دریافت95/7/28 :

تاریخ پذیرش96/1/21 :

چکیده
این پژوهش به منظور ارزیابی فاکتورهای خونی فیل ماهیان  3تا  4ساله پرورشی در پن در مرکز صید و فراوری آشوراده
(چاالشت) واقع در حوضه جنوبی دریای خزر ،در فصول مختلف سال طراحی و انجام شد .به این منظور ،نمونه برداری از خون
 10قطعه فیل ماهی پرورشی در هر فصل از هر یک از پنهای تحت مطالعه (سه عدد پن) با وزن متوسط (± 757/32 g
 )2698/01و میانگین طول کل ( )77/98 ± 5/53 cmانجام و میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز،
آلکـالین فسفاتاز و تعداد کل یاختههـای قرمز و تعداد کل یاختههای سفید ،هماتوکریت و هموگلوبین ،شاخـصهای یاختههای
قرمز در فصول مختلف سال اندازهگیری (از پاییز  1393تا تابستان  )1394شد .نتایج نشان داد تفاوت معنیداری در سطوح
آنزیمها در فصول مختلف وجود داشت ( .)P>0/05پایینترین میزان فعالیت آنزیمهای آمینوتراسفرازی و آالنین آمینوترانسفراز
در فصل پاییز مشاهده گردید .به استثنای متوسط غلظت هموگلوبین ذرهای که در بهار در باالترین حد قرار داشت ،مابقی
پارامترهای خونی ذکر شده در پاییز به باالترین میزان خود قرار داشتند .تعداد گلبولهای سفید (،)6/67 ± 0/35 × 103/mm3
گلبولهای قرمز ( )0/97 ± 0/01 × 106/mm3و مقادیر هموگلوبین ( )6/96 ± 0/15 g/dLدر فصل زمستان و سطوح
هماتوکریت ( ،)%21/80 ± 0/62متوسط حجم سلول قرمز و متوسط هموگلوبین ذرهای بهترتیب  187/50 ± 3/87 fLو
 63/36 ± 1/45 pg/cellدر بهار پایین بودند .نتایج این مطالعه نشان داد که شاخصهای خونی در فصلهای مختلف دارای
نوسان بوده ،میتواند به عنوان شاخصهای سالمت در این ماهیان مدنظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :دریای خزر ،تغییرات فصول ،خون شناسی ،آنزیمهای کبدی ،فیل ماهی (.)Huso huso
* نویسنده مسئولmina.rangraz@gmail.com :
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مقدمه
ماهیان خاویاری به دالیلی نظیر جثه بزرگ ،سهولت در
صید ،گوشت لذیذ و خاویار مطبوع همواره به عنوان گونه
های با ارزش تجاری مورد توجه هستند (.)Peter, 2000
گونه فیل ماهی از بزرگترین ماهی خاویاری از نظر جثه در
دریای خزر میباشد که خاویار آن ممتاز ،درشت و بسیار
گرانبهاست (بهمنی .)1378 ،متاسفانه جمعیت این ماهیان
امروزه به خاطر عوامل انسانساز چون سـاخت سدها،
آلودگی آبها و صیــد بیرویه برای گوشت و تولید خاویار
کاهش یافته است ( )Asadi et al. 2006این گونه به
دلیل رشد سریع و تولیدمثل آن در محیط محصور و
مقاومت آن به شرایط مناسب پرورشی برای پرورش در
آبهای داخلی بسیار مناسب میباشد ( Falahatkar et
 .)al. 2009مطالعات خـون شناسـی در گونههای مختلف
آبزیان این نکته را به اثبات رسانده است که فاکتورهای
محیطی و بیولوژیک نظیر کیفیــت آب ( Wilhelm et
 ،)al. 1992فصل ( ،)Collazos et al. 1998جـنسیت
( ،)Řehulka et al. 2004اسـترس ( Benfey and
 ،)Biron, 2000گونـه ( ،)Orun et al. 2003سـن
(خواجه و همکاران ،)1383 ،میزان تحرک ماهی و
اسیدیته آب (،)Houston and De Wilde, 1969
وزن ،تغذیه ،باکتریها ،انگلها ( Steinhagen et al.
 )1990و غیره میتوانند مقادیر خونی ماهی را تحت تاثیر
قرار دهند.
آنزیمها برای متابولیسم طبیعی سلولها الزم و ضروری
هستند و میزان فعالیت آنها به عنوان مارکرهای
بیوشیمیایی حساس در نظر گرفته میشود و به طور
وسیعی برای ارزیابی وضعیت سالمت در انسان و آبزیان
مورد استفاده قرار میگیرد .فعالیت آنزیمی در مواجهه با
آالیندهها میتواند به دلیل از بین رفتن و یا تغییر ماهیت
(دناتوره شدن) مکانهای فعال آنزیمی ،سرکوب یا کاهش
مییابد (.)Savari et al. 2010
آمینوترانسفرازها به عنوان شاخصهای فعالیت کبد به کار
میروند و جزء آنزیمهای با اهمیت در بررسی وضعیت
سالمتی ماهیان هستند ( )Shalaby, 2005و شامل
آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز میباشد.
این آنزیمها در سرم خون ،سیتوپالسم و میتوکندری و
بافتهای مختلف وجود دارند و فعالیت آنها نماینده

وضعیت فیزیولوژیک سلول میباشد (Martinez-
.)Porchas et al. 2011
نوسانات فصلی فاکتورهایی هستند که پارامترهای
هماتولوژیک را تحت تأثیر قرار میدهند ،بنابراین آگاهی از
چگونگی نوسان پارامترهای هماتولوژیک در زمانهای
مختلف به تشخیص وضعیت فیزیولوژیک ماهی کمک
زیادی میکند .با توجه اینکه تاکنون مطالعهای در خصوص
تأثیر شرایط محیطی بر فیزیولوژی فیل ماهیان در حصار،
واقع در منطقه خلیج گرگان صورت نگرفته است ،هدف از
انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر تغییرات فصلی بر برخی از
آنزیمهای کبدی و شاخصهای خونی در فیل ماهی
پرورشی در حصار میباشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه از تعداد  10قطعه فیل ماهی پرورشی در
هر فصل به صورت تصادفی از هر یک از پنهای تحت
مطالعه (سه عدد پن) با سن  3تا  4ساله با وزن متوسط
( 2698/01 ± 757/32گرم) و میانگین طول کل (5/53
 77/98 ±سانتیمتر) از پاییز  1393تا تابستان  1394در
مرکز صید و فراوری آشوراده (چاالشت) واقع در حوضه
جنوبی دریای استفاده گردید .ماهیان پس از نمونهبرداری
به صورت مجزا و بیهوشسازی با عصاره گل میخک
( )30 ppmابتدا مورد زیست سنجی قرارگرفتند و سپس
با استفاده از سرنگ با حجم  5میلی لیتر از سیاهرگ دمی
و از پشت باله مخرجی ماهیان خونگیری صورت گرفت.
مطالعه هماتولوژی به دو بخش مطالعات سرم خونی و
مطالعه معیارهای خونی تقسیم شد .برای اندازهگیری
معیارهای خونی از قبیل تعداد گلبولهای قرمز ،تعداد
گلبولهای سفید ،درصد هماتوکریت و هموگلوبین،
نمونـههای خـون تهیه شده درون ویـالهای حاوی20
میکرولیتر ماده ضد انعقاد هپارین ریخته شدند .در بخش
مطالعه سرم ،خون تهیه شده بدون افزودن ماده ضد انعقاد
به مدت  30دقیقه درون ویالها به حال خود رها شدند و
سپس با دور  5000 rpmبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ
گردید تا سرم از خون جدا شود.
تعیین میزان آنزیمها
آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین
آمینو ترانسفراز ( )ALTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPبا

تغذیه آبزیان (سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 15 / )1396

MCH= (Hb × 10) /RBC
MCHC= (MCH/MCV) × 100

استفاده از کیت تجاری پارس آزمون و دستگاه اتوآناالیزر
مدل اپندروف ( )Ependorf, EPOSساخت کشور
آلمان اندازهگیری شدند.

روش آماری (تجزیه و تحلیل دادهها)
اندازه گیری معیارهای خونی
تعداد کل یاختههای سفید و قرمز
تعداد گلبولهای قرمز خون و تعداد گلبولهای سفید
خون پس از رقیقسازی خون به ترتیب به نسبت  200و
 50برابر با استفاده از الم هماتوسیتومتر شمارش گردید
( .)Houston, 1985شمارش کلی گلبولهای قرمز و
سفید ماهی به روش دستی و با استفاده از الم نئوبار
صورت گرفت .برای این کار و برای رقیق نمودن نمونه از
محلول رقیق کننده  Natt- Herrickاستفاده شد
(.)Bullis, 1993

تجزیه و تحلیل آماری دادههای بدست آمده با استفاده از
نرمافزار ( SPSSنسخه  )17از طریق آنالیز واریانس یک
طرفه و بر اساس آزمون دانکن در سطح  0/05انجام
پذیرفت .کلیه دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار
ارایه شدهاند.
نتایج
معیارهای کیفی آب
معیارهای کیفی آب شامل دما ،شوری ،اکسیژن آب و pH
در ماههای مختلف سال اندازهگیری گردید .تغییرات pH
آب در فصول مختلف سال بین  8/2-9/14متغیر بود.

درصد هماتوکریت ،غلظت هموگلوبین خون و
شاخصهای گلبول قرمز

تغییرات دما

مقدار هموگلوبین به روش استاندارد با استفاده از کیت
سنجش هموگلوبین ساخت شرکت زیست شیمی ،تهران و
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 546
نانومتر انجام ( )Houston, 1990و مقدار هماتوکریت با
استفاده از لولههای میکروهماتوکریت و سانتریفوژ نمونه به
مدت  10دقیقه در  10000دور در دقیقه با استفاده از
سانتریفوژ میکروهماتوکریت صورت پذیرفت ( Svetina et
.)al. 2002
شاخصهای یاختههای قرمز خون از طریق فرمولهای زیر
محاسبه شد (:)Anderson and Klontz, 1965
MCV= (Hct × 10) /RBC

تغییرات دما از ( 9/02در فصل زمستان) تا  29/5درجه
سانتیگراد (در فصل تابستان) متغیر بود .تغییرات ماهانه
دما در شکل زیر نشان داده شده است (شکل.)1
تغییرات شوری
نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات شوری نشان داد که
میانگین محدوده تغییرات شوری بین  14تا  18میلیگرم
در لیتر میباشد .بیشترین میزان شوری اندازهگیری شده
معادل  18 mg/Lدر فصل تابستان و کمترین میزان
شوری در فصل زمستان ( )14 mg/Lبه دست آمد (شکل
.)2
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شکل -1تغییرات دمای آب در ماههای مختلف سال ( مهر  93تا شهریور .)94

شکل -2تغییرات شوری آب در ماههای مختلف سال ( مهر  93تا شهریور .)94

شکل  -3تغییرات اکسیژن محلول آب در ماههای مختلف سال (پاییز  93تا تابستان .)94

تغذیه آبزیان (سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 17 / )1396

تغییرات اکسیژن آب
نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات اکسیژن محلول در
آب محیط پرورش فیل ماهی نشان داد میانگین بیشترین
میزان اکسیژن آب در فصل زمستان ( )8/71 ppmو
کمترین میزان اکسیژن در فصل تابستان معادل ppm
 6/2میباشد (شکل.)3
تاثیر فصول بر تغییرات آنزیمهای کبدی و فاکتورهای
خونی فیل ماهیان در جدول  1نشان داده شده است .نتایج
بدست آمده نشان داد ،تغییرات فصلی بر اکثر پارامترهای
خونی و آنزیم های کبدی اثر گذاشته و تغییرات معنی-
داری در فصول مختلف مشاهده شد (.)P<0/05
گلبول سفید
در تعداد گلبولهای سفید در فصول پاییز و تابستان تفاوت
معنیدار مشاهده گردید ( .)P>0/05اگرچه در فصول
زمستان و بهار ،تفاوت آماری در تعداد گلبولهای سفید
یافت نشد ( .)P<0/05بیشترین تعداد گلبولهای سفید
( )9/69 ± 0/21 × 103/mm3در فصل پاییز و کمترین
تعداد آن ( )6/67 ± 0/35 × 103/mm3در فصل زمستان
مشاهده گردید (جدول.)1
گلبول قرمز
فیل ماهیان ،در تعداد گلـبولهای قرمـز در فصل پاییز و
تابستان تفاوت معنی داری نشان دادند ( .)P>0/05ولی
در طی فصـلهای زمستان و بهار اختالف معنی دار
مشاهده نگردید ( .)P<0/05بیشترین تعداد گلبولهای
قرمز ( )1/24 ± 0/06 × 106/mm3در فصل پاییز و
کمترین میزان ( )0/97 ± 0/01 × 106/mm3نیز در فصل
زمستان مشاهده گردید (جدول.)1
هموگلوبین
تغییرات فصلی بر مقادیر هموگلوبین در فصول پاییز و
تابستان اثر گذاشته و تفاوت معنیدار را نشان داد
( .)P>0/05در صورتی که مقادیر هموگلوبین از نظر

آماری در فصول زمستان با بهار اختالف معنیدار را نشان
نداد ( )P<0/05و میتوان بیان نمود که هر کدام از فصول
پاییز و تابستان نیز با فصول زمستان و بهار دارای اختالف
معنی دار میباشند .بیشترین مقدار هموگلوبین در فصل
پاییز ( )9/07 ± 0/29 g/dLو کمترین مقدار (g/dL
 )6/96 ± 0/15در فصل زمستان مشاهده شد.
هماتوکریت
نتایج حاصل از آنالیز شاخص هموگلوبین نشان از عدم
تفاوت معنیدار در فصول زمستان و بهار را نشان داد
( .)P<0/05اما در فصول پاییز و تابستان اختالف معنیدار
مشاهده شد ( .)P>0/05بیشترین درصد هماتوکریت
( 29/74 ± 0/59درصد) در فصل پاییز و کمترین مقادیر
آن ( 21/80 ± 0/62درصد) در فصل بهار بدست آمد.
حجم متوسط گلبولی و متوسط هموگلوبین گلبولی
بر اساس نتایج به دست آمده ،مقادیر  MCVو MCH
در طی کلیه فصول متفاوت بود و مقادیر تمامی فصول با
یکدیگر از نظر آماری دارای اختالف معنیدار بودند
( .)P>0/05بیشترین مقدار  MCVو  MCHبه ترتیب
 247/10 ± 2/40fLو  75/41 ± 1/53 pg/cellدر فصل
پاییز و کمترین مقادیر این دو شاخص به ترتیب 3/87 fL
 187/50 ±و  63/36 ± 1/45 pg/cellدر فصل بهار
بدست آمد.
غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی
نتایج حاصل از اندازهگیری شاخص  MCHCنشان داد،
تغییرات فصلی بر مقادیر  MCHCدر فصول زمستان و
بهار تاثیر گذاشته و دارای اختالف معنیدار است
( .)P>0/05همچنین مقادیر  MCHCدر فصول پاییز با
تابستان از نظر آماری اختالف معنی دار ندارند (.)P<0/05
بیشترین مقدار ( )33/79 ± 0/46 g/dLدر فصل بهار و
کمترین مقدار  MCHCدر فصل پاییز (± 0/42 g/dL
 )30/53دیده شد.
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جدول  -1تغییرات مقادیر فاکتورهای خونی فیل ماهیان پرورشی در پن در فصول مختلف (میانگین  ±انحراف معیار).

فصول

پارامترهای خونی و آنزیمی
)AST (IU/L
)ALT (IU/L
)ALP (IU/L
(WBC )×103/mm3
(RBC )×106/mm3
)Hemoglobin (g/dL
)Hematocrit (%
)MCV (fL
)MCH (pg/cell
)MCHC (g/dL

پاییز

زمستان

بهار

تابستان

337/33 ± 30/23b 418/33 ± 6/42a 338/00 ± 11/26b 229/33 ± 11/93c
19/00 ± 4/35b
10/66 ± 2/88c
42/66 ± 5/13a
5/66 ± 1/01c
789/66 ± 207/87a 351/33 ± 13/05b 447/00 ± 12/16b 309/50 ± 42/50b
8/9 ± 0/4b
6/83 ± 0/30c
6/67 ± 0/35c
9/69 ± 0/21a
1/13 ± 0/009b
1/16 ± 0/05b
0/97 ± 0/01c
1/24 ± 0/06a
8/16 ± 0/25b
7/80 ± 5/60c
6/96 ± 0/15c
9/07 ± 0/29a
24/73 ± 0/50b
21/80 ± 0/62c
22/13 ± 0/35c
29/74 ± 0/59a
218/23 ± 2/6c
187/50 ± 3/87d 226/63 ± 1/18b 247/10 ± 2/40a
72/03 ± 1/65b
63/36 ± 1/45c
71/33 ± 0/73b
75/41 ± 1/53a
33/00 ± 0/36b
33/79 ± 0/46a
31/50 ± 0/26c
30/53 ± 0/42b

در هر ردیف حروف التین غیر مشترک نشانه معنیدار بودن است (.)P>0/05

آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ()AST
نتایج نشان دهنده اختالف معنیدار مقدار  ASTدر
فصول مورد بررسی است ( .)P>0/05مقدار آنزیم AST
در فصول زمستان و تابستان تفاوت معنی دار نداشت
( ،)P<0/05اما در فصول پاییز و بهار تفاوت معنی دار را
نشان داد .همچنین فصول پاییز و بهار با فصول زمستان و
تابستان از نظر آماری دارای اختالف آماری معنی دار بودند
( .)P>0/05بیشترین مقدار ()229/33 ± 11/93 IU/L
در فصل بهار و کمترین میزان ()418/33 ± 6/42 IU/L
در فصل پاییز مشاهده شد .فصول زمستان و تابستان نیز
اختالف معنی داری نداشتند (.)P<0/05

آنزیم آلکالین فسفاتاز ()ALP

بیشترین مقدار غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز (IU/L
 )789/66 ± 207/87در فصل تابستان و کمترین میزان
در فصل پاییز معادل  309/50 ± 42/50 IU/Lمشاهده
شد .تنها مقدار آنزیم  ALPدر فصل تابستان از نظر
آماری با سایر فصول اختالف معنی دار نشان داد
( .)P>0/05به عبارت دیگر در میزان آنزیم آلکالین
فسفاتاز سایر فصول (پاییز ،زمستان و بهار) تفاوت معنیدار
دیده نشد (.)P<0/05
بحث

آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ()ALT
غلظت آنزیم  ALTدر سرم خون فیل ماهیان پرورشی در
فصول مختلف اختالف معناداری دارد ( .)P>0/05نتایج
حاصل از آنالیز آماری نشان داد مقادیر آنزیم  ALTدر
فصول پاییز با بهار اختالف معنیدار ندارند ،در صورتی که
فصول زمستان با تابستان و همچنین فصول زمستان و
تابستان با فصول پاییز و بهار دارای اختالف معنیدار
هستند ( .)P>0/05کمترین مقدار این آنزیم در سرم خون
فیل ماهی ( )5/66 ± 1/01 IU/Lدر فصل پاییز و
بیشترین مقدار معادل  42/66 ± 5/13 IU/Lدر فصل
زمستان به دست آمد.

تحقیقات مختلف نشان داده است که آنزیمهای سرم خون
میتواند تحت شرایط محیطی تغییر نماید و بسته به گونه
ماهی ،شرایط پرورشی ،میزان تغییرات پارامترهای محیطی
این تغییرات متفاوت خواهد بود (غیاثی و همکاران،
 .)1389گزارشهای مستند و کافی در مورد میزان طبیعی
آنزیمهای سرم در ماهیان خاویاری ارائه نگردیده و اغلب
گزارشها در مورد کپور ماهیان و آزاد ماهیان میباشد.
در خصوص تغییرات فصلی آنزیمهای ترانسفرازی و
آلکالین فسفاتاز متاسفانه تحقیقات زیادی صورت نگرفته
است و بیشتر تحقیقات در مورد فاکتورهای خونی بوده
است .در این رابطه  Matscheو همکاران ( )2012در
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مطالعه بر تاسماهی پوزه کوتاه ( Acipenser
 )brevirostrumگزارش کردند که میزان آنزیم  ASTاز
فصول مختلف تاثیر پذیری داشته است ،به طوری که
کمترین میزان  ASTدر هر دو جنس نر و ماده در فصل
پاییز و بیشترین میزان نیز در هر دو جنس ،در فصل بهار
بدست آمده است که با یافتههای حاصل از تحقیق ما
همخوانی داشت.
یافتههای محققین نشان میدهد که سطوح مختلف شوری
میتواند بر میزان فعالیت آنزیمها اثرگذار باشد .در همین
راستا و در تایید نتایج ما )2005( Shalaby ،بیان نمود
که افزایش شوری میتواند منجر به افزایش سطح ALT
سرم شود Rajabipour .و همکاران ( )2009نیز در
تحقیقی مشابه ،به مقایسه فعالیتهای آنزیمهای سرمی در
فیل ماهیان پرورش یافته در حوضچه های آب شیرین
(شهید مرجانی گرگان) و لب شور (بافق) پرداختند و بیان
کردند که افـزایش شـوری منجر به افزایش فعالیت
آنزیـمهای سرمی میگردد .در مطالعه حاضر نیز باالترین
سطح آنزیم  ALPدر بیشترین میزان شوری در فصل
تابستان بدست آمد .همچنین میزان آنزیم  ASTدر فصل
بهار نسبت به فصل زمستان و میزان آنزیم  ALTدر فصل
تابستان نسبت به فصول پاییز و بهار با افزایش میزان
شوری افزایش یافت که با نتایج دستاورد سایر محققین
همخوانی دارد .روال منطقی افزایش آنزیمهای ترانسفرازی،
رهاسازی آمینوترانسفرازها از سلولهای آسیب دیده است.
در واقع ،سلولهای آسیب دیده محتوایشان را که شامل
آمینوترانسفراز است به طرف جریان خون رها کرده و
باعث میشود سطح این آنزیمها در سرم افزایش یابد
( .)Martinez-Porchas et al. 2011همچنین عوامل
همچون جنسیت ،آلودگیهای فیزیکـی و شیمیایی نیز
میتواند بر میزان فعالیت این آنزیمها اثرگذار باشد.
بنابراین تغییرات آنزیمی در سرم خون را بایستی در
مجموع با عوامل و متغیرهای خونی دیگر در ماهی مورد
سنجش و ارزیابی قرار داد و این میتواند از نظر مطالعات
بالینی اهمیت داشته باشد.
خصوصیات فیزیولوژیک خون ماهیان با تغییرات محیطـی،
اختالف گونهای ،فنون نمونه برداری ،مرحلـه رشـد و نمـو،
اندازه نمـونهها ( ،)Bani and Haghi, 2011شرایط
محیطــی ،اســترس ناشــی از صــید و نمونــهبــرداری ،رژیـم
غذایی ،سـن ،مرحلـه تولیـدمثلی ،جنسـیت ،فعالیـتهـای

فردی ،شرایط پرورش ،تـراکم ،اکسـیژن محلـول و شـوری
( )Hoseinifar et al. 2011به آسانی تغییر مـیکنـد و
روی مقدار دادههای هماتولوژی تأثیر میگذارد.
مطالعات صورت گرفته بر پارامترهای خونشناسی و
بیوشیمیایی خـون ماهی نشان میدهـد که مقـادیر
پارامترهای خـونی میتواند تحت تاثیر تغییرات درجه
حرارت و میزان اکسیژن آب باشد (.)Orun et al. 2003
دما عالوه بر اینکه به طور مستقیم متابولیسم را تحت تأثیر
قرار میدهد به طور غیر مستقیم نیز بر ماهی اثر میگذارد.
به این ترتیب که میزان انحالل اکسیژن محلول را در آب
تغییر داده ،به دنبال آن میزان دسترسی ماهی به اکسیژن
تغییر مییابد که در نهایت قابلیت انتقال اکسیژن توسط
خون تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)Riggs, 1970با
افزایش دما از حد مناسب برای ماهی ،میزان هماتوکریت
در گونه تاسماهی پوزه کوتاه کاهش یافت .این کاهش را
مرتبط با همولیز گلبولها بیان نمودند ( Ziegeweid
.)and Black, 2010
در مطالعه روضاتی و همکاران ( ،)1392بیشترین میزان
هماتوکریت در پایینترین دما ( 20درجه سانتیگراد)
مشاهده شد و مقدار آن در دمای  25درجه سانتیگراد
کاهش یافت .با این وجود میزان هماتوکریت با افزایش
مجدد دما ( 30درجه سانتیگراد) افزایش پیدا کرد .افزایش
هماتوکریت در دما باال میتواند در پاسخ به نیاز متابولیک
بیشتر به اکسیژن در دماهای باالتر باشد .در تحقیق حاضر،
میزان هماتوکریت در فصول سرد نسبت به فصل بهار که
کاهش دما مشاهده میشود ،افزایش یافت و مجددا با
افزایش دما در فصل تابستان ،میزان هماتوکریت افزایش
یافت .بنابراین یافتههای روضاتی و همکاران ( ،)1392با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .در مطالعات دیگری از
جمله در ماهی کپور علفخوار ( Ctenopharyngodon
 )Yildiz and Uzbilek, 2001( )idellaو قزل آالی
انگشت قد (Zeitoun et al. ( )Salmo gairdneri
 )1974نشان دادهاند که با افـزایش غلظـت شـوری
هماتوکریـت افـزایش یافـته است .نتایج یافتههای
محققین اخیر ذکر شده ،نتایج ما را در ارتباط با افزایش
شوری و افزایش میزان هماتوکریت در فصل تابستان در
مقایسه با فصل زمستـان که میزان شـوری در حداقـل
میباشد ،تایید مینماید .همچنین در بررسی دوره زندگی
ماهیان خاویاری در دریا و رودخانه مشخص شد که با
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نزدیک شدن به فصل سرما ،تعداد  RBCدر تاسماهی
سفید ( ،)Acipenser transmontanusتاسماهی
روسی ( ،)Acipenser gueldenstaedtiiفیلماهی
( )Natochin et al. 1975و تاسماهی سیبری
(( )Acipenser baeriیزدانی ساداتی )1392 ،کاهش
یافت که با نتایج ما مطابقت دارد .محققان گزارش نمودند
که کاهش نرخ رشد ویژه و تغذیه ماهی ( Domezain
 )et al. 1999به دلیل کاهش دما در زمستان سبب
کاهش تولید اریتروسیتها خواهد شد.
میانگین تعداد یاخته های قرمز فیل ماهیان پرواری در پن
از یاخته های قرمز خون ماهی اسکار انگشت قد
(Firouzbakhsh et al. ( )Astronotus ocellatus
 5 ،)2011گونه ماهی استخوانی دریایی سواحل جنوب
شرق هند ( ،)Satheeshkumar et al. 2011مـاهی
سفید دریـای خزر (Bani and ( )Rutilus frisii
 )Haghi, 2011کمتر بود .بنابراین تعـداد یاختـههای
قرمز ماهیان کم تحرک (ماهیان خاویاری) نسبت به
ماهیان فعالتر (ماهیان استخوانی) کمتر است .یافتههای
این پژوهش با نتایج محققین ذکر شده مطابقت داشت،
زیرا در این بررسی تعداد یاختههای قرمز خون فیل ماهیان
پرواری کمتر از ماهیان استخوانی بود.
همچنین مطالعه ما نشان داد که میانگین درصد
هماتوکریت و میانگین غلظت هموگلوبین خون به ترتیب
کمتر از  30درصد و  10گرم در دسی لیتر بود که این
یافتهها با یافتههای بهدست آمده از فیلماهیان مولد
پرورشی ()Kazemi et al. 2012؛ تاسماهی پوزه کوتاه
جوان ( ،)Knowles et al. 2006تاسماهی سیبری
بچـه فیلمـاهی
(کاظمی و همکاران،)1391 ،
منابع
بهمنی ،م .1378 .بررسی اکوفیزیولوژی استرس از طریق
اثر بر محور  HPIو  HPGسیستم ایمنی و فرآیند
تولید مثل در تاسماهی ایرانی ( Acipenser
 .)persicusرساله دکتری بیولوژی دریا دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 277 .صفحه.
خواجه ،غ ،.پیغان ر ،.مـصباح ،م .1383 .بررسی برخی
فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی
رنگین کمان .گـزارش نهـایی طـرح تحقیقاتی،
انتشارات دانشگاه چمران اهواز ،صفحات .26-33

( ،)Hoseinifar et al. 2011تاسماهی ایرانـی جـوان
( )Acipeser persicusو فیـلماهی جوان پرورشی
( )Bahmani et al. 2001منطبق و یا اندکی بیشتر از
آنها بود.
در این پژوهش ،در تعداد گلبولهای سفید در فصول پاییز
و تابستان تفاوت معنیدار مشاهده گردید .در تغییر تعداد
لوکوسیتها عوامل مختلفی از جمله فتوپریود
( ،)Melingen et al. 2002دما ( Langston et al.
 )2002و غذادهی ()Lim and Klesius, 2003
دخالت دارند.
به طور کلی ،در بررسی تاثیرگذاری فصل بر پارامترهای
هماتولوژی فیل ماهیان پرورشی در پن ،بایستی تمامی
عوامل محیطی به صورت مجموعه در نظر گرفته شوند .در
مطالعات خونشناسی ماهیان در محیطهای طبیعی بر
خالف شرایط آزمایشگاهی ،تعیین تاثیر یک پارامتر
محیطی به تنهایی میسر نبوده ،زیرا امکان حذف تاثیرات
دیگر پارامترهای محیطی وجود ندارد .در حالی که در
شرایط آزمایشگـاهی میتـوان با یکسان سازی سایر
شرایط ،امکان تاثیر یک پارامتـر یا متغییر محیطـی را بر
خونشناسی ماهی تعیین نمود.
سپاسگزاری
از مدیریت محترم ماهیان خاویاری و کلیه کارکنان مرکز
فراوری و بهره برداری آشوراده (چاالشت) که طی دوره
آزمون با ما همکاری صمیمانه داشتند ،سپاسـگـزاری
مـیگردد.

روضاتی ،س .ع ،.حقی ،ن ،.آورجه ،س .1392 .اثرات
استرس شوری و دما بر فاکتورهای خونی بچه ماهی
کپور ( .)Cyprinus carpioمجله فیزیولوژی و
بیوتکنولوژی آبزیان .95-113 :2
کاظمی ،ر ،.یوسفیجوردهی ،ا ،.پوردهقانی ،م ،.حالجیان،
ع ،.شناور ماسوله ،ع ،.جلیل پور ،ج ،.یارمحمدی ،م.
 .1391بررسی مقایسهای پارامترهای خونی مولدین
وحشی تاسماهی ایرانی (.)Acipenser persicus
مجله بهرهبرداری و پرورش آبزیان .29-44 :3
غیاثی ،ف ،.میرزرگر ،س .س ،.ساالرآملی ،ج ،.باهنر ،ع،.
ابراهیمزاده موسوی ،ح.ع .1389 .مطالعه پارامترهای
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تغییرات فصلی شاخصهای خونی تاسماهی سیبری
 نشریه.) در محیط محصورAcipenser baerii(
.32-17 :2 بهره برداری و پرورش آبزیان

Cyprinus ( خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی
 مجله.) متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیومcarpio
.61-66 :65 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران
،. ر، کاظمی،. ع، بانی،. ی، هوشیار،. ع. م،یزدانی ساداتی
 مطالعه روند.1392 . م، پور دهقانی،. ع،حالجیان
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Abstract
This study designed to evaluate blood parameters of 3-4 years Huso huso on pen in the center
of the fishing and processing Ashuradeh (Chalasht) from the Gorgan Bay in different seasons.
Blood samples from 10 Huso huso with average weight 2698.01 ± 757.32 g and length 77.98
± 5.53 cm were collected in each season (autumn 2014 to summer 2015) and activity of
alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP)
and variation in hematological parameters such as hemoglobin, erythrocyte count, leucocytes
count, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH)
and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in the blood samples of fish were
measured in each season. There is significant difference in the enzymes levels were observed.
(P<0.05). The lowest activity of aminotransferases and alanine aminotransferase were also
observed in autumn. With the exception of mean corpuscular hemoglobin concentration
(MCHC) that was the highest in the spring, the other blood parameters mentioned were
highest in the autumn. The number of WBC (6.67 ± 0.35×103 mm3), RBC (0.97 ± 0.01×106
mm3) and hemoglobin values (6.96 ± 0.15 g/dl) had its lowest level in winter. But the levels
of hematocrit (%21.80 ± 0.62), hemoglobin, MCV and MCH values respectively 187.50 ±
3.87 fL and 63.36 ± 1.45 pg/cell showed the lowest level in spring. The results of this study
showed seasonal variations effect on haematological parameters in Huso huso and should be
considered when these parameters are utilized to evaluate fish health status.
Key words: Caspian Sea, Seasonal variations, Hematology, Liver enzymes, Huso huso.
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