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چکيده

پارامترهای بیوش�یمی س�رم خون یکی از جنبههای مهم در مدیریت گونههای در معرض خطر میباش�د .این پارامترها به منظور
ارزیابی هرگونه تغییرات کیفیت آب و خاک و تعیین زمان رس�یدگی جنس�ی مورد اس�تفاده قرار میگیرد .هدف از این تحقیق،
بررس�ی برخی الکترولیت و غیر الکترولیتهای س�رم خون میش ماهی( )Argyrosomus hololepidotusنر و ماده نابالغ میباش�د.
روش کار :بدین منظور ،خونگیری از  30عدد میشماهی صید ش�ده از س�واحل چابهار (اس�کله رمین) انجام شد .مقادیر سرمی
گلوکز ،اوره ،کلس�ترول ،تریگلیس�رید ،بیلیروبین ،پروتئین تام ،آلبومین ،فس�فر ،سدیم ،پتاسیم ،کلس�یم و آلکالین فسفاتاز
(میانگی�ن ±انح�راف معیار) در دو جنس نر و ماده نابالغ مورد ارزیابی ق�رار گرفت .مقادیر هر یک از پارامترها در جنس نر و ماده
به ترتیب عبارت بود از سدیم ( 239/50±17/06و  ،)257/80±20/80پتاسیم ( 3/87±0/98و  ،)1/94±0/49فسفر (2/73±0/39
و ،)2/79±0/53کلسیم ( 2/89±0/47و  ،)mmol/l( )1/56±0/32گلوکز ( 71±10/33و  ،)24/04±2/50بیلی روبین ( 0/46±0/11و
 ،)0/24±0/05آلکالین فس�فاتاز ( )IU/l( 468/30±124/17و  ،)244/50 ±68/98اوره ( 1/94±0/50و  ،)0/63±0/29تریگلیسرید
( 94/70±9/56و  ،)32/85±7/56کلسترول ( 13/02±2/69و  ،)mg/dl( )4/94±3/29پروتئین تام ( 1/69±0/51و )3/15±0/86
و آلبومین (0/44±0/16و  .)g/dl( )0/12±0/04نتایج نشان داد که مقادیر سدیم و پروتئین در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود و
همه پارامترها به استثنای فسفر بین دو جنس اختالف معنیدار داشت ( .)P>0/05بر اساس نتایج ،میزان پارامترهای بیوشیمیایی
خون میتواند تحت تاثیر جنسیت قرار گیرد.
كلمات كليدي :میشماهی ،سرم ،الکترولیت ،غیرالکترولیت
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Serum biochemical parameters are important aspects in the management of endangered species. The values of these parameters can be used for confirming the maturity and for monitoring any changes in the quality of waters and related soils.
The aim of present study was to investigate some of blood serum biochemical parameters in immature females and males
of Argyrosomus hololepidotus. Blood samples were collected from twenty captured fish from coastal waters of Chabahar
(Ramin waterfront). Serum levels of glucose, blood urea nitrogen (BUN), cholesterol (CHO), triglyceride, bilirubin, total
protein, albumin, phosphorus (P), sodium (Na), potassium (K), calcium (Ca) and alkaline phosphatase (ALP) were determined as Mean±SD in immature males and females. The levels of different biochemical parameters in males and females
were respectively as follows; Na (239.50±17.06, 257.80±20.80), K (3.87±0.98, 1.94±0.49), P (2.73±0.39, 2.79±0.53),
Ca (2.89±0.47, 1.56±0.32) (mmol/l), glucose (71±10.33, 24.04±2.50), bilirubin (0.46±0.11, 0.24±0.05), ALP (68.30
±124.17, 244.50±68.98) (Iu/l), BUN (1.94±0.50, 0.63±0.29), triglyceride (94.70±9.56, 32.85±7.56), CHO (13.02±2.69,
4.94±3.29) (mg/dl), total protein (1.65±0.51, 3.15±0.86) and albumin (0.44±0.16, 0.12±0.04)(g/dl). The results showed
that the serum levels of Na and total protein in females were significantly higher than males and there were significant
differences in all of the serum values (except P) between males and females (P<0.05).It can be concluded that the values
of blood biochemical parameters may be affected by sex of fish.
Keyword: Argyrosomus hololepidotus; Serum; Electrolyte; Non electrolyte

مقدمه
یکی از ارزش��مندترین آبزیان در اسکله رمین (واقع در پنج کیلومتری
شهرس��تان چابهار) ،خان��واده ش��وریده ماهیان و گونه می��ش ماهی می
باش��د .گونه اصلی میش ماهی سواحل جنوب کشور گونه Argyrosomus
 hololepidotusب��ا ن��ام انگلیــس��ی  Southern meagerو Madagascar
 meagerمیباشـد ( .)1که در جنوب آفریقا  ،ماداگاسکار ،نامیبیا ،استرالیا
و هند مشاهده شده که در واقع بومی سواحل ماداگاسکار می باشد (.)18
ماهی میش در آبهای نیمه گرمس��یری در ع��رض جغرافیایی  21درجه
ش��مالی و  29درجه جنوبی به س��ر می برد و در آبهای ش��یرین ،لب شور
و دریایی تا عمق  400متر نیز یافت می ش��ود ( .)10این گونه در مرحله
جوانی در جنگلهای مانگرو و مصب ها و در مرحله بلوغ در سواحل شنی،
مصبها و آبهای کم عمق زیست می کند و برای انجام عملیات تخم ریزی
دس��ت به مهاجرت دس��ته جمعی میرند .این گونه مهاجر بوده و حداکثر
طول آن  200س��انتی متر و حداکثر طول عمــرآن  30سـال میباشد .و
جز ماهیان در معرض خطر به حساب میآید (.)10
مقادیر پارامترهای بیوش��یمیایی سرم خون بعنوان یکی از جنبههای
مهم در مدیریت گونههای در معرض خطر می باش��د و شاخص مهمی در
تشخیص سالمت یا بیماری و کنترل روند زیستی در جانوران آبزی بشمار
میروند (.)4

ام��روزه با توجه به پیش��رفت صنعت آب��زی پروری ،نی��از زیادی به
روشهای تشخیص سالمت ماهیان احساس می شود .با استناد به اینکه
خ��ون در بس��یاری از فرآیندهای متابولیک نقش داش��ته و تغییرات بدن
جانور را دقیقا منعکس میکن��د ( )10,3در نتیجه ارزیابیهای خونی می
تواند در امر تشخیص وضعیت فیزیولوژیک ماهیان واقع گردند (.)6
ش��رایط فیزیولوژیک بدن ماهی ،تح��ت تاثیر عوامل داخلی و خارجی
محی��ط اطراف خود میباش��د برخی از این عوامل عبارتن��د از دمای آب،
اکس��یژن ،وضعیت تولید مثل ،میزان دسترس��ی به غذا ،بیماری ،استرس،
جنس ،گونه و فصل ،تکنیک نمونهگیری و روشهای آنالیز خون ماهی در
یافتههای بیوشیمیایی خون نیز موثر می باشد.)21،16،19،21( .
تاکنون مطالع��ات متعددی در زمینه فاکتورهای بیوش��یمیایی خون
ماهیان اس��تخوانی حوزهی دریای خزر از جمله ماهی س��فید (Rutilus
 ،)3( )frissiفیلماهی ( ،)17( )Husu husuباس دریایی (Dicentrarchus
 )11( )labroxص��ورت گرفته اس��ت اما متاس��فانه در زمینه فیزیولوژی،
بیماری و پارامترهای پاراکلینیکی گونههای مهم ماهیان استخوانی دریای
عمان (میش ماهی) اطالعات محدودی موجود است.
هدف از اجرای این تحقیق ،دس��تیابی به مقادیر برخی از فاکتورهای
بیوش��یمیایی خون میش ماهی بعنوان یکی از گونههای تجاری مهم و در
مع��رض خطر دریای عمان بوده اس��ت تا بتوان از یافتهه��ای آن ،بعنوان
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مبنای��ی جهت ارزیابی وضعیت س�لامت ماهی و کنترل روند زیس��تی آن
بکار برد.
مواد و روش كار
این تحقیق ،در بهمن ماه  1392در اسکله رمین واقع در  5کیلومتری
چابهار با استفاده از تور توسط صیاد صورت گرفت .به این منظور 30 ،راس
مولد میش ماهی با میانگین طول  104/98± 47/cm20و میانگین وزنی
 6/34 ±8/21 kgقبل از یلوغ صید شدند .پس از بررسی وضعیت سالمت
ظاهری ،توس��ط سرنگهای  5سیسی از قس��مت ساقه دمی خونگیری
انجام ش��د و بمنظور اندازهگیری شاخصهای بیوش��یمیایی به آزمایشگاه
انتقال یافت .سرم خون با کمک سانتریفیوژ با دور  3000به مدت 15 min
جداس��ازی گردید .تمامی آزمایشات بیوشیمی بجز سدیم و پتاسیم توسط
دس��تگاه اتوآنالی��زور اتوماتیک (هیتاچی م��دل  )911و کیتهای تجاری
(پارس آزمون ،تهران) در آزمایش��گاه تش��خیص پزش��کی (دکتر طیاری)
انجام گرفت.
مقادیر فسفر توسط این دستگاه با روش فسفومولیبدات ،کلسیم بروش
اورتوکرزول فنالیین ،پروتئین تام بروش بیوره،کلس��ترول بروش کلسترول
اکس��یداز ،تری گلیسرید بروش لیپاز  ،GPD-PAPبیلی روبین بروش دیاز
و با اس��ید س��ولفانیلیک ،آلبومین بروش بوموکرزول س��بز ،گلوکز بروش
گلوکز اکسیداز ،اوره بروش دی استیل منوکلسیم اندازه گیری شد .سدیم
و پتاس��یم توس��ط فلیم فتومتر ( )UK,PFP7و با اس��تفاده از محلولها و
استانداردهای مربوطه انجام گرفت .همچنین آنزیم آلکالین فسفاتاز بروش
 DGKGاندازهگیری شد (.)8
تجزی��ه و تحلی��ل میانگین دادهها ب��ه کمک آزمون آماری مقایس��ه

دو جامع��ه آم��اری مس��تقل ( )Independent t-testو تعیین همبس��تگی
پارامترهای اندازهگیری ش��ده از طریق آزمون همبستگی پیرسون در نرم
اافزار  SPSS 16در محیط ویندوز  7صورت گرفت .کلیه مقادیر بر اس��اس
میانگین ±انحراف معیار بیان شده اند.
نتايج
نتایح حاصل از پارامترهای بیوش��یمیایی س��رم خ��ون مولدین میش
ماهی ( )Argyrosomus hololepidotusقبل از بلوغ در جدول 1نشان داده
ش��ده است .نتایج نش��ان داد که کلیه مقادیر پارامترهای بیوشیمایی سرم
خون به اس��تثنای فس��فر در بی��ن دو جنس نر و م��اده اختالف معنیدار
داش��تند ( .)P>0/05مقادیر س��دیم و پروتئین در جنس ماده بیش��تر از
جنس نر بود.
بر اساس همبس��تگی پیرس��ون ،بین مقادیر برخی پارامترهای اندازه
گیری ش��ده در جنس نر (جدول  )2و ماده (جدول  )3همبس��تگی وجود
داشت .که در جنس ماده بین کلسیم با اوره این همبستگی منفی (-0/755
= )P>0/05، rو در جنس نر بین کلس��ترول با آلکالین فسفاتاز (-0/699
= ،)P>0/05 ،rپروتئین با کلسیم( )P>0/01 ،r=-0/778و کلسیم با بیلی
روبین ( )P>0/01 ،r=-0/891همبس��تگی منفی و بین سدیم با کلسترول
( ،)P>0/01 ،r=0/766پروتئی��ن با بیلی روبی��ن ( )P>0/01 ،r=0/792و
پتاسیم با تری گلیس��رید ( )P>0/05 ،r =0/676همبستگی مثبت وجود
داشت.
همچنی��ن رابط��ه رگرس��یونی بین پ��ارا مترهایی ک��ه دارای ضریب
همبس��تگی معنیدار بودند مورد بررس��ی قرار گرفت .طب��ق معادلههای

جدول  -1پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون میش ماهی  Argyrosomus hololepidotusنر و ماده قبل از بلوغ
متغیرها

جمعیت کل

نر

ماده

سدیم ()mmol/l

248/65±20/76

239/50±17/06

257/80±20/80

پتاسیم ()mmol/l

2/91±1/24

3/87±0/98

1/94±0/49

کلسیم ()mmol/l

2/23±0/78

2/89±0/47

1/56±0/32

فسفر ()mmol/l

2/76±0/45

2/73±0/39

2/79±0/53

گلوکز ()mg/dl

47/52±25/17

71±10/33

24/04±2/50

اوره ()mg/dl

1/28±0/78

1/94±0/50

0/63±0/29

تریگلیسرید ()mg/dl

63/77±32/81

94/70±9/56

32/85±7/56

پروتئین تام()g/dl

2/42±1/02

1/69±0/51

3/15±0/86

آلبومین ()g/dl

0/28±0/20

0/44±0/16

0/12±0/84

بیلی روبین ()mg/dl

0/35±0/14

0/46±0/11

0/24±0/05

کلسترول ()mg/dl

8/98±5/07

13/02±2/69

4/94±3/29

آلکالین فسفاتاز ()IU/l

356/40±150/79

468/30±124/17

244/50±68/98
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جدول -2رابطه همبستگی پیرسون بین ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون میش ماهی ( )Argyrosomus hololepidotusنر قبل از بلوغ قبل از بلوغ
بیلی

آلکالین

متغیرها

گلوکز

بیلی روبین

-0/263

آلکالین فسفاتاز

-0/356

0/424

اوره

0/611

-0/139

0/306

تری گلیسرید

-0/555

0/029

0/497

0/218

کلسترول

0/026

-0/460

*-0/699

-0/430

-0/152

سدیم

-0/257

0/473

0/499

-0/019

0/012

**0/766

پتاسیم

-0/490

-0/429

0/080

-0/038

*0/676

0/330

-0/436

کلسیم

0/159

**-0/891

-0/103

0/240

0/065

0/322

-0/380

0/526

پروتئین تام

-0/349

**0/792

0/171

0/441

0/031

0/071

0/064

-0/208

**-0/778

آلیومین

-0/329

0/308

-0/339

-0/266

0/308

0/374

-0/263

0/227

-0/401

0/427

فسفر

-0/345

0/175

0/338

-0/027

0/141

.-0/429

0/206

0/114

-0/121

-0/021

روبین

فسفاتاز

اوره

تری

گلیسرید

* همبستگی در سطح  5درصد معنیدار میباشد.

کلسترول

سدیم

پتاسیم

کلسیم

پروتئین
تام

آلبومین

0/048

** همبستگی در سطح  1درصد معنیدار میباشد.

جدول -3رابطه همبستگی پیرسون بین ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون میش ماهی ( )Argyrosomus hololepidotusماده قبل از بلوغ
بیلی

آلکالین

متغیرها

گلوکز

بیلی روبین

0/128

آلکالین فسفاتاز

-0/267

-0/170

اوره

-0/419

0/212

0/534

تری گلیسرید

-0/367

0/278

0/590

0/629

کلسترول

0/173

0/140

0/471

-0/158

0/174

سدیم

-0/316

-0/258

0/433

0/198

-0/146

0/038

پتاسیم

-0/103

-0/234

0/274

0/148

0/121

0/070

-0/214

کلسیم

0/510

0/311

-0/546

*-0/755

-0/557

0/157

-0/077

-0/620

پروتئین تام

-0/411

-0/137

0/060

-0/0170

0/312

0/063

-0/531

0/345

-0/331

آلیومین

0/483

-0/134

-0/217

-0/527

-0/410

0/281

-0/555

0/206

0/412

0/343

فسفر

-0/244

-0/458

-0/041

-0/392

-0/018

0/243

-0/322

0/222

0/132

-0/520

روبین

فسفاتاز

اوره

تری

گلیسرید

* همبستگی در سطح  5درصد معنیدار میباشد.
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بدست آمده (جدول .)4
بحث

میش ماه��ی( )Argyrosomus hololepidotusیک��ی از گونهای مهم
ماهیان اس��تخوانی موجود در دریای عمان محس��وب می گردد که بدلیل
صی��د بی رویه و تخریب محلهای تخمریزی جمعیت آنها بس��یار کاهش
یافته اس��ت .بدی��ن منظور در زمینه تکثیر و پ��رورش این گونه از ماهیان
کار تحقیقات��ی زی��ادی ص��ورت گرفته اس��ت ولی متاس��فانه تحقیقی در
ارتباط ب��ا میزان طبیعی الکترولیت و غیرالکترولیتهای س��رم خون میش
ماهی( )Argyrosomus hololepidotusدر ش��رایط محیطی و فیزیولوژیک
صورت نگرفته اس��ت تا بتوان نتایج را با توجه به جنس��یت ماهیان دقیقا
تفسیر نمود .لذا مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی سرم میش ماهی را با چند
گونه از ماهیان استخوانی مورد بررسی قرار می دهیم.
نتایج بدس��ت آمده از این تحقیق ،نش��ان داد که میزان پروتئین تام و
س��دیم در جنس ماده میش ماهی( )Argyrosomus hololepidotusقبل
از بل��وغ بترتیب  3/15 ±0 86 g/dlو  257/80 ±20/80 mmol/dlبود
که نس��بت به جنس نر بیشتر بود ( .)P>0/05که با تحقیق صورت گرفته
ب��ر روی الی ماه��ی ( )20( )Tinca tincaهمخوانی داش��ت Svoboda .و
همکاران ( )20گزارش کردند که در ماهی الی ماهی ( )Tinca tincaماده
قبل از تخم ریزی مقادیر بیش��تری از پروتئین تام در سرم نسبت به ماهی
نر وجود دارد و پس از تخم ریزی میزان پروتئین تام و کلسترول در سرم
جنس نر بیش از ماده می باشد (.)20
 Bentick-Smithو هم��کاران ( )6می��زان بیلی روبی��ن در گربه ماهی
روگاهی ( ،0/4 )Ictalurus punctatusکلس��یم ،13/5فس��فر  9/5و سدیم
 )mg/dl( 139اندازه گیری نمودند که میزان کلسیم و فسفر بیشتر و مقدار
س��دیم کمتر از میش ماهی بود و میزان بیل��ی روبین در بین هر دو گونه
مش��ابه گزارش شد .همچنین  Atamanalpو همکاران ( )5میزان پروتئین
تام ( ،)5 ±0/831فس��فر ( )15/13±1/6و کلسیم ( )16/33±2/88را در
ق��زلآالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissگزارش نمودند که این
مقادیر بیشتر از میش ماهی میباشد.

یون کلس��یم موجود در پالس��مای خون ماهیان ماده بعنوان شاخص
مطلوبی برای پی بردن به زمان مناسب رسیدگی جنسی مولدین محسوب
میش��ود .زیرا در ماههای قبل از آغاز فصل تولیدمثل ،مقادیر این یون در
پالس��مای خون افزایش یافته تا به اوج خود در فصل تکثیر برس��د .دلیل
این امر نیز به س��یکل تولید مثلی و نقش کلسیم در مرحله زرده سازی بر
می گردد ( .)15 ،7بعنوان مثال میزان یون کلسیم در ماهی پهن اقیانوس
اطلس ( )Hippoglossus hippoglossusپیش و پس از فصل تکثیر بترتیب
 4/5و  )mmol/l (2/8گزارش ش��ده است ( .)7از آنجاییکه این تحقیق در
بهمن ماه بر روی مولدین میش ماهی قبل از بلوغ صورت گرفته است لذا
می توان گفت که مقدار بدست آمده برای کلسیم ()2/89±0/47 mmol/l
قبل از رس��یدن به مقدار ماکزیمم خود در سرم خون مولدین ماده تعیین
شده است.
همچنی��ن نتایج حاصل از تحقیق نش��ان داد که در جنس ماده بین
کلس��یم با اوره این همبس��تگی منفی ( )P>0/05، r=-0/755و در جنس
نر بین کلس��ترول با آلکالی��ن فس��فاتاز ( ،)P>0/05 ،r=-0/699پروتئین
ب��ا کلس��یم( )P>0/01 ،r=-0/778و کلس��یم ب��ا بیلی روبی��ن (-0/891
= )P>0/01 ،rهمبس��تگی منفی و بین س��دیم با کلس��ترول (،r=0/766
 ،)P>0/01پروتئین با بیلی روبین ( )P>0/01 ،r=0/792و پتاسیم با تری
گلیسرید ( )P>0/05 ،r =0/676همبستگی مثبت وجود داشت .دلیل این
ارتباط ها هنوز بخوبی مشخص نشده است.
فعالیت آنزیمهای سرم بین گونههای مختلف ماهیان فرق میکند .این
تحقیق نشان داد که میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز در جنس نر میش ماهی
( )468/30±124/IU/.l17بیش��تر از م��اده ( )244/50±68/IU/l98اس��ت.
 Asadiو همکاران ( )4بر روی فاکتورهای بیوش��یمیایی س��رم خون فیل
ماهی ( )Huso husoتحقیقی امجام دادند که میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز
سرم خون در هر دو جنس این گونه نسبت به میش ماهی کمتر بود
علت وجود اخت�لاف معنیدار آنزیم ها بین دو جنس نر و ماده میش
ماهی ،عالوه بر جنس��یت میتواند تحت تاثیر عواملی نظیر تغذیه (،)13،9
فص��ل تولید مثل ( ،)13مهاجرت و تغییر میزان هورمونهای جنس��ی ()2
باشد.که پیشنهاد میش��ود که در این زمینهها تحقیقات متعددی صورت

جدول -4معادله های رگرسیونی بین پارامترهای معنی دار در هر دو جنس میش ماهی ()Argyrosomus hololepidotus
)(Xمتغیرمستقل

متغیر وابسته ()Y

ضریب تعیین()R2

معادله رگرسیونی

ضریب همبستگی پیرسون

کلسیم ( در جنس ماده)

اوره ( در جنس ماده)

0/496

Y=--0/64 X +1/63

-0/755

کلسترول (در جنس نر)

آلکالین فسفاتاز (ئر جنس نر)

0/489

Y=-32/24 X+888/10

-0/699

پروتئین تام (جنس نر)

کلسیم (جنس نر)

0/601

Y=-0/X71+4/09

-0/778

پروتئین تام (جنس نر)

بیلی روبین (جنس نر)

0/628

Y=0/X176+0/167

0/792

کلسیم (جنس نر)

بیلی روبین (جنس نر)

0/794

Y=--0/X216+1/08

-0/891

سدیم (جنس نر)

کلسترول(جنس نر)

0/634

Y=--0/X126+43/10

0/766

پتاسیم (جنس نر)

تری گلسیرید(جنس نر)

0/015

Y=--1/X860+29/23

0/676
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