
 

   

مقایسه برخی شاخص های الكترولیتی و غیرالكترولیتی 

پالسما خون ماهی شانک زرد باله )Acantopagrus latus( و 

)Epinephelus coioides( هامور معمولی

bb

چكید ه 
پارمترهای بیوشــیمیایی یكی از جنبه های مهم در مدیریت تكثیر و پرورش ماهیان در معرض خطر می باشــند. این پارامترها 
بمنظور تعیین زمان بلوغ جنســی و کنترل ســالمت ماهی و تغییرات کیفیت آب مورد اســتفاده قــرار می گیرد. هدف از این 
تحقیق، بررســی مقادیــر الكترولیت و غیرالكترولیت های پالســماخون شــانک زرد بالــه )Acantopagrus latus( و هامور 
معمولی)Epinephelus coioides( می باشد. تعداد 30 قطعه از هر گونه پس از صید از آب های ساحلی رمین )واقع در بندر چابهار( 
و خون گیری جهت آزمایشات بیوشیمیایی غیرالكترولیتی شــامل گلوگز، اوره، کلسترول، تری گلیسرید،پروتئین تام، آلبومین 
و بیلی روبین همچنین آزمایشــات الكترولیتی شامل،کلسیم، فسفر، سدیم و پتاســیم خون مورد آزمایش قرار گرفتند. مقادیر 
میانگین و انحراف معیار هر یک از پارامترهای بیوشــیمیایی در شــانک زرد باله و هامور بترتیب عبارتند: ازســدیم )±32/03 
88/50، 27/328±271/90(، پتاســیم )0/32±0/3،42/43±2/12( )میلی مول در لیتر (، کلسیم )16/80±2/19،34/80±2/97(، 
فســفر )0/40±0/2،57/35±2/40(، کلســترول )35/51±42/257،11/30±137/30(، تری گلیســرید )11/82±102/02(، اوره) 
0/57±0/3،45/82±2/66(، بیلی روبین )0/04±0/0،13/24±0/44(، گلوکز )16/18±0/44،11/25±43/70 )میلی گرم در دســی 
لیتر(، پروتئین تام )0/32±0/4،36/30±3/92(، آلبومین )0/03±0/0،05/15±0/36( )گرم در دســی لیتر(. در کل می توان نتیجه 

گرفت که این پارامترها تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیكی متفاوتی نظیر گونه می باشند.
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Consideration of blood plasma biochemical parameters of yellow fin sea bream )Acantopagrus latus( and Orange-
spotted grouper )Epinephelus coioides( 
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Plasma 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 this research was to investigate the reference values of biochemical factors in sea bream 
(Acantopagrus latus) and grouper (Epinephelus coioides). Blood samples (30 grouper and 30 sea bream) were col-
lected from captured fish from coastal waters of Chabahar (Ramin waterfront). Plasma levels of glucose, Blood Urea 
Nitrogen (BUN), cholesterol (CHO), triglyceride, total protein, albumin, calcium (Ca2+), phosphorus (P), sodium 
(Na+), bilirubin and potassium (K+) were measured. The plasma levels of different biochemical values in A. latus and 
E. coioides were Na+ (328.50± 32.03, 271.90±27.88), K + (2.12±0.42, 3.43±0.39), Ca2+(19.80±2.97, 16.80±2.34),P 
(2.35±0.40, 2.40±0.57)(mmol/l)and CHO( 257.30±35.51, 137.30±42.11),triglyceride (102.02±11.82, 68.10±15.34), 
BUN (3.82±0.55, 2.66±0.45),bilirubin (0.24±0.04, 0,44±0.13), glucose (44.25±16.18, 43.70±10.11) (mg/dl), protein  
(4.31±0.32, 3.92±0.36) and albumin (0.15±0.03, 0.36±0.05) (g/dl)  respectively. It can be concluded that the values of 
blood biochemical parameters is may be affected by It can be concluded that the studied parameters may be affected by 
physiological factors such as the species of fish. 
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مقدمه
يکی از ارزشــمندترين آبزيان در اسکله رمین )واقع در پنج کیلومتری 
شهرســتان چابهار(، خانواده شــانک ماهیــان و هامورماهیان می باشــد. 
گونه های اصلی شــانک زرد بالــه(Acantopagrus latus) و هامور معمولی 
(Epinephelus coioides). ســواحل جنوب کشور می باشـــند )1( که جز 

ماهیان در معرض خطر به حساب می آيد )10(.
امروزه با توجه به پیشرفت صنعت  آبزی پروری، نیاز زيادی به روش های 
تشخیص سالمت ماهیان احساس می شود. از آنجايی که پارامترهای فیزيکی 
و شــیمیايی، اســمواللیته و ترکیب يونی پالسما در بسیاری از اختالالت و 
بیماری هــای ماهیان دچار تغییرات می شــود و اين تغییرات پیش از عالئم 
کلینیکی قابل رويت اســت. بنابراين مطالعه دقیق اين پارامترها در بررسی 

سالمت ماهیان کمک شايان خواهد نمود. 
عوامل متعددی بر میزان پارامترهای بیوشیمیايی پالسمای خون اعم از 
الکترولیت ها و غیرالکترولیت های پالســما خون تاثیر می گذارند. بطور کلی 
اين عوامل به دو دســته زنده و غیر زنده دســته بندی می شوند. از عوامل 
زنده موثر بر فاکتورهای بیوشــیمیايی سرم خون، می توان به عوامل عفونی 
نظیر بیماری های مختلف و از دســته عوامل غیــر زنده موثر بر فاکتورهای 
بیوشــیمیايی می توان به روش نمونه گیری و نگهداری نمونه ها، اســترس، 
جنس ماهی، ســن ماهی، فصل تخمريزی، تغییرات دمايی آب، نحوه تغذيه 

ماهی و سیکل زندگی و محیط زندگی و اشاره نمود )21،16،19(.
تاکنون مطالعات متعــددی در زمینه فاکتورهای بیوشــیمیايی خون 
 (Rutilus frissi) ماهیان استخوانی حوزه ی دريای خزر از جمله ماهی سفید
 (Dicentrarchus labrox) 17(، باس دريايی( (Husu husu)فیل ماهی ،)3(
)11( صورت گرفته اســت اما در زمینه فیزيولــوژی، بیماری و پارامترهای 
پاراکلینیکــی گونه هــای مهم ماهیان اســتخوانی دريای عمــان اطالعات 

محدودی در دسترس می باشد.
هدف از اجرای اين تحقیق، تعیین مقادير طبیعی برخی از فاکتورهای 
بیوشــیمیايی خون شانک زرد باله و هامور معمولی بعنوان يکی از گونه های 
تجاری مهــم و در معرض خطر دريای عمان بود تا از يافته های آن، بعنوان 
معیاری جهت ارزيابی وضعیت ســالمت اين ماهیان و کنترل روند زيستی 

آنها استفاده شود.

مواد و روش ها
در بهمن ماه 1393 نمونه برداری ماهی هامور و شانک ماهی با استفاده 
از گرگور توسط صیاد در آب های ســاحلی اسکله رمین )از اعماق 20-30 
متری( واقع در شهرســتان چابهار صورت گرفت. بالفاصله پس از صید پس 
از معاينات ســطح بدن ماهی تا عالئم غیــر طبیعی )زخم، خونريزی، نقض 
عضو، انگل و آبسه( وجود نداشــته باشد. تعداد 30 قطعه شانک زرد باله با 
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میانگین وزنی 23/78±731/10 گرم و 30 قطعه هامور معمولی با میانگین 
وزنی 34/5±954/25 گرم انتخاب گرديدند. 

خونگیری با سرنگ های 5 میلی لیتری آغشته به هپارين )50 میکرولیتر 
از محلول هپارين در پايه ســرنگ رها شد( و با سر سوزن گیج 18 از وريد 
ســاقه دمی انجام گرفت. نمونه های خون در داخل میکروتیوپ های 2 میلی 
لیتری ريخته شــد و در کلمن های حاوی يخ جهت اندازه گیری پارامترهای 

بیوشــیمیايی به آزمايشــگاه تخصصی صدف واقع در چابهار منتقل گرديد. 
نمونه های ارســالی به آزمايشگاه پس از ســانتريفیوژ )با دور 3000 در 10 
دقیقه( و جداســازی پالســمامورد بررســی قرار گرفتند. برای اندازه گیری 
يون های کلســیم، فسفر، گلوکز، کلسترول، تری گلیســیريد، پروتئین کل، 
نیتــروژن اوره خــون (BUN)، بیلی روبین و آلبومیــن از کیت های پارس 
آزمون و دستگاه اتو آنااليزر )مدل Hitachi 917( و برای اندازه گیری سديم 

جدول 1- میانگین شاخص های بیوشیمیایی پالسماخون )± انحراف معیار( شانک زرد باله و هامور معمولی

جدول 2- همبستگی پارامترهای بیوشیمیایی پالسماماهی شانک زرد باله

• تفاوت معنی دار در سطح 0/05 ** تفاوت معنی دار در سطح 0/01

هامور معمولیشانک زرد بالهپارامتر ها/ گونه 

7/78± 32/03271/90± 328/50سديم )میلی مول بر لیتر(

0/39± 0/423/43± 2/12پتاسیم )میلی مول بر لیتر(

2/34± 2/9716/80±19/80کلسیم )میلی مول بر لیتر(

0/57±0/402/40± 2/35فسفر )میلی مول بر لیتر(

42/11±35/51137/30±257/30کلسترول)میلی گرم بر دسی لیتر(

15/34±11/8268/10± 102/02تری گلیسیريد)میلی گرم بر دسی لیتر(

0/45± 0/552/66± 3/82نیتروژن اوره خون )میلی گرم بر دسی لیتر(

0/13± 0/040/44± 0/24بیلی روبین )میلی گرم بر دسی لیتر(

10/11± 16/1843/70± 44/25گلوکز )میلی گرم بر دسی لیتر(

 0/36± 0/323/92± 4/31پروتئین کل )گرم بر دسی لیتر(

0/05± 0/030/36±0/15آلبومین )گرم بر دسی لیتر(

پروتئین کلگلوکزبیلی روبیننیتروژن  اوره خونتری گلیسیريدکلسترولفسفرکلسیمپتاسیمسديمپارامترها

0/084پتاسیم

0/20-0/311-کلسیم

0/457-0/206-0/353-فسفر

** 0/860*0/641-0/167-0/253-کلسترول

0/402-0/356-0/1960/0150/179تری گلیسیريد

0/1680/4040/444*0/659-0/132-0/406نیتروژن  اوره خون

0/0880/355-0/065-0/350-0/0490/113-0/122بیلی روبین

0/548-0/2510/139-0/2910/319*0/1940/3990/695گلوکز

0/2810/472-0/3920/5690/0250/441*0/4000/704-0/096پروتئین کل

0/4960/476-0/554-0/086-0/3850/3050/2230/008-0/072-0/234آلبومین

مقایسه برخی شاخص های الكترولیتی و غیرالكترولیتی...
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جدول 3- همبستگی پارامترهای بیوشیمیایی پالسماماهی هامور معمولی

جدول 4- معادله رگرسیونی بین پارامترهای با اختالف معنی دار بین ماهی شانک زرد باله و هامور معمولی 

پروتئین کلگلوکزبیلی روبیننیتروژن  اوره خونتری گلیسیريدکلسترولفسفرکلسیمپتاسیمسديمپارامترها

0/084پتاسیم

0/20-0/311-کلسیم

0/457-0/206-0/353-فسفر

** 0/860*0/641-0/167-0/253-کلسترول

0/402-0/356-0/1960/0150/179تری گلیسیريد

0/1680/4040/444*0/659-0/132-0/406نیتروژن  اوره خون

0/0880/355-0/065-0/350-0/0490/113-0/122بیلی روبین

0/548-0/2510/139-0/2910/319*0/1940/3990/695گلوکز

0/2810/472-0/3920/5690/0250/441*0/4000/704-0/096پروتئین کل

0/4960/476-0/554-0/086-0/3850/3050/2230/008-0/072-0/234آلبومین

)X( فاکتور مستقل)Y( معادلهفاکتور وابسته)R2( همبستگی پیرسونمجموع مربعات

y=0/892x-0/8270/5190/721نیتروژن اوره خون (BUN)پروتئین کل )ماهی هامور(

y=-2/98x+23/950/541-0/735کلسیمفسفر )ماهی هامور(

y=0/142x+1/0510/7060/840پتاسیمکلسیم)ماهی هامور(

y=-0/054x+33/610/441-0/641کلسیمکلسترول )ماهی شانک زرد باله(

y=0/010x-0/1980/7400/860فسفرکلسترول )ماهی شانک زرد باله(

y=6/38x+47/320/4960/704کلسیمپروتئین )ماهی شانک زرد باله(

y=-3/50x+32/220/439-0/659کلسیمنیتروژن اوره خون )ماهی شانک زرد باله(

y= -0/128x+25/440/483-0/695کلسیمگلوکز )ماهی شانک زرد باله(

و پتاســیم از دســتگاه فلیم فوتومتر )مدلPFP70UK( مورد استفاده قرار 
گرفت )7(. 

نتايج بدســت آمده با نرم افــزار SPSS 16 در محیط ويندوز XP مورد 
تحلیل و بررســی قرار گرفتند و مقادير بصــورت میانگین و انحراف معیار 
(.S.D) تعیین شــد. جهت تعیین همبستگی پارامترهای اندازه گیری شده 
از آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی دار 5 و 1 درصد استفاده شد. 

نتایج
میانگین شاخص های بیوشیمیايی پالسماخون شانک زرد باله و هامور 

معمولی در جدول 1 آورده شده است.
همبســتگی پارامترهای بیوشیمیايی پالسما شــانک زرد باله و هامور 
معمولی به ترتیب در جدول های 2 و3 آورده شده است. همچنین بر اساس 

هبســتگی پیرسون بین مقادير کلسیم با گلوکز و پروتئین مقادير کلسترول 
با فســفر در ماهی شــانک زرد باله )جدول2( و مقادير پروتئین با نیتروژن 
اوره خون و مقادير کلســیم با پتاســیم در ماهی هامور معمولی )جدول 3( 

همبستگی معنی دار )P>0/05( مشاهده گرديد.
رگرســیون مثبت و منفی معنی دار برخی از پارامترهای بیوشــیمیايی 

برای ماهی شانک زرد باله و هامور معمولی در جدول 4 بیان شده است

بحث
شــانک زرد باله و هامور معمولی از گونه های مهم ماهیان اســتخوانی 
موجود در دريای عمان محسوب می گردند که بدلیل صید بی رويه و تخريب 
محله ای تخم ريزی جمعیت آن ها بســیار کاهش يافته اســت. بدين منظور 
در زمینه تکثیر و پــرورش اين گونه از ماهیان کار تحقیقاتی زيادی صورت 
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گرفته است )1،4،6(.
امــروزه بــا توجه به پیشــرفت صنعت آبــزی پروری، نیــاز زيادی به 
روش های تشــخیص سالمت ماهیان احساس می شــود لذا در اين تحقیق، 
مقادير پارامترهای بیوشیمیايی سرم خون بعنوان يکی از جنبه های مهم در 
مديريت گونه های در معرض خطر در تشخیص سالمت يا بیماری و کنترل 

روند زيستی در جانوران آبزی مورد بررسی قرار گرفته است )1(.
می توان گفت عوامل محیطی و فیزيولوژيک از قبیل ســن، گونه، فصل، 
استرس ناشی از دستکاری و حمل و نقل، نوع تغذيه و غیره، بر پارامترهای 

بیوشیمی پالسماخون موثرند )9،12،16(.
Hrube و همکاران در ســال 2001 در مطالعات خود مشــخص کردند 
که مقادير ســرمی پروتئین، گلوکز و کلسترول در قزل آالی رنگین کمان با 
افزايش ســن زياد می شود و مقدار گلوکز پالســمادر ماهی قرمز و هیبريد 
ماهی خــاردار راه راه (Morone chrysops × Morone saxatilis) با افزايش 
سن کاهش می يابد)Svobodova .)8 و همکاران در سال 1999 در تحقیقی 
اعالم نمودند حمل و نقل و دستکاری ماهی کپور موجب افزايش کورتیزول 
در پالسماخون شده که در ساعات اولیه موجب افزايش گلوکز و در ساعات 
بعد موجب کاهش شديد گلوکز پالســما می گردد. همچنین میزان گلوکز 
خون در ماهیان بعنوان شاخصی در تشخیص عملکرد عضله و کبد می باشد. 
غلظــت گلوکز پالســمابه جذب روده، جذب بافت و تولید کبدی بســتگی 
داشــته که تعادل بین تولید کبد و مصرف بافت بستگی به فعالیت هورمون 
کورتیکوستروئید، هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، کاتکول آمین، گلوکوژن و 

هورمون رشد دارد )15و 17(.
مطالعات متعدد نشــان داده اســت که آلودگی با فلزات سنگین نظیر 
جیــوه، و کادمیوم می تواند منجر به کاهش پروتئیــن تام بترتیب در کپور 
معمولــی (Cyprinus carpio) و خرچنگ (Scylla serrate) گردد. که دلیل 
آن تجزيه پروتئین به آمینواســید می باشد )Suzmoto .)10 و همکاران در 
ســال 1987 در تحقیق جداگانه تغییــرات پارامترهای خونی را در عفونت 
بــا رنی باکتريــوم ســالمونینارم در آزاد ماهی کوهو نشــان داد که میزان 
پارامترهای پالسمايسديم، پتاسیم، پروتئین تام، کلسترول و گلوکز کاهش 
يافت و میزان نیتروژن اوره و بیلی روبین کنژوگه دچار افزايش شــد )14(. 
در اين پژوهش دامنه طبیعی شاخصه های بیوشیمیايی پالسماخون شانک 
زردباله و هامور معمولی بیان شــده تا به عنوان يک تابلو مقايســه ای قابل 

استفاده در موارد مواجهه با موارد بیماريزا مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین بر اســاس هبستگی پیرســون بین مقادير کلسیم با گلوکز و 
پروتئین، مقادير کلســترول با فسفر در ماهی شــانک زرد باله )جدول2( و 
مقادير پروتئین با نیتروژن اوره خونو مقادير کلســیم با پتاســیم در ماهی 
هامور معمولی )جدول 3( همبستگی معنی دار)p > 0/05( مشاهده گرديد.

در مورد همبســتگی بین کلســترول يدها و نمک های صفراوی و نیز 
ارتباط متقابل آن با فسفر و کلسیم خون ماهی مطالعه زيادی صورت نگرفته 
است. بدلیل افزايش فسفولیپیدها در مواقعی که افزايش چربی ها را در خون 
داريم و به کار رفتن فســفر در ساختمان فسفولیپیدها و نمک های صفراوی 
و نیز ارتباط اين دو عنصر را با تری گلیســیريد و کلسترول توجیه کرد. اما 

هنوز اين امر ثابت نشده است و نیاز به مطالعات گسترده ای دارد)3(.
 در کل اين تحقیق، با بررســی دامنه طبیعی شاخصه های بیوشیمیايی 
پالســماخون )الکترولیت و غیرالکترولیتی( شانک زردباله و هامور معمولی 

می تواند بعنوان يک مبنای مقايسه ای قابل استفاده در تشخیص سالمت يا 
بیماری و کنترل روند زيستی در جانوران آبزی مورد استفاده قرار گیرد.
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