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پالسما خون ماهی شانک زرد باله ( )Acantopagrus latusو
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چكيده

پارمترهای بیوشــیمیایی یکی از جنبههای مهم در مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان در معرض خطر میباشــند .این پارامترها
بمنظور تعیین زمان بلوغ جنســی و کنترل ســامت ماهی و تغییرات کیفیت آب مورد اســتفاده قــرار میگیرد .هدف از این
تحقیق ،بررســی مقادیــر الکترولیت و غیرالکترولیتهای پالســماخون شــانک زرد بالــه ( )Acantopagrus latusو هامور
معمولی( )Epinephelus coioidesمیباشد .تعداد  30قطعه از هر گونه پس از صید از آبهای ساحلی رمین (واقع در بندر چابهار)
و خونگیری جهت آزمایشات بیوشیمیایی غیرالکترولیتی شــامل گلوگز ،اوره ،کلسترول ،تری گلیسرید،پروتئین تام ،آلبومین
و بیلیروبین همچنین آزمایشــات الکترولیتی 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
 ،)271/90±27/328 ،88/50پتاســیم (( )2/12±0/3،42/43±0/32میلیمول در لیتر ) ،کلسیم (،)16/80±2/19،34/80±2/97
فســفر ( ،)2/40±0/2،57/35±0/40کلســترول ( ،)137/30±42/257،11/30±35/51تریگلیســرید ( ،)102/02±11/82اوره(
 ،)2/66±0/3،45/82±0/57بیلی روبین ( ،)0/44±0/0،13/24±0/04گلوکز (( 43/70±0/44،11/25±16/18میلیگرم در دســی
لیتر) ،پروتئین تام ( ،)3/92±0/4،36/30±0/32آلبومین (( )0/36±0/0،05/15±0/03گرم در دســی لیتر) .در کل میتوان نتیجه
گرفت که این پارامترها تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی متفاوتی نظیر گونه میباشند.
کلمات کلیدی :پالسما ،شانک زردباله ،هامور معمولی ،الکترولیت ،غیرالکترولیت
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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 collected 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.
Key words: Plasma; Acantopagrus latus; Epinephelus coioides; Electrolyte; Non electrolyte

مقدمه
یکی از ارزشــمندترین آبزیان در اسکله رمین (واقع در پنج کیلومتری
شهرســتان چابهار) ،خانواده شــانک ماهیــان و هامورماهیان میباشــد.
گونههای اصلی شــانک زرد بالــه( )Acantopagrus latusو هامور معمولی
( .)Epinephelus coioidesســواحل جنوب کشور میباشـــند ( )1که جز
ماهیان در معرض خطر به حساب میآید (.)10
امروزه با توجه به پیشرفت صنعتآبزی پروری ،نیاز زیادی به روشهای
تشخیص سالمت ماهیان احساس میشود .از آنجاییکه پارامترهای فیزیکی
و شــیمیایی ،اســمواللیته و ترکیب یونی پالسما در بسیاری از اختالالت و
بیماریهــای ماهیان دچار تغییرات میشــود و این تغییرات پیش از عالئم
کلینیکی قابل رویت اســت .بنابراین مطالعه دقیق این پارامترها در بررسی
سالمت ماهیان کمک شایان خواهد نمود.
عوامل متعددی بر میزان پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای خون اعم از
الکترولیتها و غیرالکترولیتهای پالســما خون تاثیر میگذارند .بطور کلی
این عوامل به دو دســته زنده و غیر زنده دســته بندی میشوند .از عوامل
زنده موثر بر فاکتورهای بیوشــیمیایی سرم خون ،میتوان به عوامل عفونی
نظیر بیماریهای مختلف و از دســته عوامل غیــر زنده موثر بر فاکتورهای
بیوشــیمیایی میتوان به روش نمونهگیری و نگهداری نمونهها ،اســترس،
جنس ماهی ،ســن ماهی ،فصل تخمریزی ،تغییرات دمایی آب ،نحوه تغذیه
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ماهی و سیکل زندگی و محیط زندگی و اشاره نمود (.)21،16،19
تاکنون مطالعات متعــددی در زمینه فاکتورهای بیوشــیمیایی خون
ماهیان استخوانی حوزهی دریای خزر از جمله ماهی سفید ()Rutilus frissi
( ،)3فیل ماهی( ،)17( )Husu husuباس دریایی ()Dicentrarchus labrox
( )11صورت گرفته اســت اما در زمینه فیزیولــوژی ،بیماری و پارامترهای
پاراکلینیکــی گونههــای مهم ماهیان اســتخوانی دریای عمــان اطالعات
محدودی در دسترس میباشد.
هدف از اجرای این تحقیق ،تعیین مقادیر طبیعی برخی از فاکتورهای
بیوشــیمیایی خون شانک زرد باله و هامور معمولی بعنوان یکی از گونههای
تجاری مهــم و در معرض خطر دریای عمان بود تا از یافتههای آن ،بعنوان
معیاری جهت ارزیابی وضعیت ســامت این ماهیان و کنترل روند زیستی
آنها استفاده شود.
مواد و روشها
در بهمن ماه  1393نمونهبرداری ماهی هامور و شانک ماهی با استفاده
از گرگور توسط صیاد در آبهای ســاحلی اسکله رمین (از اعماق 20-30
متری) واقع در شهرســتان چابهار صورت گرفت .بالفاصله پس از صید پس
از معاینات ســطح بدن ماهی تا عالئم غیــر طبیعی (زخم ،خونریزی ،نقض
عضو ،انگل و آبسه) وجود نداشــته باشد .تعداد  30قطعه شانک زرد باله با
در

  پژوهشوسازندگی

مقایسه برخی شاخصهای الکترولیتی و غیرالکترولیتی...

بیوشــیمیایی به آزمایشــگاه تخصصی صدف واقع در چابهار منتقل گردید.
نمونههای ارســالی به آزمایشگاه پس از ســانتریفیوژ (با دور  3000در 10
دقیقه) و جداســازی پالســمامورد بررســی قرار گرفتند .برای اندازهگیری
یونهای کلســیم ،فسفر ،گلوکز ،کلسترول ،تریگلیســیرید ،پروتئین کل،
نیتــروژن اوره خــون ( ،)BUNبیلی روبین و آلبومیــن از کیتهای پارس
آزمون و دستگاه اتو آناالیزر (مدل  )917 Hitachiو برای اندازهگیری سدیم

میانگین وزنی  731/10±23/78گرم و  30قطعه هامور معمولی با میانگین
وزنی  954/25±34/5گرم انتخاب گردیدند.
خونگیری با سرنگهای  5میلیلیتری آغشته به هپارین ( 50میکرولیتر
از محلول هپارین در پایه ســرنگ رها شد) و با سر سوزن گیج  18از ورید
ســاقه دمی انجام گرفت .نمونههای خون در داخل میکروتیوپهای  2میلی
لیتری ریخته شــد و در کلمنهای حاوی یخ جهت اندازهگیری پارامترهای

جدول  -1میانگین شاخصهای بیوشیمیایی پالسماخون ( ±انحراف معیار) شانک زرد باله و هامور معمولی
پارامتر ها /گونه

شانک زرد باله

هامور معمولی

سدیم (میلی مول بر لیتر)

328/50 ±32/03

271/90 ±7/78

پتاسیم (میلی مول بر لیتر)

2/12 ±0/42

3/43 ±0/39

کلسیم (میلی مول بر لیتر)

19/80±2/97

16/80 ±2/34

فسفر (میلی مول بر لیتر)

2/35 ±0/40

2/40±0/57

کلسترول(میلی گرم بر دسی لیتر)

257/30±35/51

137/30±42/11

تری گلیسیرید(میلی گرم بر دسی لیتر)

102/02 ±11/82

68/10±15/34

نیتروژن اوره خون (میلی گرم بر دسی لیتر)

3/82 ±0/55

2/66 ±0/45

بیلی روبین (میلی گرم بر دسی لیتر)

0/24 ±0/04

0/44 ±0/13

گلوکز (میلی گرم بر دسی لیتر)

44/25 ±16/18

43/70 ±10/11

پروتئین کل (گرم بر دسی لیتر)

4/31 ±0/32

3/92 ±0/36

آلبومین (گرم بر دسی لیتر)

0/15±0/03

0/36 ±0/05

جدول  -2همبستگی پارامترهای بیوشیمیایی پالسماماهی شانک زرد باله
کلسیم

پتاسیم

فسفر

کلسترول

تری گلیسیرید نیتروژن اوره خون

بیلی روبین

پارامترها

سدیم

پتاسیم

0/084

کلسیم

-0/311

-0/20

فسفر

-0/353

-0/206

-0/457

کلسترول

-0/253

-0/167

*-0/641

** 0/860

تری گلیسیرید

0/196

0/015

0/179

-0/356

-0/402

نیتروژن اوره خون

0/406

-0/132

*-0/659

0/168

0/404

0/444

بیلی روبین

0/122

-0/049

0/113

-0/350

-0/065

-0/088

0/355

گلوکز

0/194

0/399

*0/695

0/291

0/319

-0/251

0/139

-0/548

پروتئین کل

0/096

-0/400

*0/704

0/392

0/569

0/025

0/441

-0/281

0/472

آلبومین

0/234

-0/072

-0/385

0/305

0/223

0/008

-0/086

-0/554

-0/496

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

پروتئین کل

0/476
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و پتاســیم از دســتگاه فلیم فوتومتر (مدل )PFP70UKمورد استفاده قرار
گرفت (.)7
نتایج بدســت آمده با نرم افــزار  16 SPSSدر محیط ویندوز  XPمورد
تحلیل و بررســی قرار گرفتند و مقادیر بصــورت میانگین و انحراف معیار
( )S.D.تعیین شــد .جهت تعیین همبستگی پارامترهای اندازهگیری شده
از آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنیدار  5و  1درصد استفاده شد.

هبســتگی پیرسون بین مقادیر کلسیم با گلوکز و پروتئین مقادیر کلسترول
با فســفر در ماهی شــانک زرد باله (جدول )2و مقادیر پروتئین با نیتروژن
اوره خون و مقادیر کلســیم با پتاســیم در ماهی هامور معمولی (جدول )3
همبستگی معنیدار ( )P>0/05مشاهده گردید.
رگرســیون مثبت و منفی معنیدار برخی از پارامترهای بیوشــیمیایی
برای ماهی شانک زرد باله و هامور معمولی در جدول  4بیان شده است

نتایج
میانگین شاخصهای بیوشیمیایی پالسماخون شانک زرد باله و هامور
معمولی در جدول  1آورده شده است.
همبســتگی پارامترهای بیوشیمیایی پالسما شــانک زرد باله و هامور
معمولی به ترتیب در جدولهای  2و 3آورده شده است .همچنین بر اساس

بحث
شــانک زرد باله و هامور معمولی از گونههای مهم ماهیان اســتخوانی
موجود در دریای عمان محسوب میگردند که بدلیل صید بیرویه و تخریب
محلهای تخمریزی جمعیت آنها بســیار کاهش یافته اســت .بدین منظور
در زمینه تکثیر و پــرورش اینگونه از ماهیان کار تحقیقاتی زیادی صورت

جدول  -3همبستگی پارامترهای بیوشیمیایی پالسماماهی هامور معمولی
پتاسیم

فسفر

کلسیم

کلسترول

تری گلیسیرید نیتروژن اوره خون

بیلی روبین

پروتئین کل

گلوکز

پارامترها

سدیم

پتاسیم

0/084

کلسیم

-0/311

-0/20

فسفر

-0/353

-0/206

-0/457

کلسترول

-0/253

-0/167

*-0/641

** 0/860

تری گلیسیرید

0/196

0/015

0/179

-0/356

-0/402

نیتروژن اوره خون

0/406

-0/132

*-0/659

0/168

0/404

0/444

بیلی روبین

0/122

-0/049

0/113

-0/350

-0/065

-0/088

0/355

گلوکز

0/194

0/399

*0/695

0/291

0/319

-0/251

0/139

-0/548

پروتئین کل

0/096

-0/400

*0/704

0/392

0/569

0/025

0/441

-0/281

0/472

آلبومین

0/234

-0/072

-0/385

0/305

0/223

0/008

-0/086

-0/554

-0/496

0/476

جدول  -4معادله رگرسیونی بین پارامترهای با اختالف معنیدار بین ماهی شانک زرد باله و هامور معمولی
فاکتور مستقل ()X

فاکتور وابسته ()Y

معادله

مجموع مربعات ()R2

همبستگی پیرسون

پروتئین کل (ماهی هامور)

نیتروژن اوره خون ()BUN

y=0/892x-0/827

0/519

0/721

فسفر (ماهی هامور)

کلسیم

y=-2/98x+23/95

0/541

-0/735

کلسیم(ماهی هامور)

پتاسیم

y=0/142x+1/051

0/706

0/840

کلسترول (ماهی شانک زرد باله)

کلسیم

y=-0/054x+33/61

0/441

-0/641

کلسترول (ماهی شانک زرد باله)

فسفر

y=0/010x-0/198

0/740

0/860

پروتئین (ماهی شانک زرد باله)

کلسیم

y=6/38x+47/32

0/496

0/704

نیتروژن اوره خون (ماهی شانک زرد باله)

کلسیم

y=-3/50x+32/22

0/439

-0/659

گلوکز (ماهی شانک زرد باله)

کلسیم

y= -0/128x+25/44

0/483

-0/695
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گرفته است (.)1،4،6
امــروزه بــا توجه به پیشــرفت صنعت آبــزی پروری ،نیــاز زیادی به
روشهای تشــخیص سالمت ماهیان احساس میشــود لذا در این تحقیق،
مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بعنوان یکی از جنبههای مهم در
مدیریت گونههای در معرض خطر در تشخیص سالمت یا بیماری و کنترل
روند زیستی در جانوران آبزی مورد بررسی قرار گرفته است (.)1
میتوان گفت عوامل محیطی و فیزیولوژیک از قبیل ســن ،گونه ،فصل،
استرس ناشی از دستکاری و حمل و نقل ،نوع تغذیه و غیره ،بر پارامترهای
بیوشیمی پالسماخون موثرند (.)9،12،16
 Hrubeو همکاران در ســال  2001در مطالعات خود مشــخص کردند
که مقادیر ســرمی پروتئین ،گلوکز و کلسترول در قزلآالی رنگین کمان با
افزایش ســن زیاد میشود و مقدار گلوکز پالســمادر ماهی قرمز و هیبرید
ماهیخــاردار راه راه ( )Morone chrysops × Morone saxatilisبا افزایش
سن کاهش مییابد( Svobodova .)8و همکاران در سال  1999در تحقیقی
اعالم نمودند حمل و نقل و دستکاری ماهی کپور موجب افزایش کورتیزول
در پالسماخون شده که در ساعات اولیه موجب افزایش گلوکز و در ساعات
بعد موجب کاهش شدید گلوکز پالســما میگردد .همچنین میزان گلوکز
خون در ماهیان بعنوان شاخصی در تشخیص عملکرد عضله و کبد میباشد.
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 میتواند منجر به کاهش پروتئیــن تام بترتیب در کپور
معمولــی ( )Cyprinus carpioو خرچنگ ( )Scylla serrateگردد .که دلیل
آن تجزیه پروتئین به آمینواســید میباشد ( Suzmoto .)10و همکاران در
ســال  1987در تحقیق جداگانه تغییــرات پارامترهای خونی را در عفونت
بــا رنی باکتریــوم ســالمونینارم در آزاد ماهی کوهو نشــان داد که میزان
پارامترهای پالسمایسدیم ،پتاسیم ،پروتئین تام ،کلسترول و گلوکز کاهش
یافت و میزان نیتروژن اوره و بیلی روبین کنژوگه دچار افزایش شــد (.)14
در این پژوهش دامنه طبیعی شاخصههای بیوشیمیایی پالسماخون شانک
زردباله و هامور معمولی بیان شــده تا به عنوان یک تابلو مقایســهای قابل
استفاده در موارد مواجهه با موارد بیماریزا مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین بر اســاس هبستگی پیرســون بین مقادیر کلسیم با گلوکز و
پروتئین ،مقادیر کلســترول با فسفر در ماهی شــانک زرد باله (جدول )2و
مقادیر پروتئین با نیتروژن اوره خونو مقادیر کلســیم با پتاســیم در ماهی
هامور معمولی (جدول  )3همبستگی معنی دار( )p > 0/05مشاهده گردید.
در مورد همبســتگی بین کلســترول یدها و نمکهای صفراوی و نیز
ارتباط متقابل آن با فسفر و کلسیم خون ماهی مطالعه زیادی صورت نگرفته
است .بدلیل افزایش فسفولیپیدها در مواقعی که افزایش چربیها را در خون
داریم و به کار رفتن فســفر در ساختمان فسفولیپیدها و نمکهای صفراوی
و نیز ارتباط این دو عنصر را با تری گلیســیرید و کلسترول توجیه کرد .اما
هنوز این امر ثابت نشده است و نیاز به مطالعات گستردهای دارد(.)3
در کل این تحقیق ،با بررســی دامنه طبیعی شاخصههای بیوشیمیایی
پالســماخون (الکترولیت و غیرالکترولیتی) شانک زردباله و هامور معمولی

lytes and non-electrolytes) values in mature Huso huso in spring.
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میتواند بعنوان یک مبنای مقایسهای قابل استفاده در تشخیص سالمت یا
بیماری و کنترل روند زیستی در جانوران آبزی مورد استفاده قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
بدین وســیله از کارشناسان محترم آزمایشــگاه تشخیص طبی صدف
(شهرســتان چابهار) به جهت فراهم نمودن کلیه امکانات و تسهیالت برای
اجرای پروژه قدردانی میگردد.
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