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بررسي برخي فاكتورهاي هماتولوژيك تاس ماهي سیبري پرورشي )(Acipenser baeri
در رده هاي سني مختلف (بچه ماهي ،جوان و مولد)
2

مرضیه حاتمی  ، *1مهرداد نصری تجن

چكیده
تعيين پارامترهای خوني ،بافت خون و آناليز هماتولوژی در ماهيان ،ميتواند شاخص خوبي برای تشخيص و تعيين
سالمت و یا بيماریهای عفوني در ماهيان باشد .هدف از این تحقيق تعيين پارامترهای هماتولوژی تاس ماهي سيبری
 Acipenser baeriiپرورشي در سه گروه سني مختلف با ميانگين وزني بچه ماهي ( ،)21/5±3/9ماهيان جوان
( )198±19/6و مولدین (ماده  668/6±73/9و نر  )533/8 ±160/8در یک دوره شش ماهه ميباشد .بدین منظور از 30
قطعه تاس ماهي سيبری پرورشي ( 10عدد بچه ماهي 10،عدد ماهي جوان و  5مولد ماده و  5مولد نر) استفاده گردید .نتایج
نشان داد که در مقایسه ميانگين پارامترهای هماتولوژی در کليه پارامترها بجز  RBC, MCV, MCH, MCHCطي
سنين مختلف اختالف معنيدار آماری دیده شد ) .(p<0/05اما از نظر جنسيت در کليه پارامترهای هماتولوژی اختالف
معنيدار آماری دیده نشد ) .(p>0/05با توجه به بررسي نتایج حاضر ميتوان بيان نمود که فاکتور سن و جنسيت در تغيير
پارامترهای خوني بسيار موثر مي باشد.
کلید واژه :تاس ماهي سيبری( ،(Acipenser baeriiپارامترهای هماتولوژی ،سن ،جنسيت.

تاریخ وصول1395/1/25 :

تاریخ پذیرش1395/6/13 :

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه تکثیروپرورش آبزیان رشت ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران،
(نویسنده مسؤول) m.marjan.hatami@gmail.com
 -2استادیار ،گروه شیالت ،واحد بندر انزلی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر انزلی ،ایران
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 -1مقدمه
تاس ماهي سيبری از دههی  1940به دليل انعطاف پذیری باال نسبت به شرایط محيطي و پرورشي،
نرخ رشد باال ،تحمل تراکم باالی ذخيره سازی و امكان دستيابي به رسيدگي جنسي در اسارت توجه
زیادی را به خود جلب کرده است .این گونه در اواخر اسفند ماه سال  1383در راستای فراهم نمودن بانک
ژني تمام گونه های تاس ماهيان از کشور مجارستان وارد ایران شد .طبيعي است که قبل از هر اقدامي در
زمينه ی پرورش این گونه و سازگار کردن آن به سامانه های پرورشي ایران باید مطالعاتي پایه بر روی
رشد  ،تغذیه و فيزیولوژی آن انجام گيرد .هدف از انجام این مقاله عالوه بر قياس شاخص های خون در
ميان گونه مشخص شده استفاده از این فاکتورها درتشخيص ،درمان و پيشگيری از انواع بيماری های
آبزیان و شناخت عوامل تأثيرگذار بر این شاخص ها از قبيل شرایط نگهداری آبزی ،عوامل اکسيژني و
استرس زای محيطي ،مراحلرسيدگي جنسي ،رژیم غذایي و آلودگي و صيد را مي توان نام برد.خون بافتي
همبند ،شامل پالسما ،رشته های فيبرین و عناصر سلولي از قبيل گلبول های سفيد ،قرمز و ترمبوسيت-
هاست (شاهسوني و همكاران )1379 ،و حامل موادی از قبيل یون های غيرآلي ،هورمون ها ،ویتامين -ها
و پروتئين های پالسما ميباشد که ميزان آنها از  2تا  6گرم در  100ميليليتر متغير است .حجم خوني
ماهيان از سایر مهره داران کمتر است و در ماهيان استخواني حدوداً بين  2تا  4ميلي ليتر ،در ماهيان
االسموبرانش تا  8ميلي ليتر به ازای هر گرم وزن بدن ميباشد (ستاری .)1381 ،بافت خون شاخص
مهمي در بررسي وضعيت فيزیولوژیک اند امهای بدن در تشخيص بيماریها و کنترل زیستي موجودات
زنده از جمله آبزیان است(سعيدی و همكاران )1382 ،مشروط بر این که ميزان این پارامترهای
هماتولوژیک و بيوشيميایي و دامنه تغييرات آن در انواع ماهيان پرورشي از جمله ماهيان خاویاری در سنين
بچه ماهي و یا باالتر در شرایط اقليمي و فيزیولوژیک هر منطقه مورد بررسي قرار گيرد ( et al., 1984

 (Alyakrinskyayعوامل استرسزا ،آالینده ها،تغذیه و شرایط اکولوژیكي منجر به بروز تغييرات عمده-
ای درساختار خون ماهيان از لحاظ ميزان سطح هورمون ،مقدار پروتئين ،گلوکز و تعداد گلبولهای سفيد و
قرمز ميگردد ( )Bullis, 1993از آنجا که بافت خون شاخص مهمي در بررسي وضعيت فيزیولوژیک
اندام های بدن در تشخيص سالمت ،بيماری وکنترل روزانه زیستي موجودات زنده از جمله ماهيان است،،
بررسيهای هماتولوژیک نيز یكي از مهمترین فاکتورهای زیستي در آبزیپروری محسوب ميشود و تاریخ
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این مطالعات به قرن  19ميالدی بر ميگردد ( .)Stoskop, 1993بدین منظور در تحقيق حاضر اقدام به
تعيـين فاکتورها و شـاخصهـای اوليـه خـوني شـامل ،MCHC ،MCV ،PCV ،WBC، RBC، Hb

 MCHکردیم.
 -2مواد و روشکار
این مطالعه از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه  91با شرایط دمایي مناسب جهت پرورش
تاسماهيان و حداقل استرس که آزمایشات تخصصي مرتبط درآزمایشگاه فيزیولوژی و بيوشيمي انستيتو
ماهيان خاویاری به مدت  6ماه انجام گردید .تعداد 30عدد تاس ماهي سيبری که دارای رشد طبيعي،
طول ،وزن و ضریب چاقي نرمال و ظاهر سالم بودند ،در  3گروه سني وزني بچه ماهي ،جوان و مولد
(گروه مولدین پس از تعيين جنسيت در گروه های  5تایي نر و ماده قرار گرفتند) سپس گروه سني بچه
ماهيان و جوان را با ترازوی دیجيتال با دقت  0/01گرم و مولدین با باسكول با دقت  100گرم توزین
شده و توسط تخته زیست سنجي طول های کل ،چنگالي واستاندارد ماهيان با دقت یک ميلي متر اندازه
گيری شد .خونگيری از قسمت زیرین ساقه دمي در انتهای باله مخرجي به وسيله سرنگ 2سي سي
هپارینه انجام شده و مقدار حدود  2000ميكروليتر نمونه خون از ماهي مورد بررسي جدا گردید .البته نحوه
خونگيری در بچه ماهي بوسيله قطع ساقه دمي بوده ،خون بدست آمده بالفاصله وارد اپندروف حاوی ضد
انعقاد شده و به آزمایشگاه منتقل گردید .در حداقل زمان ممكن آزمایشهای سلولي خون ) (CBCبه روش
استاندارد از بخشي از نمونه خون ( 500ميكروليتر) در آزمایشگاه انجام شد
برای شمارش گلبول های قرمز و سفيد یک مالنژور یا پيپت رقيق کننده (دارای سنگ سـفيد)بـرای
گلبـول سـفيد و یـک مالنـژور دارای سنگ قرمز ) برای گلبولهای قرمز استفاده گردید .جهت پر کردن
محـل شـمارش الم نئوبـارپيشرفته  ،نوك پيپت در محل تماس الم و المل قرار داده شده تا محفظه
های شمارش خود به خود با خاصيت مویينگي در سطح مدرج پر شوند.الم را زیر ميكروسكوپ
(بزرگنمایي  )4گذاشته با تنظيم مربع مرکزی گلبولهای قرمز و بـا تنظـيم ميكروسـكوپ در چهار مربع
کناری گلبول های سفيدشمارش شدند مربع مرکزی مربوط به گلبولهای قرمز وچهار مربع کناری مربوط
به گلبولهای سفيد ميباشددر نهایت اعـداد بـهدست آمده گلبول قرمز در 10000و اعداد به دست آمده
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گلبول سفيد در  500ضرب شد.
RBC (N/mm3)=(R1+R2+R3+R4+R5)×5×10×200
𝑊1+𝑤2+𝑤3+𝑤4×200×10
4

=)WBC(N/mm³

مقدار هموگلوبين ) (Hbهر نمونه خون به وسيله کيت مخصوص و به روش کلرومتریک با طول
موج  540در دستگاه اسپكتوفتومتر ،مقدار جذب نور ثبت و غلظت هموگلوبين محاسـبه شـد.انـدازه
گيـری هموگلـوبين بـا واحد ) (gdL-1به روش دستگاهي با استفاده از دسـتگاه ) (USA, Sysmexمـد
ml 0/02 ،-KXمحاسـبه شـد .خون هپارینه را در  ml 5معرف درابكين  Drabkinحل کرده وسپس
جذب نوری دردستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج  540 nmدر برابر نمونه شاهد که آب مقطر بود،بر
حسب گـرم در دسـي ليتـر قرائـت شـد( :غلظـت استاندارد×جذب نوری نمونه خون موردآزمایش)=غلظت
هموگلوبين بر حسب ) (gdL-1جذب نوری استاندارد
اندازه گيری هماتوکریت :با پر کردن لولههای موئينه (لوله های ميكروهماتوکریت کـه تقریبـاً 7
سـانتيمتـر طـول و  1ميلـي متـر قطـر دارد) هپارینه و بستن آن با خمير هماتوکریت )(Clay
مخصوص سپس لولهها را  1به  1مخـالف یكـدیگر درشيارهای شعاعي دستگاه ميكروسانتریفوژساخت
شرکت  Hettichآلمان مدل  Tuttlingenقـرار داده شـدند پس از سانتریفيوژ با سرعت حداقل 7000
دور در دقيقه به مدت  5دقيقه مقدار حجم سـلولي یـا هماتوکریـت ( )PCVهر نمونه خون برحسب
درصدقرائت گردید(عامری .)1378 ،به کمک نتایج بدست آمده (گلبول قرمز،هماتوکریت،هموگلوبين)،
شاخص های گلبول قرمز از طریق فرمول ذیل بر حسب درصد بدست آمد )(Houston, 1990

×10

×10

×100

Hematocrit
)RBC(milion⁄mm³

)Hemogolobin(g⁄dcl
)RBC(milion⁄mm³

)𝑙𝑐𝑑𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑜𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛(𝑔⁄
Hematocrit

=MCV

=MCH

=MCHC
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تمامي داده ها در جداول بر اساس ميانگين و خطای استاندارد ( )SE± Meanمشخص گردیده است.
در ابتدا نرمال بودن داده ها داده ها توسط آزمون نرماليته  Kolmgorov-Smirnovمورد بررسي قرار
گرفته ،سپس در صورت نرمال بوده داده ها از آزمون آناليز واریانس یكطرفه  One-Way ANOVAو
برای داده های غير نرمال از آزمون  Kruskal-Wallisبا استفاده از نرم افزار) )SPSSVer.15انجام شد.
برای جداسازی گروه های همگن از آزمون توکي در سطح احتمال  %5و برای گروه های غير همگن از
آزمون مربع کای با توجه به  Mean Rankاستفاده گردید .نمودارها با نرم افزار Excel2007رسم
گردیدند.
 -3نتایج
نتایج سنجش فاکتورهای خوني تاس ماهي سيبری در مولدین و همينطور سنين مختلف ،در جدول 1
و  2ارائه شده است:
جدول  :1میانگین فاکتور های خونی گونه تاس ماهی سیبری در سنین مختلف
(WBC)mm3

MCHC
()%

(MCH)Pg.

(MCV)FL

(RBC)mm3

21650.0±7616.0a

20.8±8.0

50.8±19.1

245.5±34.0

1097000.0±147802.4

37850±5710.9c

19.04±7.1

40.17±17.1

216.65±53.4

895000±192945.0

26900.0±11945.7b

20.5±8.4

48.7±12.9

243.0±20.8

960000.0±261858.7

(Hb)gr/dl
c

5.5±2.0

(PCV )%
c

26.6±2.5

بچه

19±2.1a

جوان

3.47±1.2a
b

4.4±1.5

b

21.5±1.1

مولد

جدول  :2میانگین فاکتور های خونی مولدین تاس ماهی سیبری
(MCHC) %

(MCH)Pg.

(MCV)FL

(RBC)mm3

(Hb)gr/dl

(PCV) %

(WBC)mm3
29000±6604.9

20.22±8.4

44.76±19.3

222.07±20.8

1032000±259364.6

4.25±1.5

21.43±4.4

مولد ماده

24800±11945.7

20.80±4.4

52.69±12.9

263.92±88.5

888000±261858.7

4.47±0.8

21.60±1.1

مولد نر

تجزیه و تحليل های آماری در این تحقيق نشان مي دهد که پارامتر های خوني WBC ،Hb،PCV
اختالف معني دار آماری نشان دادند (P<0/05).و پارامتر های خوني MCHC, MCH,MCV, RBC
اختالف معنيداری نشان ندادند (.)P>0/05

مطالعات  Bahmani et al., 2001نشان داد که ميزان فاکتور های خوني ) (Hb, RBC, WBCو
شمارش افتراقي در  54نمونه ماهي جوان تاسماهي ایراني (یک ،دو و شش ساله) با افزایش سن باال مي
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رود  ،در حاليكه نتایج این تحقيق نشان مي دهد که  RBCو درصد  Hbدر گروه بچه ماهي بيشترین
بوده است WBCدر ماهي جوان بيشترین بوده است .گلبول سفيد بچه ماهي کمترین ميزان را دارا
ميباشند و هموگلوبين و ميانگين گلبولهای قرمز در ماهي جوان کمترین ميزان را دارا ميباشند
)(Bahmani et al., 2001

تحقيقات حاصل از تاثير دوره نوری بر شاخص های خوني  ،رشد و فيزیولوژیک تاسماهي سيبری
جوان توسط  Ruchin,2007نشان ميدهد که اختالف معني دار آماری در پارامترهای خوني (Hb,
 (RBC, WBCتحت رژیمهای نوری متفاوت دیده شده ) .(P<0/05وی همچنين دریافت که این
پارامترهای خوني بشدت متأثر از فاکتورهای سن ،نرخ رشد ،شرایط پرورش (استخر ،تانک و آکواریوم و،)...
کميت و کيفيت غذا و فصل مي باشد که نتایج مطالعه حاضر نيز عالوه بر تاثير این فاکتور ها  ،اثر عامل
نوع گونه را هم بر پارامتر های خوني تأیيد ميکند ).)Ruchin, 2007
نتایج بررسي  Rafatnezhadو همكاران در سال  2007در زمينه تاثير تـراکم فيـل ماهيـان در
شـرایط پرورشـي بـر روی پارامتر های خوني و رشد نشان مي دهد کـه در ميـزان هماتوکریـت )(PCV

اخـتالف معنـيدار آمـاری دیـده شده ( )P>0/05ولي در فاکتور های )(WBC, MCHC, RBC

هيچگونه تفاوت معنيدار آماری مشاهده نشـده اســت()P>0/05در حاليكــه نتــایج تحقيــق حاضــر
بيــانگر تفــاوت معنــي دار آمــاری در پارامتر های خوني WBC، Hb، PCVدر گونـه تاس مـاهي
سيبری در سـنين مختلف مي باشد (.(Rafatnejad, 2008( )P>0/05

مطالعــات اثــرات مــزمن ســرب بــر روی پارامترهــای خــوني (WBC, MCH, MCV,
 (Hct, Hbو ایمنــي بچــه تاسماهيان ایراني در فصل زمستان در گروه شاهد توسط Yousefpour

 Tajan Nasriدر سال  2009نشان ميدهد که تفاوت هایي نسبت به نتایج بدست آمده اخير در خصوص
این پارامترهای خـو ني در بچـه تاس ماهي سيبری در فصول بهار و تابستان دیده شده که این مي تواند
ناشي از تاثير فصل بر پارامترهای خوني مي باشد).(Nasri Tajan, et al. 2009
در تحقيقي دیگر در زمينه تاثير ميزان مختلف ویتامين  Eدر رژیم غذایي بچه فيل ماهيان زیر یک
سـال بـر روی پارامتر های خوني ،رشد و ایمني که توسط  Safarpour Alamsahiو همكاران در سال
 2011انجام شد ،نتـایج نشـانگر عـدم تفـاوت معنيدار آماری بر پارامترهای خوني بوده ( .)P>0/05ولي
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نتایج این مطالعه حاکي از وجود اخـتالف معنـيدار آماری در پارامتر های خـونيWBC، Hb ، PCV

تاس ماهي سيبری پرورشي در سنين مختلف بوده و فاکتور سن موجب نوسـان قابـل مالحظـهای را در
ایـن فاکتورهـا موجب گردیده است.
نتایج تحقيقات  )2001( Hoseinifarبـر روی برخـي از پارامترهـای خـوني و بيوشـيميایي سـرم
فبـل ماهيــان جــوان تغذیــه شــده بــا اليگوفروکتــوز در گــروه شــاهد نشــان مــيدهــد کــه
در فاکتورهــای خوني( )WBC, Hct, Hbو درصد لنفوسيت تفاوت معنيدار آماری وجود دارد که بـا
نتـایج ایـن تحقيـق نيـز در  Hb ,WBCمطابقت دارد (.) Hosseinifard, 2011 )P>0/05

 -4بحث و نتیجهگیری
اختالف معني داری در ) (RBCبچه ماهي ،ماهي جوان و ماهيان مولد مالحظه نشد همچنين
ماهيان مولد نر و ماده در هيچ یک از گونه ها با یكدیگر اختالف معني داری نداشتند ( )P>0/05ميانگين
گلبولهای قرمز ) (RBCجوان سيبری کمترین و بيشترین ميزان را دارا ميباشد مؤثرترین عوامل بر تعداد
اریترویستها شامل تغييرات فصلي و حرارتي (سعيدی و همكاران )1382 ،و دسترسي به اکسيژن و
فتوپریود( (Bullis, 1993ميباشد.
اختالف معني داری بين هماتوکریت ) (PCVبچه ماهي و ماهي جوان و ماهيان مولد گونه
سيبری مالحظه شد ) (P<0.05اما ماهيان مولد نر و ماده در هيچ یک از گونه ها با یكدیگر اختالف
معني داری نداشتند ( )P>0/05ميانگين درصد هماتوکریت ) (PCVبچه ماهي یشترین و جوان سيبری
کمترین ميزان را دارا مي باشد ،از آنجا که تعداد گلبولهای قرمز در واحد حجم خون بيانگر مقدار
هماتوکریت است شـاید بتـوان این گونه بيان کرد که نيازهای اکسيژني بچه ماهي به نسبت وزن آنها از
سایر سنين بيشتر است ).(Ellis, 1989
اختالف معنيداری بين ) (Hbبچه ماهي و ماهي جوان اختالف معنيدار مالحظه شد ) (P<0.05اما
ماهيان مولد نر و ماده با یكدیگر اختالف معني داری نداشتند ( )P>0/05ميانگين ميزان هموگلوبين )(Hb

بچه ماهي بيشترین و ماهي جوان کمترین ميزان را دارا ميباشد ،بـا توجـه بـه اهميـت هموگلوبين در
تبادالت اکسيژني بنابر احتمال ميتوان بيان کرد که بچه ماهي ها نيازهای اکـسيژني بيـشتری نـسبت بـه
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سایر سنين داشتند و این افزایش استرس و دمای محيط تأثير مخرب بيشتری بر ميـزان هموگلـوبين ایـن
گونـه هـا خواهـد داشت ) (Bullis, 1993و تغييرات غلظت هموگلـوبين مـيتوانـد بـر بازده قلب و وزن
ماهيـان تأثيرگـذار باشـد .از طرفـي شـرایط تغذیه ای و نيازهای فيزیولوژیک نيز بر غلظت  Hbمؤثر
است ()Clementi, 1997
اختالف معنيداری در ) ،(MCV) ،(MCH) ،(MCHCبچه ماهي ،ماهي جوان و ماهيان مولد
تاسماهي سيبری مالحظه نشد ( .)P>0/05همچنين ماهيان مولد نر و ماده در هيچ یک از گونه ها با
یكدیگر اختالف معني داری نداشتند (.)P>0/05
اختالف معني داری در  WBCبين بچه ماهي و ماهي جوان همچنين ماهي مولد و ماهي جوان
مالحظه شد( )P<0.05ماهيان مولد نر و ماده با یكدیگر اختالف معنيداری نداشتند ( )P>0/05ماهي
جوان بيشترین و بچه ماهي کمترین مقدار را دارا ميباشد .از آن جا که گلبـولهـای سـفيد موجـب ایمني
آبزی در مقابل عوامل بيماریزای باکتریایي و ویروسـي ميشوند ميتوان احتمال داد که مـاهي جوان بـه
جهـت انـدازه ،نوع گونه و شـرایط نگهـداری (در مخـازن بـزرگ) در برابـر عوامل پاتوژن ،پایداری
بيشتری از خود نشان ميدهد.
با توجه به بررسي نتایج حاضر ميتوان بيان نمود که فاکتور سن و نوع گونه و جنسيت در تغيير
پارامترهای خوني و بيوشيميایي بسيار موثر ميباشد ،البته نقش پارامترهای محيطي و تغذیه غير قابل
چشم پوشي است.
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