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 مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پالسماي اسپرمی و خون در کپور دریایی

Cyprinus carpio (Linnaeus 1758) 
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 چکیده

 در برخی موارد با یکدیگر متفاوت است و برخی ترکیبات موجود در  ماهیانترکیبات بیوشیمیایی پالسماي خون و پالسماي اسپرمی

مشخص کردن پارامترهاي بیوشیمیایی در پالسماي خـون و اسـپرم جهـت ارزیـابی               . ون و پالسماي اسپرمی با یکدیگر رابطه دارند       خ

 که بر وضعیت فیزیولوژیکی اسپرم موثرنـد    ی اسپرم پالسمايوضعیت فیزیولوژیکی ماهی و همچنین شناخت عوامل موثر بر ترکیبات           

کردن برخی از پارامترهاي بیوشیمیایی پالسـماي اسـپرمی و خـون مـاهی کپـور دریـایی      هدف از این تحقیق مشخص . ضرورت دارد

(Cyprinus carpio) 88/808±44/180(عدد ماهی کپور وحشی نر با میانگین وزنـی  15بدین منظور . بودمقایسه این دو با یکدیگر  و 

+Ca2 قرار گرفت و مقادیر یونهاي زمایشها مورد آآن از مصب گرگان رود در اردیبهشت ماه صید و پالسماي اسپرمی و خون ) گرم
،

Mg2+
نتایج بدست آمده  نشان داد که میزان یون .  آنها تعیین شدپالسماي اسپرمیپروتئین کل، کلسترول و گلوکز پالسماي خون و  و 

Ca2+
+Mg2، ولی بین یون)P>01/0(باشد   میپالسماي اسپرمیداري بیشتر از  بطور معنی خون پالسماي  

پالسماي   و پروتئین کل

 خون به طور معنی  پالسماي و گلوکزولی میزان کلسترول ).P<05/0( داري مشاهده نگردید  اختالف معنیپالسماي اسپرمیخون و 

 نشان داد پالسماي اسپرمی بررسی رابطه هاي بین ترکیبات بیوشیمیایی خون و .)P>01/0 (  می باشدپالسماي اسپرمیداري بیشتر از 

+Ca2، ولی بین یون )P>01/0( وجود داردمعنی داري رابطه  منیزیم و گلوکزبین که 
 خـون و   پالسـماي پروتین کل  کلسترول و ،

 .)P<05/0( نداردداري وجود   رابطه معنیپالسماي اسپرمی

   
کپور دریایی پالسماي اسپرمی،ترکیبات بیوشیمیایی خون،  : کلیديکلمات
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 صید بیش از حد، تخریب هیدرولوژیکی دمانن متعددي عوامل

توانـد بـه صـورت جـدي بـه           مناطق تخمریزي یا آلودگی آب می     

اطالعات مرتبط با کیفیت     .جمعیت ماهیان کپور آسیب وارد کند     

 ماهیان براي محافظت از آنها و همچنین ایجاد بانک ژنـی             اسپرم

 ن نـر نیـز    کیفیت اسپرم مولدی  از آنجاییکه     .)1(باشد   ضروري می 

 صنایع پرورش  دردهد، تولید الروهاي سالم را تحت تاثیر قرار می       

 با کیفیت مناسـب     اسپرماستفاده از   کیفیت تخم     بر  عالوه   ماهی

هاي تجاري اسپرم هـم      با این وجود در هچري    . استضروري   نیز  

از نظر کیفیت و هم کمیت نامناسب بـوده و در روشـهاي تکثیـر               

 شـود  هاي شیالتی استفاده می    مصنوعی که بطور معمول در گونه     

شـود    همیشه تکثیر موفقی را باعث نمـی       استفاده از این اسپرمها     

هـایی کـه اسـپرم آنهـا از طریـق            این حالت بویژه در گونه     . )13(

شـود یـا نیـاز بـه         واردن کردن فشار به ناحیه شکمی خارج نمـی        

بنـابراین شـناخت    . تزریق هورمـونی دارنـد بیـشتر صـادق اسـت          

 روي اٌ کـه مـستقیم   بیوشـیمیایی پالسـماي اسـپرمی      پارامترهاي

همچنین دانش  ). 1(باشد  ضروري می ،موثرند توانایی لقاح اسپرم

توانـد بـه مـدیریت       تفاوت کیـفی بین اسپـرم در ماهیـان نر مـی        

 روابـط   .)15( سالمت ژنتیکی مولدیـن بکار رفتــه کمــک کنـد         

 و طـول     و اسـموالریته   اسپرمیمشخصی بین ترکیبات پالسماي     

هاي خونی   شناخت شاخص . مدت تحرك اسپرم ماهی وجود دارد     

یمیایی سـرم خـون، دیـد     و آگاهی از تغییرات پارامترهـاي بیوشـ       

خصوص مولـد سـازي بـا هـدف تکثیـر مـصنوعی و          وسیعی را در  

 از مقـادیر     ).2( نمایـد  همچنین بازسازي ذخایر ماهیان ایجاد می     

ونه تغییري در کیفیت آب توان براي تعیین هر گ این پارامترها می

و خاکهاي مرتبط و همچنـین پاسـخ موجـود بـه ایـن تغییـرات                

یونهاي محلـول در پالسـماي خـون از نظـر کمیـت             . استفاد کرد 

باشـند   بترتیب شامل یونهاي سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم می    

مـاهی  ینـدهاي بیولـوژیکی خـون       آکلسیم و منیزیم در فر    ). 14(

ــا. )17(ضــروري هــستند  ــردن پارامترهــاي بن براین مــشخص ک

بیوشیمیایی پالسماي اسپرمی و خون یـک نیـاز ضـروري بـراي             

حفاظت از ذخایر گونه و همچنین بهبود روشهاي تکثیر مصنوعی        

 ).3( باشد  میهاي مورد نیاز کننده از طریق توسعه رقیق

 

 هامواد و روش

ی  عدد ماهی کپور دریـای     15، تعداد   1387در اردیبهشت ماه    

و گـرم    808 /88±44/180 وزنی ) انحراف معیار  ±(  میانگین  با نر

 از مصب  سانتیمتر8/43±82/2طولی  )  انحراف معیار  ±(میانگین  

بـراي  . رودخانـه گرگـانرود بـا اسـتفاده از تـور پـره صـید شـدند        

گیري ابتدا ناحیه سـوراخ تناسـلی بـصورت کامـل خـشک              اسپرم

ه شـکمی   سـپس بـا وارد آوردن فـشار آرامـی بـه ناحیـ             و  گردید  

 خارج شده   مواد تناسلی بدون اینکه   ) ها و مجاري اسپرم بر     بیضه(

 سـی سـی     5با ادرار یا فضوالت آلوده شده باشد درون سرنگهاي          

. آوري شـدند   جمـع )  سی سی هـوا    3 سی سی اسپرم و      2حاوي  (

بالفاصله سرنگها درون فالسک یـخ قـرار گرفتنـد و بـراي انجـام               

 و منـابع    نـشگاه علـوم کـشاورزي     آنالیزها به آزمایشگاه مرکزي دا    

برداري از خـون     در ادامه براي نمونه   .  منتقل شدند  طبیعی گرگان 

کپور ماهیان، پس از قطع ساقه دمی هر نمونه، خون خارج شـده             

ــه ــاي موئینــه هپارینــه جمــع  توســط لول آوري شــد و پــس از  ه

، ابتدا درصد    دقیقه 5 به مدت     دور در دقیقه   3000سانتریفیوژ در   

ت مشخص و سپس پالسماي خون بدست آمده پس از          هماتوکری

هاي اسـتریل جهـت      هاي موئینه درون میکرو تیوب     شکستن لوله 

مقـادیر یونهـاي کلـسیم،       .انجام آنالیزهاي مورد نظر منتقل شـد      

منیزیم و همچنین پروتئین کـل، کلـسترول و گلـوکز پالسـماي             

سط  تو )سه تکرار  عدد ماهی نر و هر کدام با         15 (اسپرمی و خون  

-WPAروش اسپکتروفتومتري و توسط دستگاه اسـپکتروفتومتر       

S2000     گیـري   هاي استاندارد موجـود انـدازه       و با استفاده از کیت

 در این آزمایش از ماهیان نـري اسـتفاده شـد کـه میـزان                .شدند

براي مقایسه میانگین    . درصد بود  70 از اسپرماتوکریت آنها بیشتر  

و در نهایـت     t-testی از آزمون    ها در پالسماي خون و اسپرم      هداد

گیـري شـده از      هاي اندازه راي تشخیص وجود رابطه بین متغییر     ب

 . آزمان آماري پیرسون استفاده شد

 

نتایج

کلــسیم، منیــزیم، پــروتئین کــل، گلــوکز و کلــسترول مقادیر

  Cyprinus carpioپالسماي اسپرمی و خون ماهی کپور دریایی 

ج بدست آمـده نـشان داد کـه         نتای.  آورده شده است   1در جدول   

 داري بیــشتر از  خــون بطــور معنــیپالســماي +Ca2میــزان یــون 

  +Mg2، ولـی بـین یـون   )P>01/0(باشـد    مـی پالسماي اسپرمی

 داري مـشاهده نگردیـد      اختالف معنـی   پالسماي اسپرمی خون و   

)05/0>P .(          نتایج همچنین نشان داد که بین پروتئین کل خـون

، )P<05/0( داري وجود نـدارد    معنی اختالف   پالسماي اسپرمی و  

پالسـماي  داري بیـشتر از      ولی میزان کلسترول خون بطور معنـی      

پالسـماي  و در مورد گلوکز خـون و     ) P>01/0(باشد    می اسپرمی

دار مـشاهده گردیـد بطوریکـه گلـوکز           نیز اختالف معنی   اسپرمی

ــماي  ــون پالس ــشتر از خ ــپرمی بی ــوداس ــی ). P>05/0( ب بررس

 پالسـماي اسـپرمی  رکیبات بیوشیمیایی خـون و     هاي بین ت   رابطه
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 و خـون  پالسـماي اسـپرمی   منیـزیم  و گلـوکز  نشان داد که بین  

+Ca2+،Mg2، ولی بین یون )P>01/0 ( وجود دارددار  معنیرابطه

داري   رابطـه معنـی    پالسماي اسپرمی ، کلسترول و گلوکز خون و       

 . )2جدول ( )P <05/0( وجود نداشت

 در مورد روابـط موجـود بـین فاکتورهـاي           3   با توجه به جدول     

مورد بررسی بین عوامل یونی و غیریـونی پالسـماي خـون کپـور        

ــی  ــه معن ــایی رابط ــسبت   دری ــا ن ــسیم ب ــزیم و کل ــین منی  دار ب

Ca2+/Mg2+ 01/0(  وجود دارد< P .( 

 

 )Cyprinus carpio(دریایی کپور ماهی بیوشیمیایی پالسماي اسپرمی و خون در  پارامترهاي میانگین و انحراف معیار : 1 جدول

 پالسماي خون پالسماي اسپرمی پارامترها

Ca2+65/5±61/2ذ a06/2±83/21 

Mg2+a42/4±6/16 a17/2±05/19 

Total proteina08/5±18/5 a49/1±15/2 

Glucose7/19±83/11ذ a83/35±36/116 

Cholesterol85/106±07/48ذ a61/118±30/377 

 .دار هستند  با حروف متفاوت داراي اختالف معنیاعداد در هر سطر

  موجود بین عوامل یونی و غیر یونی پالسماي اسپرمی و خون کپور دریایی)پیرسون(  روابط:2جدول 

              خون

 اسپرم  پالسماي 

Ca2+
 Mg2+

 Total 

protein 

Glucose Cholesterol Ca2+/Mg2+

 

Ca2+072/0- 157/0- 334/0 305/0- 117/0 027/0 

Mg2+208/0 037/0 361/0- **843/0 146/0 147/0 

Total protein443/0 086/0 338/0 510/0- 215/0- 278/0 

Glucose064/0 **926/0 324/0 220/0- 378/0- 649/- 

Cholesterol013/0- 018/0- 560/0 114/0- 137/0- 018/0- 

Ca2+/Mg2+240/0- 143/0- 538/0- 577/0 044/0 112/0- 

 .دهد  درصد را نشان می1داري در سطوح   معنی**

 موجود بین عوامل یونی و غیر یونی پالسماي خون کپور دریایی)پیرسون(  روابط:3جدول

Ca+2Mg+2ToPrCholGluc عوامل خونی

Mg+2 032/0-     

ToPr 570/0- 153/0    

Chol 206/0- 187/0- 053/0   

Gluc 152/0- 081/0 166/0- 437/0  

Ca+2/Mg+2 **772/0 **771/0- 476/0- 029/0 140/0- 
 .دهد  درصد را نشان می1داري در سطوح   معنی**

 

 

 

 بحث

هاي محیطی از عوامل مهمی هستند که شرایط ماهی  استرس
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ارزیـابی پارامترهـاي    . کننـد  را تحت وضعیت پرورشی محدود می     

ــول در      ــم و معم ــک روش مه ــانوران ی ــون در ج ــیمیایی خ ش

تواند اطالعات    این تکنیک ساده می    .ي کلینیکی است  ها تشخیص

و ) 6( ضروري را در مورد وضعیت فیزیولوژیکی موجود ارائه دهـد         

ثابت شده که تغییر در برخی از این فاکتورها بعلـت کیفیـت آب،         

 اثرات فیزیولوژیکی   ).4(بیماریهاي عفونی یا تماس با سموم است        

یرات بـارزي در برخـی   تواند منجر به تغی  هاي محیطی می   استرس

 .)8(از پارامترهاي بیوشیمیایی شود 

در این بررسی نتایج بدست آمده نـشان داد کـه میـزان یـون         

باشد کـه بـا    کلسیم در پالسماي خون بیشتر از میزان منیزیم می    

همچنـین در   ). 14(نتایج تحقیق سایر محققین همخوانی داشت       

 میـزان گلـوکز     پالسماي خون میزان کلسترول بیشتر از گلوکز و       

نیز بیشتر از میزان توتال پروتئین بود که از این نظـر بـا تحقیـق                

مخــوانی ه) 2008( و همکــاران Percinصــورت گرفتــه توســط

بر طبق نتایج بدسـت آمـده تفـاوت بـارزي میـان میـزان            . داشت

 اما در مورد    .)P>01/0(کلسیم پالسماي خون و اسپرم دیده شد        

 در حالیکـه در تحقیـق صـورت         داري نبـود   منیزیم تفاوت معنـی   

در مورد هیچکـدام از   ) 2008( و همکاران Percinتوسطگرفته 

داري  این یونها میـان پالسـماي اسـپرمی و خـون تفـاوت معنـی              

زارش  گـ  1992 در سـال    Durborow  و    Wurts  .مشاهده نـشد  

یندهاي بیولوژیکی خون مـاهی  آکردند که کلسیم و منیزیم در فر      

توانند کلسیم و منیـزیم را        استخوانی می   ماهیان .ضروري هستند 

ها یا از طریق تغذیه دریافـت   بطور مستقیم از آب از طریق آبشش  

بنابراین کلـسیم از     .ها هستند  اما مکان اصلی جذب آبشش    . کنند

در  .مهمترین یونهاي موجود در آب محیط پرورشی مـاهی اسـت          

لیتر بدسـت     میلیگرم بر دسی   21این تحقیق میزان کلسیم خون      

کـه میـزان     2004 و همکاران در سال      Thrall آمد که با گزارش   

طبیعی کلسیم سرم خون ماهیان پرورشی را صرف نظـر از گونـه             

.  همخـوانی دارد   ،لیتر ذکر کردند    میلیگرم در دسی   20ماهی برابر   

.Cغلظتهاي یونی پالسـماي اسـپرمی    carpio    وابـسته بـه دوره

    بق نتایج بدست آمـده توسـط       همچنین بر ط  ) 1(تخمریزي است   

Kruger     قبـل از شـروع فـصل تکثیـر       2006 و همکاران درسال

میزان یـون کلـسیم در پالسـماي اسـپرمی رفتـه رفتـه افـزایش                

یابد تا به اوج خود در زمان یک یا دو ماه پیش از فصل تکثیـر     می

 برسد و سپس طی فصل تکثیر و بعـد از آن، از میـزان آن نـسبتاٌ            

براي مثال غلظت ایـن یـون در پالسـماي خـون     .ودش کاسته می

ماهی پهن اقیانوس اطلس پیش و پـس از فـصل تکثیـر بترتیـب         

با توجه به این نکات      ).2(مول بر لیتر بوده است        میلی 8/2 و   5/4

و این موضوع که زمان انجام این تحقیق مصادف بـا زمـان تولیـد       

دار بدسـت   توان گفت که مقـ     مثل کپور دریاي بوده است، لذا می      

در ) مول بر لیتـر     میلی 6/5(آمده براي این یون در تحقیق حاضر        

در  .دوره زمانی که مقدار آن رو به کاهش بوده تعیین شده اسـت            

این بررسی میزان کلسترول بدست آمده باال بود، هچنین میـزان           

 بــود پالسـماي اســپرم داري بیــشتر از  آن در خـون بطــور معنـی  

)01/0<P(     اي  قش کلسترول بعنـوان پـیش مـاده     که با توجه به ن

پروژسترون، تستسترون، استرادیول براي تولید هورمونهایی مانند     

 همچنـین  .این مقدار قابل توجیـه اسـت  و کورتیزول، باال بودن 

Chatzifotisa       بـر    در تحقیقـی کـه     2004 و همکاران در سـال 

روي تغییرات ترکیب پالسماي خون طی توسعه گنادي در ماهی          

Dentex dentex        انجام دادنـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا 

پیشرفت مراحل جنسی و توسـعه گنـادي در ایـن مـاهی میـزان         

توتال پروتئین، گلوکز و کلسترول پالسـماي خـون نیـز افـزایش             

در مــورد گلــوکز نیـز بــین خــون و ســمینال اخــتالف   .یابــد مـی 

 اسپرمی از پالسماي بیشترخون  داري مشاهده شد و گلوکز       معنی

 همچنین نتایج نشان داد که میان گلوکز خون و یون منیزیم            .بود

اسپرم و همچنین میان گلوکز پالسماي اسپرمی و یـون منیـزیم            

با توجـه بـه     ). P>01/0(داري وجود داشت     خون نیز رابطه معنی   

اینکه همگام با رشد و نمو ماهی از نظر جثه و اندازه و بدنبال آن               

 نمو جنسی که با نوسانات سطوح       رشد و ) 6(افزایش گلوکز خون    

از آنجا که این تحقیق در  .گیرد منیزیم همراه است نیز صورت می     

فصل تکثیر کپور صورت گرفتـه اسـت ارتبـاط مـستقیم ایـن دو               

فاکتور قابل توضیح است و بطور کل گلوکز به عنوان منبع انرژي            

 براي تمام سلولهاي بدن بطور دائم مورد نیاز است و مقدار آن در            

ــود  ــته شـ ــافی نگهداشـ ــد کـ ــد در حـ ــما بایـ  و  Percin. پالسـ

Konyalioglu  بـر طبـق تحقیقـی کـه بــر روي      2008 در سـال

 انجام دادند اعالم کردند که thynnus  Thunnusپالسماي خون   

هاي وحشی نسبت به پرورشی و همچنین ماهیـان نـر نیـز              نمونه

ص مـشخ همچنـین   . )12( ها گلوکز بیشتري دارند    نسبت به ماده  

هاي مختلف  غلظت گلوکز بصورت بارزي میان گونه      شده است که  

و مقـدار آن  ) 9(ماهیان متغیر است و مقدار آن خاص گونه است         

طی این تحقیق بـین   .یابد هاي استرسی ماهی افزایش می   با پاسخ 

دار مستقیمی   یون منیزیم و نسبت کلسیم به منیزیم رابطه معنی        

یـون کلـسیم و نـسبت    همچنـین بـین    ) P>01/0(مشاهده شـد    

دار مـستقیمی مـشاهده شـد        کلسیم به منیزیم نیز رابطـه معنـی       

)01/0<P.(              با توجه به اینکه ماهی یونهـاي منیـزیم و کلـسیم را

آورد رابطـه    بیشتر از طریق آبشش از محیط اطـراف بدسـت مـی           

  .دار این دو یون قابل توضیح است معنی
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Abstract
Some of biological parameters of blood and seminal plasma are different in some of 

material and there is correlation between some of them. known of biochemical parameters in 

blood and seminal plasma are necessary for determination of physiologic situation of fish and 

such known of effective parameters on seminal plasma compositions that have effect on 

physiologic situation of sperm are necessary. The aim of this investigation was to determinate

and compare some of seminal and blood plasma biochemical parameters in Cyprinus carpio. 

For this purpose ١٥ wild sea carp fish with weight average (٨٠٨٫٨٨) grams were caught

from Gorganrood estuary on May and levels of Ca+٢ and Mg+٢  ions, total protein, glucose 

and cholesterol of their blood and seminal plasma were determined. Results show that level of 

Ca+٢ ion significantly was more than seminal (P<٠٫٠١) but there are no significant 

differences between blood plasma and seminal in Mg+٢ and total protein (P>٠٫٠٥). Blood

glucose and cholesterol level significantly were more than seminal (P<٠٫٠١). There was a 

significant correlation between Mg+٢ and glucose in blood and seminal plasma but there were

not significant correlations between other parameters in blood and seminal plasma.
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