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چکیده
بررسی و آنالیز هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون شامل الکترولیتها و غیرالکترولیتها یکی از بهترین راههای تشخیص
بیماری در آبزیان میباشد که عوامل متعددی آن را دستخوش تغییرات میکنند .دراین تحقیق تعداد  03قطعه گربه کوسه لکهدار
( )Chiloscyllium punctatumبا خصوصیات زیستسنجی مشابه از هر دو جنس از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند.
پس از خونگیری ،رنگآمیزی ،تهیه گسترش و جداسازی سرم ،اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز ،کلسترول،
آلبومین ،پروتئین کل ،اوره ،کورتیزول ،کراتینین و تریگلیسرید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و اتوآناالیزر و سطوح کورتیزول به
روش  RIAانجام پذیرفت .نتایج میکروسکوپی حاصل از گلبول قرمز نشان داد که این سلولها بهصورت بیضی بوده و واجد یك هسته
در مرکز بودهاند .همچنین نتایج حاکی از عدم وجود اختالف معنیدار بین فاکتورهای اندازهگیری شده بهاستثنای آلبومین بوده است
( .)P<3/30همچنین مقادیر کلسترول و کراتینین بهترتیب دارای بیشترین و کم ترین مقدار در هر دو جنس ،گلوکز و اوره در جنس نر
نسبت به جنس ماده بیشتر اما آلبومین ،کورتیزول ،پروتئین کل و تریگلیسرید در جنس ماده نسبت به جنس نر بیشتر گزارش گردید.
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون گربه کوسه لکه دار در تحقیق حاضر دارای تشابه و اختالفاتی با سایر آبزیان بوده که گزارش گردیده
است.
کلمات کلیدی : :فاكتورهاي بيوشيميايي ،خون ،گربه كوسه لکهدار ،خليج فارس
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مقدمه
براساس مطالعات مشخص گردید که گربه کوسه لکهدار
( )Chiloscyllium punctatumداراي بدن و دمي باریک بوده و
قسمت جلوي پوزه داراي انحنا و فاقد برجستگيهایي بر روي
تنه ميباشد ( Flynnو همکاران .)6002 ،همچنين بالههاي
پشتي بزرگ و رنگ بدن در جنسهاي بالغ قهوهاي روشن و
معموالً بدون یک طرح رنگي ولي در جوانها با لکههاي مورب و
تيره ميباشد ( .)6002 ،Goodسوراخهاي اسپيراکل درشت و در
پشت چشمها قرار دارند ،چشمها کوچک و فاقد پلک سوم
ميباشند .در بخش قدامي سوراخ بيني داراي سبيلک و داراي 2
جفت شکاف آبششي کوچک که  6تا  ۳شکاف آنها در باالي
قاعده باله سينهاي قرار دارند ( Zhouو همکاران .)6002 ،این
آبزیان بيشتر در مناطق ساحلي و در نزدیک کف دریا سرتاسر
خليج فارس و دریاي عمان زیست ميکنند ( Vecseiو همکاران،
 .)600۳خون ،بهصورت یک بافت سيال یکي از مهمترین
مایعات بيولوژیک بدن در کوسهها بوده و تحت تأثير حاالت
مختلف بدن موجود از جمله عوامل فيزیولوژیک و پاتولوژیک،
ترکيبات آن دستخوش نوسان و تغيير ميگردد ( Asadiو
همکاران .)6002 ،بنابراین در اختيار داشتن مقادیر طبيعي
پارامترهاي خوني و بررسي چگونگي تغييرات آنها در بيماريهاي
مختلف از ابزارهاي مهم تشخيص در بسياري از بيماريهاي
آبزیان بوده است .باید بهخاطر داشت که در رابطه با آبزیان و از
جمله ماهيها و کوسهها نيز ،این مهم با تعيين مقادیر طبيعي
پارامترهاي خوني بهعنوان مبنا و شاخصي مهم براي مقایسه و
قضاوت در تشخيص بيماريها مورد تأکيد قرار گرفته است
( Nakayaو همکاران 600۳؛  Benetickو همکاران.)6000 ،
ظرفيت حمل اکسيژن در خون کوسهها و سپرماهيان و ميزان
واقعي اکسيژن به عوامل زیادي از جمله ،فشار نسبي اکسيژن و
دياکسيدکربن در محيط ،pH ،ميزان دما و ميزان فعاليت آن
بستگي دارد ( Sreenivasaو همکاران6002 ،؛  Ballardو همکاران،
 .)6002کوسههاي این خانواده ،مانند گربه کوسه لکهدار از
جمله کوسههایي ميباشد که از سواحل و خوریات خليج فارس
همانند خور درویش که در ناحيه بندر امام و ماهشهر واقع شده
است صيد ميشوند .این کوسهها از اعضاي خانواده گربه کوسههاي
دمبلند و بومي سواحل اقيانوس آرام و هند ميباشند ( Musickو
همکاران .)6002 ،همچنين ،پرورش این کوسهها در آکواریومها
رایج ميباشد و بهعلت اندازه کوچک غيرمهاجر بودن و داشتن
خوي آرام آنها زمينه تحقيقات آزمایشگاهي فراواني هستند
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(6000 ،Morris؛  Rehulkaو همکاران .)6002 ،بهدليل این
خصوصيات فيزیکي ،گونه گربه کوسه یک مدل ایدهآل براي
مطالعات بيولوژیکي در سطح آبزیان ميباشد.

مواد و روشها
براي این منظور در این پژوهش تعداد  ۳0قطعه گربه
کوسه لکهدار ( )Chiloscyllium punctatumاز هر دو جنس با
خصوصيات زیستسنجي مشابه از خور درویش در قسمت شمالي
خليج فارس که در منطقه ماهشهر قرار دارد و در زمستان سال
 0۳36صيد گردید .پس از صيد ،عمليات خونگيري از طریق
سياهرگ دمي و از پشت باله مخرجي کوسهها در آزمایشگاه
زیستشناسي دریا دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر صورت
گرفت .پس از تهيه گسترش خوني و رنگآميزي گيمسا،
بهمنظور جداسازي سرم ،خون با دور  2000بهمدت ده دقيقه
سانتریفوژ شد .سرمها بهآرامي جدا و با استفاده از سمپلر به
ویالهاي اپندورف منتقل شد و تا زمان آناليزهاي بيوشيميایي،
در فریزر با دماي  -20درجه سانتيگراد نگهداري شدند .جهت
جداسازي پارامترهاي بيوشيميایي خون شامل گلوکز (دسيليتر
بر ميليگرم) ،کلسترول (دسيليتر/ميليگرم) ،آلبومين (دسيليتر
بر گرم) ،پروتئين کل (دسيليتر/گرم) ،اوره (دسيليتر/ميليگرم)،
کورتيزول (دسيليتر/نانوگرم) ،کراتينين (دسيليتر/ميليگرم) و
تريگليسرید (دسيليتر/ميليگرم) با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  lightwave-S2000 UV/VISو اتوآناالیزر
مدل Alpha- 6و سطوح کورتيزول بهروش  RIAانجام پذیرفت.
در این تحقيق کيتهاي مورد استفاده جهت اندازهگيري
پارامترهاي خوني از شرکت پارس آزمون و زیستشيمي تهيه
گردید .جهت مطالعه ،تجزیه و تحليل دادههاي حاصل ،از نرمافزار
 SPSSنسخه  02و جهت رسم نمودارها از نرمافزار Excel
استفاده گردید.

نتایج
در این تحقيق براساس نتایج زیستسنجي کوسههاي
جنس نر و ماده ،بهترتيب داراي ميانگين طول کل27/67±۳/2
و  22/67±2/66سانتيمتر و ميانگين وزني 0262/67±062/66
و  0200/۳2±002/62گرم بودند که اختالف معنيداري بين
طول و وزن آنها وجود نداشت ( .)P<0/02نتایج ميکروسکوپي
حاصل از گلبول قرمز نشان داد که این سلولها بهصورت بيضي
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بوده و واجد یک هسته در مرکز ميباشند .همچنين گلبولهاي
قرمز نسبتاً بزرگ بوده که طول آنها  6۳±0ميکرون و عرض
آنها  07±0ميکرون متغير است (شکل  .)0براساس جدول 0
مقادیر ميانگين و انحراف معيار برخي از پارامترهاي بيوشيميایي
سرم خون کوسههاي مورد مطالعه نشان داده شده است که بين
هيچکدام از مقادیر بيان شده اختالف معنيدار بهجز در مورد
آلبومين وجود ندارد .مقدار کلسترول و کراتينين بهترتيب داراي

بيشترین و کمترین مقدار در هر دو جنس بودهاند (جدول  0و
شکلهاي  6و  .)۳همچنين مقادیر گلوکز و اوره در جنس نر
نسبت به جنس ماده بيشتر اما مقادیر آلبومين ،کورتيزول،
پروتئين کل و تريگليسرید در جنس ماده نسبت به جنس نر
بيشتر گزارش گردید.

شکل :2نمای میکروسکوپی گلبولهای قرمز خون گربه کوسه لکهدار با هستههای بیضی (فلش
افقی) و هستههای کروی (فلش عمودی) ()X011
جدول  : 0میانگین و خطای استاندارد میانگین مقادیر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در سرم خون گربه کوسه لکهدار نر و ماده
فاکتور
جنس
نر
ماده

پروتئین کل

گلوکز

آلبومین

(دسيليتر/ميليگرم)

(دسيليتر/گرم)

(دسيليتر/گرم)

62/7 ± ۳/7
62/۳ ± 2/7

6/7 ± 0/7
۳/2 ± 0/2

۳/2 ± 0/22
2/۳ ± 0/27

اوره

کلسترول

کورتیزول

کراتینین

تریگلیسرید

(دسيليتر/ميليگرم)

(دسيليتر/ميليگرم)

(دسيليتر/نانوگرم)

(دسيليتر/ميليگرم)

(دسيليتر/ميليگرم)

0/7 ± 0/۳۳
0/۳ ± 0/67

73/67 ± ۳/3
72/66 ± 2/3

2/6 ± 0/22
2/7 ± 0/2۳

0/0 ± 0/۳۳
0/0 ± 0/۳2

70/۳7 ± 6/3
76/66 ± ۳/0

۶
۵
۴

نر
ماده

۳
۲
۱
۰

شکل  :2مطابق نمودار که محور  xفاکتورهای بیوشیمیایی و محور  yنشاندهنده مقدار آلبومین (دسیلیتر/گرم) ،پروتئین
کل (دسیلیتر/گرم) ،اوره (دسیلیتر/میلیگرم) ،کورتیزول (دسیلیتر /نانوگرم) و کراتینین (دسیلیتر/میلیگرم) میباشد
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۹۰

۸۰
۷۰
۶۰
۵۰

نر

۴۰

ماده

۳۰
۲۰
۱۰
۰
تري گليسرید

کلسترول

گلوکز

شکل  :3مطابق نمودار که محور  xنشاندهنده فاکتورهای بیوشیمیایی شامل گلوکز ،کلسترول و

تریگلیسرید و محور y

نشاندهنده مقدار (دسیلیتر/میلیگرم) میباشد

بحث
از کارهاي اصلي خون مایعي رساندن اکسيژن و مواد
تغذیهکننده به بافتها و کمک به دفع مواد زائد از بافتهاي
بدن و دفاع در برابر ميکروارگانيسمها مي باشد .این مایع به
توسط رگها ،به تمام قسمتهاي بدن منتقل شده و هم یک
نوع بافت ،محسوب ميشود که شامل مجموعهاي از سلولهاي
ویژه است که وظایف و اعمال خاصي را بهانجام ميرسانند .این
سلولها در ماده زمينهاي مایعي به نام پالسما شناور ميباشند
( Rehulkaو همکاران .)6002 ،براساس بررسي متون گوناگون
مشخص گردید که اطالعات ناکافي در رابطه با ترکيبات
بيوشيميایي خون گونههایي همانند گربه کوسه لکهدار خليج
فارس وجود دارد .همچنين اطالعات محدود در رابطه با عوامل
مؤثر براي این پارامترها ،از جمله فاکتورهاي محيطي و عوامل
فيزیولوژیک این تحقيق ميتواند بهعنوان پایه و معياري براي
مقایسه حالت سالمت و بيماري در گونه مورد مطالعه باشد.
تعيين مقادیر پارامترهاي بيوشيميایي خون اطالعات مهم و
حياتي در جهت تشخيص و مدیریت نمونههاي آلوده و سالم
فراهم ميکنند .در یک تحقيق مشابه با مطالعه برخي پارامترهاي
آنزیمي و غيرالکتروليتي خون مانند گلوکز در ماهي قزلآالي
رنگينکمان پرورش یافته در یک دوره  22روزه نشان داد که با
افزایش سن باعث کاهش ميزان آن ميشود .همچنين در مطالعه
حاضر مقدار گلوکز براي جنس نر مقدار اندکي بيشتر از جنس
991

ماده بهدست آمد بود که در مقایسه با مقدار آن در سرم خون
سایر گونهها اندکي کمتر بوده است اما از لحاظ آماري معنيدار
نبوده است ( Hazonو همکاران6002 ،؛  Rehulkaو همکاران
 .)600۳بهطورکلي در بسياري از آبزیان بهعنوان حاضر یک
قانون کلي در آغاز مهاجرت توليدمثلي گونههاي مختلف از جمله
المپريها داراي مقادیر باالیي از گلوکز در خون خود ميباشند،
که بهتدریج از مقدار آن کاسته ميشود ( Allenو همکاران،
 .)6002محققين همچنين گزارش کردند که در ماهي قزلآال
کمترین پروتئين کل و گلوکز سرم خون را در هنگام بيشينه وزن
گناد دارا ميباشند .در تحقيق حاضر مقدار کلسترول در جنس
نر اندکي از جنس ماده بيشتر بوده است .کلسترول بخشي از
ساختار دیواره سلولها بوده و بهعنوان یک پيشساز براي صفرا و
نيز هورمونهاي استروئيدي محسوب ميگردد .مقدار کلسترول
گزارش شده در این تحقيق از مقدار باالیي برخوردار بوده که با
نتایج بهدست آمده در مورد سایر گونهها همخواني دارد (Capae
و همکاران6002 ،؛  Krugerو همکاران .)6002 ،نتایج بهدست
آمده در خصوص ميزان کورتيزول در دو جنس کوسه مورد
مطالعه اندکي تفاوت نشان داد که در جنس ماده بيشتر
گزارش گردید .محققين در مطالعات مختلف عوامل متعددي را
در این خصوص دخيل دانسته و در گزارشها بيان کردند که
عوامل متعددي شامل استرس ( Dasو همکاران ،)6002 ،تراکم
( Percinو همکاران ،)6002 ،نوع گونه مورد مطالعه ،طراحي و
شرایط آزمایش از جمله مهمترین آنهاست ( Mazonو همکاران،
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این فاکتورها در مدیریت گونهها و از آنجایيکه نتایج بهدست
آمده در این تحقيق تنها منبع ارائه شده در این زمينه در مورد
 اميد است،سرم خون گربه کوسه لکهدار خليج فارس ميباشد
این تحقيق زمينه خوبي براي تحقيقات آتي و همچنين مدیریت
.این گونه و سایر گونههاي موجود فراهم سازد
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