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  (Acipenser persicus)ماهی ایرانی شناسی تاسهای خونبررسی برخی شاخصه

 در مواجهه با نونیل فنل
 
 
 
 

 ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایرانالمللی تاسموسسه تحقیقات بین *:شیرین جمشیدی 

 شیالت، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایرانگروه                                    

 گروه شیالت، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران :مسجدشاهیمحمدرضا کلباسی  

 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران :زادهمجید صادقی 

 ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، المللی تاسسسه تحقیقات بینمو :ساداتیمحمدعلی یزدانی

 رشت، ایران

 

 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:
 چکیده

 تزریق بود. ایرانی هیماتاس شناسیخون هایشاخص تغییرات بر آالینده ماده یک مونومر عنوانبه فنل نونیل تاثیر حاضر تحقیق هدف

 هفته سه در تکرار سه گرمی 250 متوسط وزن با ماهیان نمونه به فنل نونیل ماهی بدن وزن کیلوگرم بر گرممیلی 100 و 1،10 متفاوت تیمارهای

 هایگلبول تعداد شامل شناسیخون هایشاخص برخی و آمد عملبه خونگیری هانمونه دمی ساقه از آخر، تزریق از پس ساعت 72 شد. انجام متوالی

 میزان بودن پایین شمارش، از پس شد. انجام شناسیخون ثانویه فاکتورهای و خونی سفید هایسلول افتراقی شمارش خون، قرمز و سفید

 وتئینپر شدن کاسته که زیرا شد ارزیابی جانور بودن استرس در دلیل شاهد، گروه به نسبت خون قرمز گلبول و هماتوکریت هموگلوبولین،

 هایگلبول کل تعداد باشد.می آالینده ماده با مواجهه شرایط در خونی کم شرایط دهندهنشان هماتوکریت و خون قرمز هایگلبول تعداد هموگلوبولین،

 بر گرمیلیم 100و 10 تیمارهای در ائوزونوفیل سفید هایگلبول افتراقی شمارش در داد. نشان افزایش شاهد به نسبت تیمارها در خونی سفید

 در لنفوسیت ،دهدمی نشان دارمعنی افزایش تیمارها تمامی در نوتروفیل چنینهم و داده نشان دارمعنی افزایش فنل، نونیل ماهی بدن وزن کیلوگرم

 به نسبت مونوسیت عدادت در داریمعنی تغییر اما است داشته دارمعنی افزایش فنل نونیل ماهی بدن وزن کیلوگرم بر گرممیلی 100و 10 تیمارهای

 با مطابق که اندداشته افزایش جهت در داریمعنی تغییرات (MEH، MEV، MEHC) شناسیخون ثانویه هایشاخص نشد. دیده شاهد گروه

 است. بوده خون سفید هایسلول تعداد افزایش

 شناسیهای خونماهی ایرانی، شاخصهنونیل فنل، تاس کلمات کلیدی:

 jamshidi99@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
کره شمالی زمین زیست کرده و تر در نیمماهیان بیشاست       

شده و سپس  هاگذاری وارد رودخانهیعنی برای تخم آنادروموس هستند

ماهیان سگونه از تا 28گردند. تنها شور یا دریاهای آزاد برمیبه آب لب

شوند که از این بین تنها شش گونه در دریای سراسر جهان یافت می در

در فهرست  ماهیان همگی این (.Bahmani ،1998) کنندخزر زیست می

پذیر یا در معرض خطر انقراض ماهیان در معرض خطر تهدید، آسیب

 Acipenser) ایرانی ماهیتاس (.https://www.iucn.org) گیرندمی جای

persicusشودویژه در قسمت شمالی آن یافت می( در دریای خزر و به، 

خاطر عوامل انسانی چون ماهی امروزه بههای این متاسفانه جمعیت

گوشت و تولید خاویار،  رویه برایها و صید بیآلودگی آب ساخت سدها،

لذا  ،(2006و همکاران،  Asadiتحت کاهش شدید قرار گرفته است )

گونه ارزشمند اندمیک نیازمند درک عوامل تاثیرگذار طبیعی  حفظ این

محیط زیست جانور و توسط تر به یا انسانی است که با دید دقیق

گیری مورفولوژیک، زیست مولکولی و شیمیایی روی محیط اندازه

برخی از مواد شیمیایی  ردیابی است. زیست جانور و فیزیولوژی آن قابل

فیزیولوژیک را در  مشکالت شدید توانندزیست که میموجود در محیط

ها شوند آن طور غیرمستقیم باعث کاهش نسلنمایند و به ماهیان ایجاد

 ها(،)مونومر شوینده فنل قبیل نونیل های غیریونی ازشامل سورفاکتانت

ها(، قارچ پالستیک )مونومر فنل بیس نفتی(، مواد )مونومر فنل آلکیل

صنعتی، جیوه و اتیلن استرادیول  هایفاضالب ،DDTکشحشره ها،کش

الستیک های مهم در صنعت پها از جمله سورفاکتانتآلکیل فنل .است

های مورد استفاده در ها از پالستیکسازی است و گزارش شده که آن

ترین ترکیبات شوند و یکی از مهمبندی آزاد میصنعت و فرآیند بسته

و همکاران،  Naylor؛ 1994 و همکاران، Ahel) هستند رسوبات لجنی در

عنوان این مواد )آلکیل فنل، بیس فنل و نونیل فنل( همگی به ،(1992

گزارشات حاکی  باشند.مطرح می (Xenoestrogen) مواد شبه استروژن

و  Jafariهای داخلی ایران )از حضور ماده نونیل فنل در برخی از آب

و  Mortazaviباشد )چنین دریای خزر می( و هم2009همکاران، 

( و لذا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر این 2012همکاران، 

ماهی ه محیط زیست دریایی روی شرایط خونی تاسماده آلوده کنند

باشد. وضعیت فیزیولوژیک خون در مواجهه جانور با استرس ایرانی می

دستیبابی به شرایطی  ترین ابزار برایو آلودگی یکی از اولین و کاربردی

ویژه کند و در تحقیقات آبزیان بهاست که جانور در آن زیست می

( کاربرد بسیاری Dolgova ،1984و  Alyakrinskyayaماهیان )تاس

های سفید و قرمز خون هم ابزار طور بررسی تعداد گلبول، همیندارد

تری از شرایط فیزیولوژیک و سالمت جانور کمکی است که دید دقیق

و همکاران،  Domezain ؛Bahmani ،1999) دهدمی قرار انسان اختیار در

براین تغییرات برخی . بنا(1997و همکاران،  Pourkazemi؛ 1999

عنوان نشانگر مواجهه ماهی ایرانی بهشناسی در تاسهای خونشاخصه

نونیل فنل، مونومر مواده )های آب کنندهترین آلودهبا یکی از مهم

 شوینده( مورد ارزیابی قرار گرفت.

 
 

 هامواد و روش

یل نون در این تحقیق چهار تیمار متفاوت برداری از ماهی:نمونه       

ساله با وزن ماهی جوان ایرانی یکای تاسقطعه 6های فنل روی گروه

المللی تکثیر و پرورش موسسه تحقیقات بین بخش گرم در 250 متوسط

تغذیه در سه هفته تیمار  .شرح زیر انجام شدماهیان دریای خزر بهتاس

 به جهت تداخل مواد شبه استروژنی موجود در غذا، انجام نشد.

 100،10، 1نونیل فنل شامل ماهیان تزریق شده با غلظت تیمار  - 

 ( )سه تیمار(Sigma Aldrich) فنل نونیل ماهی وزن کیلوگرم بر گرممیلی

 کنترل منفی شامل ماهیان تزریق نشده )یک تیمار( - 

لیتری با سه تکرار انجام پذیرفت.  500مجزای مخزنهر تیمار در 

ساعت پس از  72م انجام شد و ها در روز صفر، هفتم و چهاردهتزریق

آخرین تزریق نمونه خون از طریق ورید ساقه دمی و توسط سرنگ با 

های آغشته به هپارین تهیه گردید و آزمایش 21سر سوزن شماره 

 ها انجام پذیرفت. شرح ذیل برروی نمونهشناسی بهخون

 های سفید خونی( و سلولRBC) های قرمزشمارش سلول       

(WBC و ):های خونی با استفاده از الم شمارش سلول هماتوکریت

های سازی نمونهرقیق با و متر مکعب()براساس میلی هموسیتومتر نئوبار

گرم،  Brilliant cresyl blue 05/0)شامل:  Daceخونی در محلول 

 50گرم در  1/0 درصد 37گرم و فرمالدئید  19/0سیترات سدیم 

صورت دستی انجام شد. رقت انجام ر( بهلیتر آب مقطر دوبار تقطیمیلی

 20/1های سفیدو برای سلول 200/1های قرمز خون شده برای سلول

هماتوکریت  مویین هایلوله توسط پرکردن (Hct) درصد هماتوکریت بود.

 مدت پنج دقیقه تعیین شدبه rpm 7000و با سانتریفیوژ در دور 

(Houston ،1990). 

رهای هموگلوبولین و درصد لنفوسیت، گیری فاکتواندازه       

 های سفید خونی:مونوسیت، ائوزونوفیل و نوتروفیل در سلول
اسپکتروفوتومتری در طول موج  هموگلوبولین با استفاده از روش غلظت

 (Hb g/dL) هموگلوبولین انجام شدنانومتر و روش سیان مت 540

(Drabkin  وAustin ،1935.) لنفوسیت، های خونی )درصد سهم سلول

طبق  خون هایگسترش بررسی روی از نوتروفیل و ائوزونوفیل( مونوسیت،

 انجام شد. میانگین هموگلوبولین اریتروسیتی Houston (1996)روش 

(MEH،) اریتروسیتی هموگلوبولین غلظت میانگین (MEHC)  و میانگین

  5تا  3( هم طبق روابط MEVسلول قرمز ) متوسط حجم
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و همکاران،  Houston ؛2008 همکاران، و Dorafshan) آمد دستهب

1996): 

(3) MEH (Mean erythrocytic hemoglobin): 

 (pg/cell) = Hb(g/L)/RBC(106mL) 

(4) MEV (Mean erythrocytic volume): 

 (fl/cell) = Hct(%).10/RBC(106mL) 

(5) MEHC (Mean erythrocytic hemoglobin concentration): 

 (g/dl) = Hb(g/dl)/Hct (%) 

 SPSSفزار اانجام آنالیز آماری با استفاده از نرم آماری: آنالیز       

ا از آزمون هانجام شد. در ابتدا برای ارزیابی توزیع نرمال داده 17نسخه 

ها نرمال بودند از آنالیز سمیرنف استفاده شد. چون دادها-کولموگوروف

One Way Anova ه شد. آزمون طرفه استفادواریانس یکTukey  برای

 انگینمقایسه میانگین تیمارها استفاده شد. نتایج با استفاده از می

 انحراف معیار نشان داده شدند. ±

 

 نتایج
شناسی نشان داده شد که روند تعدادکل در نتایج آنالیزهای خون       

گرم بر میلی 100و  10( در تیمارهای WBCهای سفید خونی)سلول

دار داشته است و ن بدن ماهی نونیل فنل، تغییرات معنیکیلوگرم وز

طور براساس نتایج آماری تعداد ( و همین>05/0p) افزایش یافته است

داری در دو تیمار مذکور ( اختالف معنیRBCهای قرمز خونی )سلول

گرم بر کیلوگرم میلی 1تر از تیمار شاهد و کم و (>05/0p) اندداده نشان

فنل بوده است. در این میان چهار نوع سلول  ونیلن وزن بدن ماهی

 سفید خونی )لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل و ائوزونوفیل( در 

گرم میلی 100و  10ماهی ایرانی شناسایی شد که در تیمارهایتاس

بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نونیل فنل، تعداد ائوزونوفیل افزایش 

چنین میزان اند. همشتهداری نسبت به تیمار کنترل منفی دامعنی

داری نسبت به نوتروفیل در تمامی تیمارهای نونیل فنل افزایش معنی

عالوه بر این  .(>05/0p)تیمار کنترل منفی از خود نشان داده است 

  100و  10ها نشان داد که تیمارهای شمارش افتراقی لنفوسیت

ه شاهد گرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نونیل فنل نسبت به گرومیلی

 1دهند اما تعداد لنفوسیت در تیمار دار نشان میافزایش تعداد معنی

دار نبوده است گرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نونیل فنل معنیمیلی

(05/0<p)،  میزان مونوسیت در تیمارهای مورد بررسی تفاوت 

میزان هموگلوبولین  .(p>05/0)داری با گروه شاهد نشان نداد معنی

داری در بین تیمارها نسبت به ماهی ایرانی تفاوت معنیخون تاس

طور میزان همین، (>05/0p)گروه شاهد از خود نشان داده است 

داری نسبت هماتوکریت در تمامی تیمارهای نونیل فنل، کاهش معنی

، MEHشناسی های ثانویه خونبه گروه شاهد بوده است. شاخص

MEV  وMEHC ولین، کاهش تعداد که تحت تاثیر کاهش هموگلوب

دار های قرمز و هماتوکریت بوده است، همگی افزایش معنیگلبول

  .(>05/0p)اند داشته
 

 ماهی ایرانیهای قرمز و سفید تاستاثیر تیمارهای مختلف تحقیق روی تعداد سلول :1جدول

 باشد.دار گلبول سفید خون در تیمارهای مختلف میدهنده تفاوت معنیحروف متفاوت انگلیسی نشان*
 

 ماهی ایرانیشناسی تاسهای خونتاثیر تیمارهای مختلف تحقیق روی شاخص :2جدول

 باشد.دار در تیمارهای مختلف میدهنده تفاوت معنیحروف متفاوت انگلیسی نشان*

)عدم  کنترل منفی
 تزریق(

گرم بر کیلوگرم میلی 1تزریق 
 وزن بدن ماهی نونیل فنل

گرم بر کیلوگرم میلی 10یق تزر
 وزن بدن ماهی نونیل فنل

لیتر بر کیلو گرم میلی 100تزریق 
 وزن بدن ماهی نونیل فنل

 ها تعداد سلول
 (در مترمکعب)تعداد 

a3374±13273 a4780±16659 b25600±20323 b3260±19105 های سفیدسلول (WBC) 
a30456±798424 a29784±815432 b11576±527284 b23750±061053 های قرمزسلول (RBC) 

 )عدم تزریق( کنترل منفی
 کیلوگرم بر لیترمیلی 1تزریق
 فنل نونیل ماهی بدن وزن

 کیلوگرم بر لیترمیلی 10 تزریق
 فنل نونیل ماهی بدن وزن

 کیلوگرم بر لیترمیلی 100 تزریق
 فنل نونیل ماهی بدن وزن

 متغیرها

a09/1±97/5 b39/0±15/4 b53/1±36/3 b85/0±65/3 هموگلوبولین (Hb) (g/dL) 
a05/2±65/20 b28/1±43/15 b65/3±79/15 b08/2±26/13 هماتوکریت (PCV)% 
a67/2±48/81 b23/2±86/62 b65/1±87/58 b4/6±26/60 (lg/cell) MEH  

a13/12±29/398 b82/25±45/255 b54/13±31/290 b34/22±12/301 (nm3) MEV  
a9/0±29/25 b34/2±23/17 b01/2±65/17 b9/1±69/15 (g/dL) MEHC  
a65/3±01/70 a23/2±98/75 b89/1±12/101 b93/1±25/98 لنفوسیت %() 

 )%( مونوسیت 2/5±0/3 2/7±1/1 2/1±0/9 2/5±0/8
a78/0±39/10 b2/3±56/17 b9/0±45/19 b5/2±01/22 نوتروفیل )%( 

a95/0±23/1 a3/1±78/1 b34/0±47/4 b2/1±56/5 ائوزونوفیل )%( 
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 بحث 

شناسی در ماهیان ممکن است تحت تاثیر های خونشاخص       

، Vosylienėو اندازه ) سن تولیدمثلی، مراحل جنسیت، مثل داخلی عوامل

های محیط خارجی مثل فصل، دمای آب، غذا، آلودگی ( و عوامل1999

؛ Shi ،1985و  Sharmaزیستی و استرس متغیر و متفاوت باشند )

Ishikawa  ،در  شناسیین تحقیقات خون(، بنابرا2007و همکاران

طورکلی های ماهی، استرس جانور و مسمومیت و یا بهبیماری تشخیص

چنین توسعه کاربردی علم ماهی در ارزیابی روند زیستی ماهی و هم

 Alyakrinskyayaاهمیت زیادی یافته است. براساس تحقیقات  شناسی

با ماهیان و شناسی تاسهای خونروی شاخص Dolgova (1984)و 

وضعیت فیزیولوژیک  ردیابی شناسی برایخون مطالعات توجه به اهمیت

های در این تحقیق سعی شد تا از برخی از شاخص ماهیان خاویاری

کننده ازجمله ماده شبه خونی برای درک بهتر تاثیر مواد آلوده

باشد، بهره گرفته استروژنی نونیل فنل که مونومر مواد شوینده می

اضر نشان داده شد که تاثیر ماده شبه استروژنی شود. در تحقیق ح

های سفید خون نسبت به گروه کنترل نونیل فنل برافزایش سلول

توان نتیجه گرفت بنابراین می ،(>05/0p) دار بوده استمنفی معنی

ماهی جوان ایرانی استرس و تحریک سیستم ایمنی که مواجهه تاس

ی ماهی فراهم آورده های سفید را برادرجهت افزایش تعداد سلول

( نشان دادند که تاثیر ماده شوینده 1392فر و همکاران )باشد اما آرین

های سفید شده است. آنیونی)شامپو( موجبات کاهش تعداد کل سلول

( نشان داده است که غلظت حاد 2006و همکاران ) Chenمطالعات 

های سفید شده است که دلیل آن افزایش مس باعث کاهش سلول

 Poojaو  Madhuاست.  عنوان شده ایمنی فرآیند ها درری سلولدرگی

های گلبول هموگلوبولین، مثل که تمام فاکتورهایی ( نشان دادند2015)

در مواجهه با نونیل MEHC و MEH ،MEVقرمز خون، هماتوکریت و 

های سفید خون افزایش فنل کاهش پیدا کرده است و میزان گلبول

 که این نتایج منطبق بر تحقیق حاضر بوده است.  یافته است

( تاثیر ضایعات فنلی را 2013) Poodarو  Mishraطور همین       

شناسی و فاکتورهای خونChanna punctatus روی ماهی گربه ماهی 

و به این نتیجه رسیدند که این ترکیبات  این ماهی بررسی کردند

علت برانگیخته هاند که بهای سفید خونی شدهموجب افزایش سلول

( نشان داد که 2009) Reebsشدن سیستم دفاعی جانور بوده است. 

کنند، گلبول قرمز تر زندگی میماهیانی که در شرایط اکسیژنی پایین

ماهی ایرانی، تر، هموگلوبولین و هماتوکریت باالتر دارند. در تاسبیش

Bahmani ( نشان دادند که افزایش سن موجبات 2001و همکاران )

 های سفید را فراهم های قرمز خون و سلولافزایش تعداد سلول

آورد اما در سنین باالتر این روند کاهش پیدا کرده و حالت ثابت می

گیرد اما جوان بودن ماهیان مورد آزمایش در این تحقیق به خود می

تاثیر ( 2009) و همکاران  Gongمستثنی از قاعده مذکور بوده است.

های سرتولی در بیضه موش مشاهده را در آپوپتوز سلولنونیل فنل 

های شاخص روی فنل تاثیر نونیل (2011) و همکاران Mekkawy کردند.

( مورد آزمون قرار دادند Clarias gariepinus) ماهیشناسی گربهخون

ها ایجاد و به این نتیجه رسیدند که این ماده سمیت ژنتیکی در سلول

ها های خونی و تعداد آنیر شکل و بدشکلی سلولکرده که موجب تغی

تاثیر نونیل فنل روی ( 2016)و همکاران  Hager Tarekشده است. 

 شناسی، هورمونی و بیوشیمیایی خون تیالپیای نیلهای خونشاخص

(Oreochromis niloticus را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه )

الینده سمی است که تاثیر مخرب رسیدند که این ماده یک ماده آ

مثل ماهی دارد و اگر در عضله ماهی تجمع پیدا روی سالمتی و تولید

کند ممکن است با مصرف توسط انسان، سالمتی انسان را نیز به خطر 

های سفید خون به جهت اندازد. در تحقیق حاضر افزایش سلول

ید خون و های سفهای ماده نونیل فنل باعث افزایش کل سلولتیمار

طور باعث افزایش نوتروفیل و ائوزونوفیل شده است. دلیل همین

ها در حذف بقایای سلولی توان به نقش آنها را میافزایش لکوسیت

، John) نکروز شده در اثر مواجه شدن موجود با ماده سمی نسبت داد

2007) .Singh ( عنوان کردند که دلیل کاهش 2001و همکاران )

علت تاثیر ماده شوینده بر قابلیت دوام زان کل گلبول سفید خون بهمی

(، افزایش میزان 1993) Stoskopfباشد. اما های سفید میسلول غشای

نوتروفیل و ائوزونوفیل را به جهت ترشح مواد لیزوزیمی مربوط دانسته 

باشد. در است که جز فعالیت دفاعی غیراختصاصی ایمنی در ماهی می

دار نوتروفیل در تمامی تیمارهای ق نیز ماهی افزایش معنیاین تحقی

دار ائوزونوفیل در ماده مونومر شوینده )نونیل فنل( و افزایش معنی

گرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی میلی 100و  10تیمارهای دوز باالی 

تواند گویای تقابل شرایط نونیل فنل را از خود نشان داده است که می

و  Swift (1981ور در مواجهه با ماده آالینده باشد. فیزیولوژیک جان

2007) ،Gabriel ( تاثیر استرس را بر تغییر2004و همکاران ،) 

آال گزارش هموگلوبولین، هماتوکریت و گلبول قرمز خون در ماهی قزل

کردند که علت چنین امری مربوط به حمل اکسیژن باالتر در شرایط 

چون  ،زا را تحمل کندواند شرایط استرساسترس می باشد تا ماهی بت

همراه گلبول هموگلوبولین در اصل پروتئین گلبول خونی است و به

خون و تعداد گلبول خونی در هماتوکریت، همگی در حمل اکسیژن 

ها در واقع کمک به افزایش حمل در بدن نقش دارند و افزایش آن

ی هموگلوبولین، فاکتورها کاهش حاضر تحقیق در باشد.می خون اکسیژن

هماتوکریت و گلبول قرمز به جهت تاثیر استرس درجهت کم خونی و 

های حمل کننده استرس بوده است زیرا نونیل فنل چون کاهش سلول
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و مولکول  های قرمزتواند اثر تخریبی بر سلولباشد میدترجنت می

 ها را فراهم آورد.هموگلوبین گذاشته و موجبات تخریب آن

)نونیل فنل( بر  هااثر آالیندگی مونومر شوینده در تحقیق حاضر       

شد و نتایج مبنی بر اثر این ماده  شناسی بررسیهای خونروی شاخص

چون گلبول قرمز، هموگلوبولین، بر روی کاهش فاکتورهای خونی هم

بوده است MEHC و MEH ،MEVهماتوکریت و شاخص های ثانویه 

 م خونی را برای و این کاهش نشان داد که نونیل فنل شرایط ک

ماهی ایرانی حتی در مدت زمان کوتاه در معرض بودن )سه هفته( تاس

دهنده قرار های سفید خون نشانچنین افزایش گلبولداشته است. هم

باشد که منجر به واکنش ایمنی گیری جانور در شرایط استرسی می

توان نتیجه گرفت که و تولید گلبول سفید شده است. بنابراین می

تواند نشانگر مناسبی در زمان شناسی میهای خونرات شاخصتغیی

ماهی ایرانی قابلیت استفاده برای مواجهه با آالینده باشد و در تاس

 بررسی تاثیر آالینده را دارد.
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Abstract 
 The purpose of the present study was to investigate the effect of nonylphenol as a monomer 

of a pollutant on Persian sturgeon (Acipenser persicus) hematological parameters changes. 

Injections of different treatments of 1.10 and 100 mg/kg body weight of fish nonylphenol were 

carried out in sample fish with a mean weight of 250 grams and injections repeated three times in 

three consecutive weeks. After 72 hours of the last injection, taking blood samples, some 

hematological indices including white and red blood cells, differential white blood cell count, 

and secondary hematologic factors were analyzed. After counting, the low levels of hemoglobin, 

hematocrit and red blood cells in the treated group compared to the control group were 

considered the reason for exposing the animal to the stress, because diminished hemoglobin 

protein, red blood cell count and hematocrit indicate the condition of anemia under conditions of 

exposure to the contaminating substance. The total number of white blood cells in the treatments 

increased compared with the control. The differential count of eosinophil white blood cells in the 

treatments of 10 and 100 mg nonylphenol per kg body weight of fish showed a significant 

increase and also neutrophil significantly increased in all treatments. Lymphocyte significantly 

increased in treatments of 10 and 100 mg nonylphenol per kg body weight of fish, but there was 

no significant change in monocyte count compared to the control group. Secondary hematologic 

indices (MEH, MEV and MEHC) have significant changes in direction were observed, 

consistent with an increase in white blood cells numbers. 
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