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 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

در سه مرحله تخم،  یخون یهافراسنجه یسه زرده و برخیخ، جذب کیق اثرات سطوح مختلف هورمون رشد بر درصد تفرین تحقیدر ا

گرم یلیم 1و  5/0، 1/0)گروه شاهد(،  0 یهامار با غلظتیت 4ش ین آزمایقرار گرفت. در ا یکمان مورد بررسنیآال رنگقزل یماهن و بچهیآلو

ه یثان 15مدت م بهیت سدیپوکلریدرصد ه 005/0با غلظت  یماهن و بچهیه هر گروه در سه مرحله تخم، آلوک گروه 3تر هورمون رشد در یبر ل

خ در یج نشان داد که درصد و طول دوره تفریقه حمام داده شدند. نتایدق 5مدت ذکر شده هورمون رشد به یهار شده و سپس در غلظتیپذنفوذ

نسبت به غلظت  یتر، در زمان کوتاه1/0سه زرده در غلظت ی(. طول دوره جذب کp>05/0دار نداشت )یها با گروه شاهد اختالف معنماریه تیکل

مرحله  در 1/0و  1ب در غلظت یترتد و قرمز بهیزان گلبول سفین میترشی(. بp<05/0دار داشت )یصورت گرفت و با شاهد اختالف معن 1و  5/0

هر سه  یهات در همه غلظتیزان هماتوکرین مقدار را داشت. میترشیمرحله تخم ب 1ز در غلظت ین نیزان هموگلوبی(. مp<05/0)ده شد یتخم د

ب در مرحله یترتزان گلوکز بهین میترشی(. بp<05/0تر از گروه شاهد بود )شیب یداریطور معن( بهیماهمرحله بچه 1جز درغلظت هگروه )ب

ر یباالتر از سا یداریطور معنهمرحله تخم مشاهده شدکه ب 1ن کل در غلظت ین و پروتئیزان آلبومین میترشیتخم مشاهده شد. ب ن وی، آلویماهبچه

تر هورمون یگرم بر لیلیم 1ن عملکرد در مرحله تخم و در غلظت یج نشان داد که بهتری(. در مجموع نتاp<05/0ها در مراحل مختلف بود )گروه

 مشاهده شد.
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 مقدمه

ميزان و سرعت رشد بدن آبزي روند ثابت و پايداري را در طول        

نداشته و عوامل متعددي در اين رابطه  یماه یمراحل مختلف زندگ

رشد يا  هورمون (Armstrong ،2002و  Sloman) گذارندتاثير

هاي سوماتوتروف غده هيپوفيز داران از سلولسوماتوتروپين در مهره

 پارس ماليپروکس در عمدتا   هاسلول نيا هایماه درشود. ترشح می

-Garcia؛ 1391 نژاد،عبداهلل) اندشده واقع یقدام زيپوفيه در ستاليد

Hernandez  ،در ماهيان يک هورمون  (. اين هورمون1996و همکاران

کيلو  23تا  21تقريبی پپتيدي با وزن مولکولی پروتئينی تک پلی

، Canosaاسيدآمينه بوده ) 200 دالتون است و متشکل از تقريبا 

دهد داران نشان میاندازه نسبت به ديگر مهره تنوع زيادي در و( 2007

(Sciara  ،2006و همکاران )داراي دو باند داخلی دي سولفيدي  و

هورمون  هاي غنی از سيستئين در اعضاي خانوادهاست وجود بخش

شدت حفاظت شده بوده و حاکی هرشد بيانگر اين است که اين توالی ب

هاي بيولوژيکی است فعاليت اهميت هورمون رشد دراز نقش پر 

(Canosa ،2007 هورمون رشد داراي يک عملکرد فيزيولوژيک .)

ش ساخت يم توسط افزايطور مستقپليوتروپيک آندوکرينی است که به

DNA ريطور غچه و بهيدر ماه یل چربيو تحل هين و تجزيو پروتئ 

د و ترشح يرامونش به توليپ يهام توسط وادار کردن کبد و بافتيمستق

ن( اثرات خود را در بدن موجودات يانسول )فاکتور رشد شبه IGF-1ژن 

اين  (.2010و همکاران Busby؛ 2002و همکاران،  Raily) کندالقا می

هورمون در تنظيم فرآيندهاي متعدد و پيچيده فيزيولوژيک چون 

ها، چربی رشد سوماتيکی، دگرديسی و تکوين، تنظيم متابوليسم تسريع

ها، رشد و نمو گنادي، تنظيم اسمزي، ها و کربوهيدراتپروتئين

کارکردهاي سيستم ايمنی، توليدمثل، اشتها، رفتارهاي اجتماعی، 

و همکاران،  Waters) از شکارچی مشارکت دارد شکار، حمله و فرار

 اليس بافت کي عنوانبه خون (.2002و همکاران،  Bgornsson؛ 1999

 باشدیم بدن کيولوژيب عاتيما نيترمهم از یکي الوصول،سهل و

شناسی ماهيان يکی هاي خون( ويژگی1387 همکاران، و زادهجمال)

و منعکس  فيزيولوژيک شواهدکه از  هاي مهم دامپزشکی استشاخص از

 .(Bonga ،1997؛ 1377 باشد )شاهسونی،کننده سالمتی ماهيان می

شناسی عالوه بر مشخص کردن وضعيت طورکلی کاربرد علم خونبه

عنوان يک هاي خونی و بيوشيميايی سرم خون بهفيزيولوژيک سلول

يکی از  (.1386شود )خواجه و همکاران، ابزار پاراکلينيکی استفاده می

هاي هاي خونی مناسب در ماهيان، بررسی خصوصيات سلولشاخص

 (.Liorente ،2002) باشدها میخونی )تعداد، شکل و ترکيب( آن

 يیايميوشيب راتييتغ و سميمتابول نديفرا خون یميش ليپروفا راتييتغ

(. بررسی 1387 همکاران، و زادهجمال) کندیم منعکس یماه در را

وضعيت ماهيان در شرايط پرورشی و با هدف اقتصادي بسيار مهم 

باشد و يکی از ابزارهاي قابل دسترس براي بررسی وضعيت سالمتی می

ون يا يه کورير کردن الينفوذپذ باشد.ماهی آناليز خون و پالسما می

 يهاان گزارش شده است روشيگونه از ماه نيدر چند يیزداونيکور

حذف  مانندون وجود دارد ييا حذف کور يريپذنفوذ يبرا یمختلف

و هضم شيميايی. در نفوذپذيري  یميون و هضم آنزيکور یکيمکان

م پروناز که در يمانند آنز يپروتئاز يهاکنندهوسيله آنزيم از هضمهب

شود. حذف ن کپور گزارش شده استفاده میيگو و جنيزبرا و م یماه

ها با یماه یها و در برخگويدر حشرات، م يیايميبا روش ش یونيکور

با استفاده  یان استخوانيکه در ماه شده است م گزارشيسد تيپوکلريه

و همکاران،  Simon) مختلف انجام شده است يهااز پروتکل و غلظت

 Drosophila يهاتخم در يريپذنفوذ .(1996 همکاران، و Valencia ؛1994

و  Lynch)آور بر بقا گزارش شد انياثرات زم بدون يت سديپوکلريبا ه

توربوت در معرض  یماه يهانين جنيچن؛ هم(1989همکاران، 

ه يثان 15 یدرصد در ط 01/0و  0001/0و  001/0، 005/0هاي غلظت

و  001/0، 005/0 يهار شدند و غلظتيم نفوذپذيت سديپوکلريبا ه

نداشت، غلظت  يداریدرصد در نرخ بقا با شاهد تفاوت معن /0001

درصد کاهش  60 با ينرخ بقا را تقر 0 /005ش از يم بيت سديپوکلريه

م در يت سديپوکلرياستفاده از ه (.2003و همکاران،  Cabrita) داد

تر و ار ارزانيهاي آنزيمی و مکانيکی بسنسبت به روش يرينفوذپذ

ز ن استفاده ايبنابرا ،تري نياز داردمدت زمان کمتر است و بهراحت

 باشد يرينفوذپذ ين انتخاب برايتواند بهتریکم خطر آن م يهاغلظت

(Cabrita  ،2003و همکاران .)کمان )آالي رنگينقزلOncorhynchus 

mykissترين ماهيان اقتصادي ( از خانواده آزاد ماهيان ازجمله مهم

دليل سرعت رشد و نيز کيفيت مناسب غذايی، طعم خوب است که به

شور و شور پرورش هاي آب شيرين، لبسازگاري باال در محيطو قدرت 

خود شود و بخش مهمی از شيالت تجاري و صيد ورزشی را بهداده می

اختصاص داده است و تاثير قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است 

با  ايران(. تکثير و پرورش اين ماهی در 1383)ستاري و همکاران،

تن در  143917که از طوريباشد بهمیسرعت زيادي رو به گسترش 

رسيده است )سالنامه  1395تن در سال  165787به  1392سال 

که  یليها و وساکي(. اصوال  تکن1397آماري سازمان شيالت ايران، 

ن بهبود بخشند، يان را در باال بردن تغذيه آغازينوزاد ماه يیتوانا بتوانند

مشکالت موجود در پرورش  کی ازيزيرا  ،هستند يار مهم و ضروريبس

اين ماهی، پرورش در مرحله اوليه زندگی است که همواره با تلفات 

با وجود  .(1397 سوداگر، و بگلویحاج) باشدیم همراه يیباال نسبتا 

مطالعات گسترده در ارتباط با اثرات هورمون رشد نوترکيب انسانی در 

ان و ديگر حيوانات، عملکرد سيستم ايمنی در ماهي ژن، بهبود بيان رشد،

اي در زمينه اثرات هورمون رشد در مراحل اوليه زندگی ماهی مطالعه

همراه نفوذبه اين ماهیهاي خونی کمان و فراسنجهآالي رنگينقزل
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 تحقيق ينف از اهد بنابراين ها صورت نگرفته استپذيرکردن آن

 یبرخزرده و کيسهب جذده از هورمون رشد بر تفريخ، ستفاا سیربر

 ننگينکماري الآلقزماهيان تخم، آلوين و بچه هاي خونی در فاکتور

  میباشد

 

 هامواد و روش

 يواقع در روستا ین ماهيق در کارگاه حد واسط زرين تحقيا       

 1397ماه  يماه از آذر تا د 2مدت آباد کتول بهیگل شهرستان علنيزر

 1و  5/0، 1/0 يهامار با غلظتيت 4 يش دارايصورت گرفت. آزما

 با غلظت صفر بود. شاهدتر هورمون رشد و يک گروه يگرم بر لیليم

 آکوالند فرانسه( )شرکت کمانآال رنگينقزل زدهچشم هايتخم اول: گروه

وسيله هيپوکلريت سديم نفوذپذير شده ها ابتدا بهدر روز اول ورود تخم

گروه دوم:  گرفتند.و سپس در حمام کوتاه مدت هورمون رشد قرار 

وسيله هيپوکلريت بودند که بعد از تفريخ )روز دهم(، ابتدا به هايیآلوين

سديم نفوذپذير شده و سپس در حمام کوتاه مدت هورمون رشد قرار 

ماهيانی که در زمان شروع تغذيه آغازين )روز گروه سوم: بچه گرفتند.

پذير شده و سپس وسيله هيپوکلريت سديم نفوذبيست و سوم(، ابتدا به

ب يهورمون رشد نوترک در حمام کوتاه مدت هورمون رشد قرار گرفتند.

کره و   LG chemاز شرکت (2016و همکاران،  Zhongی )انسان

گروه  3هر  يبرا. ه شديم از شرکت مرک آلمان تهيت سديپوکلريه

قطعه  500قطعه آلوين و  500قطعه تخم،  500مار تعداد يدر هر ت

ه يثان 15مدت کمان درنظر گرفته شد و ابتدا بهنيآال رنگقزلماهی بچه

و همکاران،  Cabrita) ميت سديپوکلريدرصد ه 005/0در محلول 

دقيقه به  5مدت ر و بعد از شستشو با آب مقطر بهيپذنفوذ (.2003

منتقل  گرم بر ليترميلی 1 و 5/0، 1/0هاي با غلظترشد  هورمون حمام

و مجددا با آب مقطر شستشو و به مخازن انتقال داده شدند. درصد 

ها تا آخرين هچ بر حسب ساعت تفريخ در گروه تخم از زمان ورود تخم

هاي قزلگيري شد، طول دوره زمانی جذب کيسه زرده در آلويناندازه

کمان از زمان تفريخ تا تکميل شدن شناي فعال بر حسب آال رنگين

ماهی و بچه گيري شد. هر سه گروه آلوينگروه آلوين اندازه ساعت در

 يیايفرنيتراف کال يهاگرم در سبد 5/1تا زمان رسيدن به وزن حدود 

درصد  6ميزان شده و روزانه به يدارمنظم نگه یان آب و هوادهيبا جر

روز با  60مدت بار در روز به 8 یصورت دستبه یوزن توده زنده ماه

دن يشدند. در پايان آزمايش بعد از رس یراز غذادهيضا شيب 21خوراک 

هر هاي خونی گرم، براي ارزيابی برخی فراسنجه 5/1به وزن حدود 

ماهی با استفاده از عصاره گل ميخک با سه گروه تخم، آلوين و بچه

و با قطع ساقه دمی  هوش شدهگرم در ليتر بیميلی 100غلظت 

 .(2007و همکاران،  Fielder) خونگيري صورت گرفت

هاي شمارش تعداد گلبول: شناسیهای خونارزیابی پارامتر       

سازي نمونه خون با استفاده از محلول قرمز و گلبول سفيد پس از رقيق

 هاي زير انجام شددايس و سمپلر و الم نئوبار با استفاده از فرمول

(Atamanalp  ،2008و همکاران:) 

اد تعد= نخونمونه  مکعب مترميلی يکدر  قرمزهاي لگلبواد تعد

 10× )مربع بزرگ(  5(× N) کوچکمربع  5ه درشدده شمرهاي گلبول

 (N×10000ن= )خورقت  200المل( × م و الع تفا)ار

هاي لگلبواد تعد =خون مکعب مترميلی هردر  سفيدهاي لگلبواد تعد

 المل()ارتفاع الم و  10(×Nب )مترمکع سطحه در شدرش شما سفيد

 (N× 200)رقت خون( = ) 20× 

مدت نه و سانتريفيوژ بهيهاي مويدرصد هماتوکريت با استفاده از لوله

کش مخصوص هماتوکريت تعيين خط کمکو به 3000دقيقه با دور  5

چنين، ميزان هموگلوبين با استفاده از کيت . هم(Klontz ،1994) شد

وسيله هشرکت سازنده بتجاري )زيست شيمی( مطابق با دستورالعمل 

نانومتر انجام شد )عامري  546دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

(. ميزان گلوکز، آلبومين و توتال Klontz، 1994 ؛1389 ،مهابادي

گلوکز، آلبومين و تجاري  هايبا استفاده از کيتسرم خون پروتئين 

مطابق با دستورالعمل شرکت  )شرکت پارس آزمون(توتال پروتئين 

با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر در طول  يروش فتومترسازنده به

 .شدند گيريمتر اندازهنانو 546ج مو
 

 نتایج
نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که طول دوره تفريخ )از       

و  5/0، 1/0هاي يک از غلظتها تا آخرين هچ( در هيچروز ورود تخم

(. p>05/0دار نداشت )گرم بر ليتر هورمون رشد تفاوت معنیميلی 1

 (.1)شکل 

هاي ذکر غلظت يک ازدر هيچ که نتايج حاصل از درصد تفريخ نشان داد

داري در ميزان درصد تفريخ با گروه شاهد مشاهده شده تفاوت معنی

 

 
 های تیمار شده با هورمون رشد بر حسب ساعتدر تخم: مدت زمان تفریخ 1شکل 

 (p>05/0)دار در تيمارهاي گروه تخم است دهنده عدم اختالف معنیحروف مشترک نشان
 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131515   
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نتايج حاصل از بررسی مدت زمان جذب . (2)شکل (p>05/0نشد )

هورمون  1/0زرده در تيمار حاوي غلظت  داد که کيسه زرده نشان کيسه

و  5/0هاي تر از تيمار( ساعت سريع234±64/2رشد با مدت زمانی )

 (.3 شکل)(p<05/0)دار داشت جذب شد و با شاهد اختالف معنی 1

هاي سفيد و قرمز نشان داد که نتايج حاصل از شمارش گلبول       

ترين تعداد گلبول ( و بيش1×401±1/0ترين تعداد گلبول سفيد )بيش

گرم بر ليتر هورمون ميلی 1/0( در غلظت 50/1×601±02/0قرمز )

مرحله تخم نسبت  1رشد مشاهده شد. ميزان گلبول سفيد در غلظت 

تر بود. در ماهی بيشبه تيمارهاي هرسه مرحله تخم، آلوين و بچه

ماهی گيري ميزان گلبول قرمز در هر سه گروه تخم، آلوين و بچهاندازه

(. در ماهيانی p<05/0داري با گروه شاهد مشاهده شد )اختالف معنی

ت به که در مرحله تخم با هورمون رشد تيمار شدند ميزان هماتوکري

داري از شاهد و ساير تيمارهاي آزمايشی مرحله آلوين و طور معنی

هاي مرحله تخم اختالف تر بود اما در بين تيمارماهی نيز بيشبچه

ترين ميزان هماتوکريت بعد (. کمp>05/0داري مشاهده نشد )معنی

ماهی مشاهده شد. ميزان از گروه شاهد در غلظت يک مرحله بچه

هاي گروه آلوين، داري از تيمارطور معنیگروه تخم بههموگلوبين در 

ترين مقدار (، بيشp<05/0ماهی و شاهد افزايش يافته بود )بچه

گرم گروه تخم ميلی 1( در تيمار با غلظت 77/5 ± 14/0هموگلوبين )

ترين هاي گروه تخم و بيشترين ميزان گلوکز در تيمارکم مشاهده شد.

ماهی مشاهده شد. ميزان آلبومين هاي گروه بچهميزان گلوکز در تيمار

هاي داري از شاهد و ساير تيمارطور معنیهاي گروه تخم بهدر تيمار

ترين ميزان آلبومين به گروه شاهد در آزمايشی باالتر بود. نزديک

ترين ميزان آن در ماهی مشاهده شد و بيشهچغلظت يک گروه ب

ترين ميزان نند آلبومين بيشغلظت يک مرحله تخم مشاهده شد. هما

( در تيمار غلظت يک مرحله تخم مشاهده 2/4 0±/05ن )يتوتال پروتئ

ترين ميزان توتال پروتئين مربوط به گروه شاهد و بعد از آن شد و کم

ماهی بود ميزان توتال پروتئين و آلبومين به ک مرحله بچهيغلظت 

گروه آلوين، بچه هايهاي گروه تخم نسبت به تيمارترتيب در تيمار

طورکلی نتايج داري افزايش داشته است. بهطور معنیماهی و شاهد به

نشان دادند که هورمون رشد اگرچه بر درصد تفريخ و طول دوره تفريخ 

تر کيسه زرده باعث جذب سريع 1/0هيچ اثري نداشت اما در غلظت 

ميلی 1 غلظتهاي خونی در گروه تخم و در شد و در ارزيابی فراسنجه

 (.1ل ماهی بود )جدواز گروه آلوين و بچهتر گرم بر ليتر موثر
 

  بحث
ميلی 1و  5/0، 1/0هاي نتايج اين مطالعه نشان داد که غلظت       

گرم بر ليتر هورمون رشد بر طول دوره جذب کيسه زرده اثر معنی

بر درصد تفريخ و طول  اما ،(p<05/0)داري نسبت به گروه داشت 

. با توجه به نقش (p>05/0نشد ) مشاهده يداردوره تفريخ اثر معنی

ش سنتز ينه، افزايد آميش جذب اسيمستقيم هورمون رشد در افزا

RNAن، غضروف و افزايش رشد عضالت ي، پروتئ(Sheridan ،2011) 

دامنه که دماي آب در طول دوره آزمايش در  جاآن از رسدنظر میبه

براساس نتايج حاصل از اين تحقيق  گراد بوددرجه سانتی 13تا  11

هورمون  تر شدن طول دوره جذب کيسه زرده احتماال در زمينه کوتاه

هاي هورمون رشد با اتصال به گيرندهرشد در اين فرايند دخيل باشد. 

ها را به توليد فاکتور رشد شبه ها آنخود در کبد و ديگر سلول

کند. می وادار (Insuline-like Growth Factor one=IGF-1) 1–انسولين

رود و هاي مختلف بدن میاست که به بافت IGF-1در حقيقت اين

(. 1385)مشرقی و بحرينی، کند اثرات مثبت هورمون رشد را القا می

اي که مطالعه( در 1394) نتايج اين پژوهش با نتايج اکبري و همکاران

 آال رنگينسديم بر تخم ماهی قزل هورمون لووتيروکسينم حما تاثيربر 

چنين گزارش شده است که هم خوانی دارد.کمان انجام دادند، هم

هاي ( و برخی از هورمونIGF-1ها )همراه سوماتومدينرشد به هورمون

هاي خونی موثر بوده است )ابوترابی و همکاران، ديگر بر تکامل سلول

1385.) 

  

  
 شده با هورمون رشد. های تیماردرصد تفریخ در تخم: نمودار 2 شکل

 (P>05/0)دار در تيمارهاي گروه تخم است دهنده عدم اختالف معنیحروف مشترک نشان
 بر حسب ساعت در تیمارهای گروه آلوین: مدت زمان جذب کیسه زرده 3شکل 

 (P>05/0)دار در تيمارهاي گروه تخم است دهنده عدم اختالف معنیحروف مشترک نشان
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 میانگین( ±)انحراف معیار مشابهماهی در سه غلظت های خونی در سه گروه تخم، آلوین و بچهگیری فراسنجه: نتایج اندازه1جدول 

 میباشند >05/0Pدار در سطح ري معنیماف آختالا فاقد ستون هرن در يکساوف حراد داراي عد* ا
        

خون در مطالعه حاضر نشان داد که هورمون  نتايج حاصل از آناليز       

و قرمز، افزايش درصد هماتوکريت  سفيد هايتعداد گلبول رشد، افزايش

 Murphyکه با نتايج  دنبال داشتخون را به ميزان هموگلوبين و افزايش

 و نتايج Tهاي ( مبنی بر افزايش تکثير لنفوسيت1995و همکاران )

Kimata و Yoshid (1994ت )هايوسعه تمايز سلولی لنفوسيتB   در

( 1998و همکاران ) Phillipsطور با نتايج موش مطابقت داشت. همين

ع گلبول قرمز يد سريتيمار شدند تول IGF-Iکه با  يهاي نوزاددر موش

مشاهده شد که اين مسئله با نتايج ما مطابقت داشت. از سوي ديگر 

Vihervuori ( بيان کردند که تزريق هورمون رشد 1996و همکاران )

باعث افزايش سطح هموگلوبين انسانی به کودکان دچار کوتاهی قد 

توان بيان کرد که هورمون رشد سبب پس می ،ها می شودخون آن

ش ين افزايافزايش ميزان هموگلوبين خون در اين آزمايش شده است. ا

ها کمک رشد بافت يژن بهتر براين اکسيرسد که به تامینظر مبه

ه پيوند هايی ک( با آناليز خون موش1998و همکاران ) . Tianکندمی

ها انجام شده بود و بعد از آن با هورمون رشد مغز استخوان در آن

زان يدر م یش قابل توجهينوترکيب انسانی تيمار شده بودند افزا

هاي قرمز، هماتوکريت و د و افزايش پالکت، گلبوليگلبول سف

ن در تمام مراحل بعد از پيوند را بيان کردند که با نتايج يهموگلوب

 هاي خونی احتماال  مطابقت داشت. افزايش ميزان سلول آزمايش حاضر

منظور ايفاي نقش هورمون رشد در افزايش کارايی سيستم ايمنی به

که هورمون گزارش شده است  باشد.و انتقال اکسيژن در موجودات می

ز يکوليوسيله اثر ضدانسولينی، گلبه رشد يک ماده ديابتوژنيک است و

د، منجر به يپيسم ليو متابول يو گلوکونئوژنز کبد یو عضالن يکبد

شود اما مصرف گلوکز در بدن را به ش سطح گلوکز پالسما میيافزا

و همکاران،  Valera) دهدصورت مستقيم و غيرمستقيم کاهش می

 يهام جذب گلوکز را در بافتيطور مستقهورمون رشد به (.1993

تواند سبب تحريک یمم يرمستقيطور غدهد و بهیکاهش م یعضالن

هاي چرب از بافت چربی شود و استفاده از گلوکز را آزادسازي اسيد

ن، هورمون ي. عالوه بر ا(Jorgensen ،2009و  Moller) کندمهار می

ها GLUTق کاهش غلظت يرشد باعث کاهش جذب گلوکز از طر

 ؛2018و همکاران،  Dalmolin) شودیهاي گلوکز( مدهنده)انتقال

Duelli  وKuschinsky ،2001)  آناليز فاکتورهاي پالسماي خون نشان

و  Sweeting) افت و با نتايجيداد که سطح گلوکز پالسما افزايش 

ها اذعان داشتند چنين آنخوانی داشت. همهم (1985همکاران، 

کند و باعث کاهش هورمون رشد ابتدا يک اثر شبه انسولين ايجاد می

از تزريق اثر متضاد  یگذشت مدت زمان شود و بعد ازگلوکز خون می

ها ايجاد کرده و باعث کاهش مصرف گلوکز شده که انسولين در بافت

باالتر بودن سطح  ابد پس احتماال يسطح آن در پالسما افزايش می

ماهی نسبت به گروه آلوين و تخم که هاي گروه بچهگلوکز در تيمار

قرار گرفتند به اين اثر تري تحت تيمار هورمون رشد در زمان نزديک

ميزان آلبومين و پروتئين کل نيز تحت  باشد.هورمون رشد مربوط می

تيمار هورمون رشد در پالسما افزايش يافت و با گروه شاهد اختالف 

جاکه آلبومين در خون داراي عملکرد (. از آنp>05/0دار داشت )معنی

داخل بهاسموتيک و انتقالی است و سبب جذب مايع خارج سلولی 

چنين يک پروتئين اتصالی و انتقالی اصلی شود و همگردش خون می

 (1995و همکاران،  Shalev)باشد در انتقال برخی اسيدهاي چرب می

گلسيريدها هورمون رشد باعث افزايش تجزية تريکه و با توجه به اين

 (،1986و همکاران،  Eiseman) شودچربی می هايدر ياخته و اکسايش

هاي چرب در دليل نقش اسموتيکی و انتقالی اسيدآلبومين به احتماال 

افته است. ميزان پروتئين کل نيز ياثر تيمار با هورمون رشد افزايش 

مراحل 

 آزمایش

غلظت هورمون رشد 

 گرم بر لیتر()میلی

گلبول سفید 

(410)× 

گلبول قرمز 

(610)× 

هماتوکریت 

 )درصد(

)گرم هموگلوبین 

 لیتر(بر دسی

گرم )میلیگلوکز 

 لیتر(بر دسی

)گرم آلبومین 

 لیتر(بر دسی

توتال پروتئین 

 لیتر()گرم بر دسی

 0/06cd 0/86±0/01e 43/00±1/00d 3/71±0/16 d 90/86±15/45c 0/636±0/04h 1/33±0/05j×0/5 0 شاهد

 تخم

1/0  0/8± 0/08b 1/50±0/02a 55/66± 3/05ab 5/37±0/20ab 39/56±0/43de 1/98± 0/03c 3/70±0/30b 

5/0  0/8± 0/09b 1/36±0/07b 58/00± 2/00 a 5/20±0/23 b 37/39± 0/86e 2/82± 0/01b 3/86±0/06b 

1 1 ± 0/1a 1/47±0/07a 54/66±3/21abc 5/77±0/14 a 51/30±0/75d 3/13±0/03a 4/20±0/05a 

 آلوين

1/0  0/5± 0/1 cd 1/05±0/05d 51/00± 2/64 c 4/48± 0/16c 83/62±11/37c 1/62±0/08d 3/46±0/09c 

5/0  0/5± 0/1cd 1/35±0/05b 53/33± 2/3 bc 4/52± 0/22c 80/43± 0/75c 1/60± 0/02d 3/3± 0/05 c 

1 0/5×±0/08cd 1/21±0/06c 51/66± 3/51bc 3/86± 0/13d 88/69± 1/15c 1/65±0/05d 3/46±0/06c 

 ماهیبچه

1/0  0/6± 0/08c 1/34±0/07b 53/33±1/15 bc 4/60±0/22 c 146/96±1/56a 1/33± 0/04f 3/07±0/03d 

5/0  0/5±0/1cd 1/19±0/05c 53/33±2/08 bc 4/73±0/57 c 135/36±7/02a 1/50± 0/06e 2/44±0/07e 

1 0/4 ± 0/04d 1/07 0/06d 45/33± 1/52 d 4/60±0/22 c 104/06±7/39b 0/96± 0/03j 1/97±0/07f 
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در هر سه گروه نسبت به گروه شاهد افزايش يافت و با نتايج 

Björnsson (1994)  .مطابقت داشت 

استفاده از حمام کوتاه دهد که نتايج مطالعه حاضر نشان می       

آال ماهی قزلري تخم، الرو و بچهيهمراه نفوذپذمدت هورمون رشد به

کمان در مرحله تخم بهترين عملکرد را نسبت مرحله الرو و رنگين

ترين غلظت در مرحله تخم را غلظت ماهی داشته است و مناسببچه

تباط با گرم در ليتر داشت. با وجود مطالعات گسترده در ارميلی 1

اثرات هورمون رشد نوترکيب انسانی در رشد، بيان ژن، بهبود عملکرد 

اي در زمينه اثرات سيستم ايمنی در ماهيان و ديگر حيوانات، مطالعه

کمان و آالي رنگينهورمون رشد در مراحل اوليه زندگی ماهی قزل

 پذير کردنهمراه نفوذکمان بهآال رنگينهاي خونی ماهی قزلفراسنجه

در اين زمينه تري ها صورت نگرفته است بنابراين مطالعات بيشآن

منظور پيشرفت صنعت به يتر و کاربردبراي يافتن اطالعات دقيق

 .باشدپروري مورد نياز میآبزي
 

 منابع

 هورمون اثر .1394 ،.م ،یاخالق و. س.م ،یدونیفر ؛.پ ،یاکبر .1

نيرنگ يآالقزل الرو بقا و يیگشاتخمه درصد بر ميسد نيروکسيلووت

 مجله. رشد هياول مراحل در( Onchorhymcus mykiss) کمان

 ،2 شماره ،2 جلد(. رانيا یشناسستيز مجله) يجانور يهاپژوهش

 .153 تا 146 صفحات

 .1385رجبان، ر.، و مختاری، ا.  ؛راوریان، م. ؛ابوترابی، ر. .2

علمی نظام  خونی در مبتاليان به کم کاري تيروئيد. مجلهمطالعه کم

تا  13، صفحات 1، شماره 24پزشکی جمهوري اسالمی ايران. دوره 

17. 

مرزدشتی، م.ر.، عریان، ش. و قمی ؛کیوان، ا. ؛زاده، ح.جمال .3

هاي خونی و بيوشيميايی بررسی سطوح برخی از شاخص .1387

(. مجله علمی Salmo troutta caspiusماهيان آزاد درياي خزر )

 .54تا  47، صفحات 3، شماره 17دوره  .شيالت ايران

اثر شدت نور بر نرخ تخم  .1397اگر، م.، دسو . وبگلو، ع یحاج .4

کمان  نيرنگ يآال ن قزليو رشد آلو ی، بازماندگيیگشا

(Oncorhynchus mykissنشر .)12دوره  .يپرور يه توسعه آبزي 

 .47تا  37، صفحات 2شماره 

اي مطالعه مقايسه .1386مصباح، م. و پیغان، ر.،  ؛خواجه، غ. .5

 Barbusهاي بيوشيميايی سرم خون ماهی بنی )برخی پارامتر

sharpeyaو کپور علف )( خوارCtenopharyngodon idella .پرورشی )

، شماره 3دوره مپزشکی ايران )دانشگاه شهيد چمران اهواز(. امجله د

 .23 تا 14صفحات ، 4

، ش.، یعیشف و پور، ن.یشعبان ؛، د.یشاهسون ؛، م.یستار .6

 662شناس. (. رشت، چاپ دوم، نشر حق1) یشناسیماه .1385

 .فحهص

هاي آزمايشگاهی هماتولوژي . روش1378مهابادی، م.، عامری .7

 .فحهص 126دامپزشکی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

مراحل  یان ژن هورمون رشد طيب یبررس .1391نژاد، ز.، عبداهلل .8

نامه انيپا .(Acipencer baerii) يبريس یماهدر تاس یتکامل

 .فحهص 79الن. يارشد، دانشگاه گ یکارشناس

تعيين  .1377نیا، پ.، و خضرائی ح.وثوقی، غ. ؛شاهسونی، د. .9

شرقی برخی فاکتورهاي خونی ماهی ازون برون در سواحل جنوب

 .130تا  126. صفحات 44شماره  .پژوهش و سازندگی .درياي خزر

گيري از هشدارهايی در بهره .1385بحرینی، م.، و مشرقی، م.  .10

، صفحات 1شماره  .هورمون رشد. فصلنامه اخالق در علوم و فناوري

 .72تا  67

11. Atamanalp, M.; Angis, S.; Oguzhan, P. and Aksakal, E., 

2008. Alterations in hematological parameters of rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to DDVP.  Israeli 

Journal of Aquaculture Bamidgeh. pp: 9-12. 

12. Björnsson, B.T.; Johansson, V.; Benedet, S.; Einarsdottir, 

I.E.; Hildahl, J.; Agustsson, T. and Jönsson, E., 2002. 

Growth hormone endocrinology of salmonids: regulatory 

mechanisms and mode of action. Fish Physiology and 

Biochemistry. Vol. 27, No. 3-4, pp: 227-242. 

13. Bonga, W., 1997. the stress response in fish. Physiol. Rev. 

77 p. 

14. Busby, E.R.; Roch, G.J. and Sherwood, N.M., 2010. 

Endocrinology of zebrafish: a small fish with a large gene 

pool. Fish Physiology. Vol. 29, pp: 173-247. 

15. Cabrita, E.; Chereguini, O.; Luna, M.; De Paz, P. and 

Herráez, M.P., 2003. Effect of different treatments on the 

chorion permeability to DMSO of turbot embryos 

(Scophthalmus maximus). Aquaculture. Vol. 221 No. 1-4, pp: 

593-604.  

16. Canosa, L.F.; Chang, J.P. and Peter, R.E., 2007. 

Neuroendocrine control of growth hormone in fish. General 

and Comparative Endocrinology. Vol. 151, No. 1, pp: 1-26.  

17. Dalmolin, C.; Almeida, D.V.; Figueiredo, M.A. and 

Marins, L.F., 2018. Expression profile of glucose transport 

related genes under chronic and acute exposure to growth 

hormone in zebrafish. Comparative Biochemistry and 

Physiology A. Vol. 221, pp: 1-6.  

18. Duelli, R. and Kuschinsky, W., 2001. Brain glucose 

transporters: relationship to local energy demand. 

Physiology. Vol. 16, No. 2, pp: 71-76.  

19. Eisemann, J.H.; Tyrrell, H.F.; Hammond, A.C.; 

Reynolds, P.J.; Bauman, D.E.; Haaland, G.L. and Varga, 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131515   



 1399 زمستان، 4، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

401 
 

G.A., 1986. Effect of bovine growth hormone administration 

on metabolism of growing Hereford heifers: dietary 

digestibility, energy and nitrogen balance. Journal of 

nutrition. Vol. 116, No. 1, pp: 157-163.  

20. Fielder, D.S.; Allan, G.L.; Pepperall, D. and Pankhurst, 

P.M., 2007. The effects of changes in salinity on 

osmoregulation and chloride cell morphology of juvenile 

Australian snapper, Pagrus auratus. Aquaculture. Vol. 272, 

pp: 656-666. 

21. García-Hernández, M.P.; García-Ayala, A.; Elbal, M.T. 

and Agulleiro, B., 1996. The adenohypophysis of 

Mediterranean yellowtail, Seriola dumerilii (Risso, 1810): an 

immunocytochemical study. Tissue and Cell. Vol. 28, No. 5, 

pp: 577-585.  

22. Kimata, H. and Yoshida, A., 1994. Differential effect of 

growth hormone and insulin-like growth Factor-I, insulin like 

growth factor-II, and insulin on Ig production and growth in 

human plasma cells. Blood. Vol. 83, No. 6, pp: 1569-1574.  

23. Klontz, G.W., 1994. Fish hematology. Techniques in fish 

immunology, Stolen, J.S.; Fletcher, T.C.; Rowley, A.F.; 

Kelikoff, T.C.; Kaatari, S.L. and Smith, S.A., (eds). Vol. 3rd. 

SOS Publications, Fair Haven, New Jersey, USA. pp:  

121-132. 

24. Liorente, M.T.; Martos, A. and Castano, A., 2002. 

Detection of cytogenetic alterations and blood cell changes in 

natural populations of carp. Ecotoxicology. Vol. 11, No. 1, 

pp: 27-34. 

25. Lynch, D.V.; Lin, T.T.; Myers, S.P.; Leibo, S.P.; 

Macintyre, R.J.; Pitt, R.E. and Steponkus, P.L., 1989. A 

two-step method for permeabilization of Drosophila 

eggs. Cryobiology. Vol. 26, No. 5, pp: 445-452.  

26. Møller, N. and Jørgensen, J.O.L., 2009. Effects of growth 

hormone on glucose, lipid, and protein metabolism in human 

subjects. Endocrine reviews. Vol. 30, No. 2, pp: 152-177.  

27. Murphy, W.J.; Rui, H. and Longo, D.L., 1995. Effects of 

growth hormone and prolactin immune development and 

function. Life sciences. Vol. 57, No. 1, pp: 1-14. 

28. Philipps, A.F.; Persson, B.; Hall, K.; Lake, M.; Skottner, 

A.; Sanengen, T. and Sara, V.R., 1988. The effects of 

biosynthetic insulin-like growth factor-1 supplementation on 

somatic growth, maturation, and erythropoiesis on the 

neonatal rat. Pediatric research. Vol. 23, pp: 298-305.  

29. Riley, L.G.; Hirano, T. and Grau, E.G., 2003. Effects of 

transfer from seawater to fresh water on the growth 

hormone/insulin-like growth Factor-I axis and prolactin in the 

Tilapia, Oreochromis mossambicus. Comparative 

Biochemistry and Physiology. B. Vol. 136, pp: 647-655. 

30. Sciara, A.A.; Rubiolo, J.A.; Somoza, G.M. and Arranz, 

S.E., 2006. Molecular cloning, expression and 

immunological characterization of pejerrey (Odontesthes 

bonariensis) growth hormone. Comparative Biochemistry 

and Physiology. C. Vol. 142, No. 3-4, pp: 284-292.  

31. Shalev, E.; Giladi, Y.; Matilsky, M. and Ben-Ami, M., 

1995. Decreased incidence of severe ovarian 

hyperstimulation syndrome in high risk in-vitro fertilization 

patients receiving intravenous albumin: a prospective 

study. Human Reproduction. Vol. 10, No. 6, pp: 1373-1386.  

32. Sheridan, M., 2011. Endocrinology of fish 

growth. Encyclopaedia of fish physiology: from genome to 

environment. Elsevier. pp: 1483-1489. 

33. Simon, C.; Dumont, P.; Cuende, F.X. and Diter, A., 1994. 

Determination of suitable freezing media for 

cryopreservation of Penaeus indicus embryos. Cryobiology. 

Vol. 31, No. 3, pp: 245-253.  

34. Sloman, K.A. and Armstrong, J.D., 2002. Physiological 

effects of dominance hierarchies: laboratory artefacts or 

natural phenomena? Journal of Fish Biology. Vol. 61, No. 1, 

pp: 1-23. 

35. Sweeting, R.M.; Wagner, G.F. and McKeown, B.A., 1985. 

Changes in plasma glucose, amino acid nitrogen and growth 

hormone during smoltification and seawater adaptation in 

coho salmon, Oncorhynchus kisutch. Aquaculture. Vol. 45, 

No. 1-4, pp: 185-197.  

36. Tian, Z.G.; Woody, M.A.; Sun, R.; Welniak, L.A.; 

Raziuddin, A.; Funakoshi, S. and Murphy, W.J., 1998. 

Recombinant human growth hormone promotes 

hematopoietic reconstitution after syngeneic bone marrow 

transplantation in mice. Stem Cells. Vol. 16, No. 3, pp:  

193-199. 

37. Valencia, M.D.P.; Miller, L.H. and Mazur, P., 1996. 

Permeabilization of Eggs of the Malaria MosquitoAnopheles 

gambiae. Cryobiology. Vol. 33, No. 1, pp: 149-162.  

38. Valera, A.L.F.O.N.S.; Rodriguez-Gil, J.E.; Yun, J.S.; 

McGrane, M.M.; Hanson, R.W. and Bosch, F., 1993. 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131515   



  ....هایبررسی تاثیر حمام کوتاه مدت هورمون رشد بر تفریخ، جذب کیسه زرده و برخی فراسنجه                        و همکاران امیرپور

402 

Glucose metabolism in transgenic mice containing a chimeric 

P-enolpyruvate carboxykinase/bovine growth hormone gene. 

FASEB Journal. Vol. 7, No. 9, pp: 791-800.  

39. Vihervuori, E.; Virtanen, M.; Koistinen, H.; Koistinen, 

R.; Seppala, M. and Siimes, M.A., 1996. Hemoglobin level 

is linked to growth hormone-dependent proteins in short 

children. Blood. Vol. 87, No. 5, pp: 2075-2081.  

40. Waters, M.J.; Shang, C.A.; Behncken, S.N.; Tam, S.P.; Li, 

H.; Shen, B. and Lobie, P.E., 1999. Growth hormone as a 

cytokine. Clinical and Experimental Pharmacology and 

Physiology. Vol. 26, pp: 760-764. 

41. Zhong, H.; Li, J.; Zhou, Y.; Li, H.; Tang, Y.; Yu, J. and 

Yu, F., 2016. A transcriptome resource for common carp 

after growth hormone stimulation. Marine genomics. Vol. 25, 

pp: 25-27. 

 

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131515   



Scientific Research Journal of Animal Environment                                       Vol. 12, No. 4, Winter 2020 

 

 

 

The effect of short-term growth hormone bath on hatching, 

absorption of yolk sacs and some blood parameters of egg, Alvin 

and fry of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) permeable to 

sodium hypochlorite 
 

 
 

 

 Zohre Amirpur: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

 Abas Ali Hajibeglou*: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

 Mohamad Sudagar: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran  

 Hamed paknezhad: Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
 

 

Received: April 2019   Accepted: July 2019 
 

 

Key words: Growth Hormone, yolk sac, Rainbow Trout, Hematology Parameters, Sodium  

                     Hypochlorite 
 

 

Abstract 
 This study investigated the effects of different levels of growth hormone on hatching rate, 

yolk sac absorption and some blood parameters in egg, Alvin and fry stages of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss). The experiment consisted of 4 treatments 0 (control) 0.1, 0.5 and 1 mg/l 

of growth hormone in 3 groups, each group at 3 stages of fish life (egg, Alvin and fry) 

permeabeled with sodium hypochlorite (0.005%) for 15 seconds and then Immersed in the 

concentrations of growth hormone for 5 minutes. Results showed that the percentage and 

duration of hatching time in all treatments were not significantly different with control (p>0.05). 

The length of absorption period of yolk sac in 0.1 mg/l was lower than 0.5 and 1 mg/l. Moreover, 

it was significantly lower than control group (p<0.05). The highest amount of white and red 

blood cells was in egg stage with 1 and 0.1 mg/l respectively, which was significantly different 

from control (p<0.05). Hemoglobin levels were also highest in 1 mg/l in egg stage. Hematocrit 

levels were significantly higher in all experimental groups (except in 1 mg/l in fry stage) 

compared to control. The highest levels of glucose were respectively observed in the fry, Alvin 

and egg stage. The highest amount of albumin and total protein were observed in 1 mg/l in egg 

stage which significantly were higher than other experimental and control group in different 

stages (p<0.05). in conclusion, in egg stage, 1 mg/l of growth hormone had the best performance 

compared to other stages. 
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