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چکیده
خون ابزار مهمی در بررسی وضعیت فیزیولوژیکی یک ارگانیسم میباشد .تحقیق حاضر با هدف تعیین و ثبت تفاوتهای
موجود بین فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما و سرم خون دوگونهی غضروفی-استخوانی ،فیلماهی ) (Huso husoو تاسماهی ایرانی
) (Acipenser persicusبا یک گونه استخوانی ،کلمه خزری ) ، (Rutilus rutilus caspicusانجام گردید .جهت دستیابی به این
هدف ،ماهیان خاویاری و کلمه بهترتیب با میانگین وزنی  3-5و  2-3گرمی ،از مراکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی و سیجوال
(استان گلستان) تهیه و در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نگهداری شدند .کلیه شرایط
محیطی ،برای همه تانکها کامالً یکسان (دمای آب طی دوره پرورش  23درجه سانتیگراد 7/5 pH ،و اکسیژن  7/9میلیگرم در لیتر
و  2بار در روز تغذیه با غذای تجاری) در نظر گرفته شد .جهت مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی پالسما و سرم خون ماهیان خونگیری
انجام و بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خون (آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTکراتین فسفوکیناز
( ،)CPKآلبومین  ،پروتئین کل و گلوکز ) طبق روشهای استاندارد صورت گرفت .تفاوت معنیداری در مقادیر بهدست آمده از بررسی
فاکتورهای آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTکراتین فسفوکیناز ( ،)CPKآلبومین سه گونه (فیلماهی ،تاسماهی و کلمه خزری) مشاهده
نشد ( .)P≥5/55هرچند در این مقایسه مقادیر آلبومین پالسما در هر سه گونه کمتر از مقادیر آلبومین سرم بود ،درحالیکه مقادیر
 ALTپالسما علیرغم عدم معنیداری ( )P>5/55در هر سه گونه بیشتر از مقادیر  ALTسرم بود .مقادیر گلوکز سرم و پالسمای
خون تفاوت معنی داری را نشان دادند ( )P≤5/55که در تمامی نمونهها مقادیر گلوکز در پالسمای خون بیشتر از سرم بود .در مورد
فاکتور  ASTنیز در هر سه گونه مقادیر بهدست آمده از پالسما بیشتر از مقادیر بهدست آمده از سرم بود .پروتئین کل سرم در هر سه
گونه بیشتر از پروتئین کل پالسما بهدست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه معنیدار بود ( .)P ≤5/55از آنجاکه در مطالعه حاضر در
برخی فاکتورها در پالسما و سرم تفاوتهایی دیده شد ،بهنظر میرسد با توجه به تشابه بیشتر وضعیت پالسمای خون به محیط طبیعی
خون ،استفاده از پالسما در گونههای مورد بررسی ارجحتر باشد.
کلمات کلیدی :پالسما ،سرم خون ،فیلماهی ،تاسماهی ایرانی ،کلمه خزری
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مقدمه
اهمیت پارامترهای خونشناسی برای دستیابی به وضعیت
فیزیولوژی مناسب بهمنظور ارتقا ،توسعه و بهبود پرورش،
بهداشت ،سالمت و فیزیولوژی تولیدمثل و تکثیر آبزیان و بهویژه
ماهیان بسیار واضح و مبرهن میباشد (کاظمی و همکاران،
 .)9831در حقیقت فاکتورهای خونشناسی و بیوشیمیایی خون
بهعنوان اولین تغییرات قابل اندازهگیری میتوانند اطالعات
زیادی در رابطه با وضعیت سالمت آبزیان ،اثر مواد سمی بر
آبزیان ،ارزیابی اثرات مواد مغذی و مکملهای تغذیهای و دارویی
در اختیار قرار دهند ( Roseو همکاران )6002 ،و بهعنوان بخش
اصلی بسیاری از مطالعات علوم شیالتی محسوب گردند .بررسی
فاکتورهای بیوشیمیایی خون در زمینههای مختلف علوم شیالتی
با استفاده از آنالیز پالسما و یا سرم خون صورت میگیرد
( Koaudو همکاران6099 ،؛  Kimو همکاران .)6003 ،پالسما
مایعی بین سلولی است که عناصر سلولی را بهصورت شناور در
خود جای داده است .حدود  %10از پالسما را آب و مابقی را
مواد معدنی و آلی محلول تشکیل میدهد .مواد آلی پالسما
شامل پروتئینها (آلفا ،بتا ،گاما گلوبولینها و ایمونوگلوبینها،
آلبومینها ،فاکتورهای انعقاد خون ،آنتیبادیها ،آنزیمها)،
کربوهیدراتها ،لیپیدها و هورمونها هستند و مواد معدنی
پالسما نیز متشکل از الکترولیتها و سایر نمکهای معدنی
است .ویتامینها نیز از دیگر مواد تشکیلدهنده پالسما بهشمار
میروند (6001 ،Nordlie؛ ستاری و همکاران9831 ،؛ Hurbec
و  .)9111 ،Smithسرم بخش مایع بدون فیبرینوژن خون یا
همولنف است که مواد تشکیلدهنده آن مشابه پالسماست با
اینتفاوت که عاری از فاکتورهای انعقاد خون است .برای
جداسازی سرم خون در مهرهداران پس از لخته شدن خون بر
اثر تبدیل فیبرینوژن به فیبرین نامحلول ،بهوسیله سانتریفوژ،
سلولهای خونی فیبرینوژن جدا میگردند (کاظمی و همکاران،
 .)9831در مطالعات خونشناسی انتخاب نوع ماده ضد انعقادی
که کمترین اثر سو را بر شکل و ساختار یاختههای خون بگذارد
از اهمیت باالیی برخوردار است ،معموالً برای جلوگیری از انعقاد
خون در ماهی 6 ،گروه ماده ضدانعقاد اکساالت و سیترات
استفاده میگردد .نحوه عمل بسیاری از مواد ضد انعقاد ،پیوستن
آنها به یون کلسیم است ،در این میان فقط ماده ضدانعقاد
هپارین است که از قاعده فوق طبیعیت نکرده و بهجای پیوستن
به کلسیم و خارج کردن آن از محیط خون ،مانع از فعالیت
پروتئین ترومبین میگردد ( Mohriو همکاران6001 ،؛ کاظمی
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و همکاران .)9831 ،در مورد تفاوت آنالیتهای خونی بین سرم
و پالسما در ماهیان مطالعات زیادی انجام نشده است و تنها
محدود به مطالعاتی نظیر  Hurbecو همکاران ( )9112در
مقایسه یونهای پتاسیم و فسفر سرم و پالسما که بهترتیب
میزان باالتر و پایینتری را در سرم نسبت به پالسما گزارش
شده است و مطالعهای که توسط  Hurbecو  )9111( Smithدر
مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما و سرم گونههای قزلآال
و گربه ماهی راه راه ،تیالپیا و هیبرید باس راه راه صورت پذیرفت
و تفاوت برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی را بین پالسما و سرم
نشان داد ،میباشد.
گلوکز یکی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون است که میتواند
بهعنوان یکی از شاخصهای مهم در تعیین وضعیت فیزیولوژیک
ماهی بهکار رود ( Saera-Vilaو همکاران .)6001 ،با افزایش
مصرف گلوکز و متابولیتهای دیگر در بعضی گونهها ذخایر
گلیکوژن و چربیها کاهش یافته و در مرحله بعد پروتئینها
برای تامین انرژی شکسته میشوند ( Iwamaو همکاران.)9111 ،
آنزیم کراتین فسفوکیناز ) (CPK enzymeنیز یکی از
عوامل موثر بر دستگاه ایمنی بدن است که در تولید انرژی در
شرایط بیهوازی دخالت دارد .این آنزیم در اکثر سلولها یافت
میشود ،اما ایزوفرمهای مختلفی از آن در بافتهای مختلف
وجود دارد که در سلولهای عضالنی ایزوفرم  CPK-MMحضور
بیشتری دارد .بررسیهای محققین به افزایش آنزیم کراتین
فسفوکیناز در اثر فعالیت شدید بدنی اشاره داشته و گزارش شده
است که افزایش این آنزیم در خون ،نشاندهنده آسیبهای
بافتی و شرایط التهابی میباشد.
آمینوترانسفرازها انتقال یک گروه آمین از یک اسیدآمینه
را به ملکول دیگر بدون آزاد شدن آمونیاک کاتالیز مینمایند ،به
همین دلیل به آنها آمینوترانسفراز میگویند .آنزیم آسپارتات
آمینوترانسفراز ) (ASTبهنام ترانسآمیناز گزالو استیک سرم
) (SGOTو آالنین آمینوترانسفراز ) (ALTنیز بهنام آمیناز
پیرویک گلوتامیک سرم ) (SGPTمشهور است (  Haschekو
همکاران .)6090 ،از آنجا که واکنشهای انتقال آمین برگشت
پذیر میباشند و اسیدهای کتو بهدست آمده از واکنش مذکور
در سنتز کربوهیدرات جدید مورد استفاده قرار میگیرند
(گلوکونئوژنز) بنابراین آنزیمهای ترانسآمیناز در متابولیسم
کربوهیدراتها و پروتئینها نقش دارند ( Bacankasو همکاران،
.)6002
تقریباً بین  1تا  90درصد پالسمای خون را پروتئینهای
خون تشکیل میدهند که شامل آلبومین ،گلوبولین و

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

فیبرینوژن ،هورمونها ،آنزیمها ،کمپلمانها و سایر عوامل
انعقادی خون هستند .اغلب پروتئینها توسط کبد و برخی نیز
همچون آنتی بادیها توسط سیستم ایمنی ساخته میشوند
(کاظمی و همکاران .)9831 ،آلبومین نیز یکی از عمدهترین
پروتئینهای سرم خون میباشند ( Kumarو همکاران.)6001 ،
آلبومین که در کبد ساخته میشود سبکترین پروتئین
پالسمای خون است و بیش از  %10پروتئین پالسما را تشکیل
میدهد .این پروتئین هر روز به میزان  %7تجدید میشود و نیم
عمر آن هفت تا ده روز است .آلبومین پروتئینی کروی بهطول
 91و عرض  8/3نانومتر با وزن مولکولی  2200دالتون است .این
زنجیره پلیپپتیدی از  100اسیدآمینه تشکیل شده است .سرم
آلبومین بهراحتی تغییر ماهیت نمیدهد و تا  20درجه سانتیگراد
هم مقاوم است .آلبومین دارای دو نقش مهم نگهداری و حفظ
فشار اسمزی و انتقالدهنده بعضی از ترکیبات از قبیل برخی
هورمونها ،مواد رنگی ،بیلیروبین ،برخی از عناصر معدنی
کمیاب ،بسیاری از داروها و اسیدهای چرب آزاد در جریان خون
است (کاظمی و همکاران.)9831 ،
ماهیان خاویاری ( )Acipenseridaeو ماهی کلمه خزری از
با ارزشترین گونههای دریای خزر میباشند که در سالهای
اخیر نسل آنها بهجهت تخریب زیستگاههای تکثیر طبیعی این
ماهیان ،صید بیرویه و آلودگیهای محیطی کاهش یافته و
هرساله چند میلیون الرو حاصل از تکثیر مصنوعی آنها جهت
بازسازی ذخایر وارد دریای خزر میگردند (گروبی و همکاران،
 .)9837بهجهت ارزش باالی شیالتی و اقتصادی این ماهیان
بسیاری از مطالعات شیالتی روی این گونهها صورت میگیرد،
اما همواره این سوال وجود دارد که آیا اندازهگیری فاکتورهای
بیوشیمیایی خون با استفاده از سرم و یا پالسما در ماهیان نتایج
متفاوتی را نشان خواهد داد یا خیر؟ از آنجاکه تاکنون مطالعهای
روی امکان تفاوت فاکتورهای بیوشیمیایی اندازهگیری شده در
پالسما و سرم خون گونههای مورد بررسی صورت نگرفته است،
مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت مقادیر مواد شیمیایی
موجود در پالسما و سرم در ماهیان با ارزش شیالتی و اقتصادی
همچون فیلماهی) ،(Huso husoتاسماهی ایرانی (Acipenser
) persicusو کلمه خزری ) (Rutilus rutilus caspicusدر شرایط
پرورشی میباشد.

مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورشی :بچهماهیان تاسماهی ایرانی،
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فیلماهی و کلمه خزری که در وزن رهاسازی (بهترتیب 8-1
گرمی در ماهیان خاویاری و  6-8گرمی در ماهی کلمه) در سال
 9819از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی
و ماهیان استخوانی سیجوال (استان گلستان) تهیه و در مرکز
تحقیقات آبزیپروری شهید ناصر فضلیبرآبادی دانشکده شیالت
و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در شرایط نور طبیعی و تعویض مداوم آب و تغذیه با غذای
تجاری بهمدت یکسال نگهداری شده بودند ،جهت انجام
آزمایش انتخاب شدند .کلیه شرایط محیطی ،برای همه تانکها
کامالً یکسان و دمای آب طی دوره پرورش بهطور متوسط 68
درجه سانتیگراد pH ،برابر  7/1و اکسیژن  7/1 ppmبود و طی
زمان مطالعه ماهیان از غذای تجاری  6بار در روز تغذیه
میشدند .تعویض آب نیز بهصورت یک روز در میان انجام
میگرفت.
نمونهگیری از خون :جهت مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی
پالسما و سرم خون ماهیان خونگیری با استفاده از سرنگ 6
سیسی حاوی از طریق ورید دمی ماهیان در آزمایشگاه شهید
ناصر فضلیبرآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی
گرگان انجام گرفت و خون هر ماهی بهطور مساوی در  6تیوب
اپندورف یکی حاوی ماده ضدانعقاد هپارین و دیگری بدون
هپارین که قبالً مشخصات نمونه روی آن ثبت شده بود تقسیم
شد .نمونهها در مجاورت یخ به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده
منتقل و نمونهها با دور  8800× gبهمدت  90دقیقه سانتریفیوژ
شدند ،پالسما و سرم خون جداسازی شد و تا بررسی پارامترهای
بیوشیمیایی خون شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (،)AST
آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTکراتین فسفوکیناز (،)CPK
آلبومین  ،پروتئین کل و گلوکز در  -60درجه سانتیگراد قرار
گرفت.
سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی :آنزیمهای آسپارتات
آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو کراتین
فسفوکیناز( )CPKبا استفاده از دستگاه اتوآناالیزر (پرستیژ
 (62iو کیت تشخیص پارس آزمون ( )TS.M.91.8.4با روش
آنزیمی )International Federation of Clinical Chemistry( IFCC
مطابق دستورالعمل ( Reitmanو )9117 ،Frankelسنجش شد.
سنجش گلوکز :سنجش کمی گلوکز سرم با استفاده از
دستگاه اتوآناالیزر (پرستیژ (62i -و کیت آزمایشگاهی تشخیص
پارس آزمون ( )91000973براساس روش اصالح شده Trinder
( )9121صورت پذیرفت.
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سنجش آلبومین و پروتئین کل :آلبومین طبق روش

نتایج

ذکر شده توسط  Doumasو همکاران ( )9177و پروتئین کل
طبق روش ذکر شده توسط  )9132( Tietzاندازهگیری شد.

نتایج حاصل از بررسی پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای
هپارینه و سرم خون ماهیان (آسپارتات آمینوترانسفراز (،)AST
آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTکراتین فسفوکیناز (،)CPK
آلبومین ،پروتئین کل و گلوکز ) در جدول ( 9فاکتورهای فاقد
تفاوت معنیدار) و شکل ( 9فاکتورهای دارای تفاوت معنیدار)
نشان داده شده است.

تجزیه و تحلیل آماری :نرمال بودن دادهها با استفاده
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد و تفاوت بین جفت
دادههای مربوط به  ،CPK ،ALT ،ASTآلبومین ،پروتئین کل و
گلوکز سرم و پالسما با استفاده از آزمون  -tجفتی با استفاده از
نرمافزار ( SPSSورژن  )9111 ،Dytham( )92انجام شد.

جدول :1برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و پالسمای خون فیلماهی ،تاسماهی ایرانی و کلمه خزری بدون هرگونه تفاوت معنیدار
فاکتور/گونه

ALT
CPK

(واحد در لیتر)

()Huso huso

()Acipenser persicus

()Rutilus rutilus caspicus

پالسما

سرم

P

پالسما

سرم

P

پالسما

سرم

P

8/38±0/72

2/38±0/17

0/072

2/20±0/11

1/10±0/10

0/077

8/8±0/21

8/70±0/62

0/999

1/80±9/10

7/00±9/00

0/078

90/00±9/00

7/00±9/00

0/011

96/88±6/10

3/80±9/10

0/661

9162/00±91/00

9162/00±66/00

0/726

9180/00±96/37

9188/00±96/10

0/762

9162/00±96/72

9163/00±90/00

2/01

آلبومین
(گرم بردسیلیتر)
(واحد در لیتر)

فیلماهی

تاسماهی ایرانی

کلمه خزری

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار میباشد و معنیداری در سطح  0/01میباشد.

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است تفاوت
معنیداری در مقادیر بهدست آمده در آلبومین ،آالنین آمینو
ترانسفراز ( )ALTو کراتین فسفوکیناز ( )CPKاز سرم و
پالسمای خون سه گونه (فیلماهی ،تاسماهی و کلمه خزری)
مشاهده نشد ( ،).P≥0/01هرچند در این مقایسه مقادیر آلبومین

پالسما در هر سه گونه کمتر از مقادیر آلبومین سرم ،درحالیکه
مقادیر  ALTپالسما علیرغم عدم معنیداری در هر سه گونه
بیشتر از مقادیر  ALTسرم بود .شکل  9نیز تفاوتهای موجود
در سرم و پالسمای خون ماهیان را نشان میدهد:

AST

گلوکز

221.67

112.325

کلمه خزری

131
78

69.33

*
150

50
پالسما
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سرم

0

221

*

تاسماهی

235
221

*

فیل ماهی

77.67
100

224

تاسماهی

87.83

کلمه خزری

250

فیل ماهی

238

240

230
پالسما

220
سرم

210

200
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پروتئین کل
8.8

*

کلمه خزری

6.6
7.5

تاسماهی

7.33
9.5

فیل ماهی

8
12
96

10
90

38

26
پالسما

26

24

00

سرم

شکل  :1برخی تفاوتهای معنیدار (*) فاکتورهای بیوشیمیایی (گلوکز ،پروتئین کل و  )ASTسرم و پالسمای خون فیلماهی ،تاسماهی ایرانی و
کلمه خزری

همانطورکه در شکل  9نشان داده شده است ،مقادیر
گلوکز سرم و پالسمای خون تفاوت معنیداری را نشان دادند
که در تمامی نمونهها مقادیر گلوکز در پالسمای خون بیشتر از
سرم بود .در مورد فاکتور  ASTنیز در هر سه گونه مقادیر
بهدست آمده از پالسما بیشتر از مقادیر بهدست آمده از سرم
بود .پروتئین کل سرم در هر سه گونه بیشتر از پروتئین کل
پالسما بهدست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه معنیدار بود
(.)P≤0/01

بحث
از آنجاییکه خون مستقیماً در بسیاری از فرآیندهای
متابولیک نقش داشته و منعکسکننده تغییرات بدن جاندار
است ،ارزیابیهای خونی و هورمونی در امر تشخیص وضعیت
فیزیولوژیک ماهیان از اهمیت باالیی برخوردار است (فالحتکار و
پورحسینسارمه .)9816 ،این احتمال وجود دارد که مقدار
آنالیتها در سرم و پالسما در جاندارانی که گلبولهای قرمز
هستهدار دارند (از قبیل ماهیان) ،مشابه نباشند ( Mohriو
همکاران6001 ،؛  Hurbecو  .)9111 ،Smithهمچنین مطالعات
صورت گرفته بر روی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در برخی
بیماریها نشانگر بروز تغییرات معنیدار در برخی پارامترهای
بیوشیمیایی سرم خون ماهی میباشد .بههمین دلیل نیز ضرورت
ارائه مقادیر طبیعی پارامترهای خونشناسی و بیوشیمیایی سرم

خون در گونههای مختلف آبزیان مورد تاکید بسیاری از متخصصین
بیماریهای آبزیان میباشد.
 )9120( Sanoپارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی
قزلآالی رنگینکمان را در یکدوره یکساله مورد بررسی و
میزان گلوکز ،اوره ،کراتینین و کلسیم را بهترتیب ،981±99/93
 92/2 ±6/89 ،0/11 ±0/993 ،8/7±0/26میلیگرم در دسیلیتر
و پروتئین تام و آلبومین را بهترتیب  7/1 ±0/62و 1/16 ±0/62
گرم در دسیلیترگزارش نموده است.
 Svetinaو همکاران ( )6006اثر سن را بر برخی پارامترهای
بیوشیمیایی سرم خون کپور مورد مطالعه و افزایش  10درصدی
گلوکز و  30درصدی لیپید تام را در سال سوم پرورش گزارش
نموده است درحالیکه تغییرات معنیداری در رابطه با کلسترول
و پروتئین تام مشاهده ننمودند.
در این تحقیق مقادیر گلوکز سرم و پالسمای خون تفاوت
معنیداری را نشان دادند ( )P<0/01که در تمامی نمونهها مقادیر
گلوکز در پالسمای خون بیشتر از سرم بود که با نتایج (Hurbec
و  )9111 ،Smithهمخوانی دارد .احتماالً در سرم خون بهعلت
عدم استفاده از مواد ضدانعقاد سلولهای خونی دیرتر تخریب
شده (کاظمی و همکاران )9831 ،و از آنجاکه گلبولهای قرمز
در مکانیسم سوخت و ساز از گلوکز استفاده مینمایند (Tiihonen
و  )9119 ،Nikinmaaمیزان گلوکز در سرم خون کمتر از پالسمای
خون میباشد.

391

صفری و همکاران

مقایسه برخی فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما و سرم خون در فیلماهی ،تاسماهی ایرانی و....

در مورد فاکتور  ASTدر هر سه گونه مقادیر بهدست آمده
از پالسما بیشتر از مقادیر بهدست آمده از سرم بود .میزان فاکتور
) AST (Iu/Lدر تاسماهی ایرانی و کلمه تفاوت معنیداری را
نشان نداد ( ،)P>0/01اما در فیلماهی میزان این فاکتور در
سرم و پالسما اختالف معنیداری را نشان داد ( )P<0/01و
میزان این فاکتور در پالسما بیشتر از سرم بود که با نتایج
( Hurbecو  )9111 ،Smithهمخوانی دارد .برخالف یافتههای
 Hurbecو  )9111( ،Smithمقادیر  ALTموجود در سرم و
پالسما نیز در سه گونه فیلماهی ) ،(Huso husoتاسماهی
ایرانی ) (Acipenser persicusو کلمه )(Rutilus caspicus
تفاوت معنیداری را نشان ندادند ( )P>0/01ولی مقادیر ALT
پالسما علیرغم عدم معنیداری در هر سه گونه بیشتر از مقادیر
 ALTسرم بود .باال بودن میزان این آنزیمها در پالسما نسبت به
سرم میتواند به نقش این آنزیمها متابولیسم سلولی نسبت داده
شود و احتماالً بهعلت تخریب دیرتر سلولهای خونی در سرم،
سوخت و ساز و متابولیسم بهمدت طوالنیتر و بیشتر انجام
میگیرد .آنزیمهای مذکور بهطور مستقیم و غیرمستقیم در چرخه
کربس و فرایند تنفس سلولی و متابولیسم دخالت دارند (ربانی
چادگانی.)9810 ،
آنزیم  CPKدر شرایطی که فعالیت به سمت بیهوازی بودن
تمایل پیدا کرده باشد  ،افزایش پیدا میکند ( Ferrerو همکاران،
 .)6090برخالف یافتههای  Hurbecو  )9113( Smithدر این
تحقیق  CPKموجود در سرم و پالسما در سه گونه فیلماهی
) ،(Huso husoتاسماهی ایرانی ) (Acipenser persicusو کلمه
) (Rutilus caspicusتفاوت آماری معنیداری را نشان نداد
(.)P>0/01
آلبومین موجود در سرم و پالسما در سه گونه فیلماهی
) ، (Huso husoتاسماهی ایرانی ) (Acipenser persicusو کلمه
) (Rutilus caspicusتفاوت آماری را نشان ندادند ()P>0/01
که با نتایج حاصل از تحقیق ( Hurbecو  )9113 ،Smithهمخوانی
ندارد .با اینحال در این مقایسه مقادیر آلبومین پالسما در هر
سه گونه کمتر از مقادیر آلبومین سرم بود که میتواند به
تخریب سریع سلولهای خونی و بههم خوردن فشار اسمزی
نسبت داده شود .در حقیقت استفاده از مواد ضدانعقاد با انتقال
یونها و آب بین پالسما و یاختهها در ارتباط است (کاظمی و
همکاران.)9831 ،
در تحقیق جاری پروتئین کل سرم در هر سه گونه بیشتر
از پروتئین کل پالسما بهدست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه
معنیدار بود ( )P≤0/01و میزان پروتئین در سرم ماهی کلمه
391

بیشتر از پالسما بود که با نتایج ( Hurbecو 9113 ،Smith؛
 Woerpelو  )9132 ،Rosskopfهمخوانی دارد .این اختالف
احتماالً میتواند به الگوهای متفاوت متابولیکی در گونهها نسبت
داده شود ،زیرا ماهی کلمه از گروه ماهیان استخوانی و قرهبرون
و فیلماهی هر دو از تاسماهیان بهحساب میآیند .تفاوتهای
مشاهده شده مذکور بین پالسما و سرم میتواند به فرایند
متابولیک بدن ( )9110 ،NCCLSو یا خطاهای نمونهبرداری نیز
نسبت داده شود .در ماهی بهعلت تغیرات متابولیکی ظاهراً
بهطور معمول لخته شدن سریعتر از پستانداران و پرندگان است
و بنابراین باید نمونهها را بهسرعت جدا کرد.
مکانیسم سوخت و ساز برای تفاوت مشاهده شده در
آنالیتها بین پالسما و سرم در ماهیان ناشناخته است ولی
میتواند به هستهدار بودنشان نسبت داده شود ( Tiihonenو
9119 ،Nikinmaa؛  Walshو همکاران ،)9110 ،عالوه براین،
گلبول قرمز ماهی فعالیت متابولیک باالتری نسبت به پستانداران
دارند ( Walshو همکاران )9110 ،و در سوخت و سازشان غالباً
هوازی عمل کرده و از چرخه کربس برای تولید انرژی استفاده
میکنند ( Tiihonenو 9119 ،Nikinmaa؛  Walshو همکاران،
 .)9110همچنین در رابطه با تفاوتها در آنالیتهای در سرم و
پالسما در سه گونه ماهی استفاده شده ،بهنظر میرسد گونههای
متفاوت از لحاظ تاکسونومی و اکولوژیکی که الگوهای متابولیکی
و سرعت متابولیکی یکسانی دارند ،تفاوتهای یکنواختی در
میان آنالیتهای بیوشیمیایی خون نشان دهند.
بهطورکلی بهنظر میرسد که هر چند در فاکتورهایی نظیر
آلبومین CPK ،و  ALTدر پالسمای هپارینه شده و سرم اختالف
معنیداری مشاهده نشد و تفاوتی در سنجش آنها در سرم و
پالسما نمیباشد ،اما میزان فاکتورهایی نظیر ،ALT ،AST
گلوکز در پالسما بیشتر از سرم بود که با توجه به مشابه بودن
محیط خون حاوی ماده ضدانعقاد به محیط داخلی بدن ،نتایج
استفاده از پالسما نسبت به سرم به دادههای واقعی نزدیکتر
باشد ،البته تعداد نمونه بیشتر و استفاده از مواد ضدانعقاد
مختلف میتواند نتایج دقیقتری را در اختیار قرار دهد.
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