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دم  و ساردین )Lizza aurata( طالیی ماهی کفال سرم خوندریتیم ل تعیین اسپکتروفتومتری

  ینتورمعرف با استفاده از   در خلیج چابهار (Sardinella Melanura) سیاه
 

 
 

 یی، چابهارگروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریا: *مرتضی ضیاءالدینی 

 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار: میرمهدی زاهدی 

 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهاررحیمی: آزاده دهقان 
 

 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

ساده، ، با استفاده از روش یمطور مستقرنگ کرده و به یدتول یتیمآب و استون با ل یاییقل یطمح یکدر  ین،گر تورواکنشدر این مطالعه  

کار بهیاه( )ماهی کفال طالیی و ساردین دم س سرم خون دو گونه از ماهیان خلیج چابهاردر  لیتیم یریگاندازه یبرا یاسپکتروفتومترایمن و ارزان 

 یلعوامل موثر بر واکنش تشک عمل آمد و سرم خون جدا گردید.گیری بهعدد صید و خون 15از هر گونه ماهی  1395در زمستان سال  .رفته است

 ضریب ینه،به یطو تحت شرا ندشد یسازینهو استون به یدروکسیده یمپتاسمیزان  ین،مانند زمان واکنش، غلظت تور ینتور-یتیمکمپلکس ل

دست آمدند. درصد به82/0و اکی واالن بر لیتر میلی 05/0-3، 994/0 ترتیبروش به( n=7) و انحراف استاندارد یخط محدوده همبستگی،

گری موثر و واکنش پذیر با لیتیم در سرم خون ماهی بوده و بر این اساس میانگین غلظت لیتیم در دو گونه نتایج نشان دادند معرف تورین واکنش

ناجور  t-testبا استفاده از روش  یقتحق ینحاصل از ا یهاداده گیری شد.اکی واالن بر لیتر اندازهمیلی 22/0مورد مطالعه در خلیج چابهار  ماهی

ن دو که نشان داد مقدار لیتیم موجود در سرم خون ای قرار گرفت یدرصد مورد بررس 95 یناندر سطح اطم SPSSافزار مستقل  با استفاده از نرم یا

 داری با هم ندارند.گونه ماهی اختالف معنی
 

 

  سنجی فرابنفش، خلیج چابهارلیتیم، سرم خون ماهی، تورین، طیف کلمات کلیدی:

 M.Ziyaadini@cmu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 100لیتیم یک عنصر اساسی است که درک اجتماعی از آن در        

 150-360های باال )وسیله کاربرد آن در دوزبه سال گذشته منحصراً

های م( برای درمان اختالل دوقطبی و اشکال مختلف ناراحتیگرمیلی

(. لیتیم در ابتدا 1995و همکاران،  Leonardذهنی تعریف شده است )

کشف و اولین کاربرد  1817سال  عنوان یک عنصر شیمیایی دربه

 1886برای درمان افسردگی بود. در سال  1871درمانی آن در سال 

ون از لیتیم غیرارگانیک )کربنات( که شدت قابل یونیزاسییک شکل به

همین شکل برای درمان افسردگی مورد استفاده در حال حاضر نیز به

طور قابل هچنین ب(. لیتیم همPérez ،2002گیرد معرفی شد )قرار می

ها و آلوپتوز مقابل گلوتامات، تشنج ها درنورون حفاظت از موجب توجهی

 تنظیم ممانعت از گیرنده طریق ها ازنوسیعی از نوروتوکسی انواع دلیلبه

N-متیل–D-( اسپاراتNMDAمی )( شودYoung ،2009 .) 

 اکییلیم 1تا  5/0بین  غلظت یون لیتیم در خون انسان تقریباً       

طور مستقیم شود و اثر درمانی لیتیم بهیتر  نگه داشته میواالن بر ل

خون  در لیتیم انیدرم دارد. سطوح بستگی خون به غلظت آن در سرم

 5/1یتر بوده و غلظت باالی واالن بر ل اکییلیم 6/0-2/1 انسان بین

و  Elielton)شود نظر گرفته مییتر سمی درواالن بر ل اکییلیم

 2 های بین. تاثیرات جانبی ناخوشایندی در غلظت(2014همکاران، 

قلیایی شوند و غلظت این فلز یتر ظاهر میواالن بر ل اکییلیم 5/2 تا

(. 2000و همکاران،  Marczenkتواند مرگبار باشد )در این سطوح می

نیاز جانداران به مقادیر کمی از لیتیم برای سالمت تکثیر و حفظ 

لیتیم  (.Schrauzer ،2002) سالمت عمومی بر کسی پوشیده نیست

گرایی، رفتار ویژه بر حس تجمعههای مختلف رفتاری ماهی ببرجنبه

گذارد. باال بودن اک حسی و بصری و حافظه آن اثر میتهاجمی، ادر

بیش از حد مجاز میزان لیتیم در خون ماهی نظم رفتاری جانور را 

کند و یا ممکن است باعث تخریب سیستم مرکزی دچار اختالل می

توانایی  نتیجه اختالل در های حسی شده و درتجزیه و تحلیل ورودی

 باشد داشته های محیطی را دربرنهماهی برای شناسایی و پاسخ به نشا

(Johnson، 1981.) 

 اسپکتروفتومتری یا شعله سنجیطیف روشبه معموالً لیتیم گیریاندازه       

گیرد اما استفاده از گازهای قابل اشتعال و جذب اتمی صورت می

شود موسسات درمانی از آن دالیل امنیتی، باعث میفشرده شده، به

و  Marczenkoروشی جایگزین استفاده نمایند ) اجتناب کنند یا از

اتمی  جذب سنجیروش طیف ای بینمقایسه (. اخیرا2000ًهمکاران، 

گیری لیتیم سرم خون سنجی نشر اتمی شعله در اندازهشعله و طیف

انسان صورت گرفته است که نتایج از صحت و دقت هر دو تکنیک و 

و همکاران،  Elielton) ها حکایت دارددار بین آنعدم تفاوت معنی

2014) . 

سنجی فرابنفش که روشی ساده، تحقیق از روش طیف این در       

تواند جایگزینی مناسب برای ارزان، ایمن و در دسترس است و می

ماهی برای  گیری لیتیم سرم خونهای معمول باشد برای اندازهروش

 شسنجی فرابنفطیف هایتر روشبیششده است.  بار استفادهنخستین

بزرگی از  گروه گرهای آزوواکنش و باشندگرهای آلی میواکنش بر پایه

 نها فلزلیتیم تدهند. را تشکیل می سنجی فرابنفشطیفواکنشگرهای 

زا داشته و رنگ یهاواکنش ،آزو یهااز رنگ یاست که با برخ یاییقل

 قراراستفاده مورد  یتیمل یممستق یریگکه در اندازه یگرواکنش یناول

 420در  یتیمدر واکنش با ل یبترک ینا است. (Thorin)گرفته، تورین 

 یتیمل یریگاز آن در اندازه توانیجذب بوده و م ینانومتر دارا 480تا 

و  Marczenko ؛ Uesugi ،1966نمود )استفاده ی سنجیفروش طبه

 (.2000همکاران، 

 

 هامواد و روش
 یدروکسید،ه یموص باال، پتاساستون با خل :مواد مورد استفاده       

از شرکت مرک  یداس یدروکلریکو ه یشکار رفته در آزمابه یهانمک

شد. محلول  خریداری یچآلدر یگماس عنوان شناساگر از شرکتبه ینتور و

محلول استاندارد  و یحجم -یوزن درصد 027/0 صورتبه ینتور استاندارد

 محلول شناساگر بهشد.  هیهت موالر1صورت به یدروکسیده یمپتاس

 یمدرصد محلول پتاس 20درصد استون،  60 یبصورت روزانه از ترک

 027/0درصد محلول  10و  یردر صد آب دو بار تقط 10 یدروکسید،ه

 ساخته شد. ینتور یحجم -یدرصد وزن

ها ستگاهآزمون از د این در استفاده: های موردوسایل و دستگاه       

 uvs مدل یونیکو PCUV 2100شفرابنف سنجییفط تجهیزات و

2100S ،18/10 سل کوارتز مدل/Q جذب  یری و خواندنگاندازه یبرا

 100روسرنگ یکم، نانومتر 480در طول موج  تورین-کمپلکس لیتیم

یتر لیتیم و شناساگر، لیکروممقادیر  برداشت یبرا یلتونهام یتریلیکروم

 یبرا گرمیلیم 1/0 یریگبا دقّت اندازه 245PWمدل  ADAM یترازو

 یاز استفاده شد.مورد ن یمیاییمواد ش ینتوز

کفال طالیی  ماهی هاینمونه :نمونه یسازو آماده یبردارنمونه       

(Lizza aurata) سیاهساردین دم و (Sardinella Melanura)  در زمستان

 خلیج چابهار صید گردید. خونگیری از ناحیه ساقه دمی انجام از 1395

 یخ حاوی درون ظرفهای خون ماهیان را خونگیری نمونه شد. پس از

ها  تا نمونه  یشگاه. در آزماندانتقال داده شد یشگاهقرار داده و به آزما

ند. شد یدارگراد نگهیدرجه سانت 4 یو در دما یخچالدر  یزشروع آنال

های خون بدون کاربرد مواد ضدانعقاد، بالفاصله در دور نمونه
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های قرمز خون گلبولدقیقه سانتریفوژ شده و  10 مدتو به 3000

آرامی های سرم )فاز رویی(، بهگردید. نمونهتفکیک از سرم ترسیب و 

جدید  لیترمیلی 5/1اپندورف  هایمیکروتیوب به و توسط سمپلر کشیده

 منتقل شدند.

 میکرو 100خون،  سرم از میکرولیتر 100به  آزمایش: انجام روش       

ها های آنینپروتئ تا شد اضافه (TCA) اسید کلرواستیک تری محلول لیتر

 از معرف یترلیلیم 3 شفاف شود. سپس کامالً جدا شده و رنگ آن کامالً

 سنج فرابنفشو جذب آن توسط دستگاه طیف منتقل سل ونرد را تورین

از  یکرولیترم 100 در ادامه .قرائت گردیدنانومتر  480در طول موج 

جهت تشکیل کمپلکس  محلول وبه آن افزوده  ماهیسرم خون نمونه 

آن در طول  و جذب شد هم زده یقهدق 3تا  2مدت به تورین-لیتیم

 وجذب شناساگر  یناختالف ب مشاهده گردید کهنانومتر  480موج 

 باشدینمونه ممحلول در  یتیممقدار جذب ل مربوط به یهمحلول ثانو

(Marczenko  ،2000و همکاران.)  

 تورین -فاکتورهای موثر بر تشکیل کمپلکس لیتیم ازیسبهینه

بررسی اثر درصد حضور استون و پتاسیم هیدروکسید در        

 معرف تورین در حضور استون و محیطی قلیایی محلول شناساگر:

لیتیم -تورینواکنش داده و تشکیل کمپلکس  1طبق شکل  با لیتیم

شدت واکنش تکمیل . میزان استون بر (Uesugi ،1966) دهدرا می

که این واکنش انجام یهنگامیرگذار است و تأثتورین  -کمپلکس لیتیم

شود تغییر رنگ محلول محسوس است و از سوی دیگر با کاهش یم

آن  تبعبهمیزان قلیاییت محلول از شدت رنگ محلول نیز کم شده و 

 بنابراین مقدار استون و پتاسیم هیدروکسید شودیمکم  نیز جذب میزان

روی واکنش از اهمیت پیش عنوان عامل قلیایی در محیط واکنش، درهب

 واالیی برخوردار است.
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واکنش بین لیتیم و تورین و تشکیل کمپلکس  :1 شکل

 تورین -لیتیم

 تورین: -زمان واکنش و تشکیل کمپلکس لیتیم بررسی اثر       

تورین بسیار موثر است. به -یل کمپلکس لیتیمعامل زمان در تشک

علت حضور استون در محیط واکنش و خاصیت فراریت این ماده، در 

های باال کاهش حضور استون در محیط واکنش، کاهش میزان زمان

طور کامل های کوتاه واکنش بههمراه دارد و در زمانجذب را به اختالف

بوده  یداردر طول زمان ناپا ینرشناساگر تو یگرد ییسو ازرود. نمی پیش

 یتیمبه ل نسبت گرواکنش یرتأث آن از رنگ شدت کاهش بازمان  و باگذشت

  .شودیم کاسته

 نتایج Independent Samples Testاز آزمون استفاده با ادامه در       

 افزاربا استفاده از نرم t نموآز نتایج که قرارگرفت بررسی و آنالیز مورد

SPSS سطحدر یدارمعنی یرماآ فختالا داد ننشا %95 یناناطم درسطح 

05/0P< ندارد. وجود ساردین و کفال ماهیان خونی سرم در لیتیم غلظت بین 

 

 نتایج
بررسی اثر درصد حضور استون و پتاسیم هیدروکسید در        

درصد  20-80 محدوده در استون مقدار مطالعه این در شناساگر: محلول

عنوان عامل پتاسیم هیدروکسید به حجمی و مقدار محلول-حجمی

 قرار گرفتند بررسی مورد حجمی -حجمی درصد 5-30 محدوده در قلیایی

و  60( استون با 3و  2های شکلدست آمده )که با توجه به نتایج به

ترین جذب را حجمی بیش-درصد حجمی 20پتاسیم هیدروکسید با 

ت این مقادیر خود اختصاص دادند و در نهایدر محلول شناساگر به

 لیتیم انتخاب شدند.-مقادیر بهینه در تشکیل کمپلکس تورین عنوانهب
 

 

 

 

 

 
: نمودار بررسی اثر درصد حضور استون در محلول شناساگر2شکل   
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: نمودار بررسی اثر درصد حضور پتاسیم هیدروکسید در 3شکل   

 شناساگر محلول
 

 تورین: -زمان واکنش و تشکیل کمپلکس لیتیم بررسی اثر       

شکل ثانیه مورد مطالعه قرار گرفت ) 200تا  0های زمان در این مطالعه

جذب و پس از آن کاهش  افزایش اختالف دقیقه 5/2تا  0که از زمان  (4

ثانیه به عنوان  30 دقیقه و 2رو زمان جذب مشاهده شد. از این اختالف

 بهینه انتخاب گردید. زمان

زا مورد در این مطالعه عوامل تداخل اثر عوامل مزاحم: یبررس       

همین واقعیت  بیانگر 1 جدول در دست آمدهبه نتایج که گرفت قرار بررسی

های سدیم، کلسیم، منیزیم، آلومینیوم، آهن و یعنی عدم تداخل یون

 باشد.ش میتورین در محیط واکن-روی در تشکیل کمپلکس لیتیم

 

 
 

 تورین-: نمودار بررسی اثر زمان واکنش لیتیم4شکل 

 

 مورد زاتداخل عوامل مطالعه این در مزاحم: عوامل اثر یبررس       

بیانگر همین  1 دست آمده در جدولقرار گرفت که نتایج به بررسی

آلومینیوم،  های سدیم، کلسیم، منیزیم،واقعیت یعنی عدم تداخل یون

 تورین در محیط واکنش -آهن و روی در تشکیل کمپلکس لیتیم

 باشد.می

 

زا در محیط واکنش در حضور بررسی حضور عوامل تداخل: 1 جدول

میکرو گرم بر لیتر لیتیم100  

 لیتیم مشاهده شده نمک مقدار اضافه شده یون
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رسم منحنی  رسم نمودار کالیبراسیون تحت شرایط بهینه:

و باعث  رودمی کارمجهول به یهانمونه کالیبراسیون برای تعیین غلظت

با  ییهامحلول .شودیچون خطای دستگاهی مکاهش انواع خطاها هم

اکی واالن میلی 05/0-3 غلظتی محدودهاز لیتیم در  متفاوت یهاغلظت

منحنی  گردید وه تهیّ یه لیتیماول محلول استاندارد سازییقرق ازلیتر،  بر

درصد حضور استون  قبیل از شدهینهبه شرایط تمام اعمالبا  کالیبراسیون

ناساگر و زمان واکنش در و محلول پتاسیم هیدروکسید در محلول ش

 . (5شکل ) رسم گردیدتورین -تشکیل کمپلکس لیتیم

 

 
 

 درصد  60 ینهبه یطتحت شرا یبراسیوننمودار کال: 5شکل 

 یمپتاس یحجم-یدرصد حجم 20استون  و  یحجم-یحجم

 دقیقه 5/2در محلول شناساگر و زمان واکنش  یدروکسیده
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 بحث

دست بهلیتیم، نتایج  -مزاحم در واکنش توریندر بررسی عوامل        

 50عدم تداخل حضور سدیم تا  دهندهآمده از دیگر مطالعات نشان

 Marczenkoبرابر در محیط واکنش بوده است ) 10برابر و منیزیم تا 

 یریگاندازه یمعرف را برا یناستفاده از ا رویناز ا( 2000و همکاران، 

 باشدیم یماز سد ناچیزیظت لغ یاوکه ح سرم خون ماهیدر  یتیمل

 کند. یم برا مناس

شرایط بهینه، فاکتورهای ضریب همبستگی،  تحت دیگر، ازسویی

  05/0-3، 994/0 ترتیب برابرخطی و انحراف استاندارد به دامنه

 دست آمدند. دامنه خطیبه درصد82/0و  یترواالن بر ل یاکیلیم

باشد. حد اعتبار روش می هندهدیتر نشانواالن بر ل یاکیلیم 3-05/0

های که یکی از پارامترهای سنجش شایستگی روش (LOQ)تعیین 

دست هاکی واالن بر لیتر بمیلی 05/0باشد، در اینجا گیری میاندازه

سنج جذب اتمی که روشی آمد که در مقایسه با حد تعیین روش طیف

ای سرم خون هگیری لیتیم در نمونهگران بوده و برای اندازه نسبتاً

  ( تفاوتی نداشت. 2014و همکاران،  Elieltonکار رفته است )هانسانی ب

ی سرم خون هانمونه در لیتیم غلظت واقعی تعیین منظوربه

 خلیج چابهار از منحنیهای ساحلی ماهیان صید شده از آب

ها تحت شرایط بهینه با تمام نمونهگردید. استفاده  کالیبراسیون

و اختالف جذب شناساگر و کمپلکس  دادهش تورین واکن شناساگر

آمده دستبه ایجشد و نت نانومتر خوانده 480موج در طول شدهیلتشک

نتایج نشان داد  قرار گرفت. یبررس مورد SPSSافزار با استفاده از نرم

میانگین غلظت این فلز قلیایی در هر دو گونه ماهی )کفال طالیی و 

 ی واالن بر لیتر است. اکمیلی 22/0ساردین دم سیاه( 

در ادامه برای بررسی تفاوت غلظت لیتیم در سرم خون این دو 

گونه ماهی، غلظت لیتیم در سرم خونی با استفاده از آزمون 

Independent Samples Test  نتایج که قرارگرفتمورد آنالیز و بررسی 

درصد  95 یناندر سطح اطم SPSSافزار با استفاده از نرم t نموآز

بین غلظت  >05/0P سطحدر  یدارمعنی یرماآ فختالداد ا ننشا

 لیتیم در سرم خونی ماهیان کفال و ساردین وجود ندارد.

سنجی عنوان شناساگر طیفبهین واکنشگر توردر این تحقیق 

رنگ کرده  یدتول یتیمآب و استون با ل یاییقل یطمح یکدر  فرابنفش

ی که روشی ساده، وفتومتر، با استفاده از روش اسپکتریمطور مستقو به

در  یاییفلز قل ینا یریگاندازه یبرا باشدایمن، در دسترس و ارزان می

سرم خون دو گونه از ماهیان خلیج چابهار )کفال طالیی و ساردین 

در بهبود شرایط واکنش فلز لیتیم با لیگاند  .گرفته شدکار به دم سیاه(

وان عوامل موثر در عنهتورین، میزان استون و پتاسیم هیدروکسید ب

عنوان عامل موثر در تکمیل واکنش، بهینه همحیط واکنش و زمان ب

 سازی شدند. 

 تحت شرایط بهینه، فاکتورهای ضریب همبستگی، محدوده

 یاکیلیم 05/0-3، 994/0ترتیب برابر خطی و انحراف استاندارد به

رف دهد معدست آمدند که این نشان میبه درصد82/0و  یترواالن بر ل

پذیر با فلز لیتیم در سرم خون ماهی گری موثر و واکنشتورین واکنش

در تعیین غلظت این فلز  مطمئنتواند روشی ساده، ارزان و بوده و می

 در سرم خون ماهی باشد. 

بر این اساس میانگین غلظت لیتیم در ماهی کفال طالیی خلیج 

 بر لیتر واالناکیمیلی 22/0 چابهار با این تکنیک در محدوده

گیری شد که در مقایسه با غلظت لیتیم در ماهی ساردین دم اندازه

دست آمده تحت شرایط بهینه با سیاه تفاوتی نداشت. آنالیز نتایج به

دار عدم تفاوت معنی دهندهچنین نشان، همSPSSافزار استفاده از نرم

 در غلظت لیتیم در سرم خون این دو گونه ماهی درخلیج چابهار 

 باشد. می

 

 تشکر وقدردانی
 از سرکار خانم دکتر پریا اکبری و جناب آقای دکتر جواد 

علمی گروه شیالت دانشگاه دریانوردی و علوم زاده اعضای هیاتقاسم

در انجام این تحقیق یاری رساندند کمال تشکر و دریایی چابهار که 

 آید.عمل میقدردانی به
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