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بررسی روند تغییرات برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و تغییرات میزان 
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 :چکیده

سرم در سه گروه از مولدین ماده تاسماهی ایرانی ( کلسیم، منیزیم، پروتئین کل و گلوکز)بیوشیمیایی در این تحقیق میزان ترکیبات 

داری بین میزان شاخص تفاوت معنی. میزان رسیدگی مولدین براساس میزان شاخص گنادی تعیین شد. بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند

 ترین میزان شاخص گنادی مربوط به مولدین نارس و کمکه طوریبه(. P<50/5)گنادی در بین مولدین سه گروه وجود داشت 

دار بین میزان کلسیم، گلوکز و پروتئین کل بین هر نتایج مطالعه بیانگر وجود اختالف معنی. ترین میزان مربوط به مولدین رسیده بودبیش

گرم بر میلی 78/2±87/5)مولدین درحال رسیدگی که میزان کلسیم در طوریبه(. P<50/5)سه گروه از مولدین مورد مطالعه بود 

( لیترگرم بر دسیمیلی 58/5±50/5)و مولدین رسیده ( لیترگرم بر دسیمیلی 22/5±22/5)تر از مولدین نارس مراتب بیشبه( لیتردسی

از مولدین نارس  تربیش( لیترگرم بر دسی 82/8±78/5)که میزان پروتئین کل در مولدین رسیده درحالی(. P<50/5)بود 

میزان گلوکز در مولدین . دست آمدبه( لیترگرم بر دسی 72/2±27/2)و مولدین درحال رسیدگی ( لیترگرم بر دسی 27/5±78/2)

و  لیترگرم بر دسیمیلی 227±8/7، لیترگرم بر دسیمیلی 87/272±27/22ترتیب رسیده، مولدین نارس و درحال رسیدگی به

 (.P>50/5)داری در غلظت منیزیم بین سه گروه مولدین مشاهده نشد تفاوت معنی. گیری شداندازه لیتردسی گرم برمیلی 22/5±87
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 مقدمه
های عنوان شاخصای بهطور گستردهفاکتورهای خونی به

زا نسبت به های استرسواکنشفیزیولوژیکی و یا شاخصی برای 

و همکاران،  Cataldi) باشدتغییرات درونی در بدن ماهی می

تواند ناشی که، تغییر در فاکتورهای خونی میطوریبه. (8991

که، تغییر  از آسیب به بافت یا اندامی در بدن ماهی باشد یا این

دهنده عفونت و یا حتی به تواند نشاندر فاکتورهای خونی می

چنین، فرایند تولیدمثل هم. یل تغییرات شرایط محیطی باشددل

طور مستقیم منجر به تغییر در مرفولوژی، تغییرات ماهی به

-Garcia) ها خواهد شدها و بافتبافتی و بیوشیمیایی اندام

Navarro ،8991.) 

داشتن اطالعات درمورد تغییرات ساالنه فاکتورهای 

، (2002همکاران،  و Terasawa) باشدبیوشیمیایی خون مهم می

عوامل زیادی ممکن است سبب ایجاد تغییرات ساالنه در 

 ها فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی شوند که از جمله آن

 Svoboda؛ Bayir ،2002) توان به چرخه تولیدمثلی ماهیمی

، دما (2002و همکاران،  Guijarro) ، تغذیه(2008، و همکاران

 .اشاره کرد (2002و همکاران،  Kavadias) و تغییرات نوری

کلسیم و منیزیم در فرایندهای بیولوژیکی خون ماهی 

های صورت معدنی در بافتمنیزیم در ماهی به. ضروری هستند

ها یافت ها در همه بافتصورت پیوسته با پروتئیناستخوانی و به

میزان منیزیم کل موجود در پالسما در اغلب موارد از . شودمی

و همکاران،  Bijvelds) کندمول در لیتر تجاوز نمیمیلی 2

در کل بیان شده است که میزان یون منیزیم آزاد . (8991

، Cowanو  Black) ماندنسبتاً کم بوده و ثابت باقی می

8992). 

عنوان یون کلسیم موجود در پالسمای خون ماهیان ماده، به

شاخصی مطلوب برای پی بردن با زمان مناسب و قطعی 

سپس طی فصل . شودرسیدگی جنسی مولدین محسوب می

دلیل آن نیز . یابدتکثیر و پس از آن، میزان آن نسبتاً کاهش می

سازی به چرخه تولیدمثلی و نقش یون کلسیم در مرحله زرده

چندین محقق . (8991و همکاران،  Björnsson) گرددبازمی

ادی بیان کردند که افزایش میزان کلسیم خون با تکامل گن

 Swarup؛ Srivastav Ajai ،8990و  Singh) باشدمرتبط می

های استروژنی منجر افزایش ترشح هورمون. (8911و همکاران، 

های ماهیان شده به افزایش میزان کلسیم در بسیاری از گونه

و همکاران،  Fleming؛ 8919و همکاران،  Bjornsson) است

طور فصلی ون بهدر ماهیان استخوانی میزان کلسیم خ. (8911

. یابدتغییر کرده و در طول تکامل گنادی میزانش افزایش می

ها از جمله در مولدین ماده طوری که در بسیاری از گونهبه

 رسیده روغن ماهی افزایش کلسیم خون مشاهده شد

(Srivastava  وSrivastava ،8991 ؛Srivastava  ،و همکاران

8912) . 

 هایگونهخون در بسیاری از  اییبیوشیمی فاکتورهایتغییر در 

و همکاران،  Guijarro؛ 2002و همکاران،  de Pedro) ماهی

های خونی اطالع و شناخت شاخص. گزارش شده است (2002

و آگاهی از تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون، دید وسیعی 

چنین را در خصوص مولدسازی با هدف تکثیر مصنوعی و هم

، Lawrenceو  Davis) کندن ایجاد میبازسازی ذخایر ماهیا

بنابراین، با توجه به اهمیت اقتصادی این گونه هدف از . (8991

این تحقیق تعیین تغییرسطوح برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی 

منظور کسب اطالعات جهت عملکرد خون تاسماهی ایرانی به

 .باشدتر مولدین میپرورشی مناسب

 

 ها مواد و روش
مولد تاسماهی ایرانی در فواصل زمانی  29لعه در این مطا

و در هر فصل ( 8219 -8290)ساله مختلف طی یک دوره یک

های ساحلی دریای خزر، محدوده استان گلستان صید و از آب

 گیرگوشایرانی با استفاده از تورهای  تاسماهیصید . برداشت شد

نشگاه دا پروریآبزیسپس آزمایشات در آزمایشگاه . شدانجام می

میزان رسیدگی . طبیعی گرگان انجام گردیدکشاورزی و منابع

 ها تشخیص داده شدمولدین بر اساس میزان شاخص گنادی آن

(Gundersen  ،2008و همکاران) . 

شدند ماهیانی که در اواخر زمستان و اوایل بهار صید می

عمدتاً در حال رسیدگی بوده و برای القای رسیدگی و انجام 

قال، ر به کارگاه شهید مرجانی واقع در شهرستان آقعمل تکثی

مولدین صید شده در این بازه زمانی با توجه . شدندمنتقل می

عنوان مولدین در حال رسیدگی به میزان شاخص گنادی به

برای تحریک بلوغ در این مولدین از تزریق . مورد استفاده شدند

( LH-RH-a)سازی آنالوگ هورمون آزادسازی هورمون زرده

عنوان مولدین رسیده جهت انجام از این مولدین به. استفاده شد

اطالعات مربوط به وزن و طول . آزمایشات استفاده گردید

 (.8جدول )گیری و ثبت گردید چنگالی هر مولد اندازه

جهت محاسبه شاخص رسیدگی جنسی کهه در واقهع یهک    

ریههزی و میههزان مسههتقیم بههرای تخمههین فصههل تخههمروش غیههر

هاسهت ابتهدا وزن گنهاد ههر مهاهی بها       گونهه  دگیرسی
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گهرم تهوزین شهده و سهپس از      08/0ترازوی دیجیتال بها دقهت   

 اسههتفاده شههد  GSI معادلههه ریاضههی زیههر  جهههت محاسههبه   

(Gundersen  ،2008و همکاران): 
GSI = (GW / TW) × 100 

گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون اقدام به جهت اندازه

 2های وسیله سرنگگیری بهخون. گردیدگیری از هر مولد خون

برای . سی غیرهپارینه از سیاهرگ ساقه دمی انجام شدسی

های خون در مجاورت یخ به آزمایشگاه جداسازی سرم، نمونه

در دقیقه  2000دقیقه با دور  80مدت انتقال یافته و به

 هایمیکروتیوپسپس سرم جدا شده به داخل . سانتریفیوژ شدند

سی ریخته شده و تا زمان انجام سی 2/8با حجم پالستیکی 

 گرادسانتی درجه -20آزمایشات بیوشیمیایی در یخچال با دمای 

 .نگهداری شدند

گیری فاکتورههای بیوشهیمیایی سهرم خهون     منظور اندازهبه

تاسهماهی ایرانهی از   ( گلوکز، کلسهیم، پهروتئین کهل و منیهزیم    )

 ,WAP-S2000-UV/VISمههدل )دسههتگاه اسههپکتروفتومتر 

Cambridge-UK )های استاندارد شرکت یارس آزمهون  و کیت

 .استفاده شد

صورت تصادفی و در غالب طرح کهامالً  برداری بهشیوه نمونه

انحهراف   ±هها بهه صهورت میهانگین     داده. تصادفی صورت گرفت

افهزار  آنهالیز آمهاری بها اسهتفاده از نهرم     . انهد معیار تعریهف شهده  

SPSS16  داری بین پارامترهها از تجزیهه   نیو برای محاسبه مع

داری در سطح چنین معنیهم. طرفه استفاده گردیدواریانس یک

 . درصد بیان شده است 2

 

 میزان طول چنگالی، وزن بدن و شاخص گنادی مولدین تاسماهی ایرانی: 1جدول 

 )%(شاخص گنادی (کیلوگرم)وزن کل  (متر)طول چنگالی  (عدد)تعداد  متغیرها

 c2/0±21/2 22/81±2/2 12/881±22/1 1 نارسمولدین 

 b28/8±1/28 11/20±21/2 91/812±12/2 81 مولدین درحال رسیدگی

 a01/0±21/22 91/29±28/8 02/812±28/2 1 مولدین رسیده
 .انحراف معیار بیان شده است ±صورت میانگینمقادیر به     

 

 نتایج
ها آن مولدین براساس میزان شاخص گنادی رسیدگیمیزان 

ترین میزان که مولدین دارای کمطوریبه. تشخیص داده شد

عنوان مولدین نارس و مولدینی به( 21/2±2/0)شاخص گنادی 

ترین میزان شاخص که پس از تزریق هورمون دارای بیش

عنوان مولدین رسیده در نظر به( 21/22±01/0)گنادی بودند 

ه در فصل میزان شاخص گنادی در مولدینی ک. گرفته شدند

 1/28±28/8( قبل از تزریق هورمون)تولیدمثل صید شدند 

عنوان مولدین درحال رسیدگی معرفی گیری شد و بهاندازه

داری بین میزان شاخص گنادی در بین تفاوت معنی. شدند

 (.8جدول ( )P<02/0)مولدین سه گروه وجود داشت 

دین ایی مولگیری پارامترهای بیوشیمینتایج حاصل از اندازه

نتایج حاکی از . بیان شده است 2ماهی ایرانی در جدولتاس

دار در میزان کلسیم، پروتئین کل و گلوکز در وجود تفاوت معنی

، (P <02/0)مولدین رسیده، درحال رسیدگی و نارس بود 

 داریمعنیکه میزان منیزیم در سه گروه از مولدین تغییر درحالی

 (.2جدول ( )P >02/0)را نشان نداد 

ترین میزان گلوکز در مولدین رسیده و پس از تزریق بیش

هورمون القای رسیدگی، مشاهده گردید و در مولدین درحال 

 (.1جدول )ترین مقدار را داشت رسیدگی کم

تر از مولدین نارس و پروتئین کل در مولدین رسیده بیش

داری با مولدین نارس طور اختالف معنیبه. درحال رسیدگی بود

بین میزان پرویئین در مولدین نارس . ل رسیدگی داشتو درحا

داری مشاهده نگردید و درحال رسیدگی اختالف معنی

(02/0<P) ( 1جدول.) 

 
 

 



 .....ترکیبات بیوشیمیایی تغییرات برخی از روند بررسی                                                              و همكاران        نكوبین

531 
 

 انحراف معیارو دامنه ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون در مولدین تاسماهی ایرانی ±میانگین میانگین  : 2جدول 

 آماریپارامترهای  دامنه-انحراف معیار ±میانگین 

 

 فاکتورهای متابولیتی
 مولدین رسیده دامنه

 (تعداد= 1)

 مولدین در حال رسیدگی دامنه

 (تعداد= 81)

 مولدین نارس دامنه

 (تعداد= 1)

 (لیترگرم بر دسیمیلی) یون کلسیم 82/0±29/0 (09/0 -11/0) 11/0±11/2 (82/1 -01/2) 02/0±01/0 (81/0 -08/0)

 (لیترگرم بر دسیمیلی)یون منیزیم  28/0±11/2 (11/2 -22/2) 81/0±21/2 (11/2 -82/2) 11/0±21/2 (21/2 -09/2

 (لیترگرم بر دسی)پروتئین کل  21/0±21/2 (99/1 -81/2 82/8±18/2 (12/2 -21/8) 11/0±18/1 (9/1 -12/2)

 (لیترگرم بر دسییلیم)گلوکز  1/2±881 (888-22/828) 29/0±11 (22/11-22/19) 91/82±12/822 (2/821 -21/820)

 

 ماهی ایرانیدرحال رسیدگی و مولدین رسیده تاسآمار توصیفی ترکیبات بیوشیمیایی سرم در مولدین نارس،  : 3جدول 

شاخص  

 )%(گنادی

 کلسیم

 (لیتردسی/گرممیلی)

 منیزیم

 (لیتردسی/گرممیلی)

 پروتئین

 (لیتردسی/گرم)کل

 گلوکز

 (لیتردسی/گرممیلی)

 c2/0±21/2 b82/0±29/0 a28/0±11/2 b21/0±21/2 b1/2±881 سمولدین نار

 b28/8±1/28 a11/0±11/2 a81/0±21/2 b82/8±18/2 c29/0±11 مولدین درحال رسیدگی

 a01/0±21/22 b02/0±01/0 a11/0±21/2 a11/0±18/1 a91/82±12/822 مولدین رسیده

 .هاستبین میانگین( p< 02/0)دار حروف انگلیسی متفاوت در هرردیف بیانگر وجود اختالف معنی

 

 بحث
( سدیم، پتاسیم، فسفر و کلسیم)ها میزان الکترولیت

 دهندهای بدن را انجام میهای مختلف تعادلی یونمکانیسم

(Clarke ،8991) .های فاکتورهای شیمی خون در بین گونه

برداری، های نمونهدلیل روشمختلف ماهی ممکن است به

 ت، سن، زیستگاه و نوع تغذیه متفاوت باشندهای آزمایشاروش

(Sakamoto  ،2008و همکاران) .های چنین، استرسهم

محیطی از عواملی هستند که شرایط ماهی را تحت وضعیت 

 (.8211ثابت وهمکاران، شفیعی)کنند پرورشی محدود می

ارزیابی وضعیت سالمت موجود اغلب توسط بررسی تفاوت 

به . شودیزان طبیعی آن حاصل میوضعیت فیزیولوژیکی با م

برخی از نویسندگان افزایش میزان گلوکز را به  همین دلیل

 داننددلیل ضعف و یا حتی وجود یک بیماری در جاندار می

(Davis  وLawrence ،8991)  اما، در برخی دیگر از مطالعات

. (8990و همکاران،  Wood) چنین تغییراتی را گزارش ندادند

داری در میزان ارد ممکن است تفاوت معنیدر بعضی از مو

گلوکز خون مشاهده نشود، چراکه در شرایط استرس ماهی به 

کند، زیرا یکی از زا نظیر، گلوکز را مصرف میسرعت مواد انرژی

 موجود عملکردهای سیستم عصبی مرکزی حفظ تعادل 

ای در باشد که نقش عمدهگلوکز یک هیدروکربن می. باشدمی

در شرایط . (Lucas ،8991) انرژی زیستی جانور داردتأمین 

های آدرنالین و های کرومافین هورمونزا سلولاسترس

و همکاران،  Reid) کنندداخل خون ترشح مینورآدرنالین را به

چنین هورمون کورتیزول از طریق ها و هماین هورمون. (8991

و  Iwama) دهندگلیکوژنز در ماهی تولید گلوکز را افزایش می

ای طور گستردهبنابراین میزان گلوکز سرم به. (8999همکاران، 

در مطالعه . باشدعنوان شاخصی برای استرس در ماهی میبه

چنین مولدین رسیده حاضر میزان گلوکز در مولدین نارس و هم

رسیدگی بوده است  تر از مولدین درحالتاسماهی ایرانی بیش

زا در صید و حمل و نقل سترسدلیل شرایط اکه ممکن است به

دلیل چنین، در مولدین رسیده بههم. مولدین نارس باشد

استرس ناشی از تزریق هورمون و دستکاری مولدین جهت انجام 

در حالی که مولدین . تکثیرمیزان گلوکز خون افزایش یافته است

درحال رسیدگی در شرایط مساعدتری نسبت به مولدین نارس 

تری پس از ها با فاصله زمانی طوالنیی از آنگیرداشتند و خون

تری بنابراین، در شرایط آرام. صید و حمل و نقل صورت گرفت

بنابراین، وجود عوامل . نسبت به مولدین نارس قرار داشتند

تواند دلیلی بر افزایش میزان گلوکز در استرس زا در محیط می

 .مولد تاسماهی ایرانی باشد

ومین و گلوبولین در پالسمای میزان پروتئین کل، آلب
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عنوان یک شاخص پایه جهت تشخیص وضعیت ماهیان به

افزایش . گیریدسالمت و شرایط ماهی مورد استفاده قرار می

دلیل افزایش سنتز تواند بهمیزان پروتئین پالسما می

و  Svoboda) ها جهت رشد و تکامل افراد باشدایمنوگلوبولین

ر برخی منابع بیان شده است که چنین دهم (.2008همکاران، 

میزان پروتئین پالسما با تغییر در دمای محیط تغییر خواهد 

ترین میزان پروتئین در دماهای باال و در طوری که بیشکرد به

ترین میزان آن در فصل زمستان تابستان مشاهده شده و کم

عالوه براین بیان . (2001و همکاران،  Bayir) مشاهده گردید

. یابدکه میزان پروتئین با افزایش سن افزایش می شده است

چنین، دارای نوسانات فصلی متناسب با تکامل گنادی در هم

و همکاران،  Rehulka) باشدتر میهای ماهیان عالیگونه

علت کم ( 8290)در تحقیقی توسط عبدالهی و ایمانپور . (2002

د بودن میزان پروتئین در پالسمای مولدین ماهی دهان گر

در . دریای خزر را عدم تغذیه در طی مهاجرت بیان کردند

مراتب مطالعه حاضر میزان پروتئین کل در مولدین رسیده به

دلیل نیاز به پروتئین تواند بهکه می. تر از مولدین نارس بودبیش

نتایج این پژوهش با نتایج . جهت رشد و تکامل تخمدان باشد

ها نیز بیان آن. وانی داشتخهم( 8211)ثابت و همکاران شفیعی

تر از کردند که میزان پروتئین در مولدین در حال رسیده بیش

 .مولدین نارس است

بسیاری از محققان ارتباط بین میزان کلسیم و رسیدگی 

-Linares؛Stahl ،2001) اندگنادی را به اثبات رسانیده

Casenave  ،؛ 2002و همکارانWebb  وfeist ،2002) .

ان آزادسازی استرادیول منجر به افزایش میزان افزایش میز

در مولدین . شودکلسیم خون در طی رسیدگی تخمدان می

های باند سازی قرار دارند پروتئینای که در مرحله زردهماده

در . شودطور عمده توسط تخمک جذب میشده با کلسیم به

دلیل باند واقع افزایش میزان کلسیم پالسما در این مرحله به

-Linares)باشد های زرده میهای آزاد با مولکولشدن کلسیم

Casenave   ،بنابراین، افزایش کلسیم در (. 2002و همکاران

های زرده در تخمک در ارتباط مولدین ماده با تجمع گرانول

در این تحقیق نیز در . (Takada ،8911و  Oguri) باشدمی

سازی فرایند زرده کهدلیل اینمولدین نارس تاسماهی ایرانی به

 ها هنوز صورت نگرفته است میزان کلسیم سرم خون در آن

باشد که با نتایج محققین تر از مولدین درحال رسیدگی میکم

و  Linares-Casenave؛ Stahl ،2001)خوانی دارد دیگر هم

 . (feist ،2002و  Webb؛ 2002همکاران، 

کمیل شده سازی تچنین در مولدین رسیده فعالیت زردههم

سازی مصرف و کلسیم موجود در خون در طی فرایند زرده

 .گردیده است و میزان آن در خون کاهش یافته است
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Abstract 

In present study, we investigated and compared serum biochemical (Calcium, Magnesium, 

Total Protein and Glucose) levels in three groups of female Persian sturgeon (A. persicus). 

The gonadal maturation was determined by gonadosomatic index (GSI).  There was 

significant difference among GSI in three groups of female Persian sturgeon (P<0.05). The 

lowest GSI belonged in immature female and the highest GSI belonged in mature females. 

The result showed that, there was significant difference among calcium, total protein and 

glucose levels in three groups of female Persian sturgeon (P<0.05). Calcium level in maturing 

females (2.86±0.78 mg/dl) was higher than in immature (0.29±0.12 mg/dl) and mature 

females (0.07±0.05 mg/dl). While, total protein level in mature female (6.71±0.87 g/dl) was 

higher than in immature (2.37±0.28 g/dl) and maturing females (2.81±1.13g/dl). The level of 

glucose in maturing, immature and maturing females was measured 132.63±12.98 mg/dl, 

118±3.7 mg/dl and 78±0.29 mg/dl, respectively. No significant difference observed in 

magnesium concentration of three groups of female Persian sturgeon (P>0.05). 
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