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بررسی برخی فاكتورهای بيوشيميايی سرم خون های قرمز و شناسی گلبولبافت

 ( خليج فارسChiloscyllium punctatumدار )گربه كوسه لکه

 
 

 

 931 پستی:صندوق ،اهواز چمران شهید دانشگاه دامپزشكی، دانشكده پایه، علوم گروه   *:بصير زهرا 

 خرمشهر،دریایی علوم و فنون دریایی، دانشگاه علوم دانشكده، دریا شناسیزیست گروه: عبدي رحيم  

 661پستی:صندوق

 

 
 9313 شهریورپذیرش: تاریخ                9313 خردادتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 تشخیص هایراه بهترین از یکی هاغیرالکترولیت و هاالکترولیت خون شامل سرم بیوشیمیایی و هماتولوژی آنالیز و بررسی

دار قطعه گربه کوسه لکه 03کنند. دراین تحقیق تعداد می تغییرات دستخوش آن را متعددی باشد که عواملمی آبزیان در بیماری

(Chiloscyllium punctatumبا خصوصیات زیست )خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند.  سنجی مشابه از هر دو جنس از

کلسترول،  خون شامل گلوکز، بیوشیمیایی گیری پارامترهایاندازه ،آمیزی، تهیه گسترش و جداسازی سرمگیری، رنگپس از خون

 به کورتیزول و سطوح اتوآناالیزراسپکتروفتومتر و  از دستگاه استفاده گلیسرید باکورتیزول، کراتینین و تری پروتئین کل، اوره، آلبومین،

هسته یك  بوده و واجدبیضی  صورتهها بنشان داد که این سلولگلبول قرمز انجام پذیرفت. نتایج میکروسکوپی حاصل از RIA روش 

مین بوده است استثنای آلبوگیری شده بهدار بین فاکتورهای اندازهچنین نتایج حاکی از عدم وجود اختالف معنیاند. همدر مرکز بوده

(30/3<Pهم .)ترین مقدار در هر دو جنس، گلوکز و اوره در جنس نر ترین و کمترتیب دارای بیشچنین مقادیر کلسترول و کراتینین به

تر گزارش گردید. یسرید در جنس ماده نسبت به جنس نر بیشگلیترتر اما آلبومین، کورتیزول، پروتئین کل و نسبت به جنس ماده بیش

دار در تحقیق حاضر دارای تشابه و اختالفاتی با سایر آبزیان بوده که گزارش گردیده گربه کوسه لکهفاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون 

 است.
     

  دار، خليج فارسگربه كوسه لکه ،خون، بيوشيمياييفاكتورهاي : کلمات کلیدی:

 z.basir@scu.ac.irپست الكترونیكی نویسنده مسئول:  *

mailto:z.basir@scu.ac.ir
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 مقدمه

دار براساس مطالعات مشخص گردید که گربه کوسه لکه       

(Chiloscyllium punctatum داراي )بوده و  باریک يبدن و دم

روي بر ي یهابرجستگيداراي انحنا و فاقد قسمت جلوي پوزه 

هاي بالهچنين هم .(6002و همکاران،  Flynnباشد )ميتنه 

و اي روشن بالغ قهوههاي جنسپشتي بزرگ و رنگ بدن در 

هاي مورب و ها با لکهبدون یک طرح رنگي ولي در جوان معموالً

هاي اسپيراکل درشت و در سوراخ .(Good ،6002باشد )ميتيره 

 پلک سوم فاقد ها کوچک و چشم ها قرار دارند،پشت چشم

 2و داراي بيلک در بخش قدامي سوراخ بيني داراي سباشند. مي

ها در باالي شکاف آن ۳تا  6جفت شکاف آبششي کوچک که 

این . (6002و همکاران،  Zhou) اي قرار دارندقاعده باله سينه

اسر تتر در مناطق ساحلي و در نزدیک کف دریا سربيشآبزیان 

و همکاران،  Vecseiکنند )خليج فارس و دریاي عمان زیست مي

ترین یک بافت سيال یکي از مهم صورتهبخون، . (600۳

تحت تأثير حاالت  وبوده  هادر کوسه مایعات بيولوژیک بدن

فيزیولوژیک و پاتولوژیک، از جمله عوامل بدن موجود مختلف 

و  Asadi) گرددتغيير مي ترکيبات آن دستخوش نوسان و

در اختيار داشتن مقادیر طبيعي  بنابراین .(6002همکاران، 

هاي بيماري ها درآن تغييرات چگونگي خوني و بررسي پارامترهاي

هاي بيماري مختلف از ابزارهاي مهم تشخيص در بسياري از

در رابطه با آبزیان و از خاطر داشت که هباید ببوده است.  آبزیان

با تعيين مقادیر طبيعي  نيز، این مهمها ها و کوسهجمله ماهي

براي مقایسه و مهم و شاخصي  مبناعنوان پارامترهاي خوني به

 ها مورد تأکيد قرار گرفته استدر تشخيص بيماري قضاوت

(Nakaya  ؛ 600۳و همکارانBenetick  ،6000و همکاران). 

ميزان و ها و سپرماهيان خون کوسهدر ظرفيت حمل اکسيژن 

و فشار نسبي اکسيژن  واقعي اکسيژن به عوامل زیادي از جمله،

 آندما و ميزان فعاليت ميزان ، pHاکسيدکربن در محيط، دي

و همکاران،  Ballard ؛6002 ،همکاران و Sreenivasa) دارد بستگي

دار از هاي این خانواده، مانند گربه کوسه لکه(. کوسه6002

باشد که از سواحل و خوریات خليج فارس هایي ميجمله کوسه

ر واقع شده ههمانند خور درویش که در ناحيه بندر امام و ماهش

هاي گربه کوسه خانواده اعضاي ها ازکوسه شوند. اینمي صيد است

و  Musickباشند )ميبلند و بومي سواحل اقيانوس آرام و هند دم

ها ها در آکواریومچنين، پرورش این کوسههم .(6002همکاران، 

علت اندازه کوچک غيرمهاجر بودن و داشتن باشد و بهرایج مي

 ها زمينه تحقيقات آزمایشگاهي فراواني هستندخوي آرام آن

(Morris ،6000 ؛Rehulka   ،به6002و همکاران .) دليل این

آل براي گونه گربه کوسه یک مدل ایده خصوصيات فيزیکي،

 باشد.مطالعات بيولوژیکي در سطح آبزیان مي

 

 هاشمواد و رو
قطعه گربه  ۳0براي این منظور در این پژوهش تعداد        

( از هر دو جنس با Chiloscyllium punctatumدار )کوسه لکه

شمالي  قسمت درویش در سنجي مشابه از خورزیست خصوصيات

فارس که در منطقه ماهشهر قرار دارد و در زمستان سال  خليج

 طریق از گيريخون صيد گردید. پس از صيد، عمليات 0۳36

در آزمایشگاه  هاکوسه مخرجي باله پشت دمي و از سياهرگ

 صورت دریا دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر شناسيزیست

 ميزي گيمسا، آگرفت. پس از تهيه گسترش خوني و رنگ

 دقيقه ده مدتهب 2000دور  با خون سرم، جداسازي منظورهب

 به سمپلر از استفاده با آرامي جدا وها بهسرم .شد سانتریفوژ

 بيوشيميایي، آناليزهاي زمان تا و شد منتقل هاي اپندورفویال

جهت  شدند. دارينگه گرادسانتي درجه- 20 دماي با در فریزر

ليتر خون شامل گلوکز )دسي بيوشيميایي جداسازي پارامترهاي

ليتر گرم(، آلبومين )دسيميلي/ليترکلسترول )دسي گرم(،ميلي بر

 گرم(،ميلي/ليترگرم(، اوره )دسي/ليتر)دسي پروتئين کل گرم(، بر

گرم( و ميلي/ليترنانوگرم(، کراتينين )دسي/ليترکورتيزول )دسي

 دستگاه از استفاده با گرم(ميلي/ليتر)دسي گليسریدتري

 و اتوآناالیزر  lightwave-S2000 UV/VIS اسپکتروفتومتر مدل

انجام پذیرفت. RIA روش به کورتيزول و سطوحAlpha- 6 مدل

 گيرياندازه جهت استفاده مورد هايدر این تحقيق کيت

 شيمي تهيهزیست و آزمون پارس شرکت خوني از پارامترهاي

افزار نرم از حاصل، هايداده تحليل و تجزیه ،مطالعه جهت .گردید

SPSS  افزارو جهت رسم نمودارها از نرم 02نسخه Excel 

 . استفاده گردید

 

 نتایج
 هايکوسه سنجيتحقيق براساس نتایج زیست این در       

  67/27±2/۳طول کل داراي ميانگين ترتيببه ماده، و نر جنس

 67/0262±66/062وزني  متر و ميانگينسانتي 67/22±66/2 و

 اري بيندمعني اختالف که بودند گرم ۳2/0200±62/002 و

. نتایج ميکروسکوپي (P>02/0نداشت ) وجود هاآن و وزن طول

بيضي  صورتهها بنشان داد که این سلولگلبول قرمز حاصل از 
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 هايگلبولچنين باشند. همدر مرکز ميهسته یک  بوده و واجد

 ميکرون و عرض 6۳±0ها که طول آن بودهبزرگ  نسبتاًقرمز 

 0براساس جدول  (.0 شکلاست )ميکرون متغير  07±0ها آن

 پارامترهاي بيوشيميایي از برخي معيار انحراف ميانگين و مقادیر

 بين که است شده داده نشان هاي مورد مطالعهخون کوسه سرم

 جز در موردهدار بمعني اختالف شده بيان مقادیر از کدامهيچ

 ترتيب دارايآلبومين وجود ندارد. مقدار کلسترول و کراتينين به

و  0جدول ) اندترین مقدار در هر دو جنس بودهترین و کمبيش

چنين مقادیر گلوکز و اوره در جنس نر . هم(۳و  6هاي شکل

تر اما مقادیر آلبومين، کورتيزول، نسبت به جنس ماده بيش

جنس ماده نسبت به جنس نر يسرید در گليترپروتئين کل و  

 تر گزارش گردید.بيش

 

 

 
فلش های بیضی )دار با هستهخون گربه کوسه لکهقرمز  هایگلبول: نمای میکروسکوپی 2شکل

( 011Xهای کروی )فلش عمودی( )افقی( و هسته  
 

 دار نر و ماده: میانگین و خطای استاندارد میانگین مقادیر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در سرم خون گربه کوسه لکه0جدول        

 گلیسریدتری

 (گرمميلي/ليتردسي)

 کراتینین

 (گرمميلي/ليتردسي)

 کورتیزول

 (نانوگرم/ليتردسي)

 کلسترول

 (گرمميلي/ليتردسي)

 اوره

 (گرمميلي/ليتردسي)

 پروتئین کل

 (گرم/ليتردسي) 

 آلبومین

 (گرم/ليتردسي)

 گلوکز

 (گرمميلي/ليتردسي)

 فاکتور  

 

 جنس

 نر 7/62 ± 7/۳ 7/6 ± 7/0 2/۳ ± 22/0 7/0 ± ۳۳/0 67/73 ± 3/۳ 6/2 ± 22/0 0/0 ± ۳۳/0 ۳7/70 ± 3/6

 ماده ۳/62 ± 7/2 2/۳ ± 2/0 ۳/2 ± 27/0 ۳/0 ± 67/0 66/72 ± 3/2 7/2 ± 2۳/0 0/0 ± ۳2/0 66/76 ± 0/۳

 
 

 
گرم(، پروتئین /لیتردهنده مقدار آلبومین )دسینشان yفاکتورهای بیوشیمیایی و محور  xمطابق نمودار که محور : 2شکل 

 باشد( میگرممیلی/لیتردسیکراتینین )( و نانوگرم /لیتردسیگرم(، کورتیزول )میلی/لیترگرم(، اوره )دسی/لیترکل )دسی

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

نر

ماده
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 yگلیسرید و محور دهنده فاکتورهای بیوشیمیایی شامل  گلوکز، کلسترول و  ترینشان  xمطابق نمودار که محور : 3شکل 

 باشدگرم( میمیلی/لیتردهنده مقدار )دسینشان

 

 بحث
 دو موا اکسيژناز کارهاي اصلي خون مایعي رساندن        

هاي ها و کمک به دفع مواد زائد از بافتکننده به بافتتغذیه

 ها مي باشد. این مایع بهبدن و دفاع در برابر ميکروارگانيسم

هاي بدن منتقل شده و هم یک ، به تمام قسمتهارگتوسط 

 هايسلولاي از شود که شامل مجموعه، محسوب ميبافتنوع 

رسانند. این انجام ميویژه است که وظایف و اعمال خاصي را به

باشند شناور مي پالسمااي مایعي به نام ر ماده زمينهدها سلول

(Rehulka براساس بررسي متون گوناگون 6002همکاران،  و .)

 ترکيبات با رابطه ناکافي در مشخص گردید که اطالعات

دار خليج لکههایي همانند گربه کوسه گونه خون بيوشيميایي

عوامل  با رابطه در محدود چنين اطالعاتفارس وجود دارد. هم

 محيطي و عوامل فاکتورهاي از جمله پارامترها، براي این مؤثر

 براي معياري و پایه عنوانتواند بهفيزیولوژیک این تحقيق مي

 .سالمت و بيماري در گونه مورد مطالعه باشد مقایسه حالت 

و  مهم اطالعات خون بيوشيميایي پارامترهاي مقادیر تعيين

سالم  و آلوده هاينمونه مدیریت و تشخيص جهت در حياتي

 پارامترهاي برخي یک تحقيق مشابه با مطالعه کنند. درمي فراهم

 آاليقزل ماهي غيرالکتروليتي خون مانند گلوکز در و آنزیمي

 با که روزه نشان داد 22 دوره یک در یافته کمان پرورشرنگين

 مطالعه چنين درشود. همسن باعث کاهش ميزان آن مي افزایش

 تر از جنسمقدار اندکي بيش نر جنس براي گلوکز مقدار حاضر

 سرم خون در آن مقدار با مقایسه در که آمد بود دستبه ماده

دار بوده است اما از لحاظ آماري معني تراندکي کم هاگونه سایر

و همکاران  Rehulka؛ 6002همکاران، و  Hazonنبوده است )

 حاضر یک عنواناز  آبزیان به در بسياري طورکليبه (.600۳

از جمله  مختلف هايگونه توليدمثلي مهاجرت آغاز در کلي قانون

 باشند،مي خود خون در از گلوکز باالیي مقادیر داراي هاالمپري

همکاران،  وAllen شود )مي آن کاسته مقدار از تدریجبه که

 آالماهي قزل چنين گزارش کردند که در(. محققين هم6002

 وزن بيشينه در هنگام را خون سرم گلوکز و کل پروتئين ترینکم

 باشند. در تحقيق حاضر مقدار کلسترول در جنسمي دارا گناد

 از بخشي تر بوده است. کلسترولنر اندکي از جنس ماده بيش

 و صفرا براي سازپيش عنوان یکبه و ها بودهسلول دیواره ساختار

 کلسترول گردد. مقدارمي محسوب استروئيدي هاينيز هورمون

 با برخوردار بوده که  باالیي گزارش شده در این تحقيق از مقدار

 Capae) خواني داردهم هاگونه سایر مورد در آمده دستنتایج به

 دسته(. نتایج ب6002و همکاران،   Kruger؛6002 ،و همکاران

خصوص ميزان کورتيزول در دو جنس کوسه مورد  آمده در

تر مطالعه اندکي تفاوت نشان داد که در جنس ماده بيش

 متعددي را مختلف عوامل مطالعات گزارش گردید. محققين در

ها بيان کردند که این خصوص دخيل دانسته و در گزارش در

تراکم ، (6002همکاران،  و Dasاسترس ) عوامل متعددي شامل 

(Percin  ،نوع6002و همکاران ،) و طراحي مطالعه، مورد گونه 

و همکاران،  Mazon) هاستآن ترینمهم جمله از شرایط آزمایش

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

گلوکز کلسترول تري گليسرید

نر

ماده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
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 دوره طول به زااسترس عامل به یک پاسخ طورکلي(. به6002

 دارد  بستگي آن تأثيرگذاري شدت آن و معرض در قرارگيري

(Takabe  ،هم6006و همکاران .)ژنتيکي هايزمينه چنين تأثير 

 نيز خاص زاياسترس عامل یک به پاسخ و شدت نوع در ماهيان

 بررسي این در و است گرفته قرار توجه موردBarton مطالعه  در

 Scaphirhynchus)پاليد  استروژن گونه سه کهاین رغمعلي او

albus) کپورمعمولي (Cyprinus carpio) کمان رنگين آاليقزل و

(Oncorhynchus mykiss) زاياسترس عامل یک معرض در 

 دقيقه در معرض هوا قرار گرفته بودند ۳0مدت یعني به مشابه

 را برابري 62و  00، 0افزایش  ترتيببه کورتيزول سطوح ولي

 فاکتورهاي (. نوسان6002و همکاران،  Schaaf) دادند نشان

 سطوح اوره، آلبومين و تري تغيير جمله از خون بيوشيميایي

عوامل  تأثير تحت که بيولوژیک هايشاخص عنوانهگليسرید ب

و  دارينگه نقل، و حمل کاري،استرس دست ، صيد نظير محيطي

 اهميت داراي گيرند،مي قرار غيره و آب فيزیکوشيميایي خواص

؛ 6007و همکاران،  Rodriguez-Cabello) باشدمي سزایيهب

Musick  در بيوشيميایي هاياغلب شاخص  (.6002و همکاران 

زا همانند آلودگي با مواد نفتي و مشتقات آن استرس عوامل برابر

 هاآن مقدار گردد، ودر سواحل خليج فارس نيز مشاهده مي که

 و Zabelinskiiباشد )این عوامل مي شدتبه وابسته معموالً

 نر جنس دو هر در خون سرم  در اوره اختالف(. 6002همکاران، 

 دراختالف  کهطوريهب نيز مشاهده شد 0که در جدول  ماده و

  2/0±02/0 مادههاي این مقدار نسبت به کوسه نرهاي کوسه

باشد که با مطالعه محققين دیگر که گزارش کردند که به مي

خواني دارد باشد همتر در جنس نر ميعلت فعاليت بيش

(Piermarini  ،6000و همکاران.) آلبومين و  يفاکتورها مقایسه

 نر جنس دو مورد در حاضر مطالعه در گليسریدبه تبعيت آن تري

این دو در جنس ماده را نشان داد.  از باالتري سطح وجود ماده و

 در ایمني باالتر سطح دهندهنشانبراساس مطالعات این عامل 

 از عوامل مختلفي داشت توجه باید باشد وليمي ماده جنس

 هستند اثرگذار هاآن سطح بر محيطي هاياسترس جمله

(Remyla  ،6007و همکاران .)Benetick ( با 6000و همکاران )

 Ictalurusبررسي بر روي کراتينين خون گربه ماهي روگاهي )

punctatusليتر اعالم کرده که با گرم بر دسي 2/0را ( مقدار آن

دار بسيار نزدیک بوده و گربه کوسه لکهدست آمده در همقدار ب

تر گزارش گردیده را نسبت به ماهي قره برون بيشمقدار آن

 پارامترهاي مجموع (. در6000و همکاران،  Benetick)است 

 با توجهي ها و تشابهات قابلدر گونه مورد مطالعه تفاوت خوني

 اهميت به توجه با تر داشته است وعالي هايگونه سایر

 دستبه نتایج کهجایيآن از و هاگونه مدیریت در فاکتورها این

 مورد در زمينه این در شده ارائه تنها منبع تحقيق این در آمده

 است اميد باشد،مي دار خليج فارسگربه کوسه لکهسرم خون 

 مدیریت چنينو هم آتي تحقيقات خوبي براي زمينه تحقيق این

 .سازد فراهم موجود هايسایر گونه و گونه این
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