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 شیمیایی پالسما و سرم خون در بیو مقایسه برخی فاکتورهای 

 و  (Acipenser persicus)ماهی ایرانی تاس ،(Huso huso)ماهی فیل

 (Rutilus rutilus caspicus) کلمه خزری 
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 چکیده

های باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین و ثبت تفاوتخون ابزار مهمی در بررسی وضعیت فیزیولوژیکی یک ارگانیسم می
ماهی ایرانی تاس و (Huso huso)ماهی فیلاستخوانی، -ی غضروفیدوگونه خون شیمیایی پالسما و سرمبیوموجود بین فاکتورهای 

(Acipenser persicus)  ،کلمه خزری  با یک گونه استخوانی (Rutilus rutilus caspicus) ، انجام گردید. جهت دستیابی به این
گرمی، از مراکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی و سیجوال  2-3و   3-5ترتیب با میانگین وزنی کلمه بههدف، ماهیان خاویاری  و 

پروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نگهداری شدند. کلیه شرایط )استان گلستان( تهیه و در مرکز تحقیقات آبزی
گرم در لیتر میلی 9/7 و اکسیژن pH 5/7 ،گراددرجه سانتی 23وره پرورش ها کامالً یکسان )دمای آب طی دمحیطی، برای همه تانک

گیری بار در روز تغذیه با غذای تجاری( در نظر گرفته شد. جهت مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی پالسما و سرم خون ماهیان خون 2و 
(، کراتین فسفوکیناز ALT، آالنین آمینوترانسفراز )(ASTخون )آسپارتات آمینوترانسفراز ) انجام و بررسی پارامترهای بیوشیمیایی

(CPKطبق روش ) دست آمده از بررسی داری در مقادیر بههای استاندارد صورت گرفت. تفاوت معنی(، آلبومین ، پروتئین کل و گلوکز
ماهی و کلمه خزری( مشاهده تاسماهی، (، آلبومین سه گونه )فیلCPK(، کراتین فسفوکیناز )ALTفاکتورهای آالنین آمینوترانسفراز )

که مقادیر تر از مقادیر آلبومین سرم بود، درحالی(. هرچند در این مقایسه مقادیر آلبومین پالسما در هر سه گونه کم≤55/5P) نشد
ALT داریرغم عدم معنیپالسما علی (55/5P>در هر سه گونه بیش ) تر از مقادیرALT  سرم بود. مقادیر گلوکز سرم و پالسمای

تر از سرم بود. در مورد ها مقادیر گلوکز در پالسمای خون بیش( که در تمامی نمونه≥55/5Pخون تفاوت معنی داری را نشان دادند )
روتئین کل سرم در هر سه دست آمده از سرم بود. پهتر از مقادیر بدست آمده از پالسما بیشهنیز در هر سه گونه مقادیر ب  ASTفاکتور

جاکه در مطالعه حاضر در (. از آن≥ 55/5P) دار بوددست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه معنیتر از پروتئین کل پالسما بهگونه بیش
حیط طبیعی تر وضعیت پالسمای خون به مرسد با توجه به تشابه بیشنظر میهایی دیده شد، بهبرخی فاکتورها در پالسما و سرم تفاوت

 تر باشد.های مورد بررسی ارجحخون، استفاده از پالسما در گونه
 ماهی ایرانی، کلمه خزریماهی، تاسپالسما، سرم خون، فیل کلمات کلیدی:

 roghi_safari@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
شناسی برای دستیابی به وضعیت اهمیت پارامترهای خون       

منظور ارتقا، توسعه و بهبود پرورش، فیزیولوژی مناسب به

ویژه بهداشت، سالمت و فیزیولوژی تولیدمثل و تکثیر آبزیان و به

)کاظمی و همکاران، باشد ماهیان بسیار واضح و مبرهن می

شناسی و بیوشیمیایی خون (. در حقیقت فاکتورهای خون9831

توانند اطالعات گیری میعنوان اولین تغییرات قابل اندازهبه

زیادی در رابطه با وضعیت سالمت آبزیان، اثر مواد سمی بر 

ای و دارویی های تغذیهآبزیان، ارزیابی اثرات مواد مغذی و مکمل

عنوان بخش و به (6002و همکاران،  Rose) ار دهنددر اختیار قر

اصلی بسیاری از مطالعات علوم شیالتی محسوب گردند. بررسی 

های مختلف علوم شیالتی بیوشیمیایی خون در زمینه فاکتورهای

 گیردبا استفاده از آنالیز پالسما و یا سرم خون صورت می

(Koaud  ،؛6099و همکاران Kim  ،6003و همکاران.)  پالسما

صورت شناور در مایعی بین سلولی است که عناصر سلولی را به

از پالسما را آب و مابقی را  %10خود جای داده است. حدود 

دهد. مواد آلی پالسما مواد معدنی و آلی محلول تشکیل می

ها، ها و ایمونوگلوبینها )آلفا، بتا، گاما گلوبولینشامل پروتئین

ها(، ها، آنزیمبادینعقاد خون، آنتیها، فاکتورهای اآلبومین

ها هستند و مواد معدنی ها، لیپیدها و هورمونکربوهیدرات

های معدنی ها و سایر نمکپالسما نیز متشکل از الکترولیت

شمار پالسما به دهندهها نیز از دیگر مواد تشکیلاست. ویتامین

  Hurbec؛9831 ستاری و همکاران،؛ Nordlie ،6001روند )می

. سرم بخش مایع بدون فیبرینوژن خون یا (Smith ،9111و 

دهنده آن مشابه پالسماست با همولنف است که مواد تشکیل

تفاوت که عاری از فاکتورهای انعقاد خون است. برای این

داران پس از لخته شدن خون بر جداسازی سرم خون در مهره

وسیله سانتریفوژ، اثر تبدیل فیبرینوژن به فیبرین نامحلول، به

گردند )کاظمی و همکاران، های خونی فیبرینوژن جدا میسلول

شناسی انتخاب نوع ماده ضد انعقادی (. در مطالعات خون9831

های خون بگذارد شکل و ساختار یاخته برترین اثر سو را  که کم

برای جلوگیری از انعقاد  از اهمیت باالیی برخوردار است، معموالً

گروه ماده ضدانعقاد اکساالت و سیترات  6 ،هیخون در ما

گردد. نحوه عمل بسیاری از مواد ضد انعقاد، پیوستن استفاده می

ها به یون کلسیم است، در این میان فقط ماده ضدانعقاد آن

جای پیوستن ههپارین است که از قاعده فوق طبیعیت نکرده و ب

فعالیت به کلسیم و خارج کردن آن از محیط خون، مانع از 

کاظمی ؛ 6001و همکاران،  Mohri) گرددپروتئین ترومبین می

های خونی بین سرم . در مورد تفاوت آنالیت(9831و همکاران، 

و پالسما در ماهیان مطالعات زیادی انجام نشده است و تنها 

در  (9112و همکاران ) Hurbec محدود به مطالعاتی نظیر

ترتیب پالسما  که به های پتاسیم و فسفر سرم ومقایسه یون

تری را در سرم نسبت به پالسما گزارش میزان باالتر و پایین

در  Smith (9111) و Hurbec ای که توسطشده است و مطالعه

آال های قزلمقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما و سرم گونه

ماهی راه راه، تیالپیا و هیبرید باس راه راه صورت پذیرفت و گربه

ت برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی را بین پالسما و سرم اوفو ت

 باشد.نشان داد، می

تواند که می است خون بیوشیمیایی فاکتورهای از یکی گلوکز       

های مهم در تعیین وضعیت فیزیولوژیک عنوان یکی از شاخصبه

(. با افزایش 6001و همکاران،  Saera-Vilaکار رود )ماهی به

ها ذخایر های دیگر در بعضی گونهمتابولیتمصرف گلوکز و 

ها پروتئیندر مرحله بعد  ها کاهش یافته وچربیو گلیکوژن 

 (.9111و همکاران،  Iwama)شوند انرژی شکسته می تامین برای

 یکی ازنیز  (CPK enzyme)فسفوکیناز  کراتین آنزیم       

 در انرژی تولید در است که بدن ایمنی دستگاه بر موثر عوامل

 یافت هاسلول اکثر در آنزیم دخالت دارد. این هوازیبی شرایط

 مختلف هایبافت در آن از های مختلفیاما ایزوفرم شود،می

 حضور CPK-MMایزوفرم  های عضالنیسلول در که دارد وجود

 کراتین آنزیم افزایش به محققین هایبررسی دارد. تریبیش

 شده گزارش داشته و اشاره بدنی شدید فعالیت اثر در فسفوکیناز

 هایآسیب دهندهخون، نشان در آنزیم این افزایش که است

 .باشدالتهابی می شرایط و بافتی

آمینه انتقال یک گروه آمین از یک اسیدآمینوترانسفرازها        

 نمایند، بهرا به ملکول دیگر بدون آزاد شدن آمونیاک کاتالیز می

 آنزیم آسپارتات گویند.ترانسفراز میآمینوها همین دلیل به آن

 سرم آمیناز گزالو استیکنام ترانسبه (AST) فرازآمینوترانس

(SGOT)  فرازآمینوترانسو آالنین (ALT) نام آمینازنیز به 

 و  Haschekاست )مشهور  (SGPT)سرم گلوتامیک پیرویک 

 مین برگشتهای انتقال آجا که واکنش(. از آن6090همکاران، 

 دست آمده از واکنش مذکورهباشند و اسیدهای کتو بپذیر می

 گیرنددر سنتز کربوهیدرات جدید مورد استفاده قرار می

 آمیناز در متابولیسمهای ترانسبنابراین آنزیم )گلوکونئوژنز(

 و همکاران، Bacankasها نقش دارند )ها و پروتئینکربوهیدرات

6002.) 

های درصد پالسمای خون را پروتئین 90تا  1بین  تقریباً       

دهند که شامل آلبومین، گلوبولین و می تشکیل خون
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ها و سایر عوامل ها، کمپلمانها، آنزیمفیبرینوژن، هورمون

ها توسط کبد و برخی نیز انعقادی خون هستند. اغلب پروتئین

 شوندها توسط سیستم ایمنی ساخته میبادی چون آنتیهم

ترین یکی از عمده نیز آلبومین(. 9831)کاظمی و همکاران، 

(. 6001و همکاران،  Kumarباشند )های سرم خون میپروتئین

ترین پروتئین شود سبکآلبومین که در کبد ساخته می

پروتئین پالسما را تشکیل  %10پالسمای خون است و بیش از 

شود و نیم تجدید می %7دهد. این پروتئین هر روز به میزان می

 طولآلبومین پروتئینی کروی به است. عمر آن هفت تا ده روز

. این است دالتون 2200نانومتر با وزن مولکولی  3/8 عرض و 91

اسیدآمینه تشکیل شده است. سرم  100پپتیدی از زنجیره پلی

 گرادسانتیدرجه  20 دهد و تاراحتی تغییر ماهیت نمیآلبومین به

داری و حفظ هم مقاوم است. آلبومین دارای دو نقش مهم نگه

دهنده بعضی از ترکیبات از قبیل برخی فشار اسمزی و انتقال

روبین، برخی از عناصر معدنی ها، مواد رنگی، بیلیهورمون

جریان خون کمیاب، بسیاری از داروها و اسیدهای چرب آزاد در 

 (.9831است )کاظمی و همکاران، 

( و ماهی کلمه خزری از Acipenseridaeماهیان خاویاری )       

های باشند که در سالهای دریای خزر میترین گونهبا ارزش

های تکثیر طبیعی این جهت تخریب زیستگاهها بهاخیر نسل آن

های محیطی کاهش یافته و رویه و آلودگیماهیان، صید بی

ها جهت ی آنتکثیر مصنوعحاصل از هرساله چند میلیون الرو 

)گروبی و همکاران،  گردندبازسازی ذخایر وارد دریای خزر می

ین ماهیان شیالتی و اقتصادی اجهت ارزش باالی (. به9837

گیرد، ها صورت میبسیاری از مطالعات شیالتی روی این گونه

گیری فاکتورهای اما همواره این سوال وجود دارد که آیا اندازه

فاده از سرم و یا پالسما در ماهیان نتایج بیوشیمیایی خون با است

ای کنون مطالعهجاکه تانشان خواهد داد یا خیر؟ از آن را متفاوتی

گیری شده در روی امکان تفاوت فاکتورهای بیوشیمیایی اندازه

های مورد بررسی صورت نگرفته است، پالسما و سرم خون گونه

شیمیایی مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت مقادیر مواد 

ارزش شیالتی و اقتصادی  موجود در پالسما و سرم در ماهیان با

 Acipenser)ماهی ایرانی ، تاس(Huso huso)ماهیچون فیلهم

persicus) و کلمه خزری  (Rutilus rutilus caspicus) در شرایط

 باشد.پرورشی می

  

 هاشمواد و رو

ماهی ایرانی، ماهیان تاسبچه: ماهی و شرایط پرورشی       

 8-1ترتیب ماهی و کلمه خزری که در وزن رهاسازی )بهفیل

در سال  گرمی در ماهی کلمه( 6-8گرمی در ماهیان خاویاری و 

از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی  9819

و ماهیان استخوانی سیجوال )استان گلستان( تهیه و در مرکز 

برآبادی دانشکده شیالت اصر فضلیپروری شهید نتحقیقات آبزی

زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و محیط

در شرایط نور طبیعی و تعویض مداوم آب و تغذیه با غذای 

داری شده بودند، جهت انجام سال نگهمدت یکتجاری به

ها آزمایش انتخاب شدند. کلیه شرایط محیطی، برای همه تانک

 68طور متوسط دمای آب طی دوره پرورش بهکامالً یکسان و 

بود و طی  ppm  1/7و اکسیژن 1/7برابر  pH ،گراددرجه سانتی

 بار در روز تغذیه  6زمان مطالعه ماهیان از غذای تجاری 

 صورت یک روز در میان انجام شدند. تعویض آب نیز بهمی

 گرفت. می

بیوشیمیایی  جهت مطالعه پارامترهای: خون از گیرینمونه       

 6گیری با استفاده از سرنگ پالسما و سرم خون ماهیان خون

در آزمایشگاه شهید  سی حاوی از طریق ورید دمی ماهیانسی

طبیعی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعناصر فضلی

تیوب  6طور مساوی در انجام گرفت و خون هر ماهی به گرگان

هپارین و دیگری بدون  اپندورف یکی حاوی ماده ضدانعقاد

مشخصات نمونه روی آن ثبت شده بود تقسیم  هپارین که قبالً

ها در مجاورت یخ به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده شد. نمونه

دقیقه سانتریفیوژ  90مدت به g ×8800ها با دور منتقل و نمونه

خون جداسازی شد و تا بررسی پارامترهای  سرم و پالسما ،شدند

(، ASTخون شامل آسپارتات آمینوترانسفراز ) اییبیوشیمی

(، CPK(، کراتین فسفوکیناز )ALTآالنین آمینوترانسفراز )

قرار  گرادسانتیدرجه  -60آلبومین ، پروتئین کل و گلوکز در 

 گرفت.

های آسپارتات آنزیم :سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی       

(  و کراتین ALT) (، آالنین آمینوترانسفرازASTآمینوترانسفراز )

  آناالیزر )پرستیژ( با استفاده از دستگاه اتوCPKفسفوکیناز)

i62( ( و کیت تشخیص پارس آزمونTS.M.91.8.4 با روش )

IFCC (International Federation of Clinical Chemistry ) آنزیمی

 سنجش شد.  (Frankel ،9117و Reitman) طابق دستورالعملم

سنجش کمی گلوکز سرم با استفاده از : سنجش گلوکز       

و کیت آزمایشگاهی تشخیص  )i62 -آناالیزر )پرستیژدستگاه اتو

 Trinder( براساس روش اصالح شده 91000973آزمون ) پارس

 ( صورت پذیرفت. 9121)
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 آلبومین طبق روش: سنجش آلبومین و پروتئین کل       

( و پروتئین کل 9177و همکاران ) Doumasذکر شده توسط 

 گیری شد.( اندازه9132) Tietzذکر شده توسط  طبق روش

ها با استفاده نرمال بودن داده: تجزیه و تحلیل آماری       

اسمیرنوف بررسی شد و تفاوت بین جفت -آزمون کولموگروف

، آلبومین، پروتئین کل و AST ،ALT ،CPKهای مربوط به داده

جفتی با استفاده از  -tگلوکز سرم و پالسما با استفاده از آزمون 

 ( انجام شد.Dytham ،9111( )92)ورژن  SPSSافزار نرم

 نتایج

پالسمای  نتایج حاصل از بررسی پارامترهای بیوشیمیایی       

(، ASTهپارینه و سرم خون ماهیان )آسپارتات آمینوترانسفراز )

(، CPK(، کراتین فسفوکیناز )ALTآالنین آمینوترانسفراز )

)فاکتورهای فاقد  9آلبومین، پروتئین کل و گلوکز ( در جدول 

دار( )فاکتورهای دارای تفاوت معنی 9دار( و شکل تفاوت معنی

 نشان داده شده است.

 

 دارماهی ایرانی و کلمه خزری بدون هرگونه تفاوت معنیماهی، تاسسرم و پالسمای خون فیلبرخی فاکتورهای بیوشیمیایی  :1جدول

 فاکتور/گونه
 ماهیفیل

(Huso huso) 

 ماهی ایرانیتاس

(Acipenser persicus) 

 کلمه خزری

(Rutilus rutilus caspicus) 

 P سرم پالسما P سرم پالسما P سرم پالسما 
 آلبومین

 (لیترگرم بردسی)
72/0±38/8 17/0±38/2 072/0 11/0±20/2 10/0±10/1 077/0 21/0±8/8 62/0±70/8 999/0 

ALT 
 )واحد در لیتر(

10/9±80/1 00/9±00/7 078/0 00/9±00/90 00/9±00/7 011/0 10/6±88/96 10/9±80/3 661/0 

CPK 
 01/2 00/9163±00/90 00/9162±72/96 762/0 00/9188±10/96 00/9180±37/96 726/0 00/9162±00/66 00/9162±00/91 )واحد در لیتر(

 باشد.می 01/0داری در سطح باشد و معنیانحراف معیار می ±صورت میانگین ها بهداده

نشان داده شده است تفاوت  9طور که در جدول همان       

 آلبومین، آالنین آمینودست آمده در داری در مقادیر بهمعنی

( از سرم و CPK( و کراتین فسفوکیناز )ALTترانسفراز )

ماهی و کلمه خزری( ماهی، تاسپالسمای خون سه گونه )فیل

هرچند در این مقایسه مقادیر آلبومین  (،.≤01/0P) مشاهده نشد

که تر از مقادیر آلبومین سرم، درحالیپالسما در هر سه گونه کم

داری در هر سه گونه رغم عدم معنیسما علیپال ALTمقادیر 

های موجود نیز تفاوت 9سرم بود. شکل  ALTتر از مقادیر بیش

 دهد:در سرم و پالسمای خون ماهیان را نشان می
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ماهی ایرانی و ماهی، تاس( سرم و پالسمای خون فیلAST و پروتئین کل)*( فاکتورهای بیوشیمیایی )گلوکز،  دارهای معنیبرخی تفاوت :1شکل 

 کلمه خزری
  

نشان داده شده است، مقادیر  9طورکه در شکل همان       

داری را نشان دادند گلوکز سرم و پالسمای خون تفاوت معنی

تر از در پالسمای خون بیشها مقادیر گلوکز که در تمامی نمونه

 نیز در هر سه گونه مقادیر   ASTسرم بود. در مورد فاکتور

دست آمده از سرم هتر از مقادیر بدست آمده از پالسما بیشهب

تر از پروتئین کل بود. پروتئین کل سرم در هر سه گونه بیش

 دار بوددست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه معنیپالسما به

(01/0P≤ .) 

 

 بحث

 فرآیندهای از بسیاری در مستقیماً خون کهجاییاز آن       

 جاندار بدن کننده تغییراتمنعکس و داشته متابولیک نقش

 وضعیت تشخیص امر در هورمونی و خونی هایاست، ارزیابی

)فالحتکار و  ماهیان از اهمیت باالیی برخوردار است فیزیولوژیک

احتمال وجود دارد که مقدار این (. 9816سارمه، پورحسین

های قرمز ها در سرم و پالسما در جاندارانی که گلبولآنالیت

و  Mohri)دار دارند )از قبیل ماهیان(، مشابه نباشند هسته

 چنین مطالعاتهم. (Smith ،9111و  Hurbec؛ 6001همکاران، 

 برخی در خون سرم بیوشیمیایی روی پارامترهای بر گرفته صورت

پارامترهای  برخی در دارمعنی تغییرات بروز ها نشانگربیماری

 ضرورت نیز دلیل همینباشد. بهمی ماهی خون سرم بیوشیمیایی

 سرم بیوشیمیایی و شناسیخون طبیعی پارامترهای مقادیر ارائه

 متخصصینبسیاری از  تاکید مورد آبزیان مختلف هایگونه در خون

 باشد.های آبزیان میبیماری

       Sano (9120پارامترهای ) ماهی  خون سرم بیوشیمیایی

 و مورد بررسی سالهیک دورهیک در را کمانرنگین آالیقزل

، 981±93/99ترتیب به را کلسیم و کراتینین اوره، گلوکز، میزان

 لیتردسی در گرممیلی 2/92 89/6±، 11/0 993/0±، 26/0±7/8

 16/1 ±62/0و  1/7 ±62/0ترتیب آلبومین را به و تام پروتئین و

 .است نموده لیترگزارشدسی در گرم

       Svetina برخی پارامترهای بر را سن ( اثر6006همکاران ) و 

 درصدی 10 و افزایش مطالعه مورد کپور خون سرم بیوشیمیایی

 گزارش پرورش سوم در سال را تام لیپید درصدی 30 و گلوکز

 کلسترول با رابطه در داریمعنی که تغییراتدرحالی است نموده

 ننمودند. تام مشاهده پروتئین و

در این تحقیق مقادیر گلوکز سرم و پالسمای خون تفاوت        

مقادیر ها تمامی نمونه در که (>01/0P) داری را نشان دادندمعنی

 Hurbec) با نتایج تر از سرم بود کهخون بیش پالسمای گلوکز در

علت در سرم خون به دارد. احتماالًخوانی هم (Smith ،9111و 

های خونی دیرتر تخریب عدم استفاده از مواد ضدانعقاد سلول

های قرمز جاکه گلبول( و از آن9831شده )کاظمی و همکاران، 

 Tiihonen) نمایندساز از گلوکز استفاده می و مکانیسم سوخت در

پالسمای تر از کم خون سرم در گلوکز میزان (Nikinmaa ،9119 و

 باشد. خون می

8
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دست آمده هدر هر سه گونه مقادیر ب ASTدر مورد فاکتور        

میزان فاکتور دست آمده از سرم بود. همقادیر ب از تربیش پالسما از

(Iu/L) AST داری را ماهی ایرانی و کلمه تفاوت معنیدر تاس

 ماهی میزان این فاکتور در(، اما در فیل<01/0P) نشان نداد

( و >01/0Pداری را نشان داد )سرم و پالسما اختالف معنی

 تر از سرم بود که با نتایجمیزان این فاکتور در پالسما بیش

(Hurbec  وSmith ،9111) هایبرخالف یافته. خوانی داردهم 

Hurbec  وSmith ،(9111)  مقادیرALT  موجود در سرم و

ماهی ، تاس(Huso huso) ماهیپالسما نیز در سه گونه فیل

 (Rutilus caspicus)و کلمه  (Acipenser persicus)ایرانی 

  ALT( ولی مقادیر<01/0Pداری را نشان ندادند )تفاوت معنی

تر از مقادیر سه گونه بیش داری در هرمعنی رغم عدمپالسما علی

ALT ها در پالسما نسبت به . باال بودن میزان این آنزیمسرم بود

ها متابولیسم سلولی نسبت داده نقش این آنزیم تواند بهسرم می

های خونی در سرم، علت تخریب دیرتر سلولبه شود و احتماالً

تر انجام تر و بیشمدت طوالنیسوخت و ساز و متابولیسم به

مستقیم و غیرمستقیم در چرخه  طوربه مذکور هایآنزیم گیرد.می

دارند )ربانی  کربس و فرایند تنفس سلولی و متابولیسم دخالت

  .(9810چادگانی، 

 بودن هوازیبی سمت به فعالیت که شرایطی در CPK آنزیم       

و همکاران،  Ferrerکند )می پیدا ، افزایش باشد تمایل پیدا کرده

این در  Smith(9113) و  Hurbec هاییافتهبرخالف  (.6090

 ماهیموجود در سرم و پالسما در سه گونه فیل CPKتحقیق 

(Huso huso)ماهی ایرانی ، تاس(Acipenser persicus)  و کلمه

(Rutilus caspicus) داری را نشان نداد تفاوت آماری معنی

(01/0P>.) 

 ماهیآلبومین موجود در سرم و پالسما در سه گونه فیل       

(Huso huso) ماهی ایرانی ، تاس(Acipenser persicus)  و کلمه

 (Rutilus caspicus) ( 01/0تفاوت آماری را نشان ندادندP> )

خوانی هم (Smith ،9113و  Hurbec) از تحقیق حاصل نتایج با که

در این مقایسه مقادیر آلبومین پالسما در هر حال ندارد. با این

تواند به که می تر از مقادیر آلبومین سرم بودسه گونه کم

اسمزی هم خوردن فشار های خونی و بهتخریب سریع سلول

نسبت داده شود. در حقیقت استفاده از مواد ضدانعقاد با انتقال 

ها در ارتباط است )کاظمی و ها و آب بین پالسما و یاختهیون

 .(9831همکاران، 

تر در تحقیق جاری پروتئین کل سرم در هر سه گونه بیش       

دست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه پروتئین کل پالسما به از

و میزان پروتئین در سرم ماهی کلمه ( ≥01/0P) دار بودیمعن

؛ Smith ،9113و  Hurbec) تر از پالسما بود که با نتایجبیش

Woerpel  وRosskopf ،9132 )این اختالف  خوانی دارد.هم

ها نسبت تواند به الگوهای متفاوت متابولیکی در گونهمی احتماالً

برون ماهیان استخوانی و قرهداده شود، زیرا ماهی کلمه از گروه 

های تفاوتآیند. میحساب بهماهیان ماهی هر دو از تاسو فیل

تواند به فرایند مشاهده شده مذکور بین پالسما و سرم می

نیز  برداری( و یا خطاهای نمونهNCCLS ،9110متابولیک بدن )

 علت تغیرات متابولیکی ظاهراً نسبت داده شود. در ماهی به

تر از پستانداران و پرندگان است معمول لخته شدن سریع طوربه

 سرعت جدا کرد. ها را بهو بنابراین باید نمونه

مکانیسم سوخت و ساز برای تفاوت مشاهده شده در        

 ولی ها بین پالسما و سرم در ماهیان ناشناخته است آنالیت

و  Tiihonen)دار بودنشان نسبت داده شود تواند به هستهمی

Nikinmaa ،9119؛ Walsh  ،عالوه براین،  (،9110و همکاران

 انماهی فعالیت متابولیک باالتری نسبت به پستاندار گلبول قرمز

شان غالباً ر سوخت و سازو د (9110و همکاران،  Walshدارند )

برای تولید انرژی استفاده  کربسهوازی عمل کرده و از چرخه 

و همکاران،  Walsh ؛Nikinmaa، 9119و  Tiihonen) کنندمی

ی در سرم و هاها در آنالیتتفاوتدر رابطه با چنین هم .(9110

های رسد گونهنظر میبه ،سه گونه ماهی استفاده شده درپالسما 

های متابولیکی متفاوت از لحاظ تاکسونومی و اکولوژیکی که الگو

های یکنواختی در و سرعت متابولیکی یکسانی دارند، تفاوت

 های بیوشیمیایی خون نشان دهند. یان آنالیتم

رسد که هر چند در فاکتورهایی نظیر نظر میطورکلی بهبه       

در پالسمای هپارینه شده و سرم اختالف  ALTو  CPK آلبومین،

ها در سرم و داری مشاهده نشد و تفاوتی در سنجش آنمعنی

، AST ،ALTباشد، اما میزان فاکتورهایی نظیر پالسما نمی

که با توجه به مشابه بودن تر از سرم بود گلوکز در پالسما بیش

محیط خون حاوی ماده ضدانعقاد به محیط داخلی بدن، نتایج 

تر های واقعی نزدیکاستفاده از پالسما نسبت به سرم به داده

تر و استفاده از مواد ضدانعقاد باشد، البته تعداد نمونه بیش

 تری را در اختیار قرار دهد.دقیقتواند نتایج مختلف می
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