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یک ماهی، فیزیولوژیک شرایط سالمت و برای بررسی 
ود دارد. یکی از این ابزارها، تجزیه ابزارهای محدودی وج

عواملی  تاثیر است که مثل قند خون اجزاء اصلی خون
 را بر ماهی آشکار آالینده ها و استرستغذیه، محیط، چون 

گرچه قزل آال یک . (Yousefian et al., 2011) سازد می
اما وجود مقادیر اندک کربوهیدرات  ،ماهی گوشتخوار است
 آنهای متابولیسمی  جهت فعالیتدر جیره غذایی او 

. در هر حال اطالعات کمی در خصوص ضروری است
مکانیسم های کنترل کننده هموستاز گلوکز در قزل آال 

  .(Caamano et al., 2010) وجود دارد

تشخیص کمی و کیفی گلوکز در خون نقش مهمی در 
تشخیص و مدیریت بیماری های متابولیسمی و همچنین 

کربوهیدرات فراوانترین . گلوکز یوشیمیایی داردتحقیقات ب
و اصلی ترین سوخت و منبع انرژی برای جریان خون 

عوامل  تحت تاثیرغلظت گلوکز خون  ،بنابراین .ستها بافت
است. پس از مصرف کربوهیدرات ها و جذب متعددی 

گلوکز توسط روده، سطح گلوکز خون بطور موقت افزایش 
ن، آنزیم کبدی گلوکوکیناز بسرعت می یابد. در پستاندارا

از بین سیاهرگ باب کبدی مقادیر اضافی گلوکز را از 
میلی موالر  10و مقادیر گلوکز را در حد متوسط  برد می

کبد اصلی ترین اندام در تنظیم مقادیر  .دارد نگه می بر لیتر
–فستینگ )دوره عدم تغذیهقند خون طی مرحله تغذیه و 

. عالوه بر فرآیندهای زمان بین دو وعده خوراک( است
های متعددی شامل انسولین،  ، هورمونمتابولیک

رتیزول، آدرنالین و وگلوکاگون، هورمون رشد، ک
 Burrin and) ین بر هموستاز گلوکز موثر هستندنورآدرنال

Price, 1985) . تا  است، مهم مذکوربا توجه به نکات مهم
برای پاسخ به چند سوال اجرا شود. آیا گلوکز  ی،تحقیق

قابل )کیت( خون ماهی بروش مورد استفاده برای انسان 
خون ماهی چقدر است؟ اندازه گیری است؟ غلظت گلوکز 

آیا سطح غلظت خون ماهی قبل و پس از تغذیه متفاوت 
 است؟
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ن پرورشی قزل آالی رنگین کمان مولدی ازدر این تحقیق، 
(Oncorhynchus mykiss)  مرکز تحقیقات ماهیان

منبع تامین . سردابی شهید مطهری یاسوج استفاده شد
متری از  500که در فاصله  آب مرکز یاسوج چشمه بود

درجه  8-12و دارای آب با دمای  شتمرکز قرار دا
از گله شد. با گرم می میلی 5-8و اکسیژن  گراد سانتی

 مولد 20ماهی بود،  1000موجود که جمعیتی بالغ بر 
صورت ه ب گرم( 1700ساله با میانگین وزنی  3)مولدین 

مورد در آزمایشگاه مرکز مذکور و برداری  تصادفی نمونه
مولد قبل از خوارک دهی )ناشتا(  10آزمایش قرار گرفتند. 

وزن  درصد 1)ساعت بعد از خوراک دهی  2مولد  10و 
خوراک و جیره آزمایش شدند.  (BFTبدن با خوراک 

شرکت خوراک توصیه استفاده مطابق غذایی مورد 
نیمی از مولد ها نر و بقیه ماده شهرکرد بود. -کیمیاگران

گرم در  35)پودر گل میخک  با استفاده از مولدین بودند. 
دقیقه  5این فرآیند تقریباٌ  .بیهوش شدندلیتر آب(  20
 ن برد سپس بالفاصله خونگیری انجام شد. زما

خون  قنداندازه گیری کیت جهت اندازه گیری قند از 
 ,Colorimetric, End pointروش ه کیت گلوکز )ب یعنی

GOD-PAP Stable Liquid ساخت شرکت من )
( تحت  ; www.mancompany.comایران -)تهران

 613003شماره سفارش ه ب ELITech Groupلیسانس 
روش آنزیمی )گلوکز اکسیداز( ه باده شد. این کیت استف

طبق بدین منظور نمود. میزان گلوکز را اندازه گیری 
بروشور موجود در کیت عمل شد. اما، تغییر جزئی در 

طبق بروشور مواد واکنش دهنده به  روش کار داده شد.
کوت رسید در حالی که  میکرولیتر می 300حجم 

لذا جهت انجام  .یتر حجم داشتمیلی ل 2اسپکتوفتومتر 
کلیه اجزاء واکنش دهنده به تناسب افزایش آزمایشات 

 2000نحوی که مواد واکنش دهنده به حجم ه ب .داده شد
. بنابراین، تا قابل کار با اسپکتوفتومتر شود رسیدمیکرولیتر 

تغییرات بسیار مختصری در روش کار با کیت ها داده شد 
اندازه گیری قند خون میزان  که بدین شرح است. جهت

، 20سرم، محلول استاندارد، آب مقطر و معرف بترتیب 
 کار رفت.میلی لیتر ب 2میکرولیتر و  20، 20

 Human assay chemistryنمونه کنترل نرمال  از

control normal – Level 1) ) ساخت شرکت
Biorexfars® سرم شاهد"بعنوان  ایران( -)شیراز" 

این ماده بصورت پودر لیوفیلیزه است که پس  استفاده شد.
میلی گرم در دسی  70-96از تهیه بایستی رقت قند آن 

لیتر خوانده شود. در غیر این صورت ایرادی در آزمون ها 
یا  وجود خواهد داشت مثل کالیبره نبودن اسپکتوفتومتر

از سرم همچنین، . نامناسب بودن کیت مذکور برای ماهی
ساخت ( (Calibration Serumبراسیون بایورکس کالی

عنوان کالیبراتور ایران( ب -)شیراز ®Biorexfarsشرکت 
این سرم بصورت لیوفیلیزه بود و از محلول  بهره گرفته شد.

آن بعنوان محلول استاندارد استفاده شد. محلول استاندارد 
از  در محاسبات عددی کیت ها و فرمول ها بکار می رفت.

که از  DU520 مدل ®Beckmanاسپکتوفتومتر دستگاه 
جهت قرائت بود  UV-Visible Spectophotometerنوع 

سایر تجهیزات مورد استفاده عبارت  استفاده شد.نمونه ها 
 3115مدل  Eppendorfسانتریفیوژ یخچال دار بودند از: 

 دستگاه حمام آب گرم با نام تجاری و آلمانساخت کشور 
Memmert   تیپWNB14  .سایر ساخت کشور آلمان

سی سی، دستکش  5و  2مواد الزم عبارت بود از: سرنگ 
التکس جراحی، سمپلر و سر سمپلر، پودر گل میخک 

، لیتر آب( 20گرم در  50-100جهت بیهوشی ماهی )
 .دستمال کاغذی، آب مقطر، تیغ جراحی

 

  روش خونگیری: 

ونگیری شد. کمک سرنگ از سیاهرگ ساقه دمی خبه 
درجه و با فاصله  45بدین منظور سر سوزن سرنگ با زاویه 

 یک سانتی باله شکمی وارد بدن ماهی شد.
 

 روش تهیه سرم: 
خون گرفته شده از ماهی بالفاصله در میکروتیوب درب دار 

در دقیقه  5-10مدت ه بپس از انعقاد ریخته شد و 
ه ور رسوب داده شد و سپس بهزار د 3-5سانتریفوژ با دور 

کمک سمپلر، سرم رویی از گلبولهای رسوب یافته جدا 
 گردید و در تیوب مستقلی ریخته  شد. 
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 : تجزیه و تحلیل داده ها
ا مقایسه قند خون دو گروه مولد )ناشتا و تغذیه شده( ب

انجام  SPSSبا استفاده از نرم افزار  t-testروش استفاده از 
 شد. 

نتیجه نخست آنکه کیت مذکور برای اندازه گیری قند 
چرا که دستگاه اسپکتوفتومتر خون ماهی مناسب بود 

 در ضمن،اعداد قابل قرائت و تقریباً هم دامنه را نشان داد. 
سرم محلول کنترل نرمال و کمک ه صحت این کار ب

از  نتایج حاصلتایید شد. دوم، کالیبراسیون بایورکس 
در جدول شماره ها بود که بررسی غلظت قند خون ماهی 

 شده است.  ارائه 1
 . غلظت قند خون مولدین1جدول 

Table 1: Sugar concentration in blood of broodstocks. 

 تیمار دوم  تیماراول

غلظت قند خون مولدین قبل 

 خوراک دهی )ناشتا(.

غلظت قند خون مولدین 

 تغذیه شده

نگین میا

 غلظت گلوکز
  

*
 14 ± 2/92  

میانگین 

 غلظت گلوکز
2/17 ± 2/189 

 انحراف معیار. ±میانگین  *
 

 97میانگین غلظت قند خون ماهی ها قبل و بعد خوراک 
میلی گرم بر دسی لیتر تفاوت داشت، که این تفاوت 
 فاحش و تقریباً دو برابر بود. حداکثر غلظت قند خون ناشتا

غلظت قند خون حداقل از  (میلی گرم در دسی لیتر 106)
 ،( میلی گرم در دسی لیتر 167) خوراک از ماهی ها بعد

نشان  SPSSکمک نرم افزار ه آنالیز آماری ب  متر بود.ک
 2/92داد که میانگین قند خون تیمار اول )ماهیان ناشتا( 

بوده  00/14گرم بر دسی لیتر و انحراف معیار آن  میلی
است در حالی که میانگین قند خون تیمار دوم )ماهیان 

و انحراف معیار  گرم بر دسی لیتر میلی 2/189تغذیه شده( 
بوده است. بر اساس آزمون لوین مشخص شد  21/17آن 

با هم برابر بوده  (Sig=0.646)واریانس های دو تیمار 
تی معین نمود که میانگین -است. نهایتاً آنکه نتیجه آزمون

 (p<05/0) داریغلظت قند خون در دو تیمار تفاوت معنا
ه حد باال و پایین دو تیمار منفی با هم دارند و از آنجایی ک

تایید گردید که میانگین قند خون گروه دوم از گروه  ،بود
 اول بیشتر بوده است. 

در این مطالعه که بر روی مولدین قزل آالی رنگین کمان 
کهگیلویه و استان  استخرهای بتنی در پرورش یافته در

انجام شد میانگین گلوکز خون، قبل و بعد بویر احمد 
بود که تفاوت معنی  2/189و  2/92خوراک دهی بترتیب 

تحقیق انجام که در حالی است این دارند. با یکدیگر داری 
شده در استان خوزستان مقدار گلوکز خون قزل آالی 

میلی گرم )کمینه  63-129پرورشی در استخرهای خاکی 
 ( گزارش شده است )خواجه و پیغان،165و بیشینه  29

که داده های این دو تحقیق نزدیک به یکدیگرند،  (1386
البته در مطالعه حاضر صرف نظر از شرایط وزنی و سنی 

مثل تفاوت  ،تفاوت و شباهتهایی در تحقیق وجود داشت
توجه به  بادر منطقه جغرافیایی و حتی نوع استخرها. 

قند خون قزل آالی رنگین تحقیقات متعدد انجام شده بر 
کمان، مشخص است که سن و وزن ماهی مستقیماً بر 

؛ 1393محمدنژاد، رقت قند خون ماهی تاثیر دارند )
در تحقیق محمدنژاد  ،مثال برای(. 1386 خواجه و پیغان،

 800-600و  500-300، 100-50، 10-5برای ماهیان 
میلی گرم بر  35و  63، 84، 123گرم بترتیب )گرد شده( 

دسی لیتر قید شده است. همچنین در تحقیق خواجه و 
، 71، 60، 20پیغان، میانگین میزان قند خون برای ماهیان 

ترتیب )گرد شده و از روز )سن( ب 110و  91، 60، 40، 76
، 92، 104، 110، 63( است حد باال و پایین صرفنظر شده

 گزارش شده است.  104و  88، 129، 104 ،117
تحقیق حاضر بیانگر آن است که در ماهی قزل آال همچون 
جانوران خون گرم، میزان غلظت گلوکز خون تحت تاثیر 

تغذیه قرار می گیرد و دچار تغییر مخصوصاٌ عامل محیطی 
( 1395) زعفریان و همکارانشاین نتیجه توسط می گردد. 

سنگی دو هفته ای در بچه نمودند گرارائه شده آنها اظهار 
درصدی در غلظت  20ماهی آزاد دریای خزر سبب کاهش 

نقش بسیار مهمی بر رقت قند  تغذیهقند خون می شود. 
خون دارد و می تواند مقادیر آنرا تا دو برابر افزایش دهد. 
بنابراین مهم است که مشخص شود چه مدت پس از 

در آزمایش قند انجام شده است.  تغذیه ماهی، خونگیری و
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به ناشتا بودن یا نبودن که  است مقاالت شیالتی دیده شده
در پژوهش توصیه مهم آنکه، ماهی ها اشاره نشده است. 

هایی که میزان گلوکز خون سنجش می شوند، حتماً زمان 
قید شود.  قند تغذیه و فاصله زمانی بین تغذیه و آزمایش

تا محققان است ی که سبب شده شاید یکی از دالیل
مختلف میزان غلظت گلوکز خون را متفاوت گزارش کنند، 
وضعیت ناشتا و یا تغذیه شدن ماهی بوده باشد. پیشنهاد 

در قزل  "خون آزمایش قند"می گردد برای یکسان سازی 
و استاندارد بودن تحقیقات، آزمایش قند خون در ماهی  آال

ین خوراک دهی )در ساعت بعد از آخر 8 یا ترجیحاً
در حالت )ساعت بعد از خوراک دهی  2وضعیت ناشتا( و یا 

انجام شود و این مهم در  حداکثر غلظت قند خون(
 تحقیقات رعایت و در مقاالت قید شود. 

یکی از تالش هایی که در زمینه تغذیه ماهیان انجام می 
 .ستسهم کربوهیدرات در جیره غذایی آنهاافزایش شود 
ن تالش برای برخی از ماهیان مثل قزل آالی رنگین اما ای

 می شود "مقاوت به گلوکز"نام ه کمان سبب عارضه ای ب
(Polakof, 2011; Moon, 2001; Wilson, 1994).  

در این عارضه، پس از مصرف طوالنی جیره با کربوهیدرات 
فراوان میزان قند خون ماهی برای طوالنی مدت باال می 

هیپرگلیسمی رخ میدهد  ،علمی تر عبارته ب .ماند
(Bergot, 1979; Palmer and Ryman, 1972) .

امروزه سعی می شود جیره های ارزان اما مفید برای قزل 
یکی از نکات قابل توجه تحقیق فعلی این آال طراحی شود. 

توان روند  می ،کمک اندازه گیری گلوکز خونه است که ب
ارزیابی نمود. همانگونه که تغییرات گلوکز خون ماهی را 

مقدار قند خون پس از تغذیه است، در این تحقیق آمده 
پیشنهاد  ،بنابراینتفاوت زیادی را نمایان ساخت. ماهیان 

برای پایش کیفی انواع جیره غذایی این روش شود از  می
کمک این روش می توان اثر جیره ه ببهره گیری شود. 

مدت را بررسی نمود و در غذایی بر افزایش قند در طوالنی 
 صورت بروز هیپرگلیسمی، آنرا تشخیص داد. 
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Abstract:  
In this research, measurement of serum blood glucose of cultured rainbow trout (Broodstocks) 

had done in two different treatments. First treatment consists of fish which were fast, and 

second treatment had feed. Each treatment includes 10 fish (50% male, 50% female). Blood 

extracted from caudal vein of each fish by a syringe. Then, serum separated with 

centrifugation. The amount of serum glucose measured by a kit (Man
®
 Company, Iran). The 

kit worked based on glucose oxidase method. The average of blood glucose in fasting 

treatment, was 92.2±14 mg/dl while the average of feed treatment was 189.2±17.2 mg/dl. 

Statistical analysis had done by SPSS software. Comparison of mean blood sugar 

concentration between two treatments by t-test showed significant difference between two 

treatments (p<0.05). The final conclusions showed that fish feeding gives change in blood 

glucose concentration. It is appeared that, bleed of fish for measurement of the serum glucose 

needs to do 8 hours after feeding for future research and accuracy tests and standardization of 

tests.   
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