مقایسه سطوح شاخصهای خونی ماهی ازونبرون ( )Acipenser stellatusو کپور معمولی
( )Cyprinus carpioپرورشی
3

محمود آقابراری* ،1سورنا ابدالی2و ایوب یوسفی جوردهی

 1و .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران
 .2موسسه تحقیقات بیناللملی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ( ،)AREEOرشت
تاریخ پذیرش1396/02/25 :

تاریخ دریافت1395/09/11 :

چکيده
شاخصهای خونشناسی اغلب برای ارزیابی وضعيت سالمت در ماهيان مورد توجه قرار دارند .این تحقيق با هدف مقایسه شاخصهای
خونی و بيوشيميایی مولدین ازونبرون ( )Acipencer stellatusو کپور معمولی ( )Cyprinus carpioپرورشی انجام گرفته است.
بدینمنظور 20 ،قطعه مولد (شامل 10قطعه از هر گونه) تهيه گردید و پس از نمونه برداری از خون مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که ميانگين تعداد گلبولهای قرمز و سفيد ،درصد هماتوکریت ،ميزان هموگلوبين ،سطوح کلسترول و ميزان اسموالریته در
کپور معمولی بيشتر از ازونبرون بود ،ولی اختالف معنیداری مشاهده نگردید ( .)P≥0/05ميانگين درصد لنفوسيت در ازونبرون
بيشتر از کپور معمولی بود .درحالیکه ،ميانگين درصد نوتروفيل ،ائوزینوفيل و مونوسيت در کپور معمولی بيشتر از ازونبرون بود ،ولی
اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P≥0/05ميانگين شاخص گلوکز در کپور معمولی به طور معنیداری بيشتر از ازونبرون بود
( .)P<0/05ميانگين ميزان تریگليسرید در ازونبرون بهطور معنیداری بيشتر از کپور معمولی بود ( .)P<0/05ميانگين شاخصهای
آلبومين و پروتئين کل در ازونبرون بيشتر از کپور معمولی بود که در سطوح پروتئين کل اختالف معنیداری مشاهده گردید
( .)P<0/05تعداد شاخص گلبولهای قرمز در مولدین ازونبرون بيشتر از ماهی کپور معمولی بود و در پارامترهای مساحت سلول،
مساحت هسته و ميانگين حجم گلبولی اختالف معنیداری مشاهده گردید ( .)P<0/05بنابراین ،سطوح برخی از شاخصهای خونی در
گونه ازونبرون نسبت به کپور معمولی متفاوت بوده که میتواند مربوط به اختالف در سطوح تکاملی آنها باشد.
واژگان کليدی :ازونبرون ،کپور معمولی ،شاخصهای خونشناسی ،شاخصهای بيوشيميایی

__________________________________________________
*نگارنده پاسخگوhossein_aghabarari@icloud.com :
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وضعیت ،تعداد و ریختشناسی یاختههای خونی و نظر به
اینكه پرورش آبزیان در دنیا روز به روز در حال توسعه و
پیشرفت میباشد ،و با توجه به اینكه بهداشت و سالمت
آبزیان در تكثیر و پرورش و افزایش تولید اهمیت زیادی
دارد ،استفاده از روشهای مختلف و پیشرفته از جمله خون-
شناسی بسیار ضروری است .مطاالت متعددی درباره
شاخصهای خونی در دنیا توسط محققین انجام شده است
( & Saeidi, 1999; Shahsoni, 1999; Saeidi
;Pourgholam, 1999; Falahatkar, 1999
;Sarajian, 2007; Bahmani et al., 2001
;Palikova et al., 1999 ;Ivanova, 1983
 )Gershanovic et al., 1987اما بهدلیل فقدان
اطالعات کافی و همچنین عدم انجام مطالعات خونشناسی
مقایسهای بین ازونبرون پرورشی به عنوان یك ماهی
غضرفی -استخوانی و کپور معمولی پرورشی بهعنوان یك
ماهی استخوانی بهمنظور دستیابی به وضعیت شاخصهای
هماتولوژیكی ،شباهتها و تفاوتهای آنها ،این مطالعه با
هدف بررسی مقایسه شاخصهای خونی آنها برای تعیین
الگوی خونشناسی این دو گونه انجام گرفت.

مقدمه
امروزه علم خونشناسی بهعنوان یكی از روشهای دستیابی
به وضعیت فیزیولوژیك مناسب در ماهیان به منظور به
گزینی گلههای مولد ثابت شده است .با توجه به اهمیت
تكثیر و پرورش ماهیانی از قبیل ازونبرون ( Acipencer
 )stellatusبه منظور تولید خاویار و کپور معمولی
( )Cyprinus carpioبرای تأمین بخش مهمی از نیاز
منابع پروتئینی ،بررسی شاخصهای خونشناسی بهعنوان
یكی از مهم ترین جنبههای عملیاتی این تحقیق محسوب
میگردد .به طوریکه ،بافت خون شاخص مهمی برای
وضعیت فیزیولوژیك اندامهای بدن در تشخیص سالمت یا
بیماری و کنترل روند زیستی موجودات زنده از جمله
ماهیان میباشد و تجزیه و تحلیل نشانههای خونی ،راهنمای
با ارزشی در ارزیابی وضعیت زیستی آبزیان میباشد
(.)Bahmani et al., 1998
شاخصهای خونی پارامترهای بسیار مهمی برای ارزیابی
خصوصیات فیزیولوژیكی ماهی هستند .تغییرات آنها بستگی
به گونه ماهی ،سن ،دوره رسیدگی جنسی و بیماریها دارد
و دامنه مطلوب این شاخصها در گونههای خاص را میتوان
به عنوان یك راهنما برای بررسی استرس وارده ناشی از
تغییرات فیزیولوژیكی استفاده نمود (.)Luskova, 1997
مشابه حیوانات خونگرم ،تغییرات در پارامترهای خونی
ماهی ،که به خاطر صدمات یا عفونت بعضی از بافتها و
اندامها اتفاق میافتد ،را میتوان برای بررسی و تأیید عدم
آلودگی استفاده کرد .بنابراین ،در ماهیان پارامترهای خونی
بیشتر در ارتباط با پاسخ همه اندامها از قبیل اثر روی زنده-
ماندن ماهی ،رشد و تولید مثل هستند .به طوریکه ،گرچه
مكانیسمهای واکنش فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی نسبت به
عوامل خارجی به اندازه کافی بررسی نشده ،اما واضح است
که انواع متفاوتی از آنها در ماهیان وجود دارد ( Folmar,
.)1993
امروزه اهمیت خونشناسی برای دستیابی به وضعیت
فیزیولوژیك مناسب بهمنظور ارتقاء در پرورش ماهیان به
اثبات رسیده است .با توجه به اهمیت این علم بهخصوص

مواد و روشها
این تحقیق در انستیتو تحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری
دکتر دادمان (رشت) بهمدت  6ماه از اسفندماه  1390تا
مردادماه  1391انجام گرفت .بدینمنظور ،در مجموع 20
قطعه ماهی ،شامل  10قطعه ازونبرون پرورشی مولد و 10
قطعه کپور معمولی پرورشی مولد مورد مطالعه قرار گرفت.
پس از تهیه ماهی از مراکز تحقیقاتی و پرورشی و انجام
بیومتری ،با استفاده از سرنگهای  5میلی لیتری هپارینه از
سیاهرگ دمی واقع در پشت باله مخرجی ازونبرون پرورشی
و از ناحیه خط جانبی ساقه دمی کپور معمولی پرورشی به-
میزان  4میلی لیتر خونگیری بعمل آمد .سپس خون در
تیوبهای مخصوص ریخته و بهمنظور انجام مطالعات خون-
شناسی به آزمایشگاه منتقل شد .پالسمای خون نمونهها با
استفاده از دستگاه سانتریفیوژ با دور  3000بهمدت 10
دقیقه تهیه گردید .برای انجام آزمایشهای سیتولوژیك و
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اندازهگیری میزان هماتوکریت ،هموگلوبین ،شمارش گلبول-
های قرمز و سفید ،شمارش افتراقی لكوسیتها (لنفوسیتها،
نوتروفیلها ،ائوزینوفیلها ،مونوسیتها) از خون ماهیان و
برای اندازهگیری برخی شاخصهای بیوشیمیایی از قبیل
میزان کلسترول ،تریگلیسرید ،پروتئین کل ،آلبومین و
گلوکز از پالسمای خون ماهیان استفاده گردید.

مطالعه بهمنظور بررسی اختالف معنیدار در سطح خطای 5
درصد بین تیمارها استفاده گردید.
نتایج
میانگین وزن و طول کل ماهیان ازونبرون پرورشی مولد به-
ترتیب  6/5±2/1گیلوگرم و  112/3±11/7سانتیمتر و
میانگین وزن و طول کل ماهیان کپور معمولی پرورشی مولد
بهترتیب  1/9±0/4کیلوگرم و  48/5±3/5سانتیمتر بود.
نتایج مقایسه شاخصهای سیتومورفولوژی گلبولهای قرمز
خون نشان داد که اندازه این شاخصها در مولدین ازونبرون
بیشتر از ماهی کپور معمولی بود و در پارامترهای مساحت
سلول ،مساحت هسته و میانگین حجم گلبولی اختالف
معنیداری مشاهده گردید (( )P<0/05جدول .)1

آناليز آماری

برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelو برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSS 16.0استفاده شد .برای آنالیز
آماری دادهها از آمار توصیفی بهمنظور تعیین میانگین،
خطای استاندارد ( )±SEمربوط به شاخصهای خونی
(سرولوژیك و سیتولوژیك) ،و از آزمون تجزیه واریانس
یكطرفه و دو طرفه و آزمون توکی براساس شاخصهای مورد

جدول  .1مقایسه سیتومورفولوژی گلبولهای قرمز و برخی شاخصهای مرتبط با سیتولوژی خون

گونه

ازون
برون
کپور
معمولی

مساحت
سلول
(میكرومتر
مربع)

مساحت
هسته
(میكرومتر
مربع)

حجم متوسط
گلبولی
(میكرومتر
مكعب)

میانگین
غلظت
هموگلوبین
ذرهای
(درصد)

میانگین
هموگلوبین
ذرهای
(پیكوگرم)

14

9/7

4/7

3/8

106/66a

23/63a

282/3a

15/8

44/6

11/9

7/4

4

3/2

68/99b

9/9b

271/5b

19/5
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قطر بلند قطر کوتاه
گلبول
گلبول
قرمز
قرمز
(میكرومتر) (میكرومتر)

قطر بلند قطر کوتاه
هسته
هسته
(میكرومتر) (میكرومتر)

 aو  bنشان دهنده تفاوت معنیدار هستند.

بود .ولی اختالف معنیداری مشاهده نشد (( )P≥0/05شكل
.)1

میانگین درصد لنفوسیت در ازونبرون بیشتر از کپور
معمولی بود .در حالیکه میانگین درصد نوتروفیل،
ائوزینوفیل و مونوسیت در کپور معمولی بیشتر از ازونبرون
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شکل  -1مقایسه ميانگين درصد لکوسیتها در ازون برون و کپور معمولی

بیشتر از ازونبرون بود ،ولی اختالف معنیداری مشاهده
نگردید (( )P≥0/05شكل .)2

میانگین تعداد گلبولهای قرمز و سفید ،درصد هماتوکریت،
میزان هموگلوبین و سطوح اسموالریته در کپور معمولی
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هماتوکریت

شكل  -2مقایسه نتایج شاخصهای سیتولوژیك و اسموالریته در مولدین ازونبرون و کپور معمولی

نشان نداد ( .)P≥0/05میانگین شاخصهای آلبومین و
پروتئین کل در ازونبرون بیشتر از کپور معمولی بود که در
سطوح پروتئین کل اختالف معنیداری مشاهده گردید
(.)P<0/05

میانگین شاخص گلوکز در کپور معمولی بهطور معنیداری
بیشتر از ازونبرون بود ( .)P<0/05ولی میانگین میزان
تریگلیسرید در ازونبرون بهطور معنیداری بیشتر از کپور
معمولی بود ( .)P<0/05همچنین سطح کلسترول در کپور
معمولی بیشتر از ازونبرون بود .ولی اختالف معنیداری را
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شكل  -3مقایسه نتایج شاخصهای بیوشیمیایی در ازونبرون و کپور معمولی

مكعب) کمتر از کپور معمولی پرورشی (32/25±0/85
درصد 6/3±0/2 ،گرم در دسیلیتر و 1187500±153500
عدد در میلیمتر مكعب) بدست آمد ،ولی اختالف معنیدار
مشاهده نگردید .درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین
خون ماهیان ازونبرون مورد بررسی نسبت به الی ماهی
( ،)Tinca tincaماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii
 )kutumاز درصد و غلظت پایینتری برخوردار بود.
همچنین تعداد یاختههای قرمز خون ماهیان ازونبرون مورد
مطالعه از تعداد یاختههای قرمز خون الی ماهی و ماهی
سفید دریای خزر بسیار کمتر بود ( ; Bani & Haghi
 .)Collazos et al., 1998 Vayghan, 2011گونههای
فعالتر مانند ماهیان استخوانی عالی به دلیل نیاز به اکسیژن
بیشتر دارای درصد هماتوکریت بیشتری نسبت به ماهیان
تنبلتر (مانند ماهیان خاویاری) میباشند که با یافتههای
این پژوهش هماهنگی دارد .همچنین درصد هماتوکریت
ممكن است با سن ،جنسیت ،دمای آب ،فتو پریود و فصل
تغییر نماید.
مقادیر تمامی پارامترهای وابسته به یاختههای خونی ماهیان
ازونبرون پرورشی مورد مطالعه در محدوده مقادیر این
عوامل در خون تاسماهیان و بسیار بیشتر از خون ماهیان
استخوانی عالی بود .به نظر میرسد همچنان که در خصوص
تعداد یاختههای قرمز ،درصد هماتوکریت و غلظت

بحث و نتيجهگيری
مقایسه دادههای خونی و بیوشیمیایی خون بین گونههای
مختلف تاسماهیان و سایر ماهیان بسیار مشكل است .زیرا
ویژگیهای فیزیولوژیك و بیوشیمیایی خون ماهیان با
تغییرات محیطی ،اختالف گونهای ،فنون نمونهبرداری،
مرحله رشد و نمو ،اندازه نمونهها ( Bani & Haghi
 ،)Vayghan, 2011شرایط محیطی ،استرس ناشی از
صید و نمونهبرداری ،رژیم غذایی ،سن ،مرحله تولیدمثلی،
جنسیت ،فعالیتهای فردی ،شرایط پرورش ،تراکم ،اکسیژن
محلول و شوری ( )Hoseinifar et al., 2011به آسانی
تغییر و بر مقدار دادههای خونشناسی و بیوشیمیایی تأثیر
میگذارند.
عمومیترین شاخص خونشناسی تشخیص کمخونی در
ماهیان است که به تغذیه ،سن ( Tavares-Dias and
 )Moraes, 2007و بیماری وابسته میباشد .از این فاکتور
میتوان بهعنوان ابزاری برای کنترل آبزیپروری و مدیریت
صیادی برای کنترل شرایط کمخونی مورد استفاده قرار داد
(.)Satheeshkumar et al., 2010
در این بررسی میانگین درصد هماتوکریت ،غلظت
هموگلوبین و تعداد یاختههای قرمز خون ماهیان ازونبرون
پرورشی بهترتیب ( 29/75±3/3درصد 4/7±0/3 ،گرم در
دسیلیتر و  1053833/44±110000عدد در میلیمتر
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نوتروفیل (ازونبرون  13/12±2/5درصد و کپور معمولی
 14/87±1/78درصد) ،یاختههای ائوزینوفیل (ازونبرون
 2/47±0/8درصد و کپور معمولی  5/94±0/41درصد) و
یاختههای مونوسیت (ازونبرون  0/5±0/4درصد و کپور
معمولی  2/5±0/29درصد) بود .بین درصد یاختههای
مختلف سفید خون در گونههای ازون برون و کپور معمولی
اختالف معنیداری وجود نداشت .در مطالعه ما هیچ یاخته
بازوفیل و ترومبوسیتی مشاهده نشد .یاختههای لنفوسیت
خون ماهیان مانند مهرهداران عالی نقش سیستم ایمنی
جهت مصونیت عمده روی واکنشهای تشخیصی ،تخریبی،
خروج اجسام خارجی ،ساخت آنتیبادی ،حفاظت از تمامیت
افراد و شكلدهی مصونیت جهت سازگاری موجود را بازی
میکنند .آنها وابسته به گروهی از یاختههای سیستم ایمنی
هستند که سریعترین واکنش را نسبت به معرفی اجسام
خارجی درون موجود زنده به منظور تعدیل فشار عوامل
مختلف استرسهای طبیعی انجام میدهند این یاختهها با
تولید آنتیبادیهای ویژه و افزایش آن در ماکروفاژها سیستم
دفاعی و ایمنی بدن ماهی را در برابر شرایط نامساعد و بد
محیطی ارتقاء میبخشند (.)Mikryakov et al., 2009
یاختههای ائوزینوفیل که عمل فاگوسیتوز باکتریها در بدن
را برعهده دارند ،مقدار طبیعی آنها در ماهیان بین 2-3
درصد است که حداکثر میتواند به  10درصد مجموع یاخته
های سفید خون برسد .این یاختهها در از بینبردن انگلهای
بافتی بهعنوان یاخته واسط نقش قابل توجهای دارد
(.)Stoskopfe, 1993; Kazemi et al., 2010
مقدار گلوکز سرم خون شاخص مناسبی برای پاسخهای
ثانویه استرسی ماهی به شرایط نامناسب محیطی است
( .)Yousefi et al., 2011گلوکز اصلیترین ماده حاصل
از سوخت و ساز مواد کربوهیدراتی میباشد که تغییرات
روزانه آن با تغییرات هورمونهای کورتیزول و تیروئید در
ارتباط است ( .)Zhou et al., 2009مقدار گلوکز خون
بسته به گونه ماهی در محدوده  35-350میلیگرم در
دسیلیتر متغیر میباشد (.)Ahmadifar et al., 2010
مقدار گلوکز خون در ماهیان تنبل و کفزی کمتر از ماهیان

هموگلوبین بیان گردید ،تفاوت ساختار فیزیولوژیك حرکت و
سوخت و ساز بین ماهیان خاویاری و ماهیان استخوانی عالی
عامل اصلی این تفاوتها باشد .زیرا این پارامترها عوامل
وابسته به یاختههای قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین هستند
(.)Kazemi et al., 2010
در بررسی انجام یافته میانگین تعداد یاختههای سفید خون
ماهیان ازونبرون پرورشی ( 17087/5±4500عدد در
میلیمتر مكعب) کمتر از تعداد یاختههای سفید خون در
کپور معمولی پرورشی ( 33500±2835/7عدد در میلیمتر
مكعب) بود ولی اختالف معنیداری مشاهده نگردید .از
یاختههای سفید خون به عنوان شاخص وضعیت سالمت
ماهیان استفاده میشود .زیرا یاختههای سفید خون از
ترکیبات کلیدی و جدایی ناپذیر یاختههای دفاعی بدن
هستند که در تنظیم عملكرد ایمنولوژیك ماهیان ،درگیر
میباشند .همچنین تعداد یاختههای سفید خون عموماً
بیانگر کیفیت محیط آبزی است .میانگین تعداد یاختههای
سفید خون ماهیان ازونبرون پرورشی مورد مطالعه از
میانگین تعداد یاختههای سفید خون بچهفیلماهیان
پرورشی ( )Yousefi et al., 2011و الی ماهی
( ،)Collazos et al., 1998ماهی سفید دریای خزر
( )Bani & Haghi Vayghan, 2011باالتر بود .بهنظر
میرسد ارتباط معكوسی بین تعداد یاختههای قرمز و یاخته-
های سفید خون مشاهده میشود .یعنی تعداد باالی یاخته-
های قرمز نیاز باالی تعداد یاختههای سفید خون را کاهش
میدهد ( .)Satheeshkumar et al., 2011چون در
ماهیان استخوانی عالی معموالً تعداد یاختههای قرمز
ببیشتری نسبت به ماهیان خاویاری دارند ،بنابراین طبیعی
خواهد بود که از تعداد یاختههای سفید کمتری برخوردار
باشند.
در این مطالعه بیشترین میانگین درصد یاختههای سفید
خون در هر دو گونه ازونبرون ( 84/23±3/5درصد) و کپور
معمولی ( 78/5±3/57درصد) پرورشی از آن یاختههای
لنفوسیت بود .پس از یاختههای لنفوسیت ،بشترین میانگین
درصد یاختههای سفید خون به ترتیب از آن یاختههای
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در این تحقیق میانگین اسموالریته سرم خون ازونبرون
پرورشی و کپور معمولی پرورشی به ترتیب  270/63±5/8و
 321/83±3/76میلیاسمول در لیتر بهدست آمد که میزان
آن در کپور معمولی بیشتر بود .در مطالعات انجام شده
توسط کاظمی و همكاران ( )1381میانگین اسموالریته سرم
خون در تاسماهی ایرانی  1و  2ساله در مخازن پرورشی
فایبر گالس محتوی آب شیرین  259/29±8/78میلی-
اسمول در لیتر گزارش گردیده است که در مورد مولدین
ازونبرون پرورشی در تحقیق ما نیز نتایج مشابهی مالحظه
گردید .مطالعات انجامشده نشان داده است که نه تنها
شرایط اکولوژیك بلكه نوع گونه نیز نقش مهمی را در تعیین
مقادیر فشار اسمزی خون ایفا مینماید .به طوریکه،
بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که میزان
اسموالریته سرم خون در فیل ماهیان پرورشی ،ازونبرون و
تاسماهی روسی که در شرایط محیطی یكسان زندگی می
کنند ،متفاوت بوده است .این حالت نه تنها در ارتباط با
اسموالریته بلكه در مورد غلظت یون های سرم خون نیز
صادق است (.(Kazemi et al., 2002

فعال و پالژیك است .بههمین دلیل ،میتوان گفت غلظت
گلوکز خون تاسماهیان نسبت به برخی از ماهیان استخوانی
عالی پایینتر است .در واقع حساسیت تاسماهیان به شرایط
استرس زا نسبت به برخی از ماهیان استخوانی کمتر است
( .)Baker et al., 2005که با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی دارد .این اختالف به تكامل ماهیان ازونبرون و
کپور معمولی در محیطهای مختلف برمیگردد .بنابراین،
مشاهده تفاوت در مقدار پارامترهای خونی ممكن است به
نوع پاسخ ماهی به تغییرات محیط خود ارتباط داشته باشد.
مقادیر پایه هر پارامتر بیوشیمیایی خون به سازگاری موجود
با محیط زیست خود در تكامل ،وابسته است .غلظت
کلسترول خون ماهیان در بین و درون گونهها بسته به نوع
تغذیه ،شدت فعالیت و مرحله رشد و نمو جنسی میتواند
متفاوت و متغیر باشد .سطوح غلظت تریگلیسرید ،کلسترول
بهعنوان شاخصهای اصلی وضعیت سالمت ماهیان
استخوانی عالی مطرح میباشد ( .)Gul et al., 2011به
طوری که افزایش بیش از حد کلسترول بیانگر بینظمی
سوخت و ساز چربی و لیپوپروتئین به ویژه تخریب کارایی
فیزیولوژیك کبد است (.)Zhou et al., 2009

)
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The Comparatision of Blood Indices on Farmed Stellate Sturgeon
(Acipenser stellatus) and Common Carp (Cyprinus carpio)
Aghabrari, M.1*, Abdali2, S. & Yousefi Jourdehi3, A.
1, 2. Islamic Azad Uuniversity, Tehran North Branch, Tehran
3. International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO), Rasht, Iran
Abstract
Blood parameters often are used as indicator for stress and health condition evaluation in fishes.
The aim of this study was to compare the blood and biochemical indices between stellate sturgeon
(Acipenser stellatus) and Common Carp (Cyprinus carpio). In total, 20 brood stock fish (including
10 of each species) were selected and blood samples were taken. Results showed that mean levels of
red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), haematocrit (Hct), hemoglobin (Hb), cholesterol
and osmolarity in Common Carp were more than Stellate sturgeon and showed no significant
difference (P>0.05). Differential count of leucocytes showed that mean level of lymphocytes percent
in A. stellatus was more than C.carpio, while neutrophile, Eosynophile and monocyte in C.carpio
were more than A. stellatus with no significant difference (P>0.05). Mean level of Glucose in
C.carpio was significantly more than A. stellatus (P<0.05). Mean levels of triglyceride, albumin and
total protein in A.stellatus was significantly more than C.carpio (P<0.05). Cytomorphological
parameters of RBC such as cell area, nucleus area and MCV in A.stellatus was significantly more
than C. carpio. The results indicated that the levels of some blood parameters were different
between stellate sturgeons (Acipenser stellatus) in comparison with Common Carp (Cyprinus carpio)
which can be related to their difference in development levels.
Keywords: Acipenser stellatus, Cyprinus carpio, Blood indices, Biochemical parameters
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