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 المستخمص
تعريض إذ تم  ،(Cyprinus carpioالكارب الشائع ) السماكارتفاع المموحة في بعض معايير االجهاد لتسميط الضوء عمى تأثير الحالية أجريت الدراسة 

تركيز ، بواقع معاممة لكل يومًا  00غم/ لتر( لمدة  0.1)السيطرة  غم /لتر فضاًل عن معاممة 15و 10و 5بصورة تدريجية الى التراكيز الممحية األسماك 
تأثير  غم لدراسة 3± 15سمكة / حوض بمعدل وزن  10بواقع  احواض زجاجية ثمانية احواضعمى  سمكة عشوائياً  00. وزعت مكررينولممحي 
%  31.0غذيت األسماك اثناء التجربة عمى عميقة غذائية تجارية ذات مستوى بروتين  . مستويات كموكوز الدم والبروتين الكمي و الالكتيتفي  المموحة

 مقارنةً  ، 3سم100غم/ 4.00 وبمغتغم/لتر  5مستوى البروتينات الكمية في البالزما بارتفاع المموحة إلى حصول ارتفاع طفيف في رت النتائج ــأظه، 
عند ارتفاع  3سم100غم/ 3.00و  4.60بينما بدأ مستوى البروتينات الكمية في البالزما باالنخفاض الى   ،(  3سم100غم/ 4.04)  بعينة السيطرة
 مل 100/  ممغم  95.17 و 91.20 و 75.11الدم الى اه باالرتفاع في أخذ مستو  فقدالكموكوز اما ، عمى التوالي  غم/لتر 15و  10المموحة إلى  

الى . بينما ارتفع الالكتيت  مل( 100ممغم/  66.64غم/لتر عمى التوالي مقارنًة بمستواه في عينة السيطرة ) 15و 10و  5بارتفاع المموحة إلى 
 . مل 100ممغم / (40.65غم /لتر عمى التوالي مقارنًة بعينة السيطرة ) 15و 10و 5في التراكيز  مل 100ممغم/ 40.53و 45.30و 43.12التراكيز 

 .، مموحة ، اجهاد ،  كموكوز ، الالكتيت  ، البروتين الكمي .Cyprinus carpio L:  كممات مفتاحية
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ABSTRACTS   
The present study was conducted to investigate the effect of high salinity on the some stress 

parameters of common carp (Cyprinus carpio) which gradually exposed to salt concentrations 

of 5, 10 and 15g/liter, as well as tap water (control 0.1g/liter) for 90 days .80 fish were 

randomly distributed on eight glass tanks with 2 replicates as 10 fish / replicate at average 

weight of 15 ± 3 g to study the effect of salinity on the Total protein , Glucose ,and Lactate in 

blood plasma , Fish were fed during the trial on commercial diet with 31.9 % protein content.. 

Results showed that an increase in the total protein to 69.4 and then decrease to 69.4  and 59.4 

g/100 cm
3
 when the salinity increased to 5, 10 and 15 g/l respectively, compared with the 

control treatment (69.6 g/100 cm
3
).  Glucose reached 75.11, 91.20 and 95.17 mg/100 ml at the 

concentrations of 5, 10 and 15 g/l respectively, compared with the control treatment (66.64 
mg/100ml). Lactate also increased to 65934, 45938  and 48953  mg/100 ml , when the salinity 

increased to  5 , 10 and 15 g/l respectively, in comparison with control treatment  (40965 

mg/100 ml) . 
Key words: Cyprinus carpio , salinity , stress, Glucose, lactate , total protein. 
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 المقدمة
لى األسماؾ لمستويات مختمفة مف المموحة ا تعرضيؤدي  

الناقمة تفعيؿ عمؿ القنوات استنزاؼ الطاقة المستخدمة في 
لمصوديـو والبوتاسيـو والتي تتواجد في الغالصـ )خاليا 

تحتاج لمستويات عالية مف  العمميةاذ اف ىذه ،الكموريد(
إف أي اضطراب في بيئة األسماؾ  (.31الطاقة التماميا )

مثؿ التغير في تراكيز المموحة ُيعد عاماًل رئيسيًا في اختالؿ 
 لذا فيي ، ألسماؾا في Homeostasisاالستقرار الداخمي 

تحتاج الى العديد مف الردود الفسمجية مف أجؿ العودة الى 
حالة االستقرار التي كانت عمييا قبؿ التعرض لمعامؿ المجيد 

( االجياد بانو حالة مف الالتوازف 26) Smithعَرؼ  ، ) 7)
 تصيب جسـ الكائف الحي وتؤثر سمبًا في وظائؼ اعضاءه

عض مؤشرات استيالؾ الطاقة بالى حدوث الدراسات ،اشارت 
في األسماؾ مثؿ مستويات البروتينات في البالزما وتركيز 

عمى  ( 3وآخروف ) Arjona كدراسةالكموكوز في الدـ . 
(  عمى 15وآخروف ) Luzو  Solea senegalesisأسماؾ 

-Martinezو   Carassius auratusصغار أسماؾ  
Alvarez ( 16وآخروف)  أسماؾ    عمىAcipenser 
naccarii ( عمى يافعات أسماؾ الشعـ 27و سمطاف )

ذ أظيرت جميع ىذه إ ،Acanthopagrus latusالفضي 
الدراسات حدوث اختالؼ في مستوى بروتينات بالزما دـ 
األسماؾ المعرضة لإلجياد الممحي لسد الحاجة المتزايدة مف 

اؾ الطاقة . تتغير مستويات بروتينات بالزما الدـ في األسم
-كموبيوليف وااللفا 1-وىي االلبوميف والبيتا كموبيوليف  وااللفا

كموبيوليف والكاما كموبيوليف التي تفرز في الكمية والكبد  2
عند التعرض لتغير بيئي او مرض او اجياد مما ( 21)

 عمى الوضع الجديد لمتأقمـيستوجب احداث تغيرات فسيولوجية 
واف أنواع البروتينات المتواجدة في بالزما الدـ ىي. ُيعد 
مستوى الكموكوز في الدـ مؤشرًا حساسًا لمبيئة ومصادر 

 المدى القصيراالجياد عمى  اثناءاالجياد وىو يزداد عادًة 
(. تشير الدراسات إلى أف ارتفاع سكر الدـ في االسماؾ 4)

لسد الحاجة عادًة ما يترافؽ مع ارتفاع مستويات المموحة 
المتزايدة مف الطاقة الالزمة ألغراض التنظيـ األيوني 
واالزموزي الناتج عف اختالؼ الوضع االزموزي باختالؼ 

، أو نتيجًة لمتعرض لعوامؿ اإلجياد األخرى تويات المموحةمس
. اما الالكتيت فيعد مف ضمف مؤشرات (17) كالمموثات

اذ  ، االزموزياالجياد العامة وخصوصًا في عممية التأقمـ 
لوحظ حصوؿ ارتفاع في تركيز الالكتيت بيف العضالت عند 
تعرض األسماؾ الى مستويات مرتفعة مف المموحة ، وُينتج 
الالكتيت في الحيوانات بشكؿ مستمر مف البايروفيت بواسطة 

في عممية  Lcatate dehydrogenase (LDH)انزيـ 
تج عرضي اذ يعتبر نا ، التخمر اثناء االيض االعتيادي

يمتمؾ خمسة مف  LDHأف انزيـ (. 5لعممية تحمؿ السكر )
نظائر االنزيمات والتي يستخدميا في عممية تحويؿ 
البايروفيت الى الالكتيت وقد اكتشؼ اف لالكتيت دور ميـ 

في عممية التنفس وتوفير و في توفير الطاقة لدماغ االسماؾ 
الى  لذا ىدفت الدراسة الحالية ATP  (32 .)متطمبات 

تقصي تأثير ارتفاع المموحة تدريجيًا في بعض الصفات التي 
تعد مؤشرًا لحصوؿ االجياد ودالئؿ الستيالؾ الطاقة في 
الجسـ وتضمنت مستويات الكموكوز والبروتيف الكمي 

 .والالكتيت 
 المواد وطرائق العمل

تـ الحصوؿ  :اقممة اسماك التجربة وتحضير التراكيز الممحية
 Cyprinusسمكة مف أسماؾ الكارب الشائع   300عمى 

carpio   12، تراوحت اوزانيا بيف  20/12/2015بتاريخ- 
استخدمت ى المزارع السمكية جنوبي بغداد .غـ  مف إحد  25

سـ ممئت حوالي 30×40×60احواض زجاجية ذات ابعاد 
ماء ومجيزة باألوكسجيف عف طريؽ مضخة ىواء.  لتر  40

غذيت األسماؾ اثناء مدة االقممة والتي استمرت ألسبوعيف 
% بواقع  31.9عمى عميقة تجارية ذات محتوى بروتيني 

% مف وزف الجسـ لتعويد األسماؾ 3وجبتيف يوميًا وبنسبة 
يومًا فقد  90عمى العميقة اما اثناء التجربة والتي استغرقت 

وجبات يوميًا  3بواقع  واألسماؾ عمى العميقة نفسيا غذيت 
حضرت التراكيز الممحية  % مف وزف الجسـ4وبنسبة 

غـ /لتر بإذابة وزف معمـو مف ممح  15و 10و 5المطموبة 
خشف ُجمب مف األسواؽ المحمية عالمة الشارقة في لتر ماء 

وقد ُأخذت بنظر االعتبار مموحة ماء اإلسالة وتـ ، إسالة 
كد مف مموحة التراكيز الممحية الُمحضرة عف طريؽ قياسيا التأ
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نوع  salinometerبوساطة جياز قياس المموحة 
EXTECH   وبعد أقممو األسماؾ عمى الظروؼ المختبرية

غـ/ لتر )ماء اسالة ( تـ تعريضيا إلى  0.1والتركيز الممحي 
نفس اذ يتـ نقؿ ، التراكيز الممحية المذكورة بشكؿ تدريجي 

أياـ حتى الوصوؿ الى  اربعةاالسماؾ الى التركيز االعمى كؿ 
أذ مَثؿ كؿ تركيز ممحي معاممة بذاتيا ، التركيز األخير 

وكانت األسماؾ ُتعرَّض إلى التركيز الجديد في نياية اليـو 
ولـ تحسب ىذه الفترة الرابع مف تعريضيا لمتركيز االوطأ 

غـ/ لتر  0.1تركيز ُعدَّت األسماؾ عند ضمف فترة التجربة ، 
 .  أسماؾ سيطرة
تـ أخذ عينات االسماؾ في نياية التجربة مف  كموكوز الدم

 0.1كؿ تركيز مف التراكيز الممحية المستخدمة في التجربة )
غـ / لتر( لقياس نسبة الكموكوز في بالزما  15و  10و  5و 

الدـ ، وذلؾ باتباع خطوات العمؿ المدرجة ضمف دليؿ 
، اذ اتبعت تعميمات شركة  Kitللة الشركة المصنع

Biomaghreb  باستعماؿ جياز مقياس  المنتجة لمعدة ،
وحسب الطريقة  spectrophotometer الطيؼ الضوئي 

 . King (1)و   Asatoorالتي ذكرىا 
 البروتينات الكمية في بالزما الدم 
ُأخذت عينات االسماؾ في نياية التجربة مف كؿ تركيز مف  

و  10و  5و  0.1التراكيز الممحية المستعممة في التجربة ) 
غـ/ لتر( لتقدير البروتينات الكمية في بالزما الدـ. اتبعت   15

إذ تتفاعؿ ،  Biomaghrebباستعماؿ  (11طريقة بيوريت )
في الوسط القاعدي مع ببتيد   copper ionsأيونات النحاس 

بعدىا تُقرأ  ،مكونة مركبًا ممونًا   protein peptideالبروتيف 
االمتصاصية بجياز المطياؼ الضوئي عمى طوؿ موجي 

 100نانوميتر وتقدر بروتينات بالزما الدـ بوحدة غـ/ 550
 مؿ وفؽ المعادلة اآلتية :  

امتصاصية العينة   تركيز البروتينات الكلية=  

 تركيز الملحلىل القياسي ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

امتصاصية المحلىل القياسي            

 تقدير نشاط حامض الالكتيت في البالزما
مايكرو  10اخذ  عف طريؽتـ تقدير نشاط حامض الالكتيت 

    Dt Pipette aلتر مف بالزما الدـ  ووضعيا في جياز 
Vitros  DT60II chemical analyzer  لمتحميؿ

حسب دليؿ الشركة   الكيميائي وحساب النتيجة بصورة مباشرة
 .المصنعة 

 التحميل االحصائي :
    Statistical تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي الجاىز

Analysis System  في تحميؿ البيانات(SAS ،2004 ) 
 Complete( CRDوفؽ التصميـ العشوائي الكامؿ )

Randomized Design  وقورنت الفروؽ المعنوية بيف
متعدد الحدود  متوسطات المعامالت باستخداـ اختبار دنػكػف 

multiple range Duncan test  Duncan)  ،1955 ) 
 .   )0.05عمى مستوى احتمالية )

 النتائج والمناقشة
مستوى البروتينات الكمية في بالزما الدـ  1يتضح مف الشكؿ 

 15و 10و 5ألسماؾ الكارب الشائع عند زيادة المموحة الى 
فقد أخذ مستوى البروتينات الكمية في البالزما باالرتفاع الى 

غـ/لتر ، مقارنة"  5بارتفاع المموحة إلى  مؿ 100غـ/ 4.98
( ، بينما انخفض الى  مؿ 100غـ/ 4.94بعينة السيطرة) 

 10عند ارتفاع المموحة إلى   مؿ 100غـ/ 3.90و  4.60
 عمى التوالي .  غـ/لتر 15و 

 

مل ( في  100. مستوى البروتينات الكمية ) غم/1الشكل 
بالزما الدم ألسماك الكارب الشائع  في التراكيز الممحية 

 المختمفة
اف انخفاض تراكيز البروتيف الكمي في الدـ ُيعد دليؿ عمى 
حدوث إجياد لألسماؾ بارتفاع التراكيز الممحية تدريجيًا وقد 
يكوف ىذا االنخفاض بسبب انخفاض شيية األسماؾ والذي 
يؤثر فيما بعد عمى عمميات تكويف وتركيب البروتيف بشكؿ 
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، كذلؾ اف عاـ والبروتيف الكمي في بالزما الدـ بشكؿ خاص 
ليذه البروتينات دور في عممية التنظيـ االزموزي ونقؿ 
االيونات ولذلؾ فأف استمرار وضع األسماؾ في تركيز غير 
متساوي ازموزيًا يؤدي الى استمرار استنزاؼ البروتيف حتى 
يصؿ الى حالة مف الثبات نتيجة تأقمـ األسماؾ عمى الوضع 

تستجيب األسماؾ  .الجديد واالرتفاع المستمر في المموحة 
لإلجياد عند المستويات الخموية وترافؽ ىذه االستجابة بعض 
التغيرات في مستويات البروتينات.  أف انخفاض مستويات 
البروتينات الكمية في بالزما الدـ مع ارتفاع المموحة الذي 
افرزتو نتائج الدراسة الحالية قد يعود الى انخفاض شيية 

ناوؿ مما ينعكس سمبًا عمى معدؿ االسماؾ وقمة الغذاء المت
تمثيؿ البروتينات في الجسـ، اذ يؤدي ارتفاع التراكيز الممحية 
إلى زيادة معدؿ االيض لسد الطمب المتزايد عمى الطاقة 

، وني واالزموزي في البيئة الجديدةلمحفاظ عمى التوازف األي
وىذا يعني الحصوؿ عمى الطاقة مف مصادر الطاقة 

ـ مثؿ البروتيف وليس مف الغذاء المتناوؿ المخزونة في الجس
وىذا يؤدي بدوره إلى انخفاض مستويات البروتيف في البالزما 

وتدعـ نتائج الدراسة الحالية العديد مف الدراسات  (.12)
السابقة مف إف بروتينات البالزما تنخفض بتعرض األسماؾ 
الرتفاع في مستويات المموحة أو نتيجة الختالؼ الوضع 
االزموزي باختالؼ مستويات المموحة في بيئة األسماؾ عف 

( الى حدوث 2) al-khshaliإذ أشار  ، مستوياتيا الطبيعية
انخفاض في مستوى البروتينات الكمية في بالزما الدـ ألسماؾ 

مؿ  100غـ/ 1.42و  1.87و  2.14الكارب العشبي الى 
ي غـ/لتر عمى التوال 12و   8و  4بزيادة المموحة إلى 

مؿ ( وعزى  100غـ/ 3.02بالمقارنة مع عينة السيطرة ) 
، وبيف اختالؿ عممية التنظيـ االزموزي السبب الى 

Martienez-Alvarez ( 16وآخروف)  إف بروتينات البالزما
تنخفض بزيادة المموحة  Acipenser naccariiفي أسماؾ 

غـ/لتر موضحًا أف السبب في ذلؾ  29غـ/لتر إلى  15مف 
 De Boeckوالحظ   .ىو زيادة متطمبات الطاقة في األسماؾ

حدوث انخفاض في مستويات بروتينات البالزما  (6وآخروف )
 10الشيية ألسماؾ الكارب الشائع المعرضة لمموحة  و قمة

انخفاض مستوى   (15وآخروف ) Luzوسجؿ  .غـ/لتر

غـ/لتر في  8البروتينات في البالزما معنويًا عند مموحة 
وآخروف  Arjona. وذكر Carassius auratus  أسماؾ 

 Soleحدوث انخفاض في بروتينات البالزما في أسماؾ ( 3)
senegalensis  غـ/لتر عما كانت  25و 15في مموحة

غـ/لتر وفسر ذلؾ عمى أساس زيادة  39عميو عند مموحة 
والحظت سمطاف  .متطمبات الطاقة باختالؼ ازموزية البيئة

( انخفاضًا في بروتينات البالزما في يافعات أسماؾ 27)
 30و  23و 15و  7الشعـ الفضي عند ارتفاع المموحة إلى 

حدوث  (14وآخروف ) Laiz-Carriónغـ/لتر. كما الحظ 
 Sparus aurataانخفاض في بروتينات البالزما في أسماؾ 

المنقولة إلى ماء بحر عالي المموحة . بينما لـ تظير أية 
تغيرات لنفس النوع مف األسماؾ عند نقميا مف مياه متوسطة 

وفي تجربة أخرى  ،المموحة إلى ماء بحر منخفض المموحة 
( لـ ُتسجؿ  فروقات معنوية 21وآخروف ) Peyghanقاـ بيا 

في تركيز البروتيف الكمي  عند تعريض اسماؾ الكارب 
 8و 4ألربع تراكيز ممحية ماء اسالة و grass carpالعشبي 

و  2.75اذ  كاف تركيز البروتيف الكمي  ، غـ /لتر 12و
واف ، عمى التوالي مؿ  100غـ / 3.13و 2.90و  3.28

ىذه النتائج تتفؽ مع نتائج ىذه الدراسة مف حصوؿ ارتفاع 
انخفاض في مستويات البروتيف الكمي  بيف و طفيؼ 

مستوى الكموكوز في  2ويتضح مف الشكؿ   المعامالت.
 ع عند زيادة المموحة تدريجياً بالزما دـ أسماؾ الكارب الشائ

إذ أخذ مستوى كموكوز الدـ   ، غـ/لتر 15و  10و 5الى 
مؿ  100ممغـ /   95.17 و 91.20و 75.11بالزيادة الى 

غـ/لتر عمى التوالي  15و 10و  5بارتفاع المموحة إلى 
مؿ(  100ممغـ/  66.64مقارنًة بمستواه في عينة السيطرة )

ز ازداد بشكؿ طفيؼ عند . ويالحظ أف مستوى الكموكو 
غـ/لتر مقارنة" بمستواه في التركيز  15التركيز الممحي 

/لتر. وأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي غـ 10و 5 الممحي 
في مستوى كموكوز الدـ  (P<0.05) وجود فروقات معنوية

بيف عينة السيطرة وباقي التراكيز الممحية المستعممة وكانت 
يف التراكيز الممحية المستعممة ( بP<0.05الفروقات معنوية)

 كافة. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.sci-hub.club/pubmed/?term=Peyghan%20R%5Bauth%5D
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مل ( في بالزما  100. مستوى الكموكوز ) ممغم/2الشكل 

 الدم ألسماك الكارب الشائع  في التراكيز الممحية المختمفة
يرتبط مستوى الكموكوز في الدـ بعوامؿ االجياد ، ويعد اوؿ  

بشكؿ عاـ  مؤشر عمى تعرض أي كأئف حي لالجياد
واالسماؾ بشكؿ خاص إذ اف انخفاض شيية األسماؾ وقمة 
تناوليا لمغذاء يؤدي الى أنخفاض تركيز الكموكوز عادًة ، 
ولكف عند تعرض األسماؾ لإلجياد نتيجة ارتفاع التراكيز 
الممحية يؤدي الى زيادة طمب ىذه األسماؾ لمطاقة وبالتالي 

ف والنور ادريناليف والتي افراز ىرمونات االجياد وىي االدرينالي
ليا دور في رفع نسبة الكموكوز في الدـ كذلؾ فاف الطمب 
المستمر لمطاقة مف اجؿ الوصوؿ الى حالة التوازف خالؿ 
عممية التنظيـ االزموزي يحفز الجسـ بحرؽ الكاليكوجيف 
الموجود في الكبد وتحويمو الى كموكوز والذي يستخدـ كطاقة 

ة مف الكموكوز تعد دلياًل عمى اف وجود مستويات عالي. 
حصوؿ االجياد في األسماؾ وكذلؾ تعكس زيادة االستجابة 
لمطمب عمى الطاقة اذ اف االجياد ىو ناتج لمعمميات الفسمجية 
التي تقـو بيا األسماؾ مف اجؿ الوصوؿ الى حالة االستقرار 
الداخمي وذلؾ مف خالؿ التحكـ في الوظائؼ ، إف تعرض 

الممحي يؤدي إلى تحرر ىرمونات   األسماؾ لإلجياد
و األدريناليف  catecholamineالكاتيكوؿ أميف 

adrenaline  و النورأدريناليفnoradrenaline  إلى مجرى
( مما يسبب زيادة اليرمونات السترويدية وكذلؾ (33الدـ 

أميف عف طريؽ التغذية العكسية فيرمونات  الكاتييكوؿ
اإلجياد ىذه تؤدي إلى زيادة انتاج الكموكوز في السمكة مف 

 بناء الكاليكوجيف مف مواد سكرية خالؿ مسالؾ
(glycogenesis ومسمؾ تحمؿ الكاليكوجيف )

(glycogenolysis وتقع ىاتيف العمميتاف ضمف ما يسمى )
وذلؾ glucosemobilizing بعممية انتقاؿ الكموكوز 

لمواجية متطمبات الطاقة المتزايدة تحت تأثير العامؿ المجيد. 
و إف إنتاج الكموكوز غالبا" ما يكوف بفعؿ الكورتيزوؿ 
المتحرر نتيجة" لمتعرض لإلجياد الممحي والذي يحفز عممية 

(  glyconeogenesisبناء الكموكوز مف مواد غير سكرية )
. إذ اف ارتفاع (35مف الجسـ )في الكبد وكذلؾ اخذ الكموكوز 

ىرموف الكورتيزوؿ يعد مؤشر عمى االستجابة األولية لإلجياد 
بصورة عامة واف زيادة الكموكوز تدؿ عمى حصوؿ االجياد 
كذلؾ يتحرر الكموكوز مف الكبد والعضالت باتجاه مجرى الدـ 

. وقد ((20ويدخؿ إلى الخاليا مف خالؿ فعؿ األنسوليف 
دة الى االرتباط بيف الكورتيزوؿ والكموكوز إشارت دراسات عدي

والتعرض لإلجياد إذ لوحظ حصوؿ زيادة طردية في كؿ مف 
 20 بعد الكورتيزوؿ والكموكوز في أسماؾ الكارب الشائع 

Cold shock (30 )دقيقة مف التعرض لصدمة برودة 
السماؾ حصوؿ زيادة طردية في الكورتيزوؿ والكموكوز  وكذلؾ
عند التعرض لتراكيز عالية   Ictalurus punctatusالقط 

ويذكر أف ىناؾ بعض العوامؿ التي تؤثر (. 25مف االمونيا )
، في الدـبصورة غير مباشرة في مستوى استجابة الكموكوز 

أف التغيرات في الحالة  (34وآخروف  ) Vijayanفقد أوضح 
ربما يؤثر في االستجابة لإلجياد ومستوى الكموكوز،   التغذوية

إذ  وجد عدد مف الباحثيف أف مستوى كموكوز الدـ يتداخؿ مع 
بعض العوامؿ األخرى مثؿ التغذية والمرحمة العمرية وفصوؿ 
السنة ألنيا يمكف أف تؤثر في الكاليكوجيف المخزوف في الكبد 

ئج العديد مف اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتا .(19)
الدراسات التي أكدت حصوؿ ارتفاع في مستوى كموكوز الدـ 
في األسماؾ نتيجًة الرتفاع مستويات المموحة عف مستوياتيا 
الطبيعية في البيئة التي تعيش فييا األسماؾ وىذا ما توصؿ 

( بحدوث ارتفاع في مستوى كموكوز الدـ 2) al-khshali اليو
 89.33و  76.14و  58.06العشبي الى  ألسماؾ الكارب

غـ/ لتر  12و  8  4مؿ عند ارتفاع المموحة إلى  100ممغـ/
 47.18عمى التوالي مقارنًة بمستواه في عينة السيطرة ) 

( حصوؿ زيادة  33) وآخرونTsui ذكر  .مؿ(  100ممغـ/
 Grouperأسماكفي تركيز الكموكوز عند نقؿ 

C 
D 
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Epinephelus  30-10غـ /لتر ممح وتركيا  34- 29مف 
 De Boeck. أشار دقيقة أشاره الى أوؿ عوامؿ األجياد

الى حدوث ارتفاع في مستويات الكموكوز في  (6وآخروف )
( المعرضة Cyprinus carpioأسماؾ الكارب الشائع )

.  28غـ/لتر ولمدة  10لمموحة   Sultan (27)الحظت  يـو
حدوث ارتفاع في مستوى كموكوز الدـ في يافعات أسماؾ 

غـ/لتر. و  15غـ/لتر و  7الشعـ الفضي المعرضة لمموحة  
 Karkavgac-uzbilekو  Yavuzcan-Yildiszٌبيف 

حدوث ارتفاع في كموكوز الدـ ألسماؾ الكارب العشبي  (36)
ساعة، مقارنة"  48و 24غـ/لتر خالؿ  10المعرضة لمموحة 

 Farghalyفي الماء العذب. ومع ذلؾ فأف نتائج  مع مستواه
ال تتفؽ مع ىذه الدراسة اذ لـ يحصؿ أي تأثير  (8وآخروف )

ألربع معنوي في مستوى الكموكوز عند تعرض أسماؾ البمطي 
غـ /لتر ولـ ُتسجؿ  39و 19و 9تراكيز ممحية : مياه عذبة و

 Sangiao-Alvarellosأي فروقات معنوية. و أوضح 
حدوث ارتفاع في كموكوز الدـ ألسماؾ  (24وآخروف )

Sparus  aurata    في اليـو األوؿ لمنقؿ مف ماء البحر
عدـ  (9وآخروف ) Fastوبيف  .إلى ماء بحر عالي المموحة

 Salmo حدوث ارتفاع في الكموكوز في السالموف األطمسي 
salarاالرتفاع المفاجئ لممموحة، لكنو سجؿ حدوث زيادة  عند

  .عندما تعرضت األسماؾ نفسيا لالجياد الممحي لمدة طويمة
حدوث زيادة معنوية في كموكوز ( 13وآخروف )  Karşiوبيف 

مؿ( في أسماؾ البمطي   100ممغـ/ 120.37الدـ )
Oreochromis  niloticus    المعرضة لزيادة في المموحة

/لتر مقارنًة بمستواه في دـ األسماؾ في الماء غـ 18إلى 
مؿ ( وقد فسر زيادة الكموكوز  100ممغـ/ 94.87العذب  ) 

ىذه إلى فعؿ الكاتيكوؿ أميف الذي يسرع مف عممية بناء 
-Sangiaoبيف ( (glycogenesisالكموكوز مف مواد سكرية 

Avarellos ( 23وآخروف)  زيادة مستوى كموكوز البالزما في
المؤقممة عمى كؿ مف الماء العذب  Sparus aurataأسماؾ 

وعمى ماء البحر عالي المموحة بالمقارنة مع مستوياتو في ماء 
البحر معماًل الزيادة ىذه عمى أساس الحاجة إلى سد متطمبات 

يتضمف الطاقة الالزمة  لمتنظيـ االزموزي في البيئة الجديدة . 
في بالزما الدـ  Lactateالالكتيت نشاط حامض  3الشكؿ 

ألسماؾ الكارب الشائع المنقولة تدريجيًا الى التراكيز الممحية 
غـ /لتر ويظير باف مستوى الالكتيت قد أخذ  15و 10و 5

باالرتفاع بزيادة المموحة الى التراكيز أعاله مقارنًة بتركيزه في 
 45.38و 43.12عينة السيطرة، فقد بمغ تركيز الالكتيت 

غـ  15و 10و 5مؿ  في التراكيز  100ممغـ / 48.53و
 100( ممغـ/40.65/لتر عمى التوالي مقارنًة بعينة السيطرة )

مؿ، وقد أشارت نتائج التحميؿ االحصائي الى وجود فروقات 
( في تركيز الالكتيت بيف عينة السيطرة P≤0.05)معنوية  

وبقية التراكيز الممحية المستخدمة في التجربة وكذلؾ وجود 
 .بيف جميع المعامالت فروؽ معنوية

مل ( في بالزما  100نشاط الالكتيت ) ممغم / 3.شكل 
 الكارب الشائع  في التراكيز الممحية المختمفة

ائي الالىوائي في ُيعد الالكتيت المنتج النيائي لمتمثيؿ الغذ
واف الالكتيت مع الكموكوز والبروتيف الكمي  (29األسماؾ )

تعد أىـ المؤشرات التي يمكف استخداميا لمتعرؼ عمى 
تعمؿ األسماؾ في حاالت االجياد  .االجياد في األسماؾ 

بشكؿ عاـ وخاصة في مستويات االجياد العالية عمى اطالؽ 
يف واليرمونات ىرمونات االدريناليف والنور ادرينال

وزيادة في الكاتيكوؿ اميف واف ىذه  الكورتيكوسترويدية
اليرمونات ليا دور في زيادة افراز الالكتيت بيف العضالت 

، اذ اف تعرض األسماؾ  (28وارتفاع تركيزه في بالزما الدـ )
لالجياد يؤدي الى تأكسد معظـ الالكتيت الموجود في الدـ 

المؤكسدة تزداد مع زيادة استيالؾ  واف نسبة الالكتيت
االوكسجيف وبذلؾ يكوف الالكتيت المطمؽ مف قبؿ العضالت 
مسؤوؿ عف تجييز الطاقة لعمميات االيض التأكسدي . معظـ 
الكتيت الدـ المتبقي يظير ثانية في الكتيت العضالت 

D 

C 

B 

A 
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بواسطة االخذ المباشر لمعضالت ، اذ اف ىناؾ دمج لالكتيت 
ف العضالت وذلؾ دليؿ ميـ التماـ عممية الدـ في كاليكوجي

تكوف الكاليكوجيف في الموقع األصمي كوسيمة لتعويض 
 Salatiبيف . (18النقص في كاليكوجيف العضالت )

( اف مستوى الالكتيت قد ارتفع ألسماؾ الكارب 22وآخروف )
 9و  6و 3الشائع بارتفاع التراكيز الممحية مف ماء اسالة الى 

ويعتبر التغير في تركيز الالكتيت دليؿ  غـ /لتر ،  12و 
عمى زيادة استيالؾ االوكسجيف و زيادة استيالؾ الطاقة 
وبيذا فاف الالكتيت يستخدـ كمصدر لتوفير الطاقة مع 

وقد لوحظ حصوؿ  (4الكموكوز لمغالصـ والكمى والدماغ )
 Epinephelus ارتفاع في تراكيز الالكتيت السماؾ

Malabaricus لمفاجئ الرتفاع في التراكيز عند التعرض ا
ثـ حصوؿ  غـ /لتر  32و 29و 24و 19و 14الممحية 

الحظ  .( (33 انخفاض في تركيز الالكتيت مع مرور الوقت 
Tseng ( حصوؿ ارتفاع في مستويات انزيـ 32وآخروف )
LDH   في خاليا الكموريد عند نقؿ اسماؾ البمطي

Oreochromis mossambicus   لساعة واحدة مف النير
واف الزيادة في التجربة الحالية لـ تتفؽ الى المياه البحرية ،  

عند تعرض Pankhurst  (10 )و   Grutterمع نتائج 
الجياد النقؿ اذ لـ يحدث تغيير  Coral fishاسماؾ المرجاف 

كبير في تركيز الالكتيت في البالزما ،  ولوحظ ايضًا حصوؿ 
 20الالكتيت ألسماؾ الكارب الشائع بعد ارتفاع في تركيز 

، و ذكر الباحث (30دقيقة مف التعرض لصدمة البرودة )
Small  (25 ) حصوؿ ارتفاع في تركيز الالكتيت ألسماؾ

Canal fish   عند تعرضيا لمستويات عالية مف االمونيا
 وانخفاض في مستويات االوكسجيف. 
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