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اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی برخی شاخصهای خونی ،ایمنی و
استرس در بچه ماهی اوزونبرون ()Acipenser stellatus
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چکیده
این بررسی با هدف تعیین اثر نیتریت در شوریهای مختلف روی برخی شاخصهای خونی ،ایمنی و استرس
در بچه ماهی اوزونبرون ( )Acipenser stellatusدر دو مرحله انجام شد .در مرحله اول غلظت نیمه کشندگی
( )LC50 96hنیتریت (نیتریت سدیم) در شوریهای مختلف ( 8 ،0 ،1و  01گرم در لیتر) تعیین شد (به ترتیب
 100/01 ،39/70 ،57/00و  979/07میلیگرم در لیتر) .در مرحله دوم بعد از به دست آمدن مقادیر غلظت نیمه
کشندگی نیتریت ،بچه ماهیان اوزونبرون (به تعداد  101قطعه ،میانگین وزن  07/19±1/05گرم ،میانگین طول
 05±0/37سانتیمتر) به مدت  0روز در معرض نصف ( 71درصد) غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت (،95/70
011/81 ،00/55و  050/753میلیگرم در لیتر) در همان میزان شوریها قرار گرفتند ( 8تیمار ،هریک با سه تکرار).
نتایج نشان داد که بیشترین میزان گلبول سفید و نوتروفیل مربوط به تیمار  ،5تعداد گلبولهای قرمز ،هموگلوبین،
 MCVو هماتوکریت مربوط به تیمار  7و ائوزینوفیل مربوط به تیمار  8مشاهده شد ( .)P>1/17بیشترین میزان
 IgMو ایمونوگلوبولین کل در تیمار  8و لیزوزیم در تیمار  ،5کورتیزول و گلوکز در تیمار  0و الکتات در تیمار 9
مشاهده شد ( .)P>1/17در نتیجه افزایش شوری باعث افزایش تحمل بچه ماهیان ،کاهش شاخصهای استرس و
افزایس شاخصهای ایمنی در خون بچه ماهیان اوزونبرون در غلظتهای باالتر نیتریت شد .که نشان دهنده کاهش
اثرات نیتریت بود .اما شوری نتوانست اثرات سمی نیتریت را بر روی شاخصهای خونی بچه ماهیان ازون برون
کاهش دهد.

واژگان کلیدی :ازونبرون ،نیتریت ،شوری ،شاخصهای خونی.
 -0دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ،گروه شیالت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
 -1دانشیار گروه شیالت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
 -9استادیار گروه شیالت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
 -0استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ( ،)AREEOرشت ،ایران.
 -7استادیار پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
( ،)AREEOبندرانزلی ،ایران.
* نویسنده مسئولh.khara1974@yahoo.com :
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مقدمه
آلودگی آب با نیتریت میتواند منشا آلی یا

اختصاص میدهد .در این بین تاثیر شوری

معدنی داشته باشد .نشت فاضالبهای صنعتی

بر نیتریت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

و شهری ،چاههای جاذب فاضالبهای خانگی،

حضور سدیم و کلرید سدیم در آب باعث کاهش

تخلیه غیربهداشتی فاضالب درسطح زمین ،دفع

سمیت نیتریت در ماهیان آب شیرین میشود.

غیربهداشتی کودهای حیوانی و استفاده بیرویه

با توجه به این که فرآیند تبادل در آبشش

از کودهای نیتروژنی در مزارع از مهمترین منابع

ماهیان آب شیرین با جذب کلر (جذب کلر با

آلودهکننده محیط هستند .گسترش این

دفع – OHو – )HCO3همراه است .در ماهیان

آلودگیها در آبها مسمویت حاد یا نیمه حادی

آب شیرین نیتریت با یون کلر )– (CLدر فرآیند

را در ماهیان ایجاد میکند ،که در کوتاهمدت و

– CL–/HCO3در آبششها برای جذب رقابت

بلندمدت بسته به نوع آالینده و غلظت آن باعث

دارد و در این فرآیند میتواند جایگزین کلر شود.

ایجاد اختالل در فعالیتهای فیزیولوژی و

اما اگر کلر در آب زیاد باشد سمیت نیتریت

عملکرد سیستمهای بدن آبزیان و حتی مرگ

کاهش مییابد ( .)Ramesh, 2007بررسیها

آنان میشود ( .)Lawson, 1995نیتریت

نشان داده است که سمیت نیتریت در ماهیان

) (NO2-Nفرم یونیزه شده اسید نیتروژن

آب شور خیلی کمتر از ماهیان آب شیرین است،

) (HNO2است که میتواند به اندازه NH3-N

با این حال سمیت با  HNO2در ماهیان دریایی

کشنده باشد .سطح نیتریت یا به طور کلی آب

هرچند با سمیت پایین هم گزارش شده است

مناسب برای ماهیان خاویاری آبی است که فاقد

(.)Schlenk and Benson, 2001

آمونیاك ( 1/1میلیگرم در لیتر) نیتریت کمتر

در مزارع پرورشی میزان نیتریت متاثر

از  1/17میلیگرم در لیتر ،نیترات کمتر از 071

از رژیم غذایی ماهی ،نحوه تغذیه ،سیستم

میلیگرم در لیتر ،5-3 pH ،اکسیژن بیشتر از 0

پرورشی (خاکی ،سیمانی و فایبرگالس) ،آب

میلیگرم در لیتر و دمای آب کمتر از  18درجه

پرورشی (چاه ،رودخانه ،شور ،لب شور و غیره)،

سانتیگراد باشد (.)Quick and White, 2007

تجزیه و فساد مواد آلی ،بقایای غذا ،مدفوع ،ادرار

پرورش آبزیان در آبهای شور و لبشور سهم

و تنفس ماهی است (آذری تاکامی .)0935 ،به

قابلتوجهی از آبزیپروری جهانی را به خود

طوری که از جمله مشکالت سیستمهای پرورش

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون
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مداربسته ،بروز مشکالتی در بیوفیلترها و عدم

( .)Chebanov and Billard, 2001به طوری

اکسیداسیون آمونیاك است که طی واکنشهایی

که طبق ضوابط جدید  IUCNاز سال ،0330

به نیترات و نیتریت تبدیل میشود .به عالوه عدم

این ماهی در لیست قرمز جانوران قرار گرفته

دسترسی به آب کافی و همچنین اکسیژن کافی

است ( .)Birstein,1996این روند رو به کاهش

در سیستمهای پرورشی متراکم از جمله علل

ناشی از عواملی چون صید بیرویه ،صید

افزایش نیتریت موجود در آب است (Person-

غیرمجاز ،تجمع آالیندهها ،سدسازی بر روی

Le Ruyet et al., 1995; Rasmussen and
 .)Korsgaard, 1996با توجه به موارد باال

رودخانهها و محدود شدن آبهای جاری است
که موجب جلوگیری از مهاجرت و تولیدمثل این

سلولهای خونی از اولین سلولهایی هستند که

ماهیان میشود ( .)Dettlaff et al., 1993در

تحت تاثیر آلودگیهای آب قرار میگیرند

استان گیالن یکی از محلهای رهاسازی بچه

(.)Sadauskas-Henrique et al., 2011

ماهی اوزونبرون رودخانه سفیدرود است .این

متغیرهای خون و بیوشیمیایی در اندازهگیری

رودخانه در مجاورت اراضی کشاورزی مصرف

اثرات آلودگی آب در ماهی به نشانگرهای زیستی

کننده انواع کودهای شیمیایی ،معدنی و سموم

امیدوار کننده تبدیل شدهاند ،زیرا شاخصهای

قرار دارد .از این رو ،در زمان پرورش و رهاسازی

خونی به مقادیر پایین آالیندهها پاسخ میدهند.

بچه ماهایان امکان رویارویی با نیتریت وجود

شاخصهای خونی به عنوان نشانگرهای زیستی

دارد .گزارشهای متعدد نشان میدهد که

فیزیولوژیکی کل بدن در نظر گرفته میشوند.

نیتریت در آب شیرین و در تقابل با شوریهای

بنابراین از این رو در تشخیص وضعیت ساختاری

مختلف روی سمیت نیتریت و شاخصهای

و عملکردی ماهیان در معرض آالیندههای

خونی در ماهیان اثر میگذارد .از جمله این

محیطی مهم هستند (.)Seriani et al., 2011

گزارشها میتوان به مطالعات صورت گرفته

اوزونبرون ( )Acipenser stellatusیکی از

در میگوی سرخ ()Penaeus penicillatus

گونههای مهم ماهیان خاویاری است که در

( ،)Chen and Lin, 1991ماهی کفال (Mugil

حوضه دریای سیاه ،آزوف و خزر زیست میکند

 ،)Sampaio et al.,2002( )platanusمیگوی

(کیوان .)0959 ،در حال حاضر ذخایر این ماهی

پاسفید غربی ()Litopenaeus vannamei

در دریای خزر به شدت رو به کاهش است

( ،)Lin and Chen, 2001ماهی شانک طالیی
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(،)Kir andSunar, 2018( )Sparus aurata

میتواند مورد بهرهبرداری سازمان مسئول و

چاقوماهی دلقک (Le et ( )Chitala ornata

متولی بازسازی ذخایر این گونه با ارزش با

سرزرد

داشتن استانداردهای نیتریت در محل رهاسازی

(Zhang et ( )Pelteobagrus fulvidraco

در شوریهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

رنگینکمان

همچنین با توجه به کمبود آب شیرین در ایران،

(Kroupova et ( )Oncorhynchus mykiss

گرایش پرورشدهندگان به پرورش این ماهیان

ژاپنی

در آب شور و لبشور بویژه در نوار ساحلی به

(Kim et al.,( )Paralichthys olivaceus

روش متراکم و فوق متراکم برای سودآوری

 ،)2018تایگر پافر (Takifugu ،Tiger Puffer

بیشتر ،در حال افزایش است .در همین راستا

 ،)Gao et al., 2020( )rubripesکپور

نتایج این مطالعه میتواند به عنوان یک دستور

معمولی (Williams et ( )Cyprinus carpio

العمل جامع در اختیار پرورشدهندگان ماهیان

 ،)al., 1997تیالپیای نیل (Oreochromis

خاویاری کشور قرار گیرد .بنابراین هدف از این

 ،)Cogun et al., 2017( )niloticusکپور

مطالعه بررسی اثرات نیتریت روی برخی شاخص

هندی مریگال )Das ( )Cirrhinus mrigala

های خونی ،ایمنی و استرس در بچه ماهی

 ،)et al., 2004سپرماهی (Scophthalmus

اوزونبرون است.

2018

2020

2008

،)al.,
،)al.,
،)al.,

گربهماهی
قزلآالی
ماهی

فالندر

 )Jia et al., 2015( )maximusو میگوی
پاسفید غربی ( )Wang et al., 2018اشاره کرد.

مواد و روشها

این در حالی است که در مورد اثرات نیتریت در

این پژوهش در تابستان  0933و در ایستگاه

شوریهای مختلف روی ماهیان ،بویژه ماهیان

تحقیقات تاسماهیان گیالن واقع در ساحل

خاویاری گزارشی وجود ندارد .از طرفی با

روستای چایجان شهر چابکسر (وابسته به

توجه به رهاسازی مستقیم بچه ماهیان برای

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای

بازسازی ذخایر به آب لبشور دریا (به دلیل

خزر) انجام گرفت .برای این مطالعه از 511

تلفات زیاد ناشی از جریان سریع آب ،گل آلود

قطعه بچه ماهی اوزونبرون  5تا  8گرمی

بودن رودخانه و وارد شدن ضربه ،کم آبی به

استفاده شد .قبل از شروع آزمایش بچه ماهیان

دلیل خشکسالی و آلودگیهای شیمیایی)

اوزونبرون به مدت یک ماه در شوریهای پیش

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]121[ 1011 ،)1(11 :

بینی شده این پژوهش (( 1آب چاه)( 0 ،مخلوط

استفاده شد .بچه ماهیان داخل مخازن

آب دریای خزر و چاه)( 8 ،مخلوط آب دریای

پالستیکی  01لیتری در  00تیمار مختلف

خزر و چاه) و ( 01آب دریای خزر) گرم در لیتر)

نیتریت و شوری قرار گرفتند (جدول .)0

برای سازگاری نگهداریشدند .بعد از پایان

میانگین شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب در

سازگاری ،آزمایش در دو مرحله انجام شد.

تیمارهای مختلف شامل ،8/10±1/09 pH
اکسیژن محلول  5/05±1/05میلیگرم در لیتر

مرحله اول :تعیین غلظت نیمه کشندگی
نیتریت در شوریهای مختلف

و دمای آب  10/95±1/93درجه سانتیگراد بود.
شاخصهای  ،pHاکسیژن و دما با دستگاه مولتی

برای تعیین غلظت نیمه کشندگی ( LC50

 )96hنیتریت ،از  081قطعه بچه ماهی
اوزونبرون با میانگین وزن  01/80±0/30گرم و
میانگین طول کل  00/70±0/80سانتیمتر

پارامتر ( ،HACHآلمان) و شوری با دستگاه
شوری سنج چشمی ( ،Atago ،S/mill-Eژاپن)
اندازهگیری شدند .دوره نوری هم شامل 01
ساعت روشنایی و  01ساعت تاریکی بود.

جدول  :1تیمارهای تعیین غلظت کشنده نیتریت در شوریهای مختلف
شماره تیمار

نام تیمار

شماره تیمار

نام تیمار

*)C( 0

** S

3

SN

)C( 1

S

01

SN

)C( 9

S

00

SN

)C( 0

S

01

SN

7

SN

09

S8N

0

SN

00

S12N100

5

SN

07

S12N150

8

SN

00

S12N220

* :تیمارهای که با حرف « »Cمشخص شدهاند ،تیمارهای شاهد و بدون نتیریت هستند.
** :نامگذاری تیمارها بر اساس  SnNmانجام شده است که در آن « »Sنماد شوری »n« ،نشان
دهنده مقدار شوری (گرم در لیتر) »N« ،نماد نیتریت و « »mنشان دهنده مقدار نیتریت
(میلیگرم در لیتر) است.
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غلظتهای نیتریت مورد استفاده در این
مرحله شامل مقادیر  071 ،011و 111

مرحله دوم :آزمایش بررسی اثرات نصف غلظت
نیمه کشنده نیتریت در شوریهای مختلف

میلیگرم در لیتر بلور نیتریت سدیم ()NaNO2

در مرحله دوم از  101قطعه بچه ماهی

 38درصد ( ،Merckآلمان) بود (قلیپور و

اوزونبرون با میانگین وزن  07/19±1/05گرم و

همکاران .)0937 ،این آزمایش طبق روش

میانگین طول کل  05±0/37سانتیمتر استفاده

 )TRC, 1984( OECDبه مدت  30ساعت (0

شد .بچه ماهیان در  8تیمار (هر یک با سه تکرار)

روز) به طول انجامید .تلفات در زمانهای ،10

با مقادیر مختلف شوری (صفر 8 ،0 ،و  01گرم

 51 ،08و  30ساعت بررسی و ثبت شد .بعد

در لیتر) به اضافه نصف ( 71درصد) غلظت نیمه

از کسب نتایج نهایی ،اطالعات به دست آمده

کشندگی ( )LC50 96hنیتریت و تیمارهای

بر طبق روش آماری Probit Analysis

شاهد (بدون نیترت) تقسیمبندی شدند

)USEPA, 1985( Program Version 1.5

(جدول .)9طول مدت این مرحله  0روز بود.

با سطح اطمینان  37درصد مورد تجزیه و تحلیل

میانگین شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب در

قرار گرفتو مقادیر  LC50طی  51 ،08 ،10و

تیمارهای مختلف شامل ،8/10±1/01 pH

 30ساعت تعیین شد (جدول Finney,( )1

اکسیژن محلول  5/80±1/00میلیگرم در لیتر

.)1971

و دمای آب  00/7±1/71درجهسانتیگراد بود.

جدول  :2مقادیر غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hو نصف ( 54درصد) غلظت نیمه کشنده ()LC50 96h
نیتریت در شوریهای مختلف برای بچه ماهیان ازونبرون
شوری

غلظت  LC50 96hنیتریت

 %54غلظت  LC50 96hنیتریت

(گرم در لیتر)

(میلیگرم درلیتر)

(میلیگرم درلیتر)

4

57/00

95/70

0

39/70

00/55

8

100/01

011/81

12

979/00

050/78

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون
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جدول  :3مشخصات تیمارهای نیتریت در شوریهای مختلف
مشخصات تیمار

شماره تیمار
1

شوری صفر گرم در لیتر ،بدون نیتریت (شاهد)

2

شوری  0گرم در لیتر ،بدون نیتریت (شاهد)

3

شوری  8گرم در لیتر ،بدون نیتریت (شاهد)

0

شوری  01گرم در لیتر ،بدون نیتریت (شاهد)

5

شوری صفر گرم در لیتر  +نصف ( )%71غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت

6

شوری  0گرم در لیتر  +نصف ( )%71غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت

7

شوری  8گرم در لیتر  +نصف ( )%71غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت

8

شوری  01گرم در لیتر  +نصف ( )%71غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت

دوره نوری هم شامل  01ساعت روشنایی و

( )ISO 9964-1, 1993و کلر آزاد (– )CLبا

 01ساعت تاریکی بود .نتایج آزمایشگاهی،

روش ( Mercuric Thiocyanateشماره

مقادیر کلسیم ( ،)Caسدیم ( ،)Naکلر آزاد

 ،DOC316.53.01017روش شماره ،8009

(– )CLو بیکربنات (– )HCO3در آب به

شرکت  ،Hachآمریکا) اندازهگیری شد .روزانه

ترتیب در شوری صفر گرم در لیتر ،51 ،70/05

 57درصد آب مخازن تعویض و غلظت نیتریت

 1/13و 010/0میلیگرم در لیتر ،در شوری 0

در تیمارها دوباره تنظیم میشد.

گرم در لیتر  1/10 ،101 ،100/05و 90
میلیگرم در لیتر ،در شوری  8گرم در لیتر

خونگیری و بررسی شاخصها خونی

 1/10 ،971 ،0000/05و  070میلیگرم در

پس از  0روز از بچه ماهیان اوزونبرون

لیتر و در شوری  01گرم در لیتر ،0700/05

خونگیری به عمل آمد .به این ترتیب که به طور

 1/10 ،551و  090میلیگرم در لیتر بود.

تصادفی در هر تیمار از  3قطعه بچه ماهی به

مقادیر کلسیم و بیکربنات با استفاده از روش

وسیله سرنگ انسولین هپارینه از سیاهرگ دمی

تیتراسیون ( ،)ISO 6058, 1984سدیم با
روش اسپکترومتری جذب اتمی (Atomic
AAS

Spectrometry:

)Absorption

( )Caudal Vasculatureخونگیری شد1/7 .
میلیلیتر خون برای بررسی  CBCدر لولههای
حاوی هپارین و  0/7میلیلیتر خون داخل
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لولههای اپندورف غیرهپارینه برای انجام

موج  071نانومتر با دستگاه االیزاریدر (،Rs232

مطالعات سرمشناسی ریخته شد .خون موجود

 ،Biotekآمریکا) خوانده شد .از آب مقطر به

در لولههای اپندورف فاقد ماده ضدانعقاد

عنوان بالنک استفاده شد (سقا و سروشنیا،

هپارین ،با  9111دور در دقیقه به مدت

0981؛

 01دقیقه سانتریفیوژ (،Labofuge 200

 .)2006ایمونوگلوبین کل بر اساس روش

 ،Heraeus Sepatechژاپن) شد .سپس سرم

توصیف شده توسط  Siwickiو Anderson

جدا و با سمپلر در اپندورفهای تازه ریخته شد.

( )0339اندازهگیری شد .به طور خالصه،

در نهایت نمونهها در یک کلمن حاوی یخ

ابتدا پروتئین کل نمونههای سرم بر اساس

خشک و به دور از تکانهای شدید به آزمایشگاه

روش بیوره ( )Biuretتعیین شد .سپس 1/0

ارسال شدند .تمام آزمایشهای خونشناسی در

میلیلیتر از هر نمونه سرم با  1/0میلیلیتر

آزمایشگاه ویرومد (رشت) انجام پذیرفت .در

محلول پلیاتیلن گلیکول  01درصد (Sigma-

آزمایشگاه تعداد گلبولهای قرمز ،هماتوکریت،

 ،Aldrichآمریکا) مخلوط و به مدت  1ساعت

غلظت هموگلوبین ،حجم متوسط گلبولی

انکوبه شد تا مولکولهای ایمونوگلوبولین پایین

( ،)MCVغلظت متوسط هموگلوبین در گلبول

بیایند .رسوب ایمونوگلوبولین با سانتریفیوژ

قرمز ( ،)MCHغلظت متوسط هموگلوبین

( ،Eppendorf ،5415Rآلمان) در 7111g

گلبولهای قرمز ( ،)MCHCتعداد گلبولهای

در دمای  0درجه سانتیگراد حذف شد .کل

سفید و شمارش افتراقی گلبول سفید بر اساس

پروتئین باقی مانده در مایع رویی دوباره به روش

روشهای استاندارد انجام گرفت (Gao et al.,

بیوره اندازهگیری شد .مقدار کل ایمونوگلوبولین

.)2007

) (IgMبر اساس رابطه  0محاسبه شد

شاخصهای ایمنیخون

برای اندازهگیری ایمونوگلوبولین  Mاز
کیت تشخیصی (Fish Immunoglobulin M
 ،ELISAآمریکا) و روش Turbidometric

استفاده شد .سپس جذب نمونهها در طول

Khoshbavar-Rostami et al.,

(.)Siwicki and Anderson, 1993
رابطه :1
IgM (mg/mL) = PT – PPFG

 :PTپروتئین کل در نمونه سرم (میلیگرم در
میلیلیتر)؛  :PPEGپروتئین کل پس از تیمار سرم با
پلیاتیلن گلیکول (میلیگرم در میلیلیتر).

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون

سطح لیزوزیم در نمونههای خون با استفاده
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تجزیه و تحلیل دادهها

از روش کدورت سنجی مطابق با روش توصیف

تعیین غلظت نیمه کشندگی ()LC50 96h

شده توسط  )0331( Ellisبا تغییرات جزئی

با استفاده از لگاریتم غلظتهای به کار رفته به

تعیینشد .در نهایت جذب نمونهها در طول موج

روش  ،Probit Valueطراحی شده به وسیله

 791نانومتر توسط دستگاه االیزاریدر (،RS232

 EPAآمریکا که برای تجزیه و تحلیل دادههای

 ،BioTekآمریکا) خوانده شد.

مرگ و میر ناشی از مسمومیت مزمن و حاد
ماهیان و آبزیان دیگر در آبهای جاری و ساکن

شاخصهای استرس

به کار میرود ،در سطح اطمینان  37درصد انجام

کورتیزول با استفاده از کیت تشخیص

گرفت و با رگرسیون ،غلظتهای نیمه کشنده

آزمایشگاهی (،Lake Forest ،Monobind

برای  30ساعت به دست آمد .برای شاخصهای

آمریکا) اندازهگیری شد و جذب نمونهها در طول

خونی ،ایمنی و استرس ابتدا نرمال بودن دادهها

موج  071نانومتر با استفاده از دستگاه االیزاریدر

با استفاده از آزمون (شاپیرو -ویلک) بررسی شد.

خوانده شد ( .)Tintos et al., 2006سنجش

زمانی که توزیع دادهها نرمال بود ،برای مقایسه

گلوکز به روش  Colorimetricبا استفاده از

میانگین دادهها بین تیمارهای مختلف از آزمون

کیت آزمایشگاهی (پارس آزمون ،ایران) و

تحلیل واریانس یکطرفه و برای جداسازی

دستگاه االیزاریدر در طول موج  700نانومتر و

گروههای همگن از پسآزمون توکی در سطح

دمای  95درجه سانتیگراد انجام شد

اطمینان  37درصد ( )P>1/17و زمانی که

( .)Bayunova et al., 2002الکتات از طریق

دادهها دارای توزیع نرمال نبودند از آزمون

روش  Colorimetricبا استفاده از کیت

کروسکال -والیس و من -ویتنی استفاده شد.

،Ziestchim Diagnostics( Lactate LS

برای تجزیه و تحلیل کلیه دادهها از نرمافزار

ایران) و دستگاه فتومتر (،EMRA ،AE-600

 SPSS 22و برای رسم نمودارها از برنامه

ژاپن) در طول موج  011نانومتر سنجیده شد

 Microsoft Excel 2013استفاده شد.

(.)Acerete et al., 2004
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دارای تفاوتهایی بود .به این ترتیب که در

نتایج
با توجه به جدول  ،0شاخصهای خونی

تعداد گلبولهای سفید و قرمز ،هموگلوبین،

ماهی اوزونبرون در تیمارهای مختلف شامل

 MCVو هماتوکریت طبق آزمون واریانس

تیمارهای شوری بدون نیتریت (شاهد) و

یکطرفه و توکی و نوتروفیل و ائوزینوفیل طبق

تیمارهای شوری به همراه نصف ( 71درصد)

آزمون کروسکال -والیس و من -ویتنی اختالف

غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت

معنیداری مشاهده شد (.)P<1/17

جدول  :0شاخصهای خونی بچه ماهی اوزونبرون در نصف ( 54درصد) غلظت نیمه کشنده ()LC50 96h
نیتریت با شوریهای مختلف (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمار
شاخص
WBC

1
0199/99

()mm-3

±118/1 ab

)%( Neu

09/11

)%( Lym

89/11

±0/11 ab
±9/00 a

2
0700/05

±071/5 bc

00/99

±0/79 ab

53/99

±1/18 a

±100/0 bcd

0811/11
±911 bcd

9700/05

7011/11
00/05

±0/71 ab

58/05

±9/70 a

81/05

±0/79 a

80/11

±0/78 a

)%( Mon

±1/78 a

0/99

±0/11 a

±1/78 a

±1/78 a

±0/79 a

)%( Eos

1±1a

1±1a

0±1b

1±1a

0±1b

0±1b

0±1b

1±1c

707000/5 735111/1 703999/9 781999/9
±3501/7 a ±00010/5 b ±00100/3 b ±9177/0 b

)g/dL( Hb

0/91

)%( Hct

17/11

MCH
()pg

±1/18 a

57/99

MCHC

03/99

MCV

015/05

()fL

±1/11 a
±0/11 ab

±1/18 a
±5/70 ab

0/05

±1/17 a

17/05

±1/18 ab

55/09

±1/90 a

08/19

±0/08 a

015/11

±0/70 ab

0/01

±1/01 a

17/11

±0/11 ab

59/81

±1/01 a

05/95

±0/15 a

003/05

±7/19 a

0/19

±1/97 a

10/11

±0/59 a

58/71

±9/01 a

08/15

±1/30 a

010/11

±9/00 ab

7/99

53/05

±0/70 a

7/05

81/99

±0/70 a

7/11

81/11

±1/07 a

±1/78 a

()g/dL

0/05

01/05

±0/07 a

01/05

±0/79 ab

00/05

±1/71 b

00/99

±0/07 a

±1/11 a

RBC

7/05

01/11

±0/11 a

±000/9 a

7900/05

±970/1 cd

7799/99

±970/1 d

7100/05

±071/3 cd

±0/11 a

()mm-3

7/11

3

0

5

6

7

8

7/11

700111/1 709111/1 701999/9 077000/5
±01797/5 b ±11011/0 a ±00193/8 a ±01001/9 c
7/05

±1/01 b

13/11

±0/11 b

53/91

±9/00 a

08/01

±9/11 a

001/11

±5/11 b

0/15

±1/17 a

11/99

±1/71 ab

80/01

±0/71 a

03/19

±1/37 a

017/11

±8/08 ab

0/99

±1/17 a

10/99

±9/70 a

81/01

±0/07 a

11/19

±1/77 a

091/05

±5/11 ab

0/09

±1/01 a

10/05

±0/79 ab

55/95

±0/00 a

08/09

±0/81 a

018/99

±7/70 ab

 :WBCتعداد گلبول سفید؛  :Neuنوتروفیل؛ :Lymلنفوسیت؛  :Monمونوسیت؛  :Eosائوزینوفیل؛  :RBCتعداد گلبول
قرمز؛  :Hbهموگلوبین؛  :Hctهماتوکریت.
حروف التین غیر مشترك ،نشان دهنده وجود اختالف بین تیمارها است (.)P<1/17

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون
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شاخصهای  MCHC ،MCHو لنفوسیت

که بیشترین مقدار  IgMو ایمونوگلوبولین کل

اختالف معنیدار آماری نشان ندادند (.)P>1/17

در تیمار  8و بیشترین مقدار لیزوزیم در تیمار 5

بر اساس نتایج ،بیشترین مقدار گلبول سفید و

مشاهده شد (جدول .)7

نوتروفیل در تیمار  ،5گلبول قرمز ،هموگلوبین،

بر اساس نتایج به دست آمده شاخصهای

 MCVو هماتوکریت در تیمار  7و ائوزینوفیل

استرس نیز در بچه ماهیان اوزونبرون در

در تیمار  8دیده شد.

تیمارهای مختلف (تیمارهای شوری بدون

با توجه به جدول  ،7شاخصهای ایمنی در

نیتریت (شاهد) و تیمارهای شوری به همراه

بچه ماهیان اوزونبرون در تیمارهای مختلف

نصف ( 71درصد) غلظت نیمه کشنده (LC50

(تیمارهای شوری بدون نیتریت (شاهد) و

 )96hنیتریت) طبق آزمون واریانس یکطرفه و

تیمارهای شوری به همراه نصف ( 71درصد)

توکی دارای اختالف معنیدار بود ( .)P<1/17به

غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت) بر

طوری که بیشترین مقدار کورتیزول و گلوکز در

اساس آزمون واریانس یکطرفه و توکی دارای

تیمار  0و بیشترین مقدار الکتات در تیمار 9

تفاوتهای معنیدار بود ( .)P<1/17به طوری

مشاهده شد (جدول .)0

جدول  :5شاخصهای ایمنی بچه ماهی اوزونبرون در نصف ( 54درصد) غلظت نیمه کشنده ()LC50 96h
نیتریت با شوریهای مختلف (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمار

)mg/dL( IgM

لیزوزیم ()U/mL/min

ایمونوگلوبولین کل ()mg/mL

1

05/05 ± 1/71 ab

13/11 ± 1/11 bc

07/79 ± 1/89 b

2

07/11 ± 9/00 ab

91/99 ± 1/18 cd

01/15 ± 1/58 a

3

ab

09/99 ± 9/10

13/99 ± 1/78

01/99 ± 1/50

bc

a

0

00/05 ± 9/10 a

10/05 ± 0/79 ab

01/05 ± 1/01 a

5

01/99 ± 9/10 a

11/99 ± 1/71 a

01/91 ± 1/00 a

6

ab

07/11 ± 9/00

90/11 ± 9/11

00/75 ± 0/01

bc

bc

7

71/11 ± 9/11 bc

95/05 ± 9/10 d

05/51 ± 1/31 bc

8

78/05 ± 9/70 c

90/99 ± 1/71 cd

08/79 ± 1/87 c

حروف التین غیر مشترك ،نشان دهنده وجود اختالف بین تیمارها است (.)P<1/17

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان1011 ،)1(11 :

[ ]121منصورقناعی و همکاران

جدول  :6شاخصهای استرس بچه ماهی اوزونبرون در نصف ( 54درصد) غلظت نیمه کشنده ()LC50 96h
نیتریت با شوریهای مختلف (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمار

کورتیزول ()ng/mL

گلوکز ()mg/dL

الکتات ()mg/dL

1

18/11 ± 1/11 b

77/11 ± 9/00 c

19/59 ± 0/70 bcd

2

91/11 ± 1/07 bc

71/11 ± 1/07 bc

11/05 ± 0/51 ab

3

90/05 ± 0/79

71/05 ± 0/10

15/35 ± 0/00

bcd

bc

d

0

90/99 ± 1/18 d

73/05 ± 7/19 c

15/19 ± 0/01 d

5

15/05 ± 1/71 b

70/99 ± 9/10 c

10/19 ± 0/01 d

6

97/11 ± 0/59 cd

70/11 ± 9/00 c

17/01 ± 1/91 cd

7

10/11 ± 1/07 a

01/99 ± 9/10 a

10/05 ± 0/81 abc

8

08/99 ± 1/18

09/05 ± 9/70

a

ab

a

03/09 ± 0/00

حروف التین غیر مشترك ،نشان دهنده وجود اختالف بین تیمارها است (.)P<1/17

بحث

افزایش غلظت نیتریت با افزایش شوری بیشتر

در مرحله اول (تعیین غلظت نیمه کشندگی

شد .این نتایج با نتایج به دست آمده از اثرات

( )LC50 96hنیتریت سدیم ( )NaNO2نتایج

سمیت نیتریت روی ماهی آزاد اقیانوس اطلس،

نشان داد که در بچه ماهیان اوزونبرون با

،)Alabaster et al., 1979( Salmo salar

افزایش شوری میزان غلظت کشندگی نیتریت

میگوی پاسفید غربی ( Lin and Chen,

هم افزایش یافت .به این ترتیب که میزان

 ،)2001ماهی براق طالییNotemigonus ،

نیتریت در شوری صفر گرم در لیتر برابر

 ،)Sink, 2010( crysoleucasماهی سوکال،

 08/58میلیگرم در لیتر ،در شوری  0گرم در

Barbieri and( Rachycentron canadum

لیتر برابر  10/907میلیگرم در لیتر ،در شوری

 )Doi, 2011و ماهی باس اروپایی،

 8گرم در لیتر برابر  79/857میلیگرم در لیتر و

)Kir et al., 2019( Dicentrarchus labrax

در شوری  01گرم در لیتر برابر 39/0857

مطابقت داشت.

میلیگرم در لیتر بود .این نتیجه بیان کننده

گزارشی درباره شاخصهای خونی ،ایمنی و

آن است که توانایی و تحمل ماهیان در برابر

استرس در ترکیب شوریهای مختلف با نیترت

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون
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یافت نشد ،ولی گزارشهای متعددی درباره

نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت کاهش

اثرات نیتریت روی این شاخصها در ماهیان آب

یافتند .نتایج نشان داد که شوری تاثیری در

شور و شیرین به صورت جداگانه یافت شد که

کاهش اثرات نیتریت روی شاخصهای خونی در

در ادامه آمده است.

بچه ماهیان ازون برون نداشت .با توجه به این

افزایش و کاهش تعداد گلبولهای سفید

که افزایش غلظت نیتریت باعث کاهش اکسیژن

یکی از نشانههای افزایش استرس در بچه ماهیان

به دلیل تبدیل هموگلوبین به متهموگلوبین

در معرض نیتریت است .به طوری که بین تعداد

میشود ( )Vedel et al., 1998که این عوامل

گلبولهای قرمز ،مقدار هموگلوبین و درصد

میتوانند منجر به شرایط هیپوکسی (کم

هماتوکریت خون ارتباط مستقیم وجود دارد

اکسیژنی) شوند و بر سیستم تنفسی ماهی تاثیر

(کاظمی و همکاران0930 ،؛ Garcia et al.,

بگذارند ( .)Iftikar et al., 2010وقوع

 .)2007افزایش میزان شاخصهای ،MCV

هیپوکسی ممکن است منجر به افزایش یا

 MCHو  MCHCبه عنوان نشانهای از بینظمی

کاهش ظرفیت اتصال هموگلوبین به اکسیژن در

و اختالل در فعالیت اندامهای خونساز مانند

گلبول قرمز شود (.)Witeska et al., 2006

طحال و کبد و بروز مسمومیت تلقی میشود

کاهش تعداد گلبولهای قرمز نشان دهنده

( ،)Munker et al., 2007تغییر یا عدم تغییر

کاهش میزان هموگلوبین به دلیل افزایش حذف

در مقادیر شاخصهای یاد شده ،بیانگر شرایط

گلبولهای قرمز ناکارآمد است ( Stormer et

مناسب یا نامناسب اندامهای حیاتی ماهی است.

 .)al., 1996از طرفی حذف گلبولهای قرمز

واکنشهای التهابی و واکنشهای ناشی از

ناکارآمد ممکن است باعث کاهش تعداد گلبول

فعالیتهای گرانولوسیتها ،مونوسیتها و

قرمز شوند .دلیل کاهش گلبولهای سفید هم

لنفوسیتها ساز و کارهای دفاع ایمنی

امکان دارد مسدود یا سرکوب شدن بافتهای

غیراختصاصی سلولی را در ماهیان تشکیل

 Leukopoieticباشد ( Nussey et al.,

میدهند که در پاسخ به شرایط مختلفی به وقوع

 .)2002گزارشهای نشان داده است که در

میپیوند .در این مطالعه شاخصهای خونی در

ماهی تیالپیای نیل تحت تاثیر نیتریت ،بیشترین

تیمارهای شوری بدون نیتریت (شاهد) و

افزایش شاخصهای خون در هماتوکریت و

تیمارهای شوری با نصف ( 71درصد) غلظت

گلبولهای سفید (به ترتیب  00و  17درصد)
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مشاهده شد ،اما هموگلوبین و تعداد گلبولهای

متهموگلوبین و گلبولهای سفید) و عدم تعادل

قرمز به ترتیب به میزان  79و  07درصد در

یون (کاهش  Na+و  Cl−و افزایش  )K+شود .اما

تمام غلظتها روند کاهشی داشت ()P<1/17

در مطالعهای دیگر ،در ماهی قزلآالی

( .)Cogun et al., 2017در ماهی کپور هندی

رنگینکمان

)Oncorhynchus

مریگال ( )Cirrhinus mrigalaدر غلظت

شاخصهای گلبول قرمز MHC ،MCV ،و

زیرکشندگی با افزایش غلظت نیتریت و دوره

 MCHCدر تیمارهای در معرض نیتریت با

قرار گرفتن در معرض آن ،باعث کاهش تدریجی

شاهد تفاوتی نداشتند ( Kroupova et al.,

تعداد گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و پروتئین

.)2008

(mykiss

سرم شد .کاهش یا افزایش لنفوسیتها به غلظت

یون  NO2−جهت حمل و نقل یونهای

نیتریت و طول دوره در معرض قرار گرفتن

کلرید در مبدل ( HCO3−/Cl−واقع در قسمت

بستگی داشت .ضمن این که در تمام شاخصها

اپیکال سلولهای آبشش) رقابت میکند ،سپس

اختالف معنیداری مشاهده شد ( Das et al.,

افزایش شوری از تاثیر مستقیم  NO2−بر روی

 .)2004در چاقوماهی دلقک ( Chitala

شاخصهای خونی

میکاهد ( Tomasso,

 )ornateافزایش قابل توجهی در میزان

 . )2012اما در این مطالعه با افزایش شوری این

هموگلوبین و گلبولهای سفید در مقادیر

پاسخ کاهش نیافت .حدس بر این است که عالوه

مختلف نیتریت وجود داشت ،در حالی که

بر اثرات سمی نیتریت ،شوری هم ممکن است

شاخصهای خونی دیگر در تیمار نیتریت 0

فراوانی گلبولهای قرمز را با توجه به افزایش

میلیگرم در لیتر کاهشی بود ( Le et al.,

فشار اسمزی ناشی از افزایش شوری ،کاهش

 .)2018در گربه ماهی سرزرد ( Pelteobagrus

دهد ( .)Martinez-Alvarez et al., 2002در

 )fulvidracoکاهش قابل توجهی در تعداد

مطالعه حاضر ،اگرچه ممکن است افزایش شوری

گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت در

بر کاهش سمیت نیتریت بر روی بچه ماهیان

باالترین تیمار نیتریت مشاهده شد ( Zhang et

تاثیر داشته باشد ،ولی در این مطالعه هیچ

 .)al., 2020نتایج نشان داد که مسمومیت با

تاثیری در کاهش سمیت نیتریت در شاخصهای

نیتریت میتواند منجر به تخریب خون (با کاهش

خونی بچه ماهیان ازونبرون مشاهده نشد.

گلبولهای قرمز و هموگلوبین و افزایش

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون
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سیستم ایمنی در ماهی به عنوان خط دفاعی

در بررسی صورت گرفته در ماهی فالندر

در برابر عوامل بیماریزا مطرح است

ژاپنی ( )Paralichthys olivaceusپاسخهای

( .)Qstegaard et al., 2009بخشی از ایمنی

ایمنی مانند مقدار لیزوزیم پالسما و  IgMدر

داخلی به وسیله ایمونوگلوبولینها ایجاد میشود

معرض نیتریت و آب دریا به طور قابل توجهی

(سلطانی .)0985 ،میزان فعالیت لیزوزیم،

افزایش داشتند (Wang .)Kim et al., 2018

شاخص مناسبی برای ارزیابی توانایی ماهیان

و همکاران در سال  1108بیان کردند که

در بروز پاسخهای ایمنی ذاتی نسبت به عوامل

سیستمهای ایمنی ماهی نسبت به استرس

استرسزا محسوب میشود (Kim and

محیطی حساس هستند و تغییرات گسترده

 .)Austin, 2006با توجه به نتایج مرحله دوم،

ایمنی به عنوان شاخصهای قابل اطمینان

سطح  ،IgMلیزوزیم و ایمونوگلوبین کل در

عوامل استرسزا در نظر گرفته میشود Gao .و

تیمارهای شوری بدون نیتریت ،از شوری  1تا

همکاران در سال  1111بیان کردند که با

 01گرم در لیتر ،کاهش یافت ولی وقتی بچه

افزایش نیتریت در ماهی تایگر پافر (Takifugu

ماهیان در معرض نیتریت ،در شوریهای

 )rubripesمیزان شاخصهای ایمنی به طور

مختلف قرار گرفتند میزان این سه شاخص به

قابل توجهی کاهش یافت .در مطالعهای

طور معنیداری افزایش یافت .به طوریی که

دیگر  Zhangو همکاران در سال  1111چنین

بیشترین میزان این سه شاخص در تیمارهای 5

نتیجهای را در گربهماهی سرزرد قرار گرفته در

و  8مشاهده شد .با توجه به این که از شوری

معرض نیتریت (در آب شیرین) به دست آوردند.

ممکن است در گونههای مهم آبزیپروری به

پس از قرارگیری ماهی در معرض استرس،

عنوان ابزاری برای کاهش آلودگی نیتریت

گلوکوکورتیکوییدها و کاتکولآمینها در بدن

استفاده شود (Ramirez-Rochin et al.,

آزاد و وارد جریان خون میشوند .کاتکولآمینها

 ،)2017در نتیجه در این مطالعه احتماال شوری

و کورتیزول سبب تغییرات بیوشیمیایی و

باعث کاهش سمیت در ماهی و افزایش سطح

فیزیولوژیک مانند افزایش گلوکز خون ،کاهش

ایمونوگلوبینهای  IgMو ایمونوگلوبین کل سرم

گلیکوژن و کاتابولیسم پروتئینهای پالسما

خون شده ،موجب تحریک و افزایش سیستم

میشوند (.)Chowdhury and Joy, 2000

ایمنی در بچه ماهیان ازون برون شده است.

افزایش کاتیکولآمینها باعت افزایش سرعت
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گلیکولیز و به دنبال آن افزایش تجمع الکتات

کاهش اکسیژن موجود شد .در نتیجه برای

در خون میشود ( Vandewalle et al.,

جبران کمبود اکسیژن ،مصرف اکسیژن را در

 .)1987در این مطالعه ،در تیمارهای شاهد

معرض نیتریت کاهش داد که باعث کاهش

(شوری بدون نیتریت) با افزایش شوری

سوخت و ساز بدن شد و برای جلوگیری از

شاخصهای استرس افزایش یافت ،ولی در

کسری قریب الوقوع انرژی ناشی از نارسایی

تیمارهای در تقابل (شوری با نصف ( 71درصد)

متابولیسم هوازی در معرض نیتریت  ،ماهی کپور

غلظت نیمه کشنده ( )LC50 96hنیتریت)

به تولید انرژی بیهوازی روی آورد در این صورت

شاخصهای کورتیزول ،گلوکز و الکتات کاهش

الکتات را افزایش داد ( Williams et al.,

یافت ( .)P<1/17در نتیجه شوری باعث کاهش

 Jia .)1997و همکاران ( )1107گزارش دادن

اثرات نیتریت در شاخصهای استرس در خون

که قرارگیری سپرماهی (Scophthalmus

بچه ماهیان ازونبرون شد .علت این کاهش

 )maximusدر معرض نیتریت حاد بعد از  10و

امکان دارد رقابت  NO2−در محل حمل و نقل

 30ساعت باعث افزایش سطح کورتیزول شد .در

یونهای کلرید در مبدل ( HCO3−/Cl−واقع در

نتیجه آنها مطرح کردند که تصور میشود

قسمت اپیکال سلولهای آبشش) باشد ،سپس

تشکیل متهموگلوبین منجر به هیپوکسی بافت

افزایش شوری تاثیر مستقیم  NO2−بر روی

میشود که باعث ایجاد استرس قابل توجه و

کورتیزول را در خون کاهش داده است .مشابه

تغییرات نشانگرهای استرس از جمله کورتیزول

این مطالعه در میگوی پا سفید غربی ( Wang

و گلوکز میشود ( .)Jia et al., 2015این پدیده

 )et al., 2018گزارش شده است.

همچنین ،در ماهی کپور هندی مریگال ( Das

در مطالعهای Williams ،و همکاران در

 ،)et al., 2004سپرماهی ( Scophthalmus

سال  0335بیان کردند که میزان الکتات در

 )Jia et al., 2015( )maximusو میگوی

ماهی کپور قرار گرفته در معرض نیتریت به

پاسفید غربی ( )Wang et al., 2018گزارش

مدت زمان  08ساعت ،بیش از  01برابر افزایش

شده است.

یافت .آنها مطرح کردند زمانی که کپور در

در مجموع ،میتوان گفت که شوری تحمل

معرض نیتریت ( 30ساعت) قرار گرفت

بچه ماهیان اوزونبرون به غلظتهای باالتر

متهموگلوبینمی شدید ایجاد شد که باعث

نیتریت را افزایش داد و همچنین شوری

اثر تقابل نیتریت با شوریهای مختلف روی بچه ماهی اوزونبرون

نتوانست اثرات سمی نیتریت را بر روی
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تشکر و قدردانی

شاخصهای خونی در بچه ماهیان ازونبرون

از ریاست محترم موسسه تحقیقات بین

کاهش دهد .ولی افزایش شوری در تیمارهای در

المللی تاسماهیان دریای خزر ،ریاست محترم

تقابل (شوری با نصف ( 71درصد) غلظت نیمه

ایستگاه تحقیقات تاسماهیان گیالن و همچنین

کشنده ( )LC50 96hنیتریت) باعت کاهش

کارشناسان آن مجموعه کمال تشکر را داریم.

شاخصهای استرس و افزایش شاخصهای
ایمنی در خون بچه ماهیان ازونبرون شد که
بیانگر کاهش اثرات سمی نیتریت است.
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Abstract
This study aimed to investigate the effects of interaction between nitrite and different
salinities on blood, immunity, and stress parameters in juveniles of stellate (Acipenser
stellatus) in two stages. In the first stage, the lethal concentration (LC50 96h) of nitrite in
different salinities (0, 4, 8, and 12g/L) to juveniles of stellate was determined. In the
second stage, 240 juveniles of stellate (with a mean weight and length of 15.23±2.17g
and 17±1.96cm) were exposed to half (50%) of LC50 96h (37.56, 46.77, 120.80, and
176.579mg/L) under the same salinities for 4 days (8 treatments, triplicate). The results
showed that the highest mean of white blood cells and neutrophils was in Treatment 7,
the highest mean of red blood cells, hemoglobin, MCV and hematocrit was related to
treatment 5 and the highest mean of eosinophil belonged to Treatment 8 (P<0.05).
Moreover, the highest IgM and total immunoglobulin, lysozyme, cortisol and glucose,
and lactate was found in treatments 8, 7, 4, and 3, respectively (P<0.05). The increased
nitrite concentration in subjects exposed to salinity plus half of the LC50 96h of nitrite
significantly increased the tolerance and immunity parameters and reduced the stress
level of subjects. This indicates that salinity could reduce the toxicity of nitrite to subjects.
Blood indices also considerably changed in subjects exposed to the same conditions. It
can be hence concluded that saline or brackish water (mixed with freshwater, 0 to 12g/L)
plus half of the LC50 96h of nitrite is suitable for the culture of stellate juveniles.
Key words: Stellate, Nitrite, Salinity, Blood Parameters.
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