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تأثير األقممة الممحية في حجم خاليا الدم المضغوطة وتركيز ايونات الصوديوم
والبوتاسيوم في بالزما الدم لألسماك الذهبية Carassius auratus
محمد شاكر الخشالي وسعيد عبد السادة الشاوي*
قسم الثروة الحيوانية ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق

الخالصة .تم تعريض األسماك الذىبية بمعدل وزن  3.12 + 32.48غم بصورة تدريجية الى أربعة تراكيز ممحية ىي :ماء إسالة (  ) 0.1و4
و 8و 12غم /لتر( مثَّل التركيز األول معاممة السيطرة  )controlلغرض دراسة أثر األقممة الممحية في التنظيم االزموزي لالسماك الذىبية من
ايوني الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الدم .أظيرت النتائج حدوث زيادة
خالل قياس بعض معايير الدم مثل حجم خاليا الدم المضغوطة وتراكيز َ
في النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المضغوطة في االسماك الذىبية الى  % 33و  % 34و  % 39في التراكيز الممحية  4و  8و 12غم /لتر

عمى التوالي بالمقارنة مع عينة السيطرة  . % 31وأخذ تركيز أيون الصوديوم في البالزما بالزيادة إذ بمغ  134.11و  144.42و 153.86ممي
مول /لتر عند التراكيز الممحية  4و  8و 12غم /لتر عمى التوالي مقارن ًة بتركيزه في عينة السيطرة ( 126.72ممي مول /لتر) .كذلك فان تركيز
أيون البوتاسيوم في بالزما األسماك الذىبية قد ارتعع الى  9.08و  11.92و  13.85ممى مول /لتر بزيادة المموحة إلى  4و  8و 12غم /لتر
عمى التوالي مقارنةً بتركيزه في عينة السيطرة (  6.88ممي مول /لتر) .إستنتج من الدراسة الحالية بأن األقممة الممحية حعزت االسماك الذىبية
عمى التنظيم االزموزي وزيادة قدرتيا عمى التحمل المموحي تماشياً مع البيئة الجديدة.

المقدمة
يقع التركيز االزموزي لمماء العذب ضمن المدى  20 -0ممي اوزمول بينما يكون التركيز االزموزي لبالزما الدم في
أسماك المياه العذبة  200ممي اوزمول لذا فيي تعيش في بيئة (خارجية) منخعضة االزموزيــة  hypo-osmoticبمقدار
عشرة أضعــاف بالنسبة الى بيئتيا الداخميـ ـة (.)10
وبذلك فيي تعقد األيونـ ــات بانتظـ ــام ويدخل الماء الييا عبر السطوح الجسمية النعاذة إذ تعرض حالة زيادة االزموزية

ىذه في اسماك المياه العذبة فقدان ايونات الصوديوم والكموريد ب ٍ
شكل مستمر بخاصية اإلنتشار  diffusionوذلك من

خالل النس ـ ـيج الطالئي (الظي ـ ـاري) الرقي ـ ـق لمغالصم  ،gill epitheliumكذلـ ـك تُـعـق ـ ـد الذوائ ـ ـب  solutesباستم ـرار
وبكميـ ـ ـات كبيرة من خالل البول المخعف الذي ُيطرح نتيجة دخول كميات كبيرة من الماء بالخاصية االزموزية

 osmosisمن خالل الغالصم.

ـ * البحث مستل من اطروحة الدكتوراه لمباحث األول
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عوض عن طريق الغذاء المتناول  food intakeإالّ ان معظم ايونات الصوديوم
وعمى الرغم من ان بعض االمالح تُ َّ

الععال  active transportفي الغالصم إذ تخدم ىذه اآللية العديد من الوظائف
والكموريد المطموبة تُؤخذ وفق آلية النقل ّ
+
+
العسمجية بجانب المحافظة عمى ايونات الصوديوم والكموريد ( .)13ان تبادل ايون  Naمع ايون ُ NH4يخمِّص
السمكة من العضالت الرئيسة الناتجة عن ىضم البروتينات كما ان تبادل كل من  Na+مع  ، H+و Cl -مع HCO3

يسيم في المحافظة عمى التوازن الحامضي  -القاعدي  acid-base balanceحيث تعيد ىذه اآللية في انجاز العديد
من الوظائف مثل :المحافظة عمى ايونات الصوديوم والكموريد الداخمية الضرورية وطرح االمونيا السامة NH3

والتخمص من  CO2الناتج من العمميات االيضية بصورة  HCO3-وتنظيم ايون الييدروجين  H+الداخمي (الحامضي)
وايون الييدروكسيل  ( OH-القاعدي) والمحافظة عمى التوازن االيوني الكيربائي(.)9
ينتقل أيونا الصوديوم والكموريد مع الماء عبر النسيج الطالئي لمغالصم عند التحول من حالة الطرح األيوني
 effluxفي المياه ذات االزموزية الواطئة  hypo-osmotic waterالى حالة األخذ االيوني  influxفي المياه عالية
(كرد فعل لالسماك) إذ تحدث آلية النقل االيوني عبر القنوات الناقمة ion-
االزموزية hyper-osmotic water
ّ
 conductor channelsبمساعدة انزيمات  - Adenosine triphosphatase ATPaseالموجودة في أغشية

الخاليا (.)16

ىدفت الدراسة الى معرفة تأثير االرتعاع التدريجي لممموحة في قدرة االسماك الذىبية عمى التنظيم االزموزي ومدى
قابميتيا عمى التأقمم مع التراكيز الممحية المرتععة وذلك من خالل قياس حجم خاليا الدم المضغوطة وتركيز ايونات

الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الدم.

المواد وطرائق العمل
 .1أقممة االسماك

تم الحصول عمى  210سمكة من األسماك الذىبية تراوحت اوزانيا بين  68 -22غم من إحدى المزارع السمكية جنوبي
بغداد  .نقمت األسماك الى المختبر باستخدام حاويات سعة الواحدة  75لتر حاوية ماء المزرعة نعسو مع كمية من الثمج
لتقميل اإلجياد عمى األسماك في اثناء النقل.
عدة مسبق ًا
استخدم  12حوضاً زجاجياً سعة الحوض الواحد  60لت اًر ُممئت  40لتر ماء ضمن تراكيز ممحية ُم ّ
ُح ِّ
ضرت بإذابة وزن معين من ممح بحري مجعف في لتر ماء اسالة .استعمل ماء االسالة (تركيز  0.1غم /لتر)

كمعاممة سيطرة واستعممت الت اركيز الممحية  4و  8و 12غم /لتر بواقع ثالث مكررات لكل تركيز ممحي ووضعت

خمساً من األسماك الذىبية في كل تركيز .بعد أقممة األسماك عمى الظروف المختبرية والتركيز الممحي  0.1غم /لتر تم

تعريض األسماك بمعدل وزن  3.12 + 32.48غم إلى التراكيز الممحية المذكورة بشكل تدريجي ﺇذ كانت األسماك
عرض إلى التركيز الجديد في نياية اليوم الرابع من تعريضيا لمتركيز االوطأُ .غذيت األسماك عمى عميقو ذات محتوى
تُ َّ
بروتيني  %32وبمعدل  %3من وزن الجسم مع مراعاة البدء بالتغذية بعد  24ساعة من تعريض االسماك إلى التركيز
الجديد ،أُخذت العينات كل أربعة أيام أي قبل تعريضيا لمتركيز الجديد مع مراعاة إيقاف التغذية قبل  24ساعة من اخذ
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العينات إلجراء القياسات العسمجية (  ،)20مع األخذ بنظر االعتبار المحافظة عمى نوعية المياه وذلك بتوفير التيوية
الصناعية لألحواض وتغيير  3/1ماء الحوض يومياً.
 .2حجـم خاليا الـدم المضغـوطة ( Packed cells volume ( PCV
قُ ِّدرت النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المضغوط  %PCVبطريقة  Microheamatocritاعتماداً عمى ( .)26تم

تخدير األسماك بضربة عمى الرأس ثم قُطعت السويقة الذنبية  ، peduncleتٌمسك األسماك بطريقة بحيث يكون فييا
الرأس إلى األعمى ليساعد عمى انسياب الدم من الوريد الذنبي  caudal veinإلى داخل األنابـ ــيب الشعرية (قطر 1.1
–  75 × 1ممم) التي تحتوي عمى مادة مانعـة لمتخثرُ .يمأل  %90من حجم األنبوبة بالدم بعدىا يتم إغالق احد
طرفي األنبوب بالطين االصطناعي وتوضع األنابيب الشعرية في جياز الطرد المركزي الدقيق Microcenterfuge
نوع  1-80 MSلمدة  2-3دقيقة وبسرعة  10000دورة /دقيقة لعصل البالزما عن خاليا الدم ليتم بعد ذلك قياس نسبة
حجم خاليا الدم المضغوط باستخدام مسطرة قياس خاصة .Capillary Reader - Micro
 .3تراكيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الـدم
عند االنتياء من قياس حجم خاليا الدم المضغوطة ُيسحب بالزما الدم من األنابيب الشعرية بوساطة محقنو طبية
دقيقة ( Micro syringحجم  250مايكروليتر) ويخعف البالزما  100مرة بالماء المقطر وتحعظ العينات في قناني
بالستيكية ذات حجم  12مل تحت التجميد ) )-12°Cلحين تقدير أيونات  Na+و  K+باستخدام جياز مطياف الميب

 Flame photometerموديل  MTH-264بعد معايرتو بمحاليل قياسية من كموريد الصوديوم بالت اركيز  0.5و  1و
 1.5و  2و  2.5ممي مول /لتر وكموريد البوتاسيوم بتراكيز  0.05و  0.1و  0.15و  0.25و  0.5ممي مول /لتر.
 . 4التحميل اإلحصائي

تم استخدام البرنامج اإلحصائي الجاىز  Statistical Analysis Systemفي تحميل البيانات ) (24وفق التصميم
العشوائي الكامل ( Complete Randomized Design )CRDوقورنت العروق المعنوية بين متوسطات المعامالت
باستخدام اختبار دنـكـن متعدد الحدود  )6) Duncan test multiple rangeعمى مستوى احتمالية (.)0.05
النتائج والمناقشة
 .1حجم خاليا الدم المضغوطة () PCV%
يتضح من الشكل ( )1حدوث زيادة في النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المضغوطة في االسماك الذىبية الى  %33و
 %34و  %39بالمقارنة مع عينة السيطرة  .%31وأظيرت نتائج التحميل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين
عينة السيطرة والتركيزين الممحيين  4و  8غم /لتر بينما ُسجمت فروق معنوية بين عينة السيطرة والتركيز الممحي 12
غم /لتر .كما لم تُسجل فروق معنوية بين التراكيز الممحية المستعممة.
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الشكل ( .)1حجم خاليا الدم المضغوطة في االسماك الذهبية في التراكيز الممحية المختمفة.
(الحروف المختمعة تشير الى وجود فروق معنوية بين التراكيز الممحية عمى مستوى احتمالية )0.05

يمكن قياس التحدي االزموزي الذي تواجيو األسماك في الحيز داخل الخاليا نتيجة لتغير مموحة الوسط الخارجي
بوساطة قياس حجم خاليا الدم المضغوطة اذ يعكس التغير في حجم خاليا الدم المضغوطة مدى تعرض األسماك
لإلجياد االزموزي او الممحي ( .)7وعمى الرغم من حصول بعض التغيرات في حجم خاليا الدم المضغوطة أثناء االقممة
عمى الماء المالح إالّ أنو اليوجد أُنموذج محدد او استجابة واضحة من االسماك لمتغيرات الممحية إذ تقع جميع القيم
ضمن المستويات الطبيعية (.)17

ان حدوث زيادة معنوية في النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المضغوطة في السمكة الذىبية بزيادة المموحة يمكن
تعسيره عمى اساس اختالف الوضع االزموزي الناتج عن ارتعاع مستويات المموحة التي تعرضت ليا األسماك والذي

يؤدي بدوره الى فقدان الماء من السوائل خارج الخاليا إلى البيئة الخارجية مسبباً بذلك حالة من الجعاف ( )21وقد

يعـود السبب إلى انتعاخ خاليا الــدم الحـمر أو يمكن تعسيره عمى أساس ان ارتعاع مستويات المموحة ُيسبب زيادة في
أعداد خاليا الدم الحمر لغرض تمبية الطمب المتزايد عمى ﺇستيالك األوكسجين الالزم لصرف طاقات إضافية ضد
االجياد االيوني واالزموزي والذي يؤدي في النياية إلى زيادة في حجم خاليا الدم المضغوطة (.)4
إتعقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات السابقة حول حدوث زيادة في حجم خاليا الدم
المضغوطة بزيادة مموحة الوسط المائي لألسماك إذ ُوجد إن النقل المعاجيء ألسماك البني  Barbus sharpeyiإلى
مموحة  10.9و 12.5غم /لتر والنقل التدريجي إلى مموحة  7.1و  9.1و  10.9غم /لتر رافقو حدوث زيادة في حجم
ب في زيادة اخذ الصوديوم من قبل خاليا الدم الحمراء التي تكون
خاليا الدم المضغوطة وأن ارتعاع مموحة البيئة تَ َسّب َ
عندىا في وسط منخعض االزموزية مقارنةً بالبيئة الخارجية ُمحدثاً انتعاخاً في خاليا الدم الحمر الذي إنعكس بدوره عمى

زيادة حجم خاليا الدم المضغوطة وجعاف البالزما ( .)23ولوحظ حدوث زيادة معنوية في حجم خاليا الدم المضغوطة
ألسماك الكارب العشبي المعرضة لمموحة  10غم /لتر مقارنة باالسماك الموجودة في الماء العذب ( .)28واشارت
سمطان ( )25الى حدوث ارتعاع في حجم خاليا الدم المضغوطة في يافعات أسماك الشعم العضي Acanthopagrus
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 latusالمعرضة إلى تراكيز ممحية مختمعة(ماء إسالة و  3و  7و  15و  23و 30غم /لتر) وذلك بعد مرور 24
التدرج االزموزي بين الدم والبيئة
ساعة من التعريض وبينت أن سبب ذلك ىو فقدان الدم كمية من الماء نتيجة زيادة ّ
الخارجيـ ـ ـ ـ ـة .وأوضح  Farabiواخ ـ ـ ــرون ( )11حدوث زيـ ـ ـادة في حجـ ـم خالي ـ ـ ـا الـدم المضغوط ـ ـ ـة ألسمـ ـ ـ ـاك
 Acipense nudiventrisالمنقولة من الماء العذب إلى ماء البحر .في حين أشارت دراسات اخرى الى انخعاض
َّـر )19( Morgan and Iwama
حجم خاليا الدم المضغوطة مع الزيادة في المموحة او عدم تأثرىا بذلك ،فقد فس َ
انخعاض حجم خاليا الدم المضغوطة في أسماك  Chinook salmonمع زيادة المموحة عمى اساس التغير في عدد او
حجم كريات الدم الحمر أو التغير في حجم بالزما الدم أعتماداً عمى نوع السمكة ،بينما اشار Magill and Sayer

( )15الى ان قيم حجم خاليا الدم المضغوطة في يافعات اسماك  Gadus morhuaلم تتغير ضمن مدى واسع من
التغير في المموحة .كما لُ ِ
وحظ ان حجم خاليا الدم المضغوطة في البياح الذىبي  Liza carinataلم ُيظير إرتباطاً
مع مموحة البيئــة (.)2
 .2تركيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الدم
الحظ من الجدول ( )1حدوث ﺇرتعاع في تركيز آيوني الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الدم لألسماك الذىبية بزيادة
ُي َ
المموحة إلى التراكيز الممحية  4و 8و 12غم /لتر مقارنةً بعينة السيطرة.
الجدول ( .)1تركيز أيونات الصوديوم و البوتاسيوم في بالزما الدم لألسماك الذهبية (القيم تمثل المعدل  ±الخطأ

القياسي-الحروف المختمفة تشير الى وجود فروق معنوية بين التراكيز الممحية عمى مستوى احتمالية .)0.05
التركيز الممحي
(غم /لتر)

أيونات البالزما
( ممي مول
/لتر)

ماء إسالة () 0.1
Na+

+

K

4
Na+

8
+

K

126.72

6.88

134.11

9.08

± 3.6

± 0.05

± 5.77

± 0.04

D

B

B

C

Na+
144.42
± 5.19
A

12
+

K

Na+

11.9

153.6

13.5

±0.04

± 4.04

±1.5

B

A

+

K

A

ﺇ ذ اخذ تركيز أيون الصوديوم في البالزما بالزيادة في التراكيز الممحية المستعممة كافة فبمغ  134.11و 144.42

و 153.86ممي مول /لتر عند الت اركيز الممحية  4و  8و 12غم /لتر عمى التوالي مقارنةً بتركيزه في عينة السيطرة

( 126.72ممي مول /لتر) .وبينت نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروق معنوية في تركيز أيون الصوديوم في البالزما
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بين عينة السيطرة والتراكيز الممحية  8و 12غم /لتر بينما لم تكن ىناك فروق معنوية بين عينة السيطرة والتركيز
الممحي  4غم /لتر وال بين التركيزين الممحيين  8و 12غم /لتر .بينما ُسجمت فروق معنوية بين التركيز الممحي  4غم/
لتر والتركيزين الممحيين  8و  12غم  /لتر .ويتضح من الجدول نعسو ان تركيز أيون البوتاسيوم في بالزما األسماك
الذىبية قد ارتعع الى  9.08و  11.92و  13.85ممى مول /لتر بزيادة المموحة إلى  4و  8و 12غم /لتر مقارنةً

بتركيزه في عينة السيطرة ( 6.88ممي مول /لتر) .وأشارت نتائج التحميل اإلحصائي إلى وجود فروق معنوية في تركيز

أيون البوتاسيوم بين عينة السيطرة وباقي التراكيز الممحية المستعممة ،كما كانت العروق معنوية في تركيز أيون

البوتاسيوم بين التراكيز الممحية كافة.
تحتاج االسماك بانواعيا كافة الى حعظ توازن الماء واالمالح في سوائل الجسم داخل الخاليا وخارجيا إذ يمكن
قياس الردود العسمجية لالسماك اتجاه التغيرات المعاجئة او التدريجية في مموحة البيئة المحيطة عن طريق متابعة
التغيرات التي تط أر في مكونات الدم( .)13وان التحدي واإلرباك الذي تعانيو االسماك في وظيعة التنظيم االزموزي عند
تغير مستويات المموحة يظير جمياً عن طريق التغير في تركيز ايونات البالزما فعندما تواجو أسماك المياه العذبة تغيرات
في مموحة البيئة فان كل من ازموزية البالزما وتركيز أأليونات فييا يعكسان بصورة مباشرة قدرتيا من عدميا في

المحافظة عمى االستقرار الداخمي لمسائل الداخل خموي  ، intracellular fluidوان كمية األمالح المنقولة ضد التدرج

األيوني تُحعَّز بععل إنزيم  ATPaseوىذا يعني زيادة متطمبات الطاقة ( .)10ويعتقد ﺇن عمل ىذا اإلنزيم في الحعاظ
عمى التوازن االزموزي يقع تحت السيطرة اليرمونية وبخاصةً ىرمونا الكورتيزول والبروالكتين(.)18
َّ
إنصب االىتمام في دراسة التنظيم االزموزي عمى أيون الصوديوم عمى الرغم من الدور الميم لبقية األيونات كونو
يمثل األيون األوسع انتشا اًر في السائل الخارج خموي  .exatracellular fluidيختمف تركيز أيون الصوديوم في
البالزما تبعاً لمععاليات المختمعة التي تمارسيا االسماك مثل التغذية والسباحة واإلجياد والععاليات اليومية والعصمية(.)27
وعمى أية حال فأن تركيز أيون الصوديوم في بالزما الدم يعتمد عمى معدالت اخذ الصوديوم وفقدانو من الغالصم والتي

تمثل المؤشر الرئيس في تحديد تركيز أيون الصوديوم في البالزما إذ يدخل الصوديوم أجسام أسماك المياه العذبة
بوساطة األخذ الععال عبر الغالصم وعن طريق الغذاء المتناول  ،بينما ُيعقد من خالل الغالصم والكمية والقناة اليضمية
والمخاط أحياناً(. )8
أما تنظيم أيون البوتاسيوم أثناء تغير مموحة البيئة فيتم بأساليب مختمعة بسبب وجود جزء كبير من ىذا األيون
داخل الخمي ة وان مستواه في بالزما دم االسماك اليتأثر بتركيزه في البيئة المائية وبذلك ال يوجد إرباك في تنظيم ايون
البوتاسيوم مقارنةً بايون الصوديوم إذ لوحظ إلى أن أيون البوتاسيوم في بالزما الدم يبقى محافظاً عمى مستواه تقريباً

بغض النظر عن تركيزه في الوسط المائي وان كعاءة التعديل العالي لمبوتاسيوم ترتبط بمشاركتو في تصنيع البروتين

وتصنيع الحامضين النوويين  DNAو .)12( RNA
إن زيادة أيونات البالزما التي أظيرتو نتائج الدراسة الحالية يعود إلى زيادة حمل الطاقة واختالل وظيعة التنظيم
االزموزي الناتج من تعرض األسماك لإلجياد الممحي( .)22كما ﺇن االختالف في الضغط االزموزي بين الدم والبيئة
الخارجية بارتعاع مستويات المموحة يؤدي الى فقدان الماء باالنتشار عبر الغالصم رافعاً بذلك تركيز األيونات في

البالزما .اتعقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي بينت حدوث زيادة في تركيز أيونات
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الصوديوم والبوتاسيوم في البالزما بارتعاع مموحة الوسط الخارجي ،إذ ُوجد أن تعرض أسماك الكارب العشبي إلى زيادة
في المموحة إلى  10.9غم /لتر أدى إلى حدوث زيادة معنوية في تركيز أيون الصوديوم في البالزما( 167ممي مول/

لتر) وفي تركيز أيون البوتاسيوم ( 9.4ممي مول /لتر) مقارنةً بتركيزىما في الماء العذب ( 132ممي مول /لتر و 6.2

ممي مول /لتر عمى التوالي) ( ،)14ولوحظ ﺃن االرتعاع المعاجئ في المموحة إلى  12.5غم /لتر الذي عرضت لو
أسماك البني  Barbus sharpeyiأدى إلى حدوث زيادة كبيرة في مستويات كل من أيون الصوديوم( 160.2ممي
مول /لتر) والبوتاسيوم( 16.4ممي مول /لتر) مقارنةً بمستوياتيما في الماء العذب( 122.3ممي مول /لتر و 13.6
ممي مول/لتر عمى التوالي) (.)23

ضت
ّ
وبين العزاوي وآخرون ( )1أن ارتعاع المموحة المعاجئ إلى  14و  16و  18و  20و  25غم /لتر الذي ُع ِر َ
لو أسماك الكارب الشائع أدى إلى حدوث ارتعاع معنوي في أيون الصوديوم( 183.5ممي مول /لتر) عند مموحة 20

حدة( 10.8ممي مول /لتر) في حين ّأدى االرتعاع التدريجي في
غم /لتر بينما كان االرتعاع في أيون البوتاسيوم اقل ّ

المموحة إلى  10و  15غم/لتر في الدراسة نعسيا الى عدم حدوث زيادة معنوية في تركيز أيون الصوديوم ( 80.0و
ووجد أن أسماك الكارب
 106.0ممي مول /لتر عمى التوالي) والبوتاسيوم( 3.8و  4.8ممي مول/لتر عمى التوالي)ُ .
العشبي المعرضة إلجياد ممحي نتيجة ارتعاع المموحة إلى  10غم /لتر عانت من زيادة كبيرة في تركيز أيون الصوديوم
بعد  48ساعة من ارتعاع مستويات المموحة(ِ .)28
ولوحظ أن أسماك الخشني  Liza abuالمعرضة الرتعاع في المموحة
إلى  7و  15غم /لتر حدثت فييا زيادة معنوية في تركيز أيون الصوديوم إلى  125.0و  150.0ممي مول /لتر عمى
التوالي مقارنةً بمستوياتو في األسماك المتكيعة عمى الماء العذب( 98.0ممي مول /لتر) كما حدثت زيادة معنوية في

أيون البوتاسيوم الى  10.0و 14.0ممي مول/لتر في التركيزين المذكورين عمى التوالي مقارنةً بمستواه في أسماك الماء

العذب( 7.0ممي مول /لتر) ( .)3وذكر )5( Dimaggioحدوث ارتعاع في تركيز كل من أيون الصوديوم والبوتاسيوم
في بالزما الدم ألسماك  Seminole Killifishالمعرضة لمموحة ماء البحر.
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Effect of Salinity Acclimation on Packed Cells Volume and
Sodium and Potassium Ions Concentrations in Blood Plasma of
Carassius auratus
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Baghdad, Iraq
Abstract. Goldfish (Carassius auratus) at average weight 32.48 + 3.12 g were exposed to gradual increasing
salt concentrations:tap water 0.1(represents as a control),4,8 and 12gm/l.to study the percentage ratio of
packed cells volume(PCV%) and the concentrations of sodium and potassium ions in blood plasma.
Results showed that the PCV% was increased to 33% ,34% and 39% while the salt concentrations were
increased to 4, 8 and 12 gm/l.respectively,in comparison with control(31%).Sodium in blood plasma was
increased to134.11,144.42and 153.86 mM/l at gradual salinity increase to 4, 8 and 12g/ l respectively, in
comparison with control(126.72 mM/l). Potassium concentrations also increased to 9.08,11.92 and 13.85
mM/l,while the salinity increase to 4,8 and 12g/l respectively,in comparison with control (6.88mM/l). The
trial concluded that salt acclimatation was improved the salinity tolerance of gold fish.
Key words: Carassius auratus , PCV, sodium and potassium ions.
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