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  Cyprinus carpio (L. 1758)هرمون النمو في نمو سمكتي الكارب االعتيادي  تأثير
 وعضالتهما Tilapia zillii (Gervais, 1848)والبلطي احمر البطن 
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 الخالصة

  Recombinant Human Growth Hormo-ne)هرمون النمو البشري ) تأثيرتناولت الدراسة الحالية 
 Tilapiaوالبلطي احمر البطن   Cyprinus carpio (L. 1758)سمكتي الكارب االعتيادي  مؤشرات نموفي 

zillii (Gervais, 1848)  وعضالتهما بحقن هذا الهرمون داخل غشاء البريتون(IP) Intraperitoneal 
غرام من وزن الجسم /مايكروغرام من هرمون النمو البشري 120و 60بثالثة مكررات وبجرعتين واطئة وعالية بواقع و 

غرام من /normal salineمايكروغرام من المحلول الفسلجي  120طرة فحقنت بـاما السي ،على التوالي ولكال النوعين
ومؤشرات النمو Cell Profiler النسجية في العضالت باستخدام برنامج بعدها تم متابعة التغيرات  ،وزن الجسم

. اظهرت نتائج الدراسة ان اعلى متوسط في كل معاملة بعد كل اسبوعين (Knومعامل الحالة   SGR)النمو النوعي 
)في الظهر( كان  R1مربعا  لمنطقة  ا  مايكرومتر  314العضلية ذات المساحة االقل من  لألليافللنسبة المئوية 

السماك % 88.00بينما كان ،سبوع الثامن من الحقن% ألسماك الكارب المعاملة بالجرعة العالية بعد اال88.29
)في الذيل( فقد سجل اعلى  R2اما في المنطقة  بعد االسبوع الثامن من الحقن. ة العاليةالبلطي المعاملة بالجرع

% ألسماك الكارب المعاملة بالجرعة 73.355متوسط لهذه النسبة بعد االسبوع الثامن من بدء الحقن بالهرمون وكان 
 1.00984 سة من خالل النتائج اناشارت الدرا .% في اسماك البلطي المعاملة بالجرعة العالية85.935و  .العالية

التوالي في الكارب. اما في البلطي فقد كان  وادناها علىهما اعلى قيم معامل الحالة النسبي  1.000074و
يوم  /سم 0.44866و 0.3616النمو النوعي بداللة الطول فقد بلغ  . اما متوسط1.000151 و 1.009993

للكارب والبلطي على التوالي. اما متوسط النمو النوعي بداللة الوزن فقد كان اعلى من مثيله بداللة الطول وبلغت 
 يوم  للبلطي.  /غم 1.6085يوم  للكارب و/غم 1.3489متوسطاته 

 
 Tilapia zillii ،البلطي احمر البطن ،Cyprinus carpioالكارب االعتيادي  ،عضالت ،هرمون النمو: كلمات مفتاحية
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 المقدمة 

النمو الجسمي بشكل عام بانه زيادة حجم الجسم الناتجة من نمو العديد من االنسجة التي تؤلف الكائن ان يوصف       
% من وزن السمكة 80-30اذ قد تكون  ،وبما ان العضالت الهيكلية تؤلف الجزء الرئيس من كتلة الجسم ،لم يكن كلها

(. يشمل النمو ما بعد الجنيني Weatherley and Gill,1987aفأن حجم السمكة قد يتحدد بنمو هذا النسيج ) ،الحية
Postembryonic Growth  يدة فضال  عن نمو الليف نفسه وتستمر جد بأليافللقطع العضلية في االسماك االمداد

لهذا فأن االسماك تمثل طرازا  مهما   ،(Rowlerson and Vegetti, 2001هذه العملية خالل مرحلتي اليافعة والبالغة )
وفريدا  لدراسة االليات االساسية لتنظيم النمو في الفقريات فضال  عن ان فهمنا لنمو العضالت في االسماك ذو اهمية 

 Weatherley and% من وزن الجسم ألكثر انواع االسماك المهمة اقتصاديا  )70-50ية اذ تؤلف العضالت اقتصاد

Gill,1985 تكون الخاليا عموما  صغيرة ويعتقد ان محدودية حجمها تعود الى قيود االنتشار .)Diffusional 

Constraints وهي عبارة عن دالة لكتلة الجسم ودرجة الحرارة والفعالية ا( اليضيةJohnston, 2006)،  اال ان هناك
 ,.Kinsey et al) ا الموجودة في المملكة الحيوانيةاستثناءات تتضمن الياف العضالت الهيكلية وهي احدى اكبر الخالي

اذ تكون عملية نمو العضالت في االسماك عملية ديناميكية )حركية( وتبدأ مبكرا  خالل تطور السمكة وتستمر ، (2007
  (.Matschak and Stickland, 1995ظم ان لم يكن كل حياة السمكة )خالل مع

وذلك لكي تحافظ على نسبة  myoblastsالخاليا المولدة العضلية الطول يؤدي الى تقلص تمدد االلياف في القطر و 
ان النمو العضلي ما بعد الجنيني يشمل  ،(Koumans et al., 1994لسايتوبالزم في حدود معينة )لالمادة النووية 

والتمايز  Fusionواالندماج  Proliferationالخطوات الرئيسة التي تحدث اثناء التكوين العضلي الجنيني وهي التكاثر 
Differentiation ( واخيرا  انضمام تجمعات القطع العضلية وتكوين اللييفات العضليةJohnston et al., 2011) ،

نوية المطلوبة إلمداد االلياف خالل لذلك فأن األ ،post-mitotic tissueنسيج ذا انقسام خيطي متأخر ان العضالت 
وهي تجمع للخاليا  satellite cellsالمدة ما بعد المرحلة الجنينية وكذلك لفرط النمو يتم اشتقاقها من الخاليا المدارية 

 (.Schultz, 1996التمايز )الجذعية العضلية كما تشترك نواتج انقسامها في عملية 
احد افراد  somatolactinوهرمون السوماتوالكتين  prolactinُيعد هرمون النمو الى جانب هرمون الحليب 

ان هرمون نمو االسماك العظمية عبارة عن سلسلة مفردة من البروتين متعدد الببتيد ، cytokineعائلة السايتوكاين 
polypeptide protein single chain  23–21ذو وزن جزيئي kDa (Kawauchi and Sower, 2006.) 

وبجانب اشتراكه في تحفيز النمو الجسمي  Adenohypophysisيفرز هرمون النمو من الجزء الغدي للغدة النخامية 
 gonad وتطور المناسل  energy mobilizationفأنه يشترك في آليات وظيفية اخرى في السمكة مثل نقل الطاقة 

development زموزي والتنظيم األosmoregulation  والشهيةappetite  والسلوك االجتماعيsocial 

behavior والمظهر morphologyوالمناعة immunology (Bjornsson et al., 1992)،  يمكن لهرمون النمو 
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 Growth Hormone Receptorsالموجود في مجرى الدم بشكل حر ان يرتبط بالمستقبالت الخاصة به المسماة 

(GHR)  الموجودة في اغشية الخاليا المستهدفة مما يؤدي الى تحفيز اشارات داخل الخليةIntracellular 

Signaling  وهي عبارة عن سلسلة من تفاعالت الفسفرة المتشعبةCascading Phosphorylation Reactions 
(Argetsinger et al., 1993.)  ان هرمون النمو ذا المنشاء الخارجيExogenous Growth Hormone  ادى

على شكل غرسات كولسترول داخل )بائن فمثال  حفز هرمون نمو الل ،الى زيادة متوسط تجمع الوزن في االسماك المتغذية
تكوين البروتين في جميع جسم اسماك ( على Intraperitoneal Cholesterol Implantsالبريتون 

مما يشير الى زيادة  RNA/protein ratioالبروتين /وهذه المعاملة قادت الى زيادة في نسبة الرنا  Troutالتراوت
ان الحقن المنتظم بهرمون  Fauconneau et al. (1997اوضح ) (.Foster et al., 1991الفعالية االستنساخية )

النمو البقري او البشري قاد الى زيادة نسبة االلياف ذات االقطار الصغيرة في عضالت اسماك التراوت القزحي 
rainbow trout  زيد طول انه يكما وجد  ،النمو في تنظيم فرط تنسج العضالتمما يشير الى الدور الرئيس لهرمون

و متوسط النمو النوعي والمتوسطات الجزئية لتكوين البروتين العضلي. ومن الواضح ان هرمون  ،السمكة في السالمون
وان العضالت يمكن ان تشخص على  protein synthesisالنمو يؤدي دورا  رئيسا  في الحفاظ على تكوين البروتين 

وبالمقارنة مع الكبد فأن العضالت تحتوي على عدد اقل بكثير من مواقع  ،ف االكثر اهمية له في هذا المجالانها الهد
اال ان كتلة النسيج العضلي تعوض بشكل كبير عن النقص في  ،(Yao et al.,1991ارتباط هرمون النمو المتخصصة )

 (.Mommsen and Moon, 2001فعالية الُمستقبل لكل غرام من النسيج )

 ق العملائمواد وطر 

جمعت اكثر من  ،ماك الدراسة الحالية من محطة االستزراع السمكي في مركز علوم البحار/جامعة البصرةجمعت اس   
خص شُ  ،2012نيسان  15و لغاية  2012اذار  1عينة موزعة بالتساوي بين النوعين المدروسين خالل الفترة من  500

وزان أثم اختيرت اسماك ذات احجام و  ،Nelson (2006)و Beckman (1962)نوع االسماك باالعتماد على 
 ،نقلت بعدها االسماك بصناديق مبردة الى مختبرات قسم االستزراع المائي في مركز علوم البحار/جامعة البصرة ،متقاربة

 .التأقلمو تركت االسماك لمدة اسبوعين في احواض من االلياف الزجاجية لغرض 
تراوحت سم بينما  15-10ن المدروسين تراوحت اطوالها بين نقلت خمسون سمكة )لكل مكرر( و لكل من النوعي

استعمل هرمون  ،مكررات لكل معاملة ةبثالث سم و 60x30x30الى احد احواض ذات ابعاد غم  60-50اوزانها بين 
  LG® (Life Sciences)من انتاج شركة Recombinant Human Growth Hormoneالنمو البشري 

اسماك  . حقنتسماك بجرعتين تمثل كل منهما معاملة مختلفة اعتمادا  على وزن السمكة الكليالكورية الجنوبية لحقن اال
للجرعة العالية، اما  غرام من وزن الجسم الكلي/مايكروغرام 120بواقع  normal salineالسيطرة بمحلول فسلجي 

  الجرعة ب الجسم الكلي. حقنت االسماكمن وزن غرام /مايكروغرام من هرمون النمو البشري 60 حقنت فالجرعة الواطئة 
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غرام من وزن الجسم الكلي. حقنت االسماك لمرة واحدة فقط في بداية /مايكروغرام من هرمون النمو البشري 120العاليةـ 
 Intraperitoneal (IP)حدى الزعنفتين الحوضيتين داخل غشاء البريتون بجانب ا ،التجربة في منطقة البطن

(Kinkel et al., 2010)، وغذيت  ،وزنت االسماك وقيست اطوالها الكلية كل اسبوعين بدء  من اليوم االول للتجربة
استمرت  ،م طيلة فترة التجربةº 2±25كانت درجة حرارة الماء في االحواض  ،BioMar™بعليقة قياسية من انتاج شركة 

 Specificحسب متوسط النمو النوعي  ساعة ظالم. 12/ساعة ضوء 12هذه التجربة لمدة ثمانية اسابيع و بمدة اضاءة 

Growth Rate (SGR) ( وفقا  للمعادلة التاليةWeatherley and Gill, 1987b ):    

 =x 100 SGR (time (days)/(ln L2-ln L1)) الطول  ...........بداللة 

 =x 100 SGR (time (days)/(ln W2-ln W1))بداللة الوزن   ...........   
الطول )سم( والوزن )غم( في  W2و L2و ،الطول )سم( والوزن )غم( في بداية التجربة على التوالي W1و  L1اذ ان 

 هو اللوغاريتم االعتيادي. lnو ،نهاية التجربة على التوالي

ُاخذت خمس عينات من كل حوض من المكررات لكل معاملة ولكال النوعين كل اسبوعين بدء  من اليوم االول 
ثم اخذ مقطع ، ملم 1 ألقربغم وطولها الكلي  0.01 ألقربوزنها  ثم قتلت بواسطة ضربة على الرأس ثم سجل ،للتجربة

 .(1كما في شكل ) R2و R1سم من كل من المنطقتين  1-0.5من العضالت بسمك يتراوح من 
 وحسب (Le Cren ,1951)كما في  Relative Condition Factor  (Kn)حسب معامل الحالة النسبيو 
  :المعادلة التالية 

Kn =W/ W^ 

 : وزن الجسم المحسوب من عالقة الطول بالوزن )غم(.^W: وزن الجسم المالحظ )غم ( ، Wاذ 

 

 

 

  

 
 

     
 

R1 

R2 

 في االسماك المدروسة R2و  R1( يوضح منطقتي اخذ عينات العضالت من منطقتي الجسم 1شكل )
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وذلك من اجل التحقق من  لجميع اقطار االلياف العضلية البيض الموجودة في الصورةلغرض الحصول على تعداد كامل 
 Cell Profilerوجود او عدم وجود ظاهرة النمو الفسيفسائي في المقطع فقد استعمل وألول مرة في العراق برنامج 

لتحديد مساحة الشريحة التي تمثل واحد بكسل  Zimmerman and Lowery (1999). اتبعت طريقة ®2.1
pixel،  مايكرومتر مربع التي اعتبرت ناتجة عن فرط التنسج  314حدد عدد ونسبة االلياف ذات المساحة التي تقل عن

(Rowlerson et al., 1995; Weatherley et al., 1988; Weatherley and Gill, 1984; 

Stickland, 1983االلياف التي تزيد مساحتها عن ذلك التي تمثل االلياف الناتجة عن فرط النموونسبة  ( وكذلك عدد ، 
 IBM SPSS (Statisticalاجـري التحليـل االحصـائي للمعامـالت المستعملــة باستعمال البرنــامج االحصـــائي 

Package for the Social Sciences)  Statistics for Windows, Version 19.  و برنامجMicrosoft 

Excel 2010 واعتمد تصميم التجارب على .Zar (2010). 
 

 النتائج

 ألولالذي يستعمل  Cell Profilerاظهرت نتائج تحليل صور المقاطع النسيجية للعضالت الهيكلية باستعمال برنامج    
مايكرومتر مربع )الياف  314العضلية ذات المساحة االقل من  لألليافمرة في العراق وجود اختالفات في النسب المئوية 

ارتفعت نسبة هذه االلياف على العموم في جميع معامالت  R1فانه في المنطقة  (2وكما يتضح من الشكل )، فرط التنسج(
ان هناك تصاعدا  في  اما بعد االسبوع الثامن على بداية التجربة فيتضح ،الهرمون مقارنة باألسابيع السابقة لنفس المعاملة

هذه النسبة للنوعين سواء في معاملة الجرعة الواطئة او العالية مع وجود نسبة اعلى من االلياف ذات المساحة االقل من 
كما يالحظ من الشكل ان معامالت  ،مايكرومتر مربع في معامالت البلطي عند مقارنتها مع مثيلتها في الكارب 314

مايكرومتر مربع على مدى  314ذات المساحة االقل من  لألليافمتوسطات النسبة المئوية السيطرة ظلت محتفظة بنفس 
مدد التجربة عدا االسبوع الثامن الذي شهد ارتفاعا  طفيفا  في هذه النسبة في معاملة السيطرة لكال النوعين. وكذلك يمكن 

مايكرومتر  314ذات المساحة االقل من  ليافلألمالحظة وجود تفاوت قليل بين النوعين في متوسطات النسبة المئوية 
 مربع والتي تعود لنفس المدة والجرعة.

( بين p> 0.05انه ليس هناك اي فروق احصائية معنوية ) Fاظهر التحليل االحصائي باستعمال اختبار 
الية في البلطي بينما معامالت السيطرة خالل مدد التجربة المختلفة وكذلك الحال في بين معامالت الجرعتين الواطئة والع

( بين المعامالت p> 0.05وكذلك لم يوجد فرق معنوي ) ،(p< 0.05وجدت مثل هذه الفروق بين معامالت الكارب )
( التي تعود p> 0.05وال بين المعامالت ) ،العالية( ضمن نفس المعاملة ،الواطئة ،التي تعود لجرع مختلفة )السيطرة

( بين p> 0.05كما لم تسجل فروق معنوية ) ،المعامالت عندما تعود لمدة اخرى مختلفة ضمن مدة ما ونفس تلك لجرع
 المعامالت التي تعود الى جرع متماثلة في النوعين.
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العضلية ذات المساحة االقل  لأللياف( ان متوسطات النسبة المئوية 3فيتضح من الشكل ) R2اما في المنطقة 
مايكرومتر مربع كانت متقاربة ضمن معامالت النوع الواحد في الجرعة نفسها مع وجود بعض االختالفات  314من 

عد ( في نسبة هذه االلياف بp< 0.05ويالحظ ان هناك ارتفاعا  معنويا  ) ،خصوصا  ضمن معامالت سمكة البلطي
اما بعد االسبوع الثامن للحقن فظهر هناك ارتفاع تدريجي في ، االسبوع السادس من التجربة في معاملة الجرعة الواطئة

كما لوحظ ان هذه النسبة كانت اعلى في البلطي  ،متوسط نسب هذه االلياف بدءا  من معاملة السيطرة فالواطئة فالعالية
( بين المعامالت التي تعود لجرع مختلفة في مدة معينة p< 0.05عنوي قوي )مقارنة  بما في الكارب. سجل وجود فرق م

بينما لم يظهر فرق معنوي بين المعامالت التي تعود لجرع مختلفة في  ،وتلك التي تعود لمدد اخرى في اسماك الكارب
 وجود فروق معنوية واضحة(. وعند مقارنة معامالت الجرع المتماثلة في النوعين لوحظ p> 0.05جميع مدد التجربة )

(p< 0.05 بين معامالت الجرعة العالية وكذلك معامالت الجرعة الواطئة في حين لم تالحظ مثل هذه الفروق المعنوية )
 (.p> 0.05) بين معامالت جرعتي السيطرة في النوعين

بلغ  ،رب والبلطيبداللة الطول للكا Specific Growth Rate( تغيرات متوسط النمو النوعي 4يبين الشكل )
بعد اسبوعين من  ،يوم للكارب والبلطي على التوالي /( سم0.0002)± 0.44866و 0.3616متوسط النمو النوعي 

سجل اعلى  ،الحقن كان متوسط النمو النوعي منخفضا  عموما  مقارنة  بالمتوسطات المرتفعة نسبيا  في االسابيع التالية
للكارب والبلطي على التوالي في معاملة الجرعة الواطئة بعد  يوم/سم 1.3329و  0.9902متوسط للنمو النوعي وهو 

ثمانية اسابيع من الحقن فيما بقيت متوسطات النمو النوعي منخفضة نسبيا  في معامالت السيطرة خالل كل مدة التجربة. 
الطول وبلغت متوسطاتها العامة ( فقد كانت اعلى من مثيالتها بداللة 5اما متوسطات النمو النوعي بداللة الوزن )الشكل 

( بين معامالت النوعين p> 0.05يوم للبلطي. لم يالحظ وجود فروق معنوية )/غم 1.6085للكارب و يوم/غم 1.3489
وكذلك لم تسجل فروق  ،في متوسط النمو النوعي عند مقارنتها مع بعضها البعض جميعا  سواء بداللة الطول او الوزن

اال انه وجد ان  ،مختلفة ألسابيعالنوع الواحد )الكارب و البلطي( وال بين المعامالت التي تنتمي معنوية بين معامالت جرع 
( عند مقارنة قيم متوسطات النمو النوعي لنفس االسبوع لمعاملتي الجرعة الواطئة p< 0.05هناك فرقا  معنويا  واضحا  )
 في النوعين.( لمعاملتي الجرع العالية p< 0.05في النوعين وكذلك الحال )

( التي تعود لكل 6بين قيم متوسطات معامل الحالة النسبي )الشكل  (p> 0.05لوحظ عدم وجود فروق معنوية )
بين معامالت الجرع المختلفة في الكارب ولم يالحظ مثل  ( p< 0.05اال انه كان هناك فرق معنوي كبير ) ،من النوعين

المختلفة التي تعود  ( بين معامالت الجرعp> 0.05) كما لم يسجل اي فرق معنوي ،(p> 0.05ذلك في البلطي )
ألسابيع مختلفة ولكال النوعين. اظهرت النتائج ان هناك ارتفاعا  تدريجيا  غير معنوي في قيم معامل الحالة في معاملتي 

 الهرمون مقارنة  بمعاملة السيطرة مع التقدم بالوقت.  
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               مايكرومتر مربع للمعامالت المختلفة 314ذات المساحة االقل من  لأللياف المئوية( يوضح النسبة 2شكل )

 (Co السيطرة :، Lo الجرعة الواطئة :، Hi ( ولثمانية اسابيع ) الجرعة العالية :wللنوعين المدروسين للمنطقة )    

 

 

         مربع للمعامالت المختلفة مايكرومتر314 ذات المساحة االقل من  لألليافية ئو ( يوضح النسبة الم3كل )ش
(Coالسيطرة :، Loالجرعة الواطئة :، Hi )الجرعة العالية :( ولثمانية اسابيعw للنوعين المدروسين للمنطقة )R2 
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 ،: السيطرة Coبداللة الطول للنوعين لمختلف المعامالت ) )% سم/يوم( ( يوضح تغيرات معدل النمو النوعي4شكل )
Lo الجرعة الواطئة :، Hi( و لثمانية اسابيع )الجرعة العالية :w) 

 

 

: الجرعة  Lo ،: السيطرة Co( يوضح تغيرات معدل النمو النوعي بداللة الوزن للنوعين لمختلف المعامالت )5شكل )
 (w: الجرعة العالية( ولثمانية اسابيع )Hi ،الواطئة
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 ،: الجرعة الواطئةLo ،: السيطرةCo) ( للمعامالت المختلفةKnيوضح تغيرات قيم معامل الحالة النسبي ) (6شكل )
Hi( ولثمانية اسابيع )الجرعة العالية :wالمدروسين ( للنوعين 

 

 المناقشة

( ان هناك ارتفاعا  تدريجيا  في 3و 2)الشكل  اوضحت النتائج الخاصة بقياس االلياف العضلية في االسماك المدروسة   
 Hyperplasiaمايكرومتر مربع وهي االلياف الناتجة عن فرط التنسج  314نسب االلياف ذات المساحة االقل من 

 Rowlerson et al., 1995; Weatherleyاذ اعتبر العديد من الباحثين ) ، مايكرومتر( 20)ذات القطر االقل من 

et al., 1988; Weatherley and Gill, 1984; Stickland, 198320االلياف ذات االقطار االقل من  ( ان 
تلك التي تزيد اقطارها عن ذلك فهي الياف ناتجة اما  Hyperplasiaمايكرومتر تمثل اليافا  متكونة بفعل فرط التنسج 

وعليه فقد قيمت سيادة فرط التنسج او فرط النمو في الدراسة الحالية على هذا االساس  ،Hypertrophicعن فرط النمو
في  Weatherley et al. (1980)تتفق نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصل اليها  لغرض اجراء المقارنات.

الفروقات في ظهور االلياف التي تدل على فرط التنسج بين االسماك المعاملة بهرمون النمو واسماك السيطرة لم تكن  ان
الذي يحفز النمو في  Bovine Growth Hormone (BGH) هرمون النمو البقري تأثيراذ درسوا امكانية  ،معنوية

الياف عضلية بمدى يمكن اكتشافه بالمقارنة مع في حركية ادخال  Salmo gairdneriاصبعيات اسماك التراوت 
السيطرة التي لم تحقن بالهرمون وتساءلوا هل ان تردد االلياف صغيرة القطر يكون اكبر في اسماك التراوت المعاملة 

 وظهر ان االختالفات في ترددات أقطار االلياف العضلية بين المجموعتين )المعاملة  ،بالهرمون؟ وكان الجواب سلبيا  
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اال انهما ذكرا انه من غير الممكن االستنتاج من ذلك ان هرمون النمو البقري يفتقر الى كل  ،والسيطرة( غير معنوية
 االعلى في  Somatic Growth Ratesوان متوسطات النمو الجسمي  ،القدرات إلنشاء متوسط اعلى إلدخال االلياف

االسماك المعاملة والناتجة من هرمون النمو البقري كانت بسبب تدعيم امداد االلياف او ان هذا االخير قد نتج عن زيادة 
 الطلب إلدخال االلياف نتيجة للنمو الجسمي المدعم بهرمون النمو البقري.

ان تقود الى تدعيم النمو الجسمي والحجم النهائي الكبير فقد افترض  باألليافولمعرفة كيف تستطيع استمرارية االمداد 
Weatherley et al. (1988)  وجود قطر محدد اعلى لليفMaximal Limiting Diameter  وذلك بسبب

وبعد  ،العضلية لألليافبين المساحة السطحية والحجم  Critical Low Ratioوصول الليف الى النسبة الحرجة الدنيا 
وازالة النواتج االيضية  Nutrient Assimilationالوصول الى هذا القطر تصبح عمليتا تمثيل المغذيات 

Metabolites Removal وعليه فأن فرط نمو الليف يصبح مستحيال  هذا اذا كانت االلياف ستبقى حية  ،غير كفوأتين
Viable  وفعالةActive، فاظ على امداد الياف جديدة سيعمل على تخفيف ظهور واستنتجوا بانه يتضح من ذلك ان الح

قبل ان  Limiting Diameterهذا الحدث في القطع العضلية كلها حتى اذا وصلت بعض االلياف الى القطر الُمحدد 
وافترضوا انه في حالة صحة هذه النظرية فأن الحجم النهائي للنوع سيرتبط بجميع او اكثرية  ،تصل اليه اكثرية االلياف

 اليافه العضلية التي وصلت الى القطر الحرج مع توقف االمداد منذ مدة طويلة.
كارب من ال لكبداللة الطول ل Specific Growth Rate( تغيرات متوسط النمو النوعي 4يتضح من الشكل )   

بين  ،الطول ( فقد كانت اعلى من مثيالتها بداللة5اما متوسطات النمو النوعي بداللة الوزن )الشكل  ،والبلطي
Adelman (1977)  ان هناك سببين لتساوي وزن اسماك الكارب االعتيادي المعاملة بهرمون النمو البقري وغير

 الحدبلغ  Optimum temperatureاوال  ان متوسط النمو في درجة الحرارة المثلى  ،المعاملة به في تجربته هما
نيا  ان التشابه في متوسطي النمو قد يكون ببساطة ناتجا  عن جرعة الفسلجي االعلى وال يمكن زيادته بحقن الهرمون وثا

االستجابة تدل على ان السبب الثاني كان االكثر احتماال  الن -واشار الى ان نتائج تجربة الجرعة .الهرمون المعطاة
 .المنخفضةالجرعة االعلى من الهرمون ادت الى نمو اكثر مما في الجرعة 

( زادت في معاملتي الجرعتين العالية والواطئة مقارنة بمعاملة Knان قيم معامل الحالة ) (6يالحظ من الشكل )   
وهذا قد يكون نتيجة لزيادة امداد االلياف صغيرة  ،( في البلطيp> 0.05السيطرة رغم ان االختالفات لم تكن معنوية )

ان حركية زيادة  Weatherley et al. (1988)اذ ذكر  ،مايكرومتر مربع( 314القطر )ذات المساحة االقل من 
او حجم االلياف( يظهر انها تحدد قدرة النمو الجسمي السريع واكبر حجم نهائي في االسماك  العضالت )الزيادة في عدد و

( الى أن ارتفاع قيمة معامل الحالة تشير إلى أن متوسط زيادة الوزن اكبر من متوسط 1990العظمية. اشار الحسناوي )
 . زيادة الطول
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Abstract 

 The present study investigate the effect of injections of Recombinant 

Human Growth Hormone (by LG® Life Sciences) on growth indicators of 

common carp Cyprinus carpio (L. 1758) and red belly tilapia Tilapia zillii 

(Gervais, 1848) and their muscles by injection of this hormone 

intraperitoneally (IP)  with three replicates for two doses low and high, 

with 60 and 120 µg of human growth hormone/g Body weight respectively 

for both species, along with a control of 120 µg of normal saline/g Body 

weight. Then the changes were followed up in each treatment after every 

two weeks to pursue histological changes in the muscular tissue by using 

Cell Profiler software and measuring of growth indicators (specific growth 

rate (SGR) and condition factor (Kn)). The results of the study revealed 

that the maximum rate of percentages of the muscle fibers with area less 

than 314 µm2 for region R1(Dorsal side) was 88.29% in carp in high dose 

treatment after the eighth week of injection, while it was 88.00% for tilapia 

in high dose treatment after the eighth week of injection, too. In the region 

R2 (in tail) the maximum rate of percentages of muscle fibers with area 

less than 314 µm2 was recorded after the eighth week from the beginning of 

injection was 73.3553% for carp in high dose treatment and 85.935%  for 

tilapia in high dose treatment. The results showed that 1.00984 and 

1.000074 were the highest and the lowest values of condition factor for 

carp respectively. For tilapia those were 1.009993 and 1.000151 the highest 

and the lowest values of it respectively. The rate of specific growth rate for 

length was 0.3616 and 0.44866 cm/day% for carp and tilapia respectively. 

While the specific growth rates for weight were higher than the comparable 

one for length and were 1.3489 g/day% for carp and 1.6085 g/day% for 

tilapia. 
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