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چکیده
فاکتورهای رشد شبه انسولین ( ،)IGFsهورمونهای ضروری در تحریک و بهبود رشد می باشند .مدارک جدید نشان می دهد که اسیدهای
امینه نیز کلیدهای تنظیمی در مسییییر های متابولیک د یر در رشییید ،تولید مار و یاسییییهای ایمنی هسیییتند .لوسیییین و ییزین دو
اسییدممینه ی ضیروری هسیتند که بابش شیدس اسیش اضافه نمودن منها به جیرس ی ماهیان رشد منها را افزایش می دهد .در هر حال ابرات
اص کمبود یک اسیید ممینه بر روی فرمیند ضلیله سیاهی هنوه به وبی مشییی نمی باشد IGF .ها ( IGF-Iو  )IGF-IIدر ضلله می
توانند بر بیان اضلای سیستم  IGFابر بگذارند .اه اینرو یاسخ هر یک در مقابر تجویز  IGFها در روه چهارم کشش سلولی در دو همان  6و
 11ساضش یس اه تجویز ،بررسی گردید .هر دو  IGFبیان  IGF-Iو  IGFBP-5را افزایش دادند .بیان هر دو اه ایزوفرم گیرندس های IGF-I
( )IGF-IRدر تحریک با  IGF-Iکاهش نشیان داد درحالیهه  IGF-IIتوانسش بیان  IGF-IRbرا افزایش و بیان  IGF-IRaرا کاهش دهد.
تابیرات گرسنگی دادن سلولها بر ضملهرد این سیستم یس اه در معرض قرار دادن انها با محیط کشش فاقد لوسین و ییزین در روههای ،2
 4و  1نیز بررسیی گردید .اه بین اسیدهای امینه ی مورد ماالعه لوسین نتوانسش تابیر معنی داری در بیان ننهای مورد ماالعه بگذارد در
حالیهه کمبود ییزین ابرات شدیدی را بر تنظیمات  IGFها اه طریق کاهش ساوح mRNAی  IGF-II ،IGF-Iو  IGF-IRbاضمال نمود.
در مجموع این نتایج اهمیش  IGFها را در بیان هر یک اه اجزای سییسیتم  IGFموضیعی که به فعالیش اندوکراینپیاراکراین این سیییستم
مربوط می شیود نشیان می دهد .همچنین در هنگام فرموله نمودن جیرس ماهی شانک سر طالیی متعادل نمودن ساح ییزین در جیرس ی
این گونه ،برای دستیابی به رشد متعادل مهم به نظر می رسد.
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 .5مقدمه
یرورش ماهی شانک یهی اه مهمترین صنایع
مبزی یروری در مناقه مدیترانه اسش که به طور
گستردس ای در مدیترانه جنوبی گسترش دارد و به
ضنوان یک منبع یروتئینی مهم در رنیم غذایی مردم
ارویا وجود دارد .متعادل ساهی رشد این ماهی در
سالهای ا یر انجام گرفته اسش ).(FEAP, 2014
رشد سلول به فاکتورهای هورمونی و تغذیه ای
ارتباط دارد .سیستم  IGFشامر فاکتورهای رشد
 IGF-Iو  IGF-IIو گیرندس های مربوط به منها و
یروتئین های باند شوندس ( )IGFBPsمی باشد .این
سیستم به طور گستردس ای در یستانداران ماالعه شدس
اسش ( ،)Pérez-Sánchez, 2000ولی در مورد ماهی
ماالعات کمتری وجود دارد (.)Bower et al., 2008
 IGF Iو  IGFIIیلی یپتیدهای ارتقادهندسی
رشد هستند که به صورت اولیه در کبد در ابر تحریک
هورمون رشد تولید می شوند .اجزاء این سیستم در
تهامر ،رشد ،تمایز و تولید مار نقش دارند
( )Beckman, 2011; Reinecke, 2010ا یراً در
همینه ابرات  IGFها بر بیان  IGF-Iو IGF-II
ماالعاتی صورت گرفته اسش ( Jiménez-Amilburu
.)et al., 2013
تحقیقات هیسش شناسی سلولی و مولهولی در
ماهیان استیوانی نقش اصلی برای ابرات اسیدهای
امینه ( تحریک یا گرسنگی) در حوادث سلولی در طول
تهامر مایوسیتها را نشان دادس اسش (Bower et al.,
2012; Lansard et al., 2010; Seiliez et al.,
2012; Vélez et al., 2014; Yabu et al.,
2012).

با وجود اینهه مهانیسم های مولهولی درگیر در
تمایز مایوننیک نسبتاً وب شنا ته شدس اسش ،نقش
محرکهای ارج سلولی در کنترل تمایز به مقدار هیادی
غیر قابر حر ماندس اسش .به طور ویژس در مورد ابرات
مواد مغذی در این فرمیندها شنا ش کمی وجود دارد.
بنابراین ماالعه نقش لوسین و ییزین به ضنوان اسید
ممینه های ضروری در کنترل رشد می تواند مهم باشد.
لوسین به ضنوان یک تنظیم کنندس سنتز یروتئین ضلله
به وبی شنا ته شدس اسش ( Averous et al.,
 .)2012ییزین نیز یهی اه مهمترین اسیدهای ممینه
ضروری در ماهی می باشد به طوریهه اضافه کردن من

به جیرس بر ی اه گونه های ماهیان ،رشد را در منها
افزایش دادس اسش ( ;Gaylord & Barrows, 2009
Kwasek et al., 2012; Van Nguyen et al.,
 .)2014اه اینرو ،این ماالعه تعیین ابرات IGFها
( IGF-Iو  )IGF-IIو ابرات اص فقدان هر یک اه

اسید ممینه ضروری (،ییزین و لوسین) ،به تنهایی را بر
روی رشد ضلله شامر تهایر و تمایز سلولی اه طریق
تغییر در بیان ننهای سیستم  IGFها شامر،IGF-I( :
IGF- ،IGFBP-5 ،IGFBP-4 ،IGFBP-1،IGF-II
 I-Raو  )IGF-I-Rbبا استفادس اه شرایط in vitro
مورد هدف قراردادس اسش که بیان ها و اتصایت
یروتئین ها را برای اولین بار در این گونه گزارش کردس
اسش.

 .2مواد و روشها
 .5.2ماهیان مورد مطالعه
تعداد  32قاعه ماهیان انگششقد شانک
سرطالیی به اهای هر کشش سلولی با میانگین وهنی
( )12±3گرم اه یک هچری تجاری در شمال اسپانیا
تهیه گردید و در مهمایشگاس ماهی دانشهدس بیولونی
دانشگاس بارسلونا برای مدت یهماس تحش شرایط،
سیستم چر شی با استفادس اه مب دریا  ،دمای ()21±1
درجه سانتی گراد و  12ساضش تاریهی و  12ساضش
روشنایی نگهداری شدند .ماهیان دوبار در روه با غذای
تجاری در حد اشتها )(Skretting, Burgos, Spain
غذادهی می شدند 24 .ساضش ییش اه نمونه برداری
غذادهی قاع گردید .تمام مراحر تحش نظر کمیته ی
ا الق و مراقبش اه حیوانات دانشگاس بارسلونا انجام
شد (permit numbers CEEA 168/14 and
).DAAM 7749

 .2.2کشت سلولی اولیه ی مایوسیتها
سلولهای سش ییتی اه ماهیان انگشش قد شانک
سر طالیی بر اساس روش (Montserrat et al.,
) 2007aجدا گردیدند .به طور الصه ،این سلولها اه
ضلالت سفید بایی ط جانبی ماهیان جدا گردیدند.
 3گرم اه ضلله در هر یک اه  1فالهون ،حاوی محیط
کشش استیراجی قرار دادس شد .یس اه هلم مهانیهی
و چندین بار سانتریفیون ( 5بار  1222دور در دقیقه و
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هر بار  3دقیقه)  ،هلم منزیمی به وسیله ی کالنناه
برای مدت یهساضش و  12دقیقه به همراس تهان مالیم
انجام گرفش .یس اه چندین مرحله شستشو و
سانتریفیون محلول استوک تریپسین در دو مرحله
اضافه گردید و در چند مرحله دوبارس سانتریفیون انجام
گرفش ( 1222دور در دقیقه برای بار اول یک دقیقه و
 2دفعه ی بعدی ،هر بار  22دقیقه) در مرحله ی م ر
سلولها فیلتر شدس و نهایتاً در  1222دور برای  22دقیقه
سانتریفیون گردیدند و یس اه شمارش ،رقیق ساهی
سلولها با تراکم 1.3-2*123سلول در سانتیمترمربع
انجام گرفش که به همراس  2میلی لیتر اه محیط کشش
کامر Dulbecco’s Modified Eagle Medium
fetal bovine %12 ، NaCl %11 (DMEM)،
) serum (FBSو  %1محلول منتی بیوتیکپمنتی
مایسین ( )A/Aبه هر چاهک اه یلیتهای  6انه ای
منتقر و در دمای  25درجه سانتی گراد نگهداری
شدند .در طول دورس کشش هر  2تا  5روه سلولها
شستشو می شدند.

کشش فاقد لوسین ) (-Leuو محیط کشش فاقد ییزین
) (-Lysسا ته شد .بدین ترتیب که ابتدا یک محیط
کشش یایه با استفادس اه 13( DMEM/F12HAMپ5
گرم بر لیتر گلوکوه) (D9785, Sigma-Aldrich,
) Tres Cantos, Spainبدون اسید امینه لوسین و
لیزین سا ته شد .سپس متناسب با هر تیمار مهمایشی
اسید امینه های ییزین ،لوسین و یا هر دو به محیط
کشتها اضافه گردید سپس  FBS %12و  A/A %1نیز
به تمامی محیط کشتها اضافه شد .برای منالیزهای بیان
نن محیط کشش ،در روه اول ،برای نمونه برداری در
روههای دوم و چهارم و در روه هفتم برای نمونه برداری
در روههشتم با محیط کشتهای سا ته شدس برای هر
گروس تعویض گردید .وضعیش تهامر کشتها با استفادس
اه یک میهروسهوپ اینورت (Zeiss, Axiovert 40C
) Germanyروهانه بررسی می گردید .تمام مواد
اه  (Tres Cantos, Spain) Sigma-Aldricو وسایر
یالستیهی اه (Labclinics, Barcelona, Nunc
) Spainتهیه گردید.

 .3.2آزمایش انکوبه نمودن سلولها با  IGF-Iو

Real-time quantitative PCR (qPCR) .1.2

IGF-II

برای ماالعه ابرات  IGFها ،مایوسیتهای  4روهس
انتیاب گردیدند .بدلیر اینهه در این روه نه تنها سلولها
در حال تهایر شدن هستند بلهه قابلیش شروع تمایز را
نیز دارا می باشند ;(Montserrat et al., 2007a
 Rius-Francino et al., 2011).سپس سلولها برای
مدت  3ساضش در محیط کشش  DMEMحاوی
 FBS %2.22و  A/A %1گرسنگی دادس شدند .یس اه
این مدت ،سلولها با  IGF-Iو  IGF-IIانسانی نوترکیب
) (Bachem, Weill am Rhein, Germanyدر یک
غلظش  nM 122در  DMEMبه همراس  FBS %2و
 A/A %1انهوبه شدند و گروس کنترل نیز بدون تیمار
در نظر گرفته شد .یس اه  6و  11ساضش انهوبه نمودن
سلولها با این هورمونها ،نمونه برداری اه سلولها برای
انجام منالیزهای بیان نن انجام گرفش.

 .4.2آزماایش فقدان اسااایدآمینه های الیزین و
لوسین
سه محیط کشش میتلف شامر :کنترل ،محیط

در روههای مشیی شدس برای هر یک اه
مهمایشها سلولهای مورد ماالعه اه دو چاهک برای هر
تیمار با یک میلی لیتر محلول تریزول ( Applied
 )Biosystems, Alcobendas, Spainجمع موری
گشته و  RNAبر طبق روش شرکش ساهندس استیراج
گردید و سپس غلظش و لوص  RNAاستیراج شدس
با استفادس اه یک نانودراپ ND2000 (Thermo
) Scientific, Alcobendas, Spainتایید گردید.
 322نانو گرم اه  RNAبا  DNase 1تیمار گردید و
سپس نسیه برداری معهوس اه  RNAبا استفادس اه
کیش Transcriptor First Strand cDNA
synthesis (Roche, Sant Cugat del Valles,

) Spainبر اساس دستورالعمر شرکش ساهندس انجام
گرفش .بیان تمامی ننها با استفادس اه سیستم
CFX384TM Real – Time (Bio-Rad, El Prat
) de Llobregat, Spainانداهس گیری گشش .توالیهای

هر یرایمر و دمای منیلینگ برای هر نن در جدول 1
نشان دادس شدس اسش .مقدار بیان بر اساس روش Pfaffl
) (Pfaffl, 2001نسبش به متوسط ننومتریک ننهای
رفرنس ) elongation factor 1α (EF1αو
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) ribosomal protein S18 (RPS18که به شهر
بابتی بیان می شدند انداهس گیری شد.

 .9.2تجزیه و تحلیل آماری
تمامی منالیزهای مماری با استفادس اه بسته ی
مماری  ،IBM SPSSنسیه ی (IBM, 22
) Chicago, IL, USAانجام گرفش .ابتدا نرمال بودن
دادس ها با استفادس اه تسش  Shapiro-Wilkسنجیدس

شد و همگنی واریانسها با استفادس اه مهمون Leven

تایید گردید .تفاوت بین تیمارها در هر همان نسبش به
گروس کنترل با استفادس اه منالیز Student’s t-test
ارهیابی گشش و تفاوت در همانهای میتلف بر اساس
مهمون واریانس یک طرفه  One-way ANOVAمورد
ماالعه قرار گرفش .در صورت غیر نرمال بودن دادس ها
اه مهمون  Mann-Whitney U testاستفادس گردید.
در تمامی موارد معنی داری در ساح  p<0.05مورد
توجه قرار گرفش.

جدول  .4پرایمرهای استفاده شده در آنالیزهای  reverse :R ،forward :F .qPCRو  :Taدمای آنیلینگ.

Accession No.

)Ta (ºC

)’Primer sequences (5’-3

Gene

AF184170

60

F: CTTCAACGCTCAGGTCATCAT
R: GCACAGCGAAACGACCAAGGGGA

EF1a

AY188520

68

F: AAGAGGAACACAACTCACTGCCCCAC
R: GCTTGCCTTTGCCCAGAACTTTGTAG

RPL27

AM490061.1

60

F: GGGTGTTGGCAGACGTTAC
R: CTTCTGCCTGTTGAGGAACCA

RPS18

AY996779
EF688015
EF688016

60

F: ACAGAATGTAGGGACGGAGCGAATGGAC
R: TTCGGACCATTGTTAGCCTCCTCTCTG

IGF-I

AY996778

60

F: TGGGATCGTAGAGGAGTGTTGT
R: CTGTAGAGAGGTGGCCGACA

IGF-II

F5T95CD02JMZ9K

60

F: TCCACAAACCAGAGAAGCAA
R: GGGTATGGGGATTGTGAAGA

IGFBP-4

AM963285

60

F: TTTCTCTCTCGGTGTGC
R: TCAAGTATCGGCTCCAG

IGFBP-5

KT156846

55

F: AGCATCAAAGACGAACTGG
R: CTCCTCGCTGTAGAAGAAGC

IGF-IRa

KT156847

55

F: GCTAATGCGAATGTGTTGG
R: CGTCCTTTATGCTGCTGATG

IGF-IRb

 .3نتایج
 .5.3بیان ژنهای سیستم  IGFپس از انکوبه نمودن
سلولها با  IGF-Iو IGF-II

یس اه تحریک سلولها با  IGF-Iو ، IGF-II
بیان  IGF-Iبه طور معنی داری در هر دو همان ( 6و
 11ساضش) افزایش نشان داد (شهر  .)1اگرچه ساح
mRNAی  IGF-IIدر همانها و تیمارهای متفاوت
کاهش نشان داد ولی نهایتاً تفاوت معنی داری دیدس
نشد (شهر  .)1در صوص  IGFBPها اگر چه بیان
 IGFBP-4در همانهای متفاوت تحش تابیر  IGFها
قرار نگرفش (شهر  )1ولی افزایش معنی داری در ساح

بیان  IGFBP-5توسط هر دو فاکتور رشد یس اه 11
ساضش مشاهدس گردید (شهر  .)1همچنین بیان
 IGFBP-Iو  IGFBP-2در مایوسیتهای ماهی شانک
سر طالیی ردیابی نشد .گیرندس های  IGF-IRaو
 IGF-IRbنیز الگوی بیان مشابه ای را در هنگام انهوبه
شدن با  IGFها نشان دادند ( شهر  .)1بیان هر دو
گیرندس یس اه  6ساضش انهوباسیون با  IGF-Iو IGF-
 IIکاهش یافش ولی بیان  IGF-IRbیس اه  11ساضش
تیمار سلولها با  IGF-IIبه طور معنی داری تحریک
گردید.

 .2.3بیان ژنهای سااایساااتم  IGFدر سااالولهای
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گرسنگی داده شده با هریک از دو اسید آمینهی
لوسین و الیزین به تنهایی
بیان هر یک اه اضلیای سییستم  IGFدر طول
تهامر سیلولهای کشش دادس شدس در دو وضعیش مورد
تجزییه و تحلییر قرار گرفیش .ابتدا روند بیان در گروس
کنترل در طی  1روه کشییش سییلولها و سییپس ابرات
فقدان هر یک اه دو اسید امینه به تنهایی مورد ماالعه
قرار گرفییش .رونیید بیییان IGF-Iو  IGF-IIدر گروس
کنترل برضهس یهدیگر بود بدین شهر که بیان IGF-
 Iیس اه  1روه کییاهش معنی داری را نشیییان داد در
حیالیهیه این روند در مورد  IGF-IIبا افزایش بیان در
روه هشیییتم همراس بود (شیییهیر )2ضالوس بر این بیان
 IGF-Iکاهش معنی داری را در روه چهارم و هشیییتم
در محیط کشیش فاقد ییزین نشان داد که شهر بیان
مشیابه ای نیز در مورد  IGF-IIفقط در روه هشتم در
محیط کشش مشابه دیدس شد.
ساح  mRNAی هر دو  IGFBPدر گروس
کنترل افزایش معنی داری را در روه هشتم کشش
سلولها نشان داد در حالیهه هیچهدام اه دو اسید امینه
نتوانسش تابیر معنی داری را در شهر بیان این دو
 IGFBPایجاد نماید (شهر .)2
در صوص گیرندس های  ،IGF-Iهر دو ایزوفرم
شهر کاهشی یهسانی را در بیانشان در طول دورس ی
کشش سلولی نشان دادند که این روند در مورد IGF-
 IRaمعنی دار بود (شهر  )2همچنین فقدان اسید
امینه ییزین در محیط کشش سلولها ،توانسش بیان
 IGF-IRbرا در روه هشتم به طور معنی داری کاهش
دهد.

 .4بحث و نتیجه گیری
رشد ضلله و تهامر بافتها در ماهیان استیوانی
مانند یستانداران به وسیله محور هورمون رشد )(GH
IGFsپتنظیم می گردد IGF-I ،GH .و  IGFIIدر این
محور درگیر هستند که ابرات منها به وسیله گیرندس
های مرتبط و یروتئین های باند شوندس تنظیم می شود
( .)Fuentes et al., 2013; Planas, 2000در
ماالعه حاضر  IGF Iو  IGF-IIبه تنهایی بیان IGF
 Iرا افزایش دادند که تاییدی بر نقش اتوکراین IGF I
بودس و نهایتاً رشد را افزایش واهد دادRius- .
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 Francinoو همهارانش در سال ( )2211گزارش
نمودند  IGF-IIدر تهایر سلولی و تنظیمات رشد
ماهی شانک سر طالیی در شرایط  in vitroنقش
مهمی دارد Jiménez-Amilburu .و همهارانش در
سال  2215منها دریافتند که  IGF-Iبه وسیله IGF-
 GH ،IIو یا در ترکیب با منها ( GH IGF Iو
 )GH+IGF-IIتحریک می شودBower & .
 Johnstonدر سال ( )2212دریافتند تحریک IGF
 Iو  IGF-IIبه همراس اسیدهای ممینه ساح بیان منها
را در کشش سلولی اولیه سلولهای ضلله سالمون
متالنتیک افزایش می دهد ولی تحریهات هر یک به
تنهایی ابری در بیان این دو فاکتور شبه رشد انسولین
نشان نداد .همچنین در ماالعه ی مشابه دیگرساح
mRNAی IGF-II ،یس اه  6و  11ساضش تیمار
سلولهای ضلله ماهی شانک سر طالیی با IGF-II
تغییر معنی داری نشان نداد ( Jiménez-Amilburu
 .)et al., 2013ماالعات دیگر نیز تایید می کند که
 IGF-Iو  IGF-IIبه طور متفاوتی با وضعیش تغذیه ای
تنظیم می شوند و احتمایً ابرات متفاوتی بر روی
تحریک رشد ضلله در طول شرایط منابولیک دارند
( Chauvigné et al., 2003; Peterson et al.,
 )2004هماناور که در ماالعه حاضر نیز دیدس شد.
بیان  IGFBP-1و  IGFBP-2در این ماالعه قابر
انداهس گیری نبود و تغییر معنی داری نیز در بیان
 IGFBP-4مشاهدس نگردید و فقط بیان IGFBP-5
افزایش معنی داری را یس اه انهوبه کردن سلولها با
 IGFها نشان داد .در صوص گیرندس ها IGF-I ،بیان
هر دو گیرندس ( IGF-IRaو  )Rbرا کاهش داد که به
نظر می رسد راهی برای کنترل یاسخ به هورمون باشد.
جالب توجه اسش که هر دو گیرندس به نظر می رسد که
نقش متفاوتی را در طول یروسه های ضلله ساهی در
ماهی مهاد متالنتیک بر ضهدس داشتند به این ترتیب که
 IGF-IRaبیشتر در طول مرحله تمایز و IGF-IRb
در فاه تهایر سلولی بیان می شوند ( & Bower
 .)Johnston, 2010اه اینرو با توجه به نقش ییشنهاد
شدس  IGF-IIدر تهایر سلولی ابر من در افزایش بیان
 IGF-IRbمناقی به نظر می رسد .یروفایر بیان IGF
ها در گروس کنترل بر ضهس یهدیگر بود .بدین شهر
که بیان  IGF-Iکاهش و بیان  IGF-IIدر طول دورس
کشش افزایش نشان دادند.
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شکل  .4اثرات  IGF-Iو  IGF-IIبر روی بیان ژنهای سیستم  IGFدر سلولهای عضله ی کشت داده شده ی ماهی شانک سر طالیی.
بیان نسبی ( IGF-Iالف)( IGF-II ،ب)( IGFBP-4 ،ج)( IGFBP-5 ،د)( IGF-IRa ،ه) و ( IGF-IRbو) بر اساس ژنهای رفرنس ،EF1α
 RPL27و  RPS18در مایوسیتها و در روز چهارم پس از  6و  48ساعت انکوبه نمودن آنها با  IGF-Iو  IGF-IIدر غلظت نهایی 411
 nMنرمال گردید .ستاره ها اختالف معنی دار را نسبت به گروه کنترل نشان می دهند ).(p<0.05
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شکل  .2اثرات محیط کشت فاقد لوسین و الیزین بر روی بیان ژنهای سیستم  IGFدر سلولهای عضله ی کشت داده شده ی ماهی
شانک سر طالیی .بیان(الف) ( ،IGF-Iب) ( ،IGF-IIج) ( ،IGFBP-4دال) ( ،IGFBP-5ه)  IGF-IRaو (و) . IGF-IRbبر اساس ژنهای
رفرنس  EF1αو  RPS18در مایوسیتها ،در روزهای  1 ،2و  8پس از انکوبه نمودن آنها در محیط کشتهای کنترل ،فاقد لوسین و فاقد
الیزین نرمال گردید .ستاره ها اختالف معنی دار را نسبت به گروه کنترل در هر زمان نشان می دهند ( .)p<0.05حروف مختلف تفاوت
معنی دار را برای هر گروه در طول دوره نشان می دهد (.)p<0.05
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یروفایر یهسانی برای بیان  IGFها در گونه ی یهسان
توسط  Jiménez-Amilburuو همهارانش در سال
 2215گزارش شدس بود که در من ساح بیان IGF-I
تا روه چهارم بای بود و یس اه من تا روه دواهدهم کاهش
نشان می داد .اه طرف دیگر  IGF-IIدومین ییک را در
روه دهم کشش نشان می داد که ضملهرد متفاوت و
مهمر هر دو فاکتور رشد را در طول ضلله ساهی تایید
می کند.
یروفایر بیان گیرندس های  IGF-Iو یروتئین
های باند شوندس ی منها در مایوسیتهای در حال رشد
ماهی شانک سر طالیی ماالعه نشدس اسش .در صوص
شهر بیان یروتئین های باند شوندس ،شهر بیان
 IGFBP-4و  IGFBP-5در این ماالعه مشابه بود
بدین ترتیب که در طول دورس تهامر سلولی افزایش
معنی داری را نشان دادند Bower & Johnston .در
سال ( )2212نیز دریافتند که  IGFBP-4افزایش
معنی داری را در طول رشد مایوسیتهای ماهی سالمون
متالنتیک با یک ییک در روه هشتم کشش نشان می
دهد .همانگونه که در مدل این تحقیق نیز ییدا شد .در
ماالعه اول نیز ،همانی که سلولها با IGF-IIتیمار
IGFBP-5و نه  IGFBP-4در
شدند بیان
مایوسیتهای ماهی شانک سر طالیی افزایش یافش .این
یاسخ می تواند توضیح دهد که چرا بیشترین ساح
بیان  IGFBP-5در ماالعه حاضر با ییک بیان IGF-
 IIدر روه هشتم همراس و یهی شدس اسش.
شهر بیان گیرندس های  IGF-Iمشابه با یروفایر
بیان  IGF-Iبود که میصوصاً بیان  IGF-IRaدر طول
مدت کشش کاهش نشان داد .شهر بیان مشابه ای
برای  IGF-IR1bدر تهامر مایوسیتهای ماهی سالمون
متالنتیک دیدس شد .اگرچه بیان ایزوفرم های IGF-
 IR1aو  IGF-IR2افزایش واضحی را نشان دادند
( .)Bower & Johnston, 2010هماناوریهه
ماالعات مهمایش اول نشان داد تیمار سلولهای ضلله
ماهی شانک سر طالیی با  IGF-Iکاهش بیان هر دو
ایزوفرم گیرندس را باضث گردید در حالیهه  IGF-IIبیان
 IGF-IR1bرا افزایش داد.
کاهش بیان  IGF-Iدر روه چهارم و هشتم و
کاهش بیان  IGF-IIو  IGF-IRbدر روه هشتم در
محیط کشش فاقد ییزین ،می تواند ضملهرد سیستم
 IGFرا در این سلولها با مشهالت جدی روبرو کند.

در ماهی اطالضات در همینه ی ابرات کمبود
اسیدهای ممینه بر روی سیستم  IGFبسیار ناچیز اسش
و این تحقیق اولین ماالعه ابرات کمبود لوسین
وییزین را در سلولهای کشش دادس شدس ماهی بررسی
می کند .اغلب ماالعات تا به امروه بر روی ابرات اضافه
نمودن و یا کمبود اسیدهای ممینه در شرایط in vivo
می باشد که اهمیش حفظ یک ساح مورد نیاه اه
اسیدهای ممینه میتلف را بسته به گونه برای متعادل
نمودن رشد و سالمتی ماهی نشان می دهد ( Deng
et al., 2010; Van Nguyen et al., 2014; Yang
 .)et al., 2011در هر حال اطالضات در مورد مسیرها

و مهانیسم هایی که این یروسه ها را هدایش می کنند
بسیار ناچیز اسش .ا یراً گزارش شدس اسش که ساح
بیان  IGF-Iو نه IGF-IIدر کبد به صورت ای با
افزایش متیونین جیرس در قزل میی رنگین کمان
افزایش می یابد ( )Rolland et al., 2015و نظر
مشابه ای با افزایش ییزین جیرس در سالمون متالنتیک
ییدا شدس اسش  (Hevrøy et al., 2007).Hevrøyو
همهارانش نیز در سال  2222مشاهدس نمودند که
مصرف بایی ییزین باضث افزایش هفش برابری در بیان
 IGF-IIضلله در سالمون متالنتیک می شود .برضهس،
کاهش مصرف ییزین افزایش یروتئین ضلله را کاهش
دادس و به طور معنی داری بیان  IGF-IIضلله را کاهش
می دهد .این یافته ها به همراس نتایج این تحقیق نشان
می دهد که احتمای ییزین یک تنظیم کنندس منابولیک
موضعی تهامر بافش ضلله ی ماهی شانک سر طالیی
باشد.
بابش شدس اسش  IGF-Iو  IGF-IIدر تهایر و
تمایز سلولی درگیر هستد و در نتیجه ابرات بیولونیهی
در رشد ضلله دارند به طوریهه نقش  IGF-Iدر تمایز
سلولهای ضلله و  IGF-IIبه ضنوان محرک قویتری در
مرحله ی تهایر سلولی به اببات رسیدس اسش
(Jiménez-Amilburu et al., 2013; Rius-
.)Francino et al., 2011; Seiliez et al., 2011
نهته ی مهمی دیگری را که می توان اه این نتایج
دریافش من اسش که با کاهش معنی دار بیان  IGF-Iو
 IGF-IIدر سلولهای گرسنگی دادس شدس با ییزین
ایناور به نظر می رسد که ییزین می تواند به ضنوان
یک اسید امینه مهم در طول تهامر سلولهای ضلله
مارح باشد.
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 اه طرف دیگر فقدان اسید امینه ییزین.هورمونها باشد
IGF- ،IGF-I : شامرIGF بر ترکیبات مهم سیستم
 بنابراین در فرموله. ابر می گذاردIGF-IRb  وII
نمودن جیرس ماهی شانک سر طالیی بهتر اسش
.نیاهمندی به این اسید ممینه بیوبی گنجاندس شود

 تقدیر و تشکر.1
نویسندگان بر ود یهم می دانند که اه گروس
فیزیولونی و ایمنولونی دانشهدس ی بیولونی دانشگاس
بارسلونا به دلیر همهاری و حمایتهای بی دریغشان در
 همچنین اه.طول دورس تحقیق تشهر و قدردانی نمایند
اضلاء محترم گروس شیالت دانشگاس تهران برای موافقش
با انجام این یژوهش در دانشگاس بارسلونا صمیمانه
.قدردانی می شود
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