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چکیده
در تحقیق حاضر اثرات افزودن ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا در جیره غذایی بر برخی فراسنجههای بیوشیمیایی مایع تخمدانی (پروتئین
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طور کلی میتوان بیان کرد افزودن همزمان سطح  000میلیگرم بر کیلوگرم ویتامین  Cبا مقادیر  000میلیگرم بر کیلوگرم استازانتین و  6درصد
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Abstract
In this study, the effects of different levels of dietary supplementation with vitamin C, astaxanthin and lecithin
on some biochemical indices of ovarian fluid (Total protein, ACP, ALP, LDH and AST enzymes) and
reproductive performance (fecundity and fertilization rate) of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) were
investigated. For this purpose, nine experimental diets were formulated and supplemented with different
combinations of vitamin C at levels of 0, 300 and 700 mg kg-1 diet, astaxanthin at levels of 0, 50 and 100 mg
kg-1 diet and soybean lecithin at levels of 0, 6 and 9% (C0A0L0, C300A50L0, C700A100L0, C0A50L6, C300A100L6,
C700A0L6, C0A100L9, C300A0L9, C700A50L9) and broodstocks (2.51±0.05 kg) were fed for four months. After
maturation and stripping, ovarian fluid was separated for biochemical indices and oocytes used for
reproductive performance. Based on the results, a significantly increase was observed in the total protein
content of ovarian fluid of fish fed with the treatments C300A100L6, C700A50L9, C700A0L6, C0A100L9 and C300A0L9
compared to the control (p<0.05). Also, the lowest LDH were obtained in treatments C300A100L6, C0A100L9 and
C0A50L6, which were significantly different from the control (p<0.05). Treatments C700A0L6 and C0A100L9 had
the lowest AST and the highest ALP values, both of which were significantly different from the control
(p<0.05). The highest fecundity and fertilization rate were observed in C0A100L9 and C300A100L6 treatments
which were significantly different from the control (p<0.05). In conclusion, dietary supplementation of 300
mg kg-1 vitamin C with 100 mg kg-1 astaxanthin and 6% lecithin led to a decrease in AST and LDH enzymes
activity and improvement of fecundity and fertilization rates.
Keywords: Astaxanthin, Reproductive performance, Soybean lecithin, Salmo trutta caspius, Ovarian fluid,
Vitamin C
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 .1مقدمه
یکی از موثرترین روش هااا برای حفذ اخااایر آبزیااان،
تحقیق در زمینه عملکرد دساتااه تولید مثل و شااناسایی
کلیه فاکتورهای موثر در ارتقا و توساااعه سااااختارهای آن
اساات ( .)Higuera-Ciapara et al., 2006موفقیت تولید
مثلی یکی از مهمترین اتفاقاتی است که میتواند سازگاری
و بقای فرد ،گونه و یا جمعیت را در مساایر تکامل میساار
ساازد .انجام تحقیقات در زمینه زیسااتشناسی تولیدمثل
گونه های مختلف آبزیان در مدیریت اخایر و رسااایدن به
هدف بهرهبرداری پایدار ضروری است .در واقع الزمه تکثیر
مصاانوعی ،اسااتفاده از ترکیبات مناس ا برای تحقق بهتر
رسایدگی نهایی ،اووالسایون و تخم ریزی است .از این رو،
مدیریت تولید سالولهای جنسای در محی های پرورشی
ضااروری اساات ) .(Sparre, 1998در بساایاری از ماهیان
پرورشااای ،بویمه ماهیان که به تازگی وارد چرخه تکثیر و
پرورش مصاانوعی شاادهاند ،عملکرد تولید مثل و کیفیت
الرو مااهیاان غیرقاابل پش بینی بوده و بطور عمده تحت
تأثیر کیفیت و کمیت تغذیه مولدین قرار دارد .بهبود اقالم
و مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه مولدین نه تنها باعث
بهبود کیفیت تخمک و اساررم اساتحصاالی میشود ،بلکه
طی تکامل تخمدان ،مواد غذایی اندوخته شده به اووسیتها
انتقاال پیادا میکناد ،که نیازهای تغذیهای جهت رشاااد و
تکامل جنین را تا زمان جذب کیسااه زرده و تغذیه خارجی
فراهم میکنااد .این مراحاال در آزاد ماااهیااان کااه دارای
تخمهای بزرگ و دوره انکوباساایون طوالنی هسااتند ،حائز
اهمیت اساات و محتوای کمی و کیفی زرده نقش مهمی در
این ارتباط دارد ( .)Palace and Werner, 2006با وجود
اهمیات زیااد مواد مغاذی در جیرهی غذایی مولدین ،انجام
مطاالعاه روی تغاذیاهی مولادین باه دلیل هزینه باالی آن
محدود میباشاااد ( .)Izquierdo et al., 2001طی روند
رسیدگی جنسی ،جانوران به طور معمول میزان سوخت و
ساااز باالتری دارند که به طور بالقوه میتواند باعث افزایش
تولید رادیکالهای آزاد اکسیمنی ( )ROSشده و در صورت
کمبود آنتیاکسایدانها منجر به استرس اکسیداتیو گردد
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( .)Speakman, 2008آنتی اکسااایادان هاا مولکول هایی
هسااتند که قابلیت آهسااته کردن یا جلوگیری از اکسااید
شادن سایر مولکولهای زیستی/حیاتی را دارا هستند .این
مولکولها با حذف رادیکالهای آزاد ،به عنوان واسااطهای
برای پایاندادن این زنجیره ،وارد واکنش میشااوند و از
سااوی دیار با اکساایداساایون خود ،سااایر واکنشهای
اکسیداتیو را مهار میکنند (.)Mohebbi et al., 2012
از مهمترین ترکیبااات آنتی اکسااایاادانی غیر آنزیمی
میتوان به ویتامینها به ویمه ویتامین  Cو  Eاشااااره کرد.
ویتاامین  Cیا ال-آساااکوربیک اساااید با فرمول مولکولی
( )C6H8O6یکی از ویتامینهای مهم محلول در آب اساات
که در بسااایاری از گیاهان و گونههای جانوری از گلوکز و
سایر قندهای ساده ،ساخته میشود .ماهیان به دلیل اینکه
فاقد آنزیم ال-گلونوالکتون اکساایداز ند ،نمیتوانند گلوکز
را به اسااید آسااکوربیک تبدیل کنند ،بنابراین الزم اساات
مقادیر کافی ویتامین  Cدر جیرهی ماهیان وجود داشاااته
باشااد ( .)Falahatkar et al., 2006ویتامین  Cبا ساارکوب
پراکس ایداس ایون چربی غشااای ساالولی (از جمله غشااای
اطراف سالول و غشای درون اندامکهای داخل سلولی) از
آسی سلولی جلوگیری میکند ( )Ngo et al., 2019و به
عنوان یک آنتیاکساایدان قوی زیسااتی از افزایش سااطح
 ،ROSتاجاماع آسااای ا  DNAو بروز آپوپتوز (مرگ
برنااامااه ریزی شااااده) در تخماادان جلوگیری میکنااد
( ;Verlhac et al., 1996; Kere et al., 2012
 .)Zhou et al., 2019گزارش شااده اساات که غلظت 220
میلی گرم در کیلوگرم ویتااامین  Cدر ماااهی قزل آالی
رناین کمان موج افزایش غلظت هورمون تسااتسااترون
در سرم و افزایش غلظت ویتامین  Cدر سرم و تخمکهای
اسااتحصااالی شااده اساات (.)Dabrowski et al., 1995
همچنین ماهی تیالپیای نیل ()Oreochromis niloticus
تغاذیاه شاااده باا  400میلیگرم بر کیلوگرم ویتاامین C
همااوری مطلق و نسااابی باالتری را نشاااان داده اسااات
(.)Suloma et al., 2017
کاااروتانوئیاادهااا در واقع رنااادانااههااای موجود در
ترکیبات/سااالولهای گیاهی و جانوری و مسااائول ایجاد
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رن ا هااای زرد ،نااارناجای و قرمز در آنهااا هساااتنااد
) .(Elmadfa and Majchrzak, 1998این رناادانه ها در
تخماک موجوداتی که مواد زرده را در تخمک خود اخیره
میساااازند ،تجمع مییابند ( .)Blount et al., 2002اگر
مقادار کااروتنوئیادهاا در جیرهی غذایی مولدین ماده کم
باشااد ،ممکن اساات توانایی تولید تخمک و یا تخمهای با
کیفیت باال در آنها محدود شاااود (.)Biard et al., 2006
آسااتازانتین ( 0و  -6-0دی هیدروکساای ،کاروتن  -ی 4
دی اون) کتوکاروتنوئید قرمز رنای اسااات که در گیاهان،
جانوران ،باکتریها و قارچها شاااناساااایی شاااده اسااات
( )Johnson and An, 1991و عملکردهااای گوناااگونی از
جملااه تجمع رنااادانااه در بااافاات خون ،ایجاااد رنا در
محصاااول ،بهبود در عملکرد زیساااتی ،ثبات در غشاااای
سااالاولای ،بهبود ساااالمتی و ایمنی از طریق حااذف
رادیکالهای آزاد ،مقاومت در برابر اساااترسهای محیطی
مانند اساترس دما ،فشار اسمزی و کاهش اکسیمن محلول
در آب را دارند (.)Latscha, 1989; Darachai et al., 1998
یکی از عملکردهای زیستی مهم در مورد آستازانتین ،نقشی
اسااات که این رنادانه مانند یک هورمون ایفا کرده و باعث
باروری تخمک میشاااود .این ترکی میتواند باعث افزایش
قابلیت لقاح تخمک (افزایش درصااد لقاح) توس تحریک و
جذب اسررماتوزوآ گردد ( .)Hartmann et al., 1947اعتقاد
بر این اسااات که در تخمهایی که در آنها رناین شااادگی
باالیی وجود دارد ،درصااد لقاح باال و پایینترین نرخ مرگ
و مایر از زمااان لقاااح تااا تغااذیااهی فعااال وجود دارد
(.)Yasir and Qin, 2010
لساایتین یک واژه کلی برای گروهی از چربیهای زرد
مایل به قهوهای میباشااد که از اسااید فساافریک ،کولین،
اسایدهای چرب ،گلیسارول ،گلیکولیرید ،تری گلیسرید و
فساافولیریدهایی مانند فساافاتیدیل کولین ،فساافاتیدیل
اتانولامین و فساافاتیدیل اینوزیتول تشااکیل شااده اساات
( .)Thompson et al., 2003لسایتین با اثر بر متابولیسم
چربی و کاهش مصارف انرژی موج بهبود کارایی مصرف
غذا ،رشااد و بازماندگی ماهیان و ساخت پوساتان میشااود
( .)Hung et al., 1997همچنین لساایتین با تاثیر بر تولید
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آنتی بادیها و تحریک ساایسااتم ایمنی (ساالولی و خونی)
باعث بهبود سایستم ایمنی میشود .اثر مثبت لسیتین بر
کاارایی تولیاد مثلی نیز در چناد گوناه از ماهیان گزارش
شاااده اسااات .در مطااالعااهای کااه روی ماااهی گورخری
( )Danio rerioصااورت گرفت ،جیرهی آزمایشاای حاوی
فساافولیرید منجر به تحریک تخمریزی مولدین شاااد ،در
صورتی که مولدینی که با غذای تجاری تغذیه شده بودند،
اصااال تخمریزی نکردند ( Jamali .)Diogo et al., 2015و
همکاااران ( )2009بهبود کااارایی تولیااد مثلی مولاادین
 Aequidens rivulatusتغذیه شده با آرتمیای غنی شده با
لسااایتین ساااویا را گزارش کردند .تغذیه با فسااافولیریدها
میتواند از طریق زرده سازی بر کارایی تولید مثلی اثر گذار
باشاااده به اینگونه که ممکن اسااات فسااافولیریدها باعث
افزایش متابولیسااام چربیها و بهبود انتقال آنها از کبد به
تخمدان شااوند ( )Wu et al., 2007; Sui et al., 2009و
همچنین به علت کارایی باالتر استفاده از تریگلیسریدها به
عنوان منبع انرژی در مراحال ابتادایی الروی ،تکامل الروی
را تسااهیل بخشااد ( ;Kaitaranta and Ackman, 1981
.)Tocher et al., 2008; Jamali et al., 2019
مااهی آزاد دریااای خزر ) (Salmo trutta caspiusاز
جملاه مااهیان مهاجر رودکوچ دریای خزر و از گونههای
مهم اقتصااااادی و در معرر خطر انقرار دریااای خزر
میبااشاااد .از نکات مهم در تولیدمثل این ماهی اعمال
مدیریت صااحیح تغذیه و تامین مواد ضااروری جیره برای
باال بردن کارایی تولیدمثلی مولدین میباشد .در این راستا
با توجه به ارزش و اهمیت این آبزی به عنوان یک گونه
بومی دریای خزر ،آزمایشهای تغذیهای برای دساتیابی به
جیره غذایی مناس ا این ماهی ضااروری به نظر میرسااد.
بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات همزمان سطوح
مختلف ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا بر تغییرات
فراساانجههای بیوشاایمیایی مثل پروتئین کل ،آنزیمهای
لیتیاک ( ACPو  )ALPو متااابولیاک ( LDHو  )ASTدر
مایع تخمدانی ،هماوری نسبی و قابلیت لقاح مولدین ماده
ماهی آزاد دریای خزر است.
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 .2مواد وروشها
 .1.2تهیه و ذخیره سازی مولدین
این تحقیق در مرکز تکثیر خصوصی واقع در شهرستان
ارومیاه انجاام پذیرفت .بدین منظور ابتدا تعداد  02قطعه
مولد ماده ماهی آزاد دریای خزر با میاناین ساان  0سااال،
پس از زیسااتساانجی ( 2/00±0/00کیلوگرم) در مخازن
بتونی طولی با حجم  0000لیتر با تراکم  8قطعه مولد در
هر مخزن اخیره سازی شد .قبل از شروع آزمایش ماهیها
به مدت دو هفته با شرای مخازن و جیره آزمایشی سازگار
شادند .طی دوره آزمایش میاناین دما ،اکسیمن محلول و
دبی آب باه ترتیا  00/40 ±0/60درجاه ساااانتیگراد،
 00/20±0/00میلیگرم در لیتر و  20لیتر بر ثانیه بود.

 .2.2ساخت غذا
برای این منظور از جیره غذایی تجاری اکسترود مولدین
قزلآال باا درصااادهای پروتئین خام ،40 :چربی خام،00 :
فیبر خام ،0 :فساافر قابل جذب 0/9 :و رطوبت :کمتر از 00
درصاد و انرژی قابل هضم ،4000 Cal/Kg :ساخت شرکت
بیضاا به عنوان جیره پایه استفاده شد .مکملهای ویتامین
( Cشااارکات البراتوارهای سااایانس ،ایران) ،آساااتازانتین
( )Kaesler Nutrition GmbH, Germanyو لسااایتین
( ،)Shankar, Indiaباا توجه به تیمارهای غذایی ،به ازای
هر کیلوگرم غذا محاساابه و به جیره غذایی تجاری افزوده

شااد به طوری که ابتدا پودرهای ویتامین  Cو آسااتازانتین
همراه با  000ساایساای آب مقطر به جیره پایه اساارری
شادند سارس لسایتین سااویا به تشتک حاوی غذا اضافه
شده و به خوبی هم زده شد تا دانهای غذایی با الیهای از
لسایتین پوشاانده شاوند ،در ادامه به مدت  24ساعت در
دمای اتاق ( 22درجه سانتیگراد) خشک شدند .به منظور
محاافظات غذاها و جلوگیری از رها شااادن ویتامین  Cو
آساتازانتین و ورود آنها به محی آب ،غذاهای آماده شده
به روش فوق ،طبق روش  Ramsdenو همکاران (،)2009
توسا الیهای از ژالتین گاوی پوشانیده شد .بدین منظور
ابتدا محلول  2درصااد ژالتین گاوی در آب مقطر تهیه و
روی تمامی جیرههای غذایی آزمایشی به صورت یکنواخت
اسرری گردید .در پایان غذاها به مدت  02ساعت دیار در
دمای اتاق خشاک شدند .در نهایت دانهای تهیه شده در
کیسااههای فریزر یک کیلوگرمی به همراه مقداری ژل نم
گیر با ثبت تاریخ ساااخت غذا و نوع تیمار در یخچال (4
درجه سانتیگراد) ناهداری شد.

 .3.2تیمارهای آزمایشی
این آزمایش در قال یک طرح کامالً تصاااادفی و در 9
تیمار آزمایشاای با  0تکرار انجام پذیرفت (جدول  .)0طول
دوره آزماایش مااهیان چهار ماه بود .طی این دوره ،تغذیه
ماهیان بر اسااس یک درصد وزن بدن آنها و در یک وعده
غذایی (در یک ساعت معین) انجام شد (.)Lovell, 2003

جدول  -1تیمارهای آزمایشی شامل افزودن سطوح مختلف ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین به جیره پایه
تیمارها
C0A0L0
C300A50L0
C700A100L0
C0A50L6
C300A100L6
C700A0L6
C0A100L9
C300A0L9
C700A50L9

ویتامین
()mg/kg

C

0
000
000
0
000
000
0
000
000

آستازانتین
()mg/kg

لسیتین سویا
() ٪

0
00
000
00
000
0
000
0
00

0
0
0
6
6
6
9
9
9
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 .4.2شاخصهای مایع تخمدانی

 .5.2سنجش هماوری نسبی و قابلیت لقاح

 .1.4.2نمونه برداری از مایع تخمدانی

 .551.2تعیین میزان هماوری نسبی

پااس از اتمااام دورهی آزمااایش و چهااار روز پااس از
حصول رسیدگی ،از هار مخازن پرورشای ساه مااهی (0
تکرار) به صاورت کاامال تصاادفی صاید شاد .مولادین باا
پاااااودر گااااال میخاااااک ( 00 ،220 ppmدقیقاااااه)
بیهاااوش شااادند ( ;Coffman and Goetz, 1998
 )Kazemi et al., 2021ساارس تخاامکشاای از آنهااا
صااورت گرفاات .در هناااام تخاامکشاای بااا ریخااتن
تخمااکهااا روی تااوری ،مااایع تخماادانی از تااوری عبااور
داده و پااس از جاادا سااازی ،بااه درون میکروتیااوبهااای
 2میلی لیتری انتقاال داده شاد .نموناه هاای جماع آوری
شاده ،ساریعا در یااخ خشاک قارار داده شااد و باه فریاازر
 -80منتقل گردید.
 .2.4.2سنجش پروتئین کل مایع تخمدانی
ارزیابی و تعیین شاخص پروتئین کل مایع تخمدانی با
اساتفاده از کیت کمی شاارکت پارس آزمون و در دستااه
اتااوآناااالیاازور ( Erma INC, Biochemical Analyzer,
 )Model: AE-600F, Japanصاااااورت گااارفااات
( ;Roosta et al., 2014; Poursaeid et al., 2015
.)Roosta et al., 2019
 .3.4.2سنننجش آنزی های لیتیک ( ACPو  )ALPو
متابولیک ( LDHو  )ASTمایع تخمدانی
آنازیمهاای اساید فسافاتاز ( ،)ACPآلکاالین فساافاتاز
( ،)ALPآسااااارارتات آمیناااااو ترانسااااافراز ( )ASTو
الکتاااتدهیاادروژناز ( )LDHمااایع تخماادانی بااه ترتی ا
بااااا روشهااااای  Kind ،)0980( Bergmeyerو King
( Reitman ،)0904و  Babson ،)0900( Frankelو
 )0900( Babsonو مطاااااااااابق دساااااااااتورالعمل
کیااااتهااااای تجاااااری شاااارکت پااااارس آزمااااون
( )ParsAzmoon, Tehran, Iranاناادازهگیااری شااد
(.)Roosta et al., 2019

پس از تخمکشی از ماهیان و جداسازی مایع تخمدانی،
ابتدا وزن کل تخمک اساتحصاالی را بدساات آورده سرس
 20گرم از تخمکهای هر مولد ( 0تکرار) جهت شاامارش
تعداد تخمکها نمونهگیری شد (.)Agh and Irani, 2021
تعداد کل تخمهای استحصالی از مولد ماده
وزن مولد ماده (کیلوگرم)

=هماوری نسبی

 .2.5.2استحصال تخمک و اسپرم و انجام لقاح
در زمان جداسااازی تخمکها و مایع تخمدانی ،تخمک
هر مااهی بصاااورت جداگانه در تشاااتهای پالساااتیکی
جمع آوری شاد .اسررم مورد نیاز برای لقاح نیز از تعداد 9
ماهی نر اساااتحصاااال و با هم مخلوط و برای انجام لقاح
اسااتفاده شااد .به منظور انجام لقاح از روش لقاح خشااک
اساااتفاده شاااد .به طوری که پس از اضاااافه کردن مخلوط
اسااررم به تخمکها به مدت  00ثانیه به آرامی با پر همزده
شاد .سارس حدود  20سایسای محلول کلرید سدیم 0/6
درصااد به هر یک از تشااتها اضااافه و دوباره بهمدت 0-2
دقیقه هم زده شد .در ادامه برای شستشوی تخمها مقداری
از آب مزرعه به آنها اضااافه و تخمها کامال بهم زده شاادند.
تخمها چندین بار توسا آب مزرعه جهت هم دما سازی و
خروج پوساتههای اضافی تا شفاف شدن کامل آب شستشو
داده شاادند .تشااتهای حاوی تخم بهمدت  00-40دقیقه
بدون دساااتکاری باقی ماندند تا آب جذب کرده و سااافت
شوند .در انتها تخمهای لقاح یافته به سینیهای کالیفرنیایی
انتقال داده شدند (.)Akbari Nargesi et al., 2020
 .3.5.2تعیین درصد لقاح
 8ساعت پس از خوابانیدن جهت تعیین درصد لقاح از
تخمها نمونه برداری شد .نمونه برداری از تخمهای موجود
در درون ساینی به صاورت کامال تصاادفی و با استفاده از
یک پیمانهی معیار و به تعداد کامال یکساااان برای هر یک

اثرات مکمل سازی جیره غذایی با ویتامین  ،Cآستازانتین و...

از آنها انجام گرفت .از هر یک از ظروف سینی انکوباسیون
تعداد  000عدد تخم نمونه برداری شده و به منظور تعیین
درصاد لقاح درون محلول ( 0گرم نمک طعام آزمایشااهی
 00 +سایسای اساید استیک گالسیال  0000 +سیسی
آب مقطر) قرار داده شااادنااد .پس از حاادود  00دقیقااه،
تخمهای لقاح یافته و سااالم (با ظهور لکه جنینی در قط
حیوانی) از لقاح نیافته متمایز شااده و درصااد لقاح مطابق
فرمول زیر محاسبه شد (.)Geffen and Evans, 2000
× 000

تعداد تخم لقاح یافته
تعداد کل تخم

= درصد لقاح

 .6.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها
قبل از انجام تجزیه واریانس ،نرمال بودن دادههای بدست
آمده با اسااتفاده از آزمون کولموگروف -اساامیرنوف بررساای
شاااد .برای تجزیاه واریاانس دادههای نرمال از آزمون تجزیه
واریانس یک طرفه ( )One-way ANOVAاساااتفاده شاااد.
برای مقاایساااه میااناین تیماارهای مختلف از آزمون توکی
اساتفاده شاد و سطح معنی داری آزمونها  P<0/00در نظر
گرفته شااد .نتایج به صااورت "میاناین  ±انحراف معیار" ارائه
شادند .برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزار  SPSSنسخه
 20و برای رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

 .3نتایج
 .1.3نتایج پروتئین کل مایع تخمدانی ماهی آزاد
دریای خزر
ساانجش پروتئین کل مایع تخمدانی ماهی آزاد دریای
خزر تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی (شکل  )0نشان داد
کااه بیشاااترین مقاادار پروتئین کاال در ماااهیااان گروه
 )60/00±0/00 mg/dl( C700A50L9وجود دارد همچنین
کمترین مقاادار آن در ماااهیااان گروه شااااهااد،C0A0L0 ،
( )29/00±2/00 mg/dlمشاااااهااده شااااد کااه اختالف
معنیداری با یکدیار داشتند (.)p>0/00

240

 .2.3نتنایج آنزی هنای لیتیک ( ACPو  )ALPو
متابولیک ( LDHو  )ASTمایع تخمدانی ماهی آزاد
دریای خزر
نتااایج سااانجش آنزیمهااای لیتیااک ( ACPو  )ALPو
متاابولیک ( LDHو  )ASTمایع تخمدانی در جدول  2ارائه
شاااده اسااات .اختالف معنیداری برای آنزیم  ACPدر بین
تیمارهای آزمایشاای مشاااهده نشااد ( )p>0/00با این حال
بیشترین و کمترین میزان این آنزیم در تیمارهای C0A50L6
( )0/0±0/69 u/lو )0/90±0/00 u/l( C0A100L9
بادسااات آماد .بیشاااترین میزان آنزیم  ALPدر ماهیان
تاایاامااارهااای  )90±0/00 u/l( C0A100L9و C700A0L6
( )80/66±00/08 u/lمشااااهده شاااد .همچنین کمترین
مقادار آن در ماهیان تیمار  )48±4/00 u/l( C0A0L0بود و
اختالف معنیداری با همدیار داشتند (.)p>0/00
در مورد آنزیم  ،LDHبیشاااترین میزان در تیمااارهااای
 )462±26/00 u/l( C0A0L0و u/l( C300A50L0
 )404/66±08/00بادسااات آمد با این حال کمترین مقادیر
این آنزیم در تیمااارهااای  )209±40/00 u/l( C0A100L9و
 )240±06/02 u/l( C300A100L6مشاااهده شااد که اختالف
معنیداری بااا یکاادیار نشاااان دادنااد ( .)p>0/00همچنین
بیشترین میزان سنجیده شده برای آنزیم  ASTدر تیمارهای
)40/00±4/90 u/l( C0A50L6 ،)40/66±4/02 u/l( C0A0L0
و  )40±0/29 u/l( C300A50L0و کاامااتاارین مقااادیر برای
تایمااارهااای  )20±2/00 u/l( C700A0L6و u/l( C0A100L9
 )22/00±2/00بود و اختالف معنیداری داشتند (.)p>0/00

 .3.3نتایج هماوری نسبی
شااکل  2نتایج مربوط به هماوری نساابی مولدین ماده
ماهی آزاد دریای خزر در تیمارهای آزمایشااای را نشاااان
می دهد .بیشترین میزان میاناین هماوری نسبی در تیمار
 )880±20( C0A100L9بدسااات آمد که تنها با تیمارهای
 )640±08( C0A0L0و  )002±20( C300A50L0اختالف
معنیداری داشت (.)p>0/00
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abc
bcd

ab

60

bcd
cde

de

50
de

40
e

30
20
10

پروتئین کل (میلی گرم /دسی لیتر)

a

70

0

تیمارهای آزمایشی

شکل  -1نمودار میزان پروتئین کل مایع تخمدانی استحصالی از مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جیرههای مختلف آزمایشی

جدول  -2نتایج سنجش آنزیمهای AST ،ALP ،ACPو  LDHمایع تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
تیمار

)ALP (u/l

)ACP (u/l

)AST (u/l

)LDH (u/l

C0A0L0

48±4/00d

0/00±0/00

40/66±4/02a

462±26/00a

C300A50L0

04/00±0/00cd

2/00±0/20

40±0/29a

404/66±08/00a

C700A100L0

62/00±6/42bcd

2/08±0/02

44±4/08ab

400/00±00/44ab

C0A50L6

60/00±9/00bcd

0/0±0/69

40/00±4/90a

260/00±00/06c

C300A100L6

60/66±0/02bcd

2/8±0/00

00/00±0/02abc

240±06/02c

C700A0L6

80/66±00/08a

2/20±0/04

20±2/00d

026±00/90bc

C0A100L9

90±0/00a

0/90±0/00

22/00±2/00d

209±40/00c

C300A0L9

04/66±0/20ab

2/00±0/00

20/66±0/00cd

096±8/88ab

C700A50L9

60/66±6/02bc

2/40±0/40

02/66±0/00bcd

006/66±49/90ab

 .4.3نتایج درصد لقاح
نتایج درصااد لقاح شااکل  0نشااان میدهد که تیمار
شاااااهااد ( )C0A0L0دارای کاامااترین میزان میاااناین
( 00/00±6/60درصااد) اساات و تنها با تیمار C300A50L0

( )08/00±0/00اختالف معنی داری نداشااات (.)p>0/00
بیشاااترین میزان درصاااد لقاح در تخم های ماهیان گروه
 98±2/64( C0A100L9درصد) مشاهده شد که با تیمارهای
 C300A50L0 ،C0A0L0و  C700A100L0اختالف معنی داری
داشت (.)p>0/00

اثرات مکمل سازی جیره غذایی با ویتامین  ،Cآستازانتین و...

a

0000

ab
abc

bc

800
600
400
200
0

هماوری نسبی

c

(تعداد تخمک در کیلوگرم وزن مولد)

abc

ab

a

abc

240

تیمارهای آزمایشی
شکل -2نمودارهماوری نسبی مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جیرههای آزمایشی مختلف

a
a

a

000

a
ab

90

ab

90
d

80
00

لقاح (درصد)

bc
cd

80

00
60
60

تیمارهای آزمایشی
شکل  -3درصد لقاح تخمکهای استحصالی از مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جیرههای آزمایشی مختلف

 .4بحث و نتیجهگیری نهایی
بررسی فراسنجههای بیوشیمیایی مایع تخمدانی ماهی
میتواناد برای پیش بینی کیفیت تخمک ،فعل و انفعاالت
جنساای و عملکرد اسااررم اسااتفاده شااود .ترکیبات آن
همچنین میتواند برای تدوین شرای کشت برای مطالعات
آزمایشااااهی اسااتفاده شااود (.)Zadmajid et al., 2019

آنزیمهای لیتیک ( ACPو  )ALPکاتالیزورهایی هساااتند
که در کاتابولیساام فساافولیریدها و تخری پروتئین زرده
دخیل هستند ( .)Sire et al., 1994آنزیمهای پروتئولیتیک
ناقاش مهمی در لیز اپیتلیوم فولیکوالر هناااام تخلی اه
تخماک هاای بالغ دارند ( ;Iwamatsu and Ohta, 1977
Oshiro and Hibiya, 1982; Berndtson and Goetz,
 )1989و ممکن اسااات طی این فرآیند آزاد شاااوند .آنها
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همچنین در وزیکولهای زرده تخمکها مشاهده میشوند
( AST .)Sire et al., 1994و  LDHآنزیمهایی هستند که
از سالولهای آسی دیده دفع میشوند و بنابراین افزایش
ساطوح آنها نشاان دهنده آسی و یا تخری غشا سلولی
اساات ( .)Devlin, 1992; Kazemi et al., 2021همانند
پروتئین مایع تخمدانی ،طبق اطالعات نویسااانده تا کنون
تحقیقی باه اثرات تغذیه مولدین ماده بر مقادیر آنزیمهای
لیتیاک ( ACPو  )ALPو متابولیک ( LDHو  )ASTمایع
تخمدانی صاورت نارفته اسات و اکثر مطالعات به بررسی
این آنزیمهاا در مراحال مختلف فوق رسااایادگی و اثرات
تغییرات آنهاا بر میزان درصاااد لقاح ماهیان متمرکز بوده
است ( .)Mohagheghi Samarin et al., 2015برای مثال
باال بودن درصاااد لقاح در اواسااا فصااال تولید مثل در
سااررماهی ( )Scophthalmus maximusبا سااطوح باالی
 ALPو ساااطاوح پااایایان  ACPو  ASTماارتب بود
( .)Jia et al., 2015همراسااتا با نتایج مطالعات اکر شااده
در این تحقیق ،درصااد لقاح در مایع تخمدانی ماهیانی که
 ALPباال و مقادیر  AST ،ACPو  LDHپایینی داشاااتند،
بیشاااتر بود .میتوان دلیاال این امر را بااه اثرات آنتی
اکساایدانی ویتامین  Cو آساااتاگزانتین که میتواند باعث
جلوگیری از پراکسیداسیون غشای فسفولیریدی تخمکها
شااود ،نساابت داد Kazemi .و همکاران ( )2020گزارش
دادناد که تغذیه مولدین نر قزلآالی رناین کمان از منابع
مختلف عنصااار روی ( )Znبااعث کاهش معنیدار مقادیر
 ACP ،ASTو  LDHو افزایش معنیدار  ALPسااامینال
پالسمای اسررم ،نسبت به تیمار کنترل میشود .آنها دلیل
این امر را به اثرات آنتی اکسیدانی  Znدر حفذ یکرارچای
غشااا فساافولیریدی اسااررمها از طریق مکانیساام تولید
اکسااایاد نیتریاک بیاان کردند Wu .و همکاران ()2000
گزارش دادند که این مکانیسااام از یکرارچای سااااختار و
عملکرد اساررم محافظت کرده و با کاهش پراکسیداسیون
چاربای ،ماقااادیر اساااررم هااای غیرطبیعی را در حین
اخیرهساازی کاهش داده و بقا و سالمت اسررم را طوالنی
میکند.
از پروتئینهای مایع تخمدانی به عنوان شااخصی برای
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ساانجش کیفیت تخمک اسااتفاده میشااود .پروتئینهای
مایع تخمدانی به نوبه خود بر پیری پس از تخمک گذاری،
مدت زمان اخیره تخمک (در تخمدان و حفره شاااکمی)،
توانایی لقاح ،کیفیت تخمک ،اتصاال (چسبندگی) تخمک،
مهااار پروتئ ااز و پاااساااخهااای ایمنی تااأثیر میگااذارنااد
( Zadmajid .)Zadmajid et al., 2019و همکاران ()2009
در مقااله مروری خود بیان کردند که غلظت های باالیی از
پروتئینهاا در مااایع تخمادانی وجود دارد باه طوری کااه
تفااوتهای درون و بین گونهای زیادی در آنها مشااااهده
میشود .با توجه به اطالعات نویسنده ،تا کنون تحقیقی به
اثرات تغذیه بر شاااخصهای بیوشاایمیایی مایع تخمدانی
انجام نشااده اساات اما با این حال مطالعاتی محدودی روی
تغییرات ماایع تخمادانی در اثر فوق رسااایدگی تخمکها
انجام شده است .برای مثال  Jiaو همکاران ( )2000میزان
پروتئین کل مایع تخمدانی را در اوایل ،اواسااا و انتهای
فصال تخمریزی ماهی  Scophthalmus maximusبررسی
کردناد .نتاایج آنهاا نشاااان داد کاه با افزایش مدت زمان
اخیره تخمک در حفرهی شکمی (نزدیک شدن به انتهای
فصاال تخمریزی و احتمال فوق رساایده شاادن تخمکها)
مقادیر پروتئین کل مایع تخمدانی افزایش مییابده هرچند
کمترین میزان پروتئین کل مایع تخمدانی در اواس دوره
تخم ریزی باه دسااات آماد .باا این حاال برای به حداقل
رساااندن اثرات فوق رساایدگی تخمکها ،در این تحقیق از
تمامی مولدین در روز چهارم پس از رسااایدگی جنسااای
تخمااک کشااای شاااد (.)Coffman and Goetz, 1998
 Lahnsteinerو همکاااران ( )2000نیز افزایش پروتئین
مااایع تخماادانی را بااا افزایش میزان فوق رسااایاادگی
تخماکهاای کرور ماهیان ( )cyprinidنشاااان داد و بیان
کردند که منشااا افزایش پروتئین مایع تخمدانی میتواند
تغییر فعالیت سانتزی تخمدان ،نشت از سلولها یا تجزیه
تخماکهاا درون تخمادان بااشاااد .در ادامه  Aegerterو
 )2004( Jalabertغلظات پروتئین ماایع تخمدانی را 04
روز پس از رسایدگی جنسی در دو دمای  00و  04درجه
سانتی گراد بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد که غلظت
پروتئین مایع تخمدانی در دمای  00بیشاااتر از  04درجه
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سانتیگراد بود .این محققین گزارش دادند که این افزایش
غلظت در اثر شاکساته شدن تخمکها در زمان تخمکشی
نیسااات بلکاه احتمااال باه دلیل تغییر فعالیت ترشاااحی
تخمدانها است.
 Ciereszkoو هاامااکاااران ( )2000و  Dietrichaو
همکاران ( )2004گزارش دادند که اکثر پروتئینهای مایع
سامینال پالسما و خون مشابه یا دقیقا همسان هستند .به
عالوه  Dietrichaو همکاااران ( )2004بیااان کردنااد کااه
پروتئینهای شاناساایی شاده در مایع سامینال پالسمای
ماهی  Cyprinus carpioدر تنظیم تحرک اساررم ،اسررم
زایی ،محافظت از پایداری غشااا لیریدی ساالول اسااررم و
محافظت آنتی اکساایدانی دخیل هسااتند .به عالوه سااایر
محققین نشاان دادند که مکمل سازی جیره غذایی با 80
میلیگرم بر کیلوگرم آسااتازانتین موج افزایش پروتئین
کل سرم خونی در گربه ماهی Pelteobagrus fulvidraco
خواهد شاد ( .)Liu et al., 2016همچنین شواهدی وجود
دارد کاه مصااارف ویتاامین  Cموج افزایش پروتئین کل
سرم خونی در ماهیان میشود (.)Zehra and Khan, 2012
در مورد لساایتین (فساافولیریدها) اطالعات کمتری وجود
دارد ،اما با این حال افزایش فسااافولیرید جیرههای غذایی
ماااهاای آزاد دریااای خاازر مااوج ا افاازایااش مااقاادار
لاایاارااوپااروتاائاایاان هااای ساااارم خااوناای شااااد
( .)Jenabi Haghparast et al., 2019با توجه به مطالعات
اشااااره شاااده ،افزایش پروتئین کل مایع تخمدانی ممکن
است در نتیجه افزایش پروتئینهای سرم خونی باشد.
از دیار نتااایج این تحقیق افزایش هماااوری نسااابی
مولادین در نتیجاهی تغذیه با ویتامین  ،Cآساااتازانتین و
لساایتین سااویا بود .مطالعات قبلی نشااان داده اساات که
افازودن ویاتااامین ،)Dawood and Koshio, 2016( C
آستازانتین ( )Lim et al., 2017و همچنین لسیتین سویا
( Wu et al., 2007; Sui et al., 2009; Diogo et al.,
 )2015; Jamali et al., 2019می توانااد باااعااث افزایش
هماوری و درصااد لقاح در آبزیان شاااود .برای مثال جیره
غذایی حاوی  2/0درصاد پودر اسریرولینا ( )Spirulinaبه
عنوان یک منبع کاروتنوئیدی ،توانست درصد لقاح و تعداد
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تخمااک هااای اساااتحصااااالی از مولاادین سااایچالیااد
( )Pseudotropheus aceiرا افزایش دهد ( Güroy et al.,
 .)2012همچنین افزودن آساااتااازانتین بااه جیره غااذایی
،)Thien and Yong, 2017( Scylla tranquebarica
،)Barim-Oz and Sahin, 2016( Astacus leptodactylus
Penaeus ،)Hansen et al., 2016( Gadus morhua
 )Huang et al., 2008( monodonو Carassius auratus
( )Tizkar et al., 2015موج افزایش درصاااد لقاح و یا
هماااوری شاااد .بااه عالوه مکماال ساااازی جیره غااذایی
بااا  400مایالای گارم بار کایالاوگرم ویتااامین  Cدر
 Oreochromis niloricusافزایش هماوری و درصد لقاح را
به همراه داشاات ( .)Suloma et al., 2017همچنین افزودن
ویتاامین  Cباه جیره غذایی موج بهبود کارایی تولید مثلی
،)Lavens et al., 1999( Scophthalmus maximus
Sand nes et al., 1984; ( Oncorhynchus mykiss
 )Dabrowski et al., 1995و Anguilla japonica
( )Shahkar et al., 2015شاااد .هماانند آساااتازانتین و
ویتامین  ، Cافزودن فساافولیرید (لسیتین) به جیره غذایی
توانسااات میزان هماوری را در Litopenaeus vannamei
(Diogo et al., ( Danio rerio ،)Maneii et al., 2019
Oplegnathus fasicatus ،)2015; Martins et al., 2020
Fundulus
(heteroclitus ،)Yong et al., 2007
( )Blickley et al., 2014و Eriocheir sinensis
( )Wu et al., 2007; Sui et al., 2009افزایش دهد .نتایج
مطالعات اکر شااده با نتایج این تحقیق همراسااتا اساات.
افزایش هماااوری و همچنین افزایش آنزیم  ALPدر این
تحقیق میتواند نشااان از افزایش فعل و انفعاالت تخمدانی
باشد .برای مثال در آبزیان مشخص شده است که لسیتین
ساااویا (به عنوان یک منبع فسااافولیریدی) باعث افزایش
انتقال زرده توساا لیروپروتئینها به تخمدانها و در انتها
باه تخماکهاا میشاااود ( .)Zhou et al., 2019میتوان
ایناونه اساتنباط کرد که افزایش فسافولیرید جیره غذایی
میتواناد میزان فعل و انفعاالت تخمدانی را افزایش دهد و
با وقوع اووالساایون و پاره شاادن فولیکولهای تخمدانی و
آزاد سااازی تخمکها به حفرهی شااکمی ،میزان پروتئین
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 در مایع تخمدانی ماهیان تغذیه شده با این مواد، هساتند
 موج افزایش هماوری نسبی و،کاهش دهند و در نهایت
 به طور کلی.درصاد لقاح تخمکهای استحصالی گردیدند
000 نتایج نشاااان داد که مکمل ساااازی جیره غذایی با
 میلی گرم بر000 ،C مایالی گرم بر کیلوگرم ویتااامین
 درصد لسیتین سویا موج بهبود6 کیلوگرم آستازانتین و
کیفیت مایع تخمدانی و همچنین افزایش هماوری نساابی
.و درصااد لقاح مولدین ماهی آزاد دریای خزر خواهد شااد
البتاه تحقیقاات بیشاااتری برای درک رابطه بین تغذیه و
مشاخصاات بیوشیمیایی مایع تخمدانی و تکامل جنین در
 نیاز،سااانین مختلف مادهها و فصاااول تخمریزی مختلف
.است
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