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چکیده
در راستاي بهبود کیفیت و کارایي محصول خاویار در مزارع پرورشي ماهیان خاویاري ارزیابي درست و صحیح مرحله رسیدگي جنسي
تخمداني اجتناب ناپذیر است ،همچنین براي نیل به این منظور باید از برداشت ماهیان ماده اي که فولیکول هاي تخمداني در مرحله آترزي
قرار دارند اجتناب شود .در این مطالعه تعیین فولیکولهاي تخمداني در حال آترزي با استفاده از سطوح هورمون هاي جنسي و پارامترهاي
بیوشیمیایي پالسما انجام گرفت .براي این منظور پس از سوندزني 01 ،عدد ماهي که فولیکولهاي تخمداني در حال جذب در آنها مشاهده
شده بود ،مورد انتخاب قرار گرفتند .میزان غلظت تستوسترون و استرادیول در تاسماهیان استرلیاد که در مرحله آترزي بودند به طرز معني
داري در مقایسه با ماهیاني که فولیکولهاي تخمداني آنها از وضعیت طبیعي برخوردار بودند پایینتر بود .در پارامترهاي بیوشیمیایي پالسما
نیز تري گلیسرید ،کلسترول و کلسیم کاهش معنيداري در ماهیان ماده داراي فولیکولهاي آترتیک در مقایسه با ماهیان داراي تخمدان طبیعي
نشان دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که بررسي تغییرات بیوشیمیایي و هورموني ناشي از آترزي فولیکول ميتواند به صورت موفقیت آمیزي
در تفکیک فولیکولهاي تخمداني آترتیک از فولیکولهاي طبیعي به عنوان جایگزیني براي شیوه تهاجمي بیوپسي در ماهي استرلیاد به کار رود.
کلمات کلیدی :استرلیاد ،استروئید جنسي ،پارامترهاي بیوشیمیایي ،آترزي.

مقدمه
امروزه ،ذخایر ماهیان خاویاري خزر بـه دییلـي نظیـر صـید

رفع آلودگيها و از همه مهمتر تکلیر و پرورش ایـن ماهیـان

بــيرویــه ،آلــودگيهــاي زیســت محیطــي و مســدود شــدن

واداشته است .ماهیان خاویاري بـه دلیـل قـدرت سـازگاري

مسیرهاي منتهي به مناطق تولیـدملل طبیعـي ایـن ماهیـان در

اکولوژیک زیاد ،توانـایي همزیسـتي بـا ماهیـان اسـتخواني و

حال کاهش بـوده [ ،]2بـه طـوري کـه بسـیاري از آنهـا در

توانایي استفاده از بیوتوپهاي گونـاگون [ ،]6رشـد سـریع،

IUCN

نیــاز اکســیژني پــایین و قابلیــت پــرورش در سیســتمهــاي

International Union for the Conservation of Nature

پرورشي مختلف [ ]01مورد توجه آبزي پروران قـرار گرفتـه

 )and Natural Resourcesقرار گرفتهاند [ .]01لـذا بسـیاري

اند .طبق آخرین آمارها ،صنعت آبزي پروري این ماهیـان رو

از دولتها و سازمانهـا را بـه فکـر حراسـت از گونـههـاي

به گسترش بوده ،به طوري که میزان پرورش این ماهیـان در

مختلف از طریق بهینه سازي محیط زیسـت ،کـاهش صـید،

محیط هاي مصنوعي در حالحاضر بـه بـیش از  29612تـن

فهرســـت ماهیـــان در معـــرم خطـــر ســـازمان
(

92
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بررسي تغییرات شاخصهاي بیوشیمیایي.....

طي سال هاي اخیـر رسـیده اسـت [ .]7توسـعه پایـدار ایـن

مواد و روش کار

صنعت نوپا ،بيشک مستلزم تامین به هنگام مواد تناسـلي بـا

ماهی و شرایط انجام آزمایش :در اردیبهشت ماه  0251در

کیفیــت و کمیــت مطلــوب اســت؛ لــذا کنتــرل فراینــدهاي

حین تعیین مولدین مناس

نر و ماده از طریق سوند زني و

تولیدمللي و تولید گله مولدین در شـرایط پرورشـي الزامـي

تعیین مرحله رسیدگي  01عدد ماهي که پس از سوندزني

خواهد بود [.]01

فولیکولهاي تخمداني در حال جذب در آنها مشاهده شده

ماهیان تحت شـرایط پرورشـي معمـوی بـا ناهنجـاريهـاي

بود ،مورد انتخاب قرار گرفتند .وزن متوسط تاسماهیان

تولیدمللي مواجه ميشوند .عالوه بر این محرکهـاي تـنش-

استرلیاد پرورشي ماده داراي فولیکولهاي تخمداني در

زاي غیرطبیعي نظیر حضور انسان و اصوات مکـانیکي بـروز

مرحله آترزي در این مطالعه  717/7±212/7گرم و متوسط

ناهنجاريها را تشدید ميکنند .فـراهم آمـدن شـرایط بهینـه

طول ماهیان  92/1±6/1سانتيمتر بود .خونگیري از ساقه

براي رسیدگي جنسي امري پیچیده مي باشد کـه اگـر مـورد

دمي ،با استفاده از سرنگ هپارینه  9میليلیتري انجام شد.

توجه قرار نگیرد ،منجر به بروز پدیـده آتـرزي در فولیکـول

براي جلوگیري از ورود آب و موکوس به نمونه خون ،ساقه

هاي تخمداني برخي از ماهیـان بـه ویـژه در مراحـل پایـاني

دمي ماهیان کامال خشک گردید .براي جدا سازي پالسما از

اووژنز ميشود .از عوامل مهم دخیل در این پدیده مـيتـوان

سانتریفوژ ( )Hettich, Tuttlingen, Germanyبا دور g

به تغییرات دمایي ،مدیریت اسـترس [ ]0و تغذیـه نامناسـ

 0611به مدت  01دقیقه استفاده شد .سپس پالسما جدا و

[ ]2اشاره نمود.

تا زمان سنجش شاخصهاي بیوشیمیایي در فریزر -11

دستیابي به شیوه کمتر تهاجمي ،با سرعت و دقت بـای بـراي

درجه سانتي گراد نگهداري شد .همچنین جهت مقایسه از

تعیین بروز پدیده آترزي در فولیکولهاي تخمداني ميتوانـد

 01عدد ماهي که فولیکول هاي تخمداني در وضعیت

براي صنعت خاویارسازي بسیار بـا ارزش باشـد .استحصـال

سالمي برخوردار بودند نیز نمونه برداري انجام گرفت.

کـاهش

سنجش هورمونهای استروییدی :سنجش هورمونهاي

خاویار حتي در مراحل ابتدایي آترزي ميتواند سب

قوام ،طعم ،مزه و ماندگاري خاویار گردد و در برخي مـوارد

 -07بتا استرادیول و تستوسترون پالسما خون ماهیان این

سود کـار را بـه کلـي از بـین ببـرد .اسـتفاده از شـیوه فعلـي

مطالعه به روش رادیوایمنواسي با استفاده از کیت

بیوپسي و مشاهده حضور و یا عدم حضـور فولیکـول هـاي

 )Marseille, France( Immunotechبادستگاه گاماکانتر

تخمداني در صنعت خاویار ،یک شیوه تهاجمي بـه حسـاب

( ،LKBفنالند) انجام گرفت .براي کالیبراسیون کنترل این

ميآید و قادر به شناسایي تغییرات کوریون در شروع پدیـده

تست از کالیبراتور و کنترل  Immunotechاستفاده گردید.

آترزي نميباشد .لذا در راستاي به کارگیري شیوه جـایگزین

گاماکانتر ،پرتودهي اشعه گاما حاصل از واکنش رقابتي بین

بیوپسي ،این مطالعه به دنبال بررسي تغییـرات بیوشـیمیایي و

آنتيژن موجود در نمونه و آنتيژن نشان دار شده با  ،I125در

هورموني فولیکولهاي تخمداني در حال آتـرزي مـيباشـد.

اتصال به آنتيبادي متصل به داخل تیوپ را پس از پردازش

این مطالعه اطالعات پایهاي ارزشمندي براي تجاري سـازي

اندازهگیري ميکند.

شیوه با تهاجم پایین و دقت بای در ارتباط با پدیـده آتـرزي

سنجش پارامترهای بیوشیمیایی :براي تعیین پارامترهاي

در فولیکــولهــاي تخمــداني در صــنعت خاویــار و برنامــه

بیوشیمیایي پالسماي خون از دستگاه

بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري ارائه ميدهد.

( )Mindray, Chinaاستفاده گردید .مقادیر تريگلیسرید،
03
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کلسترول و پروتئین کل در نمونههاي پالسما با استفاده از

ارایه شده است .فولیکولهاي طبیعي و آترتیک بر اساس

کیتهاي شرکت پارس آزمون (کرج ،ایران) مورد محاسبه

بافتشناسي تعیین گردد (شکل  .)0همانطور که مشاهده

قرار گرفت .براي تعیین مقدار کلسیم نمونهها از کیتهاي

ميشود اختالف معنيداري بین استروئیدهاي جنسي

شرکت من (تهران ،ایران) استفاده شد .مقدار کلسیم در طول

استرادیول و تستوسترون در ماهیان ماده با تخمک طبیعي

موج  602نانومتر با استفاده ازدستگاه  Auto analyzerاندازه

نسبت به ماهیان ماده با تخمک در حال بازجذب وجود دارد

گیري شد [ .]9مقدار فسفر نمونهها با استفاده از کیتهاي

( ،)p >1/19به طوریکه کاهش قابل توجهي در میزان این

شرکت من (تهران ،ایران) و دستگاه  Auto analyzerدر طول

هورمونها در مادههاي با تخمک آترتیک مشاهده شد.

موج  211نانومتر محاسبه شد.

نتایج پارامترهاي بیوشیمیایي در تاسماهیان استرلیاد در

آنالیز آماری :دادههاي آماري ثبت شده ،به صورت میانگین

مرحله آترزي در جدول  2ارائه شده است .در مورد پارامتر

 ±انحراف معیار در متن ارائه گردیده است .مقایسه

هاي بیوشیمیایي روند تغییرات به گونهاي بود که در

پارامترهاي مورد سنجش در این مطالعه با استفاده از t-test

پالسماي تاسماهیان استرلیاد در مرحله آترزي میزان تري

در سطح اطمینان  59درصد و توسط نرم افزار  SPSSنسخه

گلیسرید ،کلسیم و کلسترول به صورت معنيداري پایینتر

 )Chicago, IL, USA( 02انجام پذیرفت.

از ماهیان با تخمکهاي طبیعي بود ،مقادیر فسفر و پروتئین
کل پالسما در ماهیان با اووسیت طبیعي و آترتیک اختالف

نتایج

معنيداري نشان نداد (.)p > 1/19

نتایج بررسيهاي هورموني 07بتا -استرادیول و تستوسترون
در تاسماهیان استرلیاد در مرحله آترزي در جدول شماره 0

آترزي

ویتلوژنیک

پس از تخمک گذاري

شکل  -0تصویر بافتشناسي تخمدان ماهي استرلیاد در مراحل مختلف تکامل گنادي

01

پرویتلوژنیک

بررسي تغییرات شاخصهاي بیوشیمیایي.....

جدول  -0نتایج تغییرات پارامترهاي هورموني در تاسماهیان استرلیاد در مرحله آترزي
)Testosterone (ng ml-1

)Etradiol(ng ml-1

ماهیان با اووسیت آترتیک

01/1±1/2

00/7±1/1

ماهیان با اووسیت طبیعي

*21/9±1/9

*05/2±1/2

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است*.نشان دهنده اختالف معنيدار در بین تاس ماهیان استرلیاد در وضعیت نرمال و در حال آترزي مي
باشد.

جدول  -2نتایج تغییرات پارامترهاي بیوشیمیایي در تاسماهیان استرلیاد در مرحله آترزي
Phosphorous
)(mg dl-1

Total protein
)(g dl-1

Cholesterol
)(mg dl-1

Calcium
)(mg dl-1

Triacylglyceride
)(mg dl-1

ماهیان با اووسیت آترتیک

00/12±0/29

2/6±1/25

92/22±2/2

7/2±0/11

010/9±05/0

ماهیان با اووسیت نرمال

02/7±9/7

2/6±1/75

* 12/2±9/5

* 5/02 ± 2/27

*095/00± 09/2

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است*. .نشان دهنده اختالف معني دار در بین تاسماهیان استرلیاد در وضعیت نرمال و در حال آترزي
ميباشد.

بحث
استفاده از استروئیدهاي جنسي شیوه قابل اطمیناني براي

هیپوفیز  -گناد و رفتارهاي مهاجرت در ماهیان نقش ایفا مي

جداسازي ماهیان ماده با تخمک سالم و طبیعي از ماهیان با

نماید [ .]0تستوسترون نقش بسیار مهمي در مرحله پس از

تخمدان در حال آترزي است .توانایي جداسازي بین ابتدا و

زرده سازي تا پایان و تکمیل پروسه رسیدگي نقش ایفا مي-

میانه آترزي براي آبزيپروران از اهمیت کمي برخوردار

نماید [ .]00کاهش معنيدار در میزان تستوسترون در انتهاي

است ،اما بروز یا عدم بروز پدیده آترزي بسیار براي پرورش

مرحله زردهسازي ميتواند منعکسکننده ساخته شدن

دهندگان حائز اهمیت است .احتمال بروز تشخیص اشتباه

استرادیول از تستوسترون باشد .کاهش در تولید استرادیول

تخمدان سالم از تخمدان آترزي را بسیار کاهش ميدهد .به

ميتواند باعث باقي ماندن فولیکول تخمداني در مرحله پس

طوري که ماهیان ماده با تخمک سالم که بهعنوان آترزي

از زرده سازي گردد و ميتواند منجر به بروز پدیده آترزي

تعیین شده را ميتوان براي استحصال خاویار در سال بعد

در فولیکولهاي تخمداني گردد .کاهش در تولید استرادیول

مورد استفاده قرار داد ،این در حالي است که ماهیاني که به

و تستوسترون در مطالعه حاضر همزمان با بروز پدیده

اشتباه در حال آترزي طبقه بندي شدهاند ،خاویار پایینتر از

آترزي در تاسماهیان استرلیاد بود .به طوري که میزان

استاندارد تولید مينمایند و یا اینکه اصال خاویار تولید نمي

هورمون استرادیول از 05/2±1/2نانوگرم بر میليلیتر در

نمایند .غلظت تستوسترون معموی در انتهاي زرده سازي در

ماهیان استرلیاد مرحله زردهسازي به  00/7±1/1در تاس-

ماهیان خاویاري در مقایسه با استرادیول بایتر است [،06

ماهیان با فولیکولهاي آترتیک رسید .این میزان براي

 .]07اگرچه نقش اصلي استرادیول توسعه رسیدگي در

هورمون تستوسترون تغییري از  21/9±1/9در مرحله زرده

ماهیان است ،اما تستوسترون نیز در فعالیتهاي دیگر مانند

سازي به  01/1±1/2نانوگرم بر میليلیتر در تاسماهیان با
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Acipenser

ویتلوژنین متصل ميباشد [ ،]09از اینرو انتظار ميرفت

همکاران در سال  2100در تاسماهیان سفید

 transmontanusنیز گزارش شده بود [ .]02آنها از

همراه با افزایش غلظت ،ALPسطوح کلسیم نیز در پالسما

تستوسترون به عنوان بهترین شاخص براي جداسازي تاس-

افزایش یابد.

ماهیان سفید با سیکل تخمداني طبیعي از ماهیان در حال

نتیجهگیری

بروز آترزي یاد نمودند .همچنین سطوح تستوسترون و

نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات بیوشیمیایي و

استرادیول در مطالعهاي به زیر  0و  1/9نانوگرم بر میلي لیتر

هورموني در ارتباط با پدیده آترزي ميتواند به صورت

پس از بروز عالئم آترزي گزارش شد ( .)00همچنین بیان

موفقیتآمیزي در تشخیص بروز فولیکولهاي تخمداني

داشتند که کاهش سریع در سطوح استروئیدهاي جنسي

آترزي نسبت به فولیکولهاي طبیعي به کار رود و جایگزیني

پالسما در شروع پدیده آترزي همزمان با هایپرتروفي سلول-

براي شیوه تهاجمي بیوپسي با جمعآوري مقدار ناچیزي

هاي گرانولوزا و هضم کوریون است .در مطالعه دیگر،

نمونه خون از ماهیان ميباشد و این مطالعه ضرورت انجام

کاهش در سطوح استروئیدهاي جنسي پالسما پنج هفته

مطالعات آینده در ارتباط با مدلسازي و بررسي تغییرات

پیش از بروز پدیده آترزي در تاسماهیان سفید پرورشي

رگرسیوني پارامترهاي ذکر شده در این مطالعه را براي ایجاد

گزارش شد [.]07

دستورالعمل کاربردي در پرورش و تولید خاویار این ماهیان

از این رو مطالعه غلظت استروئیدهاي جنسي پیش و پس از

به اثبات

بروز پدیده آترزي ميتواند اطالعات سودمندي پیرامون علل

ميرساند.

این پدیده در اختیار قرار دهد .استفاده از تکنیکهاي

تشکر و قدردانی

تشخیصي بر پایه متابولیتهاي پالسما ،ميتواند شیوه

نگارندگان مقاله برخود یزم ميدانند از مرکز تکلیر و

مناسبي براي مدیریت پرورش مولدین خاویاري پرورشي

پرورش ماهیان خاویاري شهید دکتر بهشتي جهت در اختیار

براي بحث تکلیر و تولید خاویار باشد .استفاده از کلسیم و

قرار دادن ماهیان این مطالعه به ویژه آقایان عباسعليزاده،

متابولیتهاي در ارتباط با ویتلوژنین (تريگلیسرید،

علیزاده و حصیرباف که در انجام این تحقیق نهایت همکاري

کلسترول ،کلسیم و فسفر پالسما) به عنوان جایگزین اندازه-

را داشتند ،تقدیر و تشکر به عمل آورند.

گیري میزان ویتلوژنین در چرخه تولید مللي ماهیان
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