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بررسی تغییرات اسیدهای چرب ترکیب الشه ماهی کپور نقرهای
) )Hypophthalmichthys molitrixطی مراحل نمو جنینی و الروی
شکوفه مهدی زارعی

*1

چکيده
در سالهای اخیر تکثیر و پرورش ماهیان و همینچنین ماهیان بومی در جهان مورد توجه خاصی قرار گرفته است ماهی
کپور نقره ای با نام علمی  Hypophthalmichthys molitrixیکی از گونه های مهم بومی پرورشی بوده و در
حوضه رودخانه آمور زیست دارد این ماهی در ردیف ماهیان با اهمیت پرورشی است از این رو شناخت شرایط فیزیولوژیک آن
از اهمیت خاصی برخوردار است .یکی از اهداف و محورهای مهم توسعه برای مدیریت شیالتی رویکرد تکثیر ماهیان بومی
ایران است الزمه تکثیر و پرورش موفق و تجاری ماهیان بومی که اطالعات محدودی پیرامونشان موجود است شناخت جنبه
های مختلف فیزیولوژیک و زیستی آنها خصوصاً در مراحل رشد و نمو اولیه است .زیرا مراحل جنینی و الروی از حساسترین و
آسیبپذیرترین مراحل أبزی به شمار می روند .در طول نمو جنینی و الروی بیشتر گونه های ماهی ،رشد و مهیاسازی انرژی
بستگی به ذخایر زرده ای دارد که بوسیله مولدین انتقال مییابد .همچنین رشد و بقا الرو بستگی به دسترسی به غذای
خارجی در مقادیر کافی و با کیفیت مناسب آن ،پس از جذب کیسه زرده دارد .با توجه به مقدار و ترکیب چربی های زرده ،
زمان و میزان سوختن چربی ،گروهای چربی که برای سوختن یا تولید بافت به کار می روند نقش اسیدهای چرب مختلف ،
تغییر می کند .تحقیقات متعددی در مورد روند تغیررات اسید چرب در دوران جنینی و الروی ماهیان آب شیرین انجام شده
است مثالً تحقیقاتی که در ماهی های سوف حاجی طرخان ( )percafluviatiو ماهی قزل آالی رنگین کمان
( )oncorhynchus mykissسیم دریایی سفید انجام شده است .پس با توجه به نقش اسیدهای چرب در رشد و نمو،
بقاء و کیفیت الروی  ،شناخت روند تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول مراحل ابتدایی نمو ماهی کپور نقره ای برای
آگاهی از ترکیب مناسب غذادهی با کیفیت مطلوب ،برای مراحل تغذیه فعال و همینطور برای مولدین پرورشی الزم است.
کليد واژه :کپور نقرهای ( ،)Hypophthalmichthys molitrixاسید چرب ،رشد و نمو ،جنین ،الرو.
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 -1مقدمه
این پژوهش در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان بومی شهید ملکی اهواز در استان خوزستان صورت
پذیرفت کلیه مراحل نمونه برداری اواخر اردیبهشت ماه  1391انجام گرفته است .از هر مرحله به تعداد
3نمونه تصادفی برداشت شد .مراحل آزمایش  5مرحله که شامل تخم تازه لقاح یافته ،تخم 12ساعت پس از
لقاح ،الرو دارای کیسه زرده ،الرو کیسه زرده جذب کرده و الرو تغذیه شده با زرده تخم مرغ بوده است.
مولدین با استفاده از کامیونت مجهز به تانکهای پالستیکی که با کپسول اکسیژن هوادهی شدند به سالن
تکثیر انتقال یافتند و سپس برای کاهش استرس و آرام سازی برای تزریق هورمون  7مولدین نر و ماده
بصورت جداگانه و با رعایت تراکم در واحد سطح درون حوضچه های آرامش قرارداده شدند برای تحریک
تخم ریزی هورمون  HCGدر طی دو نوبت تزریق شد .بدین ترتیب که در نوبت اول  0/1دوز هورمون و
 12ساعت بعد  0/9باقی مانده به مولد ماده تزریق شد .برای مولد نر تزریق بدین صورت است که مقدار کل
هورمون به مقدار  mg/kg 1/5وزن بدن و در یک نوبت همزمان با دومین تزریق مولد ماده صورت می-
گیرد حدود 12ساعت پس از تزریق نهایی مولدین و با فراهمشدن شرایط دمایی الزم ( 25-27درجه سانتی
گراد) و اطمینان از رسیدگی جنسی مولدین عملیات تکثیر در صبح انجام پذیرفت .تخم ریزی با حضور
مادهها و نرها در حوضچهها رخ داده و پس از آن تخمها در یک انکوباتور ریخته و با خروج آب توسط
توری جمع گشته و به انکوباتورهای زوک انتقال پیدا کردند پس از اتمام کلیه مراحل تکثیر و لقاح ،اولیه
نمونه تخمهای تازه لقاح یافته پس از توزین به میزان  5گرم درون ظرف پالستیکی درب ار استریل به
آزمایشگاه منتقل شدند و بقیه نمونه ها به انکوباتورهای زوک از پیش تعیین شده برای انجام عملیات تخم-
گشایی منتقل گردیدند .نمونه دوم از تخمها  12ساعت پس از لقاح از درون انکوباتورهای زوک برداشه شد
نمونه سوم از الروهای دارای کیسه زرده و نمونه چهارم از الروهای کیسه زرده جذب کرده نیز به همین
صورت از انکوباتورهای زوک برداشته شدند .نمونه چهارم از الروهایی است که به مدت  3روز با زرده تخم
مرغ تغذیه شدند ،جدا گشتند .در کلیه مراحل آزمایش با استفاده از روش سیفونکردن ،نمونهها جمعآوری
شدند .میزان نمونه برداشت شده از کلیه مراحل به میزان  5گرم بود که نمونهها بال فاصله پس از برداشت و
توزین با آب مقطر شستشو شده و بروی کاغذ صافی پهن شدند تا آب اضافی آنها گرفته شود و سپس در
ظروف پالستیکی استریل درب دار به آزمایشگاه منتقل میشدند نمونههای برداشت شده و در درجه حرارت
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 -30درجه سانتی گراد نگهداری شده و منجمد شدند ( .)Abi-Ayad et al . , 2004برای ارسال نمونه ها
به آز مایشگاه جهاد دانشگاهی ارومیه از فالسک نیتروژن استفاده شد بدین ترتیب نمونه ها در نیتروژن مایع
و در دمای  -80درجه سانتی گراد منجمد شدند.
استخراج چربی به روش  Folchو همکاران ( )1957صورت پذیرفت به منظور استری کردن چربی از
روش  Firestoneو همکاران () 1998استفاده شد.
برای بررسی و شناسایی اسیدهای چرب موجود در نمونهها از دستگاه گاز گروماتوگراف ()GC

 Agilent-6890مجهز به ستون کاپیالری از نوع  )120m*0/25mm ID*0/25( SGE BPX70و
اشکارساز و نوع ( Flame ionization detector )FIDاستفاده گردید دمای آشکارساز و محل تزریق به
ترتیب برروی  160و  180درجه سانتیگراد تنظیم شد  1میکرولیتر از نمونه استری با استفاده از سرنگ
میکرولیتری به دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شد دمای اولیه ستون روی  160درجه سانتی گراد تنظیم
شد بعد از مدت  10دقیقه دمای ستون با سرعت  2درجه سانتی گراد در دقیقه به دمای  180درجه رسانده
شد به مدت  75دقیقه دما در این درجه باقی می ماند.
از مقایسه زمان بازداری کروماتوگرافهای نمونه مجهول با کروماتوگرام های بدست آمده از محلول
استاندارد اسیدهای چرب متیل استو ،اسیدهای چرب موجود در تخم و الرو ماهی فیتوفاگ شناسایی شد و
نتیجه به صورت درصد گزارش گردید .پردازش دادههای دستگاه با استفاده از نوع افزار  chemstatiomدر
محیط ویندوز انجام شد نتایج حاصل از تجزیه اسیدهای چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی به کمک
نرم افزار  SPSS15در قالب طرح کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و توسط آزمون دانکن در
سطح اعتماد  95درصد مورد مقایسه قرار گرفت دادهها به صورت میانگین  -+خطای استاندرد ( Mean +-

 )SEآورده شده است.
 -2نتایج
تغییرات کمی اسیدهای چرب در مراحل نمو جنینی و الروی ماهی کپور نقرهای
( )Hypophthalmichthysmolitrixبرحسب درصد از کل اسیدهای چرب اعداد بصورت میانگین سه
تکرار  ±انحراف معیار ) (Mean±SDآورده شده اند.
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جدول .1تغييرات کمی اسيدهای چرب در مراحل نمو جنينی و الروی ماهی کپور نقرهای
نام اسید چرب
ایکوزا پنتانوئیک اسید
دکوزا هگزانوئیک
اسید
نسبت
دکوزاهگزانوئیک به
ایکوزاپنتانوئیک

فرمول اسید چرب
C20:5n-3

تخم تازه لقاح
یافته
2/78a±0/7

تخم  12ساعت
بعد از لقاح

الرو دارای
کیسه زرده

الرو کیسه زرده
جذب کرده

الرو تغذیه شده
با تخم مرغ

3/28ab±0/13

3/17ab±0/81

4/03b±0/31

5/34c±0/09

ab

C22:6n-3

17/96 ±
0/33

17/67ab±1/87

16/07a±0/15

18/51b±1/01

21/38c±0/58

DHA/EPA

6/76a±1/90

5/40ab±0/76

5/28ab±1/25

4/62ab±0/60

4/00b±0/06

اعداد دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری ندارند ()p>0/05
a
ab
b

ab

ab

الرو تغذیه الرو کیسه الرو دارای

تخم 12

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

تخم تازه

شده با تخم زرده جذب کیسه زرده ساعت پس لقاح یافته
مرغ

کرده

از لقاح

نمودار  .1نسبت  DHA/EPAدر مراحل مختلف نمو جنينی و الروی ماهی کپور نقرهای
حروف متفاوت بر روی ستونها نشانگر وجود تفاوت معنی دار بین دادههاست ()P<0/05

بررسی مقادیر میانگین دکوزاهگزانوئیک اسید ) (22:6n–3یا  DHAبیانگر روند کاهشی غیر معنیدار
از تخم تازه لقاح یافته تا مرحله الرو دارای کیسه زرده می باشد .سپس در مراحل الرو کیسه زرده جذب
کرده و الرو تغذیه شده با زرده تخم مرغ مقادیر  DHAافزایش می یابد که باالترین میزان  DHAدر این
مرحله از آزمایش با مقدار  21/38درصد از کل اسیدهای چرب مربوط به الرو تغذیه شده با زرده تخم مرغ
می باشد .نمودار  DHAنیز روند افزایشی را از ابتدا تا انتها نشان می دهد .نسبت این دو اسید چرب
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) )EPA/DHAدارای روندی کاهشی است و به صورت غیرمعنی داری از ابتدا تاانتها کاهش می یابد.
( .)p<0/05میزان نسبت  DHAبه ) EPA (DHA/EPAهمانطوریکه در جدول دیده می شود بیانگر
مقادیر باالتر  DHAنسبت به  EPAمی باشد .مقادیر این اسید چرب از مرحله اول به مرحله آخر روند
کاهشی را طی نموده است .مقادیر این نسبت توسط آزمون دانکن از مرحله تخم تازه لقاح یافته تا الرو
کیسه زرده جذب کرده با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد ( .)p<0/05در مرحله الرو تغذیه
شده با زرده تخم مرغ مقدار نسبت  DHAبه  EPAکاهش معنی داری نسبت به مرحله اول در مرحله الرو
تغذیه شده با زرده تخم مرغ مقدار نسبت  DHAبه  EPAکاهش معنی داری نسبت به مرحله اول یافته
است و به مقدار  4/00رسیده است.
 -3بحث
از میان اسیدهای چرب چند غیراشباع دکوزاهگزانوئیک اسید ( )DHAو ایکوزاپنتانوئیک اسید()EPA

مهمترین اسیدهای چرباند که جزء اسیدهای چرب ضروری محسوب می شوند که با بررسی روند این دو
در می یابیم که از ابتدا تا انتها روندی ابقایی و صعودی را طی می کنند .همانگونه که در جدول مالحظه
میشود ،میزان اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید ) (20:5n–3در تخم تازه لقاح یافته برابر  2/78درصد از
کل اسیدهای چرب و  3/28درصد از کل اسیدهای چرب در تخم  12ساعت بعد از لقاح میباشد که نشان
دهنده روند افزایشی این اسید چرب در این مدت از نمو جنینی می باشد .ولی میزان اسید چرب
ایکوزاپنتانوئیک در الرو کیسه زرده دار به  3/17درصد از کل اسیدهای چرب کاهش غیر معنی داری می
یابد و دوباره روند افزایشی در الرو کیسه زرده جذب کرده با مقدار  4/03درصد از کل اسیدهای چرب و
الرو تغذیه شده با زرده تخم مرغ با مقدار  5/34درصد از کل اسیدهای چرب مشاهده می شود در واقع از
ابتدا تا انتها روند افزایشی دارد.
مقایسه میانگین اسیدهای چرب ) 20:5n-3 (EPAتوسط آزمون دانکن همانگونه که در جدول شماره
مشاهده میشود ،نشان میدهد که میزان این اسید چرب در طی مراحل الروی و جنینی افزایش معنی
داری را نشان میدهد(.)p<0/05
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 EPAدر لیپیدهای ساختاری نقش برجسته ای دارد و می تواند تولید ایکوزانوئیدهای بدست آمده از
آرشیدونیک اسید ( )20:4n-6را تعدیل کند ( .(Sargent, 1995مقادیر  DHAو  EPAروند افزایشی
(ابقایی) و صعودی چشمگیری داشته است.که احتماال بدلیل اهمیت نقش این دو به عنوان یک جزء
ساختاری در غشاء سلول و خصوصا در رشد و نمو مغز و شبکیه چشم و سلولهای عصبی ،این اسید چرب
ضروری در دوران رشد الروی ماهی می باشد (Weigand,1996; Halilogluet al., 2002 ; Zenginet
 .).al., 2006نتایج بدستآمده از  DHAو  EPAدر مورد ماهی کپور نقرهای( Hypophthalmichthys

 )molitrixبا نتایج بدست آمده  Zenginدر سال  2006که روند این اسید چرب را در دوران جنینی و
الروی قزل آالی رنگین کمان ) (O.mykissبررسی کرده است و مغایر با نتایج حسین نژاد در سال 1387
بر روی ماهی آزاد دریای خزر) (Salmotrouttacaspiusو  Cejasو همکاران در سال  2004دربررسی
تغییرات مجموع اسیدهای چرب در دوران نمو جنینی و الروی سیم دریایی سفید ( (D.sargusمی باشد.
این دو اسید چرب به عنوان یک جزء ساختاری در غشاء سلول برای کنترل سیالیت غشاء ،انتقال یونی
در آبشش و کلیهها ،فعالیتهای آنزیمی و فرآیندهای سیناپسزایی مغز و نیز در ساختار شبکیه چشم به شمار
می رود (.)Ishizaki et al., 2007

عموماً  EPA ,DHAبرای عملکردهای فیزیولوژیک مصرف می شوند ()D costanzo et al 1983
این روند ابقایی و افزایشی این اسیدهای چرب در ماهیان حوض ( )Carassius autatusو قزل آالی
رنگین کمان ( )Oncolorhynchus my kissهم دیده شده است ()Haliloglu, 2006

بعنوان نتایج کلی میتوان اظهار نمود که اسیدهای چرب  EPA , DHAجزء اسیدهای چرب ضروری
درماهی کپور نقرهای بوده و روند ابقایی طی نمو جنینی و الروی این ماهی نقش ساختاری دارند.
فهرست منابع
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