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تأثیر افزودن ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا به جیره غذایی بر قابلیت لقاح و
شاخصهای آنتیاکسیدانی مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر
)(Salmo caspius
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چکیده
در تحقیق حاضر ،اثرات افزودن ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا به جیره غذایی بر قابلیت لقاح (درصد لقاح و تخمهای
چشمزده) و فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( )CATو گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPxمایع تخمدانی
ماهی آزاد دریای خزر ( )Salmo caspiusبررسی شد .بدینمنظور 9 ،جیره آزمایشی مختلف( C0A0L0 :صفر میلیگرم در
کیلوگرم ویتامین  ،Cصفر میلیگرم در کیلوگرم آستازانتین و صفر درصد لسیتین سویا)،C700A100L0 ،C300A50L0 ،
 C300A0L9 ،C0A100L9 ،C700A0L6 ،C300A100L6 ،C0A50L6و  C700A50L9فرموله شد و مولدین ( 2/51±0/05کیلوگرم) به
مدت چهار ماه تغذیه شدند .پس از حصول رسیدگی جنسی و تخمکشی ،مایع تخمدانی برای سنجش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی ( )AAEو بررسی قابلیت لقاح آن ،جدا شد .از مخلوط اسپرمی  9مولد نر برای سنجش قابلیت لقاح استفاده شد.
نتایج حاکی از افزایش هماوری نسبی و  AAEمایع تخمدانی بود .کمترین هماوری نسبی ( 640±38تعداد تخمک در کیلوگرم
وزن مولد) ،فعالیت آنزیمهای  CAT ،SODو ( GPxبهترتیب  816/33±67/60واحد در میلیلیتر 1/29±0/40 ،نانومول در
دقیقه در میلیلیتر و  1/06±0/08نانومول در دقیقه در میلیلیتر) در مایع تخمدانی ماهیان گروه  C0A0L0مشاهده شد که با سایر
تیمارها اختالف معنیداری داشت ( .)p<0/05باالترین درصد لقاح و درصد تخمهای چشمزده در تیمار ( C300A100L6بهترتیب
 91/5±66/13درصد و  87/63±1/3درصد) بهدست آمد که با تیمار آب شیرین (بهترتیب  77/66±4/16درصد و 47/86±5/1
درصد) اختالف معنیداری داشتند ( .)p<0/05طبق نتایج این تحقیق افزودن  100میلیگرم در کیلوگرم آستازانتین به همراه
حداقل  300میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Cو حداقل  6درصد لسیتین سویا میتواند موجب افزایش هماوری نسبی ،قابلیت
لقاحپذیری و  AAEمایع تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر شود.
لغات کلیدی :آستازانتین ،تخم چشمزده ،آنزیم آنتیاکسیدانی ،لسیتین سویا ،لقاح ،مایع تخمدانی ،ویتامین C

*نویسنده مسئول
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مقدمه
تغذیه مولدین در جهت بهبود گامتهای استحصالی امری
ضروری است ( .)Izquierdo et al., 2001یکی از
مهمترین ترکیبات غذایی موثر بر تولید مثل،
آنتیاکسیدانها هستند .ماهیها برای زندهماندن به
اکسیژن نیاز دارند ،اما مصرف اکسیژن به تشکیل گونههای
فعال اکسیژن ( )ROSمنجر میشود که میتواند به
مولکولهای زیستی آسیب وارد نماید .حذف  ROSدر
موجودات زنده بهوسیله سیستم آنتیاکسیدانی صورت
میگیرد .آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( )SODطی یک
واکنش جهشی ،1مضرترین  )O-2( ROSرا حذف میکند
که اولین مرحله حیاتی برای تنظیم تولید  O-2درون
سلولی در نظر گرفته میشود .محصوالت این واکنش
شامل اکسیژن مولکولی ( )O2و پراکسید هیدروژن
( )H2O2است .پس از واکنش جهشی ،گلوتاتیون
پراکسیداز ( )GPxیا کاتاالز ( )CATمیتواند  H2O2را به
 H2Oکاتالیز کند (.)Wang et al., 2017
آنتیاکسیدانها مولکولهایی هستند که از قابلیت آهسته
کردن یا جلوگیری از اکسید شدن سایر مولکولهای
زیستی برخوردارند .این مولکولها با حذف رادیکالهای
آزاد ،به عنوان واسطهای برای پایاندادن این زنجیره ،وارد
واکنش میشوند و با اکسیداسیون خود ،سایر واکنشهای
اکسیداتیو را مهار میکنند (.)Mohebbi et al., 2012
طی روند رسیدگی جنسی ،جانوران به طور معمول میزان
سوخت و ساز باالتری دارند که به طور بالقوه میتواند
باعث افزایش تولید ROSها و در صورت کمبود
آنتیاکسیدانها منجر به استرس اکسیداتیو گردد .تخمک
ماهیان ماده بعد از فرآیند اووالسیون در مایع تخمدانی
ذخیره میشوند .حجم مایع تخمدانی در گونههای مختلف
متفاوت است .با اینحال در آزاد ماهیان شامل 10-30
درصد کل توده تخمکی میباشد .سنجش شاخصهای
بیوشیمیایی در مایع تخمدانی برای ارزیابی کیفیت تخمک
استفاده میشود (.)Zadmajid et al., 2019

Dismutation reaction
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ویتامین  Cیکی از ویتامینهای مهم محلول در آب است و
ماهیان به دلیل اینکه فاقد آنزیم ال-گلونوالکتون اکسیداز
میباشند ،نمیتوانند گلوکز را به اسید آسکوربیک تبدیل
کنند .بنابراین ،الزم است مقادیر کافی ویتامین  Cدر جیره
ماهیان وجود داشته باشد (.)Ibiyo et al., 2007
آستازانتین ،به طور گسترده در ماهیها رایج است .افزایش
رشد جنینی و الروی ،محافظت سلولی در برابر آسیبهای
فتودینامیک ،بهبود رشد و بلوغ جنسی ،تشکیل
اپوکسیدهای زنجیرهای (به عنوان ذخایر اکسیژن تحت
شرایط بدون اکسیژن عمل میکنند) ،مهار رادیکالهای
آزاد (ROSها) و تشکیلدهندگان مواد سیگنالدهی در
تولید مثل از اثرات آستازانتین در ماهیان است ( Tizkar
 .)et al., 2015; Tizkar et al., 2016فسفولیپیدها یکی
از اعضای خانواده چربیهای مفید هستند که سازنده غالف
و الیههای چربی محافظ اطراف سلولهای عصبی بهشمار
میروند .تحقیقات نشان میدهد که ماهیان و
سختپوستان نمیتوانند به میزان کافی فسفولیپید مورد
نیاز خود را برای حداکثر رشد بسازند .از اینرو ،فسفولیپید
بایستی به جیرههای آنها افزوده شود ( )Poston, 1991و
گنجاندن فسفولیپیدها به عنوان مکملهای غذایی در
جیره غذایی بسیاری از گونههای ماهی میتواند عملکرد
آبزی را بهبود بخشد ( .)Tocher et al., 2008از جمله
منابع مهم فسفولیپید ،لسیتین سویا میباشد
(.)Thompson et al., 2003
اثر مثبت لسیتین بر کارایی تولید مثلی Eriocheir
Mystus cavasius ،)Wu et al., 2007( sinensis
(Diogo et ( Danio rerio ،)Hossen et al., 2014
 )al., 2015و Jamali et al., ( Aequidens rivulatus
 )2019گزارش شده است Jenabi Haghparast .و
همکاران ( )2019گزارش دادند که سطح  ۶درصد لسیتین
سویا اثر مثبتی بر شاخصهای خونی ،آنتیاکسیدانی و
رشد پیش مولدین  Salmo caspiusداشت Ciji .و
همکاران ( )2021نیز افزایش فعالیت آنزیمهای  SODو
گلوتاتیون-اس-ترانسفراز ( )GSTدر الروهای ماهی Tor
 putitoraتغذیه شده با لسیتین گزارش کردند .آنها دلیل
این امر را به خاصیت آنتی اکسیدانی زنجیره جانبی

مجله علمی شیالت ایران 31 )3( 1401

فسفولیپید که حاوی گروههای آمین/هیدروکسیل است،
نسبت دادند.
قادریفهلیانی و همکاران ( )1394بیشترین هماوری،
تعداد در گرم تخمک ،درصد لقاح و درصد چشمزدگی
تخمها را در مولدین قزلآالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissتغذیه شده با جیرههای
حاوی  1000میلیگرم در کیلوگرم آسکوربیک اسید
گزارش کردند Chen .و همکاران ( )2015نیز بهبود
شاخصهای رشد و افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی در
کبد ماهی Micropterus salmoidesتعذیه شده با
جیرههای غذایی حاوی  14۸میلیگرم بر کیلوگرم ویتامین
 Cو بیشتر از آن بیان کردند .نتایج مطالعه  Salehو
همکاران ( )2021نشان دادند که مکمل سازی جیره
غذایی با لسیتین سویا و ویتامین  Cدر Sparus aurata
باعث کاهش محتوای مالوندیآلدهید و افزایش
معنیداری در بیان ژن آنزیم کاتاالز میشود.
 Ahmadiو همکاران ( )200۶افزایش آستازانتین در
تخمهای استحصالی را به همراه اثر مثبت آستازانتین بر
فعالیتهای تولیدمثلی در مولدین ماده قزلآالی رنگین
کمان تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی دوزهای
مختلف آستازانتین بیان کردند .همچنین  Palmaو
همکاران ( )2017مولدین اسبک ماهی Hippocampus
 guttulatusرا با دوزهای مختلف آستازانتین تغذیه کردند
و نتایج این تحقیق نشان داد که آستازانتین به درون
تخمها انتقال پیدا کرده است و الروهای استحصالی از
تخمهای حاوی آستازانتین کمتر در مقایسه با تخمهای
حاوی آستازانتین بیشتر ،دارای اندازه کوچکتری بودند.
ماهی آزاد دریای خزر ( )Salmo caspiusاز گونههای
بومی و در خطر انقراض دریای خزر است .از اینرو،
سازمان شیالت ایران در جهت بازسازی ذخایر این گونه
ساالنه هزاران بچه ماهی آزاد دریای خزر را رها سازی
میکند (صیادبورانی و همکاران .)1391 ،در گونههای در
خطر انقراض موفقیت تولید مثلی اهمیت ویژهای دارد .از
اینرو ،نقش تغذیه مولدین در موفقیت تولید مثل بسیار
حساس است ( .)Izquierdo et al., 2001این تحقیق با
هدف بررسی پتانسیل آنزیمهای آنتیاکسیدانی مایع

تخمدانی به عنوان نشانگری برای سنجش کیفیت و قابلیت
لقاح (درصد لقاح و درصد تخمهای چشمزده) تخمکها و
ارتباط آن با تغذیه مولدین با جیرههای غذایی مختلف
صورت پذیرفت.
مواد و روش کار
محل انجام تحقیق
این تحقیق در مرکز تکثیر خصوصی روستای هنگروان،
واقع در شهرستان ارومیه انجام شد .استخرهای آبراههای
این مرکز با توریهای پالستیکی به پنج قسمت مساوی
تقسیم شد بهطوریکه هر مخزن حجم  1500لیتر آب
داشت .طی دوره آزمایش میانگین دما ،اکسیژن محلول و
دبی آب بهترتیب  10/41±0/۶3درجه سانتیگراد،
 10/0±21/13میلیگرم در لیتر و  20لیتر بر ثانیه بود.
پس از جداسازی نرها از مادهها ،تعداد  72قطعه مولد ماده
ماهی آزاد دریای خزر (میانگین سن  3سال) با میانگین
وزنی  2/51±0/05کیلوگرم در این مخازن بتونی با تراکم
 ۸قطعه مولد در هر مخزن ذخیرهسازی شد .قبل از شروع
آزمایش مولدین ماهی آزاد دریای خزر در دوره نوری 1۶:۸
(روشنایی :تاریکی) قرار گرفتند (آق و ایرانی.)1399 ،
ماهیها به مدت دو هفته با شرایط مخازن و جیرههای
آزمایشی سازگار شدند .مولدین ماده به مدت  120روز با
جیرههای آزمایشی تغذیه شدند.
تهیه و آمادهسازی جیره غذایی
برای این منظور از جیره غذایی تجاری اکسترود مولدین
قزلآال ساخت شرکت بیضاء (جدول  )1به عنوان جیره
پایه استفاده شد .مکملهای ویتامین ( Cشرکت
البراتوارهای سئانس ،ایران) ،آستازانتین ( Kaesler
 )Nutrition GmbH, Germanyو لسیتین ( Shankar,
 ،)Indiaبا توجه به تیمارهای غذایی (جدول  ،)2به ازای
هر کیلوگرم غذا محاسبه و به جیره غذایی تجاری افزوده
شد بهطوریکه ابتدا پودرهای ویتامین  Cو آستازانتین
همراه با  100سیسی آب مقطر به جیره پایه اسپری
شدند .سپس لسیتین سویا به تشتک حاوی غذا اضافه
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شده و بهخوبی همزده شد تا دانهای غذایی با الیهای از
لسیتین پوشانده شوند ،در ادامه به مدت  24ساعت در
دمای اتاق ( 22درجه سانتیگراد) خشک شدند .به منظور
محافظت غذاها و جلوگیری از رها شدن ویتامین  Cو
آستازانتین و ورود آنها به محیط آب ،غذاهای آماده شده
به روش مذکور با ژالتین گاوی ( 2درصد) پوشانیده شد
( .)Ramsden et al., 2009در پایان غذاها به مدت 12

ساعت دیگر در دمای اتاق خشک شدند و در نهایت
دانهای تهیه شده در کیسههای فریزر یک کیلوگرمی به
همراه مقداری ژل نم گیر در فریزر ( -20درجه
سانتیگراد) نگهداری شد .طی دوره آزمایش تغذیه ماهیان
بر اساس یک درصد وزن بدن آنها صورت گرفت .تمامی
ماهیان در یک وعده و ساعت  10صبح تغذیه شدند.

جدول  :1مشخصات جیره غذایی تجاری (جیره پایه)
)Table 1: Commercial diet composition (basic diet

پروتئین خام

چربی خام

انرژی قابل هضم (کالری /کیلوگرم)

فیبر خام

فسفر قابل جذب

رطوبت

45%

15%

4300

3%

0/9%

کمتر از 10%

جدول  :2تیمارهای آزمایشی حاوی سطوح مختلف ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا
Table 2: Experimental treatments with different levels of vitamin C, astaxanthin and soybean lecithin
آستازانتین (میلیگرم در کیلوگرم)
ویتامین ( Cمیلیگرم در کیلوگرم)
تیمارها

لسیتین سویا ()٪

C0A0L0
C300A50L0
C700A100L0
C0A50L6
C300A100L6
C700A0L6
C0A100L9
C300A0L9
C700A50L9

0
300
700
0
300
700
0
300
700

تیمارهای آزمایشی
این پژوهش در قالب یک طرح کامال تصادفی با  9تیمار و
سه تکرار انجام شد .مکملهای غذایی ویتامین ( Cصفر،
 300و  700میلیگرم در کیلوگرم) ( Dabrowski et al.,
 ،)1995; Khara et al., 2016آستازانتین (صفر 50 ،و
 100میلی گرم در کیلوگرم) ( ;Dong et al., 2021
 )Rashidian et al., 2021و لسیتین سویا (صفر ۶ ،و 9
درصد) ( )Jenabi Haghparast et al., 2019بهترتیب
جدول  2به جیره غذایی پایه افزوده شد.

11۶

0
50
100
50
100
0
100
0
50

0
0
0
۶
۶
۶
9
9
9

جداسازی مایع تخمدانی
چهار روز پس از حصول رسیدگی ،مولدین با پودر گل
میخک ( 220میلیگرم در لیتر به مدت  10دقیقه)
بیهوش شدند ( Coffman and Goetz, 1998; Kazemi
 )et al., 2021سپس تخمکشی از آنها صورت گرفت.
هنگام تخمکشی ،با ریختن تخمکها روی توری ،مایع
تخمدانی جدا سازی شده و به درون میکروتیوبهای 2
سیسی انتقال داده شد .نمونههای جمعآوری شده
بهسرعت در یخ خشک قرار داده شده و به فریزر (-۸0
درجه سانتیگراد) منتقل گردید.
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هماوری نسبی
پس از تخمکشی از ماهیان و جداسازی مایع تخمدانی،
ابتدا وزن کل تخمک استحصالی محاسبه میگردد .سپس
 20گرم از تخمکهای هر مولد ( 3تکرار) جهت شمارش
تعداد تخمکها نمونه گیری شد ( Agh and Irani,
:)2021

درصد لقاح و چشمزدگی تخمها
تخمک  5ماده (تغذیه شده با تیمار شاهد) با یکدیگر
مخلوط شدند و برای سنجش درصد لقاح مورد استفاده
قرار گرفتند 30 .کاسه که هر کدام حاوی  45گرم تخمک
(تقریباً  ۶00عدد تخمک) فراهم شد .اسپرم مورد نیاز برای
لقاح نیز از تعداد  9ماهی نر استحصال و با هم مخلوط و
برای انجام لقاح استفاده گردید .غلظت اسپرماتوزوآ مخلوط
اسپرمی با الم هموسیتومتر 1سنجش ( Hatef et al.,
 )2009و  3/3 × 109عدد در میلیلیتر تخمین زده شد .با
توجه به اینکه کمترین مقدار اسپرماتوزوآ به ازاء هر
تخمک برای لقاح در ماهی قزلاالی رنگین کمان
 300000-30000بهدست آمده است (،)Billard, 1992
مخلوط اسپرمی به نسبت  100:1در محلول  ۸0میلیمول
 40 ،NaClمیلیمول  30 ،KClمیلیمول، Tris–HCl
 9/0 pHرقیق سازی شد ( Billard and Cosson,
 )1992تا غلظت  55000اسپرماتوزوآ به ازاء هر تخمک
بهدست آید .انجام عملیات لقاح مطابق دستورالعمل
 Hatefو همکاران ( )2009صورت گرفت .اسپرم در
قسمت کامالً خشک و سمت مخالف تخمکها در هر کاسه
قرار گرفت و  30سیسی آب شیرین (به عنوان تیمار
کنترل) یا مایع تخمدانی مولدین تغذیه شده با مکملهای
غذایی ،به آن اضافه شد .محتویات کاسهها به آرامی همزده
شده و در ادامه برای شستشوی تخمها مقداری از آب
مزرعه به آنها اضافه و تخمها کامالً بههم زده شدند .تخمها
چندین بار با آب مزرعه جهت همدماسازی و خروج
پوستههای اضافی تا شفاف شدن کامل آب شستشو داده
Hemocytometer

1

شدند .کاسههای حاوی تخم به مدت  30دقیقه بدون
دستکاری باقی ماندند تا آب جذب کنند و سفت شوند .در
انتها ،تخمهای لقاح یافته به سینیهای کالیفرنیایی انتقال
داده شدند.
 ۸روز پس از خوابانیدن ،جهت تعیین درصد لقاح ،از
تخمها نمونهبرداری شد .از هر یک از ظروف سینی
انکوباسیون تعداد  100عدد تخم نمونه برداری شد و به
منظور تعیین درصد لقاح درون محلول ( 7گرم کلرید
سدیم  50 +سیسی اسید استیک گالسیال 1000 +
سیسی آب مقطر) قرار داده شدند .پس از حدود 10
دقیقه ،تخمهای لقاح یافته و سالم (با ظهور لکه جنینی در
قطب حیوانی) از لقاح نیافته متمایز شده و درصد لقاح
مطابق فرمول ذیل محاسبه شد ( Geffen and Evans,
:)2000

پس از گذشت  30-35روز از لقاح ،تعداد تخمهای چشم
زده شمارش شد و درصد چشمزدگی تخم مطابق فرمول
ذیل محاسبه شد (:)Hatef et al., 2009
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ( )AAEمایع
تخمدانی
سنجش فعالیت آنزیمهای  CAT ،SODو  GPxبهترتیب
با روشهای  Marklundو Goth ،)1974( Marklund
( )1991و  Pagliaو  )19۶7( Valentineبه کمک
دستگاه اسپکتوفتومتر و بهترتیب در طول موجهای ،420
 240و  343نانومتر اندازهگیری شد.
روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
قبل از انجام آنالیز واریانس ،نرمال بودن دادههای بهدست
آمده با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی
شد .با توجه به اینکه دادههای درصد تخمهای چشم زده
از توزیع نرمال برخوردار نبودند ،جهت نرمالسازی آن از
روش  IDF.NORMALدر نرمافزار  SPSSنسخه 20
استفاده شد .آنالیز واریانس دادههای نرمال با آزمون تجزیه
واریانس یک طرفه ( )One-way ANOVAصورت گرفت
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و برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف از آزمون توکی
استفاده شد .سطح معنیداری تمامی آزمونها  p<0/05در
نظر گرفته شد .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار
ارائه شدند .برای انجام آنالیزهای آماری از نرم افزار SPSS
نسخه  20و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel
استفاده شد.

نتایج
هماوری نسبی
در جدول  ،3نتایج مربوط به هماوری نسبی مولدین ماده
ماهی آزاد دریای خزر در تیمارهای آزمایشی ارائه شده
است.

جدول  :3هماوری نسبی مولدین و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ( CAT ،SODو  )GPxمایع تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر تغذیه
شده با جیرههای آزمایشی
Table 3: The relative fecundity and the activity of antioxidant enzymes (SOD, CAT and GPx) in the ovarian fluid of
Caspian trout fed with experimental diets

هماوری نسبی

GPx

CAT

SOD

(تعداد تخمک در

(نانومول در دقیقه در

(نانومول در دقیقه در

(واحد در

کیلوگرم وزن مولد)

میلیلیتر)

میلیلیتر)

میلیلیتر)

C0A0L0

۶40/09±3۸/31c

1/0۶±0/0۸e

1/29±0/40e

۸1۶/33±۶7/۶0e

C300A50L0

702/42±23/9۸bc

2/43±0/39c

2/۸1±0/۶۶ cd

1037/۶۶±2۶/00d

C700A100L0

abc

d

de

d

تیمارها

751/44±23/12

1/92±0/03

C0A50L6

۸19/22±39/95ab

1/۸7±0/10d

4/00±0/10b

132۶/۶۶±۸/0۸c

C300A100L6

۸۸0/3۸±20/37a

3/75±0/15a

۶/0۶±0/0۶ a

14۶5/33±9/50b

cd

bc

C700A0L6

abc

745/47±101/11

1/92±0/10

3/31±0/29

c

1321/۶۶±24/00

C0A100L9

۸۸1/۶3±25/۶0a

3/45±0/22a

5/39±0/27 a

14۸4±7/21b

C300A0L9

۸34/72±2۶/70ab

2/22±0/09cd

4/21±0/15 b

1313±7/21c

C700A50L9

abc

b

b

775/05±73/۸9

2/94±0/0۸

بیشترین میزان میانگین هماوری نسبی در تیمار
 25±۸۸1( C0A100L9تعداد تخمک در کیلوگرم وزن
مولد) بهدست آمد که تنها با تیمارهای C0A0L0
( 3۸±۶40تعداد تخمک در کیلوگرم وزن مولد) و
 23±702( C300A50L0تعداد تخمک در کیلوگرم وزن
مولد) اختالف معنیداری داشت (.)p>0/05
درصد لقاح و تخمهای چشمزده
نتایج نشان داد که پایینترین درصد لقاح در تیمار آب
شیرین ( ۶7/33±4/72درصد) بود که با مایع تخمدانی
ماهیان تغذیه شده با ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین
سویا اختالف معنیداری داشت .همچنین ماهیان گروه
11۸

2/19±0/43

11۶9/۶۶±۶1/۶9

3/91±0/02

a

1۶5۶±35/93

 91/5±۶۶/13( C300A100L6درصد) دارای باالترین درصد
لقاح بودند که با تیمارهای آب شیرین و C0A0L0
( 77/4±۶۶/1۶درصد) اختالف معنیداری داشت (<0/05
p؛ شکل -1الف) .باالترین و پایینترین درصد تخمهای
چشمزده بهترتیب در تیمارهای C300A100L6
( ۸7/1±۶3/3درصد) و آب شیرین ( 47/۸۶±5/1درصد)
مشاهده شد که اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند
(p <0/05؛ شکل -1ب).
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شکل  :1درصد لقاح تخمکها (الف) و درصد چشمزدگی تخمهای (ب) ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
Figure 1: Fertilization (a) and Eyed- egg rates (b) of Caspian trout fed with experimental diets

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ( )AAEمایع
تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر
نتایج سنجش  AAEمایع تخمدانی در جدول  3ارائه شده
است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،بیشترین فعالیت
میزان آنزیم  SODدر تیمار 35±1۶5۶/93( C700A50L9
واحد در میلیلیتر) بهدست آمد و با سایر تیمارها اختالف
معنیداری داشت ( .)p>0/05بیشترین فعالیت آنزیمهای
 CATو  GPxدر ماهیان گروه ( C300A100L6بهترتیب
 ۶/0±0۶/0۶نانومول در دقیقه در میلیلیتر و 3/75±0/15
نانومول در دقیقه در میلیلیتر) و ( C0A100L9بهترتیب
 5/0±39/27نانومول در دقیقه در میلیلیتر و
 3/0±45/22نانومول در دقیقه در میلیلیتر) بهدست آمد
که با یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند (.)p>0/05
همچنین کمترین مقادیر فعالیت آنزیمهای  CATو GPx
در تیمار ( C0A0L0بهترتیب  1/29±0/40نانومول در
دقیقه در میلیلیتر و  1/0۶±0/0۸نانومول در دقیقه در
میلیلیتر) مشاهده شد که اختالف معنیداری با سایر
تیمارها داشتند (.)p>0/05
بحث
از شاخصهای موفقیت تولید مثل در ماهیان میتوان به
میزان هماوری ،درصد لقاح و درصد تخمهای چشمزده
اشاره کرد .فسفولیپیدها (لسیتین سویا) از سویی ،جزو

اعضاء تشکیلدهنده غشاء سلولی است و از سوی دیگر
موجب افزایش زرده سازی و انتقال مواد از کبد به تخمدان
و تخمکهای در حال رشد ،میشوند ( Jamali et al.,
;2019; Maneii et al., 2019; Lin et al., 2020

 .)Martins et al., 2020همچنین ویتامین  Cو
آستازانتین از ژنوم و غشاء سلولی در مقابل  ROSها و
پراکسیداسیون چربیها ،محافظت میکنند ( Dawood
 .)and Koshio, 2016; Lim et al., 2017در آبزیان،
مطالعات بسیاری به بررسی اثر تغذیه ویتامین ،C
آستازانتین و لسیتین سویا بر میزان هماوری پرداخته
است .برای مثال ،مولدین ماده ،Pseudotropheus acei
،Astacus leptodactylus ،Scylla tranquebarica
 Penaeus monodon ،Gadus morhuaو Carassius
 auratusکه با آستازانتین تغذیه شده بودند ،هماوری
بیشتری داشتند ( .)Lim et al., 2017بهعالوه،
مکملسازی جیرهغذایی با  400میلیگرم بر کیلوگرم
ویتامین  Cدر  Oreochromis niloricusافزایش
هماوری را بههمراه داشت (.)Suloma et al., 2017
همانند آستازانتین و ویتامین  ،Cافزودن فسفولیپید به
جیره غذایی توانست میزان هماوری را در Litopenaeus
Danio rerio ،)Maneii et al., 2019( vannamei
(،)Diogo et al., 2015; Martins et al., 2020
،)Yong et al., 2007( Oplegnathus fasicatus
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 )Blickley et al., 2014( Fundulus heteroclitusو
Wu et al., 2007; Sui et al., ( Eriocheir sinensis
 )2009افزایش دهد .نتایج این تحقیق نشان داد مولدین
ماده ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده با تیمارهای حاوی
ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا ،هماوری نسبی
باالتری نسبت به تیمار شاهد داشتند که با نتایج تحقیقات
مذکور مطابقت دارد.
در این تحقیق ،درصد لقاح و چشمزدگی تخمهای لقاح
یافته با مایع تخمدانی تمامی تیمارها ،بیشتر از آب شیرین
بود که با نتایج مطالعات انجام شده بر Salmo trutta
Salmo gairdneri ،)Hatef et al., 2009( caspius
(Litvak and ( Gadus morhua ،)Billard, 1983
Turner and ( Salvelinus alpinus )Trippel, 1998
 )Montgomerie, 2002و Ictalurus punctatus
( )Myers et al., 2020aهمخوانی دارد .مشخص شده
است که مایع تخمدانی ماهیان میتواند اثرات مثبتی بر
درصد ،سرعت ،نوع حرکت و مسیریابی اسپرمها به سمت
سوراخ میکروپیل تخمکها داشته باشد ،هرچند مکانیسم
آن کامل مشخص نشده است ( ;Johnson et al., 2020
.)Myers et al., 2020b; Zadmajid et al., 2019
مقدار معینی از تولید  ROSبرای بیان ژن ،سیگنال دهی
سلولی و هموستاز ردوکس ضروری است .تعادل بین تولید
 ROSها و  AAEیک عامل کلیدی برای هر عملکرد
متابولیک در مهرهداران است .حفظ این تعادل پیچیده یک
فرآیند سازنده مهم است و تأثیر خاصی بر تکثیر ،تمایز،
آپوپتوز و مرگ سلولی دارد ( Wang et al., 2017:
 .)Ribeiro et al., 2021نتایج این مطالعه نشان داد که
تغذیه مولدین ماده با ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین
سویا موجب افزایش  AAEمایع تخمدانی آنها میشود.
مطالعات متعددی به بررسی اثر تغذیه بر  AAEسرم و
بافتهای آبزیان پرداخته است ،اما اطالعاتی درباره AAE
مایع تخمدانی ماهیان وجود ندارد .از سویی ،افزایش
هماوری نسبی در این تحقیق میتواند یکی از عوامل
افزایش  AAEمایع تخمدانی باشد .از سوی دیگر ،بهنظر
میرسد منشأ پروتئینهای مایع تخمدانی از سرم خونی
ماهی بوده و آنزیمهای آنتیاکسیدانی نیز از جنس
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پروتئین هستند ( .)Zadmajid et al., 2019نقش تغذیه
با آستازانتین ) (Lim et al., 2017و ویتامین C
( )Dawood and Koshio, 2016بر افزایش  AAEسرم
خونی ماهیان بهخوبی مورد مطالعه قرار گرفته است.
همچنین لسیتین سویا حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع
است که عمالً میتواند موجب افزایش پراکسیداسیون
چربیها و تولید  ROSها گردد که متعاقباً موجب افزایش
 AAEدر سرم خونی ماهی میشود .بهتازگی نیز مشخص
شده است که تغذیه با لسیتین سویا منجر به افزایش
فعالیت و بیان ژنهای آنزیمهای آنتیاکسیدانی در آبزیان
مختلف میشود ( ;Jenabi Haghparast et al., 2019
 .)Ciji et al., 2021; Saleh et al., 2021همچنین
 Ribeiroو همکاران ( )2021احتمال دادند که افزایش
 AAEبهخصوص  SODو  ،GPxدر مایع تخمدانی به
منظور محافظت از اسپرمها باشد ،زیرا با رقیق شدن
اسپرم ،مقادیر آنتیاکسیدانهای محافظتی سمینال پالسما
کاهش مییابد.
طی مراحل مختلف فرایند تولیدمثل ROS ،ها و AAE
افزایش مییابند .برای مثال ،در مرحله اووالسیون ،افزایش
 ROSها از عوامل اصلی پارگی فولیکول و انتقال تخمک
(ها) به حفره شکمی است (.)Wang et al., 2017
همچنین افزایش  AAEدرون تخمک در حال رشد از
سویی ،مانع پیشرفت فرایند میوز  Iو از سوی دیگر بعد از
لقاح ،سبب افزایش  AAEبرای از سرگیری فرایند میوز II
در تخمک لقاحیافته میگردد (.)Ribeiro et al., 2021
طبق اطالعات نویسنده تا کنون تحقیقی بر  AAEمایع
تخمدانی بر موفقیت تولید مثلی ماهیان صورت نگرفته اما
در پستانداران مشخص شده است که افزایش ظرفیت
آنتیاکسیدانی مایع فولیکوالر اثرات مثبتی بر لقاح ،قابلیت
تفریخ و تکامل جنین دارد ( ;Mohammed et al., 2019
 .)Seyfettinoglu et al., 2022همچنین مشخص شده
است که افزایش اندازه تخمک با افزایش  AAEمایع
فولیکوالر همراه است که احتماالً به دلیل حفظ یکپارچگی
غشاء تخمک است .بهعالوه ،فعالیت  GPxدر مایع
فولیکوالر فولیکولهایی که توانایی لقاح داشتند ،بیشتر بود
( .)Wang et al., 2017محققان یک همبستگی مثبت
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قوی بین فعالیت آنزیم  SODمایع فولیکوالر و سطوح
استرادیول داخل فولیکولی یافتند که با قابلیت لقاح و
تکامل جنینی مرتبط بود (.)Ribeiro et al., 2021
همچنین در زمان تخمکگذاری ،تولید ROSها در
کمپلکسهای سلول-اووسیت افزایش مییابد و ممکن
است که کمپلکسهای سلول-اووسیت ایزوفرمهای مختلف
 SODرا برای رویدادهای آتی مانند لقاح و رشد اولیه
جنینی ذخیره کنند ( .)Wang et al., 2017این تحقیق
نشان داد که درصد لقاح و چشمزدگی تخمها در مایع
تخمدانی که  AAEبیشتری داشتند ،باالتر بود بهطوریکه
تیمارهای  C300A100L6و  C0A100L9دارای باالترین درصد
لقاح و چشمزدگی تخم بودند که با نتایج بهدست آمده در
مطالعات مذکور همسو میباشد.
افزایش هماوری نسبی در این تحقیق میتواند نشان از
افزایش متابولیسم تولید مثلی و دلیلی برای افزایش AAE
مایع تخمدانی باشد که حاصل تغذیه مولدین ماده ماهی
آزاد دریای خزر با ویتامین  ،Cآستازانتین و لسیتین سویا
میباشد .افزایش  AAEمایع تخمدانی با کاهش
پروکسیداسیون چربیها میتواند موجب افزایش پایداری
غشاء تخمکها گردد و نقش مثبتی در موفقیت لقاح
(محافظت از اسپرمها و بهبود مسیریابی آنها به سمت
سوراخ میکروپیل) و تکامل جنینی داشته باشد .طبق
مطالعات صورت گرفته( AAE ،بهخصوص  SODو )GPx
مایع فولیکوالر نقش مهمی در قابلیت لقاح و تکامل
جنینی دارند که با نتایج این تحقیق همسو میباشد .به
طور کلی ،میتوان بیان کرد که حفظ پایداری و تعادل در
سیستم آنتیاکسیدانی عامل مهمی در موفقیت تولید مثلی
است .مطابق نتایج این تحقیق افزودن  100میلیگرم بر
کیلوگرم آستازانتین به همراه حداقل  300میلیگرم در
کیلوگرم ویتامین  Cو حداقل  ۶درصد لسیتین سویا
میتواند موجب افزایش هماوری نسبی و افزایش  AAEو
قابلیت لقاحپذیری مایع تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر
شود .بهنظر میرسد ،سنجش  AAEمایع تخمدانی میتواند
نشانگر مناسبی برای سنجش کیفیت تخمکهای تولیدی

در ماهیان باشد که البته تحقیقات بیشتری برای تأیید این
فرضیه الزم است .همچنین تحقیقات بیشتری برای درک
رابطه بین تغذیه و  AAEمایع تخمدانی و تکامل جنین
در سنین مختلف مادهها و فصول تخمریزی مختلف،
ضروری است.
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ability and antioxidant indices in the ovarian fluids of Caspian trout (Salmo caspius)
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Abstract
In this study, the effects of dietary addition of vitamin C, astaxanthin, and lecithin on the
fertility ability (percentage of fertilization and eyed-eggs) and activity of SOD, CAT and GPx
in the ovarian fluids of Caspian trout (Salmo caspius) were investigated. For this purpose,
nine different experimental diets: C0A0L0 (0 mg kg-1 vitamin C, 0 mg kg-1 astaxanthin and 0%
soybean lecithin), C300A50L0, C700A100L0, C0A50L6, C300A100L6, C700A0L6, C0A100L9, C300A0L9,
and C700A50L9 were formulated and the broodstocks (2.51±0.05 kg) were fed for four months.
After sexual maturation and spawning, the ovarian fluids were isolated to measure the activity
of antioxidant enzymes (AAE) and to evaluate its fertilization ability. The sperm mixture of 9
male broodstocks was used to measure fertilization ability. The results showed an increase in
the relative fecundity and AAE in ovarian fluid. The lowest relative fecundity (680±38 eggs
per Kg of broodstock weight) and SOD, CAT, and GPx (816.33±67.60 u/ml, 1.29±0.40
nmol/min/ml and 1.06±0.08 nmol/min/ml, respectively) were observed in C0A0L0 which
significantly different from other treatments (p<0.05). The highest percentage of fertilization
and eyed-eggs were obtained in C300A100L6 (91.66±5.13% and 87.63±1.3%, respectively)
which significantly different from the freshwater treatment (77.66±4.16% and 47.86±5.1%,
respectively; p<0.05). According to the results of this research, adding of 300 mg kg-1 vitamin
C with 100 mg kg-1 astaxanthin and 6% lecithin can increase the relative fecundity,
fertilization ability and AAE in ovarian fluids of Caspian brown trout.
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