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مطالعه هيستوشيميايي وهيستولوژيک بافت تخمدان و كبد ماهي مولي ماده (  ،) Pociliae sphenopsدر سه گروه مولد،
پيش مولد و نابالغ
*
شبنم فراهانی و شهال جمیلی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چكيده
تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات هیستوشیمیایی و هیستولوژیک تخمدان و كبد ماهی مولی ماده در سه گروه سنی مولد ،پیش
مولد و نابالغ در تاریخ بهمن ماه  8899در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران انجام پذیرفت از هر گروه تعداد 80
عدد ماهی مولی جهت انجام مراحل هیستوشیمیایی در تعیین عناصر لیپید و پروتئین كل بافت مورد بررسی قرار گرفتنـد .تخمـدان هـا
وكبد های استحصال شده در ماهیان فوق الذكر در فریزری با دمای  -00تا زمان انجام آزمایشات نگهداری شدند .تعداد  81عدد مولی به
منظور انجام مراحل بافت شناسی و مشاهدات كیفی توسط میكروسكوپ نـوری( رنـ آمیـزی هماتوكسـیلین -ائـوزین ،رنـ آمیـزی
كلسیم Von- kossaورن آمیزی لیپید  ) Sudan- Black Bمورد بررسی قرار گرفتند.
با توجه به نتایج حاصل از آنالیز داده ها میزان لیپید و پروتئین تخمدان در هـر سـه گـروه مولـد( 4ماهـه) ،پـیش مولـد( 8ماهـه) و
نابالغ( 8/5تا  1ماهه) تفاوتهای معناداری( ) P<0.05از خود نشان دادند كه در این میان تخمدان گروه نابـالغ( ) a 8/581±0/141و (a
 ،پـیش مولـد)  ( b0/509±0/05و (( ab0/808±0/00و مولـد(  ) ab0/889± 0/000و (
)0/888±0/004
 ) b 0/008 ±00000به ترتیب بیشترین و كمترین میزان لیپید و پروتئین را به خود اختصـا دادنـد  .در بافـت كبـد نیـز اختالفـات
معنادار) ) P<0.05در میزان لیپید و پروتئین در هر سه گروه دیده شد .میزان پروتئین بافت كبد در گروه نابالغ( ( a 0/004 ±0/009از
گروه پیش مولد)  )b 0/014 ±0/008و مولد(  ) ab 0/088± 0/001باالتربود .اندازه گیری مقدار لیپید در بافت كبد ماهیان حـاكی از
بیشتر بودن این عنصردر گروه پیش مولد( (ab 8/047±0/810نسـبت بـه گـروه مولـد)( b8/171± 0/110و نابـالغ) 0/880±0/015
(aبود .رن آمیزی كلسیم در بافت های كبد و تخمدان نیز نشان دهنده افزایش تراكم این عنصر با نزدیک شدن به دوره بلوغ است.
واژه گان كليدي :مولی ماده  ،كبد ،تخمدان ،هیستوشیمی ،هیستولوژی.
*مسئول مكاتبهshabi.farahani@yahoo.com :

مقدمه
هیســتولوژی بــه مهالعــه بــافتی موجــودات زنــده از جملــه آبزیــان مــی پــردازد Nunomura .در ســال  8898بــه رو
ایمونوهیستوشیمیایی و هیستولوژی در سلول های كبدی ماهیان ماده بـالغ و نابـالغ ازخـانواده سـالمونیده شـامل( Oncorhynchus
 )Salvelinus leucomaenis ،Salmo gardineri ،ketaمحـل زرده سـازی را تعیـین نمـود Hara .در سـال  8894بـه رو
هیستوشیمی و هیستولوژی به مهالعه ویتلوژنین و مشتقات آن در كیسه زرده مـاهی اـار()Salvelinus leucomaenisپرداخـت.
 Parkerدر سال  8888با ارزیابی خـوا هیستوشـیمیایی و بیوشـیمیایی تومورهـای هپاتیـک(كبـدی)  50عـدد قـزل آالی رنگـین
كمان( )Oncorhynchus mykissو مهالعه تومورهای كبدی به تغییرات ساختاری كبد دسـت یافـت Gaspar.در سـال  8889بـه
رو هیستوشیمی و هیستولوژی به مهالعه غدد سلولی در تفریخ جنین قزل آالی رنگین كمان ( )Oncorhynchus mykissدسـت
یافت Sisekkoprucu.و  Koprucuدر سال  1001به رو ایمونوهیستوشیمی هورمون های پپتیدی در سلول های اندوكرین ارگان
های روده ای – معدی  85نمونه ماهی نیل( )Oreachromis niloticusرا تعیین كردند Vandervan .در سال  1008بـه ارزیـابی
هیستوشــیمی و ایمونوشــیمی  mRNAزبــرای ( )Deniorerioپرداخــت Ortiz .در ســال  1009خصوصــیات هیستوشــیمیایی و
ایمونوهیستوشیمی تخمک و زرده در ماهی دم شمشیری (  )Xiphias gladiusرا مهالعه كـرد Cirrascaffو  Scusselدر سـال
 1009ساختارهیستوشیمیایی گربه ماهی كانال ) )Ictalurus punctatusرا آنالیز نمودند.
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از آنجا كه در ماهیان استخو انی ،رشد و ساختار پروتئینی كیسه زرده به طور عمده به سنتز هورمونی و جذب اگزوژینـو پـروتئین هـا
توسط تخمدان بستگی دارد كه در نهایت این تغییرات سبب رشد و نمو جنین شده و مهم ترین منابع در تامین مواد مغـذی مـورد نیـاز
تخم می باشد ،لذا توسط بررسی هیستولوژی(مهالعات بافت شناسی) و هیستوشیمی كبد( به عنوان اندامی كه نقـش بسـیار مهمـی در
متابولیسم لیپید ها ،جذب عناصر مختلف ،اكسیداسیون ،انجام تبادالت اسید هـای اـرب و تخمـدان مـاهی مـولی( Gymnovarian,
 Acynchoronousبا اند مرحله تخمریزی در سال و تخمدان فاقد حفره) بالغ ،پیش مولد و نابالغ (به عنوان یک ماهی در دستر و
ارزان قیمت اما در عین حال با اهمیت در ماهیان زینتی به سبب دوره تكثیر كوتاه مدت  8تا  1ماهه و ساز گار شدن با شرایط محیهی)
می توان در مقیاسی كواک با تهیه رژیم غذایی كارامد موجبات رشد بیشتر ماهیان را فراهم آورد .در نهایت می توان نتایج حاصل از این
تحقیق را به ماهیان مولد و بزرگ اقتصادی كه امكان استفاده از آنها در شرایط آزمایشگاهی به دلیل كمبـود فاـای مكفـی تقریبـا غیـر
ممكن است تعمیم داد.
مواد و روش ها
ماهیان مولی ماده كه در گروههای سنی مولد( 4ماهه)،پیش مولد( 8ماهه) و نابالغ( 805تا  1ماهه) به تعداد  80عدد ( هر گروه 80عدد
ماهی مولی) جهت انجام بررسی های هیستوشیمیایی (اندازه گیری لیپید وپروتئین ) و  81عدد ماهی مولی ( هر گروه  4عدد جهت
بررسی های هیستولوژی و تهیه الم و رن امیزی كلسیم  ،هماتوكسیلین -ائوزین و لیپید ) لحاظ گردید .دما  18درجه سانتی گرادpH،
آب اكواریوم  ، 9سختی  ،ppm 800حجم آبگیری آكواریومها  78/1لیتر بود .مولی ها به نور مستقیم خورشید نیازی ندارند .هیچ ماده
دارویی به آب آكواریوم ها افزوده نشد .درمرحله بعد ماهیان بیومتری و كالبد شكافی شدند و تخمدان ها و كبد ها جهت انجام مراحل
هیستولوژی درفریزری با دمای  -00درجه سانتی گراد نگهداری شدند)  .) Liang etal. 2004در ادامه پس از آماده سازی بافت ها به
منظ ور مشاهده هسته و سیتوپالسم سلول ها  ،كلسیم و لیپید به ترتیب از رو های رن آمیزی هماتوكسیلین -هریس – ائوزین،
 von-kossaو  Sudan blak Bاستفاده شد(پوستی و مرادی .)8895 ،در مرحله بعد اندازه گیری لیپید و پروتئین در بافتها انجام
پذیرفت .در محاسبه مقدار لیپید از اتردوپترول با نقهه جو  70-40درجه سانتی گراد استفاده شد كه در اثر سرد شدن به صورت
قهرات مایع داخل جداكننده بر گشته و اربی موجود در بافت را در خود حل می نماید .پس از اینكه حجم اتر در داخل جداكننده به
مقدار معینی رسید  ،از لوله های جداری دوباره داخل بالن می شود و این عمل ساعت ها ادامه یافت تا اربی بافت كامال استخراج شود.
در محاسبه مقدار پروتئین نیز از رو ماكروكلدال استفاده شد كه در این مرحله بافت را در كاغذ صافی وزن كرده و در داخل بالن هام
انداخته ،سپس كاتالیزور و اسید سولفوریک غلیظ را به آن اضافه نموده و حرارت داده شد تا زمانی كه مایع زالل و بی رنگی حاصل شود
پس از تمام شدن مرحله هام و سرد شدن بالن در حدود  1/8حجم آن آب مقهر و  50میلی لیتر اسید بوریک در داخل یک ارلن مایر
ریخته و اند قهره معرف پروتئین قرمز رن به آن اضافه شد تا رن قرمز به رن فیروزه ای تبدیل شود سپس آنرا با اسید سولفوریک
تیتر كرده تا رن پوست پیازی حاصل شود ) .)AOAC. 1996
 × 100وزن بالن خالی -وزن بالن اربی = درصدلیپید
گرم وزن بافت
= V×N×14 ×100درصد نیتروژن بافت
و
= %N ×6/2درصد پروتئین بافـت
SD×1000
الزم به ذكر است كه گروه بندی ماهیان به سه دسته مولد ،پیش مولد و نابالغ بر اسا سن ،طول و وزن بدن ،پهنـای شـكم و در آخـر
رسیدگی تخمدان ها انجام شد.
جهت مهالعه وبررسی اقالم آماری (میانگین و انحراف معیار وزن كبد و تخمدان ماهیان در هر سه گروه) و بررسی تفاوت های معنادار در
میزان عناصر موجود در هر دو بافت مذكور از نرم افزار  Excelو  (spssنسخه  ،) 8805آزمون  One Way ANOVAو تست تـوكی
استفاده گردید.
نتايج
مراحل انجام آزمایشات تحقیق حاضر به دو قسمت هیستوشیمیایی( اندازه گیری عناصر در بافت) و بافت شناسی تقسـیم شـد .نخسـت
نتایج حاصل از آنالیز آماری داده های مرحله اول در قالب اندازه گیری لیپید و پروتئین انجام پذیرفت و بر اسا آن نمودارهای مربوطـه
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رسم گردید .در مرحله دوم ،به منظور مشاهدات كیفی توسط میكروسكوپ نوری رن آمیزیهای ( Sudan Black Bمشاهده لیپید)و
(Von- kossaمشاهده كلسیم) و هماتوكسیلین -ائوزین(مشاهده هسته و سیتوپالسم) انجام شد.
نتایج بررسی درصد لیپید و پروتئین بافت تخمدان و كبد در هر سه گروه حاكی از وجود اختالف معنادار (  )P<0.000میان آنها است
كه بر این اسا گروه نابالغ(8/581 ± 0/141aدرصد (از گروه پیش مولد  ./509±0/05(bدرصد) و مولد  0/889±0/000( abدرصد)
مقدار باالتر لیپید در تخمدان را نشان دادند .بررسی درصد پروتئین تخمدان نشان داد كه گروه نابالغ 0/888±0/004(aدرصد) از گروه
پیش مولد  0/808±0/000(abدرصد) و مولد  0/008±000(bدرصد) پروتئین باالتری داشتند .محاسبه درصد لیپید بافت كبد نشان داد
كه گروه پیش مولد 8/047±00810 (abدرصد) از گروه مولد 8/171±0/110(bدرصد) و نابالغ)0/880%±0/015(aدرصد لیپید باالتری
دارند .برآورد درصد پروتئین كبد نیز بیان كرد كه گروه نابالغ 0/004±0/009(aدرصد) از گروه پیش مولد 0/014±0/008(bدرصد) و
مولد  0/088 ± 0/001 (abدرصد) مقدار باالتر پروتئین را داشتند.
جدول :8داده های حاصل از وزن و طول بدن و كبد و تخمدان گروه مولد ،پیش مولد و نابالغ
وزن تخمدان()gr

وزن كبد() gr

طول كل بدن() cm

وزن كل بدن() gr

گروه های سنی

0/894 ±0/880

0/004 ±0/088

5/008 ±0/48

8/849± 8/81

مولد

0/098 ±00/050

0/004±0/099

5/188±0/505

1/787±0/988

پیش مولد

0/088 ±0/04

0/049±0/081

5/184±0/188

1/478±0/885

نابالغ

جدول  -1درصد لیپید و پروتئین موجود در بافت كبد و تخمدان گروه های مولد ،پیش مولد و نابالغ
درصد پروتئین
تخمدان
P<0/000

درصد پروتئین كبد
P< 0/000

درصد لیپید تخمدان
P<0/000

درصد لیپیدكبد
P<0/08

گروه های سنی

b0/008 ±0/000

ab0/088 ± 0/001

ab0/889 ±0/000

b 8/171±0/110

مولد

ab 0/808±0/00

b 0/014±0/008

b 0/509±0/05

ab 8/047±0/810

پیش مولد

a0/888 ±0/004

a 0/004±0/009

a 8/581±0/141

a 0/880±0/015

نابالغ

نتایج حاصل از رن آمیزی سودان بلک  Bدر بافت كبد مولی های ماده نشان می دهد كه تجمعات لیپیدی در بافت به رن قهوه ای
مایل به سیاه هستند و بر اسا مهالعات كمی و كیفی در گروه پیش مولد مقادیر باالتری لیپید نسبت به دو گروه مولد و نابالغ وجود
دارد(شكل .)8

بافت تخمدان نابالغ×0111

بافت تخمدان پيش مولد ×0111

بافت تخمدان مولد×0111

شكل  -2بافت تخمدان مولي و تجمع ليپيدي در سه گروه مولد ،پيش مولد و نا بالغ
نتایج حاصل از رن آمیزی سودان بلک  Bدر بافت تخمدان مولی های ماده نشان می دهد كه تجمعات لیپیدی در بافت به رن قهوه
ای مایل به سیاه هستند و بر اسا مهالعات كمی و كیفی در گروه نابالغ مقادیر باالتری لیپید نسبت به دو گروه پیش مولد و مولد
وجود دارد(شكل .)1
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نتایج حاصل از رن آمیزی Von-kossaدر بافت كبد مولی های ماده نشان می دهد كه ذخایر كلسیمی در بافت به رن قهوه ای
تیره و هسته و سایر مواد ساختمانی سلول به رن قرمز كم رن هستند وبر اسا مشاهدات بافت شناسی ،كلسیم در بافت ماهیان
مولد و پیشمولد از گروه نابالغ بیشتر است(شكل .)8

بافت كبد نابالغ×011

بافت كبد پيش مولد×011

بافت كبد مولد ×011

شكل  -3بافت كبد مولي ماده وذخاير كلسيمي در سه گروه مولد ،پيش مولد و كبد
نتایج حاصل از رن آمیزی Von-kossaدر بافت تخمدان مولی های ماده نشان می دهد كه ذخایر كلسیمی در بافت به رن قهوه ای
تیره و هسته و سایر مواد ساختمانی سلول به رن قرمز كم رن هستند وبر اسا مشاهدات بافت شناسی ،كلسیم در بافت ماهیان مولد
و پیشمولد از گروه نابالغ بیشتر است (شكل .)4

تخمدان نا بالغ×8000

تخمدان پیش مولد×8000

تخمدان مولد ×8000

شكل  -4بافت تخمدان ماهي مولي و ذخاير كلسيمي در سه گروه مولد ،پيش مولد ونا بالغ
نتایج حاصل از رن آمیزی هماتوكسیلین -ائوزین در بافت كبد مولی های ماده نشان می دهد كه هسته در بافت  ،آبی رن
سیتوپالسم و سایر سلول ها صورتی رن هستند(شكل .)5

بافت تخمدان نابالغ×011

بافت تخمدان پيش مولد×011

و

بافت تخمدان مولد×011

تخمدان  :0-02تخمدان نابالغ ×0111

تصوير  :0-00تخمدان پيش مولد×0111

تصوير  :0-01تخمدان مولد×0111

بافت كبد نابالغ×011

باقت كبد پيش مولد×011

بافت كبد مولد×011

شكل -5بافت كبد ماهي مولي ماده در رنگ آميزي هماتوكسيلين-ائوزين
نتایج حاصل از رن آمیزی هماتوكسیلین -ائوزین در بافت تخمدان مولی های ماده نشان گر دورائر بزرگ (اووسیت بالغ ) ،فاای خالی(
بافت استروما ) و سلول های نابالغ در تخمدان( اووگونی ها) هستند(شكل .)7

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال پنجم/شماره سوم/پاییز 98

بافت تخمدان نا بالغ×400

بافت تخمدان پیش مولد ×400
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بافت تخمدان مولد ×400

شكل  -6بافت تخمدان ماهي مولي در رنگ آميزي هما توكسيلين-ائوزين
بحث و نتيجه گيري
بررسی نتایج حاصل از آنالیز آماری لیپید در این تحقیق در بافت كبد بر اسا رو سوكسله نشان داد كه اختالف معنـاداری( 0/08
) میان درصد لیپید كل سه گروه مولد ،پیش مولد و نابالغ وجود دارد  .در این میان گروه پیش مولد با محتوای لیپید 810
<P
 8/ 047 ± 0/درصد ،گروه بالغ با محتوای لیپید  8/ 171 ± 0/ 110درصد و گروه نابالغ با محتوای لیپید  0/ 880 ± 0/0 15درصـد بـه
ترتیب بیشترین و كمترین مقادیر لیپید را در این بررسی به خود اختصا دادنددر بافت تخمدان نیز اختالف معنـادار ) P< 0/000
(در بین هر سه گروه دیده شد و گروه نابالغ با محتوای لیپید  8/581 ±0/141درصد  ،گروه پـیش مولـد بـا لیپیـد  b0/509±0/05و
گروه مولد با  0/889 ±0/000درصد به ترتیب بیشترین و كمترین میزان لیپید در تخمدان را به خود اختصا می دهند.
 Segner and Wittدر سال  8880دریافتند كه افزایش لیپید در كبد) Turbot (Scophthalmus maximusدر ماهیانی كـه بـا
جیره  80درصد و  11درصد تغذیه شدند از ماهیانی كه با جیره  85درصد لیپید تغذیه شدند ،پس از شروع نوزادی ممكن است به دلیل
تغییرات غذایی و مقاومت نسبت به سندرومهای پاتولوژیک باشد .در تحقیق حاضر نیـز محتـوای لیپیـد كبـد پـس از دوره نابـالغ رو بـه
افزایش نهاد Kauslik .در سال  8880با مهالعه بر روی ماهیان دریایی دریافت كه مقادیر باالی لیپید در كبد به منظور آداپتاسیون بـا
شرایط محیهی جدید در آب هایی با دمای پایین (با غنای غذایی باال) ذخیره و نگهداری می شود بنابراین تغییرات در جیره غذایی مـی
تواند در رشد بافت هایی از قبیل كبد  ،پوست  ،كلیه و تخمدان تاثیر گذار باشد و در جیره با  11درصد لیپید میزان رشد و مقدار لیپید
در بافت ها افزایش و با  10درصد لیپید میزان رشد و مقدار آن كاهش یافت.در تحقیق حاضررشد گنادها مورد بررسی قـرار نگرفـت امـا
مقدار لیپید درتخمدان گروه نابالغ ،بیشترین و در گروه مولد كمترین مقدار را داشت.
مهالعاتی كه  Rainuzzoو همكاران در سال  8889بر روی اهمیت لیپیدها در الرو ماهیان دریایی انجام دادند حـاكی از آن اسـت كـه
حاور لیپیدها در دوره های الروی در تخمدان سبب افزایش كیفیت تخم ریزی  ،سرعت بخشیدن به لقاح و هـچ خواهـد شـد  .در ایـن
تحقیق نیز حاور بیشتر لیپید ها در تخمدان گروه نابالغ با مهلب فوق مهابقت دارد Caballero .و همكاران در سال  8888با بررسی
اثرات تركیبی سهوح لیپید در جیره غذایی و تاثیر آن بر بافت كبد  8840عدد ماهی ) Seabream(Sparu aurataبـا وزن متوسـط
 00 grو تغذیه آنها با  1گروه غذایی  85درصد و  11درصد تا  10درصد لیپید به این نتایج دست یافتند كه كبد ماهیانی كـه بـا لیپیـد
كمتری تغذیه شده باشند لیپید كمتری ذخیره خواهد شد و در نهایت رشد و انرژی كمتری خواهند داشت  .از اینرو نیازمند اسـتفاده از
پروتئین بیشتر جهت تامین انرژی خود را دارند .میتوان بیان كرد كه پاسخهای فیزیولوژیک كبد نسبت به دسترسی به اربی هـا سـبب
می شود كه این اندام به عنوان یک انبار ذخیره انرژی تلقی گردد.در تحقیق حاضر بافت كبد گروه پیش مولـد بیشـترین و گـروه نابـالغ
كمترین مقدار لیپید را در خود نشان دادند .بر طبق مهالعات  Shiraiو همكاران در سال  1000بر روی محتـوای عناصـر بافـت كبـد و
تخمدان ماهی )Silurus asotus( Cat fishمشخص شد كه میزان لیپید تخمدان در ماهیان بـالغ كـم( 0/8±8/7درصـد )و در دوره
 (1/8±8/8 )post- spawningافزایش می یابد .در كبد نیز میزان لیپید مولـدین از 5/8± 0/8بـه  8/1±0/7درصـد در دوره post-
 spawningرسید .درتحقیق حاضر نیز تخمدان گروه نابالغ از گروه پیش مولد و مولد لیپید بیشتری را در خود نشان داد امـا در كبـد
گروه پیش مولد ،مولد و نابالغ به ترتیب بیشترین و كمترین مقادیر لیپید مشاهده شد.
بر اسا تحقیقات  Min leeدر سال  1000كه بر روی غذادهی با پلت مرطوب یـا خشـک بـر رویRock )Sebastes schlegeli
 fishهایی با وزن  5/0 grانجام داد به این نتایج رسید كه با افزایش دفعات غذادهی میزان لیپید در كبد و ماهیچه ها به طور معنـاداری
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افزایش می یابد .در بررسی حاضر بر روی كبد مولی های ماده گروه پیش مولد ،مولد و نابالغ به ترتیب بیشترین و كمترین مقادیر را بـه
خود اختصا دادند.
 Njin koueو همكاران با تحقیق بر روی محتوای لیپیدها و اسیدهای ارب در ماهیچه كبد و پوست ماهیان خوراكی( 80±0/8درصد)
 81 ±0/8) ,Sardinella madernesisدرصد ) S . auritaو (  9 ± 0/7درصد ( Cephalopholis taeniopsدر سال  1008به
این نتایج دست یافتند كه محتوای لیپید در كبد این سه ماهی با تغییر فصول تغییر یافت  .با افزایش فـرا جوشـی در دریاهـا بـه سـبب
ازدیاد دسترسی به عناصر غذایی  ،لیپیدها افزایش و با افزایش دما محتوای لیپید كبد كاهش می یابـد  .بـدین ترتیـب عوامـل مـوثر در
محتوای لیپید در تمامی بافت ها از جمله كبد  ،پوست و كلیه و تخمدان را می توان به تغییر فصل  ،دما  ،جیره غذایی جنسیت  ،سـن و
اندازه ماهیان مرتبط دانست .در تحقیق حاضر كبد گروه پیش مولد ،مولد و نابالغ به ترتیب بیشترین و كمترین مقدار لیپیـد را بـه خـود
اختصا دادند.
مهالعات  Korsgaard and Petersonدر سال  1008بر روی متابولیسم لیپید و كربوهیدرات در طول مرحله بارداری مارماهی Eel
 )Zoarces viviparous) poutنشان داد كه بیشترین میزان لیپید كبد قبل از مرحله ویتیلوژنزیز یافت مـی شـود و در طـول دوره
بارداری كبد از لیپید و گلیكوژن خالی است ( پس از دوره بلوغ در زمانی كه نزدیک به زایمان ماهیان زنده زا است ) در این حـال لیپیـد
كل و فسفولیپید در خون تجمع می كند و استرادیول ها در زمان بارداری زایمان منجر به افزایش ویتیلـوژنین در خـون مـی شـوند .در
مه العه حاضر بیشترین میزان لیپید دركبد در دوره پیش مولد ( قبل از زایمان مولی های ماده یافت شد) مولـد و نابـالغ یافـت شـد .بـر
اسا تحقیقاتی كه  Ayesو همكاران در سال  1007بر روی  890بافت ماهی  8تا  1سـاله شـامل( Cyprinus carpio, Silurus
) glanis, Alburnus escherichiiدر دریااه  Sarivarتركیه انجام دادند به این نتایج رسیدند كـه اسـتر هـای فیزیولوژیـک و
آ لودگی های محیهی در طول دوره های پرور و نگهداری مهمترین عوامل در تغییر ساختارهای هیستولوژیک مـی باشـند كـه نهایتـا
سبب تغییر در متابولیسم و سهوح سلولی می شوند و كبد اندامی بود كه بیشترین تغییرات فوق الذكر را در خود نشان داد.
مهالعات  Grisdaleو همكاران در سال  1009پیرامون تاثیرات پروتئین و لیپید جیره در كارایی غذا در بافـت هـای بـدن مـاهی كـاد
اقیانو اطلس( ) Cadus morhuaنشان داد كه كارایی غذا با كربوهیدرات های موجود در جیره و بافت ها رابهـه عكـس و بـا لیپیـد
موجود در جیره رابهه مستقی م دارد از اینرو كربوهیدرات نمی تواند جانشین خوبی در تامین لیپید مورد نیاز ابزیان باشد .اما قادر خواهد
بود تا حدی در تامین انرژی به پروتئین ها كمک رسانی كنند و جایگزین پروتئین جیره شوند.
بر اسا شواهد و مهالعات انجام شده در تحقیق حاضر می توان اذعان داشت كه لیپید قبل از دوره اول غذادهی در تامین انرژی ماهیان
نسبت به پروتئین و كربوهیدرات ها از اهمیت باالیی برخوردار است این مسئله را می توان یكی از عمده ترین دالیـل افـزایش لیپیـد در
تخمدان های ماهیان نابالغ نسبت به دو گروه پیش مولد و مولد دانست  .طبیعتاُ گروه پیش مولد بنابر اهمیت زرده سازی بیشتر نسـبت
به بالغینی كه در اب تدای مرحله تخم ریزی قرار دارند به لیپید بیشتری نیازمندند كه این میزان لیپید از طریق كبد تامین خواهد شد كـه
نتایج حاصل از لیپید در كبد گروه های پیش مولد و مولد خود بر این مهالب صحه می گذارد .از طرفی می توان این طور بیان كـرد كـه
در گروه های ناب الغ و الروی ماهی مولی قادر به تامین لیپید مورد نیاز تخمدان های خود از طریق جیره غذایی هستند و به دلیل كامـل
نشدن فرایند ویتیلوژنزیز در كبد احتماال قادر نخواهد بود در این مرحله از انتقال لیپید به تخمدان نقش حمایت كننده داشته باشـد  .در
مولی ها نیز از دوره ناب الغ میزان لیپید تخمدان شروع به افزایش می كند تا ضامن رشد بیشتر الروها و تخمـدان هـای آنهـا و در آینـده
تامین كننده بقا و ماندگاری بیشتر آنها باشد  .اما پس از آن شروع به افت می كند .نیاز به لیپید زمانی بیشتر احسا می شود كـه نیـاز
به رسیدگی بیشتر تخمدان ها باشد  .در دوره پیش مولد و مولد اون تخمدان ها به حد مناسبی از رسیدگی رسـیدند میـزان لیپیـد در
آنها كمتر است البته پس از دوره تخم ریزی مجددا لیپید در بعای از ماهیان مانند ) Cat fish)Silurus asotusها افزایش می یابـد
تا تامین كننده نیاز تخمک ها در شروع فصل تخم ریزی بعدی باشد .
آنالیز آماری داده های این تحقیق نشان می دهد كه اختالف معناداری ( )P<0/000بین درصد پروتئین در بافت كبد در هر سه گـروه
وجود دارد و از طرفی میزان این عنصر در گروه نابالغ (  ) 0/004 ±0/009از گـروه پـیش مولـد ( ) 0/014 ±0/008ومولـد ( 0/001
 )0/088±بیشتر بود  .آنالیز پروتئین تخمدان نشان داد كه میـزان پـروتئین در گـروه نابـالغ ( )0/888±0/004از دو گـروه پـیش مولـد
( )0/808±0/00و مولد ()0/008 ±0/000بیشتر بود و اختالف معناداری(  ) P<0/000در هر سه گروه مشاهده شد.
بر اسا نتایج بدست امده از تحقیقات  Fageriundو همكاران در سال  8891پروتئین نقش موثری را در جیره غذایی ایفا می كند و
حاور بیشتر این ماده بیوشیمیایی در كبد عالوه بر رشد محركی برای ساخت فسفولیپیدهایی از قبیل ویتیلن می تواند باشد.
 Fernandezدر سال  8880با مهالعه گناد توتیای  Paracentrotus lividusدریافـت كـه تغییـرات فصـول  ،جیـره و فاكتورهـای
فیزیكی می تواند تجمع پروتئین در تركیبات گنادها ( بیاه و تخمدان) را تحت تاثیر قـرار دهـد  .مـثال  Seaurchinسـاكن در خلـیج
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مكزیک از  Seaurchinهای ی كه در دمای باالتر و پایین تر پرور داده شده بودند محتوای پروتئین بیشتری را داشتند و فعالیت هـای
گامتی بیشتری داشتند در تحقیق حاضر نیز میزان پروتئین در گروه نابالغ از گروه پیش مولد و مولد بیشتر بود.
بر اسا تحقیقات  Min leeو همكاران در سال  1000پیرامون تاثیرات دفعات غذادهی و رطوبت جیره بر رشـد و محتـوای تركیبـات
بدن به این نتایج رسیدند كه افزایش دفعات غذادهی تاثیر معنادری بر محتوای پروتئین ماهیچه ها نداشت.
بــر اســا مهالعــات  Hammerو همكــاران در ســال  1005بــر روی تــاثیر پــروتئین و كربوهیــدرات جیــره بــر تركیبــات
بیوشیمیایی) Seaurchin )Lytechinnus variegatesدریافتند كه افزایش پروتئین ها در جیره سبب افزایش پروتئین در گنادها و
افزایش حجم و اندازه گامت ها ( اسپرم و اووسایت ها) شد  .این مهالعه نشان میدهد كه پروتئین ذخیره شده در گنادهـا بـا پـروتئین
جیره رابهه مستقیم و با كربوهیدرات جیره رابهه غیرمستقیم دارد .در تحقیق حاضر تنها به بررسی میزان پـروتئین در تخمـدان مـاهی
مولی ماده پرداخته شد كه از این میان گروه نابالغ (  0/888 ± 0/004درصد) از دو گروه پیش مولد (  0/808 ± 0/000درصد ) و مولد
(  0/008 ± 0/000درصد ) بیشتر بود و اختالف معناداری در هر سه گروه مشاهده شد.
با توجه به نقش این عنصر در رشد  ،تولید مثل و محرک ساخت فسفولیپیدهایی از قبیل ویتیلن و تولید گامتهـایی بـا مانـدگاری بـاال و
اندازه بزرگتر و رابههای كه پروتئین های جیره با پروتئین های كبد و گناد دارد می توان اذعان داشت كه احتماال حاور این عنصـر بـه
مقدار بیشتر در گروه نابالغ و در دو گروه دیگر به سبب اهمیت و نیاز به انرژی و رشد و در تخمدان ها به سبب آمادگی بیشتر در جهـت
تولید گامت هایی با مقاومت باالتر است  .مسلما این گروه نابالغ در آینده با حفظ و كنتـرل شـرایط آزمایشـگاهی فعالیـت هـای گـامتی
موثرتری را از خود نشان خواهند داد و در پدیده تولید مثل موفق تر عمل می كنند  .این نتایج می تواند به منزله تمایل بیشتر مولی هـا
به غذاهایی با درصد پروتئین و لیپید خام باالتر به منظور نیل به اهداف فوق باشد  .از طرفی با حفظ دمای مهلوب مشابه دمای طبیعـی
مولی ها در محیط پرورشی (  11تا  18درجه سانتی گراد ) می توان با حفظ میزان مناسب پروتئین در جیره فعالیتهای گامتی و گنادی
را بهبود بخشید.
تنظیم كلسیم در ماهیان به لحاظ قابلیت دسترسی به كلسم محیط با مهره داران خشكی متفاوت است .ماهیان عالوه بـر كلسـیم جیـره
غذایی به كلسیم موجود درآب نیز دسترسی دارند كه تقریبا در آب دریا میزان آن  80 mmolبه ازای هر لیتر است كه بـه میـزان قابـل
توجهی بیشتر از یون كلسیم موجود در سلول هاست یا در آب شیرین 0/8 ،تا  4میلی مول به ازای هر لیتر است كه مشـابه یـا كمتـر از
غلظت های داخلی سلول است (ستاری. )8898 ،
كمبود مواد مغذی ماكرو مانند كلسیم سبب افزایش استر های فیزیولوژیک و كاهش توان تولید مثلی تخمک در آبزیان شده و كیفیت
و تركیب تخمها را دگرگون می كند  .یكی دیگر از نقش های مهم كلسیم مرتبط بودن با پدیده ویتلوژنز و بلوغ جنسی ماهیان اسـت .در
بلوغ تخمدان ها نیز كلسیم به طور مستقیم در افزایش میزان  GTH-ІІنقش ندارد ،بلكه محرک اصلی آن  GnRHاست.
بر اسا مهالعات و مشاهدات كیفی و بافت شناسی انجام شده از طریق رو رن امیزی  Von-Kossaدر تخمدان های مولی مولد ،
پیش مولد و نابالغ می توان دریافت كه میزان كیفی این عنصر در بافت كبد و تخمدان ماهیان مولد و پیش مولد از گـروه نابـالغ بیشـتر
است  .میزان كلسیم در بافت های آبزیان از جمله كبد و تخمدان ،تحت تاثیر شیمی آب  ،نوع گونه  ،بلوغ و به میزان كمتری تحت تاثیر
جیره های غذایی است زیرا كه آبزیان كلسیم مورد نیاز در پروسه های فیزیولوژیک خود را از محیط آبی دریافت می كنند  .به طور كلـی
می توان این طور اذعان داشت كه تغییرات كلسیم در بافت های تخمدان و كبد می تواند به عنوان شاهدی در تعیین تخم ریزی و تولید
مثل ماهیان به حساب آید.
بر اسا مهالعات  Fletcherو  Kingدر سال  8800میزان عنصر كلسیم در كبد ماهی  Sacheye salmonدر طول مهاجرت برای
تخم ریزی افزایش می یابد .مهالعات انجام شده توسط  Hoarو همكاران در سال  8898روی ماهی قزل االی رنگین كمان نیز حاكی از
ارتباط كلسیم با پدیده ویتیلوژنز و میزان هورمون استروژن است ،كه با پدیده های بلوغ جنسی و ویتیلـوژنز ماهیـان مـرتبط اسـت  .بـر
اسا مهالعات  Tsaiو  Wangدر سال  1000نیز می توان دریافت كه در جنس ماده به سـبب هورمـون اسـتروژن و القـای افـزایش
كلسیم در خون  ،میزان كلسیم بیشتر از نر بوده است و با بلوغ نهایی اووسیتها  ،عنصر كلسیم در خون افزایش می یابد  .مهالعات انجـام
شده توسط  Evansو همكاران در سال  8889نیز نتایج مشابهی را در خصو غلات كلسیم در زمان بلوغ نهایی اووسیت ها نشان می
دهد Sarasquete .و همكاران در سال  1001نیز بیان كردند كه كلسیم در ارتباط با تولید ویتیلوژنز در ماهیان نیز عمل می كند .
به طور كلی می ت وان بیان كرد كه مقدار لیپید در كبد گروه پیش مولد از گروه مولد و نابالغ ،و در تخمدان گروه نابالغ از دو گروه پـیش
مولد و مولد بیشتر بود .درصدپروتئین نیز در هر دو بافت كبد و تخمدان گروه نابالغ از پیش مولد و مولد بیشتر بود .رن آمیـزی von-
 kossaدر بررسی یون كلسی م در هر دو بافت حاكی از افزایش این عنصر در گروه مولد و پیش مولد نسبت به گرو نابالغ است.
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