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تغییرات فعالیت آنزیمهای گوارشی کپور نقرهای Hypophthalmichthys molitrix

( )Valenciennes, 1844طی مراحل رشد و نمو جنینی و الروی
فروزان چوبیان*1و ،2بابک تیزکار ،3مهران آوخ ،3عسگر

زحمتکش3

1دانشآموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی آبزیان ،مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم
و صنایع شیالتی میرزا کوچک خان ،رشت ،ایران
2کارشناس موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران
3استادیار گروه شیالت ،مرکز تح قیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،رشت ،ایران
تاریخ ارسال 99/11/9 :؛ تاریخ پذیرش99/11/19 :
چکیده
مطالعه فعالیت آنزیمهای گوارشی در ماهیان ،جهت پی بردن به مقدار فعالیت آنزیمی و آگاهی از قدرت
هضم آن ،امری بسیار ضروری است .مطالعه حاضر نیز با هدف تعیین تغییرات آنزیمهای گوارشی در تخم لقاح
یافته و الرو در قبل و بعد از جذب کیسه زرده کپور نقرهای ( )H. molitrixانجام گردید .بدینمنظور نمونه-
برداری از مراحل مختلف الروی در مراحل تخم لقاح یافته ،شروع مرحله گاستروالسیون و زمان تفریخ و مرحله
الروی در مرحله جذب دو سوم کیسهزرده ،در مرحله شروع تغذیه فعال و سه روز پس از تغذیه فعال
نمونهبرداری انجام شد .در این تحقیق میزان آنزیم آمیالز ،به روش دستی و میزان آنزیم لیپاز به روش آنزیمی و
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد .فعالیت اختصاصی لیپاز در الرو سه روز پس از تغذیه
فعال به شکل معنیداری بیش از سایر مراحل بود .فعالیت اختصاصی آنزیم آمیالز در الرو سه روز پس از تغذیه
فعال به شکل معنیداری بیش از سایر مراحل بود و اختالف معنیدار آماری مشاهده شد .بطورکلی فعالیت

واژههای کلیدی ،H. molitrix :الرو ،آنتوژنی ،فعالیت آنزیمی ،آمیالز ،لیپاز
*نویسنده مسئولfchubian_59@yahoo.com :
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اختصاصی آنزیمهای آمیالز و لیپاز طی مراحل نمونهبرداری روند افزایشی نشان داد.

نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی /دوره پنجم ،شماره اول ،بهار 69

مقدمه
در تکثیر و پرورش مصنوعی ماهیان ،آگاهی از فعالیت آنزیمهای گوارشی طی مراحل رشلد و نملو
بسیار ضروری است .زیرا مراح جنینی و الروی از حساسترین مراح ملیباشلند و اطالعلات حاصل
میتواند در تعیین زمان مناسب جهت تغییر تغذیه از غذای زنده به غذای کنستانتره و محلدودیتهلای
مرتبط با استفاده از رژیمهای غلذایی دسلتی ملو ر وا لع شلود (.)Alvarez-Gonzalez et al., 2006
فعالیت آنزیم های گوارشی شاخص خوبی جهت سلنشش ررفیلت گوارشلی و همننلین بیلانار تکامل
دستااه گوارش و وضعیت تغذیهای ماهی است ()Ueberschär, 1993; Yúfera and Darias, 2007
و گوارش و جذب مواد غذایی تا حد زیادی به فعالیت آنزیمهای گوارشی بسلتای دارد ( Klein et al.,
 .)1998با مطالعه فعالیت آنزیمهای گوارشی می توان اطالعات زیادی در ارتباط با فیزیولوژی گلوارش و
شرایط تغذیهای ماهی فراهم نمود ( )Bolasina et al., 2006و ایلن املر ملیتوانلد در تلدوین برنامله
غذایی مناسب سودمند باشد ( .)Verreth and Senger, 1995فعالیت آنزیمهای گوارشلی ماهیلان بلا
تغذیه و عادات غذایی آنها در ارتباط است ( .)Fernandez et al., 2011در الرو ماهیان علل خلوار و
همه چیزخوار به دلی فقدان ساختار معده و عدم ترشح پپسین گوارش و هضم غذا وابسته به آنزیمهلای
پانکراسی و روده است .از این رو بیشتر مطالعات اولیه آنتوژنی آنزیمهای گوارشلی الرو ایلن ماهیلان بلر
روی پروتئازهای پانکراسی متمرکز میگردد ( .)Lazo et al., 2007یکی از مهمترین عوام در پرورش
الرو ماهیان ،توانایی الرو در هضم و جلذب کلافی ملواد مغلذی ،از دسلتااه گلوارش اسلت (Alvarez-

 .)Gonzalez et al., 2008آنتلوژنی آنلزیمهلای گوارشلی در گونلههلای متتلل ماهیلان از جملله

و میر میباشد ( .)Gawlicka et al., 2000لذا انشام این تحقیق میتوانلد در افلزایش رانلدمان تکثیلر
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،)Zamani et al., 2009( Salmo caspius ،)Gisbert et al., 2004(Pralichthys californicus
)Sanz et al., 2011( Acipenser naccarii ،)Babaei et al., 2011( Acipenser persicus
Khosravi ( Rutilus frisii kutum ،)Farhoudi et al., 2013( Cyprinus carpio
 )Bakhtiarvandi and Abedian kenari., 2015صورت گرفته است .کپور نقرهای متعلق به خانواده
کپورماهیان ( )Cyprinidaeو یکی از گونههای مهم ماهیان پرورشی گرمابی است کله دارای سلازگاری
بسیار خوبی با ا لیمهای متنوع ایران میباشد .کپور نقرهای در رودخانههای ساح آسیایی ا یانوس آرام
از رود آمور در شمال تا رود پرل ( )Pearlدر جنوب چین یافلت ملیشلود .ایلن گونله از نظلر پلرورش
ا تصادی است زیرا با استفاده از رژیم غذایی کم هزینه و سطوح پایین زنشیلره غلذایی بله مقلدار انبلوه
پرورش داده میشود .در بیشترکارگاه های تکثیر و پرورش ،باال بودن مرگ و میر در مرحله الروی یکلی
از بزرگ ترین مشکالت است و دغدغه اصلی پرورش دهندگان نیز یافتن راهکارهایی جهت کاهش مرگ
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مو ر باشد .هدف از انشام طرح حاضر ،تعیین تغییرات آنزیمهای گوارشی آمیالز و لیپاز ،طلی دوره رشلد
و نمو جنینی و الروی است و دستاوردهای حاص از آن می تواند در ارزیابی احتیاجات غذایی الرو کپور
نقره ای در هناام شروع تغذیه فعال و افزایش کیفیت تولید الرو و ماهی جلوان ملو ر باشلد و همننلین
میتواند در ارایه یک جیرهغذایی مناسب به منظور بهبود شرایط تغذیهای مولدین مفید وا ع گردد.
مواد و روش کار
تهیه نمونه :در تحقیق حاضر ،نمونهبلرداری مرحللهای از تتلم ،الرو و همننلین تهیله موللدین کپلور

تهیه عصاره از تخم و الرو :جهت سنشش آنزیمهای گوارشی در مراح مورد نظر ،از نمونههای تتلم
و الرو عصارهگیری انشام شد ،بدین منظور نمونههای تتم و الرو از فریزر خارج شلدند و انشملاد زدایلی
آن ها در دمای آزمایشااه صورت گرفت .سپس عم یکنواختسلازی نمونلههلا در مشلاورت یلخ و بلافر
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نقرهای از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی ماهی ایران در رشت و در تیلر ملاه  1399انشلام شلد.
دمای آب روزانه در چندین نوبت ،با استفاده از دماسنج جیوهای اندازهگیری شد .منبع تامین آب ملورد
نیاز کارگاه ،آب رودخانه بود.
جهت تکثیر  3عدد مولد نر و  3علدد موللد ملاده فیتوفلاگ انتتلاب شلدند .میلاناین وزن و طلول
مولدین ماده بهترتیب  11±1/33کیلوگرم و  91/33±2/31سانتیمتر و میاناین وزن و طول مولدین نر
بهترتیب  3/23±1/22کیلوگرم و  66/33±3/37سانتیمتر بود .ماهیان مولد  29ساعت ب از تکثیر به
حوضنه های متصوص منتق شدند .غذادهی مولدین  29ساعت ب از تکثیر طع شد .مولدین ماده و
نر جهت تکثیر به حوضنههای دایره ای به طر  7متر و ارتفاع  1/2متر منتق شلدند .تتلمهلای لقلاح
یافته در مح خروجی حوضنه ،در جعبههای متصوص جمعآوری شده و به انکوباتورهلای پللیاتینلی
منتق گردیدند .دمای آب در زمان تکثیر  31درجه سانتیگراد بود .دملای آب در زملان نمونلهبلرداری
مرحلهای از تتم و الرو ،از  23تا  29درجه سانتیگراد در نوسان بود.
در این تحقیق نمونهبرداری از مراح جنینی و الروی طی  6مرحله انشام شد .ایلن مراحل شلام
(مرحله ) 1تتم بعد از تقسیم چهارتایی( ،مرحله  )2تتم در شروع مرحله گاستروالسلیون( ،مرحلله )3
تتم در زمان تفریخ( ،مرحله  )9الرو دارای دو سوم کیسه زرده( ،مرحله  )2الرو در انتهای جذب کیسه
زرده و (مرحله  )6الرو  3روز پس از تغذیه فعال بود .نمونهبرداریها با  3تکلرار انشلام گردیلد .بررسلی
مراح جنینی و الروی جهت تعیین زمان مناسب برای نمونه برداری ،با استفاده از استریومیکروسلکو
انشام شد .در هر مرحله از نمونهبرداری  21عدد تتم و  21عدد الرو سالم انتتاب شدند .نمونههای تتم
و الرو پس از انتقال به رروف متصوص ،با استفاده از یونولیت حاوی یخ سلریعا بله آزمایشلااه منتقل
گردیدند و در فریزر  -21درجه سانتیگراد ناهداری شدند.

نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی /دوره پنجم ،شماره اول ،بهار 69

فسفات ( )PBSو با استفاده از آون یکنواخت کننده به صورت کامل انشلام شلد ( Gawlicka et al.,

 .)2000سوسپانسیون تهیه شده بهمدت  11د یقه و با سرعت  9111در د یقه سانتریفوژ شلد .پلس از
اتمللام سللانتریفوژ ،محلللول حاصللله بللا اسللتفاده از میکروسللمپلر جمللعآوری شللد و پللس از انتقللال بلله
میکروتیوبهای  1میلیلیتری تا زمان سنشش آنزیمهای مورد نظر در فریزر  -21ناهداری شد.
سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی :مقلدار فعالیلت آنلزیم آملیالز ،بله روش دسلتی بلا اسلتفاده از
کیتهای آزمایشااهی شرکت زیست شیمی و مقدار فعالیت آنزیم لیپاز به روش آنزیمی ،کلالریمتری بلا
استفاده از کیتهای آزمایشااهی شرکت پارس آزمون و بلا اسلتفاده از دسلتااه اسلپکتروفتومتر (ملدل
 )UNICO 2100UVانشام شد .طبق دستورالعم شرکت سازنده ،آمیالز بلر اسلاس روش ورتیناتلون
( )Worthington, 1993و لیپللاز بللر اسللاس روش ایشیمللا و همکللاران ()Iijima et al., 1998
اندازهگیری شد .فعالیت اختصاصی آنزیمهای گوارشی در تتلم و الرو بلهصلورت واحلد بلر میللیگلرم
پروتئین بیان گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها :بهمنظور بررسی توزیع نرمال دادههلا در گلروههلا و تکرارهلا جهلت تشلکی
تیمارها از آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد .در صلورت نرملال بلودن دادههلا بله منظلور
مقایسه آماری بین گروهها در تیمارها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAو پلس
از انشام آزمون  Test of Homogeneity of Variancesجهت مقایسه گروههلا بلا یکلدیار از آزملون
دانکن استفاده شد .همه داده ها به صورت میاناین همراه با انحراف معیار گزارش گردید و ارزیابیهلا در
 3تکرار صورت گرفت .کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسته  21انشلام شلد .جهلت
رسم نمودارها از نرمافزار  Excel 2007استفاده گردید.
نتایج

دارای بیشترین مقدار بود(.)p<1/12
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میاناین فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز بهترتیب در مرحله تقسیم چهارتایی  1/19 ±1/12واحلد بلر
میلیگرم پروتئین و در الرو سه روز پس از تغذیه فعال  1/97 ±1/13واحد بر میللیگلرم پلروتئین بلود
( )p<1/12و مقدار آن به شک معنیداری بیش از سایر مراح بود و اختالف معنیدار آملاری مشلاهده
گردید (.)p<1/12
فعالیت آنزیم لیپاز طی مراح مورد بررسی از روند افزایشی برخوردار بلود (شلک  )1بلهطلوریکله
مقدار فعالیت آن در مرحله الرو در انتهای جذب کیسه زرده و الرو سه روز پس از تغذیه فعال به ترتیب
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شکل  – 1فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز (واحد بر میلیگرم پروتئین) در مراحل مختلف رشد و نمو جنینی و
الروی کپور نقرهای (( )H. molitrixحروف غیر همنام کوچک نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماری است).

فعالیت اختصاصی آنزیم آمیالز در مراح متتل نمونه برداری دارای روند افزایشی بود ،بلهطلوری
که در مرحله تقسیم چهارتایی و گاستروالسلیون از مقلدار کمتلری برخلوردار بلود و بله ترتیلب دارای
میاناین  1/12 ±1/112و  1/162 ±1/119واحد بر میلیگرم پروتئین بود فعالیت آنزیم آملیالز در الرو
سه روز پس از تغذیه فعال به شک معنی داری بیش از سلایر مراحل بلود و اخلتالف معنلیدار آملاری
مشاهده گردید ( . )p<1/12در مرحله الرو انتهای جذب کیسه زرده و الرو سه روز پس از تغذیله فعلال،
آنزیم آمیالز بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد (شک .)2
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الروی کپور نقرهای ( .)H. molitrixحروف غیر همنام کوچک نشان دهنده وجود اختالف معنی دار آماری است.
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شکل  –2فعالیت اختصاصی آنزیم آمیالز (واحد بر میلیگرم پروتئین) در مراحل مختلف رشد و نمو جنینی و
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بحث و نتیجهگیری

طبللق تحقیللق برخللی محققللان میللزان فعالیللت آنللزیم لیپللاز در الرو مللاهی Centropomus

 undecimalisدر سومین و سی و ششمین روز پس از تفریخ به طور ناگهانی افزایش یافت که با نتلایج
تحقیق حاضر مطابقت دارد ( .)Jimenez-Martinez et al., 2012مطالعات گوناگونی که در خصلوص
میزان فعالیت آنزیم لیپاز در دوره الروی انشام شده است نشان دهنده دو افزایش در مقدار فعالیت ایلن
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طبق نتایج بهدست آملده از تحقیلق حاضلر ،فعالیلت اختصاصلی آنلزیم لیپلاز در مراحل متتلل
نمونهبرداری دارای روند افزایشی بوده و فعالیت اختصاصی این آنزیم در مراح جنینلی (مرحلله  1و)2
کمتر از سایر مراح بود .الرو کپور نقرهای در روزهای سوم یلا چهلارم زنلدگی خلود از پالنکتلونهلای
جانوری ریز (روتیفرها ،نوزادان آنتنمنشعبها و پاروپایان) تغذیه میکند لذا ،افزایش فعالیت لیپولیتیک
طی مراح تکوینی الرو ممکن است یک مکانیسم ژنتیکی جهت سازگاری سیستم گوارشلی الرو بلرای
هضم بهتر چربیها به هناام شروع تغذیه فعال باشد .طبق تحقیقات انشام شده آنزیم لیپلاز وابسلته بله
نمکهای صفراوی است و در گوارش چربی در ماهیلان دارای نقلش اساسلی اسلت ( Murray et al.,
 .)2004آنزیم های گوارشی تا زمان لقاح و همننین بالفاصله بعد از تفریخ ،در متابولیسم (هضم  ،جذب
و انتقال) پروتئینها ،چربلیهلا و کربوهیلدراتهلای تتلم و ذخلایر زرده دارای نقلش اساسلی هسلتند
(.)Sveinsdottir et al., 2006
میزان فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز در مرحله انتهای جلذب کیسلهزرده و سله روز پلس از تغذیله
خارجی به ب یشترین مقدار خود رسید به طوری که فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز سه روز پس از تغذیله
خارجی به شک معنیداری بیش از سایر مراح بود .طبق ارهارات گرین و مککرونیک ( Green and
 )McCormick, 2001فعالیت آنزیمهای گوارشی ب از تفریخ به مقدار زیادی به ترکیبات کیسهزرده
وابسته است ،در حالی که فعالیت آنزیمهلای گوارشلی الرو پلس از تغذیله فعلال بله چربلی موجلود در
جیللرهغللذایی بسللتای دارد .طبللق تحقیقللات چکرابللارتی و همکللاران ()Chakrabarti et al., 2006
بیشترین فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز در الرو ماهی  Labeo rohitaدر چهارمین روز پس از تفریخ
گزارش شده که با نتایج حاص از تحقیق حاضر مطابقت دارد و همننین افزایش فعالیت ایلن آنلزیم
در روزهای  22تا  39پس از تفریخ نیز بیان شده که این امر می تواند جهت سازگاری و استفاده بهتر
از چربی جیرهغذایی باشد .همننین وجود دو نوع آنزیم لیپاز را در الرو ماهیان بیان شد که یکلی از
آنها فسفولیپاز است که با جذب کیسه زرده (غنلی از فسلفولیپید) ملرتبط اسلت و دیالری آنلزیم
تری گلیسرول است که بعداً توسعه مییابد و با تغذیه ماهی (هضم لیپید موجود در غلذا) در ارتبلاط
است (  .)Oozeki and Bailey, 1995از آنشایی که الرو کپور نقرهای تا بل از جلذب کیسلهزرده
غذایی دریافت نمیکند لذا آنزیم لیپاز میتواند از نوع اول باشد.

تغییرات فعالیت آنزیمهای گوارشی کپور نقرهای...

آنزیم است که اولین مقدار افزایش در فعالیت این آنزیم مربوط به روزهای اولیه زنلدگی و بلا هیلدرولیز
چربی زرده است و دومین افزایش در مقدار فعالیت آن با توسعه سیستم گوارشلی الرو اتفلا ملیافتلد
( .)Oozeki and Baley, 1995اما این مقدار فعالیتها میتواند به تغییر در منابع غذایی و غنیسلازی
غذا با امولسیونهای چربی نیز در ارتباط باشد ( .)Hoehne-Reitan and Kjørsvik, 2004بیشلترین
فعالیت آنزیم لیپاز در الرو ماهی Solea senegalensisدر روزهای هفتم ،دهم و سی و ششم پس از
تفریخ گزارش شده و علت این امر توسعه پانکراس اگزوکرینلی بیلان شلده اسلت ( Martinez et al.,
 .)1999گلنینفر و همکاران ( )Golchinfar et al., 2011افزایش میزان فعالیلت اختصاصلی آنلزیم
لیپاز را در الرو ماهی  Oncorhynchus mykissبین روزهای  22-31گزارش نمودند و ایلن افلزایش
را با افزایش سن الرو مرتبط دانستند.
در تحقیق حاضر ،فعالیت اختصاصی آنزیم آمیالز در مراح متتل نمونهبرداری دارای روند
افزایشی بود و در مرحله انتهای جذب کیسه زرده و سه روز پس از تغذیه خارجی به بیشترین مقدار
خود رسید و فعالیت این آنزیم سه روز پس از تغذیه خارجی به شک معنیداری بیش از سایر مراح
بود که با یافته ناز ( )Naz, 2009مطابقت دارد .با توجه به عدم استفاده از ترکیبات جیرهغذایی ب از
شروع تغدیه خارجی ،دلی فعالیتهای متتل

آمیالز ب از شروع تغذیه خارجی را میتوان یک

برنامهریزی ژنتیکی بیان نمود .پرس و همکاران ( )Péres et al., 1996نیز پایین بودن فعالیت
اختصاصی آنزیم آمیالز را یک برنامهریزی ژنتیکی بیان نمودند .دستور رونویسی آنزیمهای گوارشی در
ماهیان ،ب از باز شدن دهان بیان میگردد ( .)Zambonino Infante and Cahu, 2007در الرو
ماهیان برخی از آنزیمهای پانکراسی از بی تریپسین و آمیالز میتوانند ب از باز شدن دهان پدیدار
گردند که این امر نشان میدهد که سنتز آنزیم با بلع غذا صورت نمیگیرد ( Zambonino Infante

.)and Cahu, 2001
طبق تحقیقات به عم آمده توسط چکرابارتی و همکاران ( )Chakrabarti et al., 2006افرایش
فعالیت اختصاصی آنزیم آمیالز در الرو  11روزه  Labeo rohitaبیانار سازگاری الرو جهت استفاده از

( .)Hidalgo et al., 1999الروهای جوان نسبت به الروهای مسن دارای فعالیتهای آمیالزی بیشتری
هستند که این موضوع بیانار اهمیت استفاده از گلوسیدها طی هفتههای اول زندگی است و به همین
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کربوهیدرات بیان شده است .همننین افزایش فعالیت آنزیم آمیالز در الرو بیست و یک روزه کپور
نقره ای ،کپور علفتوار و کپور سرگنده نیز گزارش شده است که ،همزمان با مصرف فعاالنه الرو از
بسیاری از فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها رخ داده است ( .)Volkova, 1999افزایش فعالیت برخی از
آنزیمهای گوارشی عالوه بر رژیم غذایی میتواند با افزایش سن در ماهیان نیز در ارتباط باشد
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علت بعضی از محققین پیشنهاد فرموله کردن جیرههای غذایی را همراه با سطوح اب توجهی از
نشاسته ارائه کردند ( .)Zambonino Infonte and Cahu, 2001ترشحات آنزیمی در الرو ماهیان
میتواند با و ایعی همنون تکام دستااه گوارش و شک گیری برخی اندامهای مهم در عم گوارش
نظیر پانکراس و کبد در ارتباط باشد ( .)Govoni et al., 1986بهطورکلی متناسب بودن جیرههای
غذایی با ویژگیهای گوارشی الرو در تسهی فرآیند تکام و بلوغ روده مو ر میباشد .با توجه به رژیم
غذایی کپور نقرهای (فیتوپالنکتونخواری) ،افزایش آنزیم آمیالز جهت آمادگی الرو در هضم مقادیر
باالی کربوهیدرات غذای مصرفی به هناام شروع تغذیه فعال منطقی به نظر میرسد .بهطوریکه،
گیسبرت و همکاران ( ) Gisbert et al., 2009نیز به مقادیر باالی گلیکوژن و کربوهیدرات در غذای
زنده اشاره نمودند.
میزان فعالیت اختصاصی آنزیمهای آمیالز و لیپاز الرو ب از شروع تغدیه خارجی ،طبق یک
برنامهریزی ژنتیکی است و با فیزیولوژی هضم و متابولیسم ماهی جهت سازگاری سیستم گوارشی به
منظور هضم بهتر و بیشتر چربی و کربوهیدرات جیره غذایی است.
تشکر و قدردانی
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