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چکیده
در تحقیق حاضر بهمنظور سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی از  21عدد ماهی سفیدک سیستان ()Schizothorax zarudnyi
در قالب  4گروه (3عدد ماهی در هر گروه) با متوسط وزن  163/2±2/6 ،102/5±1/63 ،242/6±6/3و  316/25±16/2گرم
استفاده شد .با توجه به تفاوت فعالیت آنزیمهای گوارشی در طول روده ،سنجش آنزیمهای گوارشی آلفا آمیالز ،تریپسین و لیپاز در سه
بخش قدامی ،میانی و خلفی روده انجام شد .نتایج نشان داد که در بین آنزیمهای مورد بررسی ،آنزیم آلفا آمیالز بیشترین میزان فعالیت
را دارا میباشد .بیشترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در بخش میانی روده ثبت شد و بین بخشهای مختلف روده اختالف معنیداری
در میزان فعالیت این آنزیم مشاهده شد ( .)p<0/05همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیمهای تریپسین و لیپاز در بخش قدامی روده
بهدست آمد و بین فعالیت هر دو آنزیم در بخش قدامی و میانی اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p>0/05بهطورکلی با افزایش وزن
ماهی میزان فعالیت آنزیمهای مورد بررسی افزایش یافته بود .بهنظر میرسد با توجه به فعالیت بیشتر آنزیم آلفا آمیالز تهیه جیرههای
غذایی بر پایه کربوهیدراتها بتواند بهعنوان جیره غذایی مناسب برای ماهی سفیدک سیستان باشد.
کلمات کلیدی :ماهی سفیدک سیستان ( ،)Schizothorax zarudnyiآنزیم آلفا آمیالز ،آنزیم تریپسین ،آنزیم لیپاز

911
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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قرایی و همکاران

بررسی تغییرات فعالیت آنزیمهای آلفا آمیالز ،تریپسین و لیپاز در ماهی سفیدک سیستان

مقدمه
آگاهی از الگوی آنزیمهای گوارشی میتواند به درک
توانایی یک گونه در استفاده از مواد غذایی مختلف کمک کند
( Hoferو  .)9191 ،Kockرفتار آنزیمهای گوارشی در ماهیان
استخوانی مشابه سایر مهرهداران میباشد ( Fernandezو همکاران،
1009؛  Stevensو  .)9111 ،Humeبنابراین ارزیابی فعالیت
آنزیمهای گوارشی در گونههای پرورشی میتواند در انتخاب
اجزاء جیره غذایی مفید واقع شود ( Lanو  .)9111 ،Panدر این
بین تعیین فعالیتهای آنزیمی ویژه (پروتئازها ،کربوهیدرازها و
لیپاز) میتواند اطالعات مهمی درخصوص توانایی هضم و راندمان
هر گونه پرورشی درخصوص ترکیبات غذایی مختلف فراهم
نماید ( Carusoو همکاران .)1001 ،توانایی یک ماهی برای
هضم و جذب مواد غذایی بهحضور و کیفیت آنزیمهای گوارشی
بستگی دارد ( Seenappaو  .)9111 ،Devarajعوامل متعددی
بر فعالیت آنزیمهای گوارشی تاثیرگذار هستند که از جمله
میتوان به سن ( ،)9111 ،Kuzminaنوع تغذیه ( Jonaseو
همکاران ،)9191 ،ترکیب غذا ( Deguaraو همکاران،)1001 ،
فصل و دمای سازگاری گونه مورد نظر ( Lunstedtو همکاران،
 )1002اشاره نمود .عالوه بر آن میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی
با توجه به نوع رژیم غذایی (از پالنکتونخواری تا شکارچی و
بنتوزخواری) تغییر میکند ( .)9111 ،Kuzminaکپورماهیان
بزرگترین خانواده را در بین ماهیان تشکیل میدهند ،بهطوریکه
گونههای مختلف گیاهخوار ،گوشتخوار ،پودهخوار و همهچیزخوار
در این خانواده یافت میشوند .رژیمهای غذایی مختلف سبب
شده است که دستگاه گوارش آنها نیز دستخوش تغییراتی شود.
کپورماهیان فاقد معده بوده و بخش اعظم هضم و جذب مواد
غذایی در روده آنها انجام می شود که این امر سبب شده است
که ساختار روده آنها با توجه به تنوع وسیع عادات غذایی بسیار
متغیر باشد (ستاری .)9191 ،ماهیان گیاهخوار معموالً دارای
روده بزرگتر نسبت به ماهیان گوشتخوار بوده و دارای پروفیل
آنزیمی سازش یافته با غالبیت کربوهیدرازها بوده که اجازه
میدهد پلیساکاریدها را تجزیه کنند و در مقابل آن گوشتخواران،
روده کوتاه با سطوح باالیی از پروتئازها در مقایسه با گیاهخواران
هستند و در روده آنها آمیالزها و لیپازها فعالیت بهمراتب کمتری
دارند ( Hidalgoو همکاران9111 ،؛  Seixa Filhoو همکاران،
9111؛  Chakrabartiو همکاران .)9111 ،ماهی سفیدک سیستان
( )Schizothorax zarudnyiاز خانواده کپورماهیان بوده
( )9191 ،Nelsonو بومی منطقه سیستان میباشد .در سالهای
022

اخیر تکثیرمصنوعی آن جهت بازسازی ذخایر طبیعی و نیز
معرفی به فعالیتهای آبزیپروری انجام شده است ( Ghareiو
همکاران .)1090 ،بنابراین هدف از این تحقیق تعیین نرماتیو و
بررسی تغییرات فعالیت آنزیمهای آلفا آمیالز ،تریپسین و لیپاز
در دستگاه گوارش گونه ماهی سفیدک سیستان ( Schizothoraz
 )zarudnyiبهمنظور بهبود شرایط تغذیهای آن در شرایط
پرورشی میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی فعالیت آنزیمهای گوارشی آلفا آمیالز،
تریپسین و لیپاز ،تعداد  91عدد ماهی سفیدک سیستان
(( )Schizothorax zarudnyiبا متوسط وزن ،929/1±1/1
 111/9±1/1 ،101/1±1/11و  111/91±11/1گرم و بهترتیب
با طول استاندارد  12/9±0/21 ،12/01±0/99 ،11/2±9/1و
 19/1±1/9سانتیمتر) در پائیز و زمستان سال  9119از مخازن
چاه نیمههای سیستان واقع در شهرستان زهک (طول جغرافیایی
 29درجه و  19دقیقه شرقی و  10درجه و  12دقیقه شمالی)
در استان سیستان و بلوچستان صید و به مرکز تکثیر و بازسازی
ذخایر ماهی بومی زهک منتقل شدند .ماهیان مورد نظر بهمدت
 29ساعت در مخازن حاوی آب تازه تحت هوادهی بهمنظور
تخلیه محتویات لوله گوارششان نگهداری شدند ( Dasو ،Tripathi
 .)9119سپس بهمنظور کالبد گشایی ،این ماهیان با استفاده از
عصاره گل میخک ،بیهوش و سریعاً در مجاورت یخ (بهمنظور
بهحداقل رساندن فعالیت آنزیمی) از قسمتهای مختلف روده
آنها نمونهبرداری انجام شد ( Deguaraو همکاران.)1001 ،
بهطوری که روده نمونههای ماهی بهدقت جدا شده و پس از
تقسیم به سه بخش قدامی ،میانی و خلفی بهصورت طولی برش
داده شده و بهمنظور حذف محتویات باقیمانده در روده با آب
مقطر سرد بهخوبی شسته شدند ( Chongو همکاران.)1001 ،
نمونههای تهیه شده بالفاصله در ازت مایع قرار داده شدند و به
آزمایشگاه پژوهشکده تاالب بینالمللی هامون منتقل و سپس
در فریزر  -90درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در شرایط
آزمایشگاه نمونهها انجمادزدایی و توزین شدند و هر یک از
نمونهها با نسبت وزنی به حجمی( 9 )w/vبه  90با بافر Triss-
 0/01 HClموالر توسط هموژنایزر (مدل,IKA T10 basic
 ULTRATURRAXساخت کشورآلمان) در کنار یخ در سه
بازه زمانی  10ثانیهای با سرعت  1000دور در دقیقه همگن
گردیدند .سوسپانسیون حاصله با استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار
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(مدل  )EPPENDORF 5810 Rبا سرعت  1200دور در دقیقه
در دمای  2درجه سانتیگراد و طی  2دقیقه سانتریفیوژ شدند.
بعد از پایان سانتریفیوژ ،بخش رویی حاصله جدا شده و در
ویالهای  100میکرولیتری در فریزر  -90درجه سانتیگراد تا
زمان انجام مطالعات آنزیمی نگهداری شدند .برای سنجش آنزیم
آلفا آمیالز از روش  ،)9119( Bernfeldآنزیم تریپسین از روش
 Erlangerو همکاران ( )9119و لیپاز از روش Worthington
( )9119استفاده شد .همچنین پروتئین محلول در بافت روده با
روش  Lowryو همکاران ( )9119و از آلبومین سرم گاوی ()BSA
بهعنوان استاندارد (9میلیگرم در میلیلیتر) استفاده شد .تمامی
ارزیابیها در  1تکرار انجام پذیرفت .برای مقایسه فعالیت آنزیمی
در بخشهای مختلف روده از نرمافزار  SPSSویرایش  91و برای
رسم نمودارها از نرمافزار  EXCELLو برای تعیین معنیدار
بودن اختالف میزان فعالیت آنزیمها در گروههای وزنی مختلف
از تجزیه واریانس یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد و در صورت
وجود اختالف ،میانگینها با آزمون دانکن در سطح معنیداری
 1درصد مقایسه گردیدند.

بیشترین میزان فعالیت را در این ماهی در بخش میانی روده
بهخود اختصاص داده و فعالیت این آنزیم در بخشهای مختلف
روده نیز دارای اختالف معنیداری است (( )p<0/01شکل .)9
ازطرفی بررسی فعالیت آنزیم تریپسین نشان داد که بیشترین
میزان فعالیت این آنزیم در بخش قدامی روده بوده و همچنین
فعالیت آن بین بخش قدامی و میانی اختالف معنیداری بهدست
نیامد ( )p>0/01ولی بین بخش قدامی و میانی با بخش خلفی
اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p<0/01آنالیز دادهها همچنین
نشان داد که فعالیت آنزیم تریپسین با افزایش وزن متغیر بوده
و روند افزایشی را همراه با افزایش وزن نشان میدهد (شکل .)1
در مورد آنزیم لیپاز نیز مشخص شد که بیشترین میزان
فعالیت این آنزیم در بخش قدامی روده است .ولی بین بخش
قدامی و میانی با بخش خلفی در میزان فعالیت این آنزیم اختالف
معنیداری مشاهده شد (( )p<0/01شکل .)1
بهطورکلی با افزایش وزن بدن میزان فعالیت هر سه آنزیم
مورد بررسی افزایش یافته بود.

نتایج
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در بین سه آنزیم
مورد بررسی (آلفا آمیالز ،تریپسین و لیپاز) آنزیم آلفا آمیالز

شکل  :1نمودار فعاليت آنزيم آلفا آميالز در بخشهاي مختلف

شکل  :2فعاليت آنزيم تريپسين در بخشهاي مختلف روده ماهي

روده ماهي سفيدك سيستان ( )Schizothorax zarudnyiدر وزن-

سفيدك سيستان ( )Schizothorax zarudnyiدر وزنهاي مختلف

هاي مختلف
گروههای وزنی بهترتیب دارای وزن متوسط  111/91±11/1 ،111/9±1/1 ،101/11±1/11 ،929/1±1/1گرم میباشند .در هر گروه وزنی حروف غیرمشابه دارای اختالف
معنیدار در سطح  1درصد میباشد (قدامی

 ،میانی

 ،خلفی

)
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شکل  :3فعاليت آنزيم ليپاز در بخشهاي مختلف روده ماهي سفيدك سيستان ( )Schizothorax zarudnyiدر وزنهاي مختلف
گروههای وزنی بهترتیب دارای وزن متوسط  111/91±11/1 ،111/9±1/1 ،101/11±1/11 ،929/1±1/1گرم میباشند .در هر گروه وزنی حروف غیرمشابه دارای اختالف
معنیدار در سطح  1درصد میباشد (قدامی

 ،میانی

 ،خلفی

)

بحث
ماهیان مختلف دارای رژیمهای غذایی متفاوتی بوده که
براساس رژیم غذایی آنها ساختار لوله گوارش و پروفیل آنزیمی
آنها دستخوش تغییرات میشود .ماهی سفیدک سیستان
( )Schizothorax zarudnyiجزء کپورماهیان ()9191 ،Nelson
همهچیزخوار (رضوانیگیلکالیی )9110 ،و فاقد معده میباشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از بین سه آنزیم آلفاآمیالز،
تریپسین و لیپاز ،بیشترین میزان فعالیت در روده این ماهی
متعلق به آنزیم آلفا آمیالز میباشد .این یافته با یافتههای
 Chakrabartiو همکاران ( )9111و  Hidalgoو همکاران ()9111
در مورد کپورماهیان مطابقت دارد.
منابع آنزیمی در روده شامل لوزالمعده ،کیسه شنا ،غذای
خورده شده و فلور باکتریایی روده میباشد ( )9191 ،Smithکه در
این بین لوزالمعده نقش مهمی را در تولید آنزیمها ایفا مینماید
( .)9111 ،Joblingمیزان فعالیت یک آنزیم در روده بهمیزان
سوبسترای موجود و در دسترس روده میباشد ( Gruzdkovو
همکاران .)9199 ،همانگونه که نتایج حاصل از این تحقیق
نشان داد میزان فعالیت آنزیمهای مورد بررسی در بخشهای
مختلف روده با هم متفاوت میباشند .نتایج نشان داد که بیشترین
میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در بخش میانی روده و تریپسین
و لیپاز در بخش قدامی روده میباشد .تحقیقات نشان داده است
که فعالیت آنزیمهای آمیالز و تریپسین در بخش خلفی روده در
بسیاری از تاکسونهای کپورماهیان کاهش مییابد (Chakrabarti
و همکاران9111 ،؛  Dasو 9119 ،Tripathi؛ .)9191 ،Hofer
 Tengjaroenkulو همکاران ( )1000مطالعهای را بر روی فعالیت
020

آنزیمهای گوارشی ماهی تیالپیای نیل ()Oreochromis niloticus
انجام دادند .نتایج آنها نشان داد که بیشترین میزان فعالیت
آنزیم آلفا آمیالز در بخش میانی روده تمرکز یافته که با نتایج
بهدست آمده از تحقیق حاضر مشابهت دارد .مطالعات انجام
شده بر روی سایر ماهیان ( Namulawaو همکاران1091 ،؛
 Saraqueteو همکاران9111 ،؛ 9110 ،Palanisamy؛ Cockson
و  )9191 ،Bourneنشان داده است که بیشترین میزان فعالیت
تریپسین در بخش قدامی روده تمرکز یافته که با نتایج تحقیق
حاضر مشابهت دارد .همانگونه که نتایج حاصل از این تحقیق
نشان داد بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز در بخش قدامی
روده تمرکز یافته که با نتایج بهدست آمده توسط برخی محققین
( Karimiو همکاران1090 ،؛  Odedeyiو 1090 ،Fagbenro؛
 Klahanو همکاران1001 ،؛  Tengjaroenkulو همکاران،
 )1000مشابهت دارد.
آنزیمهای آمیالز و تریپسین جزو آنزیمها با منشاء
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مختلف ( Chakrabartiو همکاران9111 ،؛  Dasو ،Tripathi
 )9119و دیگرماهیان همهچیزخوار نظیرDorosoma cepedianum
( Smoothو  )1000 ،Findlayو Hypostomus plecostomus
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