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تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی
در میگوی وانامی ()Litopenaeus vannamei


حسین آدینه* :گروه شیالت ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،صندوق پستی963 :

 محمد سوداگر:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

صندوق پستی41945-484 :



حسن صالحی :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،صندوق
پستی94955 -6996 :



سیدعباس حسینی :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی41945-484 :

 حسنی قلیپور:

گروه شیالت ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،صندوق پستی963 :
تاریخ دریافت :خرداد 9314

تاریخ پذیرش :شهریور 9314

چکیده
قطع پایه چشمی رایجترین روش برای تحریک رسیدگی جنسی در هچریهای تجاری میگوی خانواده پنائیده است .این مطالعه
به منظور بررسی قابلیت استفاده از هورمون اواپریم (گنادوتروپین و ضد دوپامین) برای القاء رسیدگی تخمدان در میگو وانامی انجام شد.
مولدین ماده در  4تیمار آزمایشی بهشرح زیر تقسیم شدند )1 :تیمار قطع پایه چشمی 2 ،و  )3بهترتیب تیمارهای  055و  1555نانوگرم
تزریق هورمون اواپریم به ازای هرگرم وزن بدن میگو )4 ،تیمار تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد) .فاکتورهای تولیدمثلی مانند تعداد تخمها،
قطر اووسیتها ،شاخص گنادوسوماتیک و تعداد ناپلی بررسی شد .نتایج آنالیز فاکتورهای تولیدمثلی نشان داد که بین تیمارهای مختلف
آزمایشی تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)p<5/50بیشترین میانگین تعداد تخم و ناپلی (بهترتیب  03155±19663و )09132±0105
در تیمار قطع پایه چشمی بهدست آمد .ضعیفترین عملکرد تولیدمثل در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد) مشاهده شد .تغییرات
همولنف در برابر استرسهای فیزیولوژیکی بررسی شد .تعداد سلولهای همورال بین تیمار قطع پایه چشمی و تیمار تزریق تفاوت آماری
معنیداری نداشت ( .)p>5/50پاسخهای متابولیکی (پروتئین کل ،گلوکز ،الکتات و کورتیزول) بین تیمارهای آزمایشی ،در دو زمان 5
و  40دقیقه تفاوت آماری معنیداری داشت ( .)p<5/50در این دو زمان ،پارامترهای متابولیکی در تیمار قطع چشمی افزایش و در تیمار
تزریقی کاهش یافت.
کلمات کلیدی :استرس فیزیولوژیکی ،بلوغ تخمدان و تخمریزی ،تزریق هورمون ،قطع پایه چشمی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Adineh.h@gmail.com
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تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی...

مقدمه
در میان سختپوستان ،میگوهای خانواده پنائیده از اهمیت
خاص تجاری در جهان برخوردار هستند .میگوی پاسفید (وانامی)
یکی از مهمترین گونهها ،برای تولید تجاری است .این گونه بومی
سواحل غربی اقیانوس آرام از جنوب پرو تا شمال کشور مکزیک
بوده ( )2222 ،Rosenberryکه در سال  5891به آسیا معرفی
شده است.
با افزایش صید مولدین میگوهای وحشی از طبیعت جهت
تکثیر نیمهمصنوعی ،جمعیت این آبزیان در منابع آبی کاهش پیدا
کرد و برای رفع این مشکل کارشناسان این بخش به فکر تولید
مولدین در محیطهای محصور درآمدند ( .)2221 ،Diwanدر
محیطهای محصور تکنیک قابل استفاده برای تحریک بلوغ
تخمدان و تخمریزی میگوی خانواده پنائیده بهکارگیری قطع پایه
چشمی بهصورت یکطرفه است ( .)5891 ،Panouseاگرچه در
سرتاسر جهان این تکنیک بهطور معمول در هچریها استفاده
شده اما ،بیشترین مشکالت وارده بر این تکنیک تباهی تخم،
تخمریزی و همچنین پایین آمدن کیفیت الرو میباشد ( Vacaو
 .)2222 ،Alfaroبهعالوه قطع پایه چشمی قابل تکرار نیست و
گاهی اوقات منجر به افزایش مرگ و میر میشود (،Okumura
 )2229و شاید این امر باعث ایجاد استرس در طی دستکاری نیز
شود ( Aktasو  .)2221 ،Kumluبر این اساس ،هدف بلندمدت
در صنعت میگو بهدست آوردن توانایی پیشبینی بلوغ و تحریک
تخمریزی مولدین پرورش یافته در محیطهای محصور بدون
اعمال قطع پایه چشمی است ( .)5885 ،Quackenbushتکنیکهای
جایگزین بهجای روش قطع پایه چشمی شامل دستکاریهای
نوری و دمایی ،تزریقهای هورمونی و استفاده از روش تلقیح
مصنوعی است که در گونههای مختلف میگو بررسی شده است.
دستکاری هورمونی میتواند روشی برای تکامل گنادها باشد اما
متاسفانه اطالعات تزریق هورمون برای رسیدگی جنسی مولدین
میگوی خانواده پنائیده بهخوبی احراز نگردیده است .پژوهش در
زمینه فیزیولوژی تولیدمثل سختپوستان و بهویژه هورمونتراپی
میگوها میتواند در این خصوص به توسعه آبزیپروری کمک
نماید .هورمون آزادکننده گنادوتروپین ( )GnRHهورمون پپتیدی
مناسبی است که باعث تحریک گنادها و تنظیم تولیدمثل در
مهرهداران و بیمهرگان میشود (2222 ،Tsai؛ .)5881 ،Sherwood
در مولدین ماده میگوی مونودون تیمار شده با سه ایزوفرم
 GnRHsخارجی یعنی هورمون آزادکننده گنادوتروپین پستانداران،
ماهی آزاد و ماهی المپری منجر به کوتاه شدن زمان بلوغ تخمدان
222

شد ( Ngernsoungnernو همکاران .)2229c ،بهطور مشابه ،در
میگوی آب شیرین  Macrobrachium rosenbergiiدوره بلوغ
تخمدان مولدین ماده که تحت تاثیر هورمونهای اختوپوس،
المپری  Iو المپری  IIIبودند بهطور قابل توجهی نسبت به تیمار
شاهد کوتاهتر شد ( Ngernsoungnernو همکاران2228 ،؛
 Ngernsoungnernو همکاران .)2229a ،برخی از هورمونها
مانند سروتونین ،متیل فارنوست باعث تحریک بلوغ تخمدان و
تخمریزی در میگوی وانامی ( Vacaو 2222 ،Alfaro؛ Tsukimura
و  ،)5885 ،Kamemotoمونودون ( Nagur Babuو همکاران،
 ،)2251میگوی آب شیرین روزنبرگی ( Meeratanaو همکاران،
 )2222شده است .استفاده از دوپامین باعث جلوگیری از رشد
گنادها در میگوی مونودون و دیگر سختپوستان گردید ( Nagur
 Babuو همکاران2251 ،؛  Swethaو همکاران .)2255 ،اگرچه
هورمونهای آزادکننده گنادوتروپین نقش مهمی در القاء بلوغ
تخمدان بازی میکنند اما دوپامین موجود در پایه چشمی یکی
از عوامل بازدارنده رسیدگی جنسی محسوب میشود (Poljaroen
و همکاران .)2255 ،بههمین دلیل در این آزمایش از هورمون
اواپریم (ترکیب گنادوتروپین ماهی آزاد و ضد دوپامین دوپریدون)
استفاده شد .شرایط استرسزا مانند قطع پایه چشمی و انجام
فرایند تزریق منجر به تغییر ترشحات غدد عصبی شده ،از اینرو
زمان بروز استرس منابع انرژی ارگانیسم بهجای صرف در
فرآیندهای تولیدمثل و رشد در جهت سازگاری متابولیکی و حفظ
بقاء منحرف میشود ( Maggioniو همکاران2229 ،؛  Mauleو
.)5888 ،Vanderkooi
این مطالعه با هدف مقایسه اثرات قطع پایه چشمی ،تزریق
هورمون اواپریم و تزریق سرم فیزیولوژی بر روی کیفیت تخمدان،
تخمریزی و تغییرات پارامترهای همولنف میگوی وانامی انجام شد.

مواد و روشها
تهیه مولدین و شرایط آزمایش :پس از بررسیهای ظاهری
و اطمینان از سالمت میگوها ،مولدین جنس ماده با میانگین وزنی
 99/21±7/29گرم و جنس نر با میانگین وزنی 19/55±9/57
گرم تهیه و به کارگاه سنتدرف واقع در بندرجاسک -استان
هرمزگان انتقال یافتند .این آزمایش از اوایل فروردین تا اوایل
اردیبهشتماه سال  5189انجام شد .بدینمنظور ابتدا  1روز
مراحل آداپتاسیون و سپس  12روز آزمایش در مخازن مدور تیره
با حجم آبگیری  2تن و تراکم  51قطعه انجام شد .تعویض آب
 522درصد در روز بود .در طی دوره آزمایش شوری به
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میزان  15-12گرم در لیتر ،درجه حرارت 28-15درجه سانتیگراد،
 pHحدود  7/1تا  ،9/1میزان الکالینیتی حدود  512-571و دوره
نوری  52ساعت روشنایی و  52ساعت تاریکی تنظیم گردید.
نسبت جنسی نر و ماده  2:5بود .تغذیه مولدین با اسکوئید ،صدف
ماللیس و همچنین پودر کرم با نام تجاری ( )ZM mateبهمیزان
حدود  %51وزن بدن (سیری کامل) در  1وعده برنامهریزی شد.
طرح آزمایش :در این آزمایش از هورمون اواپریم ()Ovaprim
ترکیبی از هورمون آنالوگ آزادکننده گنادوتروپین ماهی آزاد و
ضد دوپامین بهنام دومپریدون ساخت شرکت علوم زیستی آبزیان
کشور کانادا استفاده شد .تعداد  22مولد ماده در  9تیمار آزمایشی
جایابی شدند (جدول  .)5تزریق سرم فیزیولوژی و هورمون اواپریم
در ناحیه پشتی بین اولین و دومین حلقه شکمی میگوی توسط
سرنگ انسولین  5میلیلیتری با سرسوزن شماره  22انجام شد.
جدول  :1طراحی تیمارهای مختلف آزمایشی
ردیف

تیمارها

5

قطع یکطرفه پایه چشمی مولد میگو
تزریق سرم فیزیولوژی با حجم نهایی  522میکرولیتر در
 1زمان (روزهای صفر 7 ،و  )59بهعنوان تیمار شاهد
تزریق  122نانوگرم هورمون اواپریم بهازای هر گرم وزن
بدن با حجم نهایی  522میکرولیتر در  1زمان (روزهای
صفر 7 ،و )59
تزریق  5222نانوگرم هورمون اواپریم بهازای هر گرم وزن
بدن با حجم نهایی  522میکرولیتر در  1زمان (روزهای
صفر 7 ،و )59

2
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ارزیابی تولیدمثل :پس از گذشت دوره آزمایش مولدین
ماده ای که به مرحله کامل جنسی (دوره بلوغ) رسیده بودند به
مخازن مولدین نر انتقال تا عمل جفتگیری انجام شود ،آنهایی
که جفتگیری کرده بودند به مخازن  122لیتری تخمریزی
انتقال و آنهایی که جفتگیری نکرده بودند به مخازن اولیه خود
انتقال یافتند .بعد از تخمریزی ،نمونهبرداری از تخمها بهصورت
تصادفی انجام ( 522میلیلیتر آب حاوی تخم در  1زمان) و سپس
شمارش کل تخمها صورت پذیرفت .بعد از تخمگشایی ،از ناپلیها
بهصورت تصادفی  1نمونه  5میلیلیتری نمونهبرداری و تعداد
ناپلیها شمارش شدند ( Ngernsoungnernو همکاران.)2229b ،
شاخص گنادوسوماتیک ( )GSIبهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی
عملکرد تولیدمثل میباشد بنابراین با تقسیم وزن تخمدان به وزن
کل بدن میگو در هر تیمار و ضرب آن در عدد  522بهدست میآید.
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برای سنجش قطر اووسیت ،تخمدانها در محلول فرمالین
 9درصد فیکس گردیدند و سپس قطر  12اووسیت از هر تخمدان
میگو با استفاده از میکرومتر چشمی در زیر میکروسکوپ مدرج
اندازهگیری و میانگین قطر اووسیتها ثبت شدند ( Santhoshiو
همکاران.)2228 ،
نمونهبرداری و آنالیز همولنف :نمونهبرداری از همولنف در
زمانهای صفر یعنی پس از ایجاد استرس فیزیولوژیکی (قطع پایه
چشمی و تزریق) و  91دقیقه پس از آن انجام و برای آنالیز به
آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی ویرومد استان گیالن ارسال شد.
در زمان صفر سلولهای خونی و فاکتورهای متابولیکی مرتبط با
استرس مورد سنجش قرار گرفت اما در زمان  91تنها تغییرات
فاکتورهای متابولیکی مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه همولنف
بهوسیله سرنگ انسولین با سر سوزن شماره  22از طریق سینوس
شکمی (حفره پریکاردیال) در فاصله بین سفالوتراکس و اولین
بند شکمی خارج و سپس در لولههای کوچک (میکروتیوپ) حاوی
 2/5ماده ضد انعقاد الزور ( )Alseverکه شامل ( 551میلیمول
گلوکز 112 ،میلیمول کلرید سدیم 27 ،میلیمول سیترات سدیم
و  8میلیمول  EDTAبا پیاچ برابر با  )7تخلیه گردید (Vargas
و همکاران .)5881 ،از این نمونه برای تعیین میزان تعداد
هموسیت کل ( )THCو شمارش افتراقی هموسیتها ()DHC
استفاده شد .تعداد هموسیت کل همولنف بهوسیله الم هموسیتومتر
(نئوبار با حجم شبکه  2/5مترمکعب) با بزرگنمایی  922در زیر
میکروسکوپ شمارش شد ( Meeratanaو همکاران .)2222 ،برای
تعیین تابلوی هموسیتی یا شمارش افتراقی هموسیتها ،پس از
تهیه گسترش از همولنف جهت خشک شدن کامل گسترشها
آنها را در الکل  %72بهمدت  52دقیقه در معرض جریان هوا قرار
داده شده و سپس بهروش میگرانوالد-گیمسا رنگآمیزی و توسط
میکروسکوپ نوری تعداد  222سلول هموسیت شمارش و تعداد
هموسیتهای دانهدار بزرگ ،نیمه دانهدار و هیالین تعیین گردید.
برای سنجش پروتئین کل ،گلوکز ،الکتات و کورتیزول بایستی
سرم همولنف تهیه گردد بدینمنظور ،همولنف بهمدت  52دقیقه
با سرعت  1222دور سانتریفیوژ شده تا سلولها رسوب نماید بعد
محلول رویی آن در دمای  -22درجه سانتیگراد ذخیرهسازی
شد .غلظت پروتئین کل همولنف طبق روش بیورت تعیین گردید
( Shiو همکاران .)2222 ،کورتیزول سرم همولنف با استفاده از
کیت تجاری استاندارد بهروش فتومتری و با استفاده از دستگاه
اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد .طبق روش  Kunstو همکاران
( )5891غلظت گلوکز و الکتات مورد سنجش قرار گرفت.
991
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آدینه و همکاران

آنالیز آماری :از نرمافزار  Excelبرای ثبت دادهها و از نرمافزار
آماری  Spssبرای آنالیز دادهها استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای
بهدست آمده از ارزیابی تولیدمثلی مولد وانامی از واریانس یکطرفه
و از آزمون دانکن برای بررسی وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار بین میانگین تیمارها استفاده شد .بهمنظور بررسی اثر
استرسهای فیزیولوژیکی از آزمون  T( T-testغیرجفتی) در سطح
( )p =2/21استفاده شد.

نتایج
نتایج بهدست آمده نشان داد که قطع پایه چشمی نسبت
به تیمارهای تزریق هورمون و تزریق سرم ،توانست دوره بلوغ یا
مدت زمان سپری شده برای رسیدن به بلوغ جنسی را کوتاه کند
( 8/22±5/12روز) .در بین تیمارهای تزریقی ،مولدین تیمار شاهد
با سپری کردن بیشترین زمان ممکن  22/92±2/22روز به بلوغ
جنسی رسیدند .اختالف آماری معنیداری بین تیمارهای آزمایشی
وجود داشت ( ،P<2/21شکل .)5
تعداد مولدین ماده مرحله  9جنسی نشان از اثرگذاری
تکنیک بهکار رفته جهت تحریک بلوغ جنسی است بنابراین تیمار

قطع پایه چشمی با تعداد  7مولد و تیمارهای  122و 5222
بهترتیب با  2و  1مولد در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند .مولدین
ماده براساس توانایی فیزیولوژیکی و فراهم شدن شرایط محیطی
مناسب میتوانند تخمریزی نمایند .بیشترین تعداد تخم بهدست
آمده ( )91522±52881متعلق به تیمار قطع پایه چشمی و
کمترین تعداد تخم متعلق به تیمار تزریقی سرم فیزیولوژی
( )12952±9882بود.
برخی از نتایج بهدست آمده از عملکرد تولیدمثل مولدین
ماده میگوی وانامی در شکل  5نشان داده شده است .بین میانگین
شاخص تخمدان (درصد) در تیمارهای مختلف تفاوت آماری
معنیداری وجود داشت ( ،)P<2/21و بیشترین میزان آن در
تیمار قطع پایه چشمی مشاهده شد .همچنین میانگین قطر
اووسیتها در بین تیمارهای مختلف میگوی وانامی اختالف
معنیداری وجود داشت ( )P<2/21که بیشترین میانگین قطر
اووسیت در تیمار قطع پایه چشمی و کمترین آن در تیمار تزریق
سرم فیزیولوژی بهدست آمد .همانگونه که در شکل  5مشاهده
میشود بین میانگین تعداد ناپلی بهدست آمده در تیمارهای
مختلف ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( ،)P<2/21و بیشترین
تعداد ناپلی متعلق به تیمار قطع پایه چشمی است.
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دقیقه پس از اعمال قطع پایه چشمی و تزریق نشان داد که تفاوت
آماری بین این دو تیمار وجود دارد بهطوریکه میزان آن بهترتیب
 22/71و  71/51میلیگرم بر دسیلیتر بود ( .)P<2/21در زمان
صفر ،میزان الکتات در تیمار استرس قطع پایه چشمی 9/12±2/22
میلیگرم بر دسیلیتر و در تیمار استرس تزریق 5/17±2/21
میلیگرم بر دسیلیتر بهدست آمد که طبق آنالیز آماری دارای
اختالف معنیداری بودند ( .)P<2/21مقدار این معیار  91دقیقه
بعد اعمال استرس افزایش یافت .مقدار الکتات بین تیمارهای
آزمایشی تفاوت آماری معنیداری داشت (.)P<2/21
میزان کورتیزول همولنف مولدین که در معرض استرس
قطع پایه چشمی قرار داشتند نسبت به مولدینی که در معرض
استرس تزریق بودند ،تفاوت آماری معنیداری داشتند ()P<2/21
اما پس از گذشت  91دقیقه از بروز استرس میزان کورتیزول در
تیمار قطع پایه چشمی کاهش و در تیمار تزریق افزایش یافت.
آنالیز آماری میزان کورتیزول در این زمان نشان داد که تفاوت
معنیداری بین این دو تیمار وجود دارد و مقدار آن بهترتیب برابر
با  71/22و  12/58نانوگرم بر میلیلیتر ( )P<2/21است.

جدول  ،2نتایج پاسخ متغییر هماتولوژیکی در برابر استرسهای
فیزیولوژیکی (قطع پایه چشمی و تزریق هورمون) را نشان میدهد.
نتایج بهدست آمده نشان داد که استرس قطع پایه چشمی باعث
افزایش غیرمعنیدار تعداد کل هموسیتها ( 29/12درصد) نسبت
به استرس تزریق هورمون شده که در این میان هیالینها 12/22
درصد ،هموسیتهای دانهبزرگ  98/97درصد و هموسیتهای
نیمه دانه  2/91درصد افزایش داشتهاند (.)P>2/21
پاسخ متغییر متابولیکی همولنف در برابر استرسهای
فیزیولوژیکی (قطع پایه چشمی و تزریق هورمون) در جدول 1
مشخص شده است .پروتئین کل پالسمای همولنف در تیمار تحت
استرس قطع پایه چشمی نسبت به تیمار استرس تزریق بهمیزان
 2/99درصد در زمان صفر افزایش معنیداری داشت (.)P<2/21
 91دقیقه پس از عمل قطع پایه چشمی ( 572/55میلیگرم بر
میلیلیتر) و تزریق ( 528/18میلیگرم بر میلیلیتر) میزان این
فاکتور افزایش یافت .اختالف آماری معنیداری بین این دو تیمار
بهدست آمد ( .)P<2/21اختالف معنیدار آماری دو برابری
( )%19/79از نظر مقدار گلوکز در دو تیمار تحت استرس در زمان
صفر مشاهده شد ( .)P<2/21بررسی مقدار گلوکز همولنف 91

جدول  :2متغییر هماتولوژی (سلولهای همورال) همولنف میگوی وانامی تحت استرسهای فیزیولوژی
شاخصهای همولنف ()×11 6cell/ml
تعداد هموسیت کل
تعداد سلولهای هیالین
تعداد سلولهای گرانولی بزرگ
تعداد سلولهای گرانولی کوچک

آنالیز آماری

تیمارها
قطع پایه چشمی

تزریق

 -Tغیر جفتی

51/12 ±5/28
9/12 ±2/18
1/22 ±2/29
9/25 ±2/29

52/22±2/21
2/92 ±2/58
5/19 ±2/28
9/55 ±2/25

NS
NS
NS
NS

 :NSبدین معنی است که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدار آماری وجود ندارد

جدول  :3پارامترهای متابولیکی همولنف میگوی وانامی تحت استرسهای فیزیولوژی
تیمارها
پایه
پروتئین (میلیگرم بر میلیلیتر)
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
الکتات (میلیگرم بر دسیلیتر)
کورتیزول (نانوگرم بر دسیلیتر)

T-0
T-95
T-0
T-95
T-0
T-95
T-0
T-95

آنالیز
تزریق

 Tغیرجفتی

951/00 ±6/72
927/99 ±1/65

991/01 ±2/91
961/51 ±99/00

P<0/05

79/59 ±0/69
70/25 ±9/00

90/55 ±0/16
25/99 ±0/71

9/00±0/76
0/00 ±0/91

9/02 ±0/05
9/57 ±0/06

10/95 ±0/70
25/60 ±5/77

91/66 ±7/57
57/91 ±7/90

P<0/05
P<0/05
P<0/05
P<0/05
P<0/05
P<0/05
P<0/05

 :P<2/21بدین معنیاست که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدار آماری وجود دارد

992

آدینه و همکاران

تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی...

بحث
در مطالعات گذشته بیشتر تحقیقات بر اثر بخشی تزریق
هورمون سروتونین در گونههای مختلف میگو و دیگر سختپوستان
متمرکز بوده است و بررسی میزان اثرگذاری هورمون گنادوتروپین
بر روند تولیدمثل محدود به پژوهشهای  Ngernsoungnernو
همکاران (2229 a, b, c؛  )2228بر روی میگوی ماده مونودون و
میگوی روزنبرگی و همچنین میگوی وانامی ( Tinikulو همکاران،
 )2259در سالهای اخیر بوده است .هدف اصلی استفاده تزریقی
از هورمونهای محرک بلوغ تخمدان جایگزینی این روش بهجای
تکنیک قطع پایه چشمی بهمنظور کوتاه کردن زمان بلوغ جنسی
و افزایش کارایی تولیدمثل مولدین ماده با کمترین میزان استرس
میباشد .مطالعات صورت گرفته بر روی سختپوستان دهپا مانند
 Sarojini( P. clarkiaو همکارانU. pugilator ،)5881 ،
( Sarojiniو همکاران Alfaro( L. stylirostris ،)5881 ،و
همکاران Vaca( L. vannamei ،)2229 ،و  )2222 ،Alfaroو
 Wongprasert( P. monodonو همکاران )2222 ،نشان داد که
سروتونین باعث تحریک بلوغ تخمدان درحالیکه دوپامین باعث
جلوگیری از تحریک تخمدان در هر دو جنس نر و ماده میگو
میشود .بهدلیل هزینه باالی تهیه هورمون سروتونین و عدم
دسترسی به این هورمون در این پژوهش با توجه به اینکه
مطالعات اخیر نشان داده بود که ایزوفرمهای هورمونهای
گنادوتروپین هم قابلیت تحریک تخمدان میگوها را دارند از
هورمون اواپریم که ترکیبی از هورمون گنادوتروپین ماهی آزاد و
ضد دوپامین است ،استفاده شد .نتایج آماری بررسی مدت زمان
رسیدن میگوها به رسیدگی کامل جنسی نشان داد که تفاوت
معنیداری بین تیمارهای مختلف آزمایشی وجود دارد بهطوریکه،
میگوها در تیمار قطع پایه چشمی با سپری کردن (8/22±5/12
روز) توانستند بیشترین تعداد مولد به مرحله  9رسیدگی جنسی
برسند درحالیکه در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی با سپری کردن
( 22/92±2/22روز) به این مرحله رسیدند ( .)p <2/21در این
مطالعه عالوه بر تیمار قطع پایه چشمی ،تیمارهای تزریقی
هورمون اواپریم توانستند باعث تحریک رسیدگی جنسی نسبت
به تیمار شاهد در زمان کوتاهتری شوند که با پژوهش Meeratana
و همکاران ( )2222مطابقت داشت .آنها دریافتند که تزریق دوزهای
مختلف هورمون سروتونین در مقایسه با تیمار نرمال (بدون تزریق)
و تیمار شاهد (تزریق سرم فیزیولوژی) تفاوتهای چشمگیری وجود
داشت بهطوریکه ،سروتونین با دوز  5میکروگرم بر گرم وزن بدن
توانست  92درصد مولدین میگوی روزنبرگی را پس از  51روز به
229

مرحله  9رسیدگی جنسی برساند درحالیکه میگوها در تیمار
نرمال و شاهد به مرحله بلوغ کامل نرسیدند .نتایج بهدست آمده
از این معیار ،با مطالعات صورت گرفته توسط  Alfaroو همکاران
( )2229بر مولد میگوی وانامی و پژوهشهای انجام شده توسط
 Ngernsoungnernو همکاران ( )2229b,cو  Nagur Babuو
همکاران ( )2251بر میگوی مونودون (ببری سیاه) مطابقت دارد.
مطابق با مطالعه حاضر Vaca ،و  )2222( Alfaroگزارش دادند
که میگو وانامی تحت قطع پایه چشمی پس از  7روز به بلوغ
کامل جنسی رسیده و تعداد کمی از میگوها در تیمار تزریق
هورمون سروتونین با طی دو برابر زمان ( 59روز) کامالً بالغ شدند
درحالیکه تیمار سرم فیزیولوژی (شاهد) هیچگونه اثربخشی در
تسریع روند بلوغ جنسی نداشته است .در میگوها تعداد تخم
بهدست آمده بستگی به گونه میگو ،اندازه ،نوع تغذیه ،محل زیست
(طبیعت یا پرورشی) ،مرحله تخمریزی میگو و عوامل زیست
محیطی (مانند :دوره نوری ،درجه حرارت ،میزان شوری) دارد.
بیشترین میانگین تعداد تخم بهدست آمده مربوط به تیمار قطع
پایه چشمی و کمترین آن مربوط به تیمار تزریق سرم فیزیولوژی
(شاهد) بود .بهطور مشابه  Wongprasertو همکاران ()2222
گزارش دادند که قطع پایه چشمی باعث شده تا مولدین میگوی
مونودون نسبت به تیمار تزریق سروتونین بیشتر تخمریزی
نمایند درحالیکه در مغایرت با این تحقیق Ngernsoungnern ،و
همکاران ( )2229 bبیان داشتند که تفاوتی در تعداد تخم به-
دست آمده بین تیمارهای تزریقی گنادوتروپین با تیمار تزریق
سرم فیزیولوژی و قطع پایه چشمی وجود ندارد .میانگین تعداد
ناپلی بهدست آمده بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدار داشت
( )p <2/21بهطوریکه بیشترین میانگین ناپلی بهدست آمده
مربوط به تیمار قطع پایه چشمی ( )12512±1592و پس از آن
مربوط به تیمارهای تزریق دوزهای  122و  5222نانوگرم هورمون
اواپریم بهترتیب ( 52122±879و  )22121±5929بود .کمترین
تعداد ناپلی در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی ( )2122±851بهدست
آمد .مطابق با این یافتهها محققین با بررسی میانگین تعداد ناپلی
بهدست آمده در پایان آزمایش دریافتند که تیمار قطع پایه چشمی
نسبت به تیمارهای تزریقی از وضعیت مطلوبتری برخوردار
هستند ( Aktasو 2221 ،Kumlu؛  Munozو همکاران.)2222 ،
اگرچه تزریق هورمون میتواند منجر به تحریک تخمریزی و تولید
ناپلی شود اما باید توجه داشت که این تحریک پذیری موقتی
است و ممکن است دلیل آن به نیمهعمر اثر هورمون ارتباط داشته
باشد .شاخص گناد و قطر اووسیتها بهعنوان یک ابزار برای
شناسایی و تعیین وضعیت تولیدمثل در سختپوستان
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استفاده میشود ( .)5872 ،Haleyنتایج بهدست آمده در پژوهش
حاضر نشان از تاثیر تزریقی هورمون گنادوتروپین است که در
همین راستا Tinikul ،و همکاران ( )2259گزارش دادند که تزریق
 21و  212نانوگرم بر گرم وزن بدن هورمونهای گنادوتروپین
اختاپوس و المپری به میگوی وانامی با وزن  22گرم باعث افزایش
معنیدار شاخص گنادوسوماتیک و قطر اووسیتها در مقایسه با
گروه شاهد (تزریق سرم فیزیولوژی) شدند ،اما میگوهای دریافت
کننده دوپامین نتایج متضادی را نشان دادند .در یک گونه میگوی،
اندازه اووسیتها تنها متاثر از وزن بدن مولدین نیستد (Palacios
و  ،)2221 ،Racottaبلکه رشد اووسیتها در تخمدان میتواند تحت
تاثیر تغییرات محیطی ،غذایی و همچنین فاکتورهای استرسزا
باشند .با توجه به نتایج بهدست آمده تفاوت معنیداری بین قطر
اووسیتها در تیمارهای آزمایشی وجود داشت ( )p<2/21و
باالترین میزان آن در تیمار قطع پایه چشمی مشاهده شد .در
مغایرت با این نتایج ،تزریق هورمون سروتونین ( 21و  91میکرو
گرم) نسبت به تیمارهای شاهد (بدون دستکاری و قطع پایه
چشمی) در میگوی مونودون ( Nagur Babuو همکاران)2251 ،
و تزریق سروتونین ( 22و  92میکروگرم بر گرم وزن بدن) در
مقایسه با تیمارهای شاهد (قطع پایه چشمی و تزریق سرم
فیزیولوژی) در میگوی موزی ( Ikhwanuddinو همکاران)2252 ،
توانستند بهتر عملکرد را نشان دهد Sainath .و ،)2255( Reddy
با بررسی تیمارهای مختلف دریافتند که شاخص تخمدان و
میانگین قطر اووسیتهای خرچنگ ( Oziotelphusa senex
 )senexدر تیمار قطع دوطرفه پایه چشمی بهطور معنیداری
افزایش یافت درحالیکه تزریق هورمون سروتونین و مالتونین
باعث کاهش بلوغ تخمدان شد .این گزارش با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد با این تفاوت که آزمایش حاضر بر روی گونه اهلی
میگو وانامی صورت گرفت و اینکه قطع پایه چشمی یکطرفه
بود .مطالعه عوامل و شرایط استرسزا میتواند بهعنوان شاخص
مهم در جهت کنترل و ارزیابی سالمت مولدین میگو در کارگاههای
تکثیر و پرورش حائز اهمیت باشد .مقدار کل هموسیت بهعنوان
یک پارامتر اصلی جهت ارزیابی وضعیت سالمت سختپوستان
محسوب میشود و افزایش مقدار آن مربوط به بروز استرسهای
مختلف ( Changو همکاران )2227 ،و استرس ناشی از قطع پایه
چشمی میباشد ( Maggioniو همکاران .)2229 ،در این مطالعه
بیشترین مقدار هموسیت کل و درنتیجه بیشترین تعداد سلولهای
هماتولوژیکی در تیمار قطع پایه چشمی بود که خود نشان از
وجود استرس در این تیمار میباشد Maggioni .و همکاران
( )2229برخی پارامترهای هماتو -ایمونولوژی در میگوی
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ماده وانامی تحت قطع یکطرفه پایه چشمی تغذیه شده با
ویتامین  Cرا مورد بررسی قرار دادند و نمونهبرداری از همولنف
یک روز قبل و روزهای  7 ،1 ،5و  59بعد از قطع پایه چشمی
انجام شد .بهجز گلوکز تغییرات معنیداری در دیگر فاکتورها
همچون مقدار هموسیت کل ،پروتئین کل و فعالیت فنولوکسیداز
بین تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نگردید .در تضاد با این
گزارش در مطالعه حاضر بهجز مقدار هموسیت کل و سلولهای
هماتولوژیکی در دیگر فاکتورهای متابولیکی تفاوت آماری
مشاهده گردید ( ،)p<2/21که این ناهمسویی در این دو گزارش
ممکن است بهدلیل وجود ویتامین  Cبهعنوان محرک ایمنی در
جیره غذایی باشد Racotta .و  )5889( Palaciosدر تحقیقی،
ناپایداری متابولیکی همولنف در پاسخ به استرس دستکاری و
تزریق هورمون سروتونین در میگوی وانامی را مورد بررسی قرار
دادند .نمونهگیری از همولنف در زمانهای قبل و  22 ،12و 522
دقیقه پس از تزریق هورمون سروتونین انجام شد و نتایج نشان
داد که استرس ناشی از دستکاری در زمان نمونهبرداری منجر به
تحریک هایپرگلیسمیا و افزایش سطح گلوکز و الکتات در
تیمارهای آزمایش شد .در همین راستا  Chiuو همکاران ()2222
و  Changو همکاران ( ،)2227پاسخ فیزیولوژیکی همچون گلوکز،
الکتات ،هموسیانین و پروتئین کل در میگوهای وانامی و مونودون
تحت تزریق دوپامین با دوزهای  52 -7 ،52 -2و  52 -9مول برای
هر میگو را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که  2ساعت
پس از تزریق میزان پروتئین کل و بین  2تا  9ساعت پس از
تزریق میزان گلوکز و الکتات نسبت به تیمار شاهد (تزریق سرم
فیزیولوژی) افزایش یافت .نتایج متابولیکی حاصل از اعمال قطع
پایه چشمی و تزریق نشان داد که بین این دو تیمار اختالف
آماری معنیداری وجود دارد ( .)p<2/21پارامترهای متابولیکی
پس از گذشت  91دقیقه در تیمار قطع پایه چشمی (بهجز
پروتئین کل) کاهش و در تیمار تزریق افزایش یافت .از آنجائیکه
پایه چشم سختپوستان محل ترشح ،ذخیرهسازی هورمون
هایپرگلیسمیا (قند خون) میباشد بنابراین با اعمال قطع
یک طرفه پایه چشمی امکان انتقال این هورمون از پایه چشم به
همولنف کاهش یافته در نتیجه میزان گلوکز و الکتات همولنف
پایین میآید .براساس گزارش محققین و نتایج بهدست آمده
میتوان اظهار داشت که تکنیک قطع پایه چشمی یک روش قابل
قبول است و تزریق هورمون گنادوتروپین میتوند بهعنوان عامل
اثرگذار بههمراه قطع پایه چشمی برای تسریع فرایند زردهسازی
و تکامل گنادها و در نتیجه باال رفتن توانایی تولیدمثل استفاده
شود که این امر نیاز به تحقیق دارد.
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