
 9315 زمستان، 4، شماره هشتمسال                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

912 
 

 

 

 

 

 

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

 (Litopenaeus vannamei)در میگوی وانامی 
 
 

 963صندوق پستی:  ،گروه شیالت، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس :*حسین آدینه 

 ت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه شیال :محمد سوداگر

 41945-484صندوق پستی: 

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

 94955 -6996پستی: 

 :یست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط ز سیدعباس حسینی

 41945-484صندوق پستی: 

 963صندوق پستی:  ،گروه شیالت، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس پور:حسنی قلی 

 

 9314 شهریورتاریخ پذیرش:            9314 خردادتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 های تجاری میگوی خانواده پنائیده است. این مطالعهترین روش برای تحریک رسیدگی جنسی در هچریچشمی رایجقطع پایه             

منظور بررسی قابلیت استفاده از هورمون اواپریم )گنادوتروپین و ضد دوپامین( برای القاء رسیدگی تخمدان در میگو وانامی انجام شد. به

نانوگرم  1555و  055ترتیب تیمارهای ه( ب3و  2( تیمار قطع پایه چشمی، 1شرح زیر تقسیم شدند: تیمار آزمایشی به 4مولدین ماده در 

ا، ه( تیمار تزریق سرم فیزیولوژی )شاهد(. فاکتورهای تولیدمثلی مانند تعداد تخم4تزریق هورمون اواپریم به ازای هرگرم وزن بدن میگو، 

ناپلی بررسی شد. نتایج آنالیز فاکتورهای تولیدمثلی نشان داد که بین تیمارهای مختلف ها، شاخص گنادوسوماتیک و تعداد قطر اووسیت

( 09132±0105و  03155±19663 ترتیبه)ب ترین میانگین تعداد تخم و ناپلیبیش (.>50/5p) داری وجود داشتآزمایشی تفاوت معنی

 غییراتت .شد تزریق سرم فیزیولوژی )شاهد( مشاهده تیمار در تولیدمثل عملکرد تریندست آمد. ضعیفهدر تیمار قطع پایه چشمی ب

های همورال بین تیمار قطع پایه چشمی و تیمار تزریق تفاوت آماری تعداد سلول .شد بررسی فیزیولوژیکی هایاسترس برابر در همولنف

 5 زمان دو در آزمایشی، تیمارهای بین ل(های متابولیکی )پروتئین کل، گلوکز، الکتات و کورتیزوپاسخ (.<50/5pداری نداشت )معنی

 تیمار در و افزایش چشمی قطع تیمار در متابولیکی (. در این دو زمان، پارامترهای>50/5p) داشت داریمعنی آماری تفاوت دقیقه 40 و

 یافت. کاهش تزریقی

  چشمی ریزی، تزریق هورمون، قطع پایهاسترس فیزیولوژیکی، بلوغ تخمدان و تخم کلمات کلیدی:

 Adineh.h@gmail.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
پوستان، میگوهای خانواده پنائیده از اهمیت در میان سخت       

سفید )وانامی( خاص تجاری در جهان برخوردار هستند. میگوی پا

ها، برای تولید تجاری است. این گونه بومی ترین گونهیکی از مهم

سواحل غربی اقیانوس آرام از جنوب پرو تا شمال کشور مکزیک 

به آسیا معرفی  5891( که در سال Rosenberry ،2222بوده )

 شده است. 

با افزایش صید مولدین میگوهای وحشی از طبیعت جهت        

مصنوعی، جمعیت این آبزیان در منابع آبی کاهش پیدا تکثیر نیمه

کرد و برای رفع این مشکل کارشناسان این بخش به فکر تولید 

(. در Diwan ،2221)آمدند های محصور درمولدین در محیط

های محصور تکنیک قابل استفاده برای تحریک بلوغ محیط

ایه کارگیری قطع پهریزی میگوی خانواده پنائیده بتخمدان و تخم

(. اگرچه در Panouse ،5891طرفه است )صورت یکهچشمی ب

ها استفاده طور معمول در هچریسرتاسر جهان این تکنیک به

ت وارده بر این تکنیک تباهی تخم، ترین مشکالشده اما، بیش

و  Vacaباشد )چنین پایین آمدن کیفیت الرو میریزی و همتخم

Alfaro ،2222عالوه قطع پایه چشمی قابل تکرار نیست و ه(. ب

، Okumuraشود )گاهی اوقات منجر به افزایش مرگ و میر می

( و شاید این امر باعث ایجاد استرس در طی دستکاری نیز 2229

مدت هدف بلندبر این اساس، (. Kumlu ،2221و  Aktasد )شو

ک بینی بلوغ و تحریدست آوردن توانایی پیشهدر صنعت میگو ب

های محصور بدون ریزی مولدین پرورش یافته در محیطتخم

های تکنیک .(Quackenbush، 5885) چشمی است پایه قطع اعمال

های یجای روش قطع پایه چشمی شامل دستکارجایگزین به

های هورمونی و استفاده از روش تلقیح نوری و دمایی، تزریق

های مختلف میگو بررسی شده است. مصنوعی است که در گونه

تواند روشی برای تکامل گنادها باشد اما دستکاری هورمونی می

متاسفانه اطالعات تزریق هورمون برای رسیدگی جنسی مولدین 

راز نگردیده است. پژوهش در خوبی احمیگوی خانواده پنائیده به

راپی تویژه هورمونپوستان و بهزمینه فیزیولوژی تولیدمثل سخت

پروری کمک تواند در این خصوص به توسعه آبزیمیگوها می

( هورمون پپتیدی GnRHنماید. هورمون آزادکننده گنادوتروپین )

مناسبی است که باعث تحریک گنادها و تنظیم تولیدمثل در 

(. Sherwood، 5881 ؛Tsai، 2222) شودمی مهرگانو بی دارانمهره

سه ایزوفرم مولدین ماده میگوی مونودون تیمار شده با  در

GnRHs پستانداران گنادوتروپین آزادکننده هورمون یعنی خارجی، 

ماهی آزاد و ماهی المپری منجر به کوتاه شدن زمان بلوغ تخمدان 

 طور مشابه، دربه. (c2229و همکاران،  Ngernsoungnernشد )

دوره بلوغ  rosenbergii Macrobrachium میگوی آب شیرین

های اختوپوس، که تحت تاثیر هورمون تخمدان مولدین ماده

طور قابل توجهی نسبت به تیمار بودند به IIIو المپری  Iالمپری 

؛ 2228و همکاران،  Ngernsoungnern)تر شد شاهد کوتاه

Ngernsoungnern و همکاران ،a2229ها (. برخی از هورمون

 مانند سروتونین، متیل فارنوست باعث تحریک بلوغ تخمدان و 

 Tsukimura؛ Alfaro ،2222و  Vaca) در میگوی وانامی ریزیتخم

و همکاران،  Nagur Babu(، مونودون )Kamemoto ،5885و 

و همکاران،  Meeratana(، میگوی آب شیرین روزنبرگی )2251

. استفاده از دوپامین باعث جلوگیری از رشد ( شده است2222

 Nagurپوستان گردید )گنادها در میگوی مونودون و دیگر سخت

Babu  ،؛ 2251و همکارانSwetha  ،چه . اگر(2255و همکاران

ء بلوغ در القا کننده گنادوتروپین نقش مهمیآزادهای هورمون

یکی کنند اما دوپامین موجود در پایه چشمی تخمدان بازی می

 Poljaroenشود )از عوامل بازدارنده رسیدگی جنسی محسوب می

همین دلیل در این آزمایش از هورمون (. به2255و همکاران، 

اواپریم )ترکیب گنادوتروپین ماهی آزاد و ضد دوپامین دوپریدون( 

زا مانند قطع پایه چشمی و انجام استفاده شد. شرایط استرس

و رترشحات غدد عصبی شده، از اینفرایند تزریق منجر به تغییر 

جای صرف در زمان بروز استرس منابع انرژی ارگانیسم به

فرآیندهای تولیدمثل و رشد در جهت سازگاری متابولیکی و حفظ 

و  Maule؛ 2229و همکاران،  Maggioniشود )بقاء منحرف می

Vanderkooi ،5888 .) 

ه چشمی، تزریق این مطالعه با هدف مقایسه اثرات قطع پای       

هورمون اواپریم و تزریق سرم فیزیولوژی بر روی کیفیت تخمدان، 

 تغییرات پارامترهای همولنف میگوی وانامی انجام شد.  و ریزیتخم

 

 هامواد و روش
های ظاهری از بررسی پس :آزمایش مولدین و شرایط تهیه       

ین وزنی و اطمینان از سالمت میگوها، مولدین جنس ماده با میانگ

 55/19±57/9گرم و جنس نر با میانگین وزنی  29/7±21/99

استان  -جاسکو به کارگاه سنتدرف واقع در بندرگرم تهیه 

هرمزگان انتقال یافتند. این آزمایش از اوایل فروردین تا اوایل 

روز  1منظور ابتدا انجام شد. بدین 5189ماه سال اردیبهشت

مدور تیره  مخازنآزمایش در روز  12مراحل آداپتاسیون و سپس 

قطعه انجام شد. تعویض آب  51تن و تراکم  2با حجم آبگیری 

درصد در روز بود. در طی دوره آزمایش شوری به  522
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گراد،  سانتی درجه 28-15حرارت گرم در لیتر، درجه 15-12 میزان

pH  و دوره  512-571، میزان الکالینیتی حدود 1/9تا  1/7حدود

ساعت تاریکی تنظیم گردید.  52روشنایی و ساعت  52نوری 

بود. تغذیه مولدین با اسکوئید، صدف  2:5نسبت جنسی نر و ماده 

میزان ( بهZM mateچنین پودر کرم با نام تجاری )ماللیس و هم

 ریزی شد.وعده برنامه 1وزن بدن )سیری کامل( در  %51حدود 

( Ovaprimریم )هورمون اواپ از آزمایش این در :آزمایش طرح       

ترکیبی از هورمون آنالوگ آزادکننده گنادوتروپین ماهی آزاد و 

نام دومپریدون ساخت شرکت علوم زیستی آبزیان ضد دوپامین به

تیمار آزمایشی  9مولد ماده در  22کشور کانادا استفاده شد. تعداد 

(. تزریق سرم فیزیولوژی و هورمون اواپریم 5جایابی شدند )جدول 

ه پشتی بین اولین و دومین حلقه شکمی میگوی توسط در ناحی

 انجام شد.  22لیتری با سرسوزن شماره میلی 5سرنگ انسولین 

 

 طراحی تیمارهای مختلف آزمایشی :1جدول 

 تیمارها ردیف

 طرفه پایه چشمی مولد میگوقطع یک 5

2 
میکرولیتر در  522تزریق سرم فیزیولوژی با حجم نهایی 

 عنوان تیمار شاهد( به59و  7صفر، زمان )روزهای  1

1 

ازای هر گرم وزن نانوگرم هورمون اواپریم به 122تزریق 

زمان )روزهای  1میکرولیتر در  522بدن با حجم نهایی 

 (59و  7صفر، 

9 

ازای هر گرم وزن نانوگرم هورمون اواپریم به 5222تزریق 

زمان )روزهای  1میکرولیتر در  522بدن با حجم نهایی 

 (59و  7فر، ص

 

مولدین  پس از گذشت دوره آزمایش: ارزیابی تولیدمثل       

ای که به مرحله کامل جنسی )دوره بلوغ( رسیده بودند به ماده

 هاییگیری انجام شود، آنمولدین نر انتقال تا عمل جفت مخازن

ریزی لیتری تخم 122 مخازنگیری کرده بودند به که جفت

ود اولیه خ مخازنگیری نکرده بودند به فتهایی که جانتقال و آن

رت صوها بهبرداری از تخمریزی، نمونهانتقال یافتند. بعد از تخم

زمان( و سپس  1لیتر آب حاوی تخم در میلی 522تصادفی انجام )

ا هگشایی، از ناپلیها صورت پذیرفت. بعد از تخمشمارش کل تخم

برداری و تعداد ونهلیتری نممیلی 5نمونه  1صورت تصادفی هب

(. b2229و همکاران،  Ngernsoungnernها شمارش شدند )ناپلی

های ارزیابی یکی از شاخص عنوانبه (GSI) گنادوسوماتیک شاخص

باشد بنابراین با تقسیم وزن تخمدان به وزن عملکرد تولیدمثل می

   آید. دست میهب 522 تیمار و ضرب آن در عدد کل بدن میگو در هر

ها در محلول فرمالین برای سنجش قطر اووسیت، تخمدان       

اووسیت از هر تخمدان  12درصد فیکس گردیدند و سپس قطر  9

میگو با استفاده از میکرومتر چشمی در زیر میکروسکوپ مدرج 

و  Santhoshiها ثبت شدند )گیری و میانگین قطر اووسیتاندازه

 (. 2228همکاران، 

برداری از همولنف در نمونه: و آنالیز همولنفبرداری نمونه       

های صفر یعنی پس از ایجاد استرس فیزیولوژیکی )قطع پایه زمان

دقیقه پس از آن انجام و برای آنالیز به  91چشمی و تزریق( و 

آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی ویرومد استان گیالن ارسال شد. 

ا یکی مرتبط بهای خونی و فاکتورهای متابولدر زمان صفر سلول

تنها تغییرات  91استرس مورد سنجش قرار گرفت اما در زمان 

فاکتورهای متابولیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه همولنف 

از طریق سینوس  22وسیله سرنگ انسولین با سر سوزن شماره هب

شکمی )حفره پریکاردیال( در فاصله بین سفالوتراکس و اولین 

)میکروتیوپ( حاوی  های کوچکر لولهبند شکمی خارج و سپس د

مول میلی 551( که شامل )Alseverماده ضد انعقاد الزور ) 5/2

مول سیترات سدیم میلی 27مول کلرید سدیم، میلی 112گلوکز، 

 Vargas( تخلیه گردید )7اچ برابر با با پی EDTAمول میلی 8و 

اد (. از این نمونه برای تعیین میزان تعد5881و همکاران، 

( DHCها )( و شمارش افتراقی هموسیتTHCهموسیت کل )

ر وسیله الم هموسیتومتبه همولنف کل هموسیت تعداد شد. استفاده

در زیر  922نمایی مکعب( با بزرگمتر 5/2)نئوبار با حجم شبکه 

(. برای 2222و همکاران،  Meeratanaمیکروسکوپ شمارش شد )

از  ها، پساقی هموسیتتعیین تابلوی هموسیتی یا شمارش افتر

ها تهیه گسترش از همولنف جهت خشک شدن کامل گسترش

دقیقه در معرض جریان هوا قرار  52مدت به %72ها را در الکل آن

 آمیزی و توسطگیمسا رنگ-گرانوالدروش میداده شده و سپس به

سلول هموسیت شمارش و تعداد  222میکروسکوپ نوری تعداد 

 دار و هیالین تعیین گردید. بزرگ، نیمه دانه دارهای دانههموسیت

برای سنجش پروتئین کل، گلوکز، الکتات و کورتیزول بایستی 

دقیقه  52مدت منظور،  همولنف بهسرم همولنف تهیه گردد بدین

 عدبها رسوب نماید دور سانتریفیوژ شده تا سلول 1222سرعت  با

سازی خیرهگراد ذدرجه سانتی -22محلول رویی آن در دمای 

شد. غلظت پروتئین کل همولنف طبق روش بیورت تعیین گردید 

(Shi  ،2222و همکاران .) کورتیزول سرم همولنف با استفاده از

روش فتومتری و با استفاده از دستگاه کیت تجاری استاندارد به

و همکاران  Kunstطبق روش  گیری شد.اسپکتوفتومتر اندازه

 ات مورد سنجش قرار گرفت.  غلظت گلوکز  و الکت( 5891)
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افزار ها و از نرمبرای ثبت داده Excel افزارنرم از: آماری آنالیز       

ای هداده تحلیل و تجزیه ها استفاده شد.آنالیز داده برای Spss آماری

رفه طوانامی از واریانس یک تولیدمثلی مولد آمده از ارزیابی دستهب

 وجود یا عدم وجود اختالف و از آزمون دانکن برای بررسی 

ثر منظور بررسی ادار بین میانگین تیمارها استفاده شد. بهمعنی

غیرجفتی( در سطح  T) T-testهای فیزیولوژیکی از آزمون استرس

(21/2 =p .استفاده شد ) 

 

 نتایج
دست آمده نشان داد که قطع پایه چشمی نسبت هنتایج ب       

زریق سرم، توانست دوره بلوغ یا به تیمارهای تزریق هورمون و ت

مدت زمان سپری شده برای رسیدن به بلوغ جنسی را کوتاه کند 

روز(. در بین تیمارهای تزریقی، مولدین تیمار شاهد  12/5±22/8)

روز به بلوغ  92/22±22/2ترین زمان ممکن با سپری کردن بیش

ی آزمایش داری بین تیمارهایآماری معنی رسیدند. اختالف جنسی

 (. 5، شکل >21/2Pوجود داشت )

جنسی نشان از اثرگذاری  9تعداد مولدین ماده مرحله        

کار رفته جهت تحریک بلوغ جنسی است بنابراین تیمار هتکنیک ب

 5222و  122مولد و تیمارهای  7قطع پایه چشمی با تعداد 

مولد در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. مولدین  1و  2ترتیب با هب

ه براساس توانایی فیزیولوژیکی و فراهم شدن شرایط محیطی ماد

دست هترین تعداد تخم بریزی نمایند. بیشتوانند تخممناسب می

 ( متعلق به تیمار قطع پایه چشمی و 91522±52881آمده )

ترین تعداد تخم متعلق به تیمار تزریقی سرم فیزیولوژی کم

 ( بود. 9882±12952)

دست آمده از عملکرد تولیدمثل مولدین هب برخی از نتایج       

نشان داده شده است. بین میانگین  5ماده میگوی وانامی در شکل 

شاخص تخمدان )درصد( در تیمارهای مختلف تفاوت آماری 

ترین میزان آن در (، و بیش>21/2Pداری وجود داشت )معنی

چنین میانگین قطر تیمار قطع پایه چشمی مشاهده شد. هم

 ها در بین تیمارهای مختلف میگوی وانامی اختالف اووسیت

ترین میانگین قطر ( که بیش>21/2Pداری وجود داشت )معنی

ترین آن در تیمار تزریق اووسیت در تیمار قطع پایه چشمی و کم

مشاهده  5گونه که در شکل دست آمد. همانهسرم فیزیولوژی ب

در تیمارهای دست آمده هشود بین میانگین تعداد ناپلی بمی

ترین (، و بیش>21/2Pداری وجود دارد )مختلف، تفاوت معنی

 تعداد ناپلی متعلق به تیمار قطع پایه چشمی است.

 

 

    

 

 

 
 : نمودارهای مربوط به فاکتورهای تولیدمثلی میگوی مولد ماده وانامی تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی1شکل 

 انحراف معیار نشان داده شده است(. ±صورت میانگینهها بباشد )دادهمی %1دار در سطح وجود اختالف معنی حروف انگلیسی مختلف بیانگر
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های ساستر برابر در هماتولوژیکی متغییر پاسخ نتایج ،2 جدول       

هد. دپایه چشمی و تزریق هورمون( را نشان می )قطع فیزیولوژیکی

 ه چشمی باعثدست آمده نشان داد که استرس قطع پایهنتایج ب

درصد( نسبت  12/29ها )دار تعداد کل هموسیتافزایش غیرمعنی

 22/12ها به استرس تزریق هورمون شده که در این میان هیالین

های درصد و هموسیت 97/98بزرگ های دانهدرصد، هموسیت

 (. <21/2Pاند )درصد افزایش داشته 91/2دانه  نیمه

 هایر برابر استرسپاسخ متغییر متابولیکی همولنف د       

 1فیزیولوژیکی )قطع پایه چشمی و تزریق هورمون( در جدول 

مشخص شده است. پروتئین کل پالسمای همولنف در تیمار تحت 

یزان ماسترس قطع پایه چشمی نسبت به تیمار استرس تزریق به

(. >21/2Pداری داشت )درصد در زمان صفر افزایش معنی 99/2

گرم بر میلی 55/572پایه چشمی )دقیقه پس از عمل قطع  91

لیتر( میزان این گرم بر میلیمیلی 18/528لیتر( و تزریق )میلی

داری بین این دو تیمار فاکتور افزایش یافت. اختالف آماری معنی

دار آماری دو برابری (. اختالف معنی>21/2Pدست آمد )هب

 ان( از نظر مقدار گلوکز در دو تیمار تحت استرس در زم79/19%)

 91(. بررسی مقدار گلوکز همولنف >21/2Pصفر مشاهده شد )

دقیقه پس از اعمال قطع پایه چشمی و تزریق نشان داد که تفاوت 

ب ترتیهکه میزان آن بطوریآماری بین این دو تیمار وجود دارد به

(. در زمان >21/2Pلیتر بود )گرم بر دسیمیلی 51/71و  71/22

 12/9±22/2قطع پایه چشمی  استرس تیمار در الکتات میزان صفر،

 17/5±21/2لیتر و در تیمار استرس تزریق گرم بر دسیمیلی

دست آمد که طبق آنالیز آماری دارای هلیتر بگرم بر دسیمیلی

دقیقه  91(. مقدار این معیار >21/2Pداری بودند )اختالف معنی

 هایبعد اعمال استرس افزایش یافت. مقدار الکتات بین تیمار

 (.>21/2Pداری داشت )آزمایشی تفاوت آماری معنی

میزان کورتیزول همولنف مولدین که در معرض استرس        

قطع پایه چشمی قرار داشتند نسبت به مولدینی که در معرض 

( >21/2Pداری داشتند )استرس تزریق بودند، تفاوت آماری معنی

تیزول در دقیقه از بروز استرس میزان کور 91اما پس از گذشت 

تیمار قطع پایه چشمی کاهش و در تیمار تزریق افزایش یافت. 

آنالیز آماری میزان کورتیزول در این زمان  نشان داد که تفاوت 

ر ترتیب برابهداری بین این دو تیمار وجود دارد و مقدار آن بمعنی

 ( است.>21/2Pلیتر )نانوگرم بر میلی 58/12و  22/71با 

 

 های فیزیولوژی( همولنف میگوی وانامی تحت استرسهای همورالولوژی )سلول: متغییر همات2جدول 

cell/mlهای همولنف  )شاخص
6 11×) 

 آنالیز آماری  تیمارها

 غیر جفتی -T تزریق طع پایه چشمیق

 NS 22/52±21/2 12/51 ±28/5 تعداد هموسیت کل

 NS 92/2 ±58/2 12/9 ±18/2 های هیالینتعداد سلول

 NS 19/5 ±28/2 22/1 ±29/2 های گرانولی بزرگلولتعداد س

 NS 55/9 ±25/2 25/9 ±29/2 های گرانولی کوچکتعداد سلول

NS       دار آماری وجود ندارد: بدین معنی است که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی 

 

 های فیزیولوژی: پارامترهای متابولیکی همولنف میگوی وانامی تحت استرس3جدول 

آنالیزتیمارها

غیرجفتیTتزریقپایه

تر(لیگرم بر میلیپروتئین )میلی
T-0 72/6± 00/951 91/2± 01/991 P<0/05 

T-95 65/1± 99/927 00/99± 51/961 P<0/05 

لیتر(گرم بر دسیگلوکز )میلی
T-0 69/0± 59/79 16/0± 55/90 P<0/05 

T-95 00/9± 25/70 71/0± 99/25 P<0/05 

 لیتر(گرم بر دسیالکتات )میلی
T-0 76/0±00/9 05/0± 02/9 P<0/05 

T-95 91/0± 00/0 06/0± 57/9 P<0/05 

(لیترکورتیزول )نانوگرم بر دسی
T-0 70/0± 95/10 57/7± 66/91 P<0/05 

T-95 77/5± 60/25 90/7± 91/57 P<0/05 

P<2/21                :دار آماری وجود دارداست که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیبدین معنی 
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 بحث
تر تحقیقات بر اثر بخشی تزریق در مطالعات گذشته بیش       

تان پوسمختلف میگو و دیگر سخت هایدر گونه سروتونین هورمون

متمرکز بوده است و بررسی میزان اثرگذاری هورمون گنادوتروپین 

و  Ngernsoungnernهای یدمثل محدود به پژوهشبر روند تول

( بر روی میگوی ماده مونودون و 2228؛ a, b, c2229 همکاران )

و همکاران،  Tinikulچنین میگوی وانامی )میگوی روزنبرگی و هم

های اخیر بوده است. هدف اصلی استفاده تزریقی ( در سال2259

جای روش بههای محرک بلوغ تخمدان جایگزینی این از هورمون

منظور کوتاه کردن زمان بلوغ جنسی تکنیک قطع پایه چشمی به

رس ترین میزان استو افزایش کارایی تولیدمثل مولدین ماده با کم

 انندپا مپوستان دهمطالعات صورت گرفته بر روی سختباشد. می

P. clarkia (Sarojini  ،5881و همکاران،) U. pugilator 
(Sarojini ،5881 و همکاران،) L. stylirostris (Alfaro  و

 ( وAlfaro ،2222و  Vaca) L. vannamei (،2229همکاران، 

P. monodon (Wongprasert  ،نشان داد که 2222و همکاران )

 که دوپامین باعثحالیسروتونین باعث تحریک بلوغ تخمدان در

جلوگیری از تحریک تخمدان در هر دو جنس نر و ماده میگو 

یل هزینه باالی تهیه هورمون سروتونین و عدم دلهشود. بمی

که دسترسی به این هورمون در این پژوهش با توجه به این

های های هورمونمطالعات اخیر نشان داده بود که ایزوفرم

گنادوتروپین هم قابلیت تحریک تخمدان میگوها را دارند از 

که ترکیبی از هورمون گنادوتروپین ماهی آزاد و  هورمون اواپریم

ضد دوپامین است، استفاده شد. نتایج آماری بررسی مدت زمان 

رسیدن میگوها به رسیدگی کامل جنسی نشان داد که تفاوت 

ه، کطوریهآزمایشی وجود دارد ب مختلف داری بین تیمارهایمعنی

 22/8±12/5میگوها در تیمار قطع پایه چشمی با سپری کردن )

رسیدگی جنسی  9ترین تعداد مولد به مرحله روز( توانستند بیش

که در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی با سپری کردن حالیبرسند در

(. در این p >21/2روز( به این مرحله رسیدند ) 22/2±92/22)

مطالعه عالوه بر تیمار قطع پایه چشمی، تیمارهای تزریقی 

اعث تحریک رسیدگی جنسی نسبت هورمون اواپریم توانستند ب

 Meeratanaتری شوند که با پژوهش به تیمار شاهد در زمان کوتاه

دوزهای  تزریق که دریافتند هاآن داشت. مطابقت (2222) همکاران و

 یق()بدون تزر هورمون سروتونین در مقایسه با تیمار نرمال مختلف

د یری وجوچشمگ هایتفاوت فیزیولوژی( سرم )تزریق شاهد تیمار و

میکروگرم بر گرم وزن بدن  5که، سروتونین با دوز طوریهداشت ب

روز به  51درصد مولدین میگوی روزنبرگی را پس از  92توانست 

که میگوها در تیمار رسیدگی جنسی برساند درحالی 9مرحله 

ده دست آمهنرمال و شاهد به مرحله بلوغ کامل نرسیدند. نتایج ب

و همکاران  Alfaroصورت گرفته توسط  از این معیار، با مطالعات

های انجام شده توسط ( بر مولد میگوی وانامی و پژوهش2229)

Ngernsoungnern ( و همکارانb,c2229 و )Nagur Babu  و

( بر میگوی مونودون )ببری سیاه( مطابقت دارد. 2251همکاران )

گزارش دادند  Alfaro  (2222)و  Vacaمطابق با مطالعه حاضر، 

روز به بلوغ  7یگو وانامی تحت قطع پایه چشمی پس از که م

کامل جنسی رسیده و تعداد کمی از میگوها در تیمار تزریق 

روز( کامالً بالغ شدند  59هورمون سروتونین با طی دو برابر زمان )

گونه اثربخشی در که تیمار سرم فیزیولوژی )شاهد( هیچحالیدر

 ر میگوها تعداد تخم د تسریع روند بلوغ جنسی نداشته است.

دست آمده بستگی به گونه میگو، اندازه، نوع تغذیه، محل زیست هب

ریزی میگو و عوامل زیست )طبیعت یا پرورشی(، مرحله تخم

محیطی )مانند: دوره نوری، درجه حرارت، میزان شوری( دارد. 

 دست آمده مربوط به تیمار قطعهترین میانگین تعداد تخم ببیش

آن مربوط به تیمار تزریق سرم فیزیولوژی  ترینپایه چشمی و کم

( 2222و همکاران ) Wongprasertطور مشابه )شاهد( بود. به

قطع پایه چشمی باعث شده تا مولدین میگوی  گزارش دادند که

زی ریتر تخممونودون نسبت به تیمار تزریق سروتونین بیش

 و Ngernsoungnernکه در مغایرت با این تحقیق، نمایند درحالی

-ه( بیان داشتند که تفاوتی در تعداد تخم بb 2229همکاران )

دست آمده بین تیمارهای تزریقی گنادوتروپین با تیمار تزریق 

میانگین تعداد  سرم فیزیولوژی و قطع پایه چشمی وجود ندارد.

اشت دار ددست آمده بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیهناپلی ب

(21/2< pب )ه دست آمدهن ناپلی بترین میانگیکه بیشطوریه

( و پس از آن 12512±1592مربوط به تیمار قطع پایه چشمی )

 هورمون نانوگرم 5222 و 122 مربوط به تیمارهای تزریق دوزهای

ترین ( بود. کم22121±5929و  52122±879) ترتیبهب اواپریم

دست هب (2122±851) در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی تعداد ناپلی

ها محققین با بررسی میانگین تعداد ناپلی ین یافتهآمد. مطابق با ا

 تیمار قطع پایه چشمی آزمایش دریافتند که آمده در پایان دستهب

تری برخوردار نسبت به تیمارهای تزریقی از وضعیت مطلوب

(. 2222و همکاران،  Munoz؛ Kumlu ،2221و  Aktasهستند )

د ریزی و تولیتواند منجر به تحریک تخماگرچه تزریق هورمون می

ناپلی شود اما باید توجه داشت که این تحریک پذیری موقتی 

عمر اثر هورمون ارتباط داشته است و ممکن است دلیل آن به نیمه

عنوان یک ابزار برای ها بهشاخص گناد و قطر اووسیتباشد. 

وستان پشناسایی و تعیین وضعیت تولیدمثل در سخت
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دست آمده در پژوهش هنتایج ب(. Haley ،5872شود )استفاده می

حاضر نشان از تاثیر تزریقی هورمون گنادوتروپین است که در 

( گزارش دادند که تزریق 2259و همکاران ) Tinikulهمین راستا، 

های گنادوتروپین نانوگرم بر گرم وزن بدن هورمون 212و  21

گرم باعث افزایش  22اختاپوس و المپری به میگوی وانامی با وزن 

ها در مقایسه با دار شاخص گنادوسوماتیک و قطر اووسیتمعنی

گروه شاهد )تزریق سرم فیزیولوژی( شدند، اما میگوهای دریافت 

وی، در یک گونه میگدوپامین نتایج متضادی را نشان دادند.  کننده

 Palaciosها تنها متاثر از وزن بدن مولدین نیستد )اندازه اووسیت

 تحت توانددر تخمدان می هااووسیت شدر بلکه (،Racotta ،2221و 

ا زفاکتورهای استرس چنینهم و غذایی محیطی، تغییرات تاثیر

 قطر داری بیندست آمده تفاوت معنیهباشند. با توجه به نتایج ب

( و >21/2p) تیمارهای آزمایشی وجود داشت ها دراووسیت

باالترین میزان آن در تیمار قطع پایه چشمی مشاهده شد. در 

 میکرو 91و  21مغایرت با این نتایج، تزریق هورمون سروتونین )

گرم( نسبت به تیمارهای شاهد )بدون دستکاری و قطع پایه 

( 2251و همکاران،  Nagur Babuچشمی( در میگوی مونودون )

میکروگرم بر گرم وزن بدن( در  92و  22و تزریق سروتونین )

تزریق سرم مقایسه با تیمارهای شاهد )قطع پایه چشمی و 

( 2252و همکاران،  Ikhwanuddinفیزیولوژی( در میگوی موزی )

Reddy (2255 ،)و  Sainath توانستند بهتر عملکرد را نشان دهد.

و  تخمدان شاخص که با بررسی تیمارهای مختلف دریافتند

 Oziotelphusa senexهای خرچنگ )میانگین قطر اووسیت

senexداری طور معنیپایه چشمی به ( در تیمار قطع دوطرفه

که تزریق هورمون سروتونین و مالتونین حالیافزایش یافت در

باعث کاهش بلوغ تخمدان شد. این گزارش با نتایج مطالعه حاضر 

مطابقت دارد با این تفاوت که آزمایش حاضر بر روی گونه اهلی 

ه طرفکه قطع پایه چشمی یکمیگو وانامی صورت گرفت و این

عنوان شاخص تواند بهزا میمطالعه عوامل و شرایط استرسبود. 

ای هکنترل و ارزیابی سالمت مولدین میگو در کارگاه جهت مهم در

ان عنوتکثیر و پرورش حائز اهمیت باشد. مقدار کل هموسیت به

 پوستانیک پارامتر اصلی جهت ارزیابی وضعیت سالمت سخت

های به بروز استرس شود و افزایش مقدار آن مربوطمحسوب می

( و استرس ناشی از قطع پایه 2227و همکاران،  Changمختلف )

(. در این مطالعه 2229و همکاران،  Maggioniباشد )چشمی می

های لولس تعداد ترینبیش نتیجهدر و کل هموسیت مقدار ترینبیش

هماتولوژیکی در تیمار قطع پایه چشمی بود که خود نشان از 

 همکاران و Maggioniباشد. ین تیمار میوجود استرس در ا

ایمونولوژی در میگوی  -هماتو پارامترهای برخی (2229)

طرفه پایه چشمی تغذیه شده با ماده وانامی تحت قطع یک

برداری از همولنف دادند و نمونهرا مورد بررسی قرار  Cویتامین 

 چشمی بعد از قطع پایه 59و  7، 1، 5یک روز قبل و روزهای 

 داری در دیگر فاکتورها گلوکز تغییرات معنی جزام شد. بهانج

چون مقدار هموسیت کل، پروتئین کل و فعالیت فنولوکسیداز مه

بین تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نگردید. در تضاد با این 

های مقدار هموسیت کل و سلول جزگزارش در مطالعه حاضر به

ولیکی تفاوت آماری هماتولوژیکی در دیگر فاکتورهای متاب

(، که این ناهمسویی در این دو گزارش >21/2pمشاهده گردید )

عنوان محرک ایمنی در به Cدلیل وجود ویتامین ممکن است به

 تحقیقی، در Palacios (5889) و Racottaجیره غذایی باشد. 

پاسخ به استرس دستکاری و  در متابولیکی همولنف ناپایداری

ین در میگوی وانامی را مورد بررسی قرار تزریق هورمون سروتون

 522و  22، 12های قبل و گیری از همولنف در زماندادند. نمونه

دقیقه پس از تزریق هورمون سروتونین انجام شد و نتایج نشان 

برداری منجر به داد که استرس ناشی از دستکاری در زمان نمونه

 ت درتحریک هایپرگلیسمیا و افزایش سطح گلوکز و الکتا

( 2222و همکاران ) Chiuتیمارهای آزمایش شد. در همین راستا 

چون گلوکز، (، پاسخ فیزیولوژیکی هم2227و همکاران ) Changو 

الکتات، هموسیانین و پروتئین کل در میگوهای وانامی و مونودون 

مول برای  52 -9و  52 -7، 52 -2تحت تزریق دوپامین با دوزهای 

ساعت  2قرار دادند. نتایج نشان داد که  هر میگو را مورد مطالعه

ساعت پس از  9تا  2پس از تزریق میزان پروتئین کل و بین 

تزریق میزان گلوکز و الکتات نسبت به تیمار شاهد )تزریق سرم 

فیزیولوژی( افزایش یافت. نتایج متابولیکی حاصل از اعمال قطع 

الف پایه چشمی و تزریق نشان داد که بین این دو تیمار اخت

(. پارامترهای متابولیکی >21/2pداری وجود دارد )آماری معنی

 جزدقیقه در تیمار قطع پایه چشمی )به 91پس از گذشت 

که ائیجپروتئین کل( کاهش و در تیمار تزریق افزایش یافت. از آن

سازی هورمون پوستان محل ترشح، ذخیرهپایه چشم سخت

 این با اعمال قطع باشد بنابرهایپرگلیسمیا )قند خون( می

طرفه پایه چشمی امکان انتقال این هورمون از پایه چشم به یک

همولنف کاهش یافته در نتیجه میزان گلوکز و الکتات همولنف 

 دست آمده هاساس گزارش محققین و نتایج بآید. برپایین می

توان اظهار داشت که تکنیک قطع پایه چشمی یک روش قابل می

 عنوان عاملتوند بهمون گنادوتروپین میقبول است و تزریق هور

 ازیسهمراه قطع پایه چشمی برای تسریع فرایند زردهاثرگذار به

و تکامل گنادها و در نتیجه باال رفتن توانایی تولیدمثل استفاده 

 شود که این امر نیاز به تحقیق دارد. 



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