فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

تعیین زمان اولین تقسیم میتوزی در قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
و ماهی آزاد دریای خزر ()Salmo trutta caspius
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چکیده
متوسط زمان الزم بین لقاح تا اولین تقسیم میتوزی ( First Cleavage Interval )FCIدر قزلآالی رنگینکمان

Oncorhynchus

 mykissو ماهی آزاد دریای خزر  Salmo trutta caspiusتعیین شد .لقاح با استفاده از تخمک و اسپرم استحصالی از  6الی  9قطعه مولد ماده از
هر گونه انجام شد .به منظور حذف اثرات انفرادی مولدین بر زمان احتمالی تقسیم سلولی ،اسپرم و تخمک متعلق به افراد مختلف یک گونه ،پیش از
لقاح با یکدیگر مخلوط شدند .لقاح بهروش خشک انجام و تخمهای لقاح یافته در  7/3 ±0/3درجه سانتیگراد انکوبه شدند .نمونهبرداری از
تخمهای لقاح یافته هر گونه در فاصله زمانی  5الی  12ساعت پس از لقاح با فاصله زمانی  10دقیقه انجام شد .در هر مرحله ،حداقل  30عدد تخم
نمونهبرداری شده و بالفاصله پس از شفافسازی ،در محلول داویدسون تثبیت شدند .نمونهها با بزرگنمایی  X40جهت حضور شیار تقسیم و
وقوع تقسیم میتوزی بررسی شدند .معیار وقوع اولین تقسیم میتوزی ،وجود شیار تقسیم کامل در حداقل  50درصد نمونهها بود .نتایج نشان داد
که اولین تقسیم سلولی تخم در قزلآالی رنگینکمان بهطور میانگین در  3212±30درجه-دقیقه پس از لقاح (حدود  7ساعت و بیست دقیقه)
بهطور معنیداری در زمان کوتاهتری نسبت به ماهی آزاد دریای خزر  4015±35درجه-دقیقه ( 9ساعت و ده دقیقه) رخ میدهد و لذا زمان مناسب
برای القای تتراپلوییدی در ماهی آزاد دریای خزر و قزلآالی رنگینکمان با یکدیگر کامالً متفاوت خواهد بود .ارزیابی اثرات انفرادی والدین بر
زمان اولین تقسیم سلولی تخم در مطالعات آتی پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،ماهی آزاد دریای خزر ،تقسیم میتوز
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه

مواد و روشها

قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissو ماهی آزاد
دریای خزر ( )Salmo trutta caspiusدو گونه از مهمترین ماهیان
سردآبی کشور هستند که بهمنظور توسعه فعالیتهای شیالتی و آبزی
پروری مورد توجه قرار گرفتهاند .هماکنون بخشی از تولید تجاری
ماهیان سردابی در جهان متعلق به تولید ماهیان دستکاری شده
کروموزومی (پلیپلوییدی) است .پلیپلوییدیها افرادی هستند که
نسبت به همنوعان خود ،یک یا تعداد سری بیشتری از مجموعه
کروموزومی دارند و بهنظر میرسد وقوع این فرایند در گروههای
ابتداییتر مهرهداران ،نظیر ماهیان بیشتر است ( Legattو همکاران،
 .)2006بهطور مصنوعی ،میتوان تریپلوییدی یا تتراپلوییدی را بهترتیب
با ایجاد اختالل در دومین تقسیم میوزی یا اولین تقسیم میتوزی تخم
لقاح یافته ماهیان القا نمود ( .)2004 ،Dunhumبه این منظور میتوان
از شوکهای فیزیکی یا شیمیایی استفاده کرد .تولید ماهیان تتراپلویید
بهعنوان یک منبع مهم در تولید انواع تریپلویید بهروش غیرالقایی حائز
اهمیت است .موفقیت القای پلیپلوییدی در آبزیان ،تابع شرایط محیطی
منطقه و ویژگیهای والدین میباشد و بهدلیل اختالف حساسیت در
تخمهای بین نژاد و گونههای نزدیک ،شوکهای مختلفی برای نتایج
بهینه مورد استفاده قرار میگیرند .از اینرو نتایج متفاوتی در این
خصوص حتی برای یک گونه تاکنون ارائه شده است ( Thorgaardو
همکاران1981 ،؛  Hershbergerو 2005 ،Hostuttler؛  Weberو
 .)2012 ،Hostuttlerزمان آغاز شوکدهی (زمان پس از لقاح) ،دوره
شوکدهی و دمای شوک از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت شوک
جهت القای پلوییدی محسوب میگردند (2004 ،Dunhum؛ Weber
و  .)2012 ،Hostuttlerاز اینرو موفقیت القای تتراپلوییدی در یک
گونه تابع شرایط خاصی است که شاید مهمترین آن زمان آغاز تقسیم
اول میتوز باشد .پیشنهاد شده است که شوک باید در بازه زمانی %60-70
فاصله زمانی بین لقاح تا اولین تقسیم میتوزی ( First Cleavage Interval:
 )FCIانجام شود .این زمان در گونههای مختلف ،حتی نژادهای مختلف
یک گونه و احتماالً در شرایط پرورشی متغیر ،میتواند متفاوت باشد،
لذا نتایج القاء تتراپلوییدی در پژوهشهای مختلف بهدلیل مدنظر قرار
ندادن تفاوت در  ،FCIبا یکدیگر متفاوت است ( Hershbergerو ،Hostuttler
2005؛  Weberو  .)2012 ،Hostuttlerدر تحقیق حاضر ،زمان اولین
تقسیم میتوزی در تخمهای تازه لقاح یافته قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissو ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta
 )caspiusبهعنوان دو گونه مهم از آزاد ماهیان ایران برای اولین بار
مورد مقایسه قرار گرفت.

این تحقیق در دیماه  1395در سالن تکثیر گروه شیالت
دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت .در این پژوهش ،از تخمک
مخلوط  6ماهی قطعه مولد ماده قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی
 1986±346گرم و همچنین  9قطعه مولد ماده ماهی آزاد خزر با
میانگین وزنی  2216± 246گرم استفاده شد .اسپرم از مخلوط کردن
گامتهای استحصالی از  9قطعه مولد از هر یک از گونههای توصیف
شده تأمین شد .میانگین وزنی مولدین نر قزلآالی رنگینکمان و
ماهی آزاد دریای خزر بهترتیب معادل  939±186و  1593±186گرم
بود .اسپرمگیری از مولدین نر با سرنگ  10سیسی بهمنظور جلوگیری
از آلودگی با خون و مدفوع انجام شد .قبل از انجام عمل لقاح ،فعال
بودن اسپرمها با استفاده از میکروسکوپ نوری ،الم و محلول لقاح
بررسی شد (درافشان .)1385 ،قبل از انجام عمل لقاح ،بهمنظورحذف
اثرات فردی ،تخمکهای مولدین (قزلآالی رنگینکمان و ماهی آزاد
دریای خزر) بهطور جداگانه باهم مخلوط شدند .عملیات لقاح همزمان
و با شرایط یکسان برای دو گونه انجام شد .برای انجام لقاح مصنوعی
به مخلوط تخمکهای مولدین ماده مخلوطی از اسپرم مولدین نر به
میزان  1به ( 100حجم اسپرم به حجم تخمک) اضافه شد .اسپرمها
با افزودن محلول لقاح ،فعال شده و فرایند شستشو و آبگیری تخمهای
لقاح یافته بهطور مرسوم انجام شد (نفیسیبهابادی و فالحتیمروست،
 .)1386زمان افزودن محلول لقاح به تخمها ،زمان صفر درنظر گرفته
شد .تخمها سپس به ترافهای کالیفرنیایی منتقل و با میانگین دمای
 7/3±0/2سانتیگراد نگهداری شدند .نمونهبرداری در بازه زمانی  5الی
 12ساعت ( 300الی  720دقیقه) پس از لقاح با فواصل زمانی 10
دقیقه انجام شد .در هر مرتبه ،حداقل  3نمونه ،هر نمونه حاوی 10
عدد تخم بهطور تصادفی از هر گروه از تخمها (قزلآالی رنگینکمان
و ماهی آزاد دریای خزر) برداشت شد .نمونهها بهسرعت بهداخل دو
برابر حجمی (حدود  20میلیلیتر) محلول شفافکننده شامل حجمهای
مساوی متانول و استیک اسید و آب مقطر انتقال یافت .پس از 10
دقیقه ،محلول شفافکننده با محلول فیکساتیو داویدسون ،شامل 200
میلیلیتر فرمالین  100 ،%37میلیلیتر گلیسرول 300،میلیلیتر اتانول،
 100میلیلیتر استیک اسید و  300میلیلیتر آب مقطر جایگزین شد.
بهاینترتیب از چروکیدگی تخمها پیشگیری شد تا در فرصت مناسب
در زیر میکروسکوپ قابلمطالعه باشند ( Weberو .)2012 ،Hostuttler
در بازه زمانی  24الی  48ساعت پس از نمونهبرداری ،نمونهها در زیر
میکروسکوپ (مدل  )XSZ-801 BNبا بزرگنمایی  X40ازلحاظ توسعه
و تکامل جنینی بررسی شدند .میانگین  FCIیا فاصله زمانی اولین
تقسیم سلولی ،زمانی درنظر گرفته شد که در آن زمان شکاف تسهیم
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یا  Cleavage furrowدر  50درصد نمونهها قابل مشاهده باشد .تعداد
تخمهای لقاح نیافته در این برآورد منظور نگردید و تعداد آنها از
تعداد کل تخمها کسر گردید ( Hershbergerو .)2005 ،Hostuttler
در نهایت میانگین زمانی حاصل برای دو گروه از ماهیان ،پس از
ارزیابی نرمال بودن دادهها ،از نظر آماری ،با آزمون  t-testمستقل در
سطح معنیداری  p<0/05مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج
میانگین دمای آب انکوباسیون 7/3±0/2 ،درجه سانتیگراد بود.
در این درجه حرارت ،اولین عالئم تکمیل شکاف تسهیم در تخمهای
قزلآالی رنگینکمان در  440دقیقه بعد از لقاح و برای تخمهای لقاح
شده ماهی آزاد دریای خزر در  550دقیقه بعد از لقاح مشاهده شد
(شکل  1و  .)2این زمان بهترتیب معادل با  3212و  4015درجه-دقیقه
برای دو گونه مورد بررسی بود .مطابق انتظار تخمهای قزلآالی رنگین
کمان بهطور معنیداری در مدت زمان کمتری حدود ( 800دقیقه-درجه)،
از تخمهای ماهی آزاد دریای خزر به اولین تقسیم میتوزی رسیدند.
در ذیل تصاویر نمونههای تخم لقاحیافته قزلآالی رنگینکمان و ماهی
آزاد دریای خزر از نظر میزان توسعه تکاملی و وجود یا عدم وجود
ژرمینال دیسک ارائه شده است (شکل  1و  .)2تخمهای لقاح نیافته
فاقد ژرمینال دیسک بودند درحالیکه ژرمینال دیسک در تخمهای لقاح
یافته در فاصله زمانی پس از لقاح تا آغاز تقسیم سلولی بهصورت
مشخص دیده شد (شکل  1و  ،2ب) .در دمای  7/3درجه سانتیگراد،
تکمیل شیار تسهیم در وسط ژرمینال دیسک در  %50تخمهای قزل
آالی رنگینکمان در بازه زمانی  3212±30درجه-دقیقه (حدود 7
ساعت و  20دقیقه پس از لقاح) و در تخمهای ماهی آزاد دریای خزر
در محدوده زمانی  4015±35درجه-دقیقه (حدود  9ساعت و ده دقیقه)
پس از لقاح مشاهده شد.

بحث
تعیین زمان اولین تقسیم سلولی در ماهیان میتواند اطالعات با
ارزشی را درخصوص احتمال موفقیت شوکهای فیزیکی یا شیمیایی
برای القای تتراپلوییدی فراهم کند .بهنظر میرسد زمان اعمال شوک
(زمان بعد از لقاح) بههمراه شدت (تفاوت درجه حرارت بین آب سالن
انکوباسیون و درجه حرارت حمام آب گرم برای شوکهای گرمایی) و
طول مدت اعمال شوک از مهمترین پارامترهای مرتبط با شوک برای
القای موفقیتآمیز تتراپلوییدی در ماهیان هستند ( Pandianو ،Koteeswaran
.)1998

شکل  :1مراحل وقوع تقسیم میتوز در تخمهای مولدین قزلآالی
رنگینکمان .الف :تخم لقاح نشده؛ ب :تخم لقاح شده در  300دقیقه
بعد از لقاح؛ ج :تکمیل تشکیل شیار تسهیم در  440دقیقه بعد از
لقاح؛ د :تقسیم کامل هسته تخم ،به دو هسته پیش از تقسیم
سیتوپالسم در قطب حیوانی در  520دقیقه بعد از لقاح .مقیاس برابر
یک میلیمتر .درجه حرارت آب انکوباسیون 7/3±0/3 ،درجه
سانتیگراد .بزرگنمایی .X40

شکل  :2مراحل وقوع تقسیم میتوز در تخمهای مولدین آزاد دریای
خزر .الف :تخم لقاح نشده؛ ب :تخم لقاح شده در  420دقیقه بعد از
لقاح؛ ج :تکمیل تشکیل شیار تسهیم در  550دقیقه بعد از لقاح.
مقیاس برابر یک میلیمتر ،درجه حرارت آب انکوباسیون7/3±0/3 ،
درجه سانتیگراد .بزرگنمایی .X40

با این وجود در سالیان اخیر ،اطالعات بعضاً متفاوتی از موفقیت
القای تتراپلوییدی در یک گونه مشخص از آزادماهیان نظیر قزلآالی
رنگینکمان گزارش شده است .بهعنوان مثال (کلباسی و همکاران،
 ،)1382بهترین بازده تتراپلوییدی را در این گونه ،در اعمال شوک در
 74ساعت-درجه Thorgaard ،و همکاران ( )1981بهترین زمان آغاز
شوک را  50ساعت-درجه و  )1988( Chourroutبهترین زمان را برای
القای تتراپلوییدی  85ساعت-درجه عنوان کردند .درحالیکه درافشان
و همکاران ( ،)1393باالترین درصد تتراپلوییدی را عمدتاً در زمان 65
ساعت-درجه پس از لقاح گزارش کردند .بهنظر میرسد که تفاوت در
زمان تقسیم سلولی در میان گروههای مختلف مولدین در جمعیتهای
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مختلف یا حتی در میان مولدین ماده متعلق به یک گله ،میتواند
توجیهکننده این تفاوتها در زمان بهینه آغاز شوک در بین گزارشهای
متفاوت باشد .چنین تفاوتهایی میتواند متأثر از نژاد یا ذخیره ژنتیکی
متفاوت مولدین و یا حتی اندازه متفاوت تخمک باشد .همچنین اختالف
در دمای آب انکوباسیون میان این تحقیق ( 7/3درجه سانتیگراد) در
مقایسه با دیگر مطالعات (محدوده بین  9تا  11درجه سانتیگراد)
میتواند تا حدودی تفاوت در زمان آغاز تقسیم سلولی را توجیه کند
(1987 ،Myers؛  Paltiو همکاران  .)1997زمان اولین تسهیم تخم
ممکن است براساس نوع نژاد در یک گونه تا  %20متفاوت باشد که
در درجه حرارتهای مختلف ،دامنه زمانی  20تا  50دقیقه را پوشش
میدهد ( Hershbegerو  .)2005 ،Hostuttlerزمان وقوع اولین تقسیم
سلولی تخم در ماهی آزاد دریای خزر بهطور معنیداری طوالنیتر از
ماهی قزلآالی رنگینکمان بود ،این مسأله با عنایت به تفاوت زمان
وقوع چشمزدگی و تفریخ در دو گونه فوق ،کامالً قابل پیشبینی است.
بهطوریکه تخم ماهی آزاد دریای خزر بهطور معمول نیازمند 450
درجه-روز برای تفریخ است درحالیکه این دوره برای قزلآالی رنگین
کمان حدود  300درجه-روز گزارش شده است (پاشازانوسی و همکاران،
 .)1392از اینرو بهنظر میرسد زمان اعمال شوک برای القای تتراپلوییدی
در ماهی آزاد دریای خزر ،در فاصله زمانی بیشتری نسبت به زمان
لقاح ،نسبت به قزلآالی رنگینکمان باشد .با توجه به مطالعات پیشین
( Hershbegerو 2005 ،Hostuttler؛  Weberو )2012 ،Hostuttler
که زمان مناسب برای اعمال شوک جهت القای تتراپلوییدی را در
محدوده  %60-70زمان الزم برای تکمیل اولین تقسیم سلولی تخم،
 FCIگزارش کردهاند ،بهنظر میرسد اعمال شوک در بازه زمانی
 2410-2810درجه-دقیقه پس از لقاح ( 5ساعت  30دقیقه تا 6
ساعت  20دقیقه بعد از لقاح) در ماهی آزاد دریای خزر بتواند جهت
القای تتراپلوییدی در این گونه مثمر ثمر باشد .با عنایت به عدم وجود
اطالعات الزم درخصوص القای موفقیتآمیز تتراپلوییدی در این گونه،
ارزیابی زمانهای پیشنهادی نیازمند انجام تحقیق مجزا خواهد بود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری
صمیمانه تمامی دوستانی که در به ثمر نشستن این تحقیق تالش
نمودهاند ،ابراز میدارند.
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