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چکيده
در اين پژوهش تاثير غني سازي آرتميا فرانسيسکانا ( )Artemia franciscanaبا روغن ماهي و سويا همراه با ويتامين  Eبر
ساختار زوائد پيلوريک در الرو تاسماهي ايراني ( )Acipenser persicusبررسي شد .بدين منظور  1500قطعه الرو با ميانگين
وزني  51±2ميليگرم به طور تصادفي در  15مخزن توزيع گرديدند .سپس الروها در قالب  5تيمار آزمايشي با آرتمياي غني
نشده (گروه شاهد) ،آرتمياي غني شده با روغن سويا و  15درصد ويتامين  ،Eآرتمياي غني شده با روغن سويا و  30درصد
ويتامين  ،Eآرتمياي غني شده با روغن ماهي و  15درصد ويتامين  Eييو آرتمياي غني شده با روغن ماهي و  30درصد ويتامين
 Eبه مدت  17روز تغذيه شدند .در انتهاي آزمايش از هر تيمار  15قطعه الرو جهت بررسيهاي بافت شناسي در محلول بوئن
تثبيت شدند .نتايج تجزيه و تحليل آماري بافتشناسي کل دوره نشان داد ،روغن ماهي و روغن سويا به عنوان عامل اصلي و
موثر بر شاخص مساحت اليه پوششي زوائد پيلوريک بوده و غنيسازي آرتميا با روغن ماهي و سويا موجب افزايش معنيدار
( )P<0⁄05اين شاخص نسبت به گروه شاهد گرديد و تاثير روغن ماهي بر مساحت اليه پوششي حدود دو برابر روغن سويا
بود .ويتامين  Eعامل اصلي و موثر بر شاخص تعداد انتروسيتهاي زوائد پيلوريک بود ،به طوري که افزايش ويتامين  Eموجب
کاهش معنيدار ( )P<0⁄05تعداد انتروسيتها نسبت به گروه شاهد شد و در باالترين مقادير ويتامين  Eکمترين تعداد
انتروسيتها مشاهده شد .در مجموع ميتوان نتيجهگيري کرد که غنيسازي آرتميا با روغن ماهي با توجه به مقادير ويتامين
Eمورد استفاده ميتواند بر انتروسيتهاي زوائد پيلوريک تاثير مثبت داشته و باعث بهبود تنظيم يوني در الرو تاسماهي ايراني
شود.
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( .)Figueiredo-Silva et al., 2005در مقايسه با ساير
روغنهای گياهي مقدار فسفاتيدها نيز در روغن سويا زياد
است (در حدود  2درصد) که با صمغگيری و تصفيه از
روغن خارج ميشود (Hertrampf and Piedad-
 .)Pascual, 2012با توجه به اين موضوع که تاسماهي به
اسيد چرب  n-6و اسيد چرب  n-3نياز داشته و قادر به
طويلسازی و غيراشباعسازی اسيد لينولئيک و آلفا-
لينولنيک و تبديل آنها به  EPAو  DHAاست ،ميتوان از
روغن گياهي نيز برای غني سازی آرتميا استفاده نمود .از
مسائل مهم در بحث غنيسازی با روغن ،اکسيداسيون
اسيدهای چرب است .روغن ماهي به خاطر اسيد چرب
غيراشباع موجود در آن و در نتيجه اکسيداسيون باال
استفاده از آنتي اکسيدان به همراه آن ضروری است.
همچنين روغن گياهي از لحاظ اسيد چرب  n-6غني بوده
و قاعدتاً اکسيداسيون آن نسبت به روغن ماهي کم است.
ويتامين  Eيک اصطالح عمومي برای گروهي از ترکيبات
محلول در چربي (توکوفرول و توکوتریانلها) هستند که
از چربيهای اشباع نشده در برابر اکسيداسيون حفاظت
مينمايند .هر دو گروه توکوفرول و توکوتری انل ها
آنتياکسيدانهای قدرتمندی در جيره و روغنهای
خوراکي هستند ،اما در بدن حيوانات فعاليت آلفا
توکوفرول نسبت به ساير اشکال ويتامين  Eبيشتر است.
عالوه بر اين آلفا-توکوفرول در سنتز ايکوزانوئيدها و
جلوگيری از تکثير برخي از انواع سلولهای خاص ،دخالت
ميکند ( .)Azzi et al., 1993در ماهيها نيز همانند
ساير حيوانات ،ويتامين  Eاز طريق تعديل پاسخهای
ايمني ،مقاومت به بيماریها و سالمتي را تحت تأثير قرار
ميدهد (.)Waagbo, 1994; Trichet, 2010
اکسيداسيون کنترل نشده چربيها به طور معمول در
داخل بدن کم است اما اين نرخ ممکن است در شرايط
استرس اکسيداتيو افزايش يابد .در شرايطي که
آنتياکسيدانها وجود ندارند ،اکسيداسيون چربيها ممکن
است تا زماني که  PUFAها برای اکسيداسيون در
دسترس هستند ،ادامه داشته باشد (.)Frankel, 1998
تعادل يوني در حيوانات آبزی تا حدی توسط اسيدهای
چرب ضروری تنظيم ميشود .در واقع اسيدهای چرب
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مقدمه
در سالهای اخير توجه ويژهای به صنعت آبزیپروری و
توسعه پرورش گونههای جديد در ايران شده است که در
اين ميان تاسماهيان به دليل قدرت سازگاری بومشناسي
باال ،توانايي همزيستي با ماهيان استخواني و توانايي
استفاده از بيوتوپهای گوناگون ( Chehbanov and
 )Billard, 2001از لحاظ پرورش به شکل سودمندی مي
توانند در صنعت آبزیپروری وارد شوند و توسعه يابند.
يکي از مشکالت پرورش اين ماهيان در مراکز تکثير و
پرورش ،وابستگي باالی آن ها به غذای زنده و تلفات ناشي
از استفاده از جيره خشک در مراحل ابتدايي زندگي
ميباشد .مطالعات انجام شده نشان ميدهد استفاده از
غذای زنده در مراحل اوليه زندگي در پرورش تاس ماهيان
الزامي است ،بطوريکه غذادهي الروهای تاسماهي ايراني
( )Acipencer persicusکه غذاهای مصنوعي را بسختي
ميپذيرند با آرتميا به عنوان اولين غذا در تفريخگاه
ضروری است (.)Furuita et al., 1999
آرتميا به علت اندازه متناسب با دهان الرو ،غذای مناسبي
محسوب ميشود ،ولي ميزان مواد مغذی موجود در آن از
جمله چربي ،پروتئين و ويتامين جهت تامين نياز غذای
الرو حائز اهميت ميباشد .مطالعات انجام شده نشان
ميدهد ،آرتميا به طور طبيعي از لحاظ اسيد چرب
ضروری نامناسب است و از سويي عامل سنجش ارزش
غذايي غذاهای زنده ،محتوای اسيدهای چرب ضروری
آنهاست ( .)Furuita et al., 1999بنابراين ،غنيسازی آن
با اسيد چرب ضروری برای بهبود کيفيت آن به عنوان
غذای زنده و همچنين تامين اسيدهای چرب در بدن به
دليل اهميت نقش آنها در توليد انرژی ،توليدمثل ،پاسخ
ايمني ،تنظيم و باالنس يوني و ساختار غشاء سلولي
ضروری است ).(Yousefian and Najafpour, 2011
روغن سويا يکي از مهمترين روغنهای گياهي است که در
جهان توليد ميشود .اين اهميت به دليل فراواني ،ارزاني،
کيفيت خوب روغن ،محصول پروتئيني با ارزش به جا
مانده از روغن کشي و بازده باال ميباشد ( Hertrampf
 .)and Piedad-Pascual, 2012روغن سويا از لحاظ
اسيد چرب لينولئيک غني بوده و فاقد کلسترول است
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جدول  :1تيمارهاي آزمایشي استفاده شده در مطالعه حاضر

1
2

آرتميای غنينشده به عنوان تيمار شاهد ) (C
آرتميای غنيشده با روغن ماهي و  15درصد ويتامين E

به صورت درصد وزني ()F15
3

آرتميای غني شده با روغن ماهي و  30درصد ويتامين E

به صورت درصد وزني ()F30
4

آرتميای غنيشده با روغن سويا و  15درصد ويتامين E

5

به صورت درصد وزني ()S15
آرتميای غنيشده با روغن سويا و  30درصد ويتامين E
به صورت درصد وزني ()S30

آماده سازي محلول غني سازي
روغن ماهي کيلکا (شرکت تعاوني توليدی پودر و روغن
بابلسر ،مازنداران) و روغن سويا (کارخانه خوراک دام و
آبزيان ساری ،مازندران) به عنوان منابع روغن و all-rac-
( α-Tocopheryl acetateشرکت  Merckآلمان) به
عنوان منبع ويتامين  Eمورد استفاده قرار گرفت .محلول
غنيسازی با اضافه کردن  20گرم روغن ماهي کيلکا يا
روغن سويا به  20گرم آب حاوی  2ميلي ليتر سديم پلي
سوربات به عنوان امولسيفاير تهيه شد .محلول حاصل به
وسيله مگنت مغناطيسي در دمای اتاق به مدت  5دقيقه
هم زده شد .سپس ويتامين  Eبه صورت درصد وزني
روغن ( 3گرم يا  6گرم به عنوان دوزهای  15و  30درصد)
به محلول فوق اضافه شده و مجددا به مدت  5دقيقه هم
زده شد (.)Noshirvani et al., 2006
کشت و غني سازي آرتميا
سيست ( )Artemia franciscanaبرای کشت استفاده
شد .تخم گشايي سيست آرتميا در انکوباتورهای يک
ليتری و شرايط استاندارد (شوری  35گرم در ليتر ،دمای
 28درجه سانتي گراد) انجام شد (Sorgeloos et al.,
) .1986دو المپ فلورسنت نور مورد نياز و هواده نيز
47
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Table 1 Experimental treatments in present study.
تيمارهاي مورد استفاده
تيمار
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مواد و روش کار
تهيه ماهي و طراحي آزمایش
تعداد  1500قطعه الرو تاسماهي ايراني  6روزه (پس از
تفريخ) با ميانگين وزن اوليه  51±2ميليگرم از مرکز
ماهيان خاوياری شهيد رجايي ساری تهيه و بعد به سالن
پرورش ماهي دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي
دانشگاه تربيت مدرس واقع در شهرستان نور در استان
مازندران ،انتقال يافته و در  15مخزن  90ليتری
فايبرگالس مدور به صورت تصادفي به ميزان  80عدد الرو
در هر مخزن ذخيره شدند .الروها به مدت  3روز با محيط
جديد سازگار شدند .سپس اندازهگيری وزن و طول آنها

صورت گرفت .اين مطالعه در قالب يک طرح کامالً تصادفي
در  5تيمار برای هر تيمار آزمايشي  3عدد تانک ( 3تکرار)
در نظر گرفته شد (جدول .)1
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غشاء سلولي ،فعاليت و شدت حضور پروتئينهای متصل
به غشاء را تحت تاثير قرار ميدهد ( Huang et al.,
 .)2008ماهيان خاوياری جزء ماهيان لبشور محسوب
ميشوند و عدم توانايي اين ماهيان در سنتز اسيدهای
چرب ضروری ،نياز به دريافت اين ماده غذايي از طريق
زنجيره غذايي است ( Yousefian and Najafian,
 .)2011در تحقيقات بسياری بيان شده است که زوائد
پيلوريک در جذب مواد غذايي و يونها شرکت دارند و
اندازه بزرگتر سکوم و انتروسيتها ،باعث بهبود عملکرد
حيوان در تنظيم اسمزی ميشود ( Loretz and Pollina,
.)2000
با توجه به اينکه متخصصين شيالتي مرگ و مير بيش از
اندازه بچه ماهيان خاوياری در زمان رهاسازی را متاثر از
مشکالت رودخانهها از يک طرف و عدم وجود کيفيت
مناسب بچه ماهيان توليدی از طرف ديگر ميدانند ،بايد از
طريق بهبود کارايي اندامهای موثر در تنظيم اسمزی از
جمله زوائد پيلوريک ،به افزايش مقاومت بچه ماهيان در
مقابل تغييرات شوری و متعاقب آن به افزايش بازگشت
شيالتي اين گونه با ارزش کشور کمک کرد .بنابراين عدم
وجود گزارش علمي در مورد نقش روغنهای ماهي و سويا
و ويتامين  Eبر زوائد پيلوريک الرو تاسماهي ايراني سبب
شد که مطالعه حاضر ،تاثير تغذيه با آرتميا فرانسيسکانا
غني شده با روغن ماهي و روغن سويا و نيز ويتامين  Eرا
در ساختار زوائد پيلوريک مورد بررسي قرار دهد.
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نتايج
در بررسي بافتشناسي زوائد پيلوريک الرو تاسماهي ايراني
در گروه شاهد در قسمت قدامي روده و در انتهای منطقه
پيلوريک معده ،زوائد پيلوريک توسط بافت همبندی
سازمان دهي شده و ظاهر يک اندام را پيدا کردهاند .زائده
پيلوريک ساختار برگ مانند حجيمي در سطح شکمي
ايجاد نموده است و دارای چين های مخاطي گسترده و
پيچيده ای هستند .سلولهای پوششي انتروسيتها در
کنار هم به صورت فشرده ،سطح داخلي زوائد پيلوريک رو
پوشانده و قسمت انتهايي اين سلولها دارای
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بافت شناسي
آزمايشهای بافتشناسي در آزمايشگاه بافتشناسي
دانشکده علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد.
بدين ترتيب که تعداد  15قطعه الرو تاسماهي از هر يک از
گروههای شاهد و تيمار ،پس از قطع سر و ساقه دمي به
مدت  24-48ساعت در محلول بوئن تثبيت و سپس
توسط اتانول  %70تا خارج شدن کامل بوئن آبکشي شدند.
بعد از انجام مراحل آبگيری ،قالبگيری با پارافين Merck
صورت گرفت .برای اطمينان از تميزی الم و الملها ،ابتدا
 24ساعت در محلول  90ميليليتر اتانول  %90بهاضافه
 10ميليليتر اسيدکلريدريک قرار گرفتند و سپس الم و
الملها توسط آب مقطر شسته شده و به مدت  24ساعت

تجزیه و تحليل آماري
اين تحقيق در قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد .برای
بررسي روابط ميان عوامل مختلف جيرهای (غنيسازی با
روغن ماهي ،روغن سويا و ويتامين  )Eبر شاخصهای
بافتي مورد مطالعه از رگرسيون خطي چند متغيره استفاده
گرديد ( .)Steel et al., 1997البته پيش از انجام
بررسيهای فوق تمام مفروضات رگرسيون نظير همخطي،
همگني واريانس و توزيع نرمال دادهها مورد بررسي قرار
گرفت .از  Execel 2010برای رسم نمودار استفاده شد.
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پرورش الروها و پيراسنجههاي فيزیکوشيميایي آب
مخازن در سالن کامال سرپوشيده که روشنايي آن توسط
نور فلورسنت تامين ميشد ،قرار گرفتند و الروها تحت
رژيم نوری  14ساعت روشنايي و  8ساعت تاريکي در طي
شبانه روزی قرار گرفتند .از  2عدد مخزن فايبرگالس 200
ليتری به عنوان مخزن ذخيره آب استفاده شد و سيفون
کردن مخازن بصورت روزانه به منظور حفظ کيفيت آب و
حذف آرتمياهای خورده نشده صورت گرفت .از روز دهم
پس از تفريخ تغذيه الروها با آرتميا غنينشده به مدت 5
روز انجام گرفت .سپس تغذيه با  5تيمار مختلف به مدت
 17روز انجام شد .الروها روزانه در  4نوبت ،تا حد اشباع و
در ساعات مشخص ( 8صبح 12 ،ظهر 4 ،بعد از ظهر و 8
شب) غذادهي شدند .در طول دوره پرورش دمای آب
 19±1درجه سانتيگراد ،ميزان اکسيژن محلول 8/5±0/3
ميليگرم در ليتر و  pHآب  7/5±0/1بود.

در آون با دمای  37درجه سانتيگراد خشک شدند .با
استفاده از ميکروتوم مدل ( Microds 8402ساخت
شرکت ديدسبز) ،برشهای  5ميکرومتری از قالبها تهيه و
سپس برشها با استفاده از اتانول  %50و آب با دمای
 40ºCباز شده و روی الم قرار داده شدند .سپس المها در
آون با دمای  24ºCبه مدت  24ساعت نگهداری و به روش
هماتوکسيلين-ائوزين-گريناليت رنگآميزی شد .المهای
رنگآميزی شده توسط ميکروسکوپ نوری  Nikonمورد
مطالعه و عکس برداری قرارگرفتند .از عکس های تهيه
شده با بزرگنمايي  4xجهت بررسي بخشهای مختلف
زوائد پيلوريک (مساحت کل ،مساحت بافت ،مساحت
فضای خالي و مساحت اليه پوششي) و نيز بزرگنمايي
 40xبرای شمارش تعداد سلولهای پوششي (انتروسيت)
استفاده شد (فالح و همکاران1390،؛ Martoja and
.)Martoja–Pierson, 1967
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اکسيژن مورد نياز را طي انکوباسيون فراهم کرد .غني
سازی با غلظت  0/5ميلي ليتر از محلول غني سازی به
ازای هر ليتر انکوباتور (شوری  28گرم در ليتر ،دمای 28
درجه سانتيگراد 300 ،عدد ناپلي در هر ميلي ليتر) انجام
شد و بعد از  12ساعت غني سازی ،آرتميا با آب شور برای
زدودن چربيهای اضافي و جذب نشده شسته شد و سپس
در اختيار الروها قرار گرفت ).(Leger et al., 1987

تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا ( )Artemia franciscanaغنی شده...

مجله علمی شیالت ایران

زائده پيلوریک بطور کامل مشاهده ميشود ( :B .)4Xبرش عرضي زائده پيلوریک با چين هاي مخاطي گسترده و پيچيدهاي مشاهده
ميشود( :C .)10Xبرش طولي بخشي از زائده پيلوریک که ویليها قابل مشاهده هستند ( :D.)40Xسلولهاي جامي و انتروسيتها با هسته
مشخص بخوبي مشاهده ميشود (.)40X
Figure 1: Hematoxylin -Eosin-Green light stained longitudinal and cross sections of pyloric caeca from Persian sturgeon in Control
treatment. A: cross section of pyloric caeca, (4X). B: cross section of pyloric caeca with mucosal folds, (10X). C:
longitudinal section of pyloric caeca with observable villi, (40X). D: Goblet cells and Enterocyte with clear nucleus,
(40X). E: Enterocyte, GC: Goblet cells, L: Lumen, MV: Microvilli, PCS: Pyloric caeca sections, V: Villi
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شکل  :1برش عرضي و طولي زوائد پيلوریک در الرو تاسماهي ایراني ،گروه شاهد (رنگ آميزي با هماتوکسلين-ائوزین-گرین الیت) :A .برش عرضي
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اندازهگيری مساحت کل زوائد پيلوريک و مساحت بخش
بافتي به روش رگرسيون گام به گام الرو تاسماهي ايراني
نشان داد که روغن ماهي به عنوان عامل اصلي و موثر بر
اين شاخص ها بوده و غنيسازی آرتميا با روغن ماهي
موجب افزايش معنيدار ( )P<0⁄05اين شاخصها گرديده
است (جداول  2و .)3
بر اساس نتايج بدست آمده هر دو روغن ماهي و سويا به
عنوان عامل اصلي و موثر بر شاخص مساحت اليه پوششي
زائده پيلوريک بودند و غنيسازی آرتميا با روغن ماهي و
سويا موجب افزايش معنيدار ( )P<0⁄05اين شاخص
گرديد و با توجه به  βهر يک از عوامل ياد شده ،تاثير
روغن ماهي بر مساحت اليه پوششي حدود دو برابر روغن
سويا تشخيص داده شد (جدول .)4
نتايج تعداد انتروسيتها نيز نشان داد که ويتامين  Eعامل
اصلي و موثر بر اين شاخص مي باشد .به طوری که افزايش
ويتامين  Eموجب کاهش معنيدار تعداد انتروسيتها شد
و در باالترين مقادير ويتامين  Eکمترين تعداد
انتروسيتها مشاهده شد (جدول .)5
مساحت فضای داخلي ( )Lumenدر تمامي تيمارهای
تحت بررسي ،تفاوت چنداني نشان نداد ( )P>0/05و تحت
تاثير عوامل جيرهای قرار نگرفت( .شکل .)6

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.1.7.1

ميکروويليهای منظم بود .اين سلولها به راحتي قابل
شمارش در واحد سطح بودند .در برش طولي ويليها،
انتروسيتها و سلولهای موکوسي مشهود بودند (شکل .)1
در تيمارهای آرتميای غنيشده با روغن ماهي (شامل 15
و  30درصد ويتامين  )Eو نيز روغن سويا (شامل 15
درصد ويتامين  ،)Eساختار کلي زوائد پيلوريک با تيمار
شاهد متفاوت بود (شکل های  2الي  .)4زوائد پيلوريک از
حالت برگي شکل در ناحيه شکمي خارج شده و بصورت
يک توده نسبتا بيضي و کشيده درآمده است .فضای
داخلي و سطح بافت پوششي زائده پيلوريک براحتي قابل
تشخيص بود.
زائده پيلوريک دارای چينهای مخاطي گسترده و
پيچيدهای است که اين گستردگي و پيچيدگي در اين
تيمار در مقايسه با تيمار شاهد افزايش نشان ميدهد.
سلولهای پوششي (انتروسيتها) و سلولهای جامي شکل
(سلولهای موکوسي به راحتي قابل تشخيص و شمارش
هستند .افزايش مساحت اليه پوششي در اين تيمارها کامال
مشهود بود .در حالي که تيمار آرتيمای غني شده با روغن
سويا (شامل  30درصد ويتامين  )Eساختار زوائد پيلوريک
با تيمار شاهد زياد متفاوت نبود (شکل .)5

سال بیست و هفت/شماره 1

خدابنده و همکاران

 برش عرضي زائده:A .) گرین الیت- ائوزین-( (رنگ آميزي با هماتوکسيلينF15( E  تيمار، برش عرضي زائده پيلوریک در الرو تاسماهي ایراني:2 شکل
 برش عرضي:C .)10X( برش عرضي زائده پيلوریک که چين هاي مخاطي گسترده و پيچيده مشاهده ميشود:B .)4X( پيلوریک بطور کامل دیده مي شود
 برش عرضي قسمت انتهاي زائده پيلوریک همراه با الیه سروزا کامال:D.)40X( قسمت ابتدایي زائده پيلوریک همراه با الیه سروزا کامال مشاهده ميشود
.)40X(  سلولهاي جامي و انتروسيتها با هسته مشخص بخوبي مشاهده ميشود:E .)40X(مشاهده ميشود
Figure 2: Hematoxylin - Eosin-Green light stained cross section of pyloric caeca from Persian Sturgeon in (F15)E
treatment. A: cross section of pyloric caeca, (4X). B: cross section of pyloric caeca with mucosal folds,
(10X). C: cross cestion of proximal pyloric caeca with serous layer, (40X). D: cross section of posterior
pyloric caeca with with serous layer, (40X). E: Goblet cells and Enterocyte with clear nucleus, (40X). E:
Enterocyte, GC: Goblet cells, L: Lumen, S: Serose, PCS: Pyloric caeca sections.

[ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.1.7.1 ]
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... بررسی انتخابپذیری طولی ماهی سرخو معمولی

 برش عرضي زائده:A .) گرین الیت-( (رنگآميزي با هماتوکسلين – ائوزینF30) E  تيمار، برش عرضي و طولي زوائد پيلوریک در الرو تاسماهي ایراني: 3 شکل
[ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116386 ]

.)40X(  برش عرضي زائده پيلوریک با چينهاي مخاطي نسبتا گسترده و پيچيدهاي مشاهده ميشود: B .)10X ( پيلوریک به طور کامل مشاهده ميشود
 برش عرضي قسمتي:E .)40X ( سلولهاي مخاطي و انتروسيتها با هسته مشخص بخوبي مشاهده ميشود. برش عرضي قسمتي از زائده پيلوریک: D وC
.)40X(  ائوزین مشاهده ميشود-از زائده پيلوریک به روش رنگآميزي هماتوکسلين
Figure 3: Hematoxylin - Eosin-Green light stained longitudinal and cross sections of pyloric caeca from Persian
sturgeon in (F30)E treatment. A: cross section of pyloric caeca (10X). B: cross section of pyloric caeca with
extended mucosal folds (40X). C, D: cross section of pyloric caeca with Goblet cells and Enterocyte, (40X).
E: Hematoxylin - Eosin stained crosscut of pyloric caeca, (40X). E: Enterocyte, GC: Goblet cells, PCS:
Pyloric caeca section
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مجله علمی شیالت ایران

 برش:A .) گرین الیت-( (رنگآميزي با هماتوکسلين – ائوزینS15) E  تيمار، برش عرضي و طولي زوائد پيلوریک در الرو تاسماهي ایراني: 4 شکل
 برش طولي زائده پيلوریک که انتروسيتها و ویليها مشاهده ميشود: B .)10X( عرضي زائده پيلوریک بطور کامل مشاهده ميشود
.)40X ( سلولهاي جامي و انتروسيتها بخوبي مشاهده ميشود، برش عرضي قسمتي از زائده پيلوریک:D  وC .)40X(
Figure 4: Hematoxylin-Eosin-Green light stained longitudinal and cross section of pyloric caeca from Persian
sturgeon in (S15)E treatment. A: cross section of pyloric caeca (10X). B: Longitudinal section of pyloric
caeca with Enterocyte and observable microvilli (40X). C,D: cross section of pyloric caeca with Goblet cells
and Enterocyte (E) (40X). E: Enterocyte, GC: Goblet cells, PCS: Pyloric caeca section.

[ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.1.7.1 ]
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1 شماره/سال بیست و هفت
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 برش عرضي:A .) گرین الیت-( (رنگآميزي با هماتوکسلين – ائوزین30) E  تيمار، برش عرضي زوائد پيلوریک در الرو تاسماهي ایراني: 5 شکل
 برش عرضي قسمتي از زائده:D  وC .)10X(  برش طولي بخشي از زائده پيلوریک: B .)4X( که زائده پيلوریک بطور کامل دیده ميشود
.)40X ( سلولهاي جامي و انتروسيتها بخوبي دیده ميشود.پيلوریک
Figure 5: Hematoxylin-Eosin-Green light stained cross section of pyloric caeca from Persian Sturgeon in (S30)E
treatment. A: cross section of pyloric caeca (4X). B: Longitudinal section of pyloric caeca (10X). C,D: cross
section of pyloric caeca with observable Goblet cells and Enterocyte, (40X). E: Enterocyte, GC: Goblet cells,
PCS: Pyloric caeca section
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تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا ( )Artemia franciscanaغنی شده...

خدابنده و همکاران

جدول  :2نتایج رگرسيون گام به گام مساحت کل زوائد پيلوریک الرو تاسماهي ایراني در برابر عوامل مختلف جيرهاي مورد بررسي
Table 2: Stepwise regression results for total pyloric caeca area of Persian sturgeon larvae in different treatment.
P-value

Beta

)B (±SE

متغير مستقل

متغير وابسته

0.000

-

276118.810±88693.340

Constant

Constant

0.002

0.731

53022.712±13745.384

F.O

مساحت کل زوائد
پيلوريک

P-value= 0.002 F (1,13) = 14.880

Table 3: Stepwise regression results for pyloric caeca histo area of Persian sturgeon larvae in different treatment.
P-value

Beta

)B (±SE

متغير مستقل

متغير وابسته

0.000

-

2382288.089±8104.196

Constant

Constant

0.002

0.736

50207.478±12813.859

F.O

مساحت بخش بافتي زوائد پيلوريک

P-value= 0.002

F(1,13)= 15.352
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جدول  : 3نتایج رگرسيون گام به گام مساحت بخش بافتي زوائد پيلوریک الرو تاسماهي ایراني در برابر عوامل مختلف جيرهاي مورد بررسي

جدول  :4نتایج رگرسيون گام به گام مساحت بافت پوششي (انتروسيت) زوائد پيلوریک در الرو تاسماهي ایراني در برابر عوامل مختلف
جيرهاي مورد بررسي
Table 4: Stepwise regression results for pyloric caeca epithelial area of Persian sturgeon larvae in different treatment.

0.000
0.000
0.033

1.073
0.533

166750.700±11526.793
68414.783±14117.381
33971.967±14117.381

Constant
F.O
S.O

Constant

مساحت اليه پوششي زوائد پيلوريک

F(2,12)=12.354 P-value= 0.001

جدول  :5نتایج رگرسيون گام به گام تعداد انتروسيتها در واحد سطح زوائد پيلوریک الرو تاسماهي ایراني در برابر عوامل مختلف
جيرهاي مورد بررسي
Table 5: Stepwise regression results for Enterocyte counts of pyloric caeca from Persian sturgeon larvae in different
treatment.
)B (±SE
Beta
P-value
متغير وابسته
متغير مستقل
0.000
0.035

-546

1057.152±8.668
-0.035±0.015
P-value= 0.002

Constant

تعداد انتروسيتهای زوائد پيلوريک

F(1,13)= 5.520
] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116386
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Constant
Vit.E
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P-value

Beta

)B (±SE

متغير مستقل

متغير وابسته
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مجله علمی شیالت ایران

 :Contolآرتمياي غنينشده به عنوان تيمار شاهد :)F15(E ،آرتمياي غنيشده با روغن ماهي و  15درصد ویتامين ،E
 :)F30(Eآرتمياي غنيشده با روغن ماهي و  30درصد ویتامين  :)S15(E ،Eآرتمياي غنيشده با روغن سویا و  15درصد ویتامين
 :)S30(E .Eآرتمياي غنيشده با روغن سویا و  30درصد ویتامين .E
Figure 6: Average Lumenal area in the pyloric caeca of Persian sturgeon larvae. Control: non-enriched artemia,
(F15)E: enriched artemia with fish oil and 15% vitamin E, (F30)E: enriched artemia with fish oil and 30%
vitamin E, (S15)E: enriched artemia with soybean oil and 15% vitamin E, (S30)E: enriched artemia with
soybean oil and 30% vitamin E.
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بحث
در اين مطالعه تاثير غنيسازی آرتميا فرانسيسکانا
( )Artemia franciscanaبا روغن ماهي و سويا همراه با
ويتامين  Eروی ساختار و عملکرد تنظيم يوني زوائد
پيلوريک تاسماهي ايراني مورد مطالعه قرار گرفت .زوائد
پيلوريک نوعي سازگاری و استراتژی تکاملي برای افزايش
سطح جذبي روده بدون افزايش طول يا ضخامت خود روده
محسوب ميشود و از لحاظ جنيني از روده قدامي مشتق
شده و اپي تليال مجرايي آنها از نظر ساختاری به قسمتهای
ديگر روده شباهت دارد بر طبق نظريات محققان عملکرد
ضمائم پيلوريک روده اساسا متفاوت از روده قدامي نيست و
عمال ،مهمترين ناحيه از دستگاه گوارش برای گوارش مواد
مغذی هستند (.)Veillette and Young, 2005
از سويي ،بافت پوششي روده (پوشانده شده توسط
انتروسيتها) مهمترين متغير ساختاری ،برای تعيين ميزان
ظرفيت جذب مواد مغذی است .از آنجاييکه سطح جذب
نيز بستگي به تعداد و مساحت اليه پوششي انتروسيتها و
همچنين طول انتروسيتها ،پرزهای توسعه يافته در لومن
روده و طول ميکروپرزها انتروسيتها دارد ،بنابراين

اندازهگيری اين متغيرها کمک به درک بيشتر از ميزان
جذب در شرايط مختلف دسترسي به غذا ميکند.
مشاهدات بافتشناسي زوائد پيلوريک در تيمارهای روغن
ماهي مورد استفاده در اين آزمايش نشان داد مساحت کل
و بخش بافتي و اليه پوششي زوائد پيلوريک در تيمار
روغن ماهي  %30ويتامين  Eو تيمار روغن ماهي %15
ويتامين  Eافزايش قابل مالحظهای نشان داد .بنابراين
روغن ماهي به عنوان عامل موثر در اين شاخصها بوده و
از طرفي تاثير روغن ماهي بر روی مساحت اليه پوششي
دو برابر روغن سويا (عامل موثر ديگر در مساحت اليه
پوششي) بود .نتايج بررسي انجام شده در بچه ماهي نورس
آزاد دريای خزر نشان داد مساحت اليه پوششي در سطوح
باالی) n-3 (HUFAجيره افزايش نشان ميدهد (ستوده
و همکاران .)1394 ،به نظر ميرسد تاثير دو برابر روغن
ماهي بر افزايش مساحت اليه پوششي نسبت به روغن
سويا به مقادير باالی اسيدهای چرب بلند زنجيره و چند
غير اشباع ) n-3 (HUFAموجود در آن بازميگردد.
از طرفي نتايج بافتشناسي مطالعه حاضر نشان داد که
ويتامين  Eعامل اصلي و موثر بر شاخص تعداد
انتروسيتهای زوائد پيلوريک بوده به طوری که افزايش
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نتيجهگيري کلي
مشاهدات بافتشناسي زوائد پيلوريک در تيمارهای روغن
ماهي مورد استفاده در اين آزمايش نشان داد مساحت کل
و بخش بافتي و اليه پوششي ساک پيلوريک در تيمار
روغن ماهي با  30درصد ويتامين  Eو تيمار روغن ماهي
با  15درصد ويتامين  Eافزايش قابل مالحظهای نشان
داد .بنابراين روغن ماهي به عنوان عامل موثر در اين
شاخصها بوده است .از طرفي ديگر تاثير روغن ماهي بر

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.1.7.1
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جيره ماهيان مانند سيم دريايي ،قزل آالی رنگين کمان و
ساير آزاد ماهيان موجب تجمع چربي در انتروسيتها،
بزرگ شدن هسته سلول ،تخريب غشای سلولي که منجر
به نفوذ ماکروفاژها ميگردد و وقوع نکروز سلولهای کبدی
گرديده است ( ;Parpoura and Alexis, 2001
 )Caballero et al., 2002; Olsen et al., 2003با اين
حال تجمع چربي و آسيب سلولي نه تنها به ميزان چربي
بلکه به ماهيت اسيدهای چرب جيره نيز وابسته است
( .)Olsen et al., 2000همانطور که قبال بحث شد يکي
از داليل تجمع چربي انتروسيتها در اثر تغذيه با
روغنهای گياهي کاهش ميزان اسيدهای چرب امگا3
 HUFAو در نتيجه کاهش ساخت ليپوپروتئينها است
( Watanabe, 1982; Sargent et al., 1989; Olsen et
 .)al., 1999البته در اين مطالعه در تيمارهای روغن
گياهي هيچ گونه آسيب بافتي در روده و تجمع چربي در
انتروسيتها و تخريب غشای سلولي مشاهده نشد .بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت تغذيه الرو تاسماهي با آرتميای غني
شده با روغن سويا اثرات سوئي بر ساختار روده نداشته و
همچنين موجب افزايش مساحت اليه پوششي نسبت گروه
شاهد ميشود .از طرفي تاسماهيان هم به اسيدهای چرب
 n-6و اسيدهای چرب  n-3نياز داشته و توانايي غيراشباع
سازی اسيد لينولئيک و آلفا–لينولنيک طويل سازی آنها
و تبديل آنها به آراشيدونيک اسيد EPA ،و  DHAرا دارا
ميباشند .بنابراين  Δ-6 desaturaseممکن است در
متابوليسم اسيد چرب ماهيان خاوياری محدودکننده
نباشد ( Xu et al., 1993; Deng et al., 1998; Sener
.)et al., 2005
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ويتامين  Eتاثير منفي در تعداد انتروسيتها داشته و در
باالترين مقادير ويتامين  Eکمترين تعداد انتروسيتها
مشاهده ميشود .چربيها ترکيبات بسياری حساسي در
برابر اکسيداسيون هستند و محصوالت اکسيداسيون
چربي در نهايت موجب آسيب رساندن به ليپيدهای
غشائي ،پروتئينها و  DNAميگردد ( Betancor et al.,
 .)2015ويتامين  Eيک آنتياکسيدان قوی ميباشد که نه
تنها از فاسد شدن ليپيدها در جيره غذايي و همچنين
دستگاه گوارش ماهيها جلوگيری ميکند ،بلکه از
اکسيداسيون اسيدهای چرب بسيار غيراشباع در بافتهای
غشايي بخصوص غشاهای سلولي نيز جلوگيری ميکند .به
طور کلي نتايج بررسي حاضر نشان دهنده اين است که
افزايش مقدار ويتامين  Eاز  %15به  %30موجب افزايش
معنيدار اندازه انتروسيتها (کاهش در تعداد انتروسيتها)
شده که اين تغييرات بافتي به عنوان مکانيسمي جهت
افزايش سطح جذب مواد مغذی در روده عمل کرده و رشد
بهتر اين تيمارها را ميتواند به دنبال داشته باشد .مطالعات
انجام شده توسط نادری کوشک و عابديان کناری ()1393
نشان داد که ويتامين  Eبه عنوان عامل موثر بر فاکتورهای
رشد بوده و افزايش ويتامين  Eاز  %15به  %30موجب
بهبود رشد الرو تاسماهي ايراني شده که با نتايج تحقيق
حاضر همخواني دارد.
به طور کلي مشاهدات بافتشناسي روده ابتدايي و زوائد
پيلوريک در تيمارهای روغن گياهي مورد استفاده در اين
آزمايش نشان داد که تفاوت مورفولوژيکي بسيار محدودی
در ميان تيمارهای روغن گياهي و تيمار شاهد وجود دارد.
مساحت اليههای پوششي در تيمار روغن سويا همراه با
 15و  30درصد ويتامين  Eنسبت به گروه شاهد افزايش
نشان داد و روغن سويا نيز عامل موثر بر مساحت اليه
پوششي شناخته شد .تغييرات بافتشناسي روده ماهي
اغلب در اثر تغذيه با جيرههای حاوی مقادير باالی چربي
اتفاق ميافتد ( .)Kestemont et al., 2001بنابراين
آسيبهای بافتي در اين اندام به ميزان باالی چربي که به
سختي جذب ميشوند ،از جمله به روغنهای گياهي
مرتبط است ( .)Parpoura and Alexis, 2001استفاده
از روغنهای گياهي مانند روغن سويا و زيتون و کلزا در

تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا ( )Artemia franciscanaغنی شده...
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روی مساحت اليه پوششي دو برابر روغن سويا (عامل موثر
 عاملE  ويتامين.ديگر در مساحت اليه پوششي) بود
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Abstract
In the present study, the effects of enrichment of Artemia franciscana with fish oil and soybean oil
accompanied with vitamin E were investigated on the structure of pyloric caeca in Persian sturgeon
(Acipenser persicus) larvae. A total of 1500 Persian sturgeon larvae (with the average weight of 51±2
mg) were divided into 15 tanks. Larvae were fed for 17 days in 5 experimental treatments including

[ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.1.7.1 ]

the treatment C (non-enriched artemia), S15 (enriched artemia with soybean oil and 15% vitamin E),
S30 (enriched artemia with soybean oil and 30% vitamin E), F15 (enriched artemia with fish oil and
15% vitamin E) and F30 (enriched artemia with fish oil and 30% vitamin E). From each traetment, 15
larvae were collected and were fixed in Bouin’s solution for histological studies. Histological results
showed that both fish oil and soybean oil were the main and effective factors on the total area and
histo area indices of the pyloric caeca and the enrichment of artemia with fish oil and soybean oil was
significantly increased this factor as compared to that of the control treatment (P<0.05). Fish oil was
approximately two times more effective than soybean oil on the total area index of of the pyloric
caeca. Furthermore, vitamin E was the main factor that affected the enterocyte numbers of the pyloric
caeca. Increasing the amount of vitamin E was significantly decreased the number of enterocytes as
compared to that of the control group (P<0.05). In conclusion, the enrichment of artemia with fish oil
and with the appropriate amounts of vitamine E could have positive effects on the enterocytes of

[ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116386 ]

pyloric caeca and could improve ion regulation in the Persian sturgeon larvae.
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