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چکیده
به منظور بررسی اثر تیامین (ویتامین  )B1بر تغییرات فیزیولوژیک و عملکرد تولید مثلی ماهی استرلیاد (Acipenser

) ،ruthenusتعداد  30مولد ماده ( 698 ± 15گرم) که در مرحله  4رسیدگی جنسی بودند ،انتخاب و به طور تصادفی در دو
تیمار و سه تکرار در  6تانک فایبرگالس (حجم آبگیری  1063/3لیتر) توزیع شدند .تیمار اول (تیامین) با جیره ای حاوی
 10 mg/kgتیامین هیدروکلراید و تیمار دوم (آنتی تیامین) با جیره ای حاوی  1 g/kgآمپرولیوم هیدروکلراید در جیره
خشک به مدت  5ماه تغذیه شدند .پس از این مدت ،ماهیان با تزریق هورمون  LHRH-A2تکثیر شدند .در انتهای دوره،
پارامترهای رشد تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان نداد ( .)P>0/05میزان هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار تیامین
افزایش معنی داری داشت ( ،)P<0/05اما تعداد گلبول قرمز ،تعداد گلبول سفید ،شاخص های خونی و درصد افتراقی گلبول
های سفید تفاوت معنی داری نداشتند ( .)P>0/05شاخص قطبیت هسته در سه مرحله (روزهای صفر 75 ،و  )150اندازه
گیری شد که در وسط و انتهای دوره کاهش معنی داری در تیمار تیامین مشاهده شد ( .)P<0/05گلوکز شش فسفات
دهیدروژناز و استرادیول تفاوت معنی داری نشان ندادند ( ،)P>0/05اما تستوسترون افزایش معنی داری در تیمار تیامین
داشت ( .) P<0/05تعداد تخمک در هر گرم و زمان پاسخ به القای هورمونی افزایش معنی داری به ترتیب در تیمار آنتی تیامین
و تیامین داشت ( ،)P<0/05اما هماوری و تیامین تخم تفاوت معنی داری نداشت ( .)P>0/05با توجه به نتایج این مطالعه،
حضور تیامین در جیره می تواند منجر به بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیک و تولیدمثلی در مولدین ماهی استرلیاد شود و
یک ماده ضروری در فصل تکثیر ماهیان محسوب می شود.
کلمات کلیدی :ویتامین  ،B1فیزیولوژی ،تولیدمثل ،استرلیاد
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مقدمه
با افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز به غذا امروزه
آبزیان به عنوان یکی از منابع تامین کننده پروتئین
حیوانی مورد نیاز از جایگاه مناسبی برخوردار هستند .در
این بین پرورش تاسماهیان از یک سو به علت کاهش
ذخایر آنها و از سوی دیگر به علت تولید خاویار و دارا
بودن مرغوبیت گوشتشان رو به افزایش است .ماهی
استرلیاد جزء ماهیان ساکن رودخانه است که با توجه به
دوره رسیدگی جنسی کوتاه تر نسبت به تاسماهیان دیگر
و کیفیت گوشت آن و هیبرید حاصل از آن با نام بستر
()Huso huso × Acipenser ruthenus( )Bester
تکثیر و پرورش این ماهی در کشورهای مختلف جهان رو
به توسعه است (.)Steffens et al. 1990
مدیریت تغذیه ای مولدین از جمله کارهای مهم در بحث
توسعه آبزی پروری است ،به طوری که تغذیه مولدین
ارتباط مستقیمی با کیفیت نوزاد و بچه ماهی دارد ( Lee
 .)and Dabrowski, 2004ویتامین ها از جمله ریز
مغذی هایی هستند که با وجود نیاز کم بدن نشانههای
کمبود آنها در ماهیان به سرعت بروز می کند ( Morito
 .)et al. 1986ویتامین  B1یا تیامین از جمله ویتامین
های محلول در آب است که در بدن ساخته نمی شود و
جذب آن صرفا از طریق غذا در ماهیان صورت می گیرد.
این ویتامین توسط سلول های روده جذب می شود و به
عنوان یک کوآنزیم در مراحل متابولیک سلولی و در
سوخت و ساز طبیعی کربوهیدرات ،چربی و زنجیره های
آمینواسید شرکت می کند و معموال نقشی حیاتی در
اعمال عصبی ایفا می نماید که مستقل از نقش کوآنزیمی
آن است ( .)Brown et al. 1998مطالعات صورت
گرفته نشان می دهند که در زمان حضور این ویتامین در
جیره ماهیان ،شاخص های رشد ( Andrews and
Murai, 1978; Morito et al. 1986; Lim and
 ،)Lea Master, 1991پارامترهای خون شناختی
( )Lim and Yildirim-Aksoy, 2011و فعالیت
آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز ( Amcoff et al.
 )2000بهبود پیدا می کند .نقش ویتامین ها در بلوغ و
ساختن استروئیدهای جنسی به خوبی شناخته شده است
( ،)Dabrowski et al. 1995اما در ارتباط با اثر
تیامین بر بلوغ و استروئیدهای جنسی ماهیان تاکنون
مطالعه ای انجام نشده است.

کمبود تیامین در اثر ناکافی بودن یا تخریب این ویتامین
در جیره ماهیان اتفاق می افتد ،به طوری که گزارش شده
است در زمان تغذیه با آنتی تیامین هایی مانند تیامیناز
( )Honeyfield et al. 2005و آمپرولیوم هیدروکلراید
( ،)Fynn-Aikins et al. 1998کمبود تیامین در
ماهیان مشاهده می شود .کمبود تیامین در مولدین باعث
کاهش ذخایر تیامین در بدن این ماهیان می شود و این
کاهش در فصل تکثیر با کاهش تیامین در تخم های
حاصله ( )Wiegand et al. 2011منجر به بروز نوعی
بیماری همراه با تلفات عمده به نام مرگ و میــــر
زودرس ( )Early Mortality Syndromeدر نوزادها
می شود ( .)Ketola et al. 2000همچنین بیان شده
که ویتامین ها نقش مهمی در عملکرد تولیدمثلی ماهیان
از جمله تسریع در بلوغ و رسیدگی جنسی دارند ( Blom
 ،)and Dabrowski, 1995اما در ارتباط با اثر تیامین
بر عملکرد تولیدمثلی تاسماهیان تاکنون مطالعه ای انجام
نشده است.
امروزه در بحث ماهیان خاویاری به رغم پیشرفت های
خوبی که طی چند سال اخیر در مورد پرورش آنها انجام
شده ،اطالعات کافی در مورد نیازهای ویتامینی و اثرات
آنها وجود ندارد و این نبود اطالعات منجر به محدودیت
تکثیر و پرورش این ماهیان شده است .با توجه به ارزش
اقتصادی ماهیان خاویاری ،کاهش ذخایر مولدین وحشی و
اهمیت تیامین بر پارامترهای ذکر شده ،مطالعه حاضر به
بررسی شاخص های رشد ،خون شناسی ،فعالیت آنزیم
گلوکز شش فسفات دهیدروژناز ،استروئیدهای جنسی و
عملکرد تولید مثلی مولدین استرلیاد در حضور و عدم
حضور تیامین در فصل تولیدمثل می پردازد .بدیهی است
که نتایج به دست آمده به مدیریت صحیح تغذیه مولدین
پرورشی و افزایش کارایی تکثیر این ماهی با ارزش کمک
شایان توجهی می کند.
مواد و روش ها
ماهی ،شرایط پرورش و غذادهی
مطالعه حاضر در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
شهید دکتر بهشتی رشت (استان گیالن) انجام شد .به
منظور اجرای این آزمایش تعداد  30ماهی مولد استرلیاد با
میانگین وزنی  698 ± 15گرم انتخاب و مرحله رسیدگی
جنسی در آنها توسط شاخص قطبیت هسته ( )GVتعیین
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شد .پس از پالک گذاری در ناحیه باله سینه ای ،ماهیان
در مخازن فایبرگالس با حجم آبگیری  1063/3لیتر توزیع
(پنج ماهی در هر تانک) و به مدت  2هفته با جیره ای
فاقد تیامین حاوی  %43پروتئین و  %13چربی به میزان
 0%/5وزن بدن و یک دفعه در روز تغذیه شدند .دو تیمار
در نظر گرفته شد به طوری که در تیمار اول (تغذیه شده
با تیامین) ،ماهیان با جیره ای خشک حاوی  10میلی گرم
تیامین به ازای هر کیلو وزن بدن و در تیمار دوم (تغذیه
شده با ضد تیامین) ماهیان با جیره ای حاوی  1گرم بر
کیلوگرم آمپرولیوم هیدروکلراید (به عنوان ترکیب ضد
تیامین) به مدت پنج ماه قبل از فصل تکثیر تغذیه شدند و
برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .تیامین مورد
استفاده از شرکت سیگما ( Vitamin B1
 ،)hydrochloride; Sigma, Germanyآمپرولیوم
هیدروکلراید از شرکت تولید داروهای دامی ایران (تهران،
ایران) و مکمل ویتامینه فاقد تیامین از شرکت مکمل

سازی هشتگرد (هشتگرد ،ایران) تهیه شد .سپس اقالم
غذایی از لحاظ میزان تیامین بررسی شده و اقالمی انتخاب
شدند که دارای حداقل میزان تیامین در ساختار خود
بودند ( .)www.nutritiondata.self.comجیره های
آزمایشی به صورت دست ساز تهیه و ماهیان روزانه به
میزان  %0/5وزن بدن در شرایط زمستان گذرانی یک نوبت
در روز با جیره های مورد نظر تغذیه شدند .میانگین دمای
آب در طی دوره پرورش  8/9 ± 0/3درجه سانتیگراد (5
ماه قبل از تکثیر و در دمای زمستان گذرانی) و میانگین
اکسیژن محلول برابر  7/5 ± 0/2میلی گرم در لیتر بود.
آب مورد نیاز برای پرورش از رودخانه سفیدرود تامین و
بعد از فیلتر شدن وارد تانک ها می شد .همچنین ماهیان
در طی آزمایش در شرایط دوره نوری (فتوپریود) طبیعی و
در یک مکان سرپوشیده قرار داشتند .اقالم غذایی و آنالیز
تقریبی جیره پایه در جدول  1آورده شده است.

جدول  -1اجزا تشکیل دهنده و آنالیز تقریبی جیره تهیه شده در تحقیق حاضر.
اجزای جیره
آرد ماهی
آرد گندم
کنجاله سویا
پودر گوشت
سبوس گندم
روغن ماهی
روغن گیاهی
کربوکسی متیل سلولز
1
مکمل معدنی
2
مکمل ویتامینه
3
آمپرولیوم هیدروکلراید

تیمار تیامین
(درصد)

تیمار آنتی تیامین
(درصد)

34
5
20
20
9
3
3
3
1/5
1/5
0

34
5
20
20
9
3
3
2/9
1/5
1/5
0/1

آنالیز تقریبی جیره ()n=3
پروتئین
چربی
خاکستر
رطوبت

43/0 0±/7
13/1 ± 0/2
9/7 0±/1
13/4 ± 0/1

43/0 0±/7
13/1 ± 0/2
9/7 0±/1
13/4 ± 0/1

1مکمل معدنی استفاده شده ساخت شرکت هشتگرد (هشتگرد ،ایران) می باشد که هر  1000گرم پرمیکس حاوی  6گرم آهن 10 ،گرم روی 20 ،میلی
گرم سلنیوم 100 ،میلی گرم کبالت 600 ،میلی گرم مس 6 ،گرم آهن 5 ،گرم منگنز 600 ،میلی گرم ید و  1گرم کولین کلراید می باشد.
 2مکمل ویتامینه استفاده شده ساخت شرکت مکمل سازی هشتگرد (هشتگرد ،ایران) می باشد که هر  1000گرم پرمیکس حاوی 1600000 IU
ویتامین  400000IU ،Aویتامین  60 ،D3گرم ویتامین  8 ،Eگرم ریبوفالوین 12 ،گرم نیاسین 40 ،گرم اسید پانتتونیک 4 ،گرم پیریدوکسین 2 ،گرم
اسید فولیک 8 ،میلیگرم سیانوکوباالمین 60 ،گرم ویتامین  2 ،Cگرم ویتامین  40 ،K3میلی گرم بیوتین و  20گرم ویتامین اینوزیتول می باشد.
 3شرکت داروهای دامی ایران (تهران ،ایران).
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تعیین پارامترهای رشد و هماتولوژی
برای بررسی اثر تیامین بر شاخص های رشد در انتهای
دوره ابتدا ماهیان با دوز  400 ppmبه روش غوطه وری با
عصاره گل میخک بیهوش شده ،به صورت انفرادی ریخت

سنجی شدند و وزن آنها با دقت  10گرم اندازه گیری شد.
فاکتورهای افزایش وزن ( )WGو نرخ رشد ویژه ()SGR
در هر دو تیمار با استفاده از فرمول زیر تعیین شد
(:)Falahatkar et al. 2012

وزن اولیه  -وزن نهایی= (گرم) WG
 ] × 100مدت زمان آزمایش( /لگاریتم وزن اولیه – لگاریتم وزن نهایی)[= (درصد /روز) SGR
به منظور تعیین پارامترهای خون شناسی در انتهای دوره
پس از بیهوشی  2میلی لیتر خون از ساقه دمی ماهیان
توسط سرنگ هپارینه گرفته شد .تعداد گلبول های قرمز
( )RBCو تعداد گلبول های سفید ( )WBCتوسط الم
هموسیتومتر به روش  Yuanو همکاران ( )2008اندازه
گیری شد .میزان هماتوکریت ( )Hctبه روش Rey
 Vazquezو  )2000( Guerreroو میزان هموگلوبین

( )Hbتوسط دستگاه اسپکتروفتومتری و با روش سیان
مت هموگلوبین سنجش شد ( .)Drabkin, 1945برای
محاسبه شاخص های خونی شامل میانگین حجم یک
گلبول قرمز ( ،)MCVمیانگین هموگلوبین یک گلبول
قرمز ( )MCHو میانگین درصد غلظت هموگلوبین در
یک گلبول قرمز ( )MCHCاز فرمول های زیر استفاده
شد (:)Yuan et al. 2008

] × 10تعداد گلبول قرمز (میلیون در میلی متر مکعب) /هماتوکریت (درصد)[ = (MCV )fl
] × 10تعداد گلبول قرمز (میلیون در میلی متر مکعب)  /هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)[ = (MCH )pg/cell
] × 100هماتوکریت (درصد)  /هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)[ = (MCHC )g/dl
همچنین برای اندازه گیری درصد افتراقی گلبول های
سفید و شمارش تعداد لنفوسیت ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل و
مونوسیت پس از تهیه گسترش خونی سلول ها با روش
 Blaxhallو  )1973( Daisleyشمارش شدند.
سنجش استروئیدهای جنسی و شاخص قطبیت
هسته
سطوح هورمونهای تستوسترون و استرادیول با استفاده از
Immunotech
آزمایشگاهی
تشخیص
کیت
( )Marseille, Franceبا روش رادیو ایمونواسی
( ) RIAتوسط سیکلو هگزان اتیل استات با روشی مشابه
روش  Fostierو  )1986( Jalabertمحاسبه شد.
همچنین ضریب تغییرات  intra-assayو inter-assay
به ترتیب برای هورمون تستوسترون برابر  0/69 ،0/27و
استرادیول  90 ،63بود .برای اطمینان از درستی اندازه
گیری های انجام شده ،همه نمونه ها و استانداردها دو بار
تکرار شدند.

برای بررسی اثر تیامین بر مهاجرت هسته به سمت قطب
حیوانی ،در ابتدا ،وسط و انتهای دوره پرورش (روز صفر،
 75و  150پس از شروع آزمایش) در ابتدا از هر تانک سه
ماهی به صورت تصادفی صید و شاخص قطبیت هسته
( )GVMاندازه گیری شد و در وسط و انتهای دوره نیز
همان ماهیان بررسی شدند .ماهیان پس از بیهوشی روی
میز کار قرار گرفته و توسط یک سوند کوچک مقدار کمی
تخمـک از ناحـیه شکمی آنها بیرون کشیــده شد و میزان
 GVMبـه روش  Chapmanو Van Eenennaam
( )2007اندازه گیری شد.
تعیین فعالیت آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز
و تیامین در تخمک
برای تعیین میزان فعالیت آنزیم گلوکز شش فسفات
دهیدروژناز ( )G6PDHاز کیت آزمایشگاهی مخصوص
(کیت بهار افشان ،تهران ،ایران) و دستگاه اتوآناالیزر با
روش  Amcoffو همکاران ( )2000استفاده شد.
به منظور تعیین میزان تیامین هیدروکلراید (،)THCL
تیامین مونوفسفات ( ،)TMPتیامین پیروفسفات ()TPP
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و تیامین کل پس از تخم کشی از هر ماهی مقداری
تخمک را درون اپندورف ریخته و در فریزر  -80درجه
سانتی گراد تا زمان آنالیز قرار داده شد .سپس نمونه ها با
ازت مایع به دانشگاه آتاتورک واقع در شهر ارزروم
کشورترکیه منتقل شدند .فرم های مختلف تیامین در
تخمک توسط کروماتوگرافی مایع با روش  Amcoffو
همکاران ( )2000در شرایط ستون  4/6 × 250میلی
متری ،پرتو  1 l/minو در دمای  27درجه سانتیگراد
سنجش شد.
عملکرد تولید مثلی
به منظور تعیین عملکرد تولیدمثل در انتهای دوره پرورش
( 5ماه) ،با رسیدن به دمای مناسب تکثیر ( 16تا 17
درجه سانتیگراد) و اطمینان از رسیدگی جنسی توسط
اندازه گیری  ،GVMپس از قطع غذادهی ماهیان تکثیر
شدند .القای تخم ریزی در ماهیان با تزریق هورمون
 )San Sheng ،Ningbo ،China( LHRH-A2انجام
شد .ماهیان با  400ppmعصاره گل میخک بیهوش شدند
و هورمون مورد نظر در ناحیه عضله پشتی تزریق شد.
تزریق ماهیان با دوز  µ 5/2g/kgبه ازای هر کیلوگرم وزن
بدن در  2مرحله به فاصله  12ساعت انجام شد 20 .ساعت
پس از اولین تزریق ،با اطمینان از سیال شدن تخمک ها
در محوطه شکمی ،پس از بیهوشی ،ماهیان به روش
سزارین تکثیر شدند (فالحتکار و عفت پناه کمایی،
 .)1391به منظور تعیین هماوری کاری ،کل تخمک
استحصالی از هر ماهی به طور جداگانه جمع آوری و با

دقت  0/01گرم توزین شد .سپس تعداد تخمک در یک
نمونه حدود  1/5-2گرمی از تخمک هر ماهی شمارش ،و
با توجه به آن ،تعداد تخمک در هر گرم تعیین شد.
همچنین فاصله زمانی اولین مرحله تزریق هورمون تا
رسیدگی نهایی ماهی برای هر ماهی به طور جداگانه ثبت
و به عنوان زمان پاسخ به تزریق هورمون در نظر گرفته
شد.
آنالیز آماری
به منظور انجام آنالیز آماری داده ها ،ابتدا وضعیت نرمال
بودن داده ها با استفاده از آزمون – Kolmogorov
 Smirnovو همگنی واریانس ها با آزمون Levene
بررسی شد .مقایسه میانگین ها با استفاده از آنالیز واریانس
یک طرفه ( )One-Way ANOVAانجام شد .اختالف
میانگین ها در کلیه موارد با سطح معنی داری P>0/05
تعیین شد .تجزیه و تحلیل با نرم افزار  SPSS 16انجام
شد .داده های درون متن به صورت میانگین  ±خطای
استاندارد ارائه شده اند.
نتایج
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تغذیه مولدین
استرلیاد با جیره های حاوی تیامین و آنتی تیامین تفاوت
معنی داری در پارامترهای رشد مانند وزن کسب شده،
نرخ رشد ویژه و وزن نهایی نداشت (( )P>0/05جدول .)2

جدول  -2پارامترهای رشد در مولدین ماهی استرلیاد ( )Acipenser ruthenusتغذیه شده با آنتی تیامین و تیامین در طی
 5ماه .داده ها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد بیان شده اند ( n=15برای هر تیمار).

پارامترهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
وزن کسب شده (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
مطالعه حاضر نشان داد در ارتباط با پارامترهای خون
شناختی افزایش معنی داری در میزان  Hbو  Hctدر
تیمار تیامین نسبت به آنتی تیامین مشاهده شد
( .)P<0/05در ارتباط با  RBCو  WBCبیشترین میزان

آنتی تیامین

تیامین

712 ± 17
735 ± 22
22/8 ± 18/9
0/02 ± 0/01

685 ± 22
767 ± 22
82/1 ± 29/4
0/07 ± 0/02

در تیمار تیامین وجود داشت ،اما این تفاوت معنی دار نبود
( .)P>0/05بررسی شاخص های خونی در انتهای دوره
نشان داد تفاوت معنی داری در میزان  MCH ،MCVو
 MCHCبین تیمار تیامین و آنتی تیامین وجود ندارد
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( .)P>0/05در مورد درصد افتراقی گلبول های سفید،
مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معنی داری در میزان
لنفوسیت ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل و مونوسیت بین تیمار
تیامین و آنتی تیامین وجود ندارد ( .)P>0/05نتایج

حاصل از پارامترهای خون شناختی در جدول  3آورده
شده است.

جدول  -3پارامترهای خون شناختی در مولدین ماهی استرلیاد ( )Acipenser ruthenusتغذیه شده با آنتی تیامین و
تیامین در طی  5ماه .داده ها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد بیان شده اند ( n=15برای هر تیمار).
پارامترهای خونی
)%( Hct
)g/dl( Hb
)×103 cell/mm3( RBC
)×103 cell/mm3( WBC
)fl( MCV
)pg/cell( MCH
)g/dl( MCHC
لنفوسیت ()%
نوتروفیل ()%
ائوزینوفیل ()%
مونوسیت ()%

آنتی تیامین
26/2 ± 1/2
6/1 ± 0/2 b
135/2 ± 4/5
58/7 ± 4/8
123/7 ± 13/7
46/7 ± 0/3
45/3 ± 4/2
91/7 ± 1/4
0/8 ± 0/3
6/8 ± 1/2
0/3 ± 0/1
b

تیامین
35/2 ± 0/88
7/1 ± 0/2 a
141/1 ± 8/4
66/7 ± 5/4
135/5 ± 6/4
52/6 ± 2/2
50/1 ± 5/6
87/3 ± 2/7
0/4 ± 0/3
11/7 ± 2/7
0/4 ± 0/1

a

حروف  aو  bبیانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها هستند (.)P<0/05
بررسی مهاجرت هسته به سمت قطب حیوانی در روز
صفر 75 ،و  150پس از شروع آزمایش نشان داد در وسط
و انتهای دوره تفاوت معنی داری در میزان  GVMبین

تیمارها وجود دارد ( )P<0/05به طوری که کاهش معنی
داری در تیمار تیامین نسبت به تیمار آنتی تیامین
مشاهده شد (شکل .)1

شکل  -1شاخص قطبیت هسته در مولدین ماهی استرلیاد ( )Acipenser ruthenusتغذیه شده با آنتی تیامین و تیامین در
طی  5ماه .داده ها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد بیان شده اند n=15( .برای هر تیمار).
حروف  aو  bبیانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها هستند (.)P<0/05
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نتایج حاصل از تغذیه مولدین استرلیاد با جیره های حاوی
تیامین و آنتی تیامین در انتهای دوره نشان داد در مورد
استرادیول پالسما تفاوت معنی داری در بین تیمارها وجود
ندارد ( .)P>0/05در مورد هورمون تستوسترون افزایش
معنی داری در تیمار تغذیه شده با تیامین نسبت به آنتی
تیامین وجود داشت ( .)P<0/05در انتهای دوره افزایش
نسبی در فعالیت آنزیم  G6PDHدر تیمار تیامین نسبت
به ضد تیامین مشاهده شد ،اما این افزایش معنی دار نبود
( .)P>0/05هماوری در بین تیمارها تفاوت معنی داری

نداشت ،اما در تیمار تغذیه شده با تیامین میزان هماوری
تا حدودی بیشتر بود ( .)P>0/05بیشترین تعداد تخمک
در گرم در تیمار آنتی تیامین مشاهده شد (.)P>0/05
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در مورد زمان پاسخ
به القای هورمونی کاهش معنی داری در تیمار آنتی
تیامین نسبت به تیامین وجود دارد ( .)P<0/05نتایج
حاصل از بررسی استروئیدهای جنسی ،فعالیت آنزیم
 G6PDHو عملکرد تولید مثلی مولدین در جدول 4
آورده شده است.

جدول  -4استروئیدهای جنسی ،فعالیت آنزیم  G6PDHو عملکرد تولیدمثلی در مولدین ماهی استرلیاد ( Acipenser
 )ruthenusتغذیه شده با آنتی تیامین و تیامین در طی  5ماه .داده ها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد بیان شده اند.
( n=15برای هر تیمار).
تیمار
استرادیول ()ng/ml
تستوسترون ()ng/ml
)IU/gHb( G6PDH
هماوری کاری (تعداد تخمک)
تعداد تخمک در هر گرم
زمان پاسخ به القای هورمونی (ساعت)

آنتی تیامین

تیامین

6/1 ± 1
19 ± 1 b
10/7 ± 1/1
2164/1 ± 808/9
129/5 ± 55/4 a
29/4 ± 1/1 b

5/25 ± 1
29/3 ± 3 a
13/2 ± 0/6
2227/3 ± 789/7
109/5 ± 48/3 b
33/5 ± 0/7 a

حروف  aو  bبیانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها هستند (.)P<0/05

نتایج حاصل از بررسی میزان  TPP ،TMP ،THCLو
تیامین کل تخم در مولدین استرلیاد تغذیه شده با تیامین
و آنتی تیامین در انتهای دوره تفاوت معنی داری در تیمار
تغذیه شده با تیامین و آنتی تیامین نشان نداد (.)P>0/05

با وجود این ،میزان تیامین کل در تخم ماهیان تیمار
تغذیه شده با آنتی تیامین کمتر از تیمار تیامین بود (شکل
.)2

شکل  -2میزان تیامین هیدروکلراید ( ،)THCLتیامین مونوفسفات ( ،)TMPتیامین پیروفسفات ( )TPPو تیامین کل تخم
در مولدین ماهی استرلیاد تغذیه شده با آنتی تیامین و تیامین در طی  5ماه .داده ها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد
بیان شده اند n=15( .برای هر تیمار).
حروف  aو  bبیانگر وجود اختالف معنی دار بین تیمارها هستند (.)P<0/05
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بحث
مطالعه حاضر نشان داد پارامترهای رشد در زمان تغذیه با
تیامین و آنتی تیامین تفاوت معنی داری نداشت ،اما در
انتهای دوره ماهیان تغذیه شده با تیامین یک افزایش وزن
 40گرمی را نسبت به تیمار ضد تیامین نشان دادند.
مطالعات انجام شده در ارتباط با حد نیاز ماهیان به تیامین
نشان داد که در گربه ماهی کانالی Ictalurus
،)Andrews and Murai, 1978( punctatus
Oreochromis
ماهی هیبرید تیالپیا قرمز
 mossambicus × Oreochromis niloticusو
( )Lim and Lea Master, 1991ماهی تیالپیا
Lim and Yildirim-( Oreochromis niloticus
 )Aksoy, 2011به ترتیب حضور  2/5 ،1و  3/5میلی
گرم تیامین در جیره باعث افزایش رشد در ماهیان می-
شود .در مطالعه حاضر ،معنی دار نبودن رشد در تیمارها
احتماال به علت قرار داشتن ماهیان در دمای پایین است
که منجر به کاهش میزان تغذیه و جذب غذا و در نهایت،
کاهش رشد می شد .همچنین ماهیان مورد مطالعه مولد
بوده و در دوران بلوغ و تکامل غدد جنسی ،عمده رشد
بدن معطوف به نمو غدد جنسی می باشد و رشد غدد
جنسی بیشتر از رشد سوماتیک گزارش شده است
( .)Quince et al. 2008با توجه به روند افزایشی
شاخص های رشد در تیمار تغذیه شده با تیامین ،به نظر
می رسد در دماهای باالتر و خارج از فصل تولیدمثل،
افزایش تیامین باعث بروز اثرات مثبت بیشتری در رشد
مولدین شود.
پارامترهای خون شناختی و بیوشیمیایی خون نشانه ای از
وضعیت فیزیولوژیک ماهی است که تحت تاثیر مواد غذایی
و ویتامین ها می توانند تغییر کنند ( Graff et al.
 .)2002نتایج حاصل از مطالعه حاضر افزایش معنی داری
در میزان هموگلوبین و هماتوکریت تیمار تیامین نسبت به
آنتی تیامین نشان داد ،اما در مورد پارامترهای خون
شناختی دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد .در مطالعه
انجام شده بر ماهیان تیالپیا کاهش معنی داری در سطح
هماتوکریت تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تغذیه شده با
تیامین مشاهده شد ( Lim and Yildirim-Aksoy,
 .)2011در همین ارتباط ،نتایج حاصل از
مطالعه  Ghazalyو همکاران ( )1991نشان داد کاهش
تیامین در جیره ،کاهش معنی داری را در میزان

هموگلوبین تیمار شاهد نشان می دهد که با نتایج حاضر
در باره مولدین استرلیاد مطابقت داشت.
مطالعه حاضر نشان داد تغذیه با تیامین تا حدودی منجر
به افزایش نسبی در میزان  RBCو  WBCدر تیمار
تیامین می شود ،اما این تفاوت معنی دار نیست .در همین
ارتباط در مطالعه  Limو )2011( Yildirim-Aksoy
در ماهی تیالپیا ،بیان شد تغذیه با جیره حاوی تیامین
باعث افزایش میزان  RBCنسبت به تیمار شاهد می شود.
همچنین مطالعه  Ghazalyو همکاران ( )1991بر روی
ماهی تیالپیا نشان داد در زمان مسمومیت با سرب ،تغذیه
با تیامین بر میزان  WBCاثر نداشته ،ولی با افزایش
تیامین میزان  RBCافزایش می یابد .تعداد گلبول های
قرمز در تبادل اکسیژن و گلبول های سفید در ایمنی بدن
اهمیت ویژهای دارند و در طی کاهش آنها ماهی مستعد
بیماری می شود ( .)Benfey and Birion, 2000در
مطالعه حاضر ،تغذیه با تیامین و آنتی تیامین به ترتیب
باعث افزایش و کاهش نسبی گلبول های قرمز و گلبول
های سفید شد .نتایج حاصل از این مطالعه درباره شاخص
های خونی نشان داد تیامین اثر معنی داری بر روی
 MCH ،MCVو  MCHCندارد .شاخص های MCV
و  MCHCدارای اهمیت ویژه ای در تشخیص کم خونی
در اغلب حیوانات هستند .به نظر می رسد کمبود تیامین
منجر به بروز نوعی آنمی یا کم خونی در ماهیان شود
( )Ghazaly, 1991و کاهش میزان شاخص های خونی
در تیمار آنتی تیامین تایید کننده این مطلب است .نتایج
حاصل از این تحقیق درباره اثر تیامین بر درصد افتراقی
گلبول های سفید تفاوت معنی داری را در بین دو تیمار
نشان نداد .مطالعات  Fengو همکاران ( )2011نشان داد
که با افزایش تیامین در جیره به میزان  1/06میلی گرم،
فعالیت بیگانه خواری گلبول های سفید در ماهی کپور
افزایش می یابد .کلیه و طحال جزء مهمترین بافت ها در
خونسازی هستند و با توجه به اینکه در زمان کمبود
تیامین میزان این ماده در این بافت ها کاهش می یابد
( ،)Fitzsimon et al. 2005لذا به نظر می رسد در
تحقیق حاضر کاهش تیامین در این بافت ها منجر به
کاهش خونسازی و در نهایت کارایی بافت های مذکور
شده باشد.
در تکثیر مصنوعی GVM ،بیان کننده رسیدگی نهایی و
زمان مناسب تزریق در ماهیان است .نتایج حاصل از این
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مطالعه نشان داد تغذیه با تیامین اثر معنی داری بر
 GVMدارد .درباره اثر ویتامین ها بر  GVMتاکنون
مطالعه ای انجام نشده است )2011( Yue .اثر تغذیـــه
بر  GVMرا در تاســـماهی سفیــــــد Acipenser
 transmontanusبررسی کرد و نتایج حاصل از این
مطالعه نشان داد میزان  GVMتحت تاثیر میزان چربی و
پروتئین جیره است ،هر چند که این اختالف معنی دار
نبود .در مطالعه حاضر ،بیشترین میزان مهاجرت هسته در
تیمار تغذیه شده با تیامین مشاهده شد .مطالعات نشان
می دهند که در زمان رسیدگی نهایی تخمک و مهاجرت
هسته به قطب حیوانی ،ترشح هورمون  GnRHاز
هیپوتاالموس منجر به تحریک ترشح  GTHاز هیپوفیز و
در پی آن ترشح هورمون های استروئیدی می شود و این
هورمون ها در مراحل انتهایی تکامل تخمک منجر به
 GVMمی شود ( .)Omoto et al. 2005از طرفی
هیپوتاالموس به عنوان اصلی ترین عضو دخیل در برقراری
ارتباط بین عوامل داخلی بدن و عوامل محیطی مانند دما،
فصل ،دوره نوری (فتوپریود) و مواد غذایی است ( Munro
 .)et al. 1990به نظر می رسد در مطالعه حاضر تیامین
موجود در جیره منجر به بهبود عملکرد هیپوتاالموس شده
است که می تواند با ذخیره تیامین در این بافت ها ارتباط
داشته باشد ،ولی نیاز به مطالعات تکمیلی دارد .
در مطالعه حاضر هورمون تستوسترون افزایش معنی داری
در تیمار تغذیه شده با تیامین نسبت به تیمار آنتی تیامین
نشان داد ،اما در مورد استرادیول این تفاوت معنی دار
نبود .مطالعه  Dabrowskiو همکاران ( )1995نشان داد
در مولدین قزل آالی رنگین کمان Oncorhynchus
 mykissمیزان تستوسترون افزایش معنی داری در
تیمارهای تغذیه شده با اسکوربیک اسید داشت ،اما
استرادیول تحت تاثیر میزان ویتامین قرار نگرفت که با
نتایج ما در ارتباط با مولدین استرلیاد مطابقت دارد.
همچنین مطالعات نشان داد که در مارماهی
 )Yuan et al. 2011( Monopterus albusتغییر
سطوح مختلف پروتئین در جیره سبب افزایش معنی داری
در میزان استرادیول و تستوسترون پالسما می شود .درباره
اثر تیامین بر استروئیدهای جنسی دالیل شفافی وجود
ندارد ،اما به نظر می رسد ذخیره سازی تیامین در بافت
های تاثیر گذار بر ساخت هورمون های استروئیدی مانند
مغز و کبد ،از جمله دالیل این افزایش در میزان

تستوسترون باشد ،چرا که مغز به عنوان اولین عضو دخیل
در ایجاد ارتباط بین محور هیپوتاالموس – هیپوفیز ،یکی
از مکان های ذخیره تیامین است ( Morito et al.
 .)1986همچنین تیامین به عنوان کوآنزیم مهم در تولید
نهایی  ATPمی تواند تامین کننده انرژی مورد نیاز بافت
غده جنسی برای ساختن استروئیدها باشد ( Morito et
.)al. 1986
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیامین جیره
افزایش معنی داری در  G6PDHندارد ،اما در تیمار
تغذیه شده با ماده آنتی تیامین فعالیت آنزیم تا حدودی
کاهش مییابد .در مطالعه  Amcoffو همکاران ()2000
تزریق تیامین به مولدین ماهی  Salmo salarو حمام
تیامین در آلوین ها منجر به افزایش معنی داری در
 G6PDHآلوین های این ماهی شد .تیامین یک کوآنزیم
برای فعالیت آنزیم ترانس کتوالز است که فعالیت آن باعث
تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات و ریبوز
 5فسفات می شود و این محصول ها در نهایت G6PDH
را تولید می کنند ( .)Amcoff et al. 2000بنابراین،
کاهش تیامین باعث کاهش فعالیت آنزیم ترانس کتوالز و
در نهایت کاهش نسبی  G6PDHدر تیمار تغذیه شده با
ماده آنتی تیامین شده است.
مطالعه حاضر نشان داد تغذیه با تیامین تاثیری بر میزان
هماوری ندارد ،اما کاهش و افزایش معنی داری به ترتیب
در تعداد تخمک در گرم و زمان پاسخ به القای هورمونی را
نشان می دهد .درباره اثر تیامین بر میزان هماوری در
ماهیان مطالعه ای انجام نشده است ،اما مطالعه بر روی
ویتامین  Cنشان داد که میزان هماوری در مولدین قزل
آالی تغذیه شده با جیره های حاوی ویتامین در مقایسه با
تیمار شاهد افزایش معنی داری دارد ( Blom and
 .)Dabrowski, 1995بیان شده است که افزایش
هماوری در ماهیان ممکن است به علت اثرات مواد غذایی
بر هیپوفیز و افزایش میزان تولید هورمون و در پی آن،
افزایش تخم ریزی باشد ( .)Izquierdo et al. 2001در
مطالعه حاضر ،به نظر می رسد که افزایش هماوری در
تیمار تغذیه شده با تیامین ،عالوه بر افزایش مواد مغذی
بدن به علت افزایش اشتها و تغذیه ،با افزایش وزن ماهی
نیز در ارتباط باشد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد
که تیمار تیامین کاهش معنی داری در تعداد تخمک در
هر گرم نسبت به تیمار ضد تیامین دارد .مطالعات
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نشـــــان می دهند که اندازه تخم با مواد غذایی که
مولدین با آن تغذیه می کنند در ارتباط است
( .)Johnston et al. 2008در مقابل Wiegand ،و
همکاران ( )2011در بررسی تخم مولدین وحشی سوف
 Sander vitreusبیان کردند که افزایش تیامیناز اثری
بر اندازه تخم ندارد .کاهش تعداد تخمک در واحد وزن به
منزله افزایش اندازه تخم در ماهیان است که ارتباط
مستقیمی با میزان ویتلوژنین در تخمک دارد .ویتلوژنین
یک مولکول گلیکوفسفولیپوپروتئینی بزرگ است که پیش
ساز خاص پروتئینی برای زرده تخم محسوب می شود و
در ماهیان خاویاری از چربی (حدود )%20و مقدار قابل
توجهی کربوهیدرات تشکیل شده است ( .)Lu, 2009با
توجه به اهمیت تیامین در ساختن کربوهیدرات (Fynn-
 )Aikins, 1998به نظر می رسد افزایش تیامین در
ماهیان باعث افزایش ویتلوژنین و در نهایت ،درشت تر
شدن اندازه تخم شده باشد .مطالعه حاضر نشان داد که
عالوه بر کاهش هماوری ،در مورد زمان پاسخ به القای
هورمونی ،کاهش معنی داری در تیمار تغذیه شده با ماده
ضد تیامین وجود دارد .بنابراین ،به نظر می رسد در
ماهیان تحت تیمار تیامین ،افزایش هماوری و اندازه تخم
به طور همزمان باعث شده است که نسبت به تیمار آنتی
تیامین غده جنسی بزرگتری داشته باشند .با توجه به این
مساله ،تاخیر در زمان رسیدگی تخمک در ماهیان تیمار
تیامین می تواند به این علت باشد که زمان طوالنی تری
نیاز هست تا القای هورمونی در سراسر غده جنسی اثر
گذاشته و باعث اووالسیون شود.
مطالعه حاضر نشان داد تغذیه با تیامین باعث افزایش
معـنی دار در میـزان تیامـین تخـم مولدین استـرلیاد
نمی شود ،اما بیشترین میزان  TPP ،THCLو تیامین
کل در تیمار تیامین مشاهده می شود .درباره گونه های
دیگر بیان می شود که افزایش تیامین تخم ،نتیجه افزایش
میزان تیامین در مولدین است ( ;Amcoff et al. 2000
.)Ketola et al. 2000; Fitzsimons et al. 2005
همچنین در مورد اثرات تغذیه ای ماده ضد تیامین بر
ماهیان ،مطالعات نشان می دهد که تغذیه با تیامیناز در
ماهی قزل آال ( )Carvalho et al. 2009و تغذیه با
آمپرولیوم در مولدین ماهی آزاد ( Fynn-Aikins et al.
 )1998باعث کاهش تیامین در تخم های بهدست آمده
می شود .به نظر می رسد که در مطالعه حاضر دلیل

افزایش نسبی میزان تیامین تخم در ماهیان تیمار تیامین
ارتباط مستقیمی با میزان تیامین جیره مولدین دارد ،به
طوری که در مطالعات نیز بیان می شود که ویتامین ها
می توانند در بافت غده جنسی ذخیره شوند و این ذخیره
سازی در نهایت می تواند باعث افزایش ویتامین در تخم
های شکل گرفته در بافت تخمدان شود ( Lee and
.)Dabrowski, 2004
مطالعه حاضر با مقایسه تغییرات فیزیولوژیک و عملکرد
تولیدمثل ماهی استرلیاد در حضور و عدم حضور تیامین
نشان داد که تغذیه با تیامین منجر به افزایش معنی داری
در میزان هماتوکریت ،هموگلوبین ،تستوسترون و مهاجرت
هسته به قطب حیوانی می شود که بیانگر ارتباط نزدیک و
اثر مثبت تیامین بر این پارامترها بود .از این رو ،با اطالع از
این اثرات ،تعیین حد مورد نیاز تیامین برای ماهیان
خاویاری که باعث بروز اثرات مثبت بیشتر می شود ،حائز
اهمیت است .همچنین با توجه به اثر مثبت تیامین بر
پارامترهای تکثیر پیشنهاد می شود در فصل تکثیر از هر
گونه کاهش و تخریب تیامین در جیره با استفاده از منابع
حاوی ضد تیامین مانند ماهیان دارای تیامیناز جلوگیری
شود ،تا حفظ این ویتامین در مولدین منجر به افزایش
کیفیت تخم و الرو و افزایش کارایی فیزیولوژی تولیدمثل
شود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مسئولین و پرسنل محترم مجتمع تکثیر و
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پروفسور کنراد دابرووسکی از دانشگاه ایالتی اوهایو به
خاطر نقطه نظرات ارزنده شان در تمامی مراحل انجام این
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Abstract
To evaluate the effects of thiamine (vitamin B1) on physiological changes and reproductive
performance of Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus), 30 females (averaged 698 ± 15 g) were
selected in maturity stage IV and were randomly distributed in six fiberglass tanks (1063.3
liters) with two treatments and three replicates. The first treatment was fed with a dry diet
containing 10 mg/kg thiamine hydrochloride, while second one was fed with 1 g/kg
amprolium hydrochloride as an anti-thiamine compound for five months. After this period,
fish were induced for spawning by LHRH-A2. At the end of the experiment, the growth
parameters showed no significant differences between treatments (P>0.05). In the first
treatment (fed with thiamine), the levels of hematocrit and hemoglobin were significantly
increased (P<0.05), but no significant differences were observed in the number of red blood
cells, white blood cells, blood indices and differential white blood cells (P>0.05). Germinal
vesicle migration was measured in three stages (day 0, 75 and 150) which had a significant
decrease in thiamine-fed treatment (P<0.05) at the middle and end of the experiment.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase and estradiol values showed no significant differences
(P>0.05) between the treatments, while a significant increase in testosterone were observed in
thiamine-fed treatment (P<0.05). The number of eggs per gram and the latency time increased
significantly in anti-thiamine and thiamine–fed treatments, respectively (P<0.05), but
fecundity and thiamine content in the eggs showed no significant differences between the
treatments (P>0.05). According to the results, the presence of thiamine in the diet led to
improvement in some physiological and reproductive indices in Sterlet sturgeon and it seems
to be an essential vitamin in reproduction season for Sterlet broodstocks.
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