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انتوژنی آنزیم آلفا آمیالز در طی مراحل اولیه تکوین ماهی سیم معمولی ()Abramis brama
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 -1گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج
 -2گروه گياه پزشکي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گيالن ،رشت ،گيالن
 -3مرکز پرورش و بازسازی ذخایر ماهيان شهيد انصاری ،رشت ،گيالن
تاریخ دریافت 93/9/8 :تاریخ پذیرش93/11/28 :

چکیده
این تحقيق با هدف مطالعه الگوی رشد و تکوین آنزیم آلفا آميالز در الرو ماهي سيم معمولي ( )Abramis bramaاز زمان
تخمگشایي تا  06روز پس از آن در مجتمع تکثير و پرورش و بازسازی ذخایر شهيد انصاری (گيالن ،رشت) به اجرا درآمد .نتایج
نشان داد که در زمان تخمگشایي الروها دارای وزنتر اوليه  6/06 ± 6/63ميليگرم و طول کل  2/00 ± 6/22ميليمتر بودند.
الگـوی رشد در ماهي سيـم معمولي درطي روند تکـوین اولـيه تا روز  06پس از تخـمگشایي به صـورت نمایي و با فرمـول
 y = 6/9668e 6/6320xو  R² = 6/99بود .نتایج همچنين نشان داد که آنزیم آلفا آميالز در زمان تخمگشایي وجود داشته و ميزان
فعاليت آن تا روز  2بعد از تفریخ ثابت بود .افزایش فعاليت آنزیمي در روز  8بعد از تخمگشایي مشاهده شدکه تا روز  26پس از
تخمگشایي ادامه یافت .سپس در روز  36بعد از تخمگشایي کاهش معنيداری در روند فعاليت این آنزیم مشاهده شد ،ولي فعاليت
آنزیمي مجدداً تا انتهای دوره روند صعودی داشت .همچنين فعاليت آنزیمي با سن این ماهي همبستگي باالیي را نشان داد .نتایج
همچنين نشان داد که روند توسعه آنزیمي آلفا آميالز در الرو ماهي سيممعمولي مشابه با گونههای همه چيزخوار و گياهخوار بوده و
براین اساس ميتوان نتيجه گرفت که این ماهي ميتواند از جيره حاوی منبع کربوهيدرات از روز  12بعد از تخمگشایي استفاده کند.
کلمات کلیدی :ماهي سيم معمولي ،آنزیم آلفا آميالز ،الگوی رشد ،تغذیه

* نویسنده مسئولsoheil.eagderi@ut.ac.ir :
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مقدمه
ماهي سيم معمولي ( ،)Abramis bramaمتعلق به
خانواده کپورماهيان ،از گونههای بومي دریای خزر و حوضه
آبریز آن است ( .)Berge, 1948این گونه از بنتوزهای
درون بستر و همچنين از پالنکتونها و گياهان تغذیه
ميکند .در ایران ساالنه  10/3الي  29ميليون قطعه
بچهماهي سيممعمولي طي سالهای  1381الي  1391تکثير
و پرورش داده شده و برای بازسازی ذخایر آن در حوضه
آبریز دریای خزر رهاسازی شده است (سال نامه شيالت
ایران  .)1391از آنجا که توجه به افزایش بازماندگي و باال
بردن کيفيت و کميت بچهماهيان یکي از نيازهای پيش روی
تکثير و پرورش این گونه در صنعت آبزیپروری ایران است،
از اینرو مطالعه روند تکوین آنزیمي دستگاه گوارش بهمنظور
تعيين زمان و کيفيت تغذیه خارجي در دوران الروی گونه
های جدید یکي از عوامل موثر در بهينهسازی بيوتکنيک
تکثير و پرورش در مرحله الروی خواهد بود ( Rønnestad
.)et al. 2013
در دو دهه اخير بررسي روند تکوین آنزیمي دستگاه گوارش
در الرو ماهيها برای پيشبيني استراتژیهای مناسب
تغذیهای به منظور افزایش بازماندگي و بهينهسازی
بيوتکنولوژی پرورش الروماهيان بهخصوص در مورد
کاندیداهای جدید افزایش یافته است و این بررسيها عمدتاً
بر آنزیمهایي شامل آميالز ،ليپاز ،پپسين ،تریپسين و
کيموتریپسين استوار است که بر اساس روشهایي چون
سنجش فعاليت آنزیمي و ایمنيشيميبافتي انجام ميشود
( Walford and Lam, 1993; Oozeki and
Bailey, 1995; Moyano et al. 1996; Baglole et
al. 1998; Ribeiro et al. 1999; Galavizeal,
2011; Jimenez-Martinez et al. 2012; Suzer et
 .)al. 2012; He et al. 2012این مطالعات بيشتر بر
روی ماهيهای دریایي تمرکز داشته و مطالعات بر روی
ماهيان آبشيرین و لبشور اندک است ( Chakrabarti
;and Rathore, 2010; Babaei et al. 2011
.)Farhoudi, 2012; Asgari et al. 2013
یکي از آنزیمهای مهم در الرو ماهيهای همه چيزخوار و
گياهخوار ،آنزیم آلفا  -آميالز است که آنزیمي کليدی در
هضم کربوهيدارتها در دوران الروی ماهيها برای تامين
انرژی محسوب ميشود .البته باید تاکيد داشت که به دليل

عدم وجود معده و ترشح آنزیم پپسين ،این آنزیم در کنار
دیگر آنزیمهای لوزالمعدی (ليپاز ،تریپسين ،کيموتریپسين و
غيره) اهميت بهسزایي دارد .همچنين در برخي از مطالعات
مشخص شده که در تعدادی از ماهيهای دریایي مانند
 (Polydactylus sexfilis) sixfingerتکوین آنزیم
آميالز پيش از آنزیمهای دیگر برای تامين انرژی فعال
ميشود ( .)Kim and Brown, 2000از اینرو با توجه به
عادت همه چيزخواری و گياهخواری ماهي سيممعمولي ،این
تحقيق با هدف بررسي الگوی تکوین آنزیم آلفا  -آميالز،
یکي از مهمترین آنزیمهای لوزالمعدی ،در این گونه و
همچنين برای ارائه زمان مناسب با هدف تغذیه با منابع
کربوهيدارتي به اجرا درآمد.
مواد و روشها
این تحقيق در اردیبهشتماه سال  1393و در زمان تکثير
گونه سيم معمولي در مجتمع تکثير و پرورش و بازسازی
ذخایر شهيد انصاری (گيالن ،رشت) به اجرا درآمد .تکثير
مولدین بهصورت مصنوعي با استفاده از هورمون غده هيپوفيز
(حدود  3ميلي گرم به ازای کيلوگرم) صورت پذیرفت .تزریق
در دو نوبت برای مولدین ماده و یک نوبت در مولدین نر و در
زیر باله سينهای انجام شد .بعد از تخمگشایي و نگهداری
کوتاه مدت الروها در زوگ به درون سه تانک چهار تني به
عنوان تکرارهای آزمایش منتقل شدند .در طي دوران
پرورش ،تغذیه الروها با استفاده از غذای زنده (روتيفر و
ناپليوسهای دافني) و غذای مصنوعي (شير خشک و غذای
تجاری  )SFKدر شش وعده در روز انجام شد (جدول .)1
به طور خالصه تغذیه الروها در روز دوم و همزمان با باز
شدن دهان توسط روتيفر ( 16-26در هر ميلي ليتر آب) و
شير خشک بود .سپس از روز  6بعد از تخم گشایي
ناپليوسهای دافني ( 666-266عدد به ازای هر الرو) اضافه
شد .غذای مصنوعي نيز از روز  9بعد از تفریخ به صورت
درصدی ( 96 ،66 ،26و  )%166با شير خشک تعویض شد.
ميانگين دمای آب در طي دوره پرورش  22/92 ± 1درجه
سانتيگراد ،اکسيژن محلول  6/36 ± 6/86ميليگرم در ليتر
و  9/96 ± 6/2 pHبود.
نمونهبرداری به تعداد  66-266عدد الرو (بسته به اندازه
آنها) از زمان تخمگشایي تا روز بيستم بعد از آن به صورت
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دو روز یکبار و از روز  21تا  26روز پس از تخمگشایي با
فاصله زماني  6روز انجام شد .دو نمونهبرداری نهایي نيز در
روزهای  66و  06روز پس از تخمگشایي انجام شد .نمونهها
بالفاصله پس از برداشت در ازت مایع تثبيت شدند.
نمونهبرداری در اول صبح و قبل از شروع تغذیه الروها انجام
شد ( .)He et al. 2012بهعالوه ،برای بررسي روند رشد

الروها ،تعداد  36عدد الرو بعد از توزین به صورت انفرادی
توسط ترازوی دیجيتال با دقت  6/6661گرم ،از نيمرخ
سمت چپ آنها با استفاده از دوربين دیجيتال ( Cannon
 )SD890عکسبرداری و طول کل آنها با استفاده از نرمافزار
 ImageJاز روی تصاویر اندازهگيری شد.

جدول  -3آنالیز تقریبی غذای  SFKمورد استفاده برای پرورش الرو ماهی سیممعمولی.
آنالیز جیره

میزان ()%

رطوبت
پروتئين خام
چربي خام
خاکستر
فيبر خام
کربوهيدرات

9
39/38
13
11/22
1/28
22/16

انرژی خام ()kcal/kg

2289

برای سنجش آنزیم ،ابتدا نسبتهای مساوی از نمونه هر روز
نمونهبرداری با دقت یک ده هزارم توزین شدند و سپس به
نسبت  )w: v( 1:9با محلول بافر (Tris-HCl 50
ميليمول  )pH 7.5,مخلوط و توسط هموژنایزر همگن
شدند .سپس نمونهها با استفاده از سانتریقيوژ یخچالدار
( H1400pFساخت چين) (در دمای  )2°Cبهمدت 26
دقيقه با دور  13666 gسانتریفوژ شدند .در نهایت ،مایع
رویي ( )supernatantحاصل برای سنجش آنزیمي
استحصال شد .تمامي فعاليتهای سنجش پروتئين و آنزیمي
در  3تکرار مورد سنجش قرار گرفت .سنجش مقدار پروتئين
نمونهها براساس روش  )1990( Bradfordو فعاليت آنزیم
آميالز براساس روش  )1996( Bernfeldصورت گرفت.
فعاليت ویژه آنزیم آلفا  -آميالز با تقسيم کردن فعاليت
آميالز بر ميزان پروتئين محلول و برحسب mU/mg
 proteinبه دست آمد .عدد ضریب جذب ( )ECبرای آنزیم
مذکور  6/620در نظر گرفته شد .برای مقایسه فعاليت
آنزیمي در طي روند تکوین از آزمون  ANOVAیک طرفه
و سپس آزمون  Tukeyدر نرمافزار ( SPSSنسخه  )10و
برای بررسي رابطه سن و فعاليت آنزیمي و رابطه طول -سن
ماهي سيم معمولي در طي دوران اوليه تکوین از آزمون
رگرسيون در نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج
در زمان تخمگشایي الروها دارای وزن تر اوليه
 6/06 ± 6/63ميليگرم و طول کل  2/00 ±6/22ميليمتر
بودند .الگوی رشد در ماهي سيم معمولي درطي روند تکوین
اوليه تا روز  06پس از تخمگشایي به صورت نمایي و با
فرمول  y = 6/9668e 6/6320و  R² = 6/99بود( .شکل .)1
براساس نتایج ،روند تکوین آنزیم آميالز در  2روز اول بعد از
تخمگشایي ثابت بود و سپس به آرامي یک روند افزایشي را
تا روز  8بعد از تخمگشایي نشان داد و تفاوت ميزان آنزیم در
طي این دوره معنيدار نبود ( .)P<6/66ميزان فعاليت این
آنزیم از روز  12بعد از تخمگشایي تا روز  26با یک شيب
زیاد افزایش داشت که تفاوت معنيداری را با دوره قبل نشان
داد ( .)P>6/66سپس در روز  36بعد از تخمگشایي ،کاهش
معنيداری در روند فعاليت آميالز مشاهده شد (.)P>6/66
با وجود این ،فعاليت آنزیمي مجدداً تا انتهای دوره مورد
بررسي (روز  06پس از تخمگشایي) روند صعودی داشت
(شکل  .)2همچنين آنزیم آميالز همبستگي وی
 polynomialبا سن ماهي نشان داد (( )R²=6/8328شکل
.)2

 / 04انتوژنی آنزیم آلفا آمیالز در طی مراحل اولیه تکوین ماهی سیم معمولی (صحرائیان و همکاران)

شکل  -3رابطه طول کل -سن ماهی سیم معمولی در طی  04روز دوران اولیه تکوین.

شکل  -2روند تغییرات و الگوی تکوین آنزیم آمیالز در الرو ماهی سیم معمولی طی  04روز دوران اولیه تکوین.
بحث
بر اساس نتایج ،الگوی رشد ماهي سيم معمولي در روزهای
اوليه تکوین روند نمایي داشت .چنين الگویي در بيشتر
ماهيان استخواني قابل مشاهده شده است و به عبارت دیگر،
پدیدهای معمول در ماهيان استخواني است ( Ribeiro et
;al. 1999; Micale et al. 2006; He et al. 2012
.)Pradhan et al. 2012; Çoban et al. 2012

نتایج نشان داد که آنزیم آلفا  -آميالز در زمان تخمگشایي
یافت ميشود .این آنزیم از جمله آنزیمهای مهم در الرو
ماهيان همهچيزخوار و گياهخوار برای هضم کربوهيدارتها
است ،به طوریکه ميتواند شاخصي برای بلوغ لوزالمعده در
نظر گرفته شود ( Cahu et al. 2004; Zouiten et al.
 .)2008; Farhoudi, 2012وجود آنزیم آلفا  -آميالز در
زمان تخمگشایي گونههای مختلف ماهيها نيز گزارش شده
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است ( ;Zambonino-Infante and Cahu, 2001
Ma et al. 2005; Darias et al. 2006; Zouiten et
al. 2008; Galaviz Ma et al. 2011; Asgari et
 )al. 2013و وجود آن در این مرحله از زندگي ماهي
احتماالً پاسخي برای هضم محتویات کيسهزرده از جمله
گليکوژن ميباشد.
نتایج همچنين نشان داد که ميزان فعاليت این آنزیم تا روز
 2بعد تخمگشایي روند ثابتي دارد که این دوره ثابت ميتواند
مربوط به دوره سازگارشدن الرو این گونه با تغذیه خارجي
بهخصوص بر روی موجودات زنده (غذای زنده) باشد .در
ادامه ،فعاليت این آنزیم پس از روز  2تا  8بعد از تخمگشایي
افزایش یافته و سپس روند کاهشي را نشان داد .این روند
افزایشي ميتواند دالیل ژنتيکي (بيان ژن برنامهریزی شده)
داشته باشد و به عبارت دیگر ،براساس برنامهای از پيش
تعيين شده در نهاد موجود افزایش یابد ( Moyano et al.
1996; Péres et al. 1998; ZamboninoInfante
 .)and Cahu, 2001; Suzer et al. 2012بهعالوه ،این
روند افزایشي ميتواند پاسخي به ورود محتوای باالی
کربوهيدرات (زنجيره گليکوليتيک ،گليکوژن و نشاسته)
موجود در غذای زنده از جمله روتيفر و ناپليوسهای دافني
( )%0-16برای هضم نيز باشد ( Zambonino Infante
 )and Cahu, 2001که احتماالً بيانگر قابليت این گونه
برای دریافت مواد غذایي حاوی کربوهيدرات باشد.
نتایج روند تکوین آنزیم آلفا  -آميالز افزایش معنيداری را
در ميزان فعاليت این آنزیم از روز  12بعد از تخمگشایي
نشان داد که مشابه نتایج دیگر کپورماهيان گياهخوار و
دیتریت خوار است .بهعنوان مثال ،چنين روندی در روز 26
بعد از تخمگشایي در ماهي دیتریتخوار مریگال
(Chakrabarti and ( )Cirrhinus cirrhinus
 ،)Rathore, 2010در روز  22بعد از تخمگشایي در الرو
ماهي کاتال ( )Rathore et al. 2005a( )Catla catlaو
در روز  21بعد از تفریخ در الرو ماهيهای گياهخوار کپور
نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixو کپور
علفخوار (Volkova, ( )Ctenopharyngodon idella
 )1999گزارش شده است که دليل آن مصرف غذا با
محتوای کربوهيدارت باال و یا تغذیه فعال از غذاهای زنده
درون مخازن پرورشي توسط الرو این ماهيها بيان شده

است ( .)Volkova, 1999آناليز غذای مصرفي این ماهيان
نيز محتوای باالی کربوهيدارت ( )%22/16در جيره غذایي
آنها را نشان ميداد (جدول  )1که احتماالً بر روی ترشح
آنزیم آميالز تاثير مستقيم داشته است ( ;Ma et al. 2005
.)Chakrabarti et al. 2006a
کاهش معنيدار روند تکوین آنزیمي آلفا  -آميالز از روز 26
الي  36بعد از تخمگشایي ميتواند به دليل تامين بخشي از
نياز انرژی این موجود توسط محتوای پروتئيني غذای
مصرفي باشد .از روز  36بعد از تخمگشایي ميزان فعاليت
آنزیم آلفا  -آميالز مجدداً افزایش معنيداری را نشان داد که
این روند افزایشي با خصوصيات روند تکوین این آنزیم در
بسياری از گونههای مختلف ماهي به ویژه ماهيان دریایي
متفاوت است (Munilla-Moran and Saborido-
Rey, 1996; Suzer et al. 2006a, b; AlvarezGonzalez et al. 2008; Jimenez-Martinez et
 .)al. 2012این تغيير روند تکوین آنزیمي ميتواند به دليل
ویژگيهای تغذیه این گونه در این برهه زماني بوده و احتماالً
نقطه عطفي در زندگي الروی ماهي سيم معمولي مثل تغيير
از مرحله الروی به مرحله جواني باشد.
نتایج نشان داد که روند توسعه آنزیمي آلفا  -آميالز در الرو
ماهي سيم معمولي مشابه با گونههای همهچيزخوار و
گياهخوار بوده و براین اساس ميتوان نتيجه گرفت که جيره
با محتوای منبع کربوهيدرات ميتواند از روز  12بعد از
تخمگشایي به الروهای سيم معمولي در کنار غذای زنده آغاز
شود .سپس امکان تغذیه کامل با غذای مصنوعي حاوی
کربوهيدرات در روز  26بعد از تفریخ فراهم خواهد شد تا
عالوه بر تامين نيازهای انرژی الروها ،در ميزان قيمت جيره
غذایي نيز صرفهجویي شود.
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Abstract
This study was conducted to investigate the growth pattern and ontogeny of the activity of alpha
amylase enzyme in common bream (Abramis brama) from hatching through 60th day post
hatching (dph) at the Shahid Ansari breeding and restocking center (Rasht, Guilan, Iran). The
results showed that wet weight and total length of common bream were 0.65 ± 0.03 mg and 4.66
± 0.24 mm at hatching, respectively. The growth pattern from early development through 60th
dph was exponential as Y = 5.9558e0.0346x and R² = 0.97. The results also revealed that alphaamylase enzyme was present at the hatching and its activity was constant till 4th dph and had an
increasing trend till 25th dph. Then, a significant decrease was observed in the activity of this
enzyme on 35th dph; thereafter its activity showed an increasing trend till 60th dph. In addition,
the activity of alpha-amylase showed a strong relationship with increasing the age of specimens.
The results also revealed that ontogeny of the alpha-amylase in common bream larvae are similar
to that of other omnivorous and herbivorous fishes. It can be concluded that the food with higher
content of carbohydrate can be used after 12th dph for feeding of their larvae.
Keywords: Bream, Alpha-amylase, Growth pattern, Feeding
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