اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون
) )Acipenser persicusبه روش غوطه وری
سعیده کیوانلو

1

2
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چکیده

انجماد جنین ماهیان ،نیازمند رررد مادادیو ر ظت دت هداا منااد

از

مواد ض انجماد به قسمت هاا مختتف جنین م باش  .در این مطالعده
به من ور بورا اثو امیت مواد ض انجماد ،جنین مداه قدوب بدورن
(در در زمان  72ر  24ااعت پس از لااح) مورد بورا قدوار روفدت ر
از متددانو  ،اتددیتن رتیکددو ر 9ر -7پورپددان دا الر (در ظت ددت  9تددا 6
موالر) ،ااکارز ر عسل (در ظت ت هاا 91،91ر 71درص ) ر پت رنیدل
پیورلی رن (با ظت ت هاا 91،1ر 91درص ) به عنوان مواد ضد انجمداد
ااتفادب رودی  .جنین ها در در زمان  1ر  91دقیاه در این مدواد ظوهده
رر ،اپس آبکش ش ن ر تا زمان تفویخ در داخدل انکوباتورهدا قدوار
روفتن .نتایج نشان داد در میان مواد ض انجماد مورد بوراد در ایدن
تحایق  ،اتیتن رتیکو بیشتوین امیت را داشت .جنین ماه قدوب بدورن
ظت ت هاا مختتف متانو را نس ت به اتیتن رتیکو بهتو تحمدل کدود .ا
1
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ر -7پورپان دا الر نس ت به متانو ر اتدیتن رتیکدو در ظت دت هداا
مورد ااتفادب ،داراا درص تفویخ باالتوا بود ر جنین ماه قوب بورن
در هو در موحته  72ر  24ااعت پس از لااح ،حساایت کمتوا نسد ت
به ظت ت هاا مختتف این مادب از خود نشدان داد .بدا افدشایل ظت دت ر
زمان ظوهه ررا ،درص تفویخ کاهل یافت ر با افدشایل زمدان ظوهده
ررا در تیمار هاا موبوط به ااکارز ر عسدل درصد تفدویخ افدشایل
یافت .کاهل درص تفویخ م توان در اثو شوک اادمشا ،عد ت تعداد
یون ر یا اثو امیت مواد ض انجماد باشد  .در نهایدت در میدان مدواد
مورد آزمایل در این تحایدق ،بدا پیشدوفت ررند تکدامت از  72بده 24
ااعت پس از لااح ،حساایت جنین قوب بدورن نسد ت بده ظت دت هداا
مختتف 9ر -7پورپان دا الر ر پت رنیل پیورلید رن کداهل یافدت در
حال که ،با پیشوفت مواحل تکامت  ،حساایت جنین قوب بورن نس ت به
ظت ت هاا مختتف متانو  ،اتیتن رتیکو  ،ااکارز ر عسل افشایل یافدت
ر اثوات ام این مواد بیشتو ش .
واژههای کلیدی :امیت ،مواد ض انجماد ،جنین قوب بورن ،ظوهه ررا

مقدمه

تددا بتددوان اقدد ات بدده انجمدداد جنددین نمددود

عتیوظم موفایت هاا قابل تدوجه کده در

) .(Vuthiphandchai et al. 2005این مواد

زمینه انجماد جنین در پسدتان اران (O’Neil

در دماهاا پایین از جندین محاف دت کدودب ر

) et al. 1998; Otoi et al. 1998ر بوخد

مانع از موگ آن م شون  ،از اوا دیگو ایدن

ب مهوران دریای ) (Chao et al. 1997به-

مددواد در ظت ددت هدداا بدداال مد توانن د ایجدداد

دات آم ب اات امدا ،تداکنون امکدان انجمداد

مسمومیت نمودب ر درص تفویخ را کداهل ر

کامال موفایت آمیش جنین ماهیان فواهم نشد ب

تتفددات را در جنددین ماهیددان افددشایل دهندد

اات ) .(Cabrita et al. 2006یک از عوامل

(کیوانتو ر همکاران.)9311،

اااا در انجماد جنین رررد ر توزیع همگن

ماهیدددان در مواحدددل ارلیددده تکامدددل جنیند د

مواد ض انجماد در قسمت هاا مختتف جنین

حساایت بیشتوا نس ت به رررد مواد ضد

م باش  ،ابت ا این مواد بای رارد جندین شد ب

انجماد ،شوک ناش از کاهل نارهان دمدا ر

اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون 29 / ...

تغییوات ظت ت مایعات دررن ر بورن ادتول

کمک شایان نمای  .امی اادت بدا اادتفادب از

دارن (Dinnyes et al. 1998; Robertson

تکنیک انجماد تخم این ماهیان بتوان نس ت به

) .et al. 1988لذا توجه به نوع ر ظت ت مدواد

ذخایو ژنتیک این ماهیدان اقد ات ر در زمدان

ض انجماد مورد اادتفادب ر مد ت زمدان در

هاا مورد نیاز نس ت به پوررش آنها اقد ات

معوض قوار روفتن جنین با این مدواد بسدیار

نمود.

مهدم مد باشد

(Vuthiphandchai et al.

).2005

در این مطالعه امیت اه مادب ض انجمداد
نفوذپذیو ر اه مادب ض انجمداد نفوذناپدذیو

بیشدددتو مطالعدددات در زمینددده اثدددو مدددواد

در جنین ماه قوببورن به ررش ظوهه ررا

ض انجماد ،در جنین ماهیان آب شیوین (رونه

مورد بورا قوار روفت .مدواد ضد انجمداد

های ن یو کپور ر ماه ردورخوا) صدورت

نفوذپذیو ب لیل رزن مولکول پایین خود م -

روفته اات

توانن از ظشاا ادتو ع دور کنند ر کداهل

(Hagedorn et al. 2004; Dinnyes et al.
) 1998; Liu et al. 1998ر در ادا هداا

قابل مالح ه اا را در دماا انجمداد محتدو -

اخیو تنها چن تحایق بده بوراد اثدوات ایدن
مددواد در ماهیددان دریددای (مدداه توربددوت ر
فالن د ر) پوداختدده ااددت (Cabrita et al.
2003; Robles et al. 2006; Zhang et al.
).2005
ماه قدوب بدورن ))Acipenser persicus
یک از ماهیان بوم دریاا خشر بودب کده از
ارزش اقتصادا باالی بوخوردار اات رلد ،
ب الیل مختتف نسل این ماه در حا اناواض
م باش  ،به هورا که در کارراب هاا تکثیدو
ر پوررش ماهیان خاریارا تکثیو این ماهیان
ررز بورز با مشکالت ج ا توا رربورادت.
با این رجود تا کنون هدیچ تالشد در زمینده
انجماد جنین این ماه صورت نگوفته اادت،
این تکنولوژا خواه توانست بده جن ده هداا
متع د تولی ر پدوررش ایدن مداه ارزشدمن

هاا دررن اتول ایجاد نماین در حدال کده
مواد ضد انجمداد نفوذناپدذیو رزن مولکدول
بدداالی داشددته ر توانددای رررد بدده اددتو را
ن ارن ر اااس کار آنها بدو پایده آبگیدوا از
اتو ق دل از انجمداد مد باشد کده موجدب
کاهل شدکل ریدوا کویسدتا هداا یخد در
هو فویش کودن م شود .ارو چده بوخد از
این مواد نیش شکل کویستا ها را به شکت ب
ضور ت یل م کنن  .در این تحایدق بدهدن دا
یافتن ظت ت هاا مجاز از توکی دات ر محتدو
هاا ض انجماد بودب که بدواا جندین مداه
قوب بورن ام ر کشن ب ن اش .
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مواد و روش ها

شامل متانو  ،اتیتن رتیکدو ر 9ر -7پورپدان

مواد شیمیایی مصرفی

دا الر ظوهه رر شد ن  .بدواا تهیده ظت دت

در این تحایق از مواد ض انجماد نفدوذ پدذیو

هدداا مددورد نیدداز از ض د انجمدداد از محتددو

شامل :متانو  ،اتیتن رتیکو ر 9ر -7پورپدان

رینگو (  7/11روت کتوی پتاادیم  6/21ردوت

دا الر ر مددواد ضدد انجمدداد نفددوذ ناپددذیو

کتوی ا یم  1/71روت کتوی کتسدیم ر1/71

شامل :ااکارز ،عسل ر پت رنیل پیورلید رن

رددوت بدد کوبنددات ادد یم در یددک لیتددو آب)

ااددتفادب رودیدد  .بددواا نفددوذ پددذیو کددودن

ااتفادب ش  .ق ل از آنکه جنین ها در معدوض

از

مواد ض انجماد قوار ریون  ،کوریون تخم ها

کوریدددون از آندددشیم پورنددداز (ندددوع

ااتوپتومایسددیش رویسددیوس ) ااددتفادب ش د ،

با ااتفادب از آنشیم پورناز بدا ظت دت  7میتد

همه مواد از نماین ر شوکت موک آلمدان در

روت در میت لیتو به م ت  1دقیاه نفدوذ پدذیو

ایوان خوی ارا رودی ن .

ش ( کابویتا ر همکاران.)7116 ،
 911ع د تخم لااح یافته ماه قدوب بدورن در

انکوباسیون تخم های لقاح یافته

 31میت لیتو از هو یک از ظت ت هاا ،3 ،7 ،9

این تحایدق از ابتد اا اادفن ماب  41تدا پایدان

 1 ،2ر 6موالر از مواد ض انجماد بواا زمان

اردی هشت ماب  11در موکش تکثیو ر پدوررش

هدداا  1ر  91دقیادده در دمدداا  91/3درجدده

ماهیان خاریارا شدهی موجدان  ،روردان بده

اددانت رددواد (شددوایا کارردداه ) ظوهدده رر

انجات رای  .تخم هاا لااح یافتده مداه قدوب

ش ن  .اپس ،جنین ها با آب کاررداب آبکشد

بورن در همان موکش در داخل انکوباتورهداا

شدد ب ر ادامدده مواحددل تکددامت خددود را در

یوشچنکو در دمداا 91/3 ± 9درجده ادانت

انکوباتورهددا هدد کودندد .ظت ت مددواد ضدد

رددواد مواحددل تکامددل جنیندد خددود را هدد

انجماد نفوذ ناپذیو بدواا اداکارز (کابویتدا ر

کودن .پس از رذشت  72ر  24ااعت از زمان

همکاران )7116،ر عسل  91 ،91ر 71درصد

لااح ،جندین هدا بدواا انجدات آزمدایل مدورد

ر بواا پت رنیل پیورلی رن  91،1ر 91درص

ااتفادب قوار روفتن .

(کابویتا ر همکاران )7116 ،بود .جنین هدا در
زمان هاا  1ر  91دقیاه در محتو هاا ذکو

سمیت مواد ضد انجماد نفوذ پذییر و نفذوذ

شد ب ظوهدده رر ش د ب اددپس بددا آب کارردداب

ناپییر

آبکش شد ب ر دربدارب مواحدل انکوباادیون

جنین هاا لااح یافته ( 72ر  24ااعت پس از

خود را ه کودن .بواا هو تیمار اده تکدوار

لاداح) در اده مدادب ضد انجمداد نفدوذ پددذیو

در ن و روفته ش (رورب شداه نیدش در همدان

اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون 26 / ...

زمان ب رن انکه در معوض مواد ض انجمداد

رودی ر در بین اایو تیمارهدا ررند من مد

قددددوار بگیوندددد در آب رارردددداب مواحددددل

مشاه ب نش  .با افشایل زمان ظوهده ررا از

انکوباایون خود را انجات دادن ).

 1بدده  91دقیادده ،بدداالتوین درص د تفددویخ در

بورا امیت مواد ض انجمداد بدا تعیدین

تیمار شاه مشاه ب ش ر هیچ اختالف معن

درصدد تفددویخ الرر (بددو اادداس فومددو )9

دارا (به جش تیمار  1موالر) بین اایو ردورب

صورت روفت.

ها مشاه ب نش (ج ر  .)9در جنین های کده

( × 911تع اد کل تخم هاا مورد آزمدایل /

 24ااعت از زمان لاداح آنهدا رذشدته بدود ر

تع اد الرر تفویخ ش ب)= درص تفدویخ الرر :

بددواا م د ت زمددان  1دقیادده در ظت ددت هدداا

(فومو )9

مختتددف متددانو ظوهدده رر ش د ن  ،بدداالتوین
درص تفویخ در رورب شاه ر بده دن دا آن

نتایج با ااتفادب از آنالیش راریانس یک هوفده

در ظت ت  1موالر مشداه ب شد کده اخدتالف

) (ANOVA One Wayبه صورت میدانگین

معن دارا با یک یگو ن اشتن ( .(p <1/11بدا

 ±خطدداا معیددار بیددان شدد  .بددواا ماایسدده

افشایل ظت ت متانو  ،درص تفدویخ افدشایل

میددانگین هددا از آزمددون چندد دامندده دانکددن

یافت ر پایین توین درص تفویخ در تیمارهاا

) (Duncanااتفادب ش .

 7ر  2موالر به ث ت رای که اخدتالف معند
دارا بددا یکدد یگو ن اشددتن ( . (p <1/11بددا

نتایج

افشایل مد ت زمدان ظوهده ررا از  1بده 91

سمیت مواد ضد انجمذاد نفوذپذییرتمتانو

دقیاه ،بیشتوین درص تفویخ در تیمار شداه

اتیلن گلیکو و 1و -2پروپان دی اُو )

ر به دن ا آن در ظت ت  6موالر ث ت رودید .

بورا اثو امیت مواد ضد انجماد(متدانو ،

کمتوین درص تفدویخ در ظت دت هداا  7ر 3

اتیتن رتیکو ر 9ر -7پورپان دا الر ) نشدان

موالر مشاه ب ش که اختالف معن دارا بدا

داد که در میان تیمارهاا موبوط به متدانو

ظت ت  9موالر ن اشتن ( . (p <1/11بده هدور

در موحته  72ااعت پس از لااح ،هنگام کده

کت با افشایل ظت ت متدانو  ،درصد تفدویخ

جنین ها بواا م ت زمدان  1دقیاده در ظت دت

افشایل یافت .جندین هدای کده  24اداعت از

هدداا مختتددف ایددن مددادب ظوهدده رر شدد ن ،

زمان لااخ آنها رذشته بود حساایت بیشتوا

باالتوین درص تفویخ در رورب شاه ر پدس

نس ت به ظت ت هاا مختتف متدانو از خدود

از آن در ظت ت  3موالر ث ت رودید ر پدایین

نشان دادن  ،به ع ارت دیگو جندین هداا قدوب

توین درص تفویخ در تیمار  9موالر مشاه ب

بددورن در موحتدده  72ادداعت پددس از لادداح
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توانددای بدداالتوا بددواا تحمددل ظت ددت هدداا

تفویخ مشاه ب نش ر در م ت زمان  91دقیاه

مختتف متانو از خود نشان دادن (ج ر .)9

با افشایل ظت ت ،درص تفدویخ کداهل یافدت

در تیمار آزمایش اتدیتن رتیکدو  ،در موحتده

(به جش ظت ت هاا 9ر  7موالر) به هورا کده

 72ااعت پدس از لاداح ،پدس از ظوهده ررا

درصد تفددویخ در ظت ددت  6مددوالر بدده صددفو

جنین ها بواا م ت  1دقیاه ،بداالتوین درصد

رای  .حساایت جنین نس ت به ظت دت هداا

تفویخ پس از تیمار شاه در ظت دت  9مدوالر

مختتف اتیتن رتیکو با پیشوفت ررن تکدامت

مشاه ب رودید امدا ،اخدتالف معند دارا بدا

از  72به  24ااعت افشایل یافت (ج ر .)9

ظت ت هاا  3،7ر 2موالر ن اشت (. (p<1/11

در تیمارهددداا 9ر -7پورپدددان دا الر در

بددا افددشایل زمددان ظوهدده ررا بدده  91دقیادده

موحته  72ااعت پس از لااح ،جنین های کده

همانن تیمار  1دقیاه بداالتوین درصد تفدویخ

بواا مد ت  1دقیاده در معدوض ظت دت هداا

پس از رورب شاه متعتق به ظت دت  9مدوالر

مختتف این مادب قدوار روفتند  ،پدس از تیمدار

بود .با افشایل ظت دت اتدیتن رتیکدو  ،درصد

شاه باالتوین درص تفویخ موبوط به ظت ت

تفویخ کاهل یافت ر با افدشایل زمدان ظوهده

 3موالر بود اما ،بدا ظت دت  2مدوالر اخدتالف

ررا از  1به  91دقیاه ،درص تفدویخ کداهل

معن دار ن اشت ( .(p <1/11با افشایل ظت ت

یافت (به جش ظت ت  9مدوالر) بده هدورا کده

ررندد خددام ر من مدد در درصدد تفددویخ

پایین توین درص تفدویخ در ظت دت  6مدوالر

مشاه ب نگودی  .با افشایل زمان ظوهده ررا

در م د ت زمددان  91دقیادده ظوهدده ررا ث ددت

به  91دقیاه ،بداالتوین درصد تفدویخ پدس از

رودی  .در تیمدار  24اداعت پدس از لاداح،در

رورب شاه در ظت ت  1موالر ث ت رودی اما،

م د ت زمددان  1دقیادده ظوهدده ررا ،بدداالتوین

اختالف معن دارا با ظت دت هداا  2،3،9ر1

درص تفویخ پس از رورب شاه در ظت دت 2

موالر ن اشت ( . (p<1/11در این موحته پایین

موالر ث ت رودی که اخدتالف معند دارا بدا

توین درص تفویخ موبوط به ظت ت  9مدوالر

تیمددار  9مددوالر ن اشددت ( . (p<1/11در ایددن

در م ت زمان  1دقیاه بود ر با افشایل زمدان

موحته هنگام که جنین ها بواا مد ت زمدان

ظوهه ررا از  1به  91دقیاده درصد تفدویخ

 91دقیاه در معوض ظت ت هاا مختتف اتیتن

کاهل یافدت (بده جدش تیمارهداا  9ر  ،)1هدم

رتیکو قوار روفتن  ،بداالتوین درصد تفدویخ

چنین با افشایل ظت ت ررن من م در درص

پس از رورب شاه در ظت ت  3موالر مشاه ب

تفویخ مشاه ب نگودی .

ش  .لذا در این موحتده بدا افدشایل ظت دت در

جنین هدا در موحتده  24اداعته هنگدام کده

م ت زمان  1دقیاه ررند من مد در درصد

بواا مد ت  1دقیاده در معدوض ظت دت هداا
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مختتف 9ر -7پورپدان دا الر قدوار روفتند ،

زمان ظوهه ررا از  1به  91دقیاه در ظت دت

باالتوین درص تفویخ پس از رورب شاه در

هاا  1ر  6موالر ،درص تفویخ کاهل یافدت

ظت ت  9موالر به ث ت رای که ایدن عد د بدا

این در حال اادت کده در ظت دت هداا 9ر 7

ظت ددت هدداا  7ر  1مددوالر تفددارت معن د دار

موالر تفارت رجود ن اشت ر در ظت ت هداا

ن اشت ( . (p<1/11در زمان ظوهده ررا 91

 3ر  2درص تفویخ افشایل یافت .با پیشوفت

دقیاه ،باالتوین درصد تفدویخ پدس از ردورب

ررن تکامت از  72بده  24اداعت حساادیت

شاه در ظت ت  9مدوالر ث دت رودید کده بدا

جنین ها نس ت به ظت ت هداا مختداف 9ر-7

اایو ظت ت ها (به جش  6موالر) اختالف معن

پورپان دا الر کاهل یافت (ج ر .)9

دار ن اشت (( (p <1/11ج ر  .)9بدا افدشایل
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اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون 23 / ...

سمیت مواد نفوذ ناپییرتسذاکار ،سلذو و

بدده  91دقیادده ،درصدد تفددویخ کدداهل یافددت

پلی ونیو پیرولیدون)

(ج ر .)7

هنگدام کده جندین هداا تیمدار  72اداعته ر

در تیمار  72ااعته هنگام که جندین هدا بده

بواا مد ت  1دقیاده در معدوض ظت دت هداا

م ت  1دقیاه در معوض ظت ت هداا مختتدف

مختتف ااکارز قوار روفتن  ،باالتوین درصد

عسل قوار روفتن  ،باالتوین درص تفویخ پس

تفویخ پس از رورب شاه در ظت ت  91درص

از تیمار شاه در ظت ت  71درصد مشداه ب

مشاه ب ش اما ،اختالف معن دارا با ظت ت

ش که بدا ظت دت  91درصد اخدتالف معند

 71درص ن اشت ( .(p<1/11در مد ت زمدان

دارا ن اشت ( .(p <1/11در مد ت زمدان 91

 91دقیاه ظوهه ررا ،باالتوین درص تفدویخ

دقیاه ظوهه ررا ،باالتوین درصد تفدویخ در

در رورب شاه ر بده دن دا آن در ظت دت 91

تیمددار شدداه ر بدده دن ددا آن در ظت ددت 91

درص به ث ت رای که اخدتالف معند دارا

درص ث ت رودید کده بدا ظت دت  71درصد

بدا ظت دت  71درصد ن اشدت ( .(p <1/11بدا

اخدتالف معند دارا ن اشدت ( .(p <1/11بدا

افشایل مد ت زمدان ظوهده ررا از  1بده 91

افشایل ظت ت ،درص تفویخ کاهل یافت (بده

دقیاه ،درص تفویخ افشایل یافت ر با افشایل

جش ظت ت  71درص ) ر با افشایل م ت ظوهه

ظت ت ااکارز ،درص تفویخ کاهل یافت .در

زمان ظوهه ررا از  1بده  91دقیاده ،درصد

تیمار  24ااعته ،بداالتوین درصد تفدویخ در

تفددویخ افددشایل یافددت .در تیمددار  24ادداعته،

م ت زمان  1دقیاه ظوهه ررا در اداکارز ر

باالتوین درص تفویخ پس از تیمار شداه در

در ظت ددت  91درصدد مشدداه ب شدد کدده در

ظت ت  91درصد عسدل بده ث دت رادی  .بدا

ظت ت هاا بداالتو ر پدایین تدو از ایدن ظت دت

افشایل ظت دت ،ررند درصد تفدویخ کداهل

درص تفویخ بطور معن دارا کداهل یافدت

یافت (به جش ظت ت  91درص ).در م ت زمان

( .)p>1/11در تیمددار  91دقیادده ظوهدده ررا،

 91دقیاه ظوهه ررا ،باالتوین درص تفدویخ

باالتوین درص تفویخ پس از تیمار شداه در

پددس از تیمددار شدداه در ظت ددت  91درصدد

ظت دت  71درصد مشداه ب شد  .بدا افددشایل

مشاه ب ش که اختالف معن دارا با ظت دت

ظت ت درص تفویخ در مد ت زمدان  1دقیاده

 71درصد ن اشددت ( . (p <1/11بددا افددشایل

کاهل یافت رل  ،در م ت زمان  91دقیاده بدا

ظت ت عسل ،درص تفویخ کاهش یافدت (بده

افشایل ظت ت ررن خام ر من م مشداه ب

جش ظت ت  71درصد ) .حساادیت جندین هدا

نش  .با افشایل م ت زمدان ظوهده ررا از 1

نس ت به ظت ت هاا مختتف عسل با پیشوفت
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ررندد تکددامت جنددین از  72بدده  24ادداعت

لااح آنها م رذشت ،هنگام که بواا م ت 1

افشایل یافت (ج ر .)7

دقیادده در ظت ددت هدداا مختتددف پت د _ رنیددل

با قوار روفتن جنین هاا تیمدار  72اداعته

پیورلی رن ظوهه رر ش ن  ،بداالتوین درصد

بواا مد ت  1دقیاده در معدوض ظت دت هداا

تفویخ در تیمار شاه ر بد ن ا آن در ظت دت

مختتف پت رنیل پیورلی رن ،باالتوین درصد

 91درصد مشدداه ب شد کدده اخدتالف معند

تفویخ پس از تیمار شاه در ظت ت  91درص

دارا با یکد یگو ن اشدتن ( (p <1/11ر ررند

مشاه ب ش  ،در ظت ت هاا باالتو ر پایین تو

درص تفویخ نیش به صورت کاهش بدود .در

از این تیمار ،درص تفدویخ کداهل یافدت .در

م ت زمان  91دقیاه ظوهه ررا نیدش ،همانند

م د ت زمددان  91دقیادده ظوهددهررا بدداالتوین

تیمار  1دقیاه ،باالتوین درص تفدویخ پدس از

درص تفویخ در تیمار شاه مشداه ب شد ر

تیمددار شدداه در ظت ددت  91درص د ب ده ث ددت

اایو ظت ت ها اختالف معن دارا با یکد یگو

رای  .با افشایل ظت ت پت رنیدل پیورلید رن

ن اشتن ( . (p <1/11با افشایل ظت ت ،درص

ر بددا افددشایل زمددان ظوهدده ررا از  1بدده 91

تفویخ کاهل یافت .افشایل زمان ظوهده ررا

دقیاه درص تفویخ کاهل یافت .بدا پیشدوفت

از  1به  91دقیاه ا ب ش که درصد تفدویخ

ررندد تکامددل جنیندد از  72بدده  24ادداعت،

بصورت معن دارا کداهل یابد ()p >1/11

حساایت جنین نس ت به ظت ت هاا مختتدف

(ج ر  .)7جنین های که  24ااعت از زمدان

این مادب کاهل یافت (ج ر .)3

جدو  .2درصد تفریخ در جنین های  22ساسته تالف) و جنین های  24ساسته تب) ماهی قره برون در غلظت های
مختلف ساکار ،و سلو.
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جدو  .3درصد تفریخ در جنین های  22ساسته تالف) و جنین های  24ساسته تب) ماهی قره برون در غلظت های
مختلف پلی ونیو پیرولیدون

بحث

امیت را در ه مواحل تکامدل جنیند ادیم

در بورا د هدداا صددورت روفتدده در زمیندده

دریای او هالی دارد .در میدان مدواد ضد

انجماد جنین موجودات ،اهالعات موبدوط بده

انجماد مدورد بوراد در ایدن تحایدق ،اتدیتن

ادمیت مدواد ضد انجماد از اهمیدت رید ب اا

رتیکو بیشتوین امیت را در جنین ماه قوب

بوخوردار هستن  .به هور کت  ،اثوات هو مادب

بورن داشت .با افشایل ظت ت اتیتن رتیکو از

ضدد انجماد عددالرب بددو ری ردد ر خاصددیت

 9به  6موالر ،ررن درص تفویخ بدهصدورت

شیمیای آن ،به موحته تکامل ر نوع رونه نیش

کاهش د بددود بدده هددورا کدده در موحتدده 24

بسدتگ دارد ( .)Suzuki et al. 1995نتدایج

ااعت پس از لااح ،در ظت دت  6مدوالر اتدیتن

تحایاات صورت روفته در جنین ماه فالن ر

رتیکو درص تفویخ به صفو رای .

نشان داد ،اتیتن رتیکو در تمدام ظت دت هدا

نتایج بورا هاا صورت روفته ررا جندین

بواا این رونه ام بود (Chen and Tian,

ماه رورخوا نشان داد  ،جندین ایدن مداه

) Robertson .2005ر همکاران ( )9144نیش

اددطوح مختتددف متددانو را نس د ت بدده اتددیتن

بیان کودن اتیتن رتیکو حت در پایین تدوین

رتیکددو بهتددو تحمددل کددود ر نسدد ت بدده آن

ظت ت ،اثوات ادم ررا جندین مداه بداس

حساایت کمتوا داشت ;(Liu et al. 2004

کانال دارد .با این حا  ،نتایج بورا هداا

) .Zhang and Rawson, 1996نتددایج

Cabritaر همکاران ( )7116نشدان داد اتدیتن

تحایاات صورت روفته در جنین ماه فالن ر

رتیکو مادب ض انجمادا اادت کده کمتدوین

نیش بیانگو آن بود که متدانو ادمیت کمتدوا
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نس ت به اتدیتن رتیکدو داشدت (Chen and

انجماد ،عامل مهم اات خصوصدا هنگدام

).Tian, 2005

که ظت ت مواد ض انجماد از  1مدوالر فواتدو

نتایج بوراد ادمیت مدواد ضد انجمداد در

م ررد .با ابدن حدا بایسدت توجده داشدت

جنددین ص د ف در کفدده اا نشددان داد متددانو

بواا داتیاب به انجماد موفایت آمیش جندین،

کمتدوین اددمیت را در جنددین در حددا تکامددل

بای ماد ارا از مدواد ضد انجمداد بده دررن

داشت ) .(Renard and Cochard, 1989بدا

پیکددوب جنددین رارد شددون ر ایددن مسددتتشت

این حدا بوراد  Pillaiر همکداران ()7119

ااتفادب از ظت ت هاا باالا مواد ض انجماد

بیانگو آن بود که ،متانو بیشتوین ادمیت را

اات .نتایج تحایاات صورت روفته نیش حاک

بواا الرر میگوا آب شیوین داشت .مطالعده

از آن اات که ارت داط مسدتایم بدین ظت دت

حاضو نتایج نشان داد9 ،ر -7پورپان دا الر

هاا بداالا ایدن مدواد ر انجمداد رجدود دارد.

نس ت به متدانو ر اتدیتن رتیکدو در ظت دت

نتایج تحایدق حاضدو ررا جندین مداه قدوب

هدداا مددورد ااددتفادب داراا درصدد تفددویخ

بورن نشان داد ،افشایل زمدان ظوهده ررا (

باالتوا بود ر جنین ماه قوب بدورن در هدو

از  1به  91دقیاه) ر ظت دت مدواد ضد انجماد،

در موحتدده  72ر  24ادداعت پددس از لادداح،

ا ب ش کاهل درص تفویخ رودی .

حسااددیت کمتددوا نسددیت بدده ظت ددت هدداا

الرر ماهیان در مواحل ارلیه تکامل جنیند از

مختتف این مدادب از خدود نشدان داد .پدس از

نفوذپذیوا ر توارای نس تا باالی بوخدوردار

اتددیتن رتیکددو  ،بیشددتوین اددمیت موبددوط بدده

هستن اما ،نس ت به رررد مواد ض انجماد ر

متانو بود.

تغییوات ظت ت مایعات دررن ر بورن ادتول

بورا هاا صورت روفتده در الرر میگدوا

بسیار حساس بودب ر خطو موگ جنین رجود

آب شیوین نشدان داد ،افدشایل زمدان ظوهده

دارد ).(Vuthiphandchai et al. 2005

ررا (از  71به  21دقیاه) در مواد ض انجماد

نتایج پ رهل هاا صدورت روفتده حداک از

ا ب ش  ،امیت مواد ض انجماد نیش افشایل

آن ااددت کدده در ه د مواحددل تکامددل جنین د

یاب ) .(Pillai et al. 2001این احتما رجود

آبشیان مانن  :مداه  ،بد مهوردان دریدای ر

دارد که این توکی ات (مواد ض انجماد) ا ب

اخت پواتان دریای  ،حساادیت نسد ت بده

ایجاد اثوات زیان آررا در همه یا بخشد از

مواد ض انجماد کاهل یافته ر ماارمدت ایدن

پیکوب موجود ش ب ر از این رر درص تفدویخ

آبشیددان در بوابددو اددمیت مددواد ضد انجمدداد

را کاهل دهن  .بده ن دو مد راد کده مد ت

افشایل م یاب

زمان در معوض رذارا جندین بدا مدواد ضد

(; Chao et al. 1994, Simon et al. 1994
;Newton and Subramoniam, 1997
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; Urbanyi et al. 1997; Dinnyes 1996
.)et al. 1998; Liu et al. 1998
نتایج بوراد هداا  Robertsonر همکداران
( )9144نشان داد ،جنین ماه باس کانال در
موحته ظهدور دت نسد ت بده موحتده مدوررال،
حسااددیت کمتددوا نسدد ت بدده ظت ددت هدداا
مختتف مواد ض انجماد دارد .عتدت ایدن امدو
م توان افشایل تحمل نس ت بده دادتکارا،
تغییو در توارای ر نفوذپذیوا ظشاا اتول
ر توانای تن یم اامشا باش  .در این بورا
اتیتن رتیکو در موحته مدوررال بدواا جندین
ماه باس کانال بسیار ام ر بدا پیشدوفت
ررن تکامل جنین در موحته ظهور دت تاوی دا
ب ضور بود .حا آن که در تحایدق حاضدو،
نتایج رویاا آن اات که در جنین مداه قدوب
بورن پیشوفت ررن تکامت جنین بدا افدشایل
اثوات ام اتیتن رتیکو همواب بدود .کداهل
درص تفویخ م تواند بده عتدت رارد آمد ن
شددوک ااددمشا ،عدد ت تعدداد یددون ر یددا
اثومستایم ادمیت مدواد ضد انجمداد باشد .
مددواد ضدد انجمدداد هددم چنددین مدد توانندد
نفوذپذیوا ر توارای ظشا را نس ت بده یدون
هددا تغییددو دادب ر اد ب اثددوات ظیددو مسددتایم
ادمیت شدون ).(Robertson et al. 1988
مددواد ض د انجمدداد م د توانن د ا د ب بددورز
ص د مات بیوشددیمیای ر ااددمشا شددون  .بددا
رجود بوراد هداا فدواران ،عتدت اصدت ر
نحددوب بددورز صدد مات بیوشددیمیای هنددوز
ناشناخته اات ،با این حا  ،ایدن صد مات بدا

افشایل زمان در معوض رذارا ،افشایل م -
یابن  .ص مات اامشا به عتت تغییو در حجم
ر ان ازب اتو ها ایجاد م شون که م توانن
ررا نفوذپذیوا ر توارای مواد ضد انجمداد
اثو رذار باشدن

(Renard and Cochard,

).1989
مواد ض انجماد نفوذناپذیو بواا جتدوریوا
از تشددکیل کویسددتا هدداا یخدد در پیکددوب
موجددودات ضددوررا هسددتن  .ایددن توکی دات
ا ب کاهل نفوذ ظت ت هاا باالا مواد ضد
انجماد نفوذپذیو ش ب ر ا ب کداهل ادمیت
آنها در ظت ت هاا باال م شون (Cabrita
).et al. 2003
اکثو محتو هاا شیشه اازا که بواا ه ف
انجماد جنین آبشیان ااتفادب م شون  ،حارا
توکی

از مواد ض انجماد نفوذپذیو ر یک یدا

چن مادب نفوذ ناپذیو هستن  .این مدواد اد ب
نفوذ مواد ض انجماد بده دررن قسدمت هداا
مختتف جنین ش ب ر ا ب کاهل امیت مواد
ض انجمداد مدورد نیداز بدواا محتدو هداا
شیشه اازا م شون (Kuleshova et al.
).1999, 2001; Bautista et al. 1998
بورادد هددداا صدددورت روفتددده در جندددین
پستان اران نشان م ده که قن ها از عواقدب
ناش از آبگیوا اتو ها جتوریوا کدودب ر
میشان امیت مواد ض انجماد را کداهل مد
دهن  .قن ها ا ب آبگیدوا آرات ر تد ریج از
اددتو هددا شد ب ر از ظشددا اددتو در زمددان
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کاهل دما محاف ت م کنند  .نتدایج بوراد

با پت رنیل پیورلی رن  ،درص تفویخ کاهش

هاا صورت روفته در جنین موش نشان داد

یافددت .ایددن نتیجدده ،مد تواند نشددان دهند ب

کدده ادداکارز کدده یددک مددادب ضدد انجمدداد

امیت بیشتو پت رنیل پیورلی رن نسد ت بده

نفوذناپذیو بود در توکیب با مواد ض انجمداد

در مادب ااکارز ر عسل باش .

نفوذپذیو اثو مهم را در محاف ت از جنین در

به هور کت در میان مواد مدورد اادتفادب

هددد انجمددداد در نیتدددورژن مدددایع داشدددت

در این تحایق ،تنها در 9ر -7پورپدان دا الر

). (Takahashi and Kanagawa, 1985

ر پت د رنیددل پیورلی د رن بددا پیشددوفت ررن د

نتایج بوراد حاضدو نشدان داد بدا افدشایل

تکددامت از  72بدده  24ادداعت پددس از لادداح،

ظت ددت مددواد ضد انجمدداد نفوذناپددذیو ،ررند

حساایت جنین قوب بدورن کداهل یافدت .در

درص تفویخ به صورت کاهش بود .افشایل

اایو مواد ( متانو  ،اتیتن رتیکو  ،اداکارز ر

زمان ظوهه ررا با این مواد ا ب ش که در

عسل) با پیشدوفت تکامدل جنیند  ،حساادیت

تیمار هاا موبوط به ااکارز ر عسل ،درص

جنین نیش نس ت به ظت ت هداا مختتدف مدواد

تفویخ افشایل یافت؛ در حال کده بدا افدشایل

ذکو ش ب افشایل یافت ر اثدوات ادم آنهدا

م ت زمان ظوهه ررا جنین ماه قوب بورن

بیشتو ش .

REFRENCES


کیوانتو ،س.؛ حاج بگتو ،ع .ع ر اودارو ،ت .)9311( .مطالعدات ارلیده بدو ررا انجمداد (محاف دت در
بوابو اوما) در جنین ماهیان .درمین کنفوانس مت عتوت شدیالت ر آبشیدان ایدوان .الهیجدان71-77 ،
اردی هشت.

Bautista, J. A. N. and Kanagawa, H. (1998). Current status of vitrification of
embryos and oocytes in domestical animals: ethylene glycol as an emerging
cryoprotectant of choice. Japan Journal of Veterinary Research. 45: 183-191.
Cabrita, E., Robles, V., Chereguini, O., Wallace, J.C., and Herra´ez, M.P. (2003).
Effect of different cryoprotectants and vitrificant solutions on the hatching rate of
turbot embryos (Scophthalmus maximus). Cryobiology. 47: 204– 213.
Cabrita, E., Robles, V., Wallace, J.C., Sarasquete, M.C., and Herra´ez, M.P. (2006).
)Preliminary studies on the cryopreservation of gilthead seabream (Sparus aurata
embryos. Aquaculture. 251: 245– 255.
Chao, N. H., Chiang, C. P., Hsu, H. W., Tasi, C. T. and Lin, T. T. (1994). Toxicity
tolerance of oyster embryos to selected cryoprotectants . Aquatic Living Resources.
9: 99-104.







66 / ... اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون




















Chao, N.H., Lin, T.T., Chen, Y.J., Hsu, H.W., and Liao, I.C. (1997).
Cryopreservation of late embryos and early larvae in the oyster and hard clam.
Aquaculture. 155: 31– 44.
Chen, S. L., Tian, Y. S. (2005). Cryopreservation of flounder (Paralichthys
olivaceus) embryos by vitrfication. Theriogenology. 63: 1207-1219.
Dinnyes, A., Urbanyi, B., Baranyai, B. and Magyary, I. (1998). Chiling sensivity of
carp (Cyprinus carpio) embryos at different developmental stages in the presence of
cryoprotectants: work in progress. Theriogenology. 50: 1-13.
Hagedorn, M., Peterson, A., Mazur, P. and Kleinhans, F. W. (2004). High ice
nucleation temperature of zebrafih embryos: slow-freezing is not an option.
Cryobiology. 49: 181-189.
Kuleshova, L.L., MacFarlance, D.R., Trounson, A. O. and Shaw, J.M. (1999).
Sugars exert a major influence on the vitrification properties of ethylene glycolbased solutions and have low toxicity to embryos and oocytes. Cryobiology. 38:
119-130.
Kuleshova, L.L., Shaw, J.M. and Trounson, A. O. (2001). Studies on replacing most
of the penetrating cryoprotectant by polymers for embryo cryopreservation.
Cryobiology. 43: 21-31.
Liu, X. H., Zhang, T. and Rawson, D.M. 1998. Feasibility of vitrification of
zebrafish embryos using methanol. Cryo-Letters. 19: 309-318.
Liu, X.H., Zhang, T. and Rawson, D.M. (2004). Effect of cooling rate and partial
removal of yolk on the chilling injury in zebrafish (Danio rerio) embryos.
Theriogenology. 55: 17-19.
Newton, S. S. and Subramoniam, T. (1996). Cryoprotectant toxicity in penaeid
prawn embryos. Cryobiology. 33: 172-177.
O’Neil, L., Paynter, S.J., Fuller, B.J., and Shaw, R.W. (1998). Vitrification of mature
mouse oocytes in a 6M DMSO solution supplemented with antifreeze glycoproteins.
Cryobiology. 37: 59– 66.
Otoi, T., Yamamoto, K., Koyama, N., Tachikama, S., and Suzuki, T. (1998).
Cryopreservation of mature bovine oocytes by vitrification in straws. Cryobiology.
37: 77– 85.
Pillai, B. R., Rao, K. J., and Mohanty, J. (2001). Toxicity of selected Cryoprotectants
to the First Zoeal Stages of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)
(de Man). Ashian fisheries Science. 14: 1-8.
Renard, P. and Cochard. J.C. (1989). Effects of various cryoprotectants on Pacific
oyster (Crassostria gigas). Thunberg, Manil clam. Ruditapes philippinarium.
Robertson, S. N., Lawrence, A. L., Neil. W. H., Arnold. C. R. and McCarty. G.
(1988). Toxicity of the Cryoprotectants Glycerol, Dimethyl Sulfoxide, Ethylene
Glycol, Methanol, Sucrose, and Sea Salt Solution to the Embryos of Red Drum. The
Progressive Fish Culturist. 50: 148-154.
Robles, V., Cabrita, E., Anel, L., and Herráez, M. P. (2006). Microinjection of the
antifreeze protein type III (AFPIII) in turbot (Scophthalmus maximus) embryos:
Toxicity and protein distribution. Aquaculture. 261: 1299–1306.
Simon, C., Dumont, P., Cuende, F.X. Diter, A. and Aquacop. (1994). Determination
of suitable freezing media for cryopreservation of Penaus indicus embryos.
Cryobiology. 31: 245-253.

2936  پاییز و زمستان، زیستشناسی کاربردی/ 62








Suzuki, T., Komada, H., Takai, R., Arii, K. and Kozima, T.T. (1995). Relation
between toxicity of cryoprotectant Me2SO and its concentration in several fish
embryos. Fisheries Science. 61: 193-197.
Takahashi, Y. and Kanagawa, H. (1985). Quick-freezing of mouse embryos by direct
plung into liquid nitrogen vapour-effects of sugars. Japanese Socity of Veterinary
Research. 33: 141-144.
Urbanyi, B., Baranyai, B., Magyary, I. and Dinnyes, A. (1997). Toxicity of
methanol, DMSO and glycerol on carp (Cyprinus carpio) embryos in different
development stages. Theriogenology. 47: 408 (abstract).
Vuthiphandchai, V., Pengpun, B., and Nimrat, S. (2005). Effects of cryoprotectant
toxicity and temperature sensitivity on the embryos of black tiger shrimp (Penaeus
monodon). Aquaculture. 246: 275– 284.
Zhang, T., Rawson, D.M. (1996). Feasibility studies on vitrification of intact
zebrafish (Brachydanio rerio) embryos. Cryobiology. 33: 1 – 13.
Zhang, Y. Z., Zhang, S. C., Liu, X.Y., Xu, Y. J., Hu, J. H., Xu, Y. Y., Li, J. and
Chen, S.L. (2005). Toxicity and protective efficency of cryoprotectants to flounder
(Paralichthys olivaceus) embryos. Theriogenology. 63: 765-773.

