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 اهمیت موضوع

های انساني و مراکز تکثیرر و انتقال جنین در کلینیک آزمایشگاهيتکنیک محافظت سرمایي یا انجماد در زمینه لقاح 

اسرتوواني موجرا ایجراد اده قرار گرفته است. محافظت سرمایي یا انجمراد جنرین ماهیران طور گسترده مورد استفدام به

های ترانس ژنیک ارزشمند و هیبریدگیری را فرراه  های متنوع در حداقل فضا شده و امکان حفاظت از الینموزني از ژن

پرروری و ثیر عمیقي بر گسترش آبزیتواند تاهای منجمد شده که زیستا و قابل رشد باشند ميکند. دسترسي به جنینمي

مثل های پرورشي که تنها یک بار در سال تولیدهای ماهیان نادر و در معرض انقراض داشته باشد. در گونهحفاظت از گونه

د ماهي را در سرتاسر طول سال فرراه  کررده و تولیرکنند، محافظت سرمایي و انجماد جنین امکان تولید بچهو تکثیر مي

 بوشد.ها را بهبود مينتجاری آ

 

 )شرح مساله(مقدمه 

آمیز جنرین ماهیران انجماد جنین عبارت از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. انجماد موفقیت

هرای ورورت ف جنین اسرت. در بررسريهای موتلهای مناسبي از مواد ضدانجماد به قسمتنیازمند ورود مقادیر و غلظت

 .ای برخروردار اسرتگرفته در زمینه انجماد جنین موجودات، اطالعات مربوط به سمیت مواد ضد انجماد از اهمیرت ویر ه

 کمرانآالی رنگرینماهي قرزلسمیت کمتری برای جنین  گلیکولپروپیلنهای موتلف نتایج این تحقیق نشان داد غلظت

این ماده را به خوبي تحمل کنرد. اسرتامید بیشرترین اثررات سرمي را در جنرین  های باالیظتغل داشت و جنین توانست

، درورد در مواد ضدانجماد نفوذپذیر وریطورکلي با افزایش غلظت و زمان غوطهبهبر جای گذاشت. کمان آالی رنگینقزل

پیرولیردون هریک کراهش ونیرلارز و پلريهای تیمار شده با ساکبا افزایش غلظت، درود تفریخ جنین ،یافتتفریخ کاهش 

اسمزی، عدم تعادل یوني و یا اثرر سرمیت مرواد  تواند در اثر وارد آمدن شوك کاهش درود تفریخ مي داری نداشت.معني

هرای دهد، با پیشرفت روند تکاملي حساسیت جنین نسبت به غلظتضدانجماد باشد. نتایج تحقیق وورت گرفته نشان مي

  .های باالی این مواد را تحمل کندتواند غلظتماد کاهش یافته و بهتر ميموتلف مواد ضدانج

 هاترين يافتهمهم

  داشت کمانآالی رنگینقزلماهي سمیت کمتری برای جنین  گلیکولپروپیلنهای موتلف غلظت. 

 گذاری، افزایش یافت.سمیت مواد ضدانجماد با افزایش غلظت و مدت زمان در معرض 

 

 زیردگي تحمرل چش  زدگي نسبت بره مرحلره پایران روخآغاز مرحله کمان در آالی رنگینقزلماهي های جنین

   داشتند. ضدانجماد های موتلف موادتری نسبت به غلظتبیش
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب
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زدگی )ب( پس از پایان روخزیدگی )الف( و آغاز چشم هکمان در مرحلآالی رنگینهای قزلدرصد تفریخ در جنین -4جدول 

 . های مختلف ساکارزوری در غلظتغوطه

 وریزمان غوطه

 
 ماده ضدانجماد نفوذناپذیر

 درود تفریخ

 غلظت

درود 19 شاهد درود 11  درود 19   

     الف

دقیقه 1  ساکارز  38/39±8/19 a 99/11± 1/99 b 99/99± 7/19 b 99/99±1/99 b 

     ب

دقیقه 1  ساکارز  39/99±8/19 a 78/88±3/71 b 71/18±1/99 b 79/97± 8/19 b 

 ( با یکدیگر دارند.P<91/9دار )خطای معیار( که دارای حروف متفاوت هستند اختالف معني ±هایي )میانگین در هر ردیف میانگین

 

 
زدگی )ب( پس از یان روخزیدگی )الف( و آغاز چشمپاکمان در مرحله آالی رنگینهای قزلدرصد تفریخ در جنین -1جدول 

 . پیرولیدونونیلهای مختلف پلیوری در غلظتغوطه

 وریزمان غوطه

 
 ماده ضدانجماد نفوذناپذیر

 درود تفریخ

 غلظت

درود 1 شاهد درود 19  درود 11   

     الف

دقیقه 1 ونیل پیرولیدونپلي  39/79±9/89 a 99/19±19/98 c 19/13±1/71  b 11/18±9/19  b 

     ب

دقیقه 1 ونیل پیرولیدونپلي  31/31±1/31 a 93/17± 7/11 b 97/91± 3/71 b 91/31± 1/71 b 

 ( با یکدیگر دارند.P<91/9دار )خطای معیار( که دارای حروف متفاوت هستند اختالف معني ±هایي )میانگین در هر ردیف میانگین

 


