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  محمد سوداگر، سعیده کیوانلو، محمد مازندرانی  :گاننويسند

با  (Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی  ا )انجماد( در جنینمطالعات اولیه روی محافظت در برابر سرم عنوان:

 ای  مرحلهاستفاده از یک دستورالعمل ترکیب و نفوذپذیری چند

 29-414-141 شماره:

 11/8/1421    تاريخ:

 علمی های کوتاهيافته



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 

 اهمیت موضوع

های انسانی و مراکز تکثیرر و انتقال جنین در کلینیک آزمایشگاهیتکنیک محافظت سرمایی یا انجماد در زمینه لقاح 

اسرتووانی موجرب ایجراد طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. محافظت سرمایی یا انجمراد جنرین ماهیرا  دام به

یری را فرراه  های ترانس ژنیک ارزشمند و هیبریدگهای متنوع در حداقل فضا شده و امکا  حفاظت از الینموزنی از ژ 

پرروری و تواند تاثیر عمیقی بر گسترش آبزیهای منجمد شده که زیستا و قابل رشد باشند میکند. دسترسی به جنینمی

مثل رشی که تنها یک بار در سال تولیدهای پروهای ماهیا  نادر و در معرض انقراض داشته باشد. در گونهحفاظت از گونه

د ماهی را در سرتاسر طول سال فرراه  کررده و تولیریی و انجماد جنین امکا  تولید بچهکنند، محافظت سرماو تکثیر می

   بوشد.ها را بهبود میتجاری آ 

 )شرح مساله(مقدمه 

آمیز جنرین ماهیرا  انجماد جنین عبارت از جایگزین کرد  مواد ضد انجماد با آب درو  جنین است. انجماد موفقیت

هرای ورورت نین اسرت. در بررسریهای موتلف جهای مناسبی 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

ترری بررای جنرین گلیکول و استامید، سمیت ک های موتلف گلیسرول نسبت به اتیلننتایج این تحقیق نشا  داد غلظت

ترین اثرات سرمی را در جنرین جنین توانست این ماده را به خوبی تحمل کند. استامید بیش ماهی کپور معمولی داشت و

، کراهش یافرتوری، درود تفرری  کراهش طورکلی با افزایش غلظت و زما  غوطهماهی کپور معمولی بر جای گذاشت. به

ت مواد ضدانجماد باشد. نتایج تحقیق اسمزی، عدم تعادل یونی و یا اثر سمی تواند در اثر وارد آمد  شوكدرود تفری  می

های موتلف مواد ضدانجماد کاهش دهد، با پیشرفت روند تکاملی حساسیت جنین نسبت به غلظتوورت گرفته نشا  می

  .های باالی این مواد را تحمل کند تواند غلظتیافته و بهتر می

 هاترين يافتهمهم

  ماهی کپور معمولی داشتگلیکول و استامید، سمیت کمتری برای جنین های موتلف گلیسرول نسبت به اتیلنغلظت.  

 کاهش یافت.  غلظت مواد ضدانجماد، درود تفری  با افزایش  
 

  در مرحله ضربا  قلب حساسیت کمتری نسبت به مواد ضدانجماد دارد.جنین ماهی کپور معمولی  
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   ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های وری در غلظت)ب( پس از غوطه های ماهی کپور معمولی در مرحله روخزیدگی ناقص )الف( و ضربان قلبدرصد تفریخ در جنین -1جدول 

    گلیکول و استامید.مختلف گلیسرول، اتیلن

وریزما  غوطه مواد ضد انجماد  شاهد 

 درود تفری 

 غلظت

موالر 1 موالر 9  موالر 4  موالر 4   

 الف

 گلیسرول
دقیقه 5  11/29±4/43a 43/12±3/52b  99±5/11c 94/19± 1/19c 5/11±9/15d 

دقیقه 15  14/13±3/52a 49/41±5/24b 91/31±1/12b 15/94±4/43 c 4/19±1/34d 

گلیکولاتیلن  
دقیقه 5  14/19±19/11a 92/59±5/24b 99/15 ±19/49bc 91/31 ± 2/11bc 11/49 ± 5/11c 

دقیقه 15  14/19 ±1/34a 49/41±4/92b 99/15±5/11c 12/94 ± 4/43c 2/59 ± 4/92d 

 استامید
دقیقه 5  15/11 ±9/15a 12/94 ±4/43b 11/14 ±4/24b 5/11 ±9/15 c 9c 

دقیقه 15  19/15 ±5/11a 99/15 ±9/15b 15/94±5/24c 4/19±1/34d 9d 

 ب

 گلیسرول
دقیقه 5  19/25±5/24 a 45/11±1/51 b 43/12±1/12b 2/59±1/34c 4/13±1/34c 

دقیقه 15  14/19± 1/34a 49±9/15b 41/49±2/12b 19/41± 4/43c 5/11±9c 

گلیکولاتیلن  
دقیقه 5  14/13±4/92a 44/91±4/24b 94/19±4/43c 19/41± 1/12d 1/51± 9/15d 

دقیقه 15  19/15±9a 41/14±1/55a 11/92± 1/12c 15/94± 4/43cd 3/33± 1/34d 

 استامید
دقیقه 5  11/29±1/12a 93/33±11/12b 19/41±1/34c 5/11±9/15c 1/31±1/34c 

دقیقه 15  11/29±19/94 a 95/11±9b 14/91±5/11c 5/11±9/15cd 9d 

  (.P < 95/9باشد )دار میدهنده وجود اختالف معنیحروف التین متفاوت نشا  *

 


