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  چکیده
مورد بررسی قرار در بافت آبشش ماهی آزاد دریاي خزر  CFTR-1و  NKCCفصول مختلف و شوري آب بر میزان بیان ژن کوترانسپورتر تأثیر 

کارگاه کالردشت بطور تصادفی انتخاب و به دو  دریاي خزر موجود در گرفت. بدین منظور در فصول مختلف سال تعدادي از بچه ماهیان آزاد
روز تحت  5) منتقل و بمدت ppt12وري ش(گروه اول در آب شیرین نگهداري و گروه دوم به آب لب شور دریاي خزر . ندگروه تقسیم گردید

میزان بیان ژن هاي مذکور به روش سنجش غیر اختصاصی با استفاده از  بعد از  نمونه برداري از بافت آبشش. تیمار آب لب شور قرار گرفت
SYBR Green  و با تکنیکRealTime PCR ،روش کمی سازي  انجام شد. براي کمی سازي و آنالیز اطالعاتLivak )2-ΔΔCt(  و ژنβ- 

Actin  .بررسی نتایج بیان ژن به عنوان ژن مرجع انتخاب شدNKCC  در آبشش بچه ماهیان نشان داد که بیان این ژن در فصل زمستان به
حداکثر میزان خود رسیده سپس بتدریج کاهش یافته به کمترین مقدار در فصل تابستان می رسد به طوري که اختالف معنی داري بین این دو 

. پس از انتقال بچه ماهیان از آب شیرین به آب دریاي خزر، میزان بیان ژن در تمام نمونه برداري ها افزایش پیدا کرد. فصل مشاهده شد
بیشترین میزان افزایش در فصل هاي پائیز و تابستان مشاهده شد و تفاوت میزان بیان بین دو محیط آب شیرین و لب شور در این فصل ها 

ابتدا از فصل پائیز تا زمستان کاهش پیدا  CFTR-1ژن  میزان بیاندر نمونه هاي آب شیرین . همچنین بر اساس نتایج حاصله، معنی دار بود
کرده به کمترین میزان افت می کند ولی سپس در فصل هاي بعدي افزایش یافته و بیشترین میزان بیان در فصل تابستان مشاهده گردید به 

در واکنش به آب لب شور دریاي خزر در همه فصلها  CFTR-1 بیان ژن .تابستان و زمستان معنی داري بود طوري که اختالف بین فصول
بچه ماهیان با که  . جمع بندي نتایج حاصله نشان می دهدپائیز و زمستان معنی دار بودافزایش پیدا کرد ولی این افزایش فقط در فصل هاي 

 را جهت ورود به آب دریا آماده می کنند. ، خودCFTRو  NKCCژنهاي  mRNAافزایش سطح 
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  مقدمه

باشد که بطور طبیعی  ) میSalmo trutta caspius kessler-1877یکی از با ارزش ترین ماهیان دریاي خزر، گونه ماهی آزاد دریاي خزر(
کند. در سه دهه اخیر بدلیل کاهش ذخایر این ماهی، تکثیر  هاي جنوبی دریاي خزر مهاجرت می ریزي به رودخانه پس از بلوغ در دریا جهت تخم

 بقاي افزایش هايراه از یکیمصنوعی و رهاسازي بچه ماهیان به رودخانه هاي منتهی به دریاي خزر توسط سازمان شیالت انجام می پذیرد. 

بر اساس مطالعات انجام شده فرآیند اسمولت شدن در بیشتر آزاد  باشد.  می زمان رهاسازي ترین مناسب یافتن رهاسازي، از پس ماهیان بچه
زاد ماهیان، علیرغم وجود اطالعات گسترده در مورد سایر آ .ماهیان در فصل بهار همزمان با افزایش طول روز و درجه حرارت آب اتفاق می افتد

). در طی دوره اسمولت شدن یکسري تغییرات 1388هنوز مطالعات محدودي در مورد ماهی آزاد دریاي خزر انجام گرفته است (رجبی، 
ي فیزیولوژیک، مورفولوژیک در ماهی اتفاق افتاده و ماهی جهت ورود به دریا آماده میگردد، یکی از مهمترین تغییرات افزایش قدرت تحمل شور

دریا است که بچه ماهیان از طریق تغییر در میزان و نوع ناقلین سلولی و نیز تغییر در میزان فعالیت این ناقلین سازشی در آبشش جهت آب 
طی دوره اسمولت  NKCC  ،Na+,K+-ATPase. افزایش میزان بیان ژن (Evans et al., 2005)مواجهه با محیط شور به شمار می روند 

نیز بعد از  CFTR-1ژن  mRNA. همچنین سطح (Pelis et al., 2001)شدن آزاد ماهیان و بعد از انتقال به آب دریا گزارش شده است. 
 . با توجه به اینکه این(Singer  et al., 1998, 2002)انتقال بچه ماهیان به آب شور در گونه هاي مختلف آزاد ماهیان افزایش می یابد.

تغییرات تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه نور و درجه حرارت و فصول سال قرار می گیرد و اطالعاتی در این زمینه در مورد ماهی آزاد دریاي 
کوترانسپورتر خزر وجود نداشت، در تحقیق حاضر سعی گردید تا تاثیر فصول مختلف و شوري آب دریاي خزر بر تغییرات میزان بیان ژن 

NKCC  وCFTR-1  مورد بررسی قرار گیرد.در بافت آبشش ماهی آزاد دریاي خزر  
  

  ها مواد و روش
بدین منظور در فصول مختلف سال تعدادي از بچه بچه ماهیان مورد نیاز این تحقیق از مرکز تکثیر و پرورش آزادماهیان کالردشت تهیه گردید. 

گروه اول در آب شیرین نگهداري و گروه دوم به آب لب شور دریاي . ندیم گردیدماهیان آزاد دریاي خزر بطور تصادفی انتخاب و به دو گروه تقس
، میزان بیان ژنبعد از طی این مدت به منظور بررسی تغییرات . روز تحت تیمار آب لب شور قرار گرفت 5) منتقل و بمدت ppt12شوري (خزر 

نگهداري شد.   - C80°و در داخل ویال هاي مخصوص در داخل ازت مایع، منجمد سپس در فریزر ه نمونه برداري از بافت آبشش صورت گرفت
RNA  کل آبشش با استفاده از کیتAurum Total RNA Mini Kit  کمیت  آن  به روش  واستخراجUV  اسپکتروفتومتري و کیفیت آن

 iScript cDNAبرداشته شده و با استفاده از کیت RNAاز  میکروگرم 1توسط الکتروفورز ژل آگارز  مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس 

Synthesis kit (Bio-Rad, USA)  cDNA .اندازه گیري نسبی بیان ژن هاي  ساخته شدNKCC  وCFTR-1 ا تکنیک بRealTime 

PCR  و با استفاده از ژنβ- Actin  به عنوان ژن مرجع انجام شد(Mackie  et al., 2007)سنجش غیر اختصاصی  . در این تحقیق روش
مورد استفاده قرار گرفت. مرحله بعد انتخاب روش کمی سازي و آنالیز اطالعات می باشد که با توجه به راندمان  SYBR Greenبا استفاده از 

 Sigma stat, 3.0نرم افزار آماري . (Livak & Schmittgen, 2001)انتخاب شد  ΔΔCt-2مناسب ژن هاي مورد مطالعه و ژن کنترل روش 
  ها بکار برده شد. براي تجزیه و تحلیل داده

  
  نتایج و بحث

در بچه ماهیان نگهداري شده در آب شیرین نشان داد که بیان این ژن در فصل زمستان به حداکثر میزان خود  NKCCنتایج بررسی بیان ژن 
رسیده سپس بتدریج کاهش یافته به کمترین مقدار در فصل تابستان می رسد به طوري که اختالف معنی داري بین این دو فصل مشاهده شد 
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ب دریاي خزر میزان بیان ژن در تمام نمونه برداري ها افزایش پیدا کرد. بیشترین میزان افزایش در . پس از انتقال بچه ماهیان به آ)1(نمودار 
اگر  ).p >05/0فصل هاي پائیز و تابستان مشاهده شد و تفاوت میزان بیان بین دو محیط آب شیرین و لب شور در این فصل ها معنی دار بود(

و  mRNAدر طی دوره اسمولت شدن وجود دارد، با این حال افزایش میزان  mRNA NKCCچه اطالعات کمی در مورد تغییرات سطوح 
که نوعی پیش سازگاري جهت ورود بچه ماهیان  شده استطی دوره اسمولت شدن آزاد ماهیان در فصل بهار گزارش  NKCCفراوانی پروتئین 

تحقیق حاضر بر خالف مطالعات قبلی چنین روندي مشاهده در  .(Pelis  et al., 2001; Tipsmark  et al., 2002)به آب دریا می باشد 
نشده است و میزان بیان این ژن روند کاهشی را از فصل زمستان تا فصل تابستان نشان داد. این احتمال وجود دارد که در فصل بهار ژن 

Na+,K+-ATPase و  نقش اصلی را در پیش سازگاري ماهی آزاد دریاي خزر به آب دریا بر عهده داشتهNKCC  اهمیت کمتري در این
در فصل تابستان نسبت به زمستان  کاهش محسوسی را نشان داده است.  به نظر می رسد بعد  mRNA NKCCهمچنین میزان  زمینه دارد.

 Stefansson  et)کاهش یافته و در نتیجه تحمل شوري کاهش پیدا می کند  NKCCاز دوره اسمولت شدن آزاد ماهیان،  میزان بیان ژن 

al., 2007) مطالعات مختلفی تغییرات  سطوح .mRNA  ژنNKCC  را در واکنش به آب شور مورد مطالعه قرار داده اند(Nilsen  et al., 

2007; Khodabandeh  et al., 2009) . افزایش میزان بیان ژنNKCC  ماهی خاویاري  وآزاد اطلس  ماهیدر بعد از انتقال به آب دریا
  گزارش شده است. Acipenser persicusایرانی 

  

  
   در بافت آبشش ماهی آزاد دریاي خزر در فصول مختلف و بعد از انتقال به آب لب شور دریاي خزر. NKCCتغییرات نسبی بیان ژن  -1نمودار 

  
  با همدیگر ندارند.درصد تفاوت معنی داري  5اعداد داخل پرانتز بیانگر وزن متوسط بچه ماهیان به گرم می باشد. حروف مشابه در سطح 

پس از انتقال بچه ماهیان به آب دریاي خزر در تمام نمونه برداري ها افزایش پیدا کرد که بیانگر  NKCCدر تحقیق حاضر نیز میزان بیان ژن 
در  NKCCژن  mRNAمطابقت نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی می باشد. نکته اي که بایستی به آن اشاره کرد اینکه افزایش سطوح 

 فصل هاي پائیز و تابستان نسبت به فصل هاي دیگر محسوس تر بوده است. این احتمال وجود دارد که در پاییز بچه ماهیان در مرحله پار بوده
دارند تا تغییر شوري را تحمل کنند. در فصل تابستان نیز  NKCCژن  mRNAاند و به دلیل اندازه کوچکتر خود نیاز به افزایش بیشتر سطح 

  به افزایش شوري پاسخ می دهد. NKCCاحتماال بچه ماهیان با افزایش بیان ژن 
ابتدا از فصل پائیز تا زمستان کاهش پیدا کرده به کمترین میزان  CFTR-1بر اساس نتایج حاصله در نمونه هاي آب شیرین میزان بیان ژن 

د ولی سپس در فصل هاي بعدي افزایش یافته و بیشترین میزان بیان در فصل تابستان مشاهده گردید به طوري که اختالف بین افت می کن
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در واکنش به آب لب شور دریاي خزر در همه فصلها افزایش پیدا کرد  CFTR-1 . بیان ژن)2نمودار (فصول تابستان و زمستان معنی داري بود 
  ).p >05/0فصل هاي پائیز و زمستان معنی دار بود (ولی این افزایش فقط در 

  

  
   در بافت آبشش ماهی آزاد دریاي خزر در فصول مختلف و بعد از انتقال به آب لب شور دریاي خزر. CFTR-1تغییرات نسبی بیان ژن  2نمودار 

  
  درصد تفاوت معنی داري با همدیگر ندارند. 5اعداد داخل پرانتز بیانگر وزن متوسط بچه ماهیان به گرم می باشد. حروف مشابه در سطح 

. اگر چه میزان بیان ژن هر دو  ;Singer  et al., 2002)در ماهی آزاد اطلس گزارش شده است  CFTR-2و  CFTR-1دو نوع ایزوفرم 
، ولی روند تغییرات (Singer  et al., 2002)در اسمولتهاي ماهی آزاد اطلس بعد از انتقال به آب شور افزایش می یابد  CFTR ایزوفرم 
) مورد بررسی قرار گرفته است و سطوح 2007و همکاران ( Nilsenایزوفرمها در طی دوره اسمولتیفیکاسیون فقط در مطالعه  mRNAسطوح 

mRNA  ژنCFTR-1  نیز در دوره اسمولت شدن ماهی آزاد اطلس افزایش یافته است(Nilsen  et al., 2007) در تحقیق حاضر نیز .
در فصل زمستان مشاهده شد و به تدریج در فصل هاي بهار و تابستان افزایش پیدا کرد که با نتایج  CFTR-1ترین میزان بیان ژن کم

Nilsen ) مطابقت دارد. این محققین افزایش سطوح 2007و همکاران (mRNA  این ایزوفرم را در فصل بهار گزارش کردند ولی اطالعاتی در
در ترشح یونی نقش دارد، به نظر می رسد بچه ماهیان با  CFTRلتیفیکاسیون (تابستان) ارائه نکردند. از آنجائیکه مورد دوره بعد از اسمو

  خود را جهت ورود به آب دریا آماده می کند. CFTRژن  mRNAافزایش سطح 
 ,Singer  et al., 1998) استبعد از انتقال بچه ماهیان به آب شور در ماهی آزاد اطلس گزارش شده  CFTRژن  mRNAافزایش سطح 

در همه فصلها گردیده است که بیانگر   CFTR-1 . در تحقیق حاضر انتقال بچه ماهیان به آب دریاي خزر منجر به افزایش بیان ژن(2002
ستان بچه نقش مهم این کانال یونی در تنظیم اسمزي ماهی آزاد دریاي خزر در محیط آب لب شور می باشد، بخصوص در فصول پائیز و زم

قدرت تحمل شوري را در خود تقویت می کنند. مطالعات قبلی در ماهی آزاد اطلس نیز افزایش این ایزوفرم  CFTR-1ماهیان با افزایش بیان 
 mRNAبچه ماهیان با افزایش سطح که  جمع بندي نتایج حاصله نشان می دهد .(Singer  et al., 2002)را در آب شور مطرح کرده اند 

  ، خود را جهت ورود به آب دریا آماده می کنند.CFTRو  NKCCژنهاي 
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