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چکیده
فرومونها ،سیگنالهای مولکولی هورمونی یا مشتقات آنها هستند که در محیط بیرون از بدن بر گونههای یکسان اثر میگذارند.
اثر عصاره تخمدان ماهی صبیتی به عنوان ماده حاوی فرومون ( )PGF2αبر القاء فرومونی و روند رسیدگی نهایی جنسی و
تغییرات شاخصهای اسپرمی جنس نر این ماهی بررسی و در تیمارهای مختلف مقایسه شده است .ماهیان نر با میانگین وزنی
 200±45گرم در حوضچههای فایبرگالس  300لیتری رهاسازی شدند و پس از آداپته شدن ماهیان با محیط (به مدت 48
ساعت) ،آزمایشها در  5گروه تجربی (یک گروه تحت کنترل ،یک گروه شاهد پروستا گالندین و  3گروه تیمار) که هر
گروه شامل  9عدد ماهی نر بالغ بود ،انجام شد .غلظتهای مختلف از عصاره تخمدان در سه تیمار  10 ،5و  15میلیگرم بر لیتر
به صورت حمام به آب اضافه شد .پس از  24ساعت ماهیان بیهوش شدند و بیومتری ماهیان با اندازهگیری طول و وزن انجام
شد .پس از انجام خونگیری ،گناد ماهیان توزین شد .نتایج حاکی از القاء فرومونی عصارههای تخمدانی و تاثیر مثبت آنها در
افزایش نرخ شاخصهای اسپرمی بود .شاخص گنادوسوماتیک و همچنین سطح هورمون تستوسترون در تیمار  10و  15میلیگرم
بر لیتر و همچنین تیمار پروستاگالندین ( )PGF2αنسبت به شاهد افزایش معنیدار داشت ( .)p<0/001تراکم اسپرم و
اسپرماتوکریت در تیمار  15میلیگرم بر لیتر ( )T3کاهش معنیداری نسبت به شاهد داشتند ،ولی شاخصهای سرعت تحرک
اسپرم و درصد تحرک اسپرم نسبت به شاهد اختالف معنیداری از خود نشان ندادند .حجم نسبی اسپرم دهی در کلیه تیمارها
تحت تاثیر عصاره فرومونی قرار گرفت و افزایش معنیداری نسبت به شاهد در تیمار  T3مشاهده شد ( .)p<0/001تجویز
عصاره فرومونی منجر به کنترل تولید مثلی ماهی صبیتی نر در تمامی گروههای تجربی گردید.
لغات کلیدی :ماهی صبیتی ،فرمون ،پروستاگالندینSparidentex hasta ،
*نویسنده مسئول
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مقدمه
کسب دانش در زمینه ماهیت و عملکرد ترکیبات شیمیایی
و بهویژه فرومونها بر سیستم بویایی ماهیان و نقش آنها
در رفتار و فیزیولوژی ماهی میتواند به عنوان ابزار
مدیریتی برای پرورش ماهیان دریایی محسوب گردد.
امروزه فرومونها در حوزه مدیریت آفتهای کشاورزی
کاربردهای فراوان دارند ( )Shani, 2000و حتی در حوزه
مدیریت جمعیت ماهیان هرز و ناخواسته در محیطهای
طبیعی نیز کاربرد دارند ( .)Li et al., 2002با این وجود،
در خصوص آبزیان بیشترین توجه به کاربرد هورمونها و
فرومونها در حوزه تولید مثل و تکثیر و پرورش آنها
معطوف شده است (.)Mylonas et al., 2010
تولیدمثل در ماهیان بهوسیله فرآیندهای درونزا کنترل
میگردد .این فرآیندهای داخلی از طریق عوامل محیطی از
قبیل نور ،دما و عوامل غذایی تحریک میشوند .با توجه به
اطالعات موجود این امر آشکار گردیده است که تولید
سلول جنسی در ماهیان همانند سایر مهرهداران بهوسیله
سیستم غدد درون ریز شامل مغز (هیپوتاالموس) ،غده
هیپوفیز و غدد جنسی کنترل میگردد .سیستم کنترل
غدد درون ریز تولیدمثل در ماهیان بالهدار بر اساس محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز -غدد جنسی ،مشابه پستانداران
میباشد .هیپوتاالموس هورمون آزاد کننده گنادوتروپین
)(1(GnRHمؤثر بر هیپوفیز) را تولید میکند .این غده
سنتز و رهاسازی هورمونهای گنادوتروپین) 2(GTHsکه
نقش آنها کنترل غدد جنسی (تخمدان و بیضه) به سمت
تولید سلولهای جنسی میباشد .گنادوتروپینهای سنتز
شده در گنادوتروپهای غده هیپوفیز ،درون چرخه خونی
محیطی ترشح میشوند و از طریق اتصال به گیرندههای
واقع در غدد جنسی ،سبب القاء فرآیند استروئیدوژنز و
گامتوژنز در ماهیان میگردد .به دلیل نقش عمده سیستم
غدد درون ریز در تولید سلولهای جنسی ،آگاهی از عمل
کنترل و تنظیم هورمونی تولیدمثل ماهیان ،به استفاده
بهینه از هورمونهای مختلف در تکثیر مصنوعی ماهی
کمک شایانی خواهد نمود (حسین زاده صحافی.)1380 ،
Gonadotropin-releasing hormone
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پروستاگالندینها به عنوان یکی از عوامل فارماکولوژیک در
القاء رفتارهای تخم ریزی در ماهیان مورد استفاده قرار می
گیرند .از این هورمونها به عنوان عامل القاء کننده
رفتارهای تخم ریزی در ماهیان ماده استفاده میشود.
پروستاگالندینها در زمان رسیدگی اووسیتها در
تخمدان ،از طریق بافت تخمدان سنتز و به جریان خون
رها میشوند .در ماهیان تخمگذار که اووالسیون معموالً در
تخمدان صورت می پذیرد و اووسیتهای بالغ بعدها در
خارج از بدن با اسپرمها لقاح مییابند ،پروستاگالندینهای
حاصله از طریق جریان خون به مغز انتشار مییابند و بر
گیرندههای حاصله در مغز مستقر میشوند و با فعال
نمودن این گیرندهها در مغز یک سلسله اثرات رفتاری را
القاء میکنند که از جمله میتوان به رفتارهای تخمریزی
اشاره نمود ( .)Sorensen and Goetz, 1993فعالسازی
رفتاری و فرومونی ترشح  GTH-IIاز هیپوفیز ماهیان
امروزه در ماهیان نر کامالً به اثبات رسیده است .هنگامی
که ماهی نر همزمان با مادهها در حال تخمکگذاری،
اسپرمهای خود را خارج میکند ،میزان  GTH-IIخون
ماهی نر در پاسخ به سیگنالهای فرومونی ماهـیان ماده
(بهویـژه  ،)PG-F2α1 ،α,20β-DP17با تأخیر 8-12
سـاعت به حـداکثر میرسـد .همچنین اگر طی تجربهای،
نرها را در معرض مادههایی که به آنها  PG-F2αتزریق
شده است ،قرار دهید ،تراکم  ir-GnRHدر پیازهای
بویایی ،تلنسفال و هیپوتاالموس آنها ،بعد از  2ساعت
افزایش مییابد .این موضوع هنوز مشخص نشده است که
تغییرات در مقادیر  ir-GnRHمغز جلویی طی تجربیات
مذکور ،ناشی از تأثیر مستقیم فرومونها بر سیستمهای
نورونی  GnRHاست یا به صورت غیر مستقیم در نتیجه
میانکنشهای رفتاری با ماهیان ماده بوجود میآید .در این
رابطه تحقیقات نشان دادهاند که  TNدر ماهی طالیی نر،
به محرکهای لمسی در طول رفتار تخمریزی حساس
میباشد .از سوی دیگر ،در ماهی آزاد خاور دور ،مقدار
 ،sGnRH-mRNAدر عصب انتهایی در طول مهاجرت به
طرف دریا افزایش می یابد که نشان دهنده دخالت
احتمالی این سیستم نورونی در میانجی اثرات خارجی
است که منجر به مهاجرت و تغییرات هورمونی خواهد شد
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(عریان و همکاران .)1396 ،فرومونها بهویژه پروستا
گالندینها در تخمدان و اوویداکت ماهی ساخته میشوند
و با تاثیر بر بخش فوقانی محور هیپوتاالموس -هیپوفیز-
گناد رفتارهای تخمریزی را در ماهیانی نظیر قزل آال،
سوف و ماهی قرمز حوض تحریک میکنند ( Stacey and
 .)Goetz, 1982این امر سبب تنظیم رفتارها در زمان
تخمریزی ماهی میشود و به موفقیت تولید مثلی کمک
میکند Yabuki .و همکاران ( )2016به تاثیر فرومونها و
عملکرد آنها در مغز از طریق سیستم بویایی ماهی اشاره
کردند و دریافتند که در ماهی گورخری ماده ،ترکیبات
پروستاگالندینی نظیر  PGf2αدر تخمدان و در زمان
تولید مثل افزایش مییابند که از طریق ادرار سبب جلب
جنس مخالف (نر) میشوند و تحریک تولید مثلی جنس نر
را بدنبال دارند .آنها ثابت کردند که این فرومون از طریق
سیستم بویایی در جنس نر و تاثیر گذاری بر لوبهای
بویایی مغز ،مسیرهای فیزیولوژیک را فعال میسازد.
افزایش میزان هورمون  β-P20 17αدر بدن جنس نر
ناشی از افزایش سطح فرومونهای  PGF2αو β-P20
 17αدر آب ،سبب رسیدگی و سیالیت اسپرمی از طریق
تاثیر هورمون  LHمیشود .پژوهش حاضر با هدف بررسی
تاثیرعصاره تخمدانی ماهی صبیتی بر هورمون های
استروئیدی و شاخص های اسپرمی در جنس نر انجام شد.
مواد و روش کار
به منظور تهیه عصاره بافتی حاوی فرومون تعداد  120عدد
ماهی ماده (با وزن  140-950گرم) ماده صبیتی
( (Sparidentex hastaاز صیادان بومی ،اسکلههای
صیادی و مراکز خرید تهیه گردید .تخمدان ماهیان پس از
نمونهبرداری (به وزن  2-5گرم از هر نمونه) با هم مخلوط
و در دمای  -20درجه سانتیگراد برای تهیه عصارههای
بافتی به مدت  60روز و در فریزر  -80درجه سانتیگراد
نگهداری شد .عصارههای مورد نظر پس از یخزدایی
عصارهها ،در مراحل مختلف جنسی و خرد کردن آنها
بهوسیله مخلوطکن ،با متانول  15درصد و بافر فسفات
 0/1مول ( )7/5=PHترکیب و با استفاده از همزن به
صورت بافت همگن تهیه گردیدند .سپس عصارهها با

استفاده از سانتریفوژ با  3000دور در دقیقه سانتریفوژ و
به مدت  10دقیقه فاز مایع از مواد جامد باقیمانده
جداسازی شد ( .)Prasain et al., 2013در مرحله بعد با
استفاده از استون به نسبت  50درصد با مایع بهدست
آمده ،عصارهگیری مجدداً با استفاده از سانتریفوژ انجام و
عصاره ثانویه تهیه گردید .سپس محلول باالیی با هگزان به
نسبت مساوی ترکیب گردید و محلول حاوی لیپیدها برای
ارسال به آزمایشگاه جهت سنجش فرومون پروستاگالندین
بدست آمد .عصارههای مراحل مختلف رسیدگی جنسی
ماهی ماده صبیتی برای سنجش پروستا گالندین مورد
ارزیابی قرار گرفت ( Sorensen et al., 2003; Prasain
.)et al., 2013
مقادیر فرومون در عصارههای بافت تخمدان ماهی صبیتی
با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCبا
استفاده از دستگاه Agilent 1200 series (Agilent
) Technologies, Santa Clara, CAو بر اساس روش
 Stephenو همکاران ( (2019در تخلیص صورت پذیرفت.
برای این منظور 200میکرو لیتر عصاره حاوی متانول را با
اسید فرمیک  0/1درصد مخلوط و دمای محیط در 4
درجه سلسیوس نگهداری گردید .برای برقراری توازن
ستون  Hydro RP-C18با اسید فرمیک  0/1درصد با
میزان جریان  0/2میلی لیتر در دقیقه و به مدت  5دقیقه
تزریق انجام و سپس عصارهها به میزان  20میکرولیتر به
ستون تزریق شدند .شکلها با ترسیم منحنی استاندارد
مورد آنالیز قرارگرفتند و مقادیر پروستاگالندین در عصاره
های تخمدان ماهی صبیتی در مراحل مختلف رسیدگی
جنسی محاسبه گردیدند ).(Stephen et al., 2019
معموالً ارتباط وزن گناد یا شاخص گنادوسوماتیک 1نیز به
عنوان یک شاخص ساده از بلوغ و مراحل رشد گناد مورد
استفاده قرار میگیرد .شاخص بلوغ یک روش غیر مستقیم
برای تخمین فصل تخمریزی است .این شاخص در پایان
دوره و در زمان نمونهگیری از مولدین بررسی شد .هدف از
انجام این کار بررسی مراحل رسیدگی جنسی و رشد وزنی
گناد ناشی از رسیدگی تخمدان میباشد.
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در این تحقیق درصد شاخص گنادی ( )GSIبراساس فرمول
ذیل برای هر ماهی محاسبه گردید (:)Biswas, 1993
×100

 :WGوزن گناد (گرم) :W ،وزن کل بدن ماهی (گرم)
به منظور اندازهگیری سطوح استروئیدی هورمون
تستوسترون از روش «رادیو ایمنو اسی» ( )RIAاستفاده
گردید .جهت اندازهگیری هورمون مذکور از کیت
 Immunotechکه براساس واکنش رقابتی بین آنتی ژن
موجود در نمونه سرم (تستوسترون) جهت اتصال به آنتی
بادی ضد تستوسترون موجود در فاز جامد طراحی شده
است ،استفاده گردید .پرتو دهی حاصل از اتصال آنتی ژن
نشاندار (تستوسترون) با آنتی بادی فاز جامد با گاما کانتر
 LKBساخت کشور فنالند اندازهگیری و پردازش شد .در
ضمن ،برای استاندارد کردن روش از کالیبراتورهای
 Immunotechاستفاده شد .بدین ترتیب ،مقادیر
هورمونها برحسب نانوگرم بر میلی لیتر گزارش گردید
(.)Ottobre et al., 1989
تیماربندی
ماهیان نر با میانگین وزنی  200±45گرم در حوضچههای
فایبرگالس  300لیتری رهاسازی شدند و پس از آداپته
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شدن ماهیان با محیط ( به مدت  48ساعت) ،آزمایشها
در  5گروه تجربی (یک گروه تحت کنترل ،یک گروه شاهد
پروستا گالندین و  3گروه تیمار) که هر گروه شامل  9عدد
ماهی نر بالغ بود ،انجام شد .غلظتهای مختلف از عصاره
تخمدان ( 10 ،5و  15میلیگرم بر لیتر به نام تیمارهای
 T2 ،T1و  )T3به صورت حمام به آب اضافه شد.
روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
برای بررسی تفاوت و اختالف در شاخصهای گنادو
سوماتیک و هورمون استرادیول و شاخصهای اسپرمی با
استفاده از نرم افزار  SPSSو از روش آماری آنالیز
واریانس یک طرفه ( )one-way ANOVAو برای
مقایسه میانگین از آزمون دانکن ( Duncan Multiple
 )Range Testاستفاده شد .برای ترسیم شکل نیز از نرم
افزار  Excelاستفاده گردید.
نتایج
مقادیر فرومون در عصارههای بافت تخمدان ماهی صبیتی
(باراندمان  )%95با کروماتوگرافی مایع با کارایی باال نشان
داد که بیشترین مقدار پروستاگالندین معادل 280
میکروگرم بر میلیلیتر میباشد (شکل .)1

شکل  :1نتایج کروماتوگرافی فاز مایع شناسایی پروستاگالندین در عصاره تخمدان ماهی صبیتی
Figure 1: Results of liquid phase chromatography Identification of prostaglandins in ovarian extract of Sparidentex
hasta
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بررسی گناد ماهیان در تیمار های عصاره فرومونی نشان
داد که حجم بیضه ماهی ها افزایش یافته است (شکل .)2
بیضهها در تیمار شاهد رسیده بودند ولی همچنان
طنابهای جنسی و عروق خونی در بخش انتهایی بیضه

مشاهده گردید .در بیضه ماهیان مربوط به تیمار  3با دوز
باالی پروستاگالندین افزایش حجم در طول بیضه قابل
مشاهده بود.

شکل  :2بیضه ماهی نر صبیتی پس از  24ساعت حمام با عصاره حاوی فرومون با غلطت  15میلیگرم بر لیتر بیضه ها افزایش حجم یافته
و سیالیت اسپرمی با فشار اندکی قابل مشاهده است.
Figure 2: Male testis of Sparidentex hasta after 24 hours immersion exposed with pheromone extract (concentration
of 15 mg / l). The testicles are enlarged and sperm fluid is visible with slight pressure.

نتایج نشان داد که شاخص گنادوسوماتیک در تیمار های
مختلف دارای اختالف معنیدار بود .)p>0/001( .بیشترین
مقدار با  2/8درصد مربوط به تیمار شماره  15( 3گرم در
لیتر عصاره حاوی فرومون) بود که با شاخص
گنادوسوماتیک تیمار پروستا گالندین خالص ( 5میلیگرم
بر لیتر) به میزان  2/9درصد اختالف نداشت .همچنین
اختالف معنیدار بین تیمارهای  2و  3با تیمار شاهد
مشاهده نشد (شکل . )3
نتایج بررسی هورمون تستوسترون نشاندهنده عدم
تغییرات قابل مالحظه این هورمون در مواجهه ماهی با
عصارههای حاوی فرومون در مقایسه با گروه شاهد و تیمار
پروستا گالندین خالص بود ( .)p<0/001با این وجود این
هورمون در تیمارهای ( T3حاوی فرومون با غلظت  5میلی
گرم بر میلی لیتر) و تیمار پروستاگالندین نسبت به سایر
تیمارها ،افزایش اندک نشان داد (شکل .)4

نتایج اندازه گیری پارامترهای اسپرم شناختی
(اسپرماتوکریت ،سرعت تحرک اسپرم ،تراکم اسپرم) در
شکلهای  5الی  7نشان داده شده است.
سرعت تحرک اسپرم در تیمار شاهد  160±7میکرو متر
در ثانیه ثبت گردید .این سرعت در تیمار  T2پس از 6
دقیقه به کمترین مقدار خود رسید ( 50±4میکرو متر در
ثانیه) .شکل  ،5بیانگر وجود اختالف معنیدار در سرعت
تحرک اسپرم در دورههای زمانی مختلف بین تیمارهای
دریافت کننده عصاره حاوی فرومون و تیمار شاهد میباشد
( .)p>0/001سرعت تحرک اسپرم در دقیقه اول در تیمار
 T3با تیمار شاهد اختالف معنیدار از خود نشان نداد
( .)p<0/001پس از  3دقیقه نیز سرعت تحرک اسپرمها
همچنان باال بود و اختالف معنیدار بین تیمارهای  T1و
 T2با تیمارهای شاهد و تیمار  T3مشاهده شد
( .)p>0/001با گذشت  6دقیقه افت شدید در سرعت
تحرک اسپرمها مشاهده شد و در تمام تیمارها بهویژه
تیمار  T2اختالف معنیداری مشاهده شد (.)p>0/001
5
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شکل  :3مقایسه شاخص رشد گنادی (گنادو سوماتیک) در تیمارهای مختلف
(حروف انگلیسی مختلف نشان دهنده وجود اختالف معنادار در سطح  5درصد میباشد)
Figure 3: Comparison of gonadal growth index (somatic gonadal) in different treatments
)(Different English letters indicate a significant difference at the level of 5%

شکل  :4مقایسه سطح تستوسترون در جنس نر ماهی صبیتی در تیمارهای مختلف
(حروف انگلیسی مختلف نشان دهنده وجود اختالف معنادار در سطح  5درصد میباشد)
Figure 4: Comparison of testosterone levels in males and females of Sparidentex hasta in different treatments
)(Different English letters indicate a significant difference at the level of 5%

مدت زمان تحرک اسپرم  11/2دقیقه ثبت گردید .نتایج
نشان داد که بین میانگین درصد تحرک اسپرم در بین
تیمارهای مختلف در ماهی صبیتی اختالف معنیدار وجود
دارد ( .)p>0/001درصد تحرک اسپرم در تمامی تیمار ها
پس از  1دقیقه ،افزایش معنیداری را نسبت به تیمار
شاهد از خود نشان داد (شکل  .)6این روند در دقایق  3و

 6نیز قابل مشاهده بود ولی درصد تحرک با گذشت زمان
در تمامی تیمارها کاهش قابل مالحظهای داشت.
تغییرات اسپرماتوکریت در شکل  7مشاهده میشود .نتایج
نشاندهنده کاهش میزان اسپرماتوکریت در ماهیان
صبیتی در تیمارهای T3و  PGنسبت به تیمارهای  T2و
 T1و تیمار شاهد میباشد (.)p>0/001
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 مقایسه سرعت تحرک اسپرم در تیمارهای مختلف:5 شکل
) درصد میباشد5 (حروف انگلیسی مختلف نشان دهنده وجود اختالف معناداری در سطح
Figure 5: Comparison of sperm motility in different treatments
Different English letters indicate a significant difference at the level of ( 5%)

 مقایسه درصد تحرک اسپرم در تیمارهای مختلف:6 شکل
) درصد میباشد5 (حروف انگلیسی مختلف نشان دهنده وجود اختالف معناداری در سطح
Figure 6: Comparison of sperm motility in different treatments
Different English letters indicate a significant difference at the level of (5%)
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شکل  :7مقایسه اسپرماتوکریت در تیمارهای مختلف
(حروف انگلیسی مختلف نشان دهنده وجود اختالف معناداری در سطح)
Figure 7: Comparison of spermatocytes in different treatments
)(Different English letters indicate a significant difference in level

بحث
رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مصرف محصوالت
دریایی موجب گردیده است تا صنعت آبزیپروری ماهیان
دریایی گسترش یابد و مورد توجه کشورها و سازمانهای
جهانی مسئول در بهبود وضعیت تغذیه و کاهش فقر قرار
گیرد .ماهی صبیتی بومی خلیج فارس ،غرب اقیانوس هند
و آبهای ساحلی کشور هند است .زیستگاه این گونه آبهای
ساحلی کم عمق و آبهای عمیق است و عمدت ًا از مهرهداران
و سخت پوستان تغذیه میکند .ماهی صبیتی دارای ارزش
اقتصادی و شیالتی بوده است و تکثیر و پرورش آن در
کشورهای حاشیه خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار
است ( .)Hussain et al., 1981فرایند تکثیر و پروش
آبزیان وابسته به عوامل متعدد داخلی و خارجی است که از
جمله عوامل خارجی که سبب تغییرات فیزیولوژیک و
رفتاری در ماهیان مولد میگردد ،فرومونها میباشند.
بررسیهای علمی حاکی از تکامل و تخصص یافتگی
فرومونها در توالی زمان است که این امر نیز به تاثیر
عوامل داخلی و خارجی بر زیست جانوران بستگی دارد.
برای مثال ،فرومونهای موثر در تولید مثل از سوی جانور
دهنده ،منافع جانور دریافت کننده فرومون را بهدنبال دارد

بهطوریکه سبب تحریک تولید مثلی و بروز رفتارهای
مربوطه برای موفقیت بیشتر در ایجاد نسل جدید میگردد
( .)Sorensen and Stacey, 1999وجود فرومونهای
جنسی در بسیاری از گونهها و از جمله گونههای متعلق به
جنس  Hypsoblenniusگزارش شده است ( Losey,
 .)1969فرومونهای جنسی از نوع  PGF2αدر ماهی
Macropodus
 Paradise fishبا نام علمی
 opercularisشناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته
اند ) .)Villars et al., 1985امروزه ثابت شده است که
فرومونهایی نظیر پروستاگالندینها میتوانند سه نقش
اساسی در تولید مثل آبزیان داشته باشند :نقش اول آنها
در عملکرد به عنوان هورمونهای موضعی است که منجر
به تحریک فولیکولی تخمدان می گردد ،نقش دوم به
افزایش زمان اووالسیون و تحریک رفتارهای تخمریزی
تعلق دارد و نقش سوم آنها به عنوان فرومون در آب ،به
رسیدگی و تحریک رفتارهای جنسی در جنس نر مربوط
میگردد (.)Sorensen and Goetz, 1993
پروستاگالدینها و بهویژه مشتق  K-PGF2α15در
فرایندهای تخمریزی و در بازدهی اسپرمی ماهیان نر
دخالت دارند و در عین حال سبب افزایش سطح هورمون
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 LHدرجنس نر میشوند ( .)Wyatt, 2014همچنین
رهاسازی فرومونهایی نظیر پروستاگالندین ( )PGF2αو
متابولیتهای آن از طریق ادرار جنس ماده ماهی قرمز
( ،)Carassius auratusسبب جلب جنس نر ماهی برای
تولید مثل میگردد (.)Appelt and Sorensen, 2007
حسینی و لرستانی ( )1388به افزایش میزان
اسپرماتوکریت در ماهیان کپور معمولی نر نگهداری شده
در مقایسه با ماهیان نر مواجهه داده شده با ماهی ماده
اشاره نمودند .این امر بیانگر تاثیر فرومون ناشی از ماهیان
ماده بر دستگاه تولید مثلی ماهی نر و احتمال رقیق شدن
توده اسپرمی و به تبع آن کاهش میزان اسپرماتوکریت در
مجاورت ماهیان ماده بوده است .در تحقیقات انجام شده
میزان اسپرماتوکریت در ماهی شیزوتوراکس در بهترین
تیمار (تزریق اووپرایم)  36/58درصد ثبت گردید که با
تعداد اسپرم رابطه مستقیم و با حجم آن رابطه معکوس
داشت (عربنژاد و همکاران .)1395 ،محققین با بررسی
تاثیر پروستاگالندینها و مشتقات آنها به عنوان فرومون بر
ویژگیهای تولید مثلی ماهی سالمون ( )Salmo salarنر
دریافتند که حجم اسپرم ماهی با دریافت فرومون افزایش
یافت ( .)Moore and Waring, 1996نتایج تحقیق
حاضر بیانگر وجود فرومونهای موجود در عصاره بافت
تخمدان ماهی صبیتی میباشد.
همچنین میزان اسپرماتوکریت در تیمار  T3که دارای
بیشترین تراکم فرومونی بود ،کمترین مقدار را از خود
نشان داد که احتماالً به دلیل رقیق شدن مایع منی و
آبگیری آن برای آمادهسازی نهایی اسپرم پس از مواجهه با
فرومون بوده است King .و  )2001( Youngبه اثر
ترکیبات استروژنی – α,20β –17 dihydroxy -4
 pregen -3 – oneو نیز gonadotropin releasing
 hormone analogبر تغییرات حجم اسپرم و فرایند
آمادهسازی نهایی اسپرم از طریق آبگیری 1اشاره کردند.
این موضوع را  Cabritaو همکاران ( )2011در خصوص
تاثیر فرومونهای موجود در ادرار جنس ماده ماهی
کفشک دریایی )Senegalese sole (S. senegalensis
بر تغییرات اسپرماتوکریت و حجم اسپرم نیز اثبات نمودند.

از سویی ،شواهد مبنی بر روند استفاده از برخی ترکیبات
فرومونی نظیر پروستاگالندینها ( )PGF2αدر تسریع روند
آبگیری و رسیدگی نهایی اسپرم ها 2در انواع ماهیان
استخوانی وجود دارد ( ;Moore and Waring, 1996
 .)Yabuki et al., 2016معمو ًال تعیین اسپرماتوکریت به
عنوان تکنیک سریع و آسان برای ارزیابی تراکم اسپرم
میتواند استفاده شود .در مطالعه حاضر ،باالترین درصد
اسپرماتوکریت در تیمار شاهد و تیمار مربوط به پایین
ترین دوز عصاره حاوی هورمون بهدست آمد.
در تحقیقی که  Staceyو همکاران ) (1994انجام دادند،
نتیجه گرفتند که عصارهها و ترشحات فرومونی حاصل از
ادرار ماهیان ماده میتواند بر ترشح گنادوتروپینها نظیر
 FSHو بویژه هورمون  LHاز آدنوهیپوفیز اثر افزایشی
بگذارد ( .)Stacey et al., 1986; Stacey et al., 1994
عصاره تخمدان ماهی صبیتی حاوی فرومون و
پروستاگالندین بود .به طور خاص ،عصارههای تخمدانی
ماهیان دارای انواع هورمونهای استروئیدی و
پروستاگالندینها بوده که تاثیر آنها بر روند تولید مثلی و
تغییرات سطوح هورمونهای جنسی از طریق تاثیر
استروئیدها بر سلولهای گنادو تروپینی و گیرندههای
دوپامینی ( )D2یا تاثیر مستقیم پروستاگالندینها در بافت
ال به اثبات رسیده
بیضه به عنوان هورمونهای موضعی قب ً
است ( .)Sorensen and Goetz, 1993وجود
فرومونهای جنسی در ماهیان و تاثیر آنها در بروز
رفتارهای جنسی در انواع گونههای خانواده سالمونیده به
اثبات رسیده است ( .)Honda, 1982در تحقیقات انجام
شده موضوع افزایش میزان پروستاگالندینها به عنوان
فرومون جنسی طی فرایند تکوین تخمدان و تخمریزی
ناشی از تحریک هیپوفیز به اثبات رسیده است ( Cetta
.)and Goetz, 1982
 )1982( Hondaبه وجود فرومونها در ادرار ماهیان اشاره
داشت و به دنبال آن  Appeltو همکاران ( )1995به
وجود پروستاگالندینها در ادرار ماهیان به عنوان فرومون
تولید مثلی پی بردند .بسیاری از ماهیان از فرومونها برای
همزمانی فرایند های تولید مثلی نطیر النهسازی ،دعوت
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جنس مخالف ،رفتارهای جفتیابی و جفتگیری و نهایت ًا
لقاح موفق از طریق ایجاد اسپرمهای فعال 1طی فرایندهای
 Spermiationو  Spermiogenesisاستفاده میکنند
( Liley, 1982; Stacey et al., 1986; Stacey et al.,
.)1994
معموالً هورمونها نقش مهمی در تنظیم تولید مثل
ماهیان ایفاء میکنند .در بررسی  Kiddو همکاران
( )2013تاثیر هورمون موضعی پروستاگالندین  PGf2αبر
ماهی سیچالید ( ،)Astatotilapia burtoniرفتارهای
جنس ماده و نر این ماهی را اثبات نمود .در این تحقیق
ماهیان جوان فاقد فرومون عمدت ًا همراه با ماهیان جوان نر
همزیست بودند ولی با تجویز پروستاگالندین ،ماهیان ماده
در معرض قرار داده شده تمایل به ماهیان نر بزرگتر و
رسیده جنسی را نشان میدادند.
در ماهی کفشک ( (S. senegalensisکه از گونههای
مهم آبزیپروری میباشد ،با در معرض قرارگیری جنس نر
در حضور جنس ماده و فرومونها از سطح باالتری از
درصد تحرک اسپرم ،حجم اسپرم و بقاء باالتری نسبت به
ماهیان شاهد برخوردار بودند ( ;Cabrita et al., 2011
 .)Hubbard, 2014همچنین در معرض قرار دادن ماهیان
نر قرمز حوض با فرومونهای مترشحه (α,20β-17
 )dihydroxy-4- pregnen-3-oneدر ادرار ماهی ماده
منجر به افزایش تولید اسپرم و نیز سرعت تحرک اسپرمها
میشود (Olsén .)DeFraipont and Sorensen, 1993
و همکاران ( )2001نیز با بررسی و مقایسه تاثیر مایع
تخمدانی ،ادرار و پروستاگالندین در ماهی سالمون
) (Salmo salarدریافتند ،نرهایی که در معرض این
ترکیبات قرار گرفته بودند ،همگی دارای سطح باالتری از
هورمون β-dihydroxy-4-pregnen-3-one 17،20
 17,20β-Pنسبت به نرهای شاهد بودند و در خصوص
هورمون  ketotestosterone-11بیشترین میزان در
نرهای در معرض قرار گرفته با فرومونهای  PGF2αو
مخلوط عصاره تخمدانی و ادرار ماهی مشاهده شد ( Olsén
.)et al., 2001

Capacitation

نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد ،بین شاخص
های اسپرم شناختی گونه ماهی صبیتی با دریافت غلظت
های مختلف عصاره حاوی فرومون (10،5و  15میلی گرم
در لیتر) پروستاگالندین ( )αPGf2اختالف معنیدار ایجاد
شد و تاثیر غلظت  15میلیگرم بر لیتر این ترکیب بر سیالیت
اسپرمها پس از  24ساعت اثبات گردید .این نتایج با
نتایج  Bhattو  )2001( Sajwanدر خصوص تاثیر عصاره
Barilius
های تخمدانی بر فعالیت اسپرم ماهی
 ،bendelisisمطابقت دارد .با توجه به همزمان نبودن
رسیدگی جنسی مولدین نر و ماده ماهی صبیتی ،ساالنه
هزینههای نگهداری زیادی به پرورشدهندگان و
تکثیرکنندگان آبزیان تحمیل میشود .بنابراین ،استفاده از
عصاره تخمدان ماهی ماده صبیتی میتواند در همزمان
سازی و فعالسازی اسپرمهای جنس نر تاثیر گذار باشد و
مدیریت کارگاههای تکثیر ماهیان دریایی را تسهیل نماید.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در تامین بخشی از هزینههای
پروژه تشکر و قدردانی میگردد.
منابع
حسین زاده صحافی ،ه .1380 ،.بیولوژی تولید مثل
ماهی با تأکید بر ماهیهای ایران .مؤسسه نشر جهاد
وابسته به جهاد دانشگاهی واحد تهران272 ،ص.
حسینی ،س.ش .و لرستانی ،ر .1388 ،.مقایسه pH
مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و
اثر مولد ماده بر پارامتر های کیفی اسپرم کپور
معمولی ( .)Cyprinus carpioمجله علمی شیالت
.44-35:)4(22
ایران،
DOI:10.22092/isfj.2010.115530

حسینی ،س.ش ،.خارا ،ح .و لرستانی ،س .1388 ،.اثر
فواصل اسپرم گیری مولدین سنین مختلف قزل آالی
رنگین کمان ) (Oncorhynchus mykissبر تحرک
اسپرم ،اسپرماتوکریت و چشم زدگی تخم .فصلنامه
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The effect of ovarian extract of Sparidentex hasta containing
prostaglandin (PGF2α) on testosterone fluctuations,
Gonadosomatic Index and sperm motility in male
Homayoun Hosseinzadeh Sahafi H.1*; Bahmani M.1; Mohebbi Derakhsh P.1; Pourkazemi M.1;
Ghaffari H.1, Seyed Mortezaei S.R.1; Golshan M.1; Ahmadnejad M.2; Hooshmand H.3; Zabayeh
Najafabadi M.3; Torfi Mozanzadeh M.3; Sagha Monem A.3; Mehrjouyan Sh.3
* _

h hosseinzadeh@yahoo.com

1-Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension
Organization, Tehran, Iran
2-Inland Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural
Research, Education and Extension Organization, Guilan, Bandar Anzali
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Abstract
Pheromones are molecular signals of hormones or their derivatives that affect the same species in the
environment outside the body. The effect of ovary extract of psyllium as a pheromone-containing
substance (PGF2α) on pheromone induction and the process of final sexual maturation and changes in
male sperm indices of this fish have been investigated and compared in different treatments. Male fish
with an average weight of 45 ± 200 g were released in 300 liter fiberglass ponds and after adapting the
fish to the environment (for 48 hours), the experiments were performed in 5 experimental groups (one
control group, one prostate gland control group and 3 groups Treatment) in which each group
consisted of 9 adult male fish. Different concentrations of ovarian extract were added to the water in
three treatments of 5, 10 and 15 mg / l as a bath. After 24 hours, the fish were anesthetized and fish
biometrics was performed by measuring length and weight. After blood sampling, fish gonads were
weighed. The results showed that pheromone induction of ovarian extracts and their positive effect on
increasing the rate of sperm counts. Gonadosomatic index as well as testosterone levels at 10 and 15
mg / l treatment and prostaglandin treatment (PGF2α) were significantly increased compared to the
control (p <0.001). Sperm density and spermatocrit in the treatment of 15 mg / l (T3) had a significant
decrease compared to the control, but the indices of sperm motility rate and sperm motility percentage
compared to the control did not show a significant difference. Relative sperm volume in all treatments
was affected by pheromone extract and a significant increase was observed compared to the control in
T3 treatment (p <0.001). Administration of pheromone extract resulted in control of male reproductive
fish reproduction in all experimental groups.
Kewords: Sparidentex hasta, Pheromone, Prostaglandin.
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