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GnRHa و Ovaprim سفید ماهی در Rutilus frisii kutum 
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 1317 فروردینتاریخ پذیرش:           1311 دی تاریخ دریافت:

 چکیده
 هایکارگیری آنتاگونیستههای ارزشمند تجاری و بومی دریای خزر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات بیکی از گونه Rutilus frisii kutumماهی سفید           

بر تغییرات  Ovaprimو  GnRH (Buserelin)های هیپوتاالموسی، آگونیست همراه هورمونسیستم آدرنرژیک به آنتاگونیستنسل سوم سیستم دوپامینرژیک و آگونیست و 

مولد ماده برای انجام این تحقیق ماهی سفید پیش 771در گونه مذکور است.  )α71-(hydroxyprogeterone-α71 OHPو  E)estradiol-β71 )2های سرمی هورمون

دوز  Clozapine   (CZ)گرم،میلی 5دوز  Olanzapine  (OLZ)گرم،میلی 4دوز  Salbutamol Sulphate ((SLB شدند. ترکیبات در دوزهای مورد نظر شامل:انتخاب 

هر کیلوگرم وزن بدن،  ازاءبه لیترمیلی 5/0 دوز Ovaprim و میکروگرم 5 دوز  Buserelin Acetate (BUS)گرم، میلی 5دوز   Metoprolol Tartrate (MTP)گرم،میلی 72

 (4گروه ،OLZ+BUS (3گروه ،OLZ+MTP (2گروه، OLZ+SLB( 7بندی شدند: گروه تیمار ترکیبی از هورمون و داروها، تقسیم 70در قالب ترکیبات مذکور  بودند.

CZ+SLB، 5گروه )CZ+MTP 6، گروه )CZ+BUS،1گروه )OLZ+BUS+SLB8، گروه )OLZ+BUS+MTP 9، گروه )CZ+BUS+SLB 70، گروه )

CZ+BUS+MTP .2نتایج نشان دادند که سطح هورمون . سه گروه شاهد مثبت )نرمال سالین(، شاهد منفی )بدون تزریق( و مرجع )اواپریم( نیز درنظر گرفته شدندE  قبل از

،  Ovaprim، تیمارهای72تزریق، کاهش پیدا کرده است. در ساعت پس از  72که پس از القاء ترکیبات و در ساعت القاء ترکیبات در ساعت صفر باال بوده درحالی

OLZ+BUS+SLB  وCZ+BUS در مقایسه با سایر تیمارها دارای اختالف معنی( 07/0دار آماری بودندp< تیمارهای .)OLZ+SLB ،OLZ+MTP ،CZ+SLB ،

OLZ+BUS+MTP  وCZ+BUS+SLB 05/0صورت نیز بهp< صفر در کلیه تیمارها بدون اختالف معنیدار داشتند. ساعت اختالف معنی( 05/0دار بودp> .) سطح هورمون

71α-OHP گذاری که نزدیک شدند، سطح این هورمون افزایش ها به مراحل پایانی رسیدگی و تخمککه اووسیتطوریدر زمان قبل از تزریق )ساعت صفر( پایین بوده به

(. از >07/0pدار بودند )، دارای اختالف معنی72با سایر تیمارها در ساعت  OLZ+SLBو  Ovaprim ،OLZ+BUS+SLB ،CZ+BUS(. تیمارهای 72یافت )ساعت 

کور در تقابل دو سیستم مذ ،گیری نمود که با توجه به اثرات مهاری سیستم دوپامینرژیک و تحریکی سیستم آدرنرژیک در فرایندهای تولیدمثلی ماهیانتوان نتیجهپروژه حاضر می

 اند.در ماهی سفید  بسیار مؤثر عمل نموده GnRHaهای آدرنرژیک و همراه آگونیستهای نسل سوم دوپامین بهاند، بنابراین آنتاگونیستبا یکدیگر بوده
 

  Rutilus frisii kutum دوپامینرژیک، آدرنرژیک، ،2E ،OHP-α71 ،Ovaprim ،Buserelin کلمات کلیدی:

 s.koohi@srbiau.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

های ارزشمند یکی از گونه Rutilus frisii kutumماهی سفید        

رویه دالیلی مانند صید بیتجاری و بومی دریای خزر است. با توجه به

ریزی طبیعی، ذخایر این ماهی در و نیز نامساعد شدن مناطق تخم

 رو تکثیر واست، از اینشدت کاهش یافتهها و تاالب انزلی بهرودخانه

کمک شایانی به بازسازی ذخایر آن در دریای پرورش این گونه ارزنده، 

است. امروزه تکثیر مصنوعی ماهی سفید در محل مصب خزر نموده

های منتهی به دریای خزر و مراکز تکثیر و پرورش، صورت رودخانه

اف های گزهای گذشته از ترکیبات هورمونی با هزینهپذیرد. در سالمی

اندمان که رطوریگردید، بهبرای تکثیر مصنوعی گونه مذکور استفاده 

عمل آمده توسط مناسبی حاصل نشد، اخیراً نیز طی تحقیقات به

Ahmadnezhad از ،(8002) همکاران و LHRHa همراهبه 

های دوپامین مانند پیموزاید و کلرپرومازین در تکثیر آنتاگونیست

 که در تیمار ترکیبیطوریمصنوعی گونه مذکور استفاده گردید، به

LHRHa+  پیموزاید و تیمار عصاره هیپوفیز راندمان مناسبی را در

و همکاران  Falahatkarچنین هم ،ریزی این گونه ایجاد نمودندتخم

 در القاء  LHRHaو  Ovaprim ،hCG ،CPEاز ترکیب  (8012)

گذاری ماهی سفید استفاده نمودند که تیمارهای ریزی و تخمکتخم

Ovaprim  وCPE  .نتیجه مثبت و راندمان باالیی داشتندHeyrati  و

میکروگرم و دامپریدون  GnRHa 80با استفاده از  (8002)همکاران نیز 

ریزی و اووالسیون در ماهی سفید تخم %100گرم به راندمان میلی 10

دست آوردن تکنیک جدید تکثیر همین منظور بهدست یافتند. به

ها و ترکیبات دارویی مقرون از هورمونمصنوعی این گونه با استفاده 

صرفه در جهت افزایش بازدهی تکثیر و پرورش آن، موفقیت بزرگی به

 دست خواهد آمد. در این مورد به

یلة آن وسهتولیدمثل یک پدیدة اساسی فیزیولوژیک است که ب       

ای هفعالیت ریزیبرنامه در نمایند.می را تضمین زنده بقاء خود موجودات

بینی زمان رسیدگی ماهیان ماده پس از تأثیر تکثیر و پرورش، پیش

تولیدمثل با واسطه سیستم عصبی باشد. هورمون دارای اهمیت می

ها از طریق آزادسازی هورمون آزادکننده گنادوتروپین (CNS)مرکزی 

(GnRH) از هیپوتاالموس تنظیم می( گرددYu  ،1992و همکاران). 

را از هیپوفیز تحریک  (GTH)ی گنادوتروپین این دکاپپتید آزادساز

خصوص هدر برخی ماهیان ب. (1992و همکاران،  Kobayashiکند )می

 آزادسازی بر مهاری اثر دارای دوپامین شیرین، آب هاینمونه

 هاگونه تمامدر . (Yu ،1992و  Peterباشد )میگنادوتروپین هیپوفیز 

GnRH، است  کننده قوی گنادوتروپینآزاد(Zohar  ،و همکاران

ی که در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارند هنگامی هایماده. (1991

، موجی از هورمون گیرنددر معرض عوامل خاص محیطی قرار  که

 طول ساعت به 11گذاری که حدود جهت تخمک (LH)ساز زرده

و  Stacey ؛8008و همکاران،  Kobayashi) گرددآزاد می ،انجامدمی

Sorensen ،8008.) کنندة رسیدگیاستروئیدهای ایجاددنبال آن به 

(MIS)  را در الیة فولیکولی برای ایجاد رسیدگی نهایی اووسیت

نماید. محققین مشخص نمودند که دوپامین مهار تحریک می

وسیلة رسپتورهای دوپامین هها را احتماالً بآزادسازی گنادوتروپین

like)-8D( دهد. وجود دارد، انجام می چه در پستاندارانمشابه آن 

زی ریتخم القاء جهت های دوپامینکارگیری آنتاگونیستهب امروزه       

 ها اغلبباشد. این آنتاگونیستماهیان در شرایط اسارت، ضروری می

پاسخ مناسبی را در جهت القاء  ،GnRHدر ترکیب با یک آنالوگ 

 2دوپامین امروزه در های نمایند. آنتاگونیستاووالسیون ایجاد می

های اولیه احتماالً از لحاظ راندمان نسل ،گردندبندی مینسل تقسیم

 که هر نسل نسبت بهطوریباشند، بهتر میو قدرت عملکردی، ضعیف

هدف از . (Maguire، 8008های قبل بازدهی باالتری دارد )نسل

 مهای نسل سوکارگیری آنتاگونیستهپژوهش حاضر بررسی اثرات ب

سیستم دوپامینرژیک و آگونیست و آنتاگونیست سیستم آدرنرژیک به 

( بر محور GnRHهای های هیپوتاالموسی )آگونیستهمراه هورمون

های از طریق سنجش هورمون (HPG)گناد -هیپوفیز -هیپوتاالموس

پروژسترون با تأکید بر این آلفا هیدروکسی12بتا استرادیول و 12

ی نسل سوم دوپامین از کارایی و راندمان هافرض که آنتاگونیست

 باشند. های اول و دوم، برخوردار میباالتری در مقایسه با نسل

 

 هامواد و روش
مولد ماهی سفید ماده از روخانه شیرود نمونه پیش 112تعداد        

ای هوسیله تورهای پرتاپی )ماشک( صید شدند. سپس به حوضچههب

اری دتکثیر مشرف به رودخانه شیرود منتقل و نگهونیرو واقع در سالن 

ای همنظور برطرف شدن استرسبا محیط جدید بهشدند تا سازگاری 

فصل و زمان اصلی تکثیر ماهی سفید انجام شود.  ناشی از حمل و نقل،

باشد و اجرای عملیات در فروردین های اسفند تا اردیبهشت میدر ماه

 آغاز گردید. میانگین دمای آب در طول دوره تکثیر در این ماه  1292

ایی، هابتدا ماهیان با استفاده از پالكبود. گراد درجه سانتی 2/0±8/10

پشتی ماهیان متصل گذاری به بالةهای عالمتگذاری شدند. تگتگ

ده از ترازوی دیجیتال ماهیان گذاری با استفادنبال تگگردیده و به
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کشی شدند تا میزان دقیق تزریق هر ترکیب به هر ماهی با وزن وزن

 مخصوص خود، مشخص گردد. 

صورت های تزریقی، عملیات تزریق بهسازی محلولپس از آماده       

ردید گداخل عضالنی به عضالت پشتی مربوط به باله پشتی انجام 

(Schreck ،1922).  قبل از انجام عملیات تزریق خونگیری اولیه

عمل آمد. خونگیری ثانویه نیز در ساعت )ساعت صفر( از ماهیان به

ای هخونگیری با استفاده از سرنگپس از تزریق صورت پذیرفت.  18

و با وارد کردن سر سوزن آن از ناحیة بین دو فلس اول تا سوم  8

قبل از خونگیری سرنگ ن قوس خونی انجام گرفت. بخش دمی، به درو

 پس از گردید،جهت جلوگیری از لخته شدن خون به هپارین آغشته 

های لوله خونگیری بالفاصله محتویات داخل سرنگ به داخل

گذاری شده و ها شمارهآزمایشگاهی دربدار وارد گردیده سپس لوله

، 12α-hydroxyprogeterone و 12β-estradiol هایهورمون سنجش جهت

ت جه .گردیدندمنتقل  ویرومد گیالن )بخش آبزیان( به آزمایشگاه

های خون در دستگاه های حاوی نمونهجداسازی کامل سرم لوله

مدت دور در ثانیه به 0000شدند و در سرعت  سانتریفیوژ قرار داده

ا هطور کامل از گلبولدقیقه تنظیم گردیدند، سپس سرم به 20-80

 نام ای بههای جداگانهآمده در لولهدستهای بهجدا شده و سرم

 β12Fish-توسط کیت  8Eهورمون شدند. تیوب قرار دادهمیکرو

) ELISA Kit8estradiol (E  و هورمونOHP-α12  توسط کیتFish 

12α-hydroxyprogesterone (12α-OHP) ELISA Kit  سنجش

خریداری  Monobind Inc. Co. USAها از کمپانی گردیدند، این کیت

 Biotech  ELISA (USA)شدند. سنجش موارد فوق توسط دستگاه 

 1. براساس جداول (Lasley ،1922و  Munroصورت پذیرفت ) 220

های شاهد گانه به همراه گروه10بندی ترکیبات در تیمارهای گروه 8و 

 ،استانداردخطای  ±صورت میانگینها بهدادهو مرجع صورت پذیرفت. 

 One-Sample) هاداده بودن نرمال آزمون ابتدا شدند. ارائه

Kolmogorov-Smirnov Test) بررسی نرمالیتی  از پس پذیرفت، صورت

 طرفه(،)یک واریانس آنالیز آزمون شامل های پارامتریکآزمون از ها،داده

(ANOVA One-Way) داری استفاده گردید. پس از تعیین معنی

های تکمیلی به نام تست تعقیبی توکی ها یا تستاز آزمون اختالفات،

Post Hoc Tukey’s HSD  ستفاده گردید. ، ا%91در سطح اطمینان
 

 خطای استاندارد(±)میانگین باشدتکرار می 3هر تیمار دارای ها، های تیماری ترکیبی به همراه دوز تزریقی، وزن و تعداد نمونه: گروه1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

مثبت بودند، هر تیمار دارای و شاهد  که به ترتیب مرجع، شاهد منفی Normal Salineو  Intact، گروه Ovaprimهای تیماری ترکیب گروه :2جدول 

  خطای استاندارد(±)میانگینباشد تکرار می 3

 

 

 

 

 

      نتایج

در ساعات صفر تیمارها که قبل از  8E در نتایج حاصل از هورمون

 نانوگرم 9تا  2باال بود که بین مقدار  8Eهرگونه القائی بود، سطح 

در تیمارهای مختلف متغیر بود، بین تیمارها در ساعت صفر مربوط 

در (. p<50/5)داری وجود نداشت معنیگونه اختالف هیچ 8Eمقدار به

 Ovaprimمتعلق به تیمار  8Eترین سطح پس از تزریق کم 18ساعت 

ترین سطح هورمون نیز مربوط به لیتر( بود. بیش)نانوگرم/میلی 22/0

 18گروه شاهد منفی )بدون تزریق( بود که در واقع بین ساعت صفر و 

نشد. بین تیمارهای گونه تفاوتی مشاهده در گروه شاهد منفی هیچ

Ovaprim، OLZ+BUS+SLB و CZ+BUS داری معنی اختالف گونههیچ

این  (.<50/5p)وجود نداشت  18لحاظ سطح هورمون در ساعت به

مربوط به  8Eسه تیمار در مقایسه با سایر تیمارها در سطح هورمون 

 (. 1)شکل  (>51/5p)دار بودند دارای اختالف معنی، 18ساعت 
 

 تعداد نمونه )گرم(وزن بدن   گرم/میکروگرم(دوز تزریقی )میلی محلول تزریقی گروه تیماری
1 OLZ+SLB 0+1  2/992 ± 2/119  9 
8 OLZ+MTP 1+1  6/1001 ± 1/161  9 
2 OLZ+BUS 1+1  1160± 01/61  9 
0 CZ+SLB 0+18  9/1022 ± 6/22  9 
1 CZ+MTP 1+18  9/1112 ± 1/90  9 
6 CZ+BUS 1+18  8/968 ± 9/122  9 
2 OLZ+BUS+SLB 0+1+1  0/1110 ± 2/101  9 
2 OLZ+BUS+MTP 1+1+1  8/1808 ± 2/109  9 
9 CZ+BUS+SLB 0+1+18  2/1262 ± 2/161  9 
10 CZ+BUS+MTP 1+1+18  2/1812 ± 2/102  9 

 تعداد نمونه )گرم( وزن بدن  لیتر()میلیدوز تزریقی  گروه تیماری گروه تیماریشماره 
1 OVP 1/0 0/880 ±2/1201 9 
8 Intact _____ 02/20 ±1/221 9 
2 Normal Saline 2/0% 20/12 ±1/1081 9 
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 خطای استاندارد(±میانگین)از هورمون استرادیول در تمامی تیمارها  12مقایسه ساعات صفر و : 1شکل 

 هستند. دارمعنی دارای اختالف >01/0pدر  **cو  >p 01/0در  *c حروف
 

 
 خطای استاندارد(±)میانگین در تمامی تیمارها 11α-OHPمربوط به هورمون  12مقایسه ساعات صفر و  :2شکل 

 هستند. دارای اختالف معنی دار >p 01/0در  **cو  >p 01/0در  *cحروف 

در ساعات صفر تمامی  ،12α-OHPدر نتایج حاصل از هورمون 

 82/0تا  12/0بین محدوده تیمارها، سطح هورمون در رنج پایین 

ترین میزان پس از تزریق، بیش 18قرارداشت. در ساعات  نانوگرم

 Ovaprim ،CZ+BUS، OLZ+BUS+SLBتیمارهای  به متعلق هورمون

ترین میزان هورمون نیز مربوط به تیمار بود. کم OLZ+SLB و

. ساعت صفر بود OLZ+BUSو  CZ+MTPمنفی،  شاهدتیمارهای 

که در حالیدر(، <50/5p)دار بود تمامی تیمارها بدون اختالف معنی

و  Ovaprim ،OLZ+BUS+SLB ،OLZ+SLB تیمارها، 18ساعت 

CZ+BUS دار داشتند با سایر تیمارها تفاوت معنی(51/5p< .) تفاوت

 CZ+MTPو  Intact ،OLZ+SLBداری نیز بین تیمارهای معنی

 (. 8)شکل  (<50/5p)مشاهده نشد 

 

  بحث
در پژوهش حاضر فرضیه اصلی تحقیق، بازدهی باالی        

ای هآنتاگونیست رسپتورهای نسل سوم دوپامین در مقایسه با نسل

اول و دوم بودند، بدین منظور از دو نوع آنتاگونیست دوپامین مربوط 

 همراهبه کلوزاپین و اوالنزاپین شامل Like-8D رسپتورهای به
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آنتاگونیست رسپتور بتا آدرنرژیک )متوپرولول( و آگونیست رسپتور بتا 

آدرنرژیک )سالبوتامول( استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد 

 قبل از القاء ترکیبات در ساعت صفر بدون  8Eکه میزان هورمون 

 که پس ازالیدار بین تیمارها، باال بوده درحگونه اختالف معنیهیچ

 Pankhurstو  Hobbyاست.  القاء ترکیبات سطح آن کاهش پیدا کرده

تخمدان، الگوی مناسبی از  8Eسطح نشان دادند که  (1992)نیز 

است که متناسب با تغییرات مراحل تغییرات چرخشی را نشان داده

 مختلف گنادی بود. 

 ماهیان ویتلوژنیکمیزان در  ترینبیش در در شروع بلوغ، 8E سطح       

 ،(FOM)که طی تکمیل رسیدگی نهایی اووسیت قرارداشت، درحالی

 و -αاثرات عوامل نمود. در طی یک بررسی  میزان آن کاهش پیدا

β- آدرنرژیک بر ترشحLH های هیپوفیزی تعیین گردید توسط سلول

 (. 8008 ،و همکاران Siawrysو به اثبات رسید )

پس از تزریق  18در ساعت  8Eترین سطح در پژوهش حاضر، کم       

تعلق داشت،  CZ+BUSو  Ovaprim، OLZ+BUS+SLBبه تیمارهای 

میزان استرادیول در زمان رسیدگی نهایی اووسیت کاهش یافت، القاء 

طح تری سترکیبات مذکور در مقایسه با سایر تیمارها به میزان بیش

است، زیرا هداری متفاوت بودصورت معنیآن را کاهش داده و به

های حد واسط رسیدگی اووسیت به سمت تولید ترکیبات و هورمون

شوند، ریزی تولید میگذاری و در نزدیکی تخمکه در زمان تخمک

 دست آمده از این تحقیق نشان کند. بنابراین نتایج بهحرکت می

از یک  GnRHدهند که کیت هورمونی اواپریم به همراه آنالوگ می

های نسل سوم دوپامین )کلوزاپین و اوالنزاپین( یستطرف و آنتاگون

همراه آگونیست آدرنرژیک )سالبوتامول( از طرف دیگر موفق به به

دهد که کاهش سطح هورمون استرادیول گردیدند که این نشان می

ام سازی اووسیت، هنگاسترادیول با توجه به تأثیر اصلی در پدیده زرده

 یی و آبگیری کاهش پیدا کردهنزدیک شدن تخمک به رسیدگی نها

های مشابه آدرنرژیک و نتایج پژوهشی نشان داد که مکانیسماست.  

در بخش پیشین  ،GnRHدوپامینرژیک برای تعدیل و تنظیم ترشح 

(. در طی Peter ،1998و  Yuهیپوتاالموسی و هیپوفیزی وجود دارد )

دسازی آزامشخص گردید که استروئیدهای جنسی، تحقیق دیگری نیز 

ای از کمان تا اندازهآالی رنگینهای قزلها را در مادهگنادوتروپین

و  Vacherنماید )دوپامین، تسهیل می 8Dطریق تعدیل رسپتورهای 

در  8Eترین سطح هورمون (. در بررسی حاضر، بیش8008 ،همکاران

 CZ+BUS+MTPو  Intact، Saline، OLZ+BUS، CZ+MTP تیمارهای

داری وجود نداشت مشاهده گردید. بین تیمارهای مذکور تفاوت معنی

دهنده تآثیر اندك تیمارهای فوق بر سطح هورمون استرادیول که نشان

چنین مشخص گردید ترکیب بوده است. در پژوهش حاضر هم

عنوان یک آنتاگونیست رسپتور بتا آدرنرژیک متوپرولول به

دان ماهی سفید بوده است بنابراین دارای اثر مهاری بر اووسیت و تخم

است و ها را مهار نمودهدر ترکیب با سایر داروها اثرات تحریکی آن

روی اووسیت به سمت اجازه کاهش سطح هورمون استرادیول و پیش

است. در پژوهشی دیگر نیز  گذاری را ندادهرسیدگی نهایی و تخمک

طور هب دوپامین( )آنتاگونیست بروموکریپتین ترکیب مشخص گردید،

کننده آزادسازی که القاء sGnRHچشمگیری باعث کاهش آزادسازی 

LH 12دنبال تیمار گردد که بهاست، میα80βP است. رخ داده

12α80βP طور قدرتمندی توانست مهار دوپامین را در سطح به

هیپوفیز در انتهای سیکل تولیدمثلی، انجام دهد. بروموکریپتین 

 طور به sGnRHرا تنها زمانی که با دوز باالیی از  FSHآزادسازی 

(. 8008و همکاران  Vacherشد، مهار نمود ) زمان استفادههم

Chaube 8نشان دادند که بین  (8018) و همکارانE  و سیستم

 12α-OHPسطح هورمون آمینرژیک برهم کنشی وجود دارد. کاتکول

ه گوندر پژوهش حاضر در زمان قبل از تزریق )ساعت صفر( بدون هیچ

ها که اووسیتطوریدار آماری بین تیمارها پایین بوده بهاختالف معنی

( که نزدیک 18گذاری )ساعت  به مراحل پایانی رسیدگی و تخمک

 سازپیش 12α-OHP است،شدند، سطح این هورمون افزایش یافته

سازی بلوغ و رسیدگی است که در زمان زردههای حد واسط هورمون

یافته ولی در زمان رسیدگی نهایی مجدداً اثر افزایشی کاهش

در  12α-OHPغلظت نشان دادند که  (8001)و همکاران   Miwaدارد.

در سطح باالیی قرار داشت. تا  2در مرحله  ،8Eو  Tمقابل غلظت 

های ایجادکننده بلوغ و رسیدگی نهایی که تبدیل به هورمونزمانی

گردید. این رخدادها در ارتباط با رسیدگی نهایی  (DHP)اووسیت 

شدن غشاء هسته، اووسیت شامل مهاجرت هسته ژرمینال، شکسته

 ریزی هستند. شروع مجدد تقسیم میوز، آبگیری اووسیت و تخم

هایی در ماهیان مربوط به ماده 12α-OHPعالوه میزان باالی غلظت به

 Ünal در بررسی. ریزی داشتندتخم بود که رسیدگی نهایی اووسیت و

 deoxycortisol-11سطح ، مشخص گردید که (8002)و همکاران 

(11-DOC) 80دنبال آن و بهβ-S  12وα-OHP  در باالترین سطح خود

 DOC-11ها نشان دادند که . بررسیداشتنددر آغاز رسیدگی قرار 

،12،80βP  80وβ-S  11در رسیدگی اووسیت مؤثر واقع شدند، اما-

DOC تیمارهای  .عمل نمودعنوان مؤثرترین هورمون بهOvaprim ،

OLZ+BUS+SLB ،CZ+BUS  وOLZ+SLB  ،در پژوهش حاضر

پس از تزریق  18در ساعت  12α-OHPدارای سطح باالیی از هورمون 

دار داشتند. بین ساعات صفر بودند و با سایر تیمارها اختالف معنی

داری وجود نداشت. با افزایش سطح تمامی تیمارها، تفاوت معنی

تسریع شده و  اووسیت نهایی گذاری و رسیدگیهورمون مذکور تخمک

است. این هورمون معکوس  ریزی موفق گردیدهمنجر به تخم

سازی عنوان پیشبه است و چون از یک طرفاسترادیول عمل نموده
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 گردد، در زمان برای آندرواستندیون و تستوسترون محسوب می

سازی نیز سازی موقتاً کاهش پیدا نموده اما از طرف دیگر پیشزرده

شد باهای حد واسط بلوغ و ایجاد کننده رسیدگی نیز میبرای هورمون

ی و رسیدگی نهایی اووسیت اثر افزایشی گذارکه در زمان تخمک

 کند. مجدد پیدا می

بنابراین بهترین کیت ترکیبی در افزایش راندمان رسیدگی        

تر هورمون گذاری به جهت کاهش هرچه بیشنهایی اووسیت و تخمک

 18استرادیول و افزایش هورمون هیدروکسی پروژسترون در ساعت 

کارگیری یک آنتاگونیست قوی نسل پس از تزریق در ماهی سفید، به

)بوسرلین( و آگونیست سیستم  GnRHaهمراه سوم مانند اوالنزاپین به

ات گانه این ترکیبباشد، که اثرات سهآدرنرژیک مانند سالبوتامول می

دهد. در کنار این ترکیبات رسیدگی نهایی را در ماهی سفید ارتقاء می

قاطع یک محرك مناسب طور به Ovaprimتوان ذکر نمود که می

ه کباشد، طوریجهت افزایش راندمان تکثیر و هزینه مناسب نیز می

های سنجش شده در ترین تغییرات مناسب و مطلوب هورمونبیش

توان گونه ماهی سفید دریای خزر را ایجاد نمود. به این ترتیب می

گیری نمود که فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر کارایی باالتر نتیجه

های نسل سوم دوپامین در مقایسه با نسل اول و دوم، آنتاگونیست

ای هآنتاگونیست از توانمی خاطر همینگردد، بهپذیرفته می قطع طوربه

 گذارینسل سوم در جهت تسریع رسیدگی نهایی اووسیت و تخمک

 در ماهی سفید استفاده نمود.
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