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تاریخ دریافت :بهمن 1937

تاریخ پذیرش :اردیبهشت 1934

چکیده
این پژوهش بهمنظور ارزیابی اثرات روشهای مختلف ایمپلنت و تزریق  LHRHaهمراه با تغییرات فاکتورهای محیطی (دما و دوره نوری) روی برخی
خصوصیات زیستشناختی منی (درصد اسپرماتوکریت ،حجم اسپرمدهی) و فاصله زمانی تیمار تا اووالسیون ،درصد هچ ،شاخص گنادوسوماتیک (ماده) و
تغییرات هورمونهای استروئیدی در مولدین نر و ماده ماهی قرمز در خارج از فصل تکثیر انجام شد .ماهیان در  4تیمار(تزریق با سرم فیزیولوژی EVAc ،%0/7

شامل  00میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  LHRHaبا  40میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید ،پلتهای کلسترولی شامل  00میکروگرم/کیلوگرم وزن
بدن  LHRHaبا  40میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و تزریق  000میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  LHRHبا  40میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن
متوکلوپرماید قرارگرفتند .نتایج نشان داد فاصله زمانی تا اووالسیون بین تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیداری داشت ( ،)p<0/00بهطوریکه کمترین فاصله زمانی
اووالسیون در تیمار تزریق  LHRHaو بیشترین آن در تیمار پلت کلسترولی مشاهده شد .باالترین درصد هچ تخمها در تیمار  EVAcو کمترین آن در تیمار پلت
کلسترولی وجود داشت ( .)p<0/00باالترین طول دوره تحرک اسپرم و باالترین درصد اسپرماتوکریت در تیمار  EVAcوجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت
معنیدار وجود نداشت ( .)p>0/00حجم اسپرمدهی در تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیدار داشت ( )p<0/00بهطوریکه بیشترین آن در تیمار  EVAcو کمترین
آن در تیمار شاهد مشاهده شد .تغییرات هورمون تستوسترون در طی اسپرمریزی در تیمارهای  EVAcو تزریق  LHRHaتفاوت معنیداری نسبت به سایر تیمارها
داشت ( ،)p≥0/00و در روزهای  04 ،7و  00روز بعد از تیمار بهتدریج مقدار این هورمون در سرم خون مولدین نر ماهی قرمز کاهش یافت .نتایج تحقیق
حاضر نشان داد که سطوح هورمون  -07آلفا دی هیدروکسی پروژسترون (نانوگرم بر میلیلیتر) و هورمون  -07بتا استرادیول در مولدین ماده در تیمارهای
مختلف مورد بررسی تفاوت معنیداری با یکدیگر داشت ( )p<0/00بهطوریکه در تیمار  EVAcبیشتر از سایر تیمارها بود .مقدار این هورمون تا روز هفتم
بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمونها در روزهای  04و  00بعد از تیمار افزایش یافتند .در مجموع این تحقیق بیان میکند که روش  EVAcجهت تکثیر
خارج از فصل ماهی قرمز ،روش مناسبی است.
کلمات کلیدی :پلت کلسترولی ،تزریق هورمون  ،EVAc ،LHRHaتکثیر خارج از فصل ،ماهی قرمز
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* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولehsan.ahmadifar@gmail.com :

احمدیفر و همکاران

استفاده از روشهای ایمپلنت آنالوگ  LHRHaو فاکتورهای محیطی (دما و دوره نوری) برای....

مقدمه
ماهی قرمز ( )Carassius auratusاز خانواده کپورماهیان
( )Cyprinidaeمیباشد و به لحاظ شرایط زیستی و تغذیهای شبیه
کپورمعمولی میباشد (وثوق و مستجیر .)3232 ،تکثیر و پرورش
ماهی قرمز بهمنظور تامین ماهی کوچک مورد نیاز سر سفره هفت سین
نوروزی و اهداف تحقیقاتی چندین سال است که رونق یافته و نیاز به
آن هر سال بیشتر احساس میشود (ایمانپور و کمالی .)3231 ،این
ماهی بهطور گسترده در مطالعات تولیدمثلی و کنترل هورمونی مورد
استفاده قرار میگیرد ( Bjerseliusو همکاران .)3991 ،در کپورماهیان
هم گونههایی با تخمریزی ساالنه و هم گونههایی با تخمریزیهای
مکرر در طول سال دیده میشود که چندین بار در طول سال اووله
میشوند و نوع تخمدان آنها از نوع غیرهمزمان است ( Zadmajidو
همکاران .)2232 ،ماهی قرمز ( )Carassius auratusاز ماهیانی است
که اووالسیون چند بار در طول سال با دستکاریهای محیطی در آن
انجام میشود ( Kobayashو همکاران .)3933 ،دستکاریهای هورمونی
و محیطی این امکان را به پرورشدهندگان این ماهی داده تا تکثیر
موفقی در طول سال داشته باشند ( Zadmajidو همکاران.)2232 ،
اگر این ماهی در دمای  32درجه سانتیگراد نگهداری شود ،اووسیتهای
آن میتواند برای چندین ماه بدون اووالسیون و یا تخریب حفظ شود
و اووالسیون میتواند بهوسیله افزایش دمای آب از  32به  22درجه
سانتیگراد همراه با تزریق هورمون اتفاق بیافتد ( Yamamotoو
همکاران3991 ،؛  Staceyو همکاران.)a3999 ،
در سه دهه گذشته سیستم رسانش پایدار ( GnRHa-delivery
 )systemsبهکار گرفته شده در انواع مختلفی از ماهیان وحشی و
پرورشی ،که کاربرد آنها سبب افزایش سطوح هورمون  ،LHهمزمانی
در تخمریزی ،FOM ،زیاد شدن زرده سازی ،کیفیت تخم ،تخمریزی
و بازماندگی الرو در ماهیان ماده و همچنین تغییرات استروئیدهای
جنسی شده و در نرها هم سبب پیشرفت در اسپرمریزی ،افزایش
میلت ،تولید اسپرماتوزوآ و افزایش تحرک اسپرم بهوسیله افزایش
تولید پالسمای سمینال شده است ( Alaviو همکاران.)2223 ،
این هورمون بهطور موفقیت آمیزی در تحریک تخمریزی در
بسیاری از گونهها ،شامل آزاد ماهیان ( Mylonasو همکاران،)a3991 ،
شانک ماهی ( Zohar( )Githead seabreamو همکاران،)3939 ،
کفشک زمستانه ( ،)3999 ،Larsson( )Winter flounderکفشک زرد
باله ( )3999 ،Larsson( )Yellowtail flounderاستفاده شده است.
مشکل پروتکلهای تزریق  LHRHaماندگاری کم این هورمون در
چرخه تولیدمثلی میباشد .از طرفی رسیدگی نهایی اووسیت برای
تکامل نیاز به زمان بیشتری ممکن است داشته باشد،
224

ایمپلنتها بهنحوی طراحی شدهاند که هورمون  LHRHaرا برای یک
دوره چندین هفتهای به آرامی رها میکنند (.)3991 ،Zohar
با استفاده از کنترل شرایط محیطی مانند دما و دوره نوری
می توان فرایند گامتوژنز در مولدین را تحت کنترل در آورد و در هر
زمان از سال که نیاز باشد ،اقدام به تولید تخمک ،اسپرم و یا الرو نمود
( Billardو  .)3939 ،Bertonاز طرفی اندازهگیری سطوح هورمونهای
جنسی در سرم ماهیان استخوانی شاخص مناسبی جهت بررسی روند
رشد و تکامل تخمدان محسوب میشود ( .)2222 ،Kroonدر مقاله
حاضر از روشهای ایمپلنت ( EVAcو پلتهای کلسترولی) و تزریق
 LHRHaهمراه با تغییرات دمایی و نوری برای تحریک اووالسیون و
تغییرات سطوح  -39بتا استرادیول و  39آلفا دی هیدروکسی
پروژسترون در تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز استفاده شده است.

مواد و روشها
تهیه و توزین ماهیان :تعداد  222ماهی مولد قرمز با میانگین
وزن  19/1+1/61گرم و مولدین ماده با میانگین وزنی  92/2+1/32از
مرکز پرورش ماهیان آکواریومی در گرگان در سال  3292گرم تهیه
شدند .ماهیان در مخازن فایبرگالس ( 3متر قطر 2/1 ،متر عمق) قرار
گرفتند .میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بدین شرح بود:
( ،9/12+2/1 :pHاکسیژن محلول 9/9+2/2 :میلیگرم بر لیتر ،سختی
کل 233+32 :میلیگرم بر لیتر) و در شرایط  36ساعت روشنایی و
 32ساعت تاریکی در پژوهشکده دانشگاه منابع طبیعی و علوم
کشاورزی گرگان تا شروع آزمایش نگهداری شدند .ماهیان بهمیزان
 %2وزن بدن با غذاهای مخصوص ماهی قرمز (انرژی ،تایلند) تغذیه
شدند ،سپس ماهیان نر و ماده در آکواریوم های  11لیتری مجهز به
سیستم تنظیمکننده نوری و دمایی قرار گرفتند .در ابتدا یک دوره
سرمایی  32درجه سانتیگراد با استفاده از کاهش دمایی بهصورت
مرحلهای و به میزان حداکثر  2درجه سانتی گراد در روز اعمال گردید.
همزمان با کاهش دما ،نور نیز با دامنه  3ساعت روشنایی و  31ساعت
تاریکی تنظیم گردید ،ماهیان بهمدت  32روز در شرایط ذکر شده
نگهداری شدند .پس از پایان دوره سرمایی ،بهمنظور تحریک اووالسیون
درجهحرارت آب با استفاده از افزایش تدریجی به میزان حداکثر 2
درجه سانتیگراد در روز ،به حدود  22درجه سانتیگراد افزایش داده
شد ( Yamamotoو همکاران .)3991 ،همزمان با افزایش درجهحرارت
دوره نوری به دامنه  3ساعت تاریکی و  31ساعت روشنایی تغییر داده
شد .ماهیان بهمدت  2هفته در شرایط ذکر شده نگهداری شدند (Aida
و همکاران .)3933 ،تنظیم دوره نوری و درجهحرارت بهترتیب توسط
المپهای فلورسنت  22واتی متصل به یک زمانسنج دیجیتالی و
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یخچال مجهز به سیستم گرمایی (هیتر) صورت گرفت .برای آماده
سازی ایمپلنتها از هورمون  ،LHRHaآلبومین سرم گاوی و اینولین
(سیگما ،آلمان) ،اتیلن وینیل استات ،کلسترول ،گلوکز ،کره کاکائو و...
و بر طبق روش ارائه شده توسط سایر محققین انجام شد (Mylonas
و .(2229 ،Zohar
تزریق و ایمپلنت ماهي قرمز :ماهیان با  31میلیگرم در لیتر
عصاره گل میخک بیهوش شدند ،سپس تزریق و ایمپلنت در تیمارها:
(تزریق با سرم فیزیولوژی  EVAc ،%2/9شامل  22میکروگرم /کیلوگرم
وزن بدن  LHRHaبا  62میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید،
پلتهای کلسترولی شامل  22میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن LHRHa
با  62میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و تزریق 322
میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  LHRHبا  62میکروگرم/کیلوگرم وزن
بدن متوکلوپرماید) صورت گرفت .در گروه شاهد  LHRHتزریق
بهصورت داخل صفاتی ،اما در تیمارهای ایمپلنت ،ایمپلنتها با
دستگاه ایمپلنتر بهصورت داخل عضالنی انجام شد .هر گروه از تیمارها
شامل  32عدد ماهی ماده بود .از متوکلوپرماید (موسسه رازی ،تهران)
هم بهعنوان یک آنتی دوپامین در این مطالعه در هر تیمار استفاده
شده بود.

آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل آماری داده بهدست آمده در قالب
طرح کامالً تصادفی و با استفاده از نرمافزار  SPSSو براساس آزمون
دانکن در سطح  %1انجام پذیرفت.

دوره نوری (روز)
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درجه حرارت

روش اندازهگیری هورمونها :خونگیری مولدین توسط
سرنگ از ناحیه ساقه دمی صورت گرفت و به محفظههای حاوی مواد
ضد انعقاد خون ( )CBCمنتقل و پس از انتقال لولههای  CBCبه
آزمایشگاه ،با استفاده از سانتریفیوژ نمودن آنها پالسمای خون
استخراج شد و توسط جعبه یونولیت حاوی یخ به آزمایشگاه شیمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان انتقال داده شد ،در
ادامه نمونهها در فریزر  -92درجه سانتیگراد جهت آنالیز هورمونی
نگهداری گردید .هورمون تستوسترون پیشساز هورمون آندروژن
(-33کتو تستوسترون) ،که غالباً از بیضه تولید میشود و با روش االیزا
بهعنوان شاخص بررسی گردید .این روش متشکل از کیت االیزایی
مونوبایند و روش رقابتی به کمک آنتی بادی مونوکلونال میباشد .در
این روش بدون استفاده از مواد رادیو اکتیو ،مولکول با آنتی بادی ضد
آن تشخیص داده میشود ،یعنی مولکول خود آنتیژن است که
اصطالحا آنتیبادی مونوکلونال نام دارد .به این ترتیب که مقادیر 21
میکرولیتر از سرم نمونه به همراه استاندارد و سرم کنترل در چاهک

مخصوص االیزا ریخته سپس  222میکرولیتر آنزیم کنژوگه در
چاهکها ریخته شد و پس از یک ساعت محتوای چاهکها خالی
گردید ،در ادامه  222میکرولیتر محلول رنگزا به هرکدام از چاهکها
اضافه شد و بهمدت  31دقیقه در دمای محیط آنکوبه گردید و در
نهایت  322میکرولیتر محلول متوقف کننده فعالیت آنزیمی به
چاهک ها اضافه شد و با دستگاه االیزا ریدر و سنجش جذب نوری در
طول موج  612نانومتر و رسم منحنیهای مخصوص مقادیر هورمونها
سنجیده شد ( Guzmanو همکاران.)2223 ،
همچنین هورمون  -39بتا استرادیول توسط کیت مونوبایند به
روش االیزا اندازهگیری شد .جهت سنجش هورمون  -39بتا استرادیول
با استفاده از کیت مونوبایند  21میکرولیتر نمونه و  21میکرولیتر
استاندارد در چاهکهای مخصوص ریخته شد و به هر کدام 222
میکرولیتر آنزیم کنژوکه افزوده شد .سپس بهمدت  322دقیقه در
دمای اتاق ( 21درجه سانتیگراد) آنکوبه گردید و ادامه محتوی
چاهکها تخلیه گردید و  1بار با بافر شستشو ،شستشو داده شد.
سپس  322میکرولیتر محلول رنگزا به هر کدام از چاهکها افزوده
گردید و بهمدت  31دقیقه در دمای اتاق آنکوبه گردید .در نهایت به
هر کدام از چاهکها  322میکرولیتر محلول متوقف کننده فعالیت
آنزیمی اضافه شد و در طول موج  612نانومتر و رسم منحنیهای
مخصوص سنجش انجام شد ( Guzmanو همکاران.)2223 ،
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تیمارها
شاهد
تزریقLHRHa
EVAc

پلتهای کلسترولی

تعداد ماهیان
32
32
32
32

موادمصرفي
سرم فیزیولوژی()%2.9
 + LHRHaمتوکلوپرماید
 +EVAcمتوکلوپرماید
پلتهای کلسترولی +متوکلوپرماید

دوز مواد مصرفي
 322میکروگرم
322میکروگرم 322+میکروگرم
22میکروگرم 322+میکروگرم
22میکروگرم 322+میکروگرم
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نتایج
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد فاصله زمانی تا
اووالسیون بین تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیداری داشت (،)p<2/21
بهطوریکه کمترین فاصله زمانی اووالسیون در تیمار تزریق LHRHa
و بیشترین آن در تیمار پلت کلسترولی مشاهده شد (شکل .)2
باالترین درصد هچ تخمها در تیمار  EVAcو کمترین آن در تیمار
پلت کلسترولی وجود داشت(()p<2/21شکل .)2شاخص گنادوسوماتیک
(درصد) در بین تیمارهای مختلف و در روزهای مختلف نمونهبرداری
با یکدیگر تفاوت معنیداری داشت بهطوریکه باالترین مقدار شاخص
گنادوسوماتیک در تیمار  EVAcاندازهگیری شد (شکل  .)6باالترین
طول دوره تحرک اسپرم (شکل  )1و حجم اسپرمدهی در تیمارهای
مختلف ،تفاوت معنیدار داشت ( )p<2/21بهطوریکه بیشترین آن
در تیمار  EVAcو کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد (شکل .)1
باالترین درصد اسپرماتوکریت در تیمار  EVAcوجود داشت (شکل )9
و بین بقیه تیمارها تفاوت معنیدار وجود نداشت ( .)p>2/21تغییرات
c

a
0
پلت
کلسترولی

EVAc

تزریق
LHRHa

زمان تا اووالسیون (ساعت)

b

c

100
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شاهد

پلت کلسترولی  EVAcتزریق  LHRHaشاهد

شکل  :2فاصله زماني تا اووالسیون در تیمارهای مختلف

شکل  :3درصد هچ در تیمارهای مختلف
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7

اووالسیون

شکل  : 4شاخص گنادوسوماتیک در جنس ماده در روزهای مختلف نمونه برداری

شاخص گنادوسوماتیک (درصد)

تزریق LHRHa
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0

هچ ()%

32
92
12
12
62
22
22
32
2

هورمون تستوسترون در طی اسپرمریزی در تیمارهای  EVAcو تزریق
 LHRHaتفاوت معنیداری نسبت به سایر تیمارها داشت (،)p≥2/21
بهطوریکه در تیمار تزریق هورمون و تیمار  EVAcبیشتر از سایر
تیمارها بود و در روزهای  36 ،9و  23روز بعد از تیمار بهتدریج مقدار
این هورمون در سرم خون مولدین نر ماهی قرمز کاهش یافت (شکل.)3
بر طبق نتایج تحقیق حاضر ،سطوح هورمون  -39بتا استرادیول
در مولدین ماده در تیمار  EVAcبیشتر از سایر تیمارها بود تا روز
هفتم بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمونها در روزهای  36و
 23بعد از تیمار افزایش یافتند (شکل .)9
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطوح هورمون -39آلفا دی
هیدروکسی پروژسترون (نانوگرم بر میلیلیتر) در مولدین ماده در
تیمارهای مختلف مورد بررسی تفاوت معنیداری با یکدیگر داشت
( )p<2/21بطوریکه در تیمار  EVAcبیشتر از سایر تیمارها بود .مقدار
این هورمون تا روز هفتم بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمونها
در روزهای  36و  23بعد از تیمار افزایش یافتند (شکل .)32
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0.8

c
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a

0.4
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پلت کلسترولی

 EVAcتزریق LHRHa

شاهد

شکل  :5طول دوره تحرک اسپرم طي اووالسیون

شکل  :6حجم اسپرم دهي ماهیان نر در تیمارهای مختلف

شکل  :7درصد اسپرماتوکریت در تیمارهای مختلف

شکل  :8مقدار هورمون تستوسترون در روزهای مختلف

شکل  :9مقدار هورمون استرایول در روزهای مختلف

شکل  :11مقدار هورمون  17آلفا دی هیدروکسي پروژسترون در
روزهای مختلف

بحث
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی استفاده از روشهای ایمپلنت
آنالوگ  LHRHaو فاکتورهای محیطی (دما و دوره نوری) برای تکثیر
خارج از فصل ماهی قرمز ( )Carassius auratusانجام شد .ماهیان در

 6تیمار( :تزریق با سرم فیزیولوژی  EVAc ،%2/9شامل  22میکروگرم
بر کیلوگرم وزن بدن  LHRHaبا  62میکرو گرم/کیلوگرم وزن بدن
متوکلوپرماید ،پلتهای کلسترولی شامل  22میکروگرم/کیلوگرم وزن
بدن  LHRHaبا  62میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و
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تزریق  322میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  LHRHبا  62میکروگرم بر
کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید قرار گرفتند .نتایج نشان داد فاصله
زمانی تا اووالسیون بین تیمارهای مختلف ،تفاوت معنیداری داشت
( ،)p<2/21بهطوریکه کمترین فاصله زمانی اووالسیون در تیمار
تزریق  LHRHaو بیشترین آن در تیمار پلت کلسترولی مشاهده شد.
باالترین درصد هچ تخمها در تیمار  EVAcو کمترین آن در تیمار
پلت کلسترولی وجود داشت ( .)p<2/21باالترین طول دوره تحرک
اسپرم در تیمار  EVAcوجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت معنی
دار وجود نداشت ( .)p<2/21حجم اسپرمدهی در تیمارهای مختلف،
تفاوت معنیدار داشت ( .)p<2/21بهطوریکه بیشترین آن در تیمار
 EVAcو کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد .باالترین درصد
اسپرماتوکریت در تیمار  EVAcوجود داشت ( .)p<2/21تغییرات
هورمون تستوسترون در طی اسپرمیشن در تیمارهای  EVAcو تزریق
 LHRHaتفاوت معنیداری نسبت به سایر تیمارها داشت (،)p≥2/21
و در روزهای  36 ،9و  23روز بعد از تیمار بهتدریج مقدار این هورمون
در سرم خون مولدین نر ماهی قرمز کاهش یافت.
در تحقیق حاضر ،تزریق  LHRHaو بخصوص ایمپلنت EVAc
برای تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز ( )Carassius auratusموفقیتآمیز
بود .از مزایای ایمپلنت این است که تنها یک جابجایی در مولدین
انجام میشود و این سبب وارد آمدن استرس کمتر میشود در حالیکه
در روشهای تزریق نیاز به  2تزریق داریم و طبیعتاً استرس بیشتری
به مولدین وارد میشود ( LHRHa .)2232 ،Suetalسبب تحریک،
آزادسازی گنادوتروپینها ،هورمون  ،LHبلوغ نهایی ،تخمریزی و اسپرم
ریزی میشود ( Mylonasو همکاران .)2232 ،همچنین فعالیتهای
 LHRHaدر یک سطح باالتری از گناد-هیپوفیز -هیپوتاالموس انجام
میشود که میتواند تحریک باالنس شده بیشتری از رویدادهای
تولیدمثلی فراهم کند و بهطور مستقیم و غیرمستقیم روی رهاسازی
هورمونهای دیگر اثر میگذارد ( Chatakondiو همکاران .)2233 ،در
تحقیق حاضر پارامترهای کیفی اسپرم در  6تیمار متغیر بود .تراکم
اسپرم در مایع سمینال عموماً برای ارزیابی کیفیت اسپرم استفاده
میشود .تخمین صحیح غلظت اسپرم برای بسیاری از آزمایشات در
رابطه با لقاح ماهی و نگهداری اسپرم ضروری است ( Rurangwaو
همکاران .)2226 ،در تحقیق حاضر ،باالترین درصد اسپرماتوکریت در
تیمار  EVAcوجود داشت (( )p<2/21شکل  .)9تغییرات غلظت
اسپرماتوکریت در بین گونههای مختلف متفاوت است ،از طرفی
 Vermeirssenو همکاران ( )2222گزارش کرد که استفاده از ایمپلنت
 EVAcسبب کاهش میزان اسپرماتوکریت در کفشک ماهی
) (Hipoglossus hipoglossusمیشود .تغییرات فصلی غلظت
228

اسپرماتوکریت در بین گونههای مختلف متفاوت است ،در مطالعه
حاضر غلظت اسپرماتوکریت همانند تراکم اسپرم تفاوت معنیداری در
تیمارها نداشت .ارتباط معنیداری بین تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت
وجود دارد ،ارتباط بین تراکم اسپرم و غلظت اسپرماتوکریت در
گونههای مختلفی اثبات شده است ( Dabrowskiو ،Ciereszko
 .)3996از طرفی محققین گزارش کردند که استفاده از ایمپلنت
 EVAcسبب کاهش میزان اسپرماتوکریت در ماهی هالیبوت اقیانوس
اطلس ) )Hipoglossus hipoglossusگردید ( Vermeirssenو همکاران،
.)2222
طول دوره تحرک بهعنوان شاخص کیفی اسپرم مطرح میباشد
و فاکتورهای متعددی مانند غلظت یون (سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و
منیزیم) ،فشار اسمزی ،درجهحرارت ،pH ،نسبت رقیقسازی و
پارامترهای درون سلولی روی طول دوره تحرک اسپرم اثر گذارند
(علوی و همکاران .)2223 ،در تحقیق حاضر ،باالترین طول دوره
تحرک اسپرم در تیمار  EVAcوجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت
معنیدار وجود نداشت ( .)p<2/21این نتایج با مطالعه  Clearwaterو
 ،)3993( Crimهمخوانی داشت که نشان داد استفاده از ایمپلنت
 GnRHaسبب افزایش تولید اسپرم برای  29روز بدون اثرگذاری روی
چگالی اسپرم شده است ،اما بهطور معنیداری درصد اسپرم متحرک
و طول دوره حرکتی را در ماهی فالندر زرد ( Pleuronectes
 )ferrugineusبهبود بخشید .همچنین  Mylonasو )2229( Zohar
دریافتند که طول دوره تحرک اسپرم در ماهیان شاهد و ایمپلنت شده
بعد از بهکارگیری ایمپلنت  GnRHaدر ماهی تون اقیانوس اطلس
تفاوت معنیداری نداشت.
هورمونهای استروئیدی جنسی بهعنوان یک شاخص مهم در
فرآیند اسپرماتوژنز ،از مرحله اسپرماتوگونیا تا اسپرمیشن فعالیت دارند
و در واقع سنجش استروئیدها و شاخص گنادوسوماتیک در بسیاری
از گونهها به عنوان کلید شناسایی مراحل تکامل گناد هستند ( De
 Valmingو همکاران .)3932 ،در گونههای واجد تکامل گنادی
غیرهمزمان ،بررسی شاخص گنادوسوماتیک به تنهایی نمیتواند معیار
مناسبی جهت تعیین مراحل رسیدگی گناد باشد .بنابراین سنجش
استروئیدهای جنسی بههمراه شاخص گنادوسوماتیک میتواند در
بررسی سیکل تولیدمثلی دقیقتر باشد ( Zadmajidو همکاران،
 .)2232در ماهی قرمز ،تستوسترون عالوه بر پیشساز برخی از
هورمونهای استروئیدی ،باعث آزادسازی هورمونهای گنادوتروپین از
هیپوفیز از طریق افزایش پاسخ هیپوفیز نسبت به تحریک هورمون
تحریککننده گنادوتروپین از هیپوتاالموس میشود ( Kobayashiو
همکاران.)3939 ،
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نوسانات در حجم اسپرم ممکن است در نتیجه متغیر بودن
مراحل رسیدگی جنسی بین مولدین نر ،روشهای بهکارگیری
هورمون ( Pirosو همکاران )2222 ،و شرایط متفاوت محیطی و
خصوصیات بیولوژیکی مولدین باشد ( Rurangwaو همکاران.)2226 ،
نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که استفاده از تیمار ایمپلنت EVAc
سبب افزایش حجم اسپرم دریافتی از ماهی تا  23روز بعد از تیمار
داشت که با نتایج فوق همخوانی داشت.
سنجش استروئیدهای جنسی همراه با شاخص گنادوسوماتیک
در بررسی سیکل تولیدمثلی استفاده و به نوعی کلید شناسایی مراحل
تکامل گناد هستند ( De Valmingو همکاران .)3932 ،در تحقیق
حاضر باالترین شاخص گنادوسوماتیک در تیمار  EVAcمشاهده شد
(شکل  .)6در واقع کاهش هورمون تستوسترون پس از اسپرمریزی با
کاهش شاخص گنادوسوماتیک و درجه حرارت آن مطابق بود.
 Dabrowskiو همکاران ( ،)3996نشان دادند استفاده از تزریق LHRHa
برای تکثیر خارج از فصل ماهی سوف ) (Perca flavescensسبب
افزایش هورمون تستوسترون تا  63ساعت بعد از تزریق شد و سپس
کاهش یافت که با نتایج مطالعه اخیر همخوانی داشت.
نتیجه این مطالعه نشان داد که ایمپلنت  LHRHaبهخصوص به
روش  EVAcبهخوبی سبب افزایش تستوسترون طی دوره اسپرمریزی
در ماهی قرمز میشود (شکل  .)3در جنس نر آزاد ماهی کوهو
( )Oncorhynchus kisutchباالترین سطح هورمون تستوسترون
( 329/3نانوگرم بر میلیلیتر) در طی مرحله نهایی رسیدگی جنسی
مشاهده شد .به هر حال هورمون تستوسترون ،عالوه بر دخیل بودن
در روند اسپرماتوژنز ،ممکن است در سایر فعالیتهای فیزیولوژیکی
نیز موثر باشد .همچنین ارتباط مثبت و معنیداری بین شاخص
گنادوسوماتیک و سطح هورمون تستوسترون در جنس نر ماهی باس
دریایی اروپایی ( )European sea bassدر اثر استفاده از ایمپلنت
 GnRHaمشاهده گردید ( Mylonasو .)2229 ،Zohar
 Crimو  Pankhurst ،)3932( Evansو Van der kraak
( Tan-Fermin ،)3999و همکاران ( ، )3999معتقدند که استفاده از
 LHRHaبهصورت تزریق و ایمپلنت سبب آزادسازی کوتاه مدت
( )Short-term elevationدر سطوح تستوسترون و استرادیول پالسما
و به طبع آن سبب بروز پدیده بلوغ نهایی ( )FOMو تخمریزی
میشود .در مولدین ماهی قرمز نر ( )Carassius auratusپلتهای
کلسترولی نشان دادند که در تحریک اسپرمریزی اثرات ضعیفتری
دارند در مقایسه با روش  EVAcو تزریق  LHRHaکه این میتواند به
نسبت سلولز و کلسترول استفاده شده در ساخت پلتهای کلسترولی
که سبب آزادسازی آرام این هورمون در بدن ماهی شده بستگی داشته
باشد .نتایج تحقیق حاضر نشان دادن روش ایمپلنت  EVAcبرای
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انتقال هورمون  LHRHaدر تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز بهعنوان
یک گونه مدل بسیار مناسب است .در شرایط طبیعی ،تخمریزی ماهی
قرمز در فصل بهار و در درجهحرارت باالی  22درجه سانتیگراد
صورت میپذیرد ،ولی در صورتیکه مولدین رسیده در دمای  32درجه
سانتیگراد نگهداری شوند ،از تخمریزی آنها ممانعت شده و میتوان
در خارج از فصل تکثیر با افزایش درجه حرارت و تنظیمات نوری
مولدین را به اسپرمریزی و تخمریزی تحریک نمود ( Yamamotoو
همکاران .) 3991 ،در مطالعه حاضر ،ماهی قرمز توسط تغییر شرایط
محیطی (درجه حرارت و نور) و استفاده از تیمارهای هورمونی ذکر
شده تکثیر گردید.
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