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چکیده
تاثیر ماده شبه استروژنی -4نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمونهای استروئیدی (-17بتا استرادیول ،تستوسترون و پروژسترون )
در پالسمای خون ماهیان نابالغ نر و ماده کپورکوی بررسی شد .بدین منظور ماهیان درخالل سه هفته بهصورت تزریق درون صفاقی دوزهای
 50 ، 10و  100میکروگرم -4نونیل فنل و 2میکروگرم -17بتااسترادیول به ازای هر گرم وزن بدن دریافت نمودند .از ماهیان در روزهای
 0و  22نمونهبرداری بهعمل آمد .غلظت هورمونهای جنسی در پالسما بهروش رادیوایمونواسی وسطوح ویتلوژنین پالسما بهروش االیزا
اندازهگیری شد .نتایج این بررسی نشان داد که میزان ویتلوژنین و هورمون  17بتا استرادیول در غلظت  50میکروگرم -4نونیل فنل ()51/66±3/21
و  2میکروگرم -17بتا استرادیول ( )58±6/02در جنس نر و ماده افزایش معنیداری در مقایسه با گروه شاهد داشت ( .)p>0/05اما میزان
تغییرات ویتلوژنین و -17بتا استرادیول در غلظت  100میکروگرم نونیل فنل کاهش معنیداری در مقایسه با غلظتهای  10و  50میکروگرم از
خود نشان داد ( .)p>0/05در مورد پروژسترون در تمامی گروههایی که با نونیل فنل تیمار شده بودند ،تاثیرمعنیداری دیده نشد و تنها در غلظت
 2میکروگرم -17بتا استرادیول کاهش معنیداری دیده شد .همچنین میزان تستوسترون نیز بهجز در تیمار  2میکروگرم -17بتا استرادیول اختالف
معنیداری در گروههای تیمار شده نداشت ( .)p<0/05این نتایج بیانگر اثرات مخرب -4نونیل فنل با استفاده از نشانگرهای هورمونی و ارزیابی
میزان حساسیت ماهی کپور کوی نابالغ در برابر این ترکیبات می باشد .
کلمات کلیدی :ویتلوژنین ،هورمونهای استروئیدی-4 ،نونیل فنل ،کپور کوی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولH_Hosseinzadeh@yahoo.com :
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مقدمه
با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی )EDCs( ،بهطور گسترده
در طبیعت ،بهویژه در اکوسیستمهای آبی وارد شدهاند .این در حالی
است که بسیاری از آنها در محیطزیست ،پایدار و غیرقابل تجزیه
میباشند ) Paitو  .)2003 ،Nelsonاین مواد که بهطور طبیعی و مصنوعی
ساخته میشوند ،اکثراً در بدن موجوداتی که در معرض آلودگی
هستند ،شبیه هورمونهای استروژنی عمل میکنند ،بههمین دلیل
نام آنها ترکیبات شبه استروژنی میباشد .در این میان نونیل فنل از
مشتقات آلکیل فنلها میباشند که با توجه به عملکرد شبهاستروژنی
خود در گروه ترکیبات مصنوعی استروژنی غیراستروئیدی جای دارند،
و جزء ترکیبات زنوبیوتیک میباشند .آلکیل فنلها ترکیباتی فنل
میباشند که از اتصال یک یا تعداد بیشتر زنجیره آلکیلی به یک
حلقه آروماتیک تشکیل میشوند ( Leeو  .)1996 ،Leeاین ترکیبات
از واسطههایی در پاالیش نفت و قطران ذغالسنگ بهوجود میآیند
( Yangو همکاران .)2008 ،نونیل فنل ( )NPیکی از اعضای خانواده
آلکیل فنلها بوده که بهطور گستردهای در ساخت فسفیتهای نونیل
فنل ،اسپریهای حشرهکش و نونیل فنل اتوکسیالت (Nonylphenol
 )ethoxylatesبهکار میرود ( McCormickو همکاران .) 2005 ،نونیل
فنل اتوکسیالتها یک گروه بزرگ از سورفاکتانتهای غیریونی
میباشند که در تولید روغن موتورها ،امولسیونکنندهها ،پالستیکها،
رنگهای التکس ،دترجنتهای خانگی و صنعتی ،حاللها و صنایع
کاغذ و منسوجات به کار گرفته میشوند ( Snyderو همکاران2001 ،؛
 .)1999 ،Maguireنونیل فنل همانند سایر آلکیل فنلها در محیط
مقاوم بوده ،بسیارچربی دوست میباشد و متعاقباً میتواند منجر به
تجمع زیستی در موجودات آبزی گردد ( .)1994 ،Ahelبهدلیل شباهت
ساختاری با -17بتااسترادیول ( ،)E2نونیل فنل اثر این هورمون طبیعی
را بهوسیلۀ رقابت برای اتصال به گیرندههای استروژن کبدی تقلید
کرده و از اینرو قادر است عملکرد طبیعی سیستم آندوکرینی را تحت
تأثیر قرار دهد .بهعالوه از میان ایزومرهای نونیل فنل ،آستانه خطر
سازی پارانونیل فنل ( -4نونیل فنل) در بیشترین سطح قرار دارد (5
میکروگرم در لیتر) ( Leeو  .)1996 ،Leeعالوه بر این نونیل فنل و
نونیل فنل اتوکسیالت قادر به ایجاد تغییرات در ساختار بیضهای و
تحریک سنتز ویتلوژنین در ماهیان ،هم در شرایط محیطی و هم در
شرایط آزمایشگاهی بودهاند ( Korsgaardو همکاران .)1983 ،ویتلوژنین
یک گلیکولیپوپروتئین بزرگ سرم بوده که بهصورت طبیعی توسط
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جنس ماده مهرهداران تخمگذار در پاسخ به استروژنهای درونی در
کبد تولید شده ،بهدرون خون آزاد گشته و در اووسیتهای در حال
رشد ذخیره میگردد ( Heppellو همکاران .)1995 ،ویتلوژنین پیش
ماده پروتئین زرده تخمک ،در پاسخ به تولید  -17بتا استرادیول ترشح
شده از الیه فولیکولی تخمدان در کبد تولید میشود ( Saو همکاران،
 .)2006بهصورت طبیعی این پروتئینها فقط در سرم جانور ماده دیده
میشود ،ولی جانور نر و نابالغ همزمانیکه با استروژنهای خارجی و
یا شبهاستروژنی مواجهه میشوند پروتئینها را سنتز میکنند
( Hiramatsuو همکاران .)2005 ،یکی از بیشترین مسیرهایی که
توسط EDCsها تأثیر میپذیرد ،محور هیپوتاالموسـ هیپوفیزـ گناد
است .آزادشدن هورمون آزادکننده گنادوتروپین ( )GnRHاز هیپوتاالموس
در پاسخ به عوامل محیطی در ماهی منجر به تولید و آزاد شدن
هورمون گنادوتروپین ( )GTHاز غده هیپوفیز میشود .گنادوتروپین
آزاد شده به سیستم گردش خون منجر به افزایش آندروژن و استروژن
توسط گنادها میشود .بیشترین استروژن در ماهی ماده -17بتا
استرادیول ( )E2است که ابتدا در تخمدان توسط سلولهای فولیکولی
تولید میشود ( Sotoو همکاران .)1997 ،در عین حال استروئیدهای
تولید شده در تخمدان و بیضه میتوانند اثرات تنظیم افزایشی یا تنظیم
کاهشی خود را براساس نیاز فیزیولوژیکی ماهی در سطح هیپوتاالموس
اعمال نمایند ( Archandو  .)1998 ،Bensonدر حال حاضر اخاللگرهای
هورمونی زنواستروژن میتوانند در ایجاد اختالالت تولیدمثلی نقش
داشته باشند ( Colbornو همکاران .)1993 ،زنواستروژنها میتوانند
از تعدادی از استروژنها تقلید کرده و اثراتی نظیر تحریک سنتز
ویتلوژنین را در هر دو جنس نر و ماده القا نمایند .از اینرو محور
هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ گناد را از طریق اعمال بازخورد تحت تأثیر
قرار داده و به این ترتیب محور تولیدمثلی را دچار اختالل مینماید.
طبق مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی نونیل فنل اثرات
مخرب هورمونی بر روی ماهی داشته و خواص استروژنیک آن به اثبات
رسیده است ( Coldhamو همکاران1998 ،؛  Joblingو همکاران)1996 ،
بهطوریکه  Leroyو همکاران ( )1996در تحقیقی نشان دادند که
نونیل فنل دارای اثرات کاهش دهنده بر میزان هورمون تستوسترون
در ماهی کپور رودخانهای در امریکا است ( Archandو .)1998 ،Benso
همچنین اثرات استروژنیک این ترکیب در ماهی نر بهصورت القای
تولید ویتلوژنین در کبد است ( Verslykeو همکاران2002 ،؛ Jobling
و  Martin Skiltan .)1993 ،Sumpterو همکاران ( )2006در تحقیقی
اثر نونیل فنل با غلظت 30میگروگرم در لیتر را بر روی ماهی
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( )Scophthalmus maximus turbotنابالغ و روغن ماهی نابالغ
( )Gadus morhuaمورد بررسی قرار دادند ،که مواجهه با نونیل فنل
باعث کاهش معنیداری در سطح هورمونهای استرادیول و تستوسترون
در پالسما و همچنین کاهش آنزیم آروماتاز در تخمدان و کاهش میزان
گلوکورونیداسیون استروئیدهای جنسی در ماهی  Turbotشد ( Martin
 Skiltanو همکاران.)2006 ،
کپور کوی گروه بزرگی از ماهیان را تشکیل میدهد که در اصل
متعلق به اروپای مرکزی و آسیا میباشند .گونههای مختلف کپور که
در اصل اهلی شدهاند در شرق آسیا ،جائی که از آنها بهعنوان غذای
ماهی استفاده میشود یافت میشوند .این ماهی قادر به زندگی در
آب شیرین و محیطهای دریائی بوده و ارزش تجاری باال ،سازگاری
آسان با اسارت و در دسترس بودن تکنولوژی تکثیر و پرورش آن موجب
شده که در سالهای اخیر پرورش این ماهی از اهمیت ویژهای
برخوردار گردد (Schmidtو همکاران .)2005 ،هدف از مطالعه حاضر
بررسی اثر استروژنیک -4نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین و تغییرات
هورمونهای استروئیدی در ماهی کپور کوی بود.

مواد و روشها
تأمین ماهی و دورۀ سازگاری :این پژوهش در آزمایشگاه شیالت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،درخرداد ماه سال 1394
انجام پذیرفت .بدین منظور  180قطعه ماهی کپور کوی نابالغ نر و ماده
( )Cyprinus carpio carpioبا میانگین وزنی (10±50گرم) از کارگاه
تکثیر و پرورش ماهیان زینتی سازمان فنی و حرفهای استان تهران تهیه
شدند .ماهیان بهصورت تصادفی در 18آکوآریوم 20لیتری ( 10ماهی
در هر آکوآریوم) رهاسازی شدند .جهت سازگاری ماهیها بهمدت 10
روز در شرایط  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی قرار گرفتند .آب
روزانه بهمیزان 80درصد تعویض و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
(دمای  15-25درجه سانتیگراد ،سختی آب ppt 5-10و )PH=6/8
اندازهگیری شد .در کل دورۀ آزمایش هیچگونه غذادهی صورت نگرفت.
تزریق ماهیان :بهمنظور مواجهه ماهی کپور کوی با -4نونیل
فنل ،از روش تزریق استفاده شد .بدین منظور پس از بیهوش کردن
با -2فنوکسی اتانول  ،)Merc, Germany( %0/1ماهیان  3تیمار با
دوزهای  50 ،10و  100میکروگرم بر گرم وزن بدن از  -4نونیل فنل
( )Schenectady, NY, USAبا درجه خلوص %95/3در خالل  3هفته
و بهصورت تزریق درون صفاقی تحت تزریق قرار گرفتند .همچنین
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ماهیان 1تیمار دوز  2میکروگرم بر گرم وزن بدن از -17بتا استرادیول
( )Sigma, USAرا بهعنوان زنواستروژن دریافت کردند .علت استفاده
از -17بتا استرادیول در این مطالعه آزمون فرضیه اثر استروژنیک
نونیل فنل بود .تزریقها بهمیزان نصف دوز و یکبار در هفته انجام
پذیرفت .گروه شاهد حالل تنها میزان  0/2میلیلیتر از حالل (روغن
نارگیل +اتانول) را دریافت کردند ،درحالیکه بر روی ماهیان گروه شاهد
هیچگونه تزریقی صورت نگرفت.
نمونهبرداری :در روز  22از ماهیان نمونهبرداری بهعمل آمد .جهت
نمونهبرداری ،پس از بیهوش نمودن و ثبت طول کل و وزن بدن ،از
ساقه دمی ماهیان بهوسیله سرنگ  2میلیلیتری تیمار شده با هپارین
خونگیری شد .سپس نمونهها بهمدت 10دقیقه در دور 3000× g
سانتریفیوژ گشته و پالسما به لولههای اپندورف  1/5میلیلیتری منتقل
شد .نمونهها تا زمان آنالیز در دمای -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
سنجش ویتلوژنین کل پالسما ( :)VGسطوح ویتلوژنین پالسما
با استفاده از کیت االیزا اندازهگیری شد .روش کار به این صورت است
که پس از جمعآوری نمونههای خونی با تیوب میکروکاپیالری ،هپارینه
شده و سطح آن اندازهگیری شد .سپس سرم خون به بافر  250میکرو
لیتری منتقل شده و نمونههای رسوب داده شده به سرعت سانتریفیوژ
(/8000گرم  10/دقیقه در  4درجه سانتیگراد ) شده و در دمای 80
درجه سانتیگراد تا زمان استفاده نگهداری شدند و سطوح ویتلوژنین
در حدود  1هفته اندازهگیری شد .اطالعات ویتلوژنین کل پالسما بهطور
طبیعی بهوسیله انتقال لگاریتمی ثبت شد ( Zhangو همکاران.)2011 ،
سنجش هورمونهای استروئیدی :غلظت هورمونهای جنسی
(تستوسترون–17 ،بتااسترادیول و پروژسترون) در پالسما بهروش رادیو
ایمونواسی ( )RIAبا استفاده از کیت تجاری 125I RIA ( ImmunoTech
 ،kitفرانسه) اندازهگیری شدند .اندازهگیری هورمونهای جنسی براساس
نانوگرم برلیتر و براساس واکنش رقابتی بین هورمون موجود در سرم با
هورمون نشاندار شده با ید رادیواکتیو  ،125جهت اتصال به آنتیبادی ضد
هورمون در فاز جامد صورت گرفت .پرتودهی حاصل از این اتصال با گاماکانتر
 LKBساخت فنالند اندازهگیری شد ( Ottobreو همکاران.)1989 ،
تجزیه و تحلیل آماری :جهت آنالیز آماری از نرمافزار

SPSS 16

استفاده گردید .تمامی مقادیر بهصورت میانگین±خطای استانداردگزارش
شده است .ابتدا همگن بودن گروهها با آزمون  Leveneمورد ارزیابی قرار
گرفت .سپس با توجه به همگن بودن دادهها ،برای مقایسه میانگین بین
تیمارهای آزمایشی از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و برای جداسازی
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گروههای همگن از آزمون توکی در سطح احتمال  0/05استفاده شد (،Zar
.)1999

کاهش معنیداری ( )0/0±15/02درمقایسه با گروه شاهد و تیمارهای
نونیل فنل از خود نشان داد (( )P<0/05شکل  .)5اثر استروژنیک -4نونیل
فنل بهوسیله تحریک سنتز پیشماده پروتئینهای زرده ویتلوژنین در

نتایج

جنس نر و ماده نابالغ ماهی کپور کوی مشخص شد .سطح ویتلوژنین

در طول دورۀ آزمایش هیچگونه تلفاتی در ماهیان مشاهده نشد.

پالسما در جنس ماده در یک رفتار وابسته به دوز پس از تزریق شروع

نتایج حاصل از پژوهش در مورد اثرات ماده -4نونیل فنل بر هورمونهای

به افزایش کرد ،بهطوریکه در غلظتهای 10و  50میکروگرم بر گرم

جنسی (-17بتااسترادیول ،تستوسترون و پروژسترون) در پالسمای

افزایش معنیداری دیده شد ( .)P<0/05اما بیشترین افزایش مربوط

خون ماهی کپور کوی برحسب نانوگرم در میلیلیتر پالسما مورد بررسی

به غلظت 50میکروگرم برگرم ( )1±58بود ( .)P<0/05افزایش مشابهی

قرارگرفت ،سطح استرادیول در جنس ماده در غلظتهای 10و 50

نیز در سطح ویتلوژنین پالسما در ماهیان تیمار شده با غلظت 2

میکروگرم برگرم افزایش یافت ،ولی اوج افزایش آن در تیمار 50

میکروگرم بر گرم از -17بتا استرادیول ( )4±45در مقایسه با گروه

میکروگرم ( )51/3±66/21مشاهده شد ( .)P<0/05مقدار استرادیول

شاهد مشاهده شد ( .)P<0/05اما میزان ویتلوژنین پالسما در باالترین

در جنس ماده در غلظت باالی نونیل فنل ( 100میکروگرم بر گرم)

غلظت نونیل فنل ( 100میکروگرم بر گرم) کاهش معنیداری ()2±37

کاهش معنیداری ( )30/1±33/52در مقایسه با غلظتهای 10و 50

در مقایسه با تیمارهای 10و  50میکروگرم بر گرم نونیل فنل از خود

میکروگرم داشت (( )P<0/05شکل .)1همچنین در جنس نر نیز در

نشان داد (( )P<0/05شکل .)6

غلظت 50میکروگرم بر گرم افزایش معنیدار ( )2/0±8/08و در غلظت
 100میکروگرم کاهش معنیداری ( )1/0±4/5در مقایسه با گروه
شاهد مشاهده شد (( )P<0/05شکل .)2سطح استرادیول در غلظت
 2میکروگرم –17بتا استرادیول افزایش معنیداری ( )6±58/02در
مقایسه با تیمارهای نونیل فنل و گروه شاهد از خود نشان داد
( .)P<0/05میزان هورمون تستوسترون در جنس ماده در غلظت10
میکروگرم بر گرم نونیل فنل افزایش معنیداری ( )0/0±48/02در
مقایسه با غلظتهای 50و  100میکروگرم برگرم از خود نشان داد

شکل  :1نمودار غلظت استرادیول پالسما در اثر مواجهه با نونیل فنل در

( )P<0/05و میزان هورمون -17بتا استرادیول در تیمار  2میکروگرم

جنس ماده کپورکوی()n=10

بر گرم -17بتا استرادیول افزایش معنیداری ( )2/0±5/6در مقایسه با
گروه شاهد داشت ( ( )P<0/05شکل  .)3میزان هورمون تستوسترون
در جنس نر و تمامی تیمارهای نونیل فنل روند یکسانی داشت و
اختالف معنیداری در مقایسه با گروه شاهد دیده نشد ( .)P<0/05اما
میزان هورمون -17بتا استرادیول در غلظت  2میکروگرم برگرم -17بتا
استرادیول افزایش معنیداری ( )0±5/4از خود نشان داد ()P<0/05
(شکل  .)4میزان هورمون پروژسترون نیز در جنس ماده در تمامی
غلظتهای نونیل فنل روند یکسانی داشته و اختالف آماری معنیداری

شکل  :2نمودارغلظت استرادیول پالسما در اثر مواجهه با نونیل فنل در

در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P>0/05اما میزان هورمون

جنس نر ماهی کپورکوی()n=10

-17بتا استرادیول در غلظت  2میکروگرم بر گرم -17بتااسترادیول

حروف  aتا  eبیانگر اختالف معنیدار در سظح 0/05
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شکل  :6نمودار غلظت ویتلوژنین پالسما در اثر مواجهه با نونیل فنل
در جنس ماده ماهی کپورکوی()n=10

شکل  :3نمودار غلظت تستوسترون پالسما در اثر مواجهه با نونیل فنل در

حروف  aتا  eبیانگر اختالف معنیدار در سظح 0/05

جنس ماده ماهی کپورکوی()n=10

میزان ویتلوژنین پالسما در جنس نر در تمامی غلظتهای نونیل
فنل افزایش معنیداری در مقایسه با گروه شاهد از خود نشان داد
( .)P<0/05همچنین میزان ویتلوژنین در تیمار  2میکروگرم بر گرم
-17بتا استرادیول افزایش معنیداری ( )2±38در مقایسه با تیمارهای
نونیل فنل و گروه شاهد داشت (( )P<0/05شکل .)7

شکل  :4نمودار غلظت تستوسترون پالسما در اثر مواجهه با نونیل فنل در
جنس نر ماهی کپورکوی()n=10

شکل  :7نمودار غلظت ویتلوژنین پالسما در اثر مواجهه با نونیل
فنل در جنس نر ماهی کپورکوی()n=10

حروف  aتا  eبیانگر اختالف معنیدار در سظح 0/05

بحث
شکل  :5نمودار غلظت پروژسترون پالسما در اثر مواجهه با نونیل فنل در
جنس ماده ماهی کپورکوی()n=10

حروف  aتا  eبیانگر اختالف معنیدار در سظح 0/05

در مطالعه حاضر اثر استروژنیک ماده آلکیل فنلی -4نونیل فنل،
بر روی ساخت ویتلوژنین و تغییرات هورمونهای استروئیدی (-17بتا
استرادیول ـ تستوسترون و پروژسترون) در جنس نر و ماده نابالغ ماهی
کپورکوی مورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی سطح ویتلوژنین
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حسینزاده و همکاران

بررسی اثر  -4نونیل فنل برسطوح پالسمائی تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمون های...

پالسما در جنس نر و ماده کپور کوی نابالغ در غلظت متوسط -4نونیل
فنل ( 50میکروگرم بر گرم وزن بدن) افزایش معنیداری در مقایسه
با غلظتهای ( 10و  100میکروگرم برگرم وزن بدن) و گروه شاهد
داشت ( .)P<0/05با اینحال در باالترین غلظت نونیل فنل (100
میکروگرم برگرم وزن بدن) کاهش معنیداری در مقایسه با گروه شاهد
دیده شد ( .)P<0/05همچنین در تیمار  2میکروگرم بر گرم -17بتا
استرادیول افزایش معنی داری در میزان ویتلوژنین در جنس نر و ماده
دیده شد ( .)P<0/05درحقیقت ویتلوژنین بهعنوان تنهاپروتئین حاوی
فسفات در خون بسیاری از ماهیها دیده میشود .ویتلوژنین یک لیپوفسفو
پروتئین غنی از کلسیم میباشد ،از اینرو در زمان سنتز آن مقادیر
زیادی از کلسیم بهدرون پروتئین انتقال مییابد ( Gillespieو ،Peyster
 .)2004این کلسیمهای باند شده به ویتلوژنین در جهت افزایش حاللیت
این پروتئین بزرگ در خون میباشند ( Follettو .)1974 ،Redshaw
 Christiancenو همکاران ( )1998در طی 25روز با بررسی تأثیر
-4نونیل فنل در دوزهای پایین و باال (10و 100میکروگرم بر گرم) بر
روی ( )Zoarces viviparousنشان دادندکه نونیل فنل با تقلید اثر
-17بتا استرادیول همانند یک استروژن عمل کرده و موجب سنتز
ویتلوژنین میگردد ( Christiancenو همکاران.)1998 ،
در بررسی حاضر نیز سطوح ویتلوژنین بهطور معنیداری در
تمامی گروههای تیمار شده با -4نونیل فنل (بهاستثنای دوز 100
میکروگرم بر گرم) افزایش یافت (شکل  6و  .)7نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که دوز 50میکروگرم برگرم نسبت به تیمار  10میکروگرم بر
گرم -4نونیل فنل توانایی بیشتری در تحریک سنتز ویتلوژنین دارد.
این موضوع اشاره دارد که نونیل فنل در یک رفتار وابسته به دوز
موجب تحریک سنتز ویتلوژنین میشود ،بهطوریکه در چندین مورد
برای قزلآالی رنگینکمان ( )Onchorhynchus mykissگزارش شده
بود ( Kinnbergو همکاران2000 ،؛  Joblingو  .)1993 ،Sumpterاما
نتایج مطالعۀ حاضر نیز نشان دادکه دوز  100میکروگرم بر گرم نسبت
به سایر تیمارهای -4نونیل فنل دارای میزان کمتری از ویتلوژنین
میباشد .این موضوع میتواند بهعلت افزایش تراکم گیرنده استروژنی
بر روی هپاتوسیت باشد .در مطالعهای که توسط  Flouriotو همکاران
( )1995انجام شد ،نونیل فنل موجب افزایش تراکم گیرنده استروژنی
و  mRNAویتلوژنین در کشت سلولی هپاتوسیتهای قزلآالی رنگین
کمان شود ( Flouriotو همکاران .)1995 ،از اینرو این ترکیب از طریق
اتصال به گیرنده استروژنی در یک مسیر رقابتی اما با توانایی بسیار
کمتر (1000مرتبه) از -17بتااسترادیول منجر به ایجاد اثر استروژنیک
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میگردد ( Flouriotو همکاران .)1995 ،در مطالعۀ دیگری که توسط
 Paitو  )2003( Nelsonبر روی جنس نر ))Fundulus heteroclitus
انجام شد ،نتایج نشان داد که نونیل فنل مستقیماً و از طریق اتصال
به گیرندههای استروژنی موجب سنتز ویتلوژنین در کشت سلولهای
کبدی ماهیان میشود ( Paitو  .)2003 ،Nelsonعالوه بر آن در تحقیقی
که توسط  Snyderو همکاران ( )2001بر روی ماهی قنات سر چرب
( )Pimephales promelasانجام شد ،نتایج نشان داد که تجمع زیستی
نونیل فنل موجب سنتز ویتلوژنین درکشت سلولی هپاتوسیتهای این
ماهی میشود ( Snyderو همکاران .)2001 ،تحقیقات اخیر نشان
میدهد که نونیل فنل از طریق مکانیسمهای غیرمستقیم منجر به اثرات
استروژنیک میگردد .به گونهای که در ماهی قنات سرچرب
( )P. promelasتیمار نونیل فنل بهجای اثر مستقیم ،بهوسیلۀ افزایش
سطوح  -17بتا استرادیول پالسما منجر به افزایش تولید ویتلوژنین
میشود (Giesyو همکاران .)2000 ،در بررسی دیگری که توسط
 Meucciو  )2005( Arukweبر روی ماهی آزاد اقیانوس اطلس
( )Salmo salarانجام شد ،نتایج نشان داد که تزریق -17بتا استرادیول
( 2میکروگرم بر گرم) و -4نونیل فنل ( 150میکروگرم بر گرم) پس
از  14روز منجر به افزایش همزمان کلسیم کل پالسما و ویتلوژنین
شد که بهطور آشکاری سنتز کبدی ویتلوژنین را نشان میداد
( Meucciو  Verslycke .)2005 ،Arukweو همکاران ( )2002هم
بهطور مشابهی یک افزایش معنیداری را در سطوح کلسیم ALP ،و
پروتئین کل پالسمای قزلآالی رنگینکمان ()Onchorhynchus mykissکه
با دوزهای مختلف از -17آلفا اتینیل استرادیول ( 17-α-Ethinyl
 )estradiolتزریق شده بودند را در مقایسه با ماهیان گروه شاهد نشان
دادند ( Verslykeو همکاران .)2002 ،در بررسی دیگری که توسط
 Schwaigerو همکاران ( )2002بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان
انجام شد ،نتایج نشان داد که غلظت ویتلوژنین در پالسمای مولدین
نر نیز در اثر مواجهه با نونیل فنل افزایش یافت (Schwaigerو همکاران،
 .)2002همچنین در تحقیقی مواجهه ماهی ( Gobio cyprisrare
 )minnowبالغ بهمدت  28روز با غلظتهای  10و  30میکروگرم در
لیتر نونیل فنل باعث افزایش شاخص گنادوسوماتیک در جنس نر و
نیز القاء ویتلوژنین در پالسمای جنس نر شد ( Zhaو همکاران.)2007 ،
بهعنوان یک نتیجۀ کلی القاء شدن سنتز ویتلوژنین با افزایش متابولیسم
کبد منجر به بزرگ شدن اندازۀ آن و متعاقباً افزایش شاخص
هپاتوسوماتیک میگردد ( Korteو همکاران .)2000 ،از اینرو بهنظر
میرسد که -4نونیل فنل بهوسیلۀ عملکردی مشابه با -17بتا استرادیول
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اما با قدرت کمتر قادر به تحریک کبد بهمنظور سنتز ویتلوژنین و در
نهایت افزایش اندازۀ آن میباشدکه این افزایش ناشی از تکثیردستگاه
گلژی و شبکه آندوپالسمی جهت تولید و تغییر ویتلوژنین است که
هایپرپالزی (افزایش درتعداد سلولها) ویا هایپرتروفی (بزرگ شدن
بیش از اندازۀ سلولها) سلولهای کبدی را بهدنبال دارد ( Arukweو
 .)1998 ،Goksoyrدر مطالعه حاضر همچنین سطوح هورمونهای
جنسی پالسما در جنس نر و ماده کپورکوی نابالغ دستخوش تغییر
شد ،بهطوریکه سطح استرادیول در جنس نر و ماده در غلظت متوسط
نونیل فنل ( 50میکروگرم بر گرم) افزایش معنیداری داشت ،ولی در
غلظت باالی نونیل فنل ( 100میکروگرم برگرم) کاهش معنیداری در
مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد .همچنین سطوح -17بتا استرادیول
در تیمار  2میکروگرم برگرم افزایش معنیداری در مقایسه با تیمارهای
نونیل فنل و گروه شاهد داشت ( .)P<0/05میزان هورمون تستوسترون
نیز در جنس ماده در دوز  10میکروگرم بر گرم نونیل فنل و تیمار 2
میکروگرم بر گرم -17بتااسترادیول افزایش معنیداری در مقایسه با
گروه شاهد داشت ،اما در غلظت  50و  100میکروگرم بر گرم روند
کاهشی داشت .همچنین در جنس نر در تمامی تیمارهای نونیل فنل
روند یکسانی مشاهده شد و تغییرات معنیدار نبود (-17 .)P<0/05بتا
استرادیول ( )E2یک هورمون طبیعی است که بروز صفات جنس ماده،
بلوغ و عملکرد اندامهای جنسی را تحت تأثیر قرار میدهدو همچنین
این هورمون در سیستم نورو آندوکرینی و سیستم اسکلتی نیزشرکت
میکند ( Leroyو همکاران .)1996 ،پتانسیل نونیل فنل بهعنوان یک
ترکیب مختل کننده سیستم درونریز تنها  0/023پتانسیل استروژن
طبیعی -17بتا استرادیول میباشد ( Soaresو همکاران .)2008 ،آنزیمهای
سیتوکروم  P450در متابولیسم و بیوسنتز استروئیدهای داخلی بدن
نقش دارند و رابطه معکوسی بین فعالیت  CYPA1و میزان استرادیول
در پالسما وجود دارد ،بهطوریکه  CYPA1در متابولیزه کردن استروئیدها
(بهویژه استروژن) نقش دارد ( Swansonو همکاران .)1991،بنابراین
در مطالعه حاضر افزایش تدریجی میزان استرادیول در غلظت  10و
افزایش معنیدار آن در غلظت  50میکروگرم بر گرم میتواند بهدلیل
کاهش فعالیت آنزیمهای متابولیزه کننده استروئیدها در اثر تأثیر
نونیل فنل باشد .روند این افزایش در ماهیان ماده در مقایسه با ماهیان
نر بیشتر بوده است ،که این امر نشاندهندۀ خاصیت شبه استروژنی
ماده نونیل فنل میباشد .عالوه بر آن پروتئین تنظیمی حاد استروئید
ساز  StARو  P450 Sccبهعنوان یکی از آنزیمهای کلیدی در تولید
استروئیدها میباشد .بههمین دلیل میتوان افزایش میزان استرادیول
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را به افزایش فعالیت آنزیمهای استروئیدساز ناشی از مواجهه با نونیل
فنل نسبت داد ( Sotoو همکاران Giesy .)1997 ،و همکاران ()2000
در تحقیقی بر روی ماهیان بالغ نر و ماده قنات سرچربی که قبل از
شروع فصل تخمریزی بهمدت  42روز در معرض نونیل فنل قرار داشتند،
نشان دادند که سطح  E2در پالسما در هر دو جنس ماهی بهطور
معنیداری افزایش یافت .همچنین غلظت استروژن کل در پالسما در
اثر مواجهه با نونیل فنل  %95افزایش پیدا کرد که قسمت عمدۀ آن
ناشی از افزایش  E2در پالسما میباشد .در این مطالعه بیان شد که
مکانیسم اثر نونیل فنل بهصورت مستقیم از طریق فعالیت آگونیستی
نسبت به استروژن نبوده و احتماالً نونیل فنل بهصورت غیرمستقیم
اثر خود را اعمال کرده است ( Giesyو همکاران.)2000 ،
 Yangو همکاران ( )2008نیز بهمدت  21روز ماهی حوض طالئی
( )Carassius auratusبالغ نر را در معرض غلظتهای 100 ،10 ،1
میکروگرم در لیتر نونیل فنل قرار دادند که نونیل فنل باعث افزایش
معنیدار در میزان استروژنها ( )E1 , E2شد .این درحالی بود که میزان
تستوسترون کاهش یافت .نتایج این تحقیق نشان داد که نونیل فنل
در غلظتهای باالتر از 10میکروگرم در لیتر قادر به ایجاد اثرات
استروژنی از طریق مکانیسمهای غیرمستقیم میباشد که این نتایج با
نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
در بررسی دیگری که توسط  Arukweو  )2005( Meucciدر
مواجهه تخمکگذاری پریویتلوژنیک (پیشزردهسازی) روغن ماهی
اقیانوس اطلس با -4نونیل فنل در شرایط  in vitroاز طریق تأثیر بر
میزان بیان پروتئینهای  StARو  P450 Sccانجام شد ،نونیل فنل باعث
ایجاد اختالل فرآیند ساخت استروئیدها و همچنین اختالل در تعادل
هورمونی شد .در این تحقیق نیز بیان  StARو  P450 Sccبعد از 14
روز بهطور ثابت و یکنواختی از تیمار شاهد تا تیمارهای  1و  10میکرومول
نونیل فنل افزایش و در تیمارهای  50و 100میکرومول ،کاهش یافت.
همچنین مقادیر  E2و  11-KTنیز در  14روز در غلظتهای  50و 100
میکرومول کاهش پیدا کرد ( Arukwو  .)1998 ،Goksoyrمطالعات
پیشین نشان دادند که نونیل فنل باعث مهار گلوکورونیداسیون و
سولفاسیون استروئیدهای جنسی میشود ،بنابراین مهار و کاهش میزان
گلوکورونیداسیون و سولفاسیون کبد در نتیجۀ تأثیر نونیل فنل عامل
افزایش استرادیول در مطالعه حاضر و افزایش تستوسترون در غلظت
 10میکروگرم نونیل فنل در جنس ماده میباشد .از سوی دیگر در
مطالعات گذشته گزارش شده است که نونیل فنل باعث مهار آنزیم
-17آلفا هیدروکسیالز میشود ( Laurenzanaو همکاران،)2002 ،که
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حسینزاده و همکاران

 بنابراین کاهش تستوسترون.این آنزیم در سنتز تستوسترون نقش دارد
مشاهده شده در ماهیان نر و ماده مطالعه حاضر میتواند ناشی از مهار
 میکروگرم برگرم نونیل فنل در جنس100  و50این آنزیم در غلظتهای
.ماده و همچنین تمامی غلظتهای نونیل فنل در جنس نر باشد
turbot ) در تحقیقی بر روی ماهی2006(  و همکارانMartin-Skilton
نشان دادند که نونیل فنل باعث کاهش معنیداری در سطح هورمونها
استرادیول و تستوسترون در پالسما و همچنین کاهش آنزیم آروماتاز در
.تخمدان وکاهش میزان گلوکورونیداسیون استروئیدها جنسی میشود
در این بررسی میزان هورمون پروژسترون نیز در جنس ماده در تمامی
2 غلظتهای نونیل فنل روند یکسانی داشته اما میزان آن در تیمار
بتااسترادیول کاهش معنیداری در مقایسه با-17 میکروگرم برگرم
21 هورمون پروژسترون یک استروئید.)p>0/05( گروه شاهد داشت
کربنه است که در طی چرخه تخمکگذاری طبیعی از جسم زرده ترشح
 هورمون پروژسترون و مشتقات آن از طریق اثر گنادوتروپینها.میشود
روی سلولهای فولیکولی تخمدان سنتز میشوند و با تاثیر بر بلوغ
 در.)2001 ، و همکارانHarris( اووسیتها عمل خود را نشان میدهند
بتااسترادیول-17 این بررسی تاثیر شبهاستروژنی نونیل فنل در رقابت با
از طریق اتصال به گیرندههای پروژسترون و استروژن سبب کاهش در
.میزان پروژسترون شد
زنواستروژنهائی نظیر نونیل فنل میتوانند از طریق اثر بازدارندگی
در بخشهای مختلف محور هیپوتاالموس– هیپوفیز– گناد و تاثیر بر
 در.گیرندههای ترشح هورمونی سبب تغییر در ترشح هورمونها شوند
) مشخص شد که نونیل فنل2012 (  و همکارانAel Sayed بررسی
 و غلظت تستوسترون درFSH ،LH میتواند سبب کاهش در ترشح
بتااسترادیول-17  اما در این بررسی سطح. شودClarias gariepinus
 در بررسی دیگری که تاثیر زنو استروزنی نونیل فنل در.افزایش یافت
،) انجام شد2000(  و همکارانLaws  توسطinvivo  وinvitro شرایط
نتایج نشان داد که نونیل فنل سبب کاهش در میزان پروژسترون و
 ازطریق اتصال به گیرندههای پروژسترون و استروژنی،تستوسترون
.شده است
نتایج بررسی حاضر نشان داد که نونیل فنل قادر به تحریک
سنتز ویتلوژنین و تغییر در میزان ترشح هورمونهای استروئیدی در
.جنس نر و ماده ماهی کپور کوی نابالغ میباشد
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