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چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی اثر عصاره آبی گیاه ترخون ( )Artemisia dracunculusبر روی تغییرات بافتشناسی تخمدان و سطوح
هورمونهای -17بتا استرادیول و -11کتوتستوسترون در ماهی گورامی سه خال ( ،)Trichopodus trichopterusانجام شد .در این تحقیق
تعداد  120عدد ماهی گورامی در  4گروه (شامل یک گروه شاهد و  3گروه تیمار و هر یک با سه تکرار) بهمدت  60روز ،با جیره حاوی مقادیر
مختلف عصاره گیاه ترخون (بهمیزان  1000 ،500 ،0و  2000میلیگرم در ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تغذیه شدند .سپس از ماهیان خونگیری
شده و میزان هورمونهای جنسی سرم خون (-17بتا استرادیول و -11کتوتستوسترون) اندازه گیری شد .همچنین جهت انجام مطالعات
بافتشناسی ،از بافت تخمدان ماهیان نمونهبرداری شد .نتایج نشان داد که میزان هورمونهای کتوتستوسترون و -17بتااسترادیول در همه تیمارها
اختالف معنیداری با هم داشته و بیشترین آنها در تیمار شاهد و کمترین میزان هورمون در تیمار  3مشاهده شد( .)p<0/05همچنین مشخص شد
که عصاره ترخون اثر نامطلوبی بر رشد و تکامل تخمدان این ماهی داشت.
کلمات کلیدی :ماهی گورامی سه خال ،ترخون ،هورمون جنسی ،بافت شناسی تخمدان

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولrech76ir@gmail.com :
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مقدمه
امروزه گرایش بسیاری به استفاده از مواد گیاهی در تغذیه
آبزیان جهت ارتقا و بهبود کارایی عملکرد سیستمهای مختلف بدن
وجود دارد .در این بین اثرات بسیاری از گیاهان همچون ترخون،
در ماهیان ناشناخته است .ترخون یا تلخون ()Artemisia dracunculus
گیاهی است علفی ،پایا از تیره کاسنیان و راسته میناسایان و به
شکل بوته با برگهای باریک و نوک تیز و به رنگ سبز تیره که برگهای
قاعده ساقه گیاه دارای سه لوب است .ترخون یک گیاه قدیمی چند
ساله است که ارتفاع آن ممکن است به  60سانتیمتر و بیشتر نیز
برسد .گیاه ترخون از خانواده گل آفتابگردان است مزه گیاه تازه
کمی تند و سوزاننده است ( Surburgو  .)2006 ،Pantenترخون تازه
تا  %3اسانس دارد که حاوی  60تا  %70متیل کاویکول (استراگول)
و مقداری پارامتوکسی سینامیک آلدهید (ماده تلخ آن) است .دیگر
ترکیبات اسانس شامل آلفاپی نن ،بتاپی نن ،کامفن ،لیمونن ،سیس
و ترانس اوسی من ،آلفا فالندرن ،لینالول ،اسیدبوتیریک ،دلتا4
کارن ،ژرانیول و اوژنول میباشد ( Zellerو .)2007 ،Rychlik
گورامیها ماهیانی پرتوباله از راسته سوفماهیشکالن ()Perciform
و از خانواده  Osphronemidaeهستند ( Topferو .)2009 ،Schindler
گورامی سه خال ( )Trichopodus trichopterusبومی هندوستان،
شبه جزیره ماالی و هندوچین است اما این ماهی امروزه بهعنوان
یکی از ماهیان زینتی در اغلب آکواریومهای دنیا ازجمله ایران ،یافت
میشود ( Topferو  .)2009 ،Schindlerاین ماهی دارای درخشش
نقره ای در پهلوها است .پشت آن تیره و طرفین آن متمایل آبی
نقرهای است .پهنای باله مخرجی کم و بر روی آن داراِی نقاط زیبای
نارنجی رنگ میباشد ( Topferو .)2009 ،Schindlerگورامی سه
خال یک ماهی چندبار تخمریزی کننده و وابسته به جنس نر است
و تخمدانهای ماهیان ماده نیز دارای تکامل غیرهمزمان هستند
( .)1993 ،Deganiتکامل تخمدانی این ماهی در سه ماهگی آغاز
میشود و زردهسازی نیز پس از  5ماه ،کامل میگردد و در این زمان
است که ماهی ماده آماده تخمریزی است .تمامی گورامیها با ساختن
حبابهای هوا در سطح آب تخمریزی میکنند .کاهش نور بهوسیله
تراکم گیاهان ،اثری مثبت بر ساخت آشیانه دارد و در شرایط تاریکی،
بیشتر از شرایط روشنایی تخمریزی میکنند ( Jacksonو همکاران،
 .)2009هورمونهای موثر در رسیدگی گنادها شامل سه دسته هورمون
هستند .دسته اول هورمونهای آندروژنی ،دسته دوم هورمونهای
پروژسترونی و دسته سوم هورمونهای استروژنی هستند .از هورمونهای
آندروژنی میتوان به  -11کتوتستوسترون اشاره نمود .از مهمترین
هورمونهای پروژسترونی میتوان از پروژسترون و ترایول نام برد و
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از هورمونهای استروژنی که بیشترین تاثیر را در رسیدگی دارند،
میتوان از استرون و استرادیول ( )E2نام برد (  Abbasiو ،Matinfat
 .)2009طی این تحقیق ،با توجه به کمبود اطالعات در رابطه با
تاثیر ترخون بر آبزیان ،اثرکاربردعصاره ترخون درجیره غذایی بر
تغییرات هورمونهای جنسی و بافت شناسی تخمدان ماهی گورامی
سه خال مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
ماهی گورامی سه خال به اندازه  2سانتیمتر از شرکت ماهیران
خریداری و عصاره ترخون نیز به شیوه عصاره گیری آبی با استفاده
از دستگاه  GCmassتهیه شد ( Sabetsarvestaniو همکاران.)2013 ،
در این تحقیق تعداد  120عدد ماهی گورامی در  4گروه (شامل یک
گروه شاهد و  3گروه تیمار و هر یک با سه تکرار) بهمدت  60روز ،با
جیره حاوی مقادیر مختلف عصاره گیاه ترخون (بهمیزان ،500 ،0
 1000و  2000میلیگرم در ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تغذیه شدند
(جدول  .)1این تحقیق در کارگاه ماهیان آکواریومی آلفا در شهر تهران
و در سال  1394صورت پذیرفت.
شرایط نگهداری ماهی :غذادهی بهصورت روزانه در  4وعده و
غذادهی اولیه بر حسب  3تا  4درصد وزن توده زنده انجام شد و به
تدریج با بررسی وضعیت آکواریومها و میزان غذای خورده شده و
خورده نشده ،عمل غذادهی در حد سیری صورت گرفت .برای تهیه
جیره پایه از ترکیب غذای پایه ماهیان زینتی ( %41پروتئین خام%5 ،
فیبر %6 ،چربی %12 ،رطوبت و  %8خاکستر) استفاده شده و براساس
تیمار مورد نظر نسبت به افزودن عصاره ترخون اقدام گردید .جهت
سیفون کردن ،هر روز بهمیزان  %10حجم آب مخزن برداشت شد که
جهت جبران آن بههمین مقدار آب مانده کلرزدایی شده اضافه شد.
در طول دوره  60روزه آزمایش میزان دما ،اکسیژن و  pHبهصورت
روزانه بهترتیب با استفاده از دماسنج ،اکسیژن متر و  pHمتر اندازهگیری
گردید که در کل دوره آزمایش ،میزان دمای آب  29الی  30درجه
سانتیگراد ،اکسیژن  8الی  9میلیگرم در لیتر  pHمعادل  7/5تا ،8/2
آمونیاک کمتر از  0/25میلیگرم بر لیتر و نیترات کمتر از  12/5میلی
گرم بر لیتر بوده است .خونگیری و تهیه نمونه بافتی در پایان دوره
صورت پذیرفت.
زیستسنجی :وزن ماهیان با ترازویی با دقت  0/01گرم قبل از
شروع آزمایش و در طول دوره نیز هر  15روز یکبار اندازهگیری شد.
جهت زیستسنجی ابتدا ماهیان هر مخزن بهوسیله محلول اوژنول
(عصاره گل میخک) بهمیزان  0/5میلیلیتر در یک لیتر آب بیهوش
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شده ،سپس توسط پارچه تنظیف ،خشک و زیستسنجی گردیدند
(.)2011 ،Firouzbakhsh
جدول :1معرفی جیره غذایی گروههای شاهد و تیمار
ترکیبات

تیمار

غذای پایه
غذای پایه+عصاره ترخون(500میلیگرم برکیلوگرم وزن ماهی)
غذای پایه+عصاره ترخون(1000میلیگرم برکیلوگرم وزن ماهی)
غذای پایه+عصاره ترخون(2000میلیگرم برکیلوگرم وزن ماهی)

شاهد
تیمار1
تیمار2
تیمار3

مطالعات بافتشناسی :این مطالعات در دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران صورت پذیرفت و جهت ارزیابی بافتی نمونههای اخذ
شده ،بافت تخمدان متعاقب کالبدگشایی در بافر فرمالین قرار داده
شد و پس از فیکس شدن به دستگاه اتوتکنیکون منتقل و مراحل
آبگیری و شفافسازی و آغشتگی با پارافین انجام پذیرفت .سپس
بلوکهای پارافینی بهوسیله تانک پارافین از این نمونههای آماده تهیه
گردید و پس از انجام پروسههای رایج بافتشناسی برشهایی به ضخامت
 5میکرون توسط دستگاه میکروتوم تهیه و با روش هماتوکسیلین و
ائوزین ( )H & Eرنگآمیزی شد و زیر میکروسکوپ نوری ارزیابی
گردید ( Johnsonو همکاران.)1998 ،
تعیین میزان هورمونهای جنسی :جهت تعیین هورمونهای
جنسی ابتدا از ماهیان در آخرین روز خونگیری شد .بدینمنظور متعاقب
بیهوش نمودن و زیستسنجی ماهیان ،بهکمک روش قطع ساقه دمی
از ماهیان خونگیری شد و توسط دستگاه سانتریفیوژ با دور  3000بار

در دقیقه و بهمدت  5دقیقه ،سانتریفیوژ گردید تا سرم خون تهیه گردد.
نمونههای سرم تا زمان انجام آزمایش در فریزر  -20درجه قرار گرفت.
مطالعه مقادیر هورمونهای استروئیدی ماهیان پس از رسیدن دمای
نمونهها به دمای محیط بهروش  Radio Immune Assayو با استفاده
از دستگاه گاماکانتر تمام اتوماتیک  LKBو توسط کیتهای هورمونی
انجام شد .اندازهگیری مقادیر هورمون  -17بتا استرادیول با استفاده
از کیت هورمونی DSL-4300و مقادیر هورمون تستوسترون با استفاده
از کیت هورمونی  DSL-4000انجام شد ( Evansو همکاران.)2013 ،
تجزیه و تحلیل دادهها :برای تجزیه و تحلیل آماری پس از همگنی
دادهها با انجام آزمون  ،Kolmogorov–Smirnovروش تجزیه و تحلیل
آماری بهوسیله نرمافزار  SPSSصورت گرفت .نمودارها نیز در محیط
 EXCELرسم گردید.

نتایج
نتایج مربوط به هورمونشناسی نشان داده است که میزان هورمونهای
 -11کتوتستوسترون و  -17بتااسترادیول در همه تیمارها اختالف معنیداری
با هم داشتهاند و بیشترین آنها در تیمار شاهد و کمترین میزان هورمون
در تیمار  3که ماهیان این تیمار ،بیشترین میزان عصاره ترخون را دریافت
نموده بودند ،مشاهده شد (( )p<0/05جدول .)2نتایج بافتشناسی
(شکلهای الف ،ب و ج) نیز نشاندهنده تاثیر منفی عصاره ترخون بر
بافت تخمدان ماهی گورامی سه خال بود به طوریکه تصاویر مقاطع
بافتشناسی تخمدان ماهیان تیمارهای مختلف (شکل )1نشان داد که
ماهیان تیمار شاهد دارای تخمدان سالم هستند اما ماهیان تیمارهای
استفاده نموده از عصاره ترخون ،عدم تکامل را نشان میدهند.

جدول  :2مقایسه مقادیر هورمونهای جنسی (میانگین و انحراف معیار) در ماهی گورامی سه خال تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره ترخون
هورمون
 -11کتو تستوسترون
-17بتا استرادیول

شاهد

عصاره ترخون

عصاره ترخون

عصاره ترخون

(میلی گرم بر کیلوگرم )0

(میلی گرم بر کیلوگرم )500

(میلی گرم بر کیلوگرم )1000

(میلی گرم بر کیلوگرم )2000

1/16±0/05 d
2/03±0/05 d

0/90 ±0/005c
1/0±0/0 c

0/51 ±0/01b
0/50±0/00 b

0/15 ±0/01 a
0/12 ±0/01 a

حروف مشابه در یک ردیف دارای اختالف نشانگر عدم وجود اختالف معنیدار بین دادهها میباشند (.)P<0/05
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الف

ب

ج

شکل  :1مقطع بافتی تهیه شده از تخمدان ماهی گورامی سه خال در تیمارهای مختلف (الف) تیمار شاهد :بزرگنمایی  )d( ،10 Xاووسیت اولیه،
( )eکورتیکال آلوئولوس )f( ،مرحله زردهسازی )g( ،اووسیت بالغ( .ب) تیمار  :1بزرگنمایی  ،10 Xرنگآمیزی  )a( ..H&Eآتروفی و تحلیل فولیکولها )b( ،ضخیم شدن زونا
رادیاتا )c( ،ضخیم شدن پوشش زرده( .ج) تیمار  :2بزرگنمایی  ،40 Xرنگآمیزی  .H&Eآتروفی و تحلیل فولیکولها.

بحث
نتایج مربوط به هورمونشناسی نشان داد که میزان هورمونهای
 -11کتو تستوسترون و -17بتا استرادیول در همه تیمارها اختالف
معنیداری با هم داشتند .بهطوریکه بیشترین میزان هورمون در
گروه شاهد و کمترین آن در تیمار  3مشاهده شد ( .)p<0/05این امر
نشان می دهد که عصاره ترخون بر روی تکامل جنسی و القای روند
طبیعی تغییرات هورمونی جهت آمادگی برای تولیدمثل ماهی گورامی
سه خال ،تاثیر کامالً منفی دارد و هرچه میزان عصاره مصرفی ترخون
بیشتر باشد ،اثر مضر و منفی آن بر تکامل جنسی این ماهی بیشتر
است .بهطوریکه میزان هر دو هورمون مذکور با افزایش دوز عصاره
ترخون مصرفی ،در مقایسه با دوزهای کمتر ،کاهش بیشتری یافت.
این نتیجه بهطورکلی بیانگر تاثیر منفی عصاره ترخون بر بافت غدد
جنسی ماهی گورامی سه خال و ایجاد اختالل در روند تکامل این غدد
و ساخت و ترشح هورمونهای جنسی است .از طرفی با بررسی بافت
شناسی نیز مشخص شد که عصاره ترخون تاثیر منفی بر تکامل
تخمدانی ماهی گورامی سه خال دارد ،بهطوریکه رسیدگی جنسی
در بافت تخمدان ماهیان تیمار شاهد مشاهده شد اما تخمدان
تیمارهای استفاده نموده از عصاره ترخون تحلیل رفته که با افزایش
دوز مصرفی ترخون ،عدم تکامل تخمدانی بهصورت واضحتر مشاهده
شد .در واقع در ماهیان تیمار شاهد که در تغذیه آنها از عصاره ترخون
استفاده نشد ،تغییرات هورمونی و بافتشناسی مناسبی جهت رسیدگی
جنسی ایجاد گردید اما روند این تغییرات در ماهیان تیمارهای دریافت
کننده عصاره ترخون کم و یا متوقف گردید.
رشد و بلوغ تخمکها شامل مراحل متفاوتی در ماهیان استخوانی
است که این مراحل تحت کنترل هورمونهای مختلف از قبیل
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-11کتوتستوسترون ،پروژسترون و -17بتااسترادیول است .هورمونهای
استروئیدی بهعنوان هورمونهای درون ریز نهایی تاثیرگذار در توسعه
گنادی هماهنگ با هورمونهای گنادوتروپین( )GTHهیپوفیز شناخته
شدهاند .یکی از این هورمونهای استروئیدی که ساخت آنها در
سلولهای غیرجنسی گنادها صورت میگیرد ،هورمون-11کتوتستوسترون
میباشد که باعث اعمال عملکردهای مکمل درطول توسعه بیضه
درجنس نر میگردد و-17بتا استرادیول نیز هورمونی استروئیدی
است که باعث تحریک سنتز و ترشح ویتلوژنین درکبد و تجمع آن
در اووسیتها میگردد .بهطورکلی هورمونهای استروئیدی اثرات
معنیداری بر روی رشد گنادها دارند و در این ارتباط-17 ،بتا
استرادیول و  -11کتو تستوسترون بیشترین اثر را دارند ( Evansو
همکاران2013 ،؛  Abbasiو 2009 ،Matinfat؛  Johnsonو همکارن،
 .)1998طی مطالعات و تحقیقاتی که طی سالهای اخیر انجام شده
است ،مشخص شده که گیاهان خاصی میتوانند در تمام اندامها و
دستگاههای بدن ازجمله سیستم تولیدمثل ،اثرات مخرب داشته باشد.
کاربرد گیاه ترخون در طب سنتی برای زنان باردار بهعلت احتمال
سقط جنین ممنوع بوده است ( Kowalchikو همکاران.)1998 ،
ترخون دارای ترکیباتی است که فعالیت ضدالتهابی قوی دارند
( Ayoughiو همکاران2011 ،؛  Mbiantchaو همکاران.)2011 ،
ترکیبات ایگنول ،آنهتول و فالونوئیدهای موجود در برگ ترخون دارای
خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی قوی هستند .از آنجائیکه
رسیدگی جنسی تخمدان بهعنوان یک فرایند التهابی شناخته میشود
( Salahو 2009 ،Wagner؛  Akpantahو همکاران )2005 ،بنابراین
امکان تحلیل بافت تخمدان و تغییر در تولید هورمونهای جنسی در
اثر استفاده از ترخون دور از انتظار نمیباشد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

از طرفی مشخص شده که فالونوئیدهای موجود در عصاره ترخون،
تولید اکسیدنیتریک را از طریق تاثیر بر روی ژنها و آنزیمهای تولید
کننده اکسیدنیتریک ،کاهش میدهد .اکسیدنیتریک بر روی پروسههای
مختلفی همچون تقسیم سلولی تاثیر دارد و از اینرو کاهش آن
میتواند سبب کاهش تعداد سلولها گردد ( .)2006 ،Raghavایزوآنزیمها
سبب فعال نمودن تخمدانها جهت تولید اکسیدنیتریک در بخشهای
مختلف میگردند و این فعالیت از طریق گنادوتروپینها کنترل میشود
( .)2007 ،Khodaeiهمچنین بهنظر میرسد که اکسیدنیتریک بر روی
سرخرگ تخمدانی تاثیر میگذارد ( .)2007 ،Cussonsبنابراین ترخون
سبب کاهش تولید اکسیدنیتریک و در نتیجه کاهش مقدار هورمونهای
گنادوتروپین که در رشد فولیکولی موثراند میگردد و از این رو تاثیر
منفی بر تکامل جنسی و تولیدمثل میگذارد.
همچنین برخی محققین اظهار نمودهاند که فالونوئیدها ترکیبات
عمده موجود در ترخون هستند که مانع اووالسیون در موشها میگردند
( Salahو 2009 ،Wagner؛  Akpantahو همکاران .)2005 ،همانطور
که ذکر گردید ،اووالسیون و تکامل تخمک یک روند التهابی است و
فالونوئیدهای موجود در ترخون نیز اثر ضدالتهابی دارند (Ahmadlo
و همکاران )2012 ،و به این دلیل نیز ترخون اثر منفی در روند تکامل
تخمدانی و میزان هورمونهای جنسی در مطالعه حاضر داشت.
طی تحقیقی که به بررسی اثر عصاره ترخون بر تغییرات بافتی
بافت تخمدان موشهای ماده پرداخته شد ،مشخص گردید که تعداد
فولیکولهای اولیه و جسم زرد در موشهای دریافتکننده عصاره
ترخون در مقایسه با تیمار شاهد بهمیزان معنیداری کاهش یافته
است و ترخون اثراتی مضرر و آسیب زننده بر بافت تخمدان موش دارد
( Ahmadloو همکاران .)2012 ،یافتههای این تحقیق در رابطه با
موش ،مشابه تحقیق حاضر در رابطه با ماهی گورامی سه خال است و
تاکیدی بر تاثیر عصاره ترخون بر تحلیل بافت تخمدان و تغییر تولید
هورمونهای جنسی در ماهی گورامی سه خال است.
بهعنوان نتیجهگیری نهایی میتوان بیان داشت که با توجه به
نتایج حاصله در تحقیق حاضر مشخص است که عصاره ترخون با
تاثیری که بر روند تکامل جنسی ماهی گورامی سه خال دارد ،خاصیت
ممانعت کنندگی از فعالیت هورمونهای جنسی دارد و از این رو است
که میزان این هورمونها بهطور چشمگیر و معنیداری در تیمارهای
دریافتکننده عصاره ترخون کمتر است .لذا افزودن این ماده جیره
غذایی سبب اثرات منفی بر رشد تخمدانی شده و برای جیره غذایی
مولدین مناسب نیست.
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