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چکیده
در این مطالعه اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه ( )Urtica dioicaبر بافتشناسی گناد و هورمونهای جنسی مولدین
ماهی قرمز ( )Carassius auratusمورد بررسی قرار گرفت .آزمایش در سه سطح  4 ،2و  8گرم بر کیلوگرم عصاره گیاهی و گروه شاهد
بهصورت کاملا تصادفی انجام شد .ذخیرهسازی با تراکم  5عدد ماهی با میانگین وزنی 21/88 ±4/70گرم در هر مخزن فایبرگلس  500لیتری
بهمدت  8هفته در شرایط یکسان انجام شد .پایش سطح استروئیدهای جنسی نشان داد که اختلف معنیداری در سطح غلظت تستوسترون بین
تیمارهای مختلف مشاهده نشد ( .)P<0/05اما در بررسی سطوح هورمون  -17آلفا هیدروکسی پروژسترون (نانوگرم بر میلیلیتر) در مولدین
ماده تغذیه شده با عصاره گزنه در سطح  2گرم در کیلوگرم غذا بیشتر از سایر تیمارها بود ) .(P>0/05همچنین در بررسی نمو بافت اندام جنسی
در تمامی تیمارها ،هردو جنس نر و ماده در مرحله  4رسیدگی جنسی قرار داشتند .نتایج نشان میدهد که استفاده از عصاره گیاهی گزنه در سطح
 2گرم در کیلوگرم غذا میتواند بر توان تولیدمثلی ماهی اثرگذار باشد.
کلمات کلیدی :ماهی قرمز ،گزنه ،استروئیدهای جنسی ،گناد ،تولیدمثل
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نژادمقدم و همکاران

اثرات عصاره هیدروالکلی گزنه بر بافتشناسی گناد و هورمونهای جنسی مولدین ماهی قرمز

مقدمه
آبزیپروری بهعنوان یکی از بخشهای تولید غذا در سالهای اخیر
رشد و توسعه قابلتوجهی داشته است (2014 ،FAO؛  Srinathو همکاران،
 .)2000در انواع گونههای آبزیان انرژی بهصورت پروتئین ،لیپید و گلیکوژن
در اندامهای مختلف ذخیره میگردد ،در دوکفهایها منبع مهم انرژی،
گلیکوژن و لیپید و در اسکالوپها گلیکوژن و پروتئین است که تجمع
آن بهترتیب در ماهیچههای گنادی-احشایی و ماهیچههای نزدیک
کننده میباشد .در کپورماهیان ذخیره چربی در ماهیچه صورت میگیرد
( Lapinaو همکاران .)1978 ،قبل از زمان رسیدگی جنسی هنگامیکه
گناد غیرفعال است ،چربی و پروتئین در بدن ماهی ذخیره میشود.
همزمان با شروع رسیدگی جنسی ،گناد ماهی (بیضه و تخمدان) شروع
به رشد میکند و این چربی و پروتئین صرف تولید تخمک و اسپرم
میشود .تشکیل ،توسعه و بلوغ تخمکها ،پروسهای پیچیده است که
نیازمند مشارکت هورمونی میباشد .رشد اووسیت در مرحله سوم از
تکامل تخمک ،پروسهای زردهساز میباشد که در آن کبد به ساختن
فسفوگلیکوپروتئین مبادرت مینماید ( Arukwaو .)2003 ،Goksory
مطالعات در برخی از آبزیان نشان داده است که در مرحله مشخصی از
توسعه گنادی ،نرخ انتقال چربی به سلولهای گامتی بیشتر از نرخ
دریافت چربی میباشد و ممکن است که عضله یا اندامهای دیگر در
تأمین اندوخته غذایی سلولهای گامتی نقش داشته باشد (صفری و
همکاران .)1387 ،همچنین بههنگام بلوغ تغییرات شکلی در ماهی
ایجاد شده که از بازارپسندی آن میکاهد .در قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissو سایر آزادماهیان رنگ بدن تیره شده و
فک ماهی نر انحناء مییابد ( Byeو 1986 ،Lincoln؛  Johnstoneو
همکاران .)1986 ،در ماهیانی نظیر تیالپیا مشکل بلوغ زودرس (در
حدود وزن  20گرم) و تولیدمثل کنترلنشده ،باعث ازدیاد جمعیت با
اندازه کوچک میشود که سبب تولید بیش از حد با بازدهی کم و کاهش
رشد بچهماهیان میشود (2010 ،Jegede؛  Phelpsو .)2000 ،Poms
بنابراین کاهش و یا مهار تولیدمثل باعث میشود که از یکسو انرژی
بهجای صرف رشد گنادها ،صرف رشد بدن شود و از سوی دیگر مشکالت
ناشی از تولیدمثل ناخواسته نیز کاهش یابد .درحال حاضر فناوری
استفاده از گیاهان دارویی در آبزیپروری به جهت عوارض جانبی کم
آنها ،در حال توسعه از محیطهای آزمایشگاهی به سمت استفاده
گسترده آن در مزارع پرورش ماهی میباشد .گزنه یک گیاه چندساله
با نام علمی ) (Urtica dioicaمتعلق به خانواده ( )Urticaceaeمیباشد
و بهعنوان گیاه دارویی در سطح جهان شناخته شده است ( Lourdesو
همکاران .)2008 ،برگ گیاه گزنه سرشار از ترکیبات فعال زیستی
است .مطالعات متعدد در مورد اثرات مهارکنندگی تولیدمثلی گیاهان
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دارویی در حیوانات آزمایشگاهی مانند موش انجام شده است ،این در
حالی است که مطالعات کمی بر آبزیان صورت گرفته است .قربانی
رنجبری و همکاران ( )1393با بررسی اثر عصاره هیدروکسی گزنه بر
تغییرات هورمون تستوسترون و اسپرمسازی در موش صحرایی ،دریافتند
که احتماالً عصاره گزنه با دارا بودن ترکیبات فیتواستروژنی خاصیت
ضدآندروژنی داشته و میزان تستوسترون را کاهش داد و در بررسی
بافتشناسی تغییرات ساختاری در لولههای اسپرمساز ،تخریب سلولهای
بینابینی و نیز تحلیل اپیتلیوم زایندهی اسپرمساز مشاهده شد .همچنین
 )2010( Jegedeاثر گیاه ( )Hibiscus rosa sinensiرا بر ماهی تیالپیای
نیل ( )Oreochromis niloticusبررسی نمود و گزارش کرد که اثر این
گیاه سبب تخریب فولیکول تخمدان و اسپرماتید و نکروز در بیضهها
شد .ماهی قرمز ) (Carassius auratusاز خانواده کپورماهیان بهطور
گستردهای بهعنوان یک مدل بسیار عالی در مطالعات غدد درونریز
تولیدمثلی ماهیان مهم اقتصادی میباشد ( Popeskuو همکاران،)2008 ،
از آنجاکه تاکنون مطالعه جامعی در رابطه با اثر تغذیه با جیره غذایی
حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه ( )Urtica dioicaبر ساختار بافت
شناسی گناد و هورمونهای جنسی ماهی مولد قرمز ()Carassius auratus
صورت نگرفته است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخصهای
مذکور انجام پذیرفت.

مواد و روشها
زمان و محل اجرای تحقیق :این مطالعه در بهار  1395بهمدت
 8هفته در مرکز تحقیقات آبزیپروری شهیدفضلیبرآبادی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.
تهیه مولدین و ذخیرهسازی 60 :قطعه مولد (با میانگین وزنی
 21/88±4/70گرم) از یکی از مراکز تکثیر و پرورش ماهی قرمز شهرستان
رشت خریداری شد .ماهیان در بدو ورود با آب نمک  %2ضدعفونی و
بهمدت  10روز جهت سازگاری با شرایط پرورش با غذای پایه تغذیه
شدند .آزمایش با تغذیه از جیره حاوی سه سطح  4 ،2و  8گرم بر
کیلوگرم عصاره گیاهی و گروه شاهد بهصورت کامالً تصادفی انجام شد.
جهت حفظ کیفیت آب هفتهای دوبار ،دوسوم حجم آب مخازن پرورشی
تعویض شده و مدفوع ماهی و باقیمانده غذا از طریق سیفون کردن از
محیط خارج گردید.
آمادهسازی جیرههای آزمایشی :باتوجه به نتایج حاصل از
زیستسنجی هر یک از مخازن پرورشی ،پس از محاسبه میزان عصاره
گیاهی مورد نیاز برای هر تیمار ،مقدار عصاره محاسبهشده در محلول
ژالتین  %4حل شده و با غذا مخلوط گردید .سپس مخلوط بههم زده
شد تا بهصورت همگن درآید و بعداز آن در مجاورت جریان
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هوای مالیم که توسط فن ایجاد گردیده بود خشک شد .جیره تهیهشده
تا زمان استفاده در فریزر در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری
گردید .غذادهی با جیره غذایی حاوی سطوح مختلف از عصاره گیاهی
گزنه با دوزهای  4 ،2 ،0و  8گرم در کیلوگرم غذا ( Obaroو ،Nzeh
 )2012در حد سیری ( Caballeroو همکاران )2002 ،انجام شد.
خونگیری از ماهیان :جهت نمونهبرداری خون از ماهیان در
انتهای دوره 24 ،ساعت قبل غذادهی قطع شد .جهت بیهوش کردن
ماهیان از عصاره گل میخک بهعنوان ماده بیهوشی استفاده شد .در
ادامه ماهیانی که از نظر ظاهری سالم بودند بهطور تصادفی انتخاب و
برای جلوگیری از ورود موکوس و آب به نمونه خون ،ماهیان خشک
گردیده و از ناحیه ساقه دمی خونگیری صورت گرفت .خون استحصال
شده به جهت ارزیابی استروئیدهای جنسی به ویالهای فاقد ماده
ضدانعقاد خون که قبالً مشخصات ماهی درآن ثبت شده بود منتقل
گردید .سپس با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (Germany, D-7200
) Tutilige 7بهمدت  7دقیقه با دور  6000دور در دقیقه نمونههای سرم
جدا و تا زمان انجام آزمایشات در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری
شدند ( Feldmanو همکاران.)2000 ،
بررسی تغییرات بافتشناسی گناد ماهیان نر و ماده
تهیه مقطع بافتی :در این مطالعه برای بررسی تغییرات بافتی گناد
ماهیان نر و ماده ،روش بافتشناسی کالسیک هماتوکسیلین-آئوزین
استفاده شد .جهت تهیه مقطع بافتی آبگیری ،شفافسازی و
آبگیری ،پارافینه کردن ،قالبگیری ،برش بافت با دستگاه میکروتوم،
چسباندن مقاطع بافتی تهیهشده روی الم ،رنگآمیزی و چسباندن
المل انجام شد و برحسب قرار گرفتن بیش از نیمی از اووسیتها در
یکی از این  4مرحله ،مراحل رسیدگی تخمدان تعیین شد (Figueiredo
 Fernandesو همکاران .)2007 ،المهای تهیه شده توسط میکروسکوپ
اینورت (مدل نیکون  )TS100مجهز به دوربین دیجیتال با بزرگنمایی
 X300عکسبرداری گردید.
سنجش استروئیدهای جنسی
هورمون تستوسترون :هورمون تستوسترون پیشساز ()Precursor
 11کتوتستوسترون ،که غالباً از بیضه تولید میشوند ،با روش االیزا
( )Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay :ELISAو با استفاده
از کیتهای پارس آزمون بررسی گردید .این روش متشکل از کیت
االیزای مونوبایند ( )Monobindو روش رقابتی بهکمک آنتیبادی
مونوکلونال میباشد .در این روش بدون استفاده از مواد رادیواکتیو،
مولکول با آنتیبادی ضد آن تشخیص داده میشود ،یعنی مولکول خود
آنتیژن است که اصطالحاً آنتیبادی مونوکلونال نام دارد .به اینترتیب
که مقادیر  25میکرولیتر از سرم نمونه بههمراه استاندارد و سرم کنترل
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در چاهک مخصوص االیزا ریخته و سپس  200میکرولیتر آنزیم کنژوگه
در چاهکها ریخته شد و پس از یک ساعت محتوای چاهکها خالی
گردید ،در ادامه  200میکرولیتر محلول رنگزا به هرکدام از چاهکها
اضافه شد و بهمدت  15دقیقه در دمای محیط انکوبه گردید و در نهایت
 100میکرولیتر محلول متوقفکننده فعالیت آنزیمی به چاهکها اضافه
شد و با دستگاه االیزاریدر و سنجش جذب نوری در طول موج 450
نانومتر و رسم منحنیهای مخصوص مقادیر هورمونها سنجیده شد
( Guzmanو همکاران.)2008 ،
هورمون -17آلفا هیدروکسی پروژسترون :هورمون  -17آلفا
هیدروکسی پروژسترون یک استروئید  21کربنه میباشد که پیشساز
دیهیدروکسی پروژسترون است و در این بررسی توسط کیت مونوبایند
بهروش االیزا مورد سنجش قرار گرفت .جهت سنجش این هورمون با
استفاده از کیت مونوبایند  25میکرولیتر نمونه و  25میکرولیتر استاندارد
بههمراه  200میکرولیتر کنژوکه که در چاهکهای مخصوص ریخته
شد و بهمدت  1ساعت در دمای  18تا  25درجه سانتیگراد انکوبه
گردید و در ادامه چاهکها خالی شد و  5بار با بافر شستشو داده شد.
سپس به هرکدام از چاهکها  100میکرولیتر محلول رنگزا اضافه شد
و بهمدت  30دقیقه انکوبه گردید .در نهایت  100میکرولیتر محلول
متوقفکننده فعالیت آنزیمی به چاهک افزوده شد و در طول موج 450
نانومتر و رسم منحنیهای مخصوص سنجش انجام گردید ،محدوده
تشخیص فرایند نانوگرم بر میلیلیتر بود ( Guzmanو همکاران.)2008 ،
تجزیه و تحلیل آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی
با  4تیمار (هر تیمار با  2تکرار) انجام شد .پس از آزمون همگن بودن
دادهها تجزیه و تحلیل دادهها با کمک آنالیز واریانس یکطرفه (One
) Way Anovaو با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .تمام دادهها بهصورت (میانگین ±انحراف
استاندارد) ارائه شدهاند.

نتایج
بافتشناسی تخمدان و بیضه مولدین :نتایج حاصل از بافت
شناسی تحقیق حاضر نشان داد که تخمدان ماهیان ماده تغذیهشده با
جیره غذایی حاوی عصاره گزنه همگی در مرحله  4از رسیدگی جنسی
قرار داشتند (شکلهای  .)2 ،1نمو بیضه نیز با استفاده از کلید شناسایی
در  4مرحله (رشد اولیه ،نمو اولیه ،نمو میانی و رسیده) تقسیمبندی
شد ( Gentenو همکاران .)2009 ،نتایج حاصل از بافتشناسی تحقیق
حاضر نشان داد که بیضه ماهیان نر تغذیهشده با جیره غذایی حاوی
عصاره گزنه نیز تیمار شاهد همگی در مرحله  4رسیدگی جنسی بودند
(شکلهای  3و .)4
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تفاوت معنیدار نبود ( .)P<0/05همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان
داد تغییرات هورمون پروژسترون تفاوت معنیداری در برخی تیمارها
وجود داشت ( ،)P>0/05بهطوریکه تیمار تغذیهشده با عصاره گزنه در
سطح 2گرم در کیلوگرم غذا از سایر تیمارها مقادیر بیشتری را نشان
داد (.)P>0/05

شکل  :1مقاطع بافتشناسی کالسیک (هماتوکسیلین -ائوزین و
بزرگنمایی  ،)X300تخمدان تیمار شاهد

شکل  :3مقاطع بافتشناسی کالسیک (هماتوکسیلین -ائوزین و
بزرگنمایی  ،)X300بیضه تیمار شاهد

شکل  :2مقاطع بافتشناسی کالسیک (هماتوکسیلین -ائوزین و
بزرگنمایی  ،)X300تخمدان تیمار تغذیهشده با جیره غذایی حاوی
عصاره گیاهی گزنه 2گرم در کیلوگرم غذا

نتایج استروئیدهای جنسی :مقایسه دادههای (میانگین ±انحراف
معیار) تغییرات شاخص هورمون تستوسترون و هورمون هورمون 17
آلفا هیدروکسی پروژسترون بین تیمارهای مختلف مولدین نر ماهی
قرمز تغذیه شده با عصاره گیاهی گزنه در جدول  1نشان داده شده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد تغییرات هورمون تستوسترون در ماهیان
نر تغذیه شده با مقادیر مختلف عصاره گزنه مشاهده شد ،هرچند این

شکل  :4مقاطع بافتشناسی کالسیک (هماتوکسیلین -ائوزین و
بزرگنمایی  ،)X300بیضه تیمار تغذیهشده با جیره غذایی حاوی
عصاره گیاهی گزنه 2گرم در کیلوگرم غذا

جدول  :1مقایسه دادههای (میانگین  ±انحراف معیار) هورمون تستوسترون و  -17آلفا هیدروکسی پروژسترون (نانوگرم به میلیلیتر) مولدین نر
تغذیهشده با سطوح مختلف عصاره گیاهی گزنه ( 2،4 ،0و  8گرم در کیلوگرم غذا)
تیمار

شاهد

گزنه  2گرم

گزنه  4گرم

گزنه 8گرم

تستوسترون
 -17آلفا هیدروکسی پروژسترون

2/0±08/22a
0/0±24/02b

2/1±22/01a
0/0±45/07a

0/0±85/28a
0/0±23/04b

0/0±69/44a
0/0±19/07b

حروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد (.)P>0/05
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بحث
آبزیپروری یکی از فعالیتهای اقتصادی مهم در بسیاری از
کشورها است .این صنعت در جهان برای پاسخ به افزایش تقاضای
غذاهای دریایی و محدود کردن صید از ذخایر طبیعی که بهدلیل صید
بیرویه و آلودگیهای زیستمحیطی بهشدت روبه کاهش است ،در
حال توسعه روزافزون میباشد ( Akinbowaleو همکاران .)2006 ،بلوغ
جنسی رشد و بهبود کیفیت گوشت ماهی ( Byeو 1986 ،Lincoln؛
 Johnstoneو همکاران )1986 ،را تحت تأثیر قرار داده و از بازارپسندی
آن میکاهد و همچنین تولیدمثل ناخواسته و نامطلوب در برخی از
گونههای ماهی مانند تیالپیا باعث ازدیاد جمعیت با اندازه کوچک میشود
( ،)2010 ،Jegedeبنابراین استفاده از ترکیبات طبیعی که باعث کنترل
تولیدمثل میشوند و خطر کمتری برای انسان ،حیوان و محیط زیست
دارند درحال توسعه میباشند .طیف گستردهای از گونههای گیاهی حاوی
ساپونین در برگ ،ریشه ،ساقه ،دانه ،پوست ،میوه و شکوفه میباشند.
این ترکیبات گیاهی دارای ساختار استروئیدی یا تریپونوئیدی با زنجیره
جانبی قندی میباشند .اثر مثبت فیتواستروژنها ازجمله فیتواسترولها
بر رفتار تولیدمثلی مهرهداران آبزی گزارش شده است ( Bucholtzو
همکاران2008 ،؛  Millerو  .)2004 ،Ankleyبلوغ و ساختار بافتی
تخمدان ماهیان تحت تأثیر عواملی مانند طول روشنایی روز ،درجه
حرارت محیط ،آب و تغذیه تغییر میکند ( Baparyو ،Fainuulelei
 .)2009تعیین دقیق و علمی کیفیت عملکرد تولیدمثل منجر میشود
که خود در تصمیم گیریهای شیالتی بهویژه در بخش کنترل تولیدمثل
ماهی نقش مهمی را ایفا میکند ( Bucholtzو همکاران .)2008 ،در
مطالعه حاضر نتایج حاصل از مطالعات بافتشناسی نشان داد که گناد
ماهیان مولد (نر و ماده) تغذیهشده با سطوح مختلف عصاره گیاهی
گزنه در مرحله  4رسیدگی قرار داشتند .تاکنون در خصوص اثر گیاه
گزنه بر فیزیولوژی تولیدمثل در آبزیان گزارشی نشده است اما همان
طورکه قبالً نیز اشاره شد در مطالعاتی که بر موشهای آزمایشگاهی
صورت گرفت ،اثر منفی گیاه گزنه تنها بر اندام جنسی نر موشهای
آزمایشگاهی گزارش شد .اما در مطالعات انجامشده بر سایر گیاهان
ازجمله مطالعاتی که بر اثر استفاده از جیره غذایی حاوی عصاره گیاهی
( )Sesamum indicumبر مولدین ماده گربهماهی آفریقایی صورت گرفته
است ،بهبود عملکرد رشد ،بهبود شاخصهای گنادی و شاخصهای
تولیدمثلی در ماهیان تغذیهشده با عصاره گیاهی مشاهده شد (Dada
و 2012 ،Adeparusi؛  Dadaو  .)2011 ،Ebhodagheدر مقابل نتایج
مطالعه حاضر ،مطالعات دیگری نیز افزایش شدت تغییرات بافتی با
افزایش سطح عصاره گیاه پاپایا در جیره غذایی مولدین تیالپیای نیل
نسبت به گروه شاهد گزارش شده است ( Rajiو همکاران2005 ،؛
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 Lucidietو همکاران .)2003 ،نکته قابلتوجه این است که در بررسیهای
انجام شده ،زمانیکه عصاره گیاهی پاپایا از زمان جذب کیسه زرده به
الرو ماهی تیالپیای نیل خورانده شد نسبت به زمانیکه ماهیان با وزن
متوسط  40گرم بعد از بلوغ جنسی ( Abbasو  )2011 ،Abbasبا جیره
غذایی عصاره گیاهی تغذیه شدند ،تغییرات بافتی بارزتر بود .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که عالوه بر میزان دوز مصرفی عصاره و مدت زمان
دوره پرورش ،سن ماهیان نیز بر شدت بروز تغییرات بافتی مؤثر میباشد.
تغییرات هورمونهای جنسی :در ماهیان استخوانی رشد و
رسیدگی تخمکها شامل مراحل مختلفی است که این مراحل تحت
کنترل هورمونهای مختلفی نظیر هورمونهای گنادوتروپین ،پروژسترون،
تستوسترون و استرادیول میباشند ( Leeو  .)2011 ،Yangپایش غلظت
هورمونهای استروئیدی جنسی و پروفیل آنها ابزار سودمندی جهت
مطالعه اثرات برخی مواد مداخلهگرهای غدد درونریز در جمعیتهای
طبیعی است ( Spanoو همکاران .)2004 ،هورمونهای استروئیدی
برخالف هورمونهای یپپتیدی که در وزیکول ترشحی انباشته میشوند
فقط متناسب با نیاز ساخته و ترشح خواهند شد .فیتواستروژن باعث
اثرات منفی بر تولیدمثل و تولید استروئید در مهرهدارن مختلف شده
است ( Opałkaو همکاران .)2004 ،در مورد غلظت تستوسترون،
 Friendmanو  )2001( Baronنشان دادند که کاهش غلظت تستوسترون
به علت اثر ممانعتی عملکرد سلول الیدیگ بوده است .در ماهیان نر
تغذیه شده با جیرههایغذایی محتوی عصاره گزنه اختالف معنیداری
در غلظت تستوسترون پالسما بین تیمارها مشاهده نشد (.)P<0/05
برطبق نتایج تحقیق حاضر ،سطوح هورمون -17آلفا هیدروکسی
پروژسترون (نانوگرم بر میلیلیتر) در مولدین ماده در تیمار تغذیهشده
با عصاره گزنه در سطح  2گرم در کیلوگرم غذا بیشتر از سایر تیمارها
بود ) .(P>0/05نتایج این مطالعه با نتایج  Zhangو همکاران ()2002
مبنی بر اثر فیتو استروژنی جینستین بر ماهی مداکا )(Oryzias latipes
مطابقت دارد.
بهنظر میرسد که اثر فیتواستروژنها بسته به گونه ،شرایط
تولیدمثلی ،مدتزمان قرار گرفتن در معرض آن ،روش وارد شدن به
بدن (جیره ،تزریق ،آب) و دوز مصرفی دارد .همچنین نکتهای که حائز
اهمیت میباشد این است که باتوجه به کاربرد بسیاری از گیاهان از
جمله گزنه ،آلوئهورا ،بومادران و ...بهعنوان محرک ایمنی در آبزی
پروری ،باید اثرات سایر ترکیبات موجود در گیاهان (فیتواستروژنها)
که ممکن است خاصیت ضداستروژنی و منفی بر عملکرد تولیدمثل
داشته باشند مدنظر قرار داده شود و قبل از تجویز این گیاهان برای
بخش تکثیر و یا پرورش ماهیان ،ترکیبات مؤثره موجود در گیاهان
مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد.
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