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بررسي بافت شناسي و روند رسیدگي جنسي تخمدان 
 Abramis brama orientalis )Berg 1905( ماهي سیم

بوسیله القاي LHRHa2 و آنتاگونیست هاي دوپامین 

چكید ه 
در پژوه�ش حاض�ر مطالعات بافتي به دنبال تقس�یم بندي ماهیان س�یم م�اده Abramis brama orientalis در 8 تیمار و در 
نتیج�ه الق�اي μg/kg LHRHa2 3، متوکلوپرامی�د mg/kg 5 و کلرپرومازین mg/kg 10، صورت پذیرفت. این تیمارها ش�امل 
تزری�ق انفرادي و ترکیبي ترکیبات مذکور، تیمار کنترل )بدون هیچ گونه تزریق( و ش�اهد )س�الین( بودند. نتایج تحقیق نش�ان 
دادند هر س�ه ترکیب آزمایش ش�ده در پژوهش حاضر داراي اثر تحریكي بوده و منجر به پیش�رفت رس�یدگي جنسي گردیدند. 
LHRHa2 طي تیمارهاي انفرادي و ترکیبي منجر به بلوغ اووس�یت ها گردیده و تغییرات کیفي در اووس�یت ها در طول القاء تخم 

ریزي به هم پیوستن واکوئل چربي به صورت یک واکوئل بزرگ و حل شدن دانه هاي زرده به علت افزایش فعالیت پروتئولیتیک 
در طول بلوغ نهایي صورت گرفت. متوکلوپرامید نیز منجر به تس�ریع رس�یدگي جنس�ي در اووسیت ها گردیده و اووسیت آمادة 
ورود به مراحل نهایي رس�یدگي جنس�ي و بلوغ ش�ده اس�ت، ولي کلرپرومازین تأثیر چشمگیري نداش�ته و از آنتاگونیست هاي 
 LHRHa2 ،ق�وي و اختصاص�ي دوپامین نمي باش�د هم چنین اندازه قطر اووس�یت ها در تیماره�اي متوکلوپرامی�د 810 میكرون
773 میك�رون، کلرپرومازین 680 میكرون، متوکلوپرامی�د+LHRHa2 545 میكرون، کلرپرومازین+LHRHa2 515 میكرون، 
متوکلوپرامید+کلرپرومازی�ن+LHRHa2 383 میك�رون و کنت�رل 379 میكرون بود و قطر تخمک ها در ه�ر یک از تیمارهاي 

  .)P >0/05( انفرادي، در مقایسة ترکیبات مذکور با تیمار کنترل اختالف معني دار ایجاد گردید

 Abramis brama orientalis آنتاگونیست دوپامین، سیم ،LHRHa2 ،کلمات کلید ي: رسیدگي جنسي
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مقد مه
ماهي س��یم یک ماهي نیمه مهاجر اس��ت )4(، معم��والً در خلیج ها، 
رودخانه ها و دریاچه ها زندگي مي کند )2(. ماهي س��یم یکي از ماهیان با 
ارزش اقتصادي دریاي خزر اس��ت که مصرف کننده اصلي آن مردم استان 
گیالن و به خصوص اهالي رش��ت مي باش��ند )5(، )ش��کل 1(. با توجه به 
اینک��ه زیرگونه س��یم Abramis brama orientalis به عنوان یکي 
از گونه هاي در حال انقراض در دریاي خزر معرفي ش��ده اس��ت، بنابراین 
عمده گزارش��ات در داخل کش��ور در جهت برآورد و حمایت ذخایر گونه 
مذک��ور از طریق روش هاي مختلف تکثیر ماهي س��یم صورت پذیرفت. با 
توجه به از بین رفتن ذخایر این گونه، ش��یالت ایران از س��ال 1369 کار 
تکثیر مصنوعي ماهیان مولد و رهاسازي بچه ماهیان این گونه را به تاالب 
انزلي آغاز نموده است، به طوریکه در سال 1382 میزان رها کرد نسبت به 
سال 1371 به میزان 2/9 برابر افزایش داشته است )6(. طي بررسي هاي 
به عمل آمده در سال 1349 مشخص شده که باالترین سن ماهیان سیم 
صید ش��ده مربوط به س��نین 3 و 4 سالگي )حدود 45 درصد( بوده است 
که این نش��انه صید غیر اصولي این ماهیان و تحت فشار بودن ذخایر این 
ماهي در س��ال هاي اخیر مي باشد )3(، بنابراین بیش از 90 درصد ماهیان 
صید شده در تاالب انزلي حتي فرصت یک بار تخم ریزي را هم نداشته اند 
)5(. ام��روزه فعالیت هاي مرتب��ط باتکثیر و پرورش آبزی��ان در دنیا و در 
کشور ما به عنوان یکي از فعالیت هاي اقتصادي مهم و قابل رقابت با دیگر 
فعالیت ها مطرح اس��ت. در حال حاضر با توجه به مطالعات انجام شده در 

زمینه امکان تولید آبزیان پرورش��ي در دنیا و در کشور ما، ظرفیت تعیین 
ش��ده براي آبزیان در تأمین پروتئی��ن حیواني ازطریق فعالیت هاي تکثیر 
وپرورش آبزیان رو به افزایش است. در ماهیان استخواني به خوبي شناخته 
شده که زرده سازي و رسیدگي نهایي اووسیت به وسیلۀ گنادوتروپین ها از 
طریق ترشح استروئیدها به وسیله سلول هاي فولیکولي اطراف اووسیت ها 
 ،)17α 20 وβ-Dp( در تعدادي ماهیان استخواني .)صورت مي گیرد )13
به عنوان یک )MIH )Maturation Inducing Hormone معرفي 
 MIH 20( به عنوان یکβ-S( Sciaenid Fish ش��ده است، اگرچه در
معرفي و مطالعه ش��ده است )GTH II .)20 رسیدگي نهایي اووسیت را 
بوسیله تکمیل ایجاد بلوغ تخمدان و بوسیلۀ تحریک سلول هاي فولیکولي 
 ،MIH یا MIS )Maturation Inducing Steroide( جهت سنتز
انجام مي دهد )15(. عملکرد رس��یدگي MIH در سطح اووسیت توسط 
فاکتور سیتوپالس��میک MpF ایجاد مي ش��ود )18(. در بیش��تر ماهیان 
استخواني سطح cAMp داخل سلولي در الیه هاي فولیکولي تخمدان به 
تحریک اس��تروئیدوژنز بستگي پیدا مي کند )8(. در پستانداران آزادسازي 
هورمون LH و FSH، بوس��یلۀ LHRH تحریک مي شود. این نوروپپتید 
از بخش هیپوتاالموس که به عنوان یک دکاپپتید شناس��ایي ش��ده است، 
آزاد مي شود )7(. در گونه هاي مختلف ماهیان استخواني مانند گربه ماهي 
آفریقایي، رس��یدگي اووس��یت و اووالس��یون حتماً تحت شرایط تکثیر و 
پرورش ماهي رخ نمي دهد )17(. این پژوهش با هدف گسترش اطالعات 
از روند رس��یدگي جنسي در نتیجۀ القاء ترکیبات تحریکي در ماهي سیم 
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Ovarian histological and sexual maturation study in bream Abramis brama orientalis ( Berg, 1905 ) through 
induce LHRHa2 and dopamine antagonists
By: S. Koohilai (Corresponding Author; Tel: +989128044487) and N. Khosropanah, Marine Biology Dept, 
Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Sh. Oryan,Biology Dept, Science Faculty, Tarbiat Moalem 
University, Tehran, H. Hosseinzadeh Sahafi, Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, M. Rezaian and 
Ferdos Ebrahimpoor, Histology Dept of Anatomy, Faculty of Vet Medicine, Tehran University, Tehran.
In the present study histological studies was conducted after the female Abramis brama orientalis was exposed to 
eight treatment phases in which LHRHa2 (3 μg/kg), Metoclopramide (5 mg/kg), and Chlorpromazine (10 mg/kg) 
were inoculated. The treatments were characterized by combined and solitary injections, control group (o injection), 
and experimental group (saline). The results showed that all three investigated compositions enjoy arousal effects 
which bring about sexual maturity. In both solitary and combined treatments LHRHa2 entailed oocyte maturity 
and qualitative developments among the oocytes occurred during the spawning period and fat vacuole as a macro 
vacuole and resolution of the vitelline took place due to improvements in the proteolitic activity during the final 
maturity phase. Metoclopramide fostered sexual maturity among the oocytes which have been ready to enter the last 
and final sexual maturity stage; however, Chlorpromazine did not have any significant impacts and thereby they are 
not identified as a powerful and special dopamine types. Oocyte diameter in treatments Metoclopramide :810μm, 
LHRHa2: 773μm,Chlorpromazine:680μm,Metoclpramide+LHRHa2:545μm,Chlorpromazine+LHRHa2:515μm,M
etoclopramide+Chlorpromazine+LHRHa2: 383 μm and Control: 379. 

Key words: Sexual maturation, LHRHa2, Dopamine antagonist, Abramis brama orientalis (Berg,1905)
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Abramis brama orientalis، انج��ام گردی��د و ب��ا توجه به کمبود 
تحقیقات و مطالعات کافي در این زمینه، س��عي بر آن شده که با استفاده 
از بررسي هاي میکروسکوپي روند رسیدگي جنسي در ماهي سیم تشریح 

گردد. 

 مواد و روش کار
مطالعات بافتي به دنبال تقس��یم بندي 64 عدد ماهي سیم ماده در 8 
 5 mg/kg 3، متوکلوپرامید μg/kg LHRHa2 تیمار و در نتیجه الق��اء
و کلرپرومازی��ن mg/kg 10، در اردیبهش��ت 1386 صورت پذیرفت. این 
تیمارها ش��امل تزریق انفرادي و ترکیبي ترکیب��ات مذکور، تیمار کنترل 
)بدون هیچ گونه تزریق( و ش��اهد )س��الین( بودند. ب��ه دنبال جواب دهي 
تعدادي از ماهیان، از سایر ماهیان به صورت انتخابي از هر تیمار برش هاي 
بافتي تهیه ش��د. عملیات بافت شناسي شامل تثبیت نمونه هاي بافتي در 
محلول بوئن که ش��امل ترکیبي از اس��ید پیکریک )به میزان 70 درصد(، 
اسید استیک )به میزان 5 درصد( و فرمالین )به میزان 25 درصد( مي باشد 
و مراحل تهیه نمونه هاي بافتي ش��امل آبگیري، ش��فاف سازي، آغشتگي، 
قالب گیري، برش گیري، رنگ آمیزي و مونته کردن است. سه مرحلۀ اولیه 
آبگیري، شفاف س��ازي و آغشتگي در دس��تگاه تمام اتوماتیک اتوتکنیکوم 
ص��ورت پذیرفت. ط��ي آبگیري بافت به ترتی��ب در آب مقطر، اتانول هاي 
'70 ، '80 ، '90، '95 درج��ه و دو اتان��ول مطلق یا '100 درجه، قرار داده 
شد. شفاف سازي شامل دو مرحله گزیلول بوده و آغشتگي بوسیله پارافین 
انجام گردید. قالب گیري نیز بوسیله پارافین جامدي که در درجه حرارت 
58 تا 60 درجه س��انتي گراد به حالت پارافین مایع در آمده و س��پس در 
قالب هاي مخصوصي که نمونه در آن قرار داده ش��ده است ریخته تا قالب 
بسته ش��ود، صورت گرفت. در ادامه برش گیري توسط دستگاه میکروتوم 
به ضخامت 6 میکرون انجام گردیده و نمونه مورد نظر بر روي الم س��وار 
ش��د )1(. رنگ آمیزي هماتوکس��یلین -  ائوزین  و در انتها نیز قرار دادن 
المل بر روي الم طي مرحله مونته کردن انجام شد )10(. سنجش اندازه 
قطر تخمک ها نیز با اس��تفاده از گراتیکول در درش��ت نمایي 10 صورت 
پذیرفت. به این ترتیب نمونه بافت جهت تش��ریح و بررسي آماده مشاهده 
در زیر میکروسکوپ گردید. در مشاهدات مقاطع بافتي از بزرگنمایي هاي 
20، 50، 100 و 200 استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماري شامل محاسبه 
میانگین ه��ا و آزمون T test( T( با اس��تفاده از نرم اف��زار SpSS انجام 

شد. 

نتایج 
اووس��یت هاي مرحله پیش هس��تکي: در مرحله پیش هستکي اولیه 
هس��تک ها به صورت پراکنده در داخل هسته قرار داشته و تقسیم کاهش 
کروموزومي در مرحله دیپلوتن شروع مي گردد اما زمان مرحله کروموزومي 
بسته به حرکت هسته ها و انواع گونه هاي مختلف فرق مي کند. در مرحله 
پیش هس��تکي ثانویه هس��تک ها در دیواره هس��ته به صورت منظم قرار 
گرفته اند. اولین رش��د اووس��یت ها در زمان کناري ش��دن هستک انجام 
مي گیرد، این مرحله داراي خصوصیات نشان دهنده جسم زرده اي بالبیاني 
در نزدیکي هسته مي باشد )این اووسیت ها به طور پراکنده و در تعداد کم 

بین اووسیت هاي رسیده قرار مي گیرند(، )شکل 2(. 

در مقاطع بافتي متعلق به تیمار کنترل جذب زرده کبدي و ذخیره آن 
در زرده سیتوپالس��م اووسیت، شروع مرحله زرده سازي را نشان مي دهد، 
قطر تخمک ها 379 میکرون مي باش��د )ش��کل 3(. اووس��یت هاي مربوط 
به تیمار متوکلوپرامید+کلرپرومازین+LHRHa2 ش��امل سیتوپالس��مي 
اس��ت که محتوي وزیکول هاي زرده اي و الیه سلول هاي فولیکولي است، 
سلول هاي تکا و گرانولوزا در ساخت استروئیدهاي تخمدان مؤثر مي باشند 
)شکل 4(  قطر تخمک ها 383 میکرون بوده و قطر تخمک هاي این تیمار 
در مقایس��ه با تیمار کنترل هیچ گونه اختالف معني داري را نشان ندادند 
 ،LHRHa2+در اووس��یت هاي متعلق به تیمار کلرپرومازین .)p<0/05(
کانال ه��اي روزنه اي میکروویلي هاي اووس��یت و س��لول هاي گرانولوزا با 
پوش��ش زرده در هم مي شوند، در نهایت اتصاالت با روزنه در سلول هاي 
غیر متجانس و متجانس با فولیکول هاي زرده تماس مي یابند )شکل 5(، 
قطر تخمک ها 515 میکرون مي باش��د و در مقایسه قطر تخمک هاي این 
 .)p<0/05( تیمار با تیمار کنترل، اختالف معني داري مشاهده نمي گردد
در نمونه هاي متعلق به تیمار متوکلوپرامید+LHRHa2، قطرات زرده اي 
به شکل توده اي افزایش یافته و حتي بیشترین قسمت فضاي سیتوپالسم 
را در نتیجه رش��د اووس��یت پُر مي کند )ش��کل 6(، قطر تخمک ها 545 
میکرون مي باشد و قطر تخمک هاي این تیمار در مقایسه با تیمار کنترل 

 .)p<0/05( نیز اختالف معني داري نشان نمي دهد
در اووس��یت هاي مرب��وط به تیم��ار کلرپرومازین، س��اختمان دیواره 
سلول هاي فولیکولي در طول تشکیل زرده کامل تر و پیچیده تر مي شود و 
ذرات به علت طوالني بودن فرایند جذب زرده اي و هم چنین تولید زرده، 
در ابعاد و س��ایزهاي مختلف مشاهده مي ش��ود )شکل7(، قطر تخمک ها 
680 میکرون مي باش��د و در مقایس��ه قطر تخمک هاي این تیمار با تیمار 
کنت��رل اخت��الف مؤثر و معني داري مش��اهده مي گ��ردد )p>0/05(. در 
نمونه هاي متعلق ب��ه تیمار LHRHa2، ابتدا مهاجرت وزیکول زاینده به 
س��مت قطب حیواني صورت مي گیرد )ش��کل 8(، تعداد دانه هاي زرده اي 
به ش��دت افزایش یافته و تش��کیل توده هاي بزرگ تر زرده اي را مي دهند. 
حف��رات که محل ذخیره چربي هس��تند در سیتوپالس��م ب��ه تعداد زیاد 
دیده مي ش��وند )ش��کل 9( قطر تخمک ها 773 میکرون مي باش��د و قطر 
تخمک هاي این تیمار در مقایس��ه با تیم��ار کنترل اختالف معني داري را 

 .)p>0/05( نشان مي دهد
در اووس��یت هاي متعل��ق به تیمار متوکلوپرامی��د نیز بزرگ و حجیم 
شدن اووسیت در اثر جذب آب کاماًل قابل مالحظه است. شروع و تکمیل 
دومین تقس��یم کاهش کروموزومي بعد از لق��اح آغاز مي گردد، همچنین 
دیوارة س��لولي ضخیم تر ش��ده و مناف��ذ کانال ها در آن ایجاد مي ش��ود، 
 ای��ن ویژگي باع��ث جذب ترکیب��ات زرده اي از خارج به داخل مي ش��ود 
)شکل 10(، قطر تخمک ها 810 میکرون مي باشد و در مقایسه تخمک هاي 
این تیمار با تیمار کنترل اختالف مؤثر و معني دار آماري مشاهده مي گردد 

)p>0/05( )جدول 1(.

بحث و نتیجه گیري 
 در پژوه��ش حاض��ر نمونه بافت��ي متعلق ب��ه تیم��ار متوکلوپرامید

mg/kg 5، اووس��یت رسیده اي مي باش��د که تجمع مقادیر زیادي ذرات 
ویتلین و چربي در داخل اووسیت صورت گرفته و به شکل توده هاي واحد 
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Abramis brama orientali شكل 1- مورفولوژي ماهي سیم

شكل 2- اووسیت مرحله II جنسي،
1: هسته، 

2: هس�تک ها، در مرحلة پیش هس�تكي ثانویه وجود دارند، چرا که هس�تک ها به 
ش�كل منظمي در بخش کناري هس�ته و س�لول هاي فولیكولي در اطراف اووسیت 

قرار دارند.
3: هستک ها در مرحلة پیش هستكي اولیه قرار دارند و به صورت منظم در دیواره 

داخلي هسته قرار دارند )100×(.

ش�كل 3- تصوی�ري از تخمک هاي در حال رش�دي اس�ت که در مراح�ل ابتدایي 
ویتلوژنز به سر مي برند.

1: هسته،
2: ذرات زرده،

3: الیه هاي فولیكولي، تعدادي ذرات ویتلین در سیتوپالسم قابل مشاهده هستند و 
مواد زرده اي در حال ورود به داخل سلول هستند. سیتوپالسم حاوي مواد زرده اي 

و سلول هاي الیة فولیكولي مي باشد، تیمار کنترل )20 ×(.

بررسي بافت شناسي و ...
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شكل4-  اووسیت در مرحله ابتدایي IV جنسي،
1: هسته،

2: مواد زرده اي،
3: الیه هاي فولیكولي،

4: اووس�یت مرحله II جنس�ي، در این مرحله مواد زرده اي همچنان در حال ورود 
به اووس�یت هس�تند و ذرات زرده اي در دیواره خارجي از طریق عبور از روزنه ها و 
پینوسیتوز وارد شده و از دیواره داخل از طریق میكروویلي ها به درون سیتوپالسم 
 )+3 LHRHa2) )μg/kg + 5 mg/kg( تخم�ک نفوذ مي کند، تیمار متوکلوپرامید

.)× 20( )10 mg/kg( کلرپرومازین

شكل 5- اووسیت هایي در اواسط مرحله IV جنسي،
1: ذرات زرده اي،

2: توده هاي چربي،
3: الیه ه�اي فولیكول�ي، در این مرحله ذرات زرده اي و چربي در س�لول اووس�یت 
تجمع یافتند و ورود هر چه بیش�تر این ترکیبات به داخل اووس�یت ها ادامه دارد، 

.)×50( )3 LHRHa2 μg/kg( + )10 mg/kg( تیمار کلرپرومازین

شكل 6- اووسیت هاي مرحله انتهایي IV جنسي،
1: هسته، 

2: ذرات زرده، دانه هاي زرده اي و ذرات چربي به تدریج در داخل اووس�یت افزایش 
یافته و به صورت توده هاي واحد و بزرگي تبدیل مي ش�وند و اووس�یت آماده ورود 
 + )5 mg/kg( به مراحل نهایي رس�یدگي جنس�ي مي گردد، تیم�ار متوکلوپرامید

.)× 50( )3 LHRHa2 μg/kg(
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شكل 7- اووسیت هاي رسیده،
1: مواد زرده اي،

2: توده هاي چربي،
3: الیه هاي فولیكولي، این اووسیت ها از مرحله IV جنسي عبور کرده و وارد مرحله 
نهایي و س�پري کردن بلوغ و رس�یدگي نهایي خود ش�ده اند، تیم�ار کلرپرومازین 

.)×100( )10 mg/kg(

ش�كل 8- این تصویر مرحله اي از حرکت هس�ته به س�مت قطب حیواني اس�ت و 
اووسیت در انتهاي مسیر بلوغ خود مي باشد.

1: هسته،
2: هستک ها،

3: ذرات ویتلین،
4: ذرات چربي، هس�تک ها به تعداد زیاد در داخل هس�ته قابل مشاهده هستند و 
اووسیت به طور کامل از توده هاي بزرگ زرده اي و چربي تشكیل شده است و ورود 
 LHRHa2( آب نی�ز به مقدار زیاد به داخل اووس�یت صورت خواه�د گرفت، تیمار

. )× 100( )3 μg/kg(

شكل 9- اووسیت بالغ و رسیده،
1:  ترکیبات و ذرات زرده اي،

2: توده  هاي چربي،
3: غشاء خارجي،

4: غش�اء داخل�ي، ذرات ویتلین به تدری�ج به صورت مجتمع ه�اي وزیكولي دیده 
مي ش�وند و ذرات چرب�ي هم به ص�ورت توده هاي عظیم چربي وج�ود دارند. تیمار 

.)× 200( )3 μg/kg( LHRHa2(

بررسي بافت شناسي و ...



شماره 84، نشریه دامپزشكي، پاییز 1388

  )پژوهش وسازند گی(37

شكل 10-  1: هسته،
2: هستک ها،

3: ذرات ویتلیني،
4: ذرات چرب�ي، تجم�ع مقادیر زی�ادي ذرات ویتلین و چربي در داخل اووس�یت 
صورت گرفته و به ش�كل توده هاي واحد درآمده، مهاجرت GV تكمیل مي ش�ود، 
هس�تک هاي فراواني نیز در داخل هس�ته قابل مشاهده هس�تند، اووسیت به طور 
کامل رسیده و در حال جذب آب و آماده ورود به مرحله V و تخلیه مي باشد، تیمار 

.)× 100( )5 mg/kg( متوکلوپرامید

جدول 1- مقایسه قطر تخمک هاي )میكرون( تیمار کنترل و هر یک از تیمارها

  .P >0/05 ،در جدول میانگین هایي که با * نشان داده شده است داراي اختالف معني دار هستند -
- در جدول قطر تخمک هاي تیمار کنترل با هر یک از تیمارها به صورت مجزا مقایسه گردیده است.  

تعدادمیانگین±SEMحداکثرحداقل

8/27227±320448379/264تیمار کنترل

)5 mg/kg( 33*11/368±640944810/416تیمار متوکلوپرامید

)3   μg/kg( LHRHa2 27*12/1376±640880773/328تیمار

)10 mg/kg( 27*12/4448±592800680/896تیمار کلرپرومازین

LHRHa2 + 9/468827±400640545/184تیمار متوکلوپرامید

LHRHa2 + 9/62433±416640515/872تیمار کلرپرومازین

LHRHa2+6/625630±320440383/4تیمار متوکلوپرامید + کلرپرومازین
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در آم��ده اند؛ از طرفي نمونه مورد نظ��ر در تیمار کنترل تخمک هاي در 
حال رش��دي اس��ت که در مراحل ابتدایي ویتلوژنز به سر مي برند و مواد 
 زرده اي در حال ورود به داخل س��لول هستند. بنابراین القاء متوکلوپرامید

)mg/kg 5( منجر به تسریع رسیدگي جنسي گردیده است. 
در طول رشد و نمو اووسیت گنادوتروپین ها باعث تحریک تخمدان و 
سپس تولید E2 مي شوند و تستوسترون نیز به عنوان پیش ساز استرادیول 
LHRHa2 مط��رح مي باش��د )19(. در نمون��ه باف��ت متعلق به تیم��ار 

)μg/kg 3( در تحقیق حاضر نیز اووسیت بالغ و رسیده اي است که در آن 
ذرات ویتلین به تدریج به صورت مجتمع هاي وزیکولي دیده مي ش��وند و 
ذرات چربي هم به صورت توده هاي عظیم چربي وجود دارند و در مقایسه 
آن با تیمار کنترل رس��یدگي اووس��یت قابل توجه و چشمگیر مي باشد، 
همچنی��ن در رابطه با ترکیب LHRHa در طي یک بررس��ي مش��خص 
گردید که این ترکیب داراي استفاده مؤثري جهت اووالسیون و تخم  ریزي 
در تعدادي از ماهیان تجاري مهم شامل تعدادي گونه هاي خانواده هامور 
 Cynoscion( ماهیان مي باش��د و در برخ��ي گونه ها مانند ق��زل آالي
nebulosus( و Sciaenops, ocellatus Red Drum ک��ه داراي 
اووس��یت هایي با رشد تکامل یافته مي باش��ند، یک تزریق منفرد یا ورود 
خوراک��ي LHRHa براي انجام اووالس��یون کافي اس��ت)14(. در نمونه 
 ،)3 μg/kg( LHRHa2+ )5 mg/kg( مرب��وط به تیمار متوکلوپرامی��د
دانه ه��اي زرده اي و ذرات چرب��ي ب��ه تدریج در داخل اووس��یت افزایش 
یافت��ه و به صورت توده هاي واحد و بزرگي تبدیل مي ش��وند و اووس��یت 
آمادة ورود به مراحل نهایي رس��یدگي جنس��ي و بلوغ مي گردد، همزمان 
با بلوغ اووس��یت نیز غشاي سلولي و غشاي ویتلیني دستخوش تغییراتي 
مي ش��وند که مهم ترین آنها ش��امل ایجاد دو الیه یکي به نام الیۀ خارجي 
)Zona externa( داراي طرح الیه الیه بوده و دیگري به نام الیۀ داخلي 
)Zona interna( که داراي س��اختمان زیگزاگ و یا آجري فرم اس��ت، 
مي باش��ند. Horvath و هم��کاران نیز در س��ال 1997 به یک تکنیک 
جدید از تحریک اووالس��یون در کپور ماهیان تجاري با اس��تفاده از کیت 
محتوي GnRHa، دس��ت یافتند. یک کی��ت Ovopel، حاوي آنالوگ 
GnRH پستانداران در دوز )μg 20 - 18( و آنتاگونیست دوپامین مانند 
متوکلوپرامی��د با دوز )mg/kg 10 - 8( مي باش��د )12(. در آزاد ماهیان 
GTH II در تحری��ک تولی��د )17α-OHprog(، بوس��یله الیه هتکا و 
تولید DHp )که اس��تروئید ایجادکننده رسیدگي در آزاد ماهیان است( 
بوسیله الیه گرانولوزا در حضور 17α-OHprog بسیار مؤثر است )11(، 
هم چنین الق��اء LHRHa به طور قابل مالحظ��ه اي در فصل تخم ریزي 
اس��تفاده   ،Flounder )pleuronectes americannus( ماه��ي 

مي شود )14(. 
 +)3 μg/kg( LHRHa2 در پ��روژه حاض��ر در ارتب��اط ب��ا تیم��ار
کلرپرومازین )mg/kg 10(+ متوکلوپرامید )mg/kg 5( نمونه مورد نظر 
ش��امل اووسیتي است که در مرحله ابتدایي IV قرار دارد، در این مرحله 
م��واد زرده اي همچنان در حال ورود به اووس��یت هس��تند، این درحالي 
است که رسیدگي اووسیت در تیمار مذکور به نسبت سایر تیمارها خیلي 
چش��م گیر و قاب��ل توجه نمي باش��د. در گلدفیش ها نیز تزریق��ات تنها یا 
چندگان��ه LHRH یا آنالوگ آن در دوزهاي مختلف نمي تواند س��رعت 

خیلي باالیي از اووالسیون ایجاد کند )9(. 

البت��ه گاهي در تزریق LHRHa ممکن اس��ت اثر معکوس نیز دیده 
ش��ود، اگرچه نتایج مثبت استفاده از ترکیب مذکور در تحریک مکرر بلوغ 
)س��ه بار در طول س��ه روز( به اثبات رس��یده اس��ت )13(، بروز این اثر 
معکوس شامل دو مرحله مي باشد مرحله اول مقدماتي بوده که در جریان 
آن کاه��ش تعداد گیرنده ه��ا اتفاق مي افتد و در نتیج��ه پپتیدهاي فعال 
بیولوژیک ذخیره ش��ده و این تراکم موج��ب توقف فعالیت گنادوتروپیني 
سلول هاي گنادوتروف مي گردد. مرحله دوم شامل کاهش فعالیت عملکرد 
ش��بکه هاي یون��ي بوده و در زماني اتفاق مي افتد ک��ه تعداد گیرنده ها به 
اندازه طبیعي خود بازگش��ته است )16(. بنابراین هر سه ترکیب آزمایش 
ش��ده در پژوه��ش حاضر داراي اث��ر تحریکي بوده و منجر به پیش��رفت 
رسیدگي جنسي گردیدند. LHRHa2 و متوکلوپرامید به شکل مؤثرتري 
عم��ل کردن��د در حالي که کلرپرومازین تأثیر خیلي چش��م گیري از خود 

نشان نداده و از آنتاگونیست هاي قوي و اختصاصي دوپامین نمي باشد.  

سپاسگزاري
بدینوسیله از بخش بافت شناسي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران 
که در انجام این پروژه ما را همراهي نمودند، کمال تش��کر و سپاسگزاري 

را داریم. 
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