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چکيده

در اي�ن مطالع�ه اثرات تزریق اووافکت ( )GnRHaبر برخي خصوصیات زیس�ت شناس�ی مني (طول دوره تحرک اس�پرم ،درصد تحرک
اس�پرم ،اس�پرماتوکریت ،تراکم اس�پرم ،حجم اس�پرم ،pH ،سديم ،پتاسيم ،كلس�يم ،منيزيم ،پروتئين كل ،كلس�ترول و گلوكز) در زير
گونههاي ماهیان Carassius auratus gibelioقرمزس�اده ،دم چادری ،چهاردم و چهاردم دم چادری از هر تيمار  10مولد مورد بررس�ی
قرار گرفت .هورمون  GnRHaمخلوط شده با دامپریدون به میزان 10میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن مورد استفاده قرار گرفت .بين
 pHدر تیمارهای مختلف اختالف معنيداري وجود داش�ت ( ،)P <0/01به گونهاي كه در تيماراول(س�اده) باالترین  pHاندازه گیری ش�د
( .)8/88± /42بين طول دوره حرکت و درصد اس�پرمهای متحرک در تیمارهای مختلف مولدين ماهي قرمز اختالف معنيداری مش�اهده
شد ( ،)P <0/05به گونهاي كه طول دوره حرکت و درصد تحرک در تیمار اول (ساده) نسبت به سایر تیمارها باال تر بود (83/65± 21/05
و  88/19± 5/65به ترتیب) ،در صورتی که اسپرماتوكريت ( )%و تراكم اسپرم ( ×109عدد) در تیمارهای سوم (چهاردم) و چهارم (چهاردم
دم چادری) نس�بت به س�ایر تیمارها باال تر بود ( 53/38±5/66و  7/81 ±1/58به ترتیب) .همچنین باالترین حجم اس�پرم در تیمار اول
اندازه گیری ش�د ( 0/92± /46ميليليتر) .بين غلظت يونهای س�ديم ،پتاسیم و کلس�یم در تیمارهای مختلف اختالف معنيداري وجود
نداشت ( .)P <0/05در صورتی که باالترین غلظت یون منیزیم در تیمار چهار اندازه گیری شد ( 1/57±0/26میلی مول در لیتر) .همچنین
بين میزان کلس�ترول و پروتئین کل در تیمارهای مختلف اختالف معنيداري مش�اهده نش�د ( .)P <0/05در صورتی که باالترین میزان
گلوکزدر تیمار چهار اندازه گیری شد ( 0/30 ±0/33میلی گرم در دسی لیتر) .از اين تحقيق ميتوان نتيجه گرفت هورمون  GnRHaتاثیر
معنیداری روی ترکیبات مني در ماهی قرمز ساده و چهاردم دم چادری نسبت دم چادری و چهاردم دارد.
كلمات كليدي :ماهي قرمز ،اووافکت ،مني؛ پارامترهای اسپرم شناختی ،پارامترهای بیوشیمیایی
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(پژوهشوسازندگی)

... اثرات هورمون اووافكت

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 83 pp: 9-17

The effects of ovafact (GnRHa) on biological characteristics of semen in commons, comets, wakins and fantails
goldfish (Carassius auratus gibelio)
By: Vahid Zadmajid, Dept. of Fisheries, Faculty of Sciences, Gorgan, University of Agricultural Science and Natural
Resourses,(Corresponding Author, Tel: +989144824228) M. R. Imanpoor, Dept. of Fisheries, Faculty of Sciences,
Gorgan, University of Agricultural Science and Natural Resourses, M. Sudagar, Dept. of Fisheries, Faculty of Sciences, Gorgan, University of Agricultural Science and Natural Resourses, A. shabany, Dept. of Fisheries, Faculty of
Sciences, Gorgan, University of Agricultural Science and Natural Resourses
In this study, the effect of hormon Ovafact (GnRHa) on biological semen characteristics (motility duration, percentage
of motile spermatozoa, spermatocrit, sperm density, milt volume, pH, Na+, K+, Ca+, Mg2+, total protein, cholesterol
and glucose) in sub species commons, comets, wakins and fantail goldfish (Carassius auratus gibelio) males was
compared. From each treatment ten males has been investigated. Fish injected with with 10μg kg−1 GnRHa combined
with domperidone. There was a highly significant difference of seminal plasma pH among treatments (p<0/01), as the
highest value of pH observed in commons treatment (8.88±0.42). There were a highly significant difference in percentage of motile spermatozoa and motility duration among treatments (p<0/05) as the highest value percentage of motile
spermatozoa and motility duration observed in commons treatment (83.65± 21.05, 88.19±5.65 respectively). While the
highest value of spermatocrit (%) and sperm density (×109 number) observed in waking and fantail treatments (53.38±
5.66, 7.81± 1.58 respectively). Also the highest value of milt volume observed in commons treatment (0.92± 0.46 ml).
But there were no significant difference in Na+, K+, Ca+ among treatments (p>0/05), While the highest value of Mg2+
observed in fantail (1.57±0.26 mmol/l). Likewise there were no significant difference in total protein and cholesterol
among treatments (p>0/05), While the highest value of glucose observed in fantail (0.3± 0.33 mg/dl). The present study
demonstrated that GnRHa have been more effective on biological characteristics of semen in commons and fantail than
comet and wakins.
Keywords: Glucose, Insulin, Food intake, Chicken.

 از هيپوفي��ز در نتيجه عدم تواناییGTHباعث عدم رهاس��ازي هورمون
.)13(اس��پرم ریزی در نره��ا و کاهش کیفیت و کمیت اس��پرم میگردد
راهکرده��ای زیادی برای غلبه بر این ناتوانی تولید مثلی در ماهيان وجود
دارد از جمله دستکاری سیستم درون ریز که با استفاده از انواع هورمونها
 پروژسترون، استروژن،کتوتستوس��ترون11 ،GnRH، HCG همچون
 ازدس��ته هورمونهایGnRH .و عص��اره هیپوفیز امکانپذیر میباش��د
 که تاثیر بس��یار زیادی روی رهاس��ازی هورمونهای،پپتیدی میباش��د
 ب��ه ص��ورتGnRH  هورم��ون.)23( ) داردGTHs( گنادوتروپی��ن
موفقیتآمی��زی در ماهیان آب ش��یرین و دریایی در ایران و س��ایر نقاط
 تحقيق صورت.)23 ،18 ،3 ،2( .جهان مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت
 در قزل آالي رنگينكمان،)1381( گرفته توس��ط درافش��ان و همكاران
 تركيبي فعالGnRHa ) نش��ان داد كهOncorhynchus mykiss(
و موثر جهت القاي رس��يدگي و همزماني رس��يدگي در مولدين اين گونه
 نشان داد، و همكارانPaykan Hyrati  همچنين مطالعات.)2( ميباشد
 موجبات تكثير موفقيت آميز ماهي سفيد درياي خزرGnRHa كه هورمون
 مطالعات صورت.)18() را فراه��م م��ي آوردRutilus frisii kutum(
 نش��ان میدهد ک��ه هورمون2004 ، و هم��کارانLim گرفت��ه توس��ط
 و درGTH  از طری��ق تاثی��ر بر غده هیپوفی��ز باعث افزای��شGnRH

10

مقدمه

 از خان��واده کپ��ور ماهیانCarassius auratus gibelio ماه��ی
 خانواده ماهی قرمز بسیار متنوع و از انواع زیادی تشكيل شده،میباش��د
، سرسختی.است و بیشترین طرفداران این ماهیها در ژاپن و چین هستند
مقاوم��ت و زیبایی این ماهیها باعث ش��ده اس��ت روز ب��ه روز طرفداران
بیش��تری پیدا کنند و هر روز کارشناسان پرورش ماهی با استفاده از علم
 تا کنون. نژادها و گونههای جدی��دی را تولید میکنند،ژنتی��ک و وراثت
 که فقط چند گونه از آنها. نوع ماهی طالیی بوجود آمده است100 حدود
،به ایران آورده ش��دهاند که تمام آنها با موفقیت تکثیر و پرورش یافتهاند
 از آن جمله میتوان به.از این ماهی نژادهای فراوانی گرفته ش��ده اس��ت
 چش��م تلسکوپی و چندین گونه، سر مرواریدی، س��ر شیری،دم چادری
 ماهی قرمز با فرهنگ و عقاید مردم در سراس��ر جهان.دیگر اش��اره کرد
.)1(عجین ش��ده و یک ماهی بس��یار مه��م به لحاظ اقتصادی میباش��د
 اس��پرم ریزی و تخمریزی در شرایط،در بس��ياري از ماهيان اووالس��یون
پرورش��ی به صورت کامل صورت نمیگي��رد و تزریق هورمون برای القای
تخمریزی و اس��پرم ریزی و همزمانی آزاد س��ازی گامتها در کارگاههای
 عملك��رد ناقص تولید مثلی.)23(پرورش ماهی امري ضروري میباش��د
 که،ممکن اس��ت در نتیجه شرایط نامناسب محیطی نظير استرس باشد
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نتیجه افزایش حجم اس��پرم میشود( .)13در بسیاری از ماهیان از جمله
خانواده کپور ماهی��ان دوپامین به عنوان عامل ممانعتکننده تکثیرنقش
مهم��ی در جلوگیری از آزاد س��ازی  GTHاز هیپوفی��ز دارد و یا توانایی
 GnRHتجویز ش��ده برای افزایش رهاسازی  GTH-IIاز طریق کاهش
حساسیت گیرندههای سلولی در سطح هیپوفیز را شدیدا ً کاهش میدهد.
برای غلبه بر این مش��کل میت��وان به همراه تزری��ق  GnRHaاز آنتی
دوپامینهای پیموزاید ،دامپریدون و متوکلوپرآمید استفاده کرد ( .)23در
صنعت آبزي پروري توجه به كيفيت تخم يا الرو نس��بت به اسپرم بيشتر
ميباش��د اين درحالي اس��ت كه كيفيت هر دو گامت (اسپرم و تخمك)
روي موفقي��ت لقاح و بقاي الروها موثر ميباش��د( .)19یکی از مهمترین
مش��كالت در پرورش کپور ماهيان بدست آوردن گامتهای با کیفیت باال
است .با مطالعه صورت پذیرفته توسط  Tekinو همکاران در سال 2003
مشخص شد که کیفیت باالی گامتها در تولید الروهاي با کیفیت مناسب
در تفریخگاههای ماهی بس��یار موثر است و میتواند راندمان لقاح و تکثیر
مصنوعی در ماهیان را افزایش دهد (.)21
س��من یا میلت از اس��پرماتوزا و پالسمای منی تش��كيل شده است،
پالس��مای منی دارای ترکیباتی میباش��د که بعضی از ای��ن ترکیبات از
اسپرماتوزا نگهداری میکنند و بعضی دیگر رابط بین سیستم تولید مثل و
اسپرماتوزا هستند ( .)18پالسمای منی محیطی را برای تغذیه ،حفاظت و
تکامل اسپرماتوزئید بوجود می آورد که خود توسط بیضه و لولههای اسپرم
بر ساخته میشود .در پستانداران ترکیبات پالسمای منی به خوبی مطالعه
ش��ده اس��ت اما مطالعه روی ترکیبات منی در ماهیان در دهههای اخیر
ش��روع شده اس��ت .دانش تفاوت كيفي بين اسپرم در ماهيان نر ميتواند
ب��ه مديريت س�لامت ژنتيكي مولدين به كار رفت��ه كمك كند به همين
دليل بهتر اس��ت قبل از لقاح ،خصوصيات اس��پرم هر ماهي نر مش��خص
باشد(.)21
براي اين كار ميبايست بيوماركرهاي كيفي اسپرم كه مستقيماً روي
توانايي لقاح موثرند ،مشخص ش��ود .اين پارامترها شامل اسپرماتوكريت،
تراكم اسپرم ،اسيديته ،تركيب ش��يميايي پالسماي سمينال ،طول دوره
حركت و چندين مولفه ديگر ميباشد (.)19
ه��دف از این مطالعه بررس��ی اث��ر اووافک��ت ( )GnRHaبر برخي
خصوصیات زیست شناسی مني (طول دوره تحرک اسپرم ،درصد تحرک
اس��پرم ،اسپرماتوکریت ،تراکم اسپرم ،حجم اسپرم ،pH ،سديم ،پتاسيم،
كلسيم ،منيزيم ،پروتئين كل ،كلسترول و گلوكز) در زيرگونههاي ماهیان
 Carassius auratus gibelioقرمزس��اده ،دم چ��ادری ،چه��اردم و
چهاردم دم چادری میباش��د ،تا بتوانیم مدیریت بهتری در هنگام تکثیر
این زيرگونههاي با ارزش داشته باشیم.

مواد و روشها

مولدين و تهیه نمونه

اين تحقيق در طي ماههای اس��فند  1385و فروردین ،اردیبهش��ت و
خرداد  1386در مركز تحقيقات آبزي پروري دانش��گاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،دانش��كده ش��یالت واقع در پردیس صورت گرفت.
تعداد  100عدد ماهی مولد قرمز نر هم س��ن (با ميانگين طول کل 1/75
 22/3 ±س��انتیمتر و با ميانگين وزن  56/16 ± 22/07گرم) جهت انجام
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مراحل آزمایش از مراکز تکثیر ماهیان زینتی در استان گلستان تهیه شده،
در  15اسفند ماه به مركز تحقيقات آبزي پروري دانشكده شیالت منتقل
گرديد و ماهیان در حوضچههای و نيرو با هوادهي مالیم تا اوایل اردیبهشت
نگهداری ش��دند .در نهایت ماهیان به چهار تيمار قرمزساده ،دم چادری،
چهاردم و چهاردم دم چادری تقس��يم شده و در هر تيمار  10ماهي بطور
جداگانه مورد بررسي قرار گرفت .به همه گروه ها به میزان 10میکروگرم
به ازای کیلوگرم وزن بدن هورم��ون اووافكت (GnRHa)،(Glu-His-
 )Tyrp-Ser-Tyr-Gly-Trp-Leu-Pro-Gly) (NH2ب��ه صورت
عضالن��ي و در ناحيه پش��تي تزریق بعمل آمد [ .]23بعد از گذش��ت 24
س��اعت از زمان تزریق پس از خشک کردن منفذ تناسلی بدون آلودگی با
آب یا ادرار ،با فشار مالیم به ناحیه شكمي از ماهیان مولد نر اسپرم گیری
بعمل آمد(.)7
آناليز حركتي اسپرم

براي ش��روع حركت ،اس��پرم با محلول فعال كنن��ده (آب مقطر) به
نس��بت  1:2000رقيق ش��د و پارامتره��اي حركتي اس��پرم بالفاصله (با
تاخير زماني كمتر از 7ثانيه) بعد از ش��روع فعاليت اسپرم تا زمانيكه 100
درصد اسپرمها غيرمتحرك شدند توسط میکروسکوپ متصل به دوربين
(استرئومیکروسکوپ) ثبت و روي صفحه مانيتور نشان داده شد ،در ادامه
با اس��تفاده از نرم اف��زار  Adobe premeierهر ثانيه به  6فريم تبدیل
شد و با مقایسه دو فريم متوالي ،درصد اسپرمهاي متحرک محاسبه شد.
ب��راي اندازهگيري مدت زمان حركت اس��پرم ،زمان تحرك از لحظه فعال
شدن تا زمانيكه همه اسپرمها از حركت باز ايستادند اندازهگيري شد()22
و مشاهدات در دمای اتاق ( 20-22سانتیگراد) صورت گرفت.
اندازهگيري اسپرماتوكريت

براي اندازهگيري اس��پرماتوكريت ،س��من در دس��تگاه س��انتريفيوژ
( )USA ,275.CAT.NOب��ا  3000دور در دقيق��ه در م��دت زمان 8
دقيقه در لولههاي ميكرو سانتریفوژ شده سپس با استفاده از هماتوكريت
خوان ( )U.S.A ,2201.I.E.C.CAT.NOدرصد اس��پرم به پالس��ماي
سمينال اندازهگيري شد ( .)10براي اين منظور ميانگين  10نمونه اسپرم
(در سه تكرار) به عنوان مقدار اسپرماتوكريت ثبت شد (.)20
اندازهگيري تراكم اسپرم

تراکم اس��پرم ب��ا روش اس��تاندارد هماس��یتومتری ب��ا رقيق كردن
اس��پرم به نس��بت  1:2000و با استفاده از ميكروس��كوپ فاز كنتراست)
( Leica- Gallen-III. CCD-Gp240زمينه س��ياه با درشت نمايي
 10اندازهگيري شد و با واحد  ×109در هر میلی لیتر سمن محاسبه شد.
اندازه گیری  pHمایع اسپرمی

نمونههاي اسپرم درون ویالهای  1/5میلیلیتری ریخته شد .نمونهها
ابتدا در دور 500به مدت  2دقیقه و بعدا ً در دور  3000به مدت  10دقیقه
سانتریفیوژ ( )England 13-1 sigmaشدند ( ،)14بعد از سانتریفیوژ،
پالس��مای منی که در قسمت باالی ویال قرار گرفته بود (سوپر نتنت) به
درون ویالهای جدید  1ميليليتر ریخته ش��د و  pHبوس��یله پی.اچ متر
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اثرات هورمون اووافكت ...

اندازه گیری گلوکز،کلسترول (طول موج  546نانومتر)

( )Iran, T.S.CO, 462-pHاندازهگیری گرديد.

جدول -4روش آماده کردن نمونه (اس�تاندارد) و بالنک جهت اندازهگیری گلوکز،کلس�ترول
مایع اسپرمي ماهی قرمز

اندازهگیری حجم اسپرمدهی

برای این منظور با اس��تفاده از س��رنگ انسولین يك ميلي ليتر حجم
اسپرمدهی ماهیان اندازهگیری شد.
اندازه گیری یون کلسیم (طول موج  575نانومتر)

اسپرمي ماهی قرمز

عامل

استاندارد

شاهد

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

پالسمای اسپرمی

20

-

-

استاندارد

-

20

-

معرف رنگزا

100

100

100

( ×10جذب استاندارد  /جذب نمونه ) = غلظت کلسیم پالسماي اسپرمي

اندازه گیری یون منیزیم (طول موج  520نانومتر)

جدول -2روش آماده کردن نمونه ،ش�اهد واس�تانداردجهت اندازه گی�ری یون منیزیم مایع
اسپرمي ماهی قرمز

عامل

نمونه

استاندارد

شاهد

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

پالسمای اسپرمی

10

-

-

استاندارد

-

10

-

آب مقطر

-

-

10

محلول آماده به کار

1000

1000

1000

اندازه گیری پروتئین کل (طول موج  540نانومتر)

جدول  -3روش آماده کردن نمونه ،ش�اهد و اس�تاندارد جهت اندازه گیری پروتئین کل مایع
اسپرمي ماهی قرمز

عامل

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

-

10

نمونه

شاهد

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

(میکرولیتر)

استاندارد

20

-

-

پالسماي اسپرمي

-

20

-

معرف مخلوط شده 1و2

1000

1000

1000

( ×6جذب استاندارد  /جذب نمونه) = غلظت پروتئين پالسماي اسپرمي

(پژوهشوسازندگی)

آب مقطر

10

-

معرف

1000

1000

( ×100جذب استاندارد  /جذب نمونه) = غلظت گلوكز پالسماي اسپرمي
( ×200جذب استاندارد  /جذب نمونه) = غلظت كلسترول پالسماي اسپرمي

اندازهگیری ترکیبات بیوشیمیایی پالسمای منی

برای اندازه گیری کلس��یم ،منیزیم ،گلوکز ،کلس��ترول و پروتئین از
دستگاه اس��پکتروفتومتر (UV/VIS,Cambridge--WPA-S2000
 )UKبا اس��تفاده از کیتهاي کلس��یم ،منيزي��م ،پروتتئين كل ،گلوكز و
كلسترول (شرکت پارس آزمون) مطابق جداول زیر عمل شد (.)20
ب��رای اندازهگی��ری س��دیم و پتاس��یم از دس��تگاه فلی��م فتومت��ر
( )England ,7 Jenway pfpاس��تفاده شد ،برای این کار ابتدا میزان
جذب ش��عله تحت تاثیر غلظتهای مختلف اس��تاندارد خوانده ش��د و
توسط نرم افزار Excelمعادله رگرسیونی آن ترسیم و غلظتهای سدیم
و پتاسیم در پالسمای اسپرمی محاسبه شد.

روش تجزيه و تحليل

( ×2جذب استاندارد  /جذب نمونه ) = غلظت منیزیم پالسماي اسپرمي

استاندارد

عامل
پالسمای اسپرمی یا استاندارد

جدول  -1روش آماده کردن نمونه ،ش�اهد و اس�تاندارد جهت اندازه گیری یون کلس�یم مایع

نمونه

بالنک

نمونه یا استاندارد

شيوه نمونهبرداري به صورت تصادفي و در قالب طرح كام ً
ال تصادفي
صورت گرفت .دادههاي به دس��ت آمده در ارتباط با مدت زمان و درصد
حركت اس��پرم pH ،مايع اسپرمي ،اسپرماتوكريت ،تراكم اسپرم ،حجم
اسپرم ،سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم ،پروتئين كل ،كلسترول و گلوكز
در چهار گروه قرمزس��اده ،دم چادری ،چهاردم و چهاردم دم چادری به
كمك آزمون دانت در سطح  95درصد ( )α= 0/05توسط آناليز واريانس
يك طرفه ،با استفاده از نرمافزار  SPSSبا يكديگر مقايسه شدند.

نتایج

پارامترهای اس��پرم ش��ناختی (خصوصیات فيزيكي) و بيوشيميايي
منی ماهی سیم در جداول  3 ،2 ،1نمايش داده شده است.
پارامترهاي اسپرم شناختي مني
pH

نتايج آناليز واريانس و مقايسه ميانگين  pHبین تیمارهای مختلف
مولدين ماهي قرمز در جدول  5نش��ان داده ش��ده اس��ت .همانگونه كه
در جدول مش��اهده ميش��ود بين  pHدر تیماره��ای مختلف اختالف
معنيداري وجود داشت ( ،)P <0/01به گونهاي كه در تيمار اول (ساده)
باالترین  pHمشاهده شد.
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جدول -5آمار توصیفی پارامترهای اسپرم شناختی منی در ماهیان  Carassius auratus gibelioقرمزساده ،دم چادری ،چهاردم و چهاردم دم چادری

متغیرها

حجم اسپرم

pH

(میلی لیتر)

طول دوره حرکت
(ثانیه)

تراکم اسپرم ×109

اسپرماتوکریت

درصداسپرم

()%

متحرک()%

تيمار1

a

a

a

ab

a

c

(ساده)

8/88± /42

0/92± /46

83/65± 21/05

7/38± 3/67

88/19± 5/65

39/95± 10/08

تيمار2

ab

bc

ab

b

b

bc

(دم چادری)

8/61 ±0/26

/49 ±0/42

79/30 ±11/27

5/10 ±2/90

72/98 ±16/03

42/92 ±11/34

تيمار 3

b

ab

b

b

ab

a

(چهاردم)

8/43±/39

/60 ±0/43

63/38±9/62

5/03±2/24

83/82±11/53

53/38±5/66

تيمار4

b

c

ab

a

b

ab

(چهاردم دم چادری)

8/33 ±/28

0/22 ±/12

70/89 ±21/87

7/81 ±1/58

71/78 ±21/29

49/30 ±9/92

به سایر تیمارها باالتر بود.

طول دوره تحرك اسپرم و درصد اسپرمهاي متحرك

همانگونه كه در جدول  5مش��اهده ميشود بين طول دوره حرکت
و درصد اس��پرمهای متح��رک در تیمارهای مختلف مولدين ماهي قرمز
اخت�لاف معنيدار وجود داش��ت ( ،)P <0/05به گونهاي كه طول دوره
حرکت و درصد تحرک در تیمار اول (س��اده) نس��بت به س��ایر تیمارها
باالتر بود.

حجم اسپرمدهی

نتايج آناليز واريانس و مقايس��ه ميانگين حجم اسپرم بین تیمارهای
مختلف مولدين ماهي قرمز در جدول  5نشان داده شده است .همانگونه
كه در جدول مش��اهده ميش��ود بين حجم اسپرم در تیمارهای مختلف
اخت�لاف معنيداري وجود داش��ت ( ،)P <0/01به گونهاي كه در تيمار
اول (ساده) باالترین حجم اسپرم مشاهده شد.

اسپرماتوكريت و تراكم اسپرم

همانگونه كه در جدول  5مش��اهده ميش��ود بين اسپرماتوكريت و
تراكم اسپرم در تیمارهای مختلف مولدين ماهي قرمز اختالف معنيدار
وجود دارد ( ،)P <0/05به گونهاي كه اسپرماتوكريت و تراكم اسپرم در
تیمارهای سوم (چهاردم) و چهارم (چهاردم دم چادری) به ترتیب نسبت

پارامترهای بیوشیمیایی پالسمای اسپرمی
غلظت یونهای سدیم و پتاسیم

نتايج آناليز واريانس و مقايس��ه غلظت يونهای س��ديم و پتاس��یم

جدول -6آمار توصیفی ترکیبات یونی پالسمای اسپرمی در ماهیان  Carassius auratus gibelioقرمزساده ،دم چادری ،چهاردم و چهاردم دم
چادری

سدیم

متغیرها

(میلی مول در لیتر)

پتاسیم

(میلی مول در لیتر)

کلسیم

(میلی مول در لیتر)

منیزیم

(میلی مول در لیتر)

تيمار1

a

a

a

b

(ساده)

212/10± 33/72

18/65± 12/04

0/81± 0/48

1/24 ±0/32

تيمار2

a

a

a

ab

(دم چادری)

195/20 ±53/08

23/40 ±8/64

0/83 ±0/52

1/50±0/26

تيمار 3

a

a

a

ab

(چهاردم)

181/0±17/21

18/49±8/05

0/88±0/24

1/48±0/28

تيمار4

a

a

a

a

(چهاردم دم چادری)

220/20 ±65/56

16/63 ±9/76

0/49 ±0/41

1/57±0/26
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اثرات هورمون اووافكت ...

جدول -7آمار توصیفی ترکیبات آلی پالسمای اسپرمی در ماهیان  Carassius auratus gibelioقرمزساده ،دم چادری،
چهاردم و چهاردم دم چادری

متغیرها

پروتئین کل

(گرم در دسی لیتر)

گلوکز

(میلی گرم در دسی لیتر)

کلسترول

(میلی گرم در دسی لیتر)

تيمار1

a

b

a

(ساده)

0/010±0/03

0/020±0/05

0/90 ±0/03

تيمار2

a

b

a

(دم چادری)

0/130±0/08

0/020±0/04

0/09 ±0/07

تيمار 3

a

b

a

(چهاردم)

0/06±0/02

0/13±0/17

0/18±0/18

تيمار4

a

a

a

(چهاردم دم چادری)

0/02 ±0/03

0/30 ±0/33

0/14 ±0/09

پالس��مای اسپرمی بین تیمارهای مختلف مولدین ماهی قرمز در جدول
 6نشان داده شده اس��ت .همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود ،بين
غلظت يونهای سديم و پتاسیم در تیمارهای مختلف اختالف معنيداري
وجود نداشت (.)P <0/05
غلظت یونهای کلسیم و منیزیم

نتايج آناليز واريانس و مقايسه غلظت يونهای کلسیم و پتاسیم پالسمای
اس��پرمی بین تیمارهای مختلف مولدین ماهی قرمز در جدول  6نش��ان
داده ش��ده است .همانگونه كه در جدول مش��اهده ميشود ،بين غلظت
يون کلس��یم در تیماره��ای مختلف اختالف معنيداري وجود نداش��ت
( .)P <0/05در صورتی که بین غلظت یون منیزیم در تیمارهای مختلف
اختالف معنی داری وجود داش��ت ( ،)P <0/05به گونهای که باالترین
غلظت منیزیم در تیمار اول مشاهده شد.
گلوکز و کلسترول

نتايج آناليز واريانس و مقايس��ه میزان گلوکز و کلس��ترول پالسمای
اس��پرمی بی��ن تیماره��ای مختلف مولدی��ن ماهی قرم��ز در جدول 7
نش��ان داده شده اس��ت .همانگونه كه در جدول مش��اهده ميشود ،بين
می��زان گلوک��ز در تیمارهای مختلف اختالف معنيداري وجود داش��ت
( ،)P >0/05به گونهای که باالترین میزان گلوکز در تیمار چهار مشاهده
ش��د .در صورتی که بین میزان کلسترول در تیمارهای مختلف اختالف
معنی داری وجود نداشت(.)P <0/05

(پژوهشوسازندگی)

پروتئین کل

نتاي��ج آناليز واريانس و مقايس��ه ميانگين می��زان پروتئین کل بین
تیمارهای مختلف مولدين ماهي قرمز در جدول 7نشان داده شده است.
همانگونه كه در جدول مش��اهده ميش��ود ،بين میزان پروتئین کل در
تیمارهای مختلف اختالف معنيداري وجود نداشت (.)P <0/05

بحث

مطالعه حاضر نش��ان داد هورمون  GnRHaتاثیر معنیداری روی
ترکیبات اسپرمی در واریتههای مختلف ماهی قرمز دارد .طبق مشاهدات
این تحقی��ق هورمون  GnRHaبطور معن��ی داری باعث افزایش pH
مایع سمینال در تیمار اول (ساده) شد ( .) 8/88± 0/42که با تحقیقات
 Miuraو هم��کاران 1991 ،همخوانی دارد ،این محققین نش��ان دادند
که در گونه  Oncorhynchus masouهورمون  17آلفا 20-بتا-دی
هیدروکسی  4-پرگنن 3 -و  )20β-DP,17α( 1باعث افزایش pHدر
مجراي اسپرم بر ميشود که در نهایت موجب افزایش  cAMPدر اسپرم
ش��ده و زمينه ش��روع حرکت اس��پرم را فراهم مينمايد( .)15همچنين
 Clearwaterو  )1998( Crimگ��زارش كردند ك��ه تزريق هورمون
 GnRHaدر ماهي كفشك زرد باله ()Pleuronectes.ferruineus
باعث افزايش  pHپالس��ماي سمينال ميشود( .)9بنظر میرسد در این
تحقی��ق هورمون اووافکت از مس��یر افزایش هورمون دی هیدروکس��ی
پروژس��ترون تح��ت تاثی��ر آزادس��ازی  GTH-IIباع��ث افزایش pH
پالسمای اسپرمی ماهی قرمز میشود .در مجموع ماهیان مختلف عکس

14

شماره  ،83نشریه دامپزشكی ،تابستان 1388

العملهای متفاوتی نسبت به  pHاز خود نشان میدهند ،به گونهای که
 Alaviو  ،)2005( Cossonگزارش کردند که  pHمهمترین مشخصه
پالسمای س��مینال میباشد که روی پتانس��یل حرکتی در اسپرم کپور
ماهی��ان تاثیر میگذارد( .)4بين طول دوره حرکت و درصد اس��پرمهای
متح��رک در تیماره��ای مختلف مولدين ماهي قرم��ز اختالف معنيدار
وج��ود داش��ت ( ،)P <0/05به گونهاي كه ط��ول دوره حرکت و درصد
تحرک در تیمار اول (س��اده) نسبت به سایر تیمارها باالتر بود (21/05
 83/65±و  88/19± 5/65به ترتیب) ،در صورتی که اس��پرماتوكريت و
تراكم اسپرم در تیمارهای سوم (چهاردم) و چهارم (چهاردم دم چادری)
نس��بت به س��ایر تیمارها باالتر ب��ود ( 53/38±5/66و  7/81 ±1/58به
ترتیب) .همچنین باالترین حجم اس��پرم در تیمار اول اندازه گیری شد
( 0/92± /46میلیلیتر) Mylonas .و همکاران نشان دادند ،استفاده از
هورمون  GnRHaفرایند اسپرم ریزی را بطور معنیداری در گونههای
مختلف ماهی��ان بدون اینکه باعث کاهش تراکم ،تحرک و ظرفیت لقاح
اس��پرماتوزوآ ش��ود تحریک میکند ( .)16در این تحقیق مش��اهده شد
زیرگونه چهاردم دم چادری پایینترین حجم اس��پرم را نس��بت به سایر
زیرگونهها دارد ،در نتیجه باالترین تراکم اس��پرم راخواهد داش��ت ،که با
تحقیقات  Alaviو همکاران همخوانی دارد ،این محققین نش��ان دادند
درگونههايي كه حجم اس��پرم پايين ميباشد معموال جهت جبران حجم
كم اس��پرم واجد اس��پرمي با تراك��م باال ميباش��ند ( .)6از طرفی دیگر
 Vermeirssenو همکاران بیان کردند تراکم باالی اس��پرم در شرایط
اس��ارت میتواند پدیدهای مشکل ساز باش��د زیرا چسبندگی اسپرم باال
میرود و در هنگام ترکیب با آب جداس��ازی و ش��رایط تحرکی اسپرم با
مشکل مواجه می شود و چون طول دوره تحرک اسپرم پایین میباشد،
در نتیجه اس��پرم زمان کافی برای تحرک در این ش��رایط چس��بندگی
ب��اال پیدا نخواهد ک��رد در نهایت از بین میرود و تع��داد محدودی که
باقی میمانند به ش��رایط مورفولوژیکی ناقصی دچار میش��وند و توانایی
ورود ب��ه میکروپیل یا انتقال صفات ژنتیکی را از دس��ت میدهند (.)23
مطالعات  Haraldو همکاران ( )2001در گونههاليبوت اقيانوس اطلس
( ،)Hippoglossus hippoglossusنش��ان داد كه تزريق هورمون
 GnRHaباعث افزايش تراکم اسپرم از  2×1011به 6×1011اسپرماتوزوا
در ميلي ليتر س��من ميشود ( .)11در این مطالعه مشاهده شد که گونه
قرمز س��اده در مقایس��ه با زیرگونههای دم چ��ادری ،چهاردم و چهاردم
دم چ��ادری باالترین در صد تحرک را دارا میباش��د که این تحرک باال
می تواند در نتیجه حجم باالی اس��پرم و باال بودن  pHاسپرم این گونه
نسبت به سایر گونهها باشد .همچنین در این تحقیق به دلیل دو مرحله
اي ب��ودن تزریق  GnRHaبه فاصله زمانی  12س��اعت حجم اس��پرم
افزایش معنی داری داش��ت .تحقیقات درافش��ان و هم��کاران (،)1381
در قزل آالی رنگین کمان نش��ان داد که دو تزری��ق متوالی از هورمون
 GnRHaبه فاصله زمانی  12س��اعت ب��ه منظور حصول بهترین نتیجه
مناس��ب می باش��د ،در این حالت احتماالً اثر تزریق مقدماتی با تزریق
نهایی تشدید و تقویت میشود .افزایش غلظت تستوسترون سرم در 24
س��اعت پس از اولین تزریق که بیانگر اثر محرک  GnRHaبه تحریک
ترشح  GTHو در نتیجه تحریک گنادها به تولید استروئیدهای جنسی
(تستوسترون) میباش��د مويد این مسئله است( .)2مطالعات  Zoharو
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 ،)2001( Mylonasنش��ان داد تزریق یک مرحلهای  GnRHaباعث
کوتاه مدت ش��دن دوره اسپرم سازی میش��ود در صورتی که تزریق دو
مرحلهای این هورمون باعث طوالنی شدن دوره اسپرمسازی و در نتیجه
افزایش حجم اس��پرمدهی میشود و ثابت شده اسپرمی با حجم باال اگر
چه رقیق می باشد ولی در صد تحرک باالیی خواهد داشت (Lim .)24
و هم��کاران ( )2004گزارش كردند که هورمون  GnRHاز طریق تاثیر
بر غده هیپوفیز باعث افزایش  GTHو در نتیجه افزایش حجم اس��پرم
میش��ود ( .)13در این تحقیق بين غلظت يونهای س��ديم ،پتاس��یم و
کلسیم در تیمارهای مختلف اختالف معنيداري وجود نداشت (<0/05
 .)Pدر صورت��ی ک��ه بین غلظ��ت یون منیزی��م در تیماره��ای مختلف
اختالف معنی داری وجود داش��ت ( ،)P <0/05به گونه ای که باالترین
غلظت منیزیم در تیمار چهار اندازهگیری ش��د (1/57±0/26میلی مول
در لیت��ر) .مطالعات  Kowalskiو همکاران ( )2006در گونه اس��ملت
اروپای��ی ( )Osmelus eperlamus L.نش��ان داد ،تزری��ق هورمون
HCGتاثیری روی یونهای س��دیم و پتاس��یم مایع س��مینال در این
گون��ه ندارد ( .)12اطالعات در رابطه با عملکرد یون منیزیم در اس��پرم
ماهیان محدود می باش��د ،در م��ورد ماهیان خاویاری ثابت ش��ده ،اگر
غلظ��ت یون منیزیم به 15میل��ی مول در لیتر برس��د تاثیر منفی روی
تحرک اسپرم خواهد داشت ( .)4میتوان بیان کرد در زیرگونه چهار دم
دم چادری به علت  pHپایین و منیزیم باال طول دوره تحرک نسبت به
س��ایر زیرگونهها پایینتر میباشد .روابط آشکاری بین ترکیب پالسمای
س��مینال ،اسموالریته و مدت زمان تحرک اسپرم در ماهیان وجود دارد.
پارامترهای مختلفی مثل غلظت یونها (پتاسیم ،سدیم و کلسیم) فشار
اسمزی ،pH ،دما و نس��بت رقیقسازی روی حرکت اسپرم موثرند(.)5
مطالعات  Morisawaو همکاران در سال  1983نشان داد عامل اصلی
ممانعتکننده تحرک اس��پرم در آزاد ماهیان و ماهیان خاویاری پتاسیم
خارج س��لولی میباش��د ،در صورتی که یونهای پتاسیم سرعت حرکت
اس��پرم را در کپور معمولی افزایش میدهند ،اين نتايج اساس��اً نش��ان
ميدهد كه اس��پرم كپورماهیان نس��بت به آزادماهیان به يون پتاس��يم
حساس��يت كمتري دارد ،يونهایی مانند س��ديم ،كلس��يم و منيزيم اثر
بازدارندگي يون پتاس��يم را خنثي كرده و كاتيونهاي دو ظرفيتي نسبت
به سديم بسيار مؤثرترند ( .)17همچنین در این مشاهده شد بين میزان
کلسترول و پروتئین کل در تیمارهای مختلف اختالف معنيداري وجود
نداش��ت ( .)P <0/05در صورتی که بین گلوک��ز در تیمارهای مختلف
اختالف معنیداری وجود داش��ت( ،)P <0/05ب��ه گونهای که باالترین
میزان گلوکز در تیمار چهار اندازه گیری ش��د ( 0/30 ±0/33میلی گرم
در دس��ی لیتر) .اطالعات در مورد تركيبات آلي اس��پرم ماهيان محدود
ميباشد ،به گونهاي كه  Secerو همکاران ( )2004گزارش كردند نقش
پروتئين ،گلوكز و كلس��ترول در اسپرم ماهيان ناشناخته ميباشد .اندک
اطالعات صورت گرفته نش��ان میدهد پروتئين و كلس��ترول ميتوانند
نقش حفاظتي در اسپرم داشته باشد بخصوص در مورد تغييرات دمايي،
زماني اسپرم از مجراي اسپرم بر وارد محيط بيروني ميشود ،در صورتي
ك��ه گلوكز به عنوان ي��ك منبع ان��رژيزا در طي فرايند اسپرمس��ازي
ميتواند نقش داش��ته باش��د .همچنین مطالعات این محققین در ماهی
ق��زلآالی رنگینکم��ان ( )Oncorhynchus mykissنش��ان داد،
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