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  چكيده
پرداخته  )Trichogaster tricopterus(تخمدان ماهي گورامي سه خال  بافتيبررسي تاثير جنيستئين بر ساختار  بهاله قماين 
، mg/kg15/0 ا دوزهاي عضالني در معرض جنيستئين ب داخلصورت تزريق هاي نابالغ به. شش گروه از ماهياست

mg/kg 5/1 ،mg/kg 15  17وβ- .گروه  تيماري  روي ونموده گروه شم اتانول دريافت  در اين راستا استراديول قرار گرفتند
دو  گرفت. آزمون مقايسه دو به  شناسي مورد بررسي قراربرش تخمدان تهيه و از لحاظ بافت سپس. صورت نگرفتكنترل 

 mg/kgبا دوز  E2و  mg/kg 15/0در تيمار مربوط به جنيستئين با دوز  اووسيتبين ميانگين قطر ، Tukeyبر اساس آزمون 
ها در شمارش اووسيت ،Mann-Whitney). بر اساس آزمون >001/0Pنشان داد ( يداربا گروه كنترل اختالف معني 15/0

داري  مشاهده ه با گروه كنترل اختالف معنيدر مقايس mg/kg 15و  mg/kg 15/0 نمو در تيمار با جنيستئين و مراحل رشد
 .ها در تخمدان شدنمو اووسيت و داراي اثر استروژني بود و باعث افزايش رشد 15/0). جنيستئين در دوز >001/0P( شد

باعث  mg/kg 15دوز  در استراديول - 17βاستروژني از خود نشان داد. خواص آنتي mg/kg 15كه جنيستئين با دوز در حالي
جنيستئين داراي اثر  دست آمده،نتايج به بر اساس ها شد.نمو در اووسيت و باعث افزايش رشد 15/0در دوز و اهش ك

  اندازد. مي نمو اووسيت را به تاخير و در دوزهاي باال رشد E2همچنين استروژن  است.ني ژاسترونتيآدوگانه استروژني و 

  .شناسياستروژن، تخمدان، بافتفيتو ،جنيستئين گورامي سه خال، كلمات كليدي:
  

  
  مقدمه. 1

برداري از  تواند امكان بهره مطالعه فرآيند توليد مثل مي
الگوهاي طبيعي در تكثير و پرورش آبزيان را ايجاد نمايد 

شناسي  هاي بافت ). همچنين بررسي1394(آخونديان و همكاران، 
ل توجهي در اغلب موارد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم سهم قاب

شناسي توليد مثل ماهيان دارد. در اين  در كسب اطالعات زيست
شناسي در ارتباط با  هاي علم بافت ميان يكي از مهمترين حوزه
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شناسي  مكانيسم توليد مثل آبزيان، مطالعات ميكروسكوپي بافت
  ).1393گناد است (آژ و همكاران، 

اي از ها جهت تنظيم مجموعهسنتز و ترشح هورمون
 برعهده سيستم اندوكرين در ماهي شناختي زيستيندهاي فرآ

دار در سيستم اندوكريني يهاي معن. اگرچه برخي تفاوتاست
اما اساس زيربنايي  با پستانداران وجود دارد، مقايسهها در  ماهي

 Takatsuki(است ها بسيار مشابه پستانداران سيستم اندوكريني آن

and Yamaguchi, 2001(. ها به عنوان رو استفاده از آن از اين
هاي آزمايشي در مطالعه موضوعات اندوكريني كاربردهاي مدل

  زيادي دارد. 
اين قابليت را  EDC(1كننده اندوكرين (مواد شيميايي مختل

 داران تداخل پيدا كنند. ايندارند كه با سيستم اندوكرين مهره
شح، انتقال، اتصال و ها توانايي تنظيم يا قطع سنتز، ترمولكول

زا در بدن را دارند و به تبع آن بر رفتار هاي درونحذف هورمون
-Sassi( گذارندها از جمله انسان اثر ميبسياري از ارگانيسم

Messai et al., 2009( مواد شيميايي كه مختل كننده اندوكرين در .
هاي بالقوه  كننده توانند به عنوان مختل قطعا مي، ماهي هستند

رند ها مورد توجه قرار گي اندوكرين در پستانداران شامل انسان
)Takatsuki and Yamaguchi, 2001(.  يكي از بيشترين

تواند توسط تركيبات ته و ميمسيرهايي كه مورد مطالعه قرار گرف
EDC  ،هيپوتاالموسهورموني محور تحت تاثير قرار گيرد-

و جنيستئين به  )Millar and King, 1987( گناد است-هيپوفيز
 تواند اين محور را تحت تاثير قرار دهد. مي EDCك عنوان ي

هاي اصلي موجود در رژيم غذايي است جنيستئين از فيتواستروژن
و يك تركيب خوراكي ايجادكننده تغييرات هورموني و متابوليكي 

شناختي است ترين ايزوفالوون از نظر زيستو همچنين فعال
)Szkudelska and Nogowski, 2007( جنيستئين بسته به حاالت .

تواند اثرات استروژني و آنتي هورموني انسان و حيوان مي
  . )1384 ،يآذرم يي وبابا(استروژني داشته باشد 

جنيستئين اولين بار به عنوان عاملي براي نازايي در گوسفنداني 
 ,.Bennetts et al( كه با علوفه شبدر تغذيه شده بودند گزارش شد

1946( .Catherin  و همكاران)تاثيرات حاصل از رژيم  )2001
يندهاي اندوكريني آفر ني شده به وسيله جنيستئين را برغذايي غ
آالي رنگين كمان مثل ماهي قزل زايي و كارآمدي توليدگامت

در معرض قرار دادن با سال يك مدتبهها بررسي كردند. آن

——— 
1 Endocrine disrupting chemicals 

نشان دادند كه ، كمانآالي رنگينهاي استخواني قزلگونه
اند رشد و نمو توجنيستئيني كه در غذاي ماهي گنجانده شده مي

ها به تاخير ريزي را در مادهو تخمداده اي را در نرها شتاب بيضه
پاسخ استروژنيك داده شده به  )2002(همكاران  و Zhang. دانداز

مورد  )Oryzias latipes(جنيستئين را در ماهي مداكاي ژاپني 
دريافتند كه جنيستئين  )2006( و همكاران Ng. بررسي قرار دادند

هاي موجود در دانه سويا متابوليسم استروژن ايزوفالوون و ساير
  .كندرا در ماهي سالمون مهار مي

 Trichogaster(خال  ماهي گورامي سهحاضر پژوهش در 

trichopterus( رفته شد.گدر نظر  به عنوان يك مدل اندوكريني 
ر ايران تكثير و دها اع مختلف دارند و تعدادي از آنها انوگوارمي
 2هاي استخوانياين ماهي متعلق به رده ماهييابند. مي پرورش
جزاير ال به طور طبيعي در جنوب ويتنام و خگورامي سه .است
  ).Herder et al., 2012( شوديافت ميتايلند  3يسودا
بررسي اثر جنيستئين به عنوان يك حاضر هدف از پژوهش  

 خال فيتواستروژن روي بافت تخمدان ماهي گورامي سه
)Trichogaster trichopterus (اهداف ديگر همچنين از  .است

خاص اين تحقيق بررسي اثرات استروژني و يا آنتي استروژني 
ماده است. مشخص كردن دوز موثر ماهي  ويجنيستئين ر

يا به عبارتي ميزان اثر اين فيتواستروژن در مقايسه با  جنيستئين
همترين اهداف توان يكي از ممينيز زا را هاي دروناستروژن

  كاربردي اين مطالعه دانست.

  هامواد و روش. 2

 سازي داروها آماده 2-1

 98گرمي جنيستئين سنتز شده با درجه خلوص  ميلي 5استوك 
از شركت سيگماآلدريج آمريكا از طريق  G6649درصد و كد تجاري 

هاي  شركت همرهان سفينه دانش تهيه شد. دوز تزريقي براي گروه
 SE± (4/0± 3/3ا با در نظر گرفتن ميانگين وزني (ه مختلف ماهي

 60درصد در دماي  80گرم، محاسبه گرديد. جنيستئين در اتانول 
گرم  ميلي 15و  5/1، 15/0گراد حل شده و در سه دوز درجه سانتي

بتااستراديول نيز ساخت شركت سينوفارم  17 در كيلوگرم تهيه گرديد.

——— 
2 Osteichthyes 
3 Suda 
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همانند جنيستئين در سه دوز درصد حل شد و  80آلمان در اتانول 
  گرم در كيلوگرم تهيه گرديد.  ميلي 15و  5/1، 15/0

 ها تهيه، نگهداري و تيمار ماهي 2-2

خال نابالغ در سال  اين تحقيق روي ماهيان ماده گورامي سه
روزه از كارگاه تكثير و  90قطعه ماهي  80انجام شد. تعداد  1389

گيالن مورد مطالعه قرار  گستر سبز واقع در استان تپرورش شيال
ساعت مهلت  24گرفت. جهت كلرزدايي و باال رفتن اكسيژن آب 

ها در شرايط  ها شدند. ماهي ها وارد آكواريوم داده شد و سپس ماهي
 درجه 22-28ساعت تاريكي و در دماي  12ساعت روشنايي،  12
 كربنات  ليتر در گرم ميلي 318 سختيدرجه  ،pH= 5/7 گراد،يسانت
مهلت داده شد تا با محيط  هاآن به روز سه و شدند داده قرار يمكلس

 غذاي از روزانه صورت به آزمايش طول در ها ماهيسازگار شوند. 
ل و بعد از تزريق دارو وزن بتغذيه شدند. ق گورامي ماهي استاندارد

گيري شد و تغييرات آن ثبت گرديد. آزمايش   ها اندازه و طول ماهي
تايي در هشت آكواريوم انجام شد. تيمارها  هروي هشت تيمار د

هاي تجربي  درصد)، گروه 80(اتانول  1شامل گروه كنترل، گروه شم
)، (جنيستئين mg/kg 15/0به ترتيب با دوزهاي (جنيستئين  6تا  1

mg/kg 5/1 جنيستئين) ،(mg/kg 15) ،(17 بتااستراديولmg/kg 
 mg/kgاستراديول بتا17) و (mg/kg 5/1بتااستراديول 17)، (15/0
. جهت تزريق دارو ند) جهت مطالعه و بررسي استفاده گرديد15

(توليد شركت پارس ايمن  PI222ابتدا ماهي توسط ماده بيهوشي 
دارو) بيهوش گرديد. تزريق به روش درون عضالني انجام شد. 

 5روز در  10ميكروليتر و به مدت  20مقدار تزريق براي هر ماهي 
بار در نظر گرفته شد. پس از پايان دوره يكساعت  48نوبت هر 

ها صورت نگرفت  روز هيچ تيماري روي ماهي 10تزريق به مدت 
ها آغاز شد. سپس از هر تيمار تعدادي  و بعد از آن تشريح ماهي

درصد قرار داده شد و پس  10تخمدان به عنوان نمونه در فرمالين 
  از آن مراحل تهيه مقاطع بافتي آغاز گرديد. 

 شناسيبافت 2-3

پس از طي مرحله تثبيت و پاساژ بافت كه شامل آبگيري با 
ها توسط  الكل، شفاف كردن و آغشتگي با پارافين است، نمونه

——— 
  كنند. گروهي كه فقط ماده حالل را دريافت مي 1

ها توسط دستگاه  گيري شدند. سپس بلوك پارافين مذاب قالب
-هاي به شدند. نمونه گيري ميكرون برش 5ميكروتوم به قطر 

و پس از آن به روش  دنداده شد دست آمده روي الم قرار
سازي  آميزي شدند. پس از آماده ائوزين رنگ- هماتوكسيلين

ها در  برداري جهت بررسي ميزان رشد اووسيتها و عكس الم
محصول  AxioVisionافزار  هر يك از تيمارها ابتدا توسط نرم

گيري و سپس  ها اندازه شركت كالرزايس آلمان قطر اووسيت
مرحله از رشد اووسيت در  7گرديد. ها شناسايي مراحل رشد آن

گذاري بر اساس روش ارايه شده توسط  فرآيند قبل از تخمك
Degani  تعيين شد)Degani et al., 1994( جدول) همچنين 1 .(
ها  نيز در بافت 2هايي موسوم به اووسيت آترتيك اووسيت

هاي آترتيك به راحتي در بافت  . اووسيتندشناسايي گرديد
رنگ شده با مشاهده جدا شدن غشاء اووسيت از اووپالسم يا 

. در )Guraya, 1986(اووپالسم از هسته قابل شناسايي هستند 
ها در هر يك از مراحل رشد خود و براي هر  نهايت اووسيت

  تيمار شمارش شدند. 

 آناليز آماري 2-4

و قطر اووسيت به كمك  GSIهاي شاخص  آناليز آماري داده
با استفاده از آزمون آناليز واريانس  18نسخه  SPSSافزار  نرم
دار  ) انجام گرفت و درحالت معنيOne-way ANOVAطرفه ( يك

ها استفاده  دوي نمونه جهت مقايسه دوبه Tukeyودن از آزمون ب
هاي شمارش اووسيت در مراحل مختلف  گرديد. آناليز آماري داده

در و  Kruskal–Wallisرشد با استفاده از آزمون ناپارامتري 
ها به صورت دو به دار بودن براي مقايسه ميانه گروهصورت معني
  .اده گرديداستف Mann-Whitneyدو از آزمون 

 نتايج. 3

نتايج اثرات فيتواستروژن جنيستئين در مقايسه با استروژن 
) روي رشد تخمدان ماهي گورامي E2استراديول ( - 17βزاي  درون
اسي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نش خال از لحاظ بافت سه

به  حاصل از آن شامل بررسي كيفي مقاطع بافتي در تمام تيمارها
  آمده است. 3و  2، 1اي هترتيب در شكل

——— 
2 Atretic follicles 
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  بررسي كيفي مقاطع بافتي 3-1

خال در  در بررسي كيفي مقاطع بافتي تخمدان ماهي گورامي سه
شامل بافت  Sham group)( هاي كنترل و شم تيمارهاي مختلف، گروه
). اين بررسي با 1هاي جنسي هستند (شكل  همبند استروما و سلول

انجام گرفت (جدول  Degani (1994) توسط شدهه يارا توجه به روش
 و كناري هستك كروماتيني، هستك مرحله 3 كنترل، گروه در). 1

 .)الف 1(شكل  گرديد مشاهده) يقشر يها (حفره آلوئولي كورتيكال
 mg/kg 15/0با دوز  E2 و mg/kg 15/0با دوز  يستئينجن يمارت در
). ج، و 1 (شكل شتندقرار دا يتلوژنزيسدر مرحله و ها اووسيت يشترب

 بيشتر mg/kg 15و  mg/kg 5/1 دوزهاي جنيستئين با يمارت در
با گروه  يسهو در مقا شدند يدهمرحله اول رشد د 3در  ها يتاووس

). در ه ،د 1(شكل گرديدندمشاهده  يزن يكآترت هاي يتكنترل اووس
 يكآترت هاي يتاووس mg/kg 15و  mg/kg 5/1دوز  با E2با  يمارت
حركت  شروع ح). ،ز 1(شكل  شدند يدهها د سلول يراز سا يشب

و گذر  يتدهنده بلوغ اووسنشان يبه سمت قطب جانور يازا يكولوز
از  يربه غ يمارهااز ت يك يچحالت در ه ين. ااست يتلوژنزيسو از مرحله

E2  با دوزmg/kg 15/0 نگرديد مشاهده.  

 تعيين قطر اووسيت 3-2

وسيت در مقاطع ميانگين قطر اووسيت، بزرگترين و كوچكترين او
نشان داده شده است.  2بافتي مربوط به هر يك از تيمارها در شكل 

با توجه به اين شكل، بيشترين قطر اووسيت مربوط به گروه تجربي 
ميكرومتر و پس از آن  464برابر با  mg/kg 15/0با دوز  E2يعني  4

برابر  mg/kg 15/0يعني جنيستئين با دوز  1مربوط به گروه تجربي 
طرفه  گيري گرديد. آناليز واريانس يك ميكرومتر اندازه 450 با
)05/0P<( داري را بين تيمارها نشان داد. آزمون مقايسه اختالف معني

بين ميانگين قطر اووسيت در تيمار  Tukeyدو بر اساس آزمون  دوبه
با گروه كنترل اختالف  mg/kg 15/0مربوط به جنيستئين با دوز 

). همچنين بين ميانگين قطر >001/0Pاد (داري را نشان دمعني
با گروه كنترل  mg/kg 15/0با دوز  E2اووسيت در تيمار مربوط به 

). در ساير تيمارها اختالف >05/0Pداري مشاهده شد (اختالف معني
  داري در مقايسه با گروه كنترل مشاهده نگرديد.معني

 آزمون آماري مراحل رشد اووسيت 3-3

اسايي مراحل رشد اووسيت در مقاطع بافتي نتايج مربوط به شن
خال مربوط به تيمار با جنيستئين با دوز  تخمدان ماهي گورامي سه

mg/kg 15/0 ،mg/kg 5/1 ،mg/kg 15  و همچنين تيمار باE2 

mg/kg 15/0 ،mg/kg 5/1 ،mg/kg 15  در مقايسه با گروه كنترل
 7 طور كه اشاره شدارائه شده است. همان 3و شم در شكل 

هاي آترتيك  مرحله از مراحل رشد اووسيت به همراه اووسيت
در  ها تعداد اووسيت ).1(جدول قرار گرفت مورد شناسايي 

- در هر اساليد و به ImageJافزار  مراحل مختلف با استفاده از نرم
  ).2 (جدولصورت تصادفي شمارش گرديد 

  : مراحل رشد اووسيت1 جدول
  شرح  قطر اووسيت  درجه رسيدگي  مرحله

I 1هستك كروماتيني  mµ 89-55  و توزيع كروماتين  .شود تر در هسته مشاهده مي اووسيت داراي يك هسته بزرگ در ناحيه مركزي، با اووپالسم به نسبت كوچك است. هستك كوچك
  يكنواخت است.

II 2هستك كناري  mµ 145-90  كه در همين زمان چند كند، در حالي است. غشاء هسته در يك طرح كلي نامنظم شركت مي اي افزايش يافتهناحيه پالسما و تناسب اووپالسم در نواحي هسته
  گيرند. هستك در مجاورت ديواره داخلي غشاء هسته قرار مي

III 
 3كورتيكال آلوئولي

توانند مشاهده شوند. اليه محيطي  اند، مي ط هسته توزيع يافتهشود. چند هستك كوچك كه حول محي هاي قشري در پيرامون فوليكول مشاهده مي واكوئل  mµ370-145  هاي قشري) (واكوئل
  شود. بعداً متمايز مي

IV  4ويتلوژنزيس  mµ600-370  كند. يابد تا جايي كه تمام اووسيت را پر مي ها) توسعه مي ته نشين شده و آلوئولي (واكوئل 5زردهي ها گرانول  
V 6بلوغ  mµ650-507  د شدن هستهو ناپدي 7شكسته شدن وزيكول زايا  

VI 8تخمك رسيده  mµ690-575  اند. يك  هاي قشري) و اووپالسم شده هاي زرده تا منطقه محيطي نازك اووسيت، جايگزين كورتيكال آلوئولي (حفره گرانولZonaradiata  نازك و يك اليه
  فوليكول در اين مرحله قابل مشاهده است.

——— 
1 Chromatin nucleolar 
2 Peri-nucleolar 
3 Cortical alveoli 
4Vitellogenesis 
5 Yolk granules 
6 Maturation  
7 Germinal vesicle 
8 Ripe egg 
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، د: تيمار با جنيستئين mg/kg 15/0)، الف: گروه كنترل، ب: گروه شم، ج: تيمار با جنيستئين H&E, X400ه خال (: مقاطعي از بافت تخمدان ماهي گورامي س1شكل 
mg/kg 5/1 ه: تيمار با جنيستئين ،mg/kg 15 و: تيمار با ،E2 mg/kg  15/0 ز: تيمار با ،E2 mg/kg 5/1 ح: تيمار با ،E2 mg/kg 15  - Cn ،هستك كروماتيني :P هستك :
  .: وزيكول زاياGv: اووسيت آترتيك، A: ويتلوژنزيس، V: كورتيكال آلوئولي، Caي، كنار

  : شمارش تعداد اووسيت در مراحل مختلف رشد در تيمارها2 جدول

تيمار
ك   

هست
كروماتيني
 

Cn
ك 
هست

كناري
  

Pnواكوئل
 

قشريهاي 
  

 Ca
 

س
ويتلوژنزي

 
V بلوغ

 
M آترزي

  
A 

١۵/٠G  24  48 18 51 0 6 
۵/١G   8 31 13 2 0 6 

١۵G   10 26 28 0 0 21 
١۵/٠E2   22 8 2 25 1 17 
۵/١E2   11 71 19 0 0 29 

١۵E2   6 64 24 18 0 17 
Sham 8 30 7 0 0 0 
CO 10 25 15 0 0 0 

  
  هاي تجربي : ميانگين، بزرگترين و كوچكترين قطر اووسيت در گروه2 شكل

  >Tukey: 05/0 Pدار بر اساس آزمون اختالف معني *
  >Tukey: 001/0 Pدار بر اساس آزمون اختالف معني ***

ها ها از جنس شمارشي بود، داده با توجه به اينكه داده
كه معادل آزمون  Kruskal Wallisتوسط آزمون ناپارامتري 

طرفه در حالت پارامتري است مورد بررسي واريانس يكآناليز 
ها بين گروهداري را قرار گرفت. نتايج اين آزمون اختالف معني

ها به صورت نشان داد. در مرحله بعد براي مقايسه ميانه گروه
استفاده گرديد. نتايج اين  Mann-Whitneyدو به دو از آزمون 

بين گروه كنترل و ساير  ،آزمون نشان داد كه در غالب موارد
درصد  3دار وجود دارد. شكل ها اختالف معنيگروه

نتايج همچنين تيمار و  ها را در مراحل مختلف هر اووسيت
  دهد. آزمون آماري را نشان مي

  
  ها در مراحل مختلف رشد در تيمارها سيتو: درصد او3شكل 

  >Mann-Whitney: 05/0 Pدار بر اساس آزمون اختالف معني *

  >Mann-Whitney: 001/0 Pدار بر اساس آزمون اختالف معني ***



  ...خال ماهي نابالغ گورامي سه ) بر بافت تخمدانGenisteinبررسي اثرات فيتو استروژن جنيستئين (سپهر و همكاران / 

14 

  گيري بحث و نتيجه. 4

ان داده است كه جنيستئين رفتار نتايج برخي مطالعات نش
 Santell et al., 1997; Levy et(دهد  استروژني از خود نشان مي

(al., 1995; Strauss et al., 1998; Casanova et al., 1999 
هنگامي كه جنيستئين به صورت درون صفاقي به مداكاي ژاپني 

هاي قرار گرفته در معرض پالسما در ماده E2تزريق شد، سطوح 
دهنده پاسخ استروژني جنيستئين اين نشانكه ين ماده باال رفت ا

كه مطالعات ديگر نشان . در حالي)Zhang et al., 2002(است 
 نمايدمياستروژن عمل اند كه جنيستئين به صورت يك آنتيداده

)Leopold et al., 1976 Kiparissis et al., 2003; (زايي و . گامت
كمان كه به مدت يك سال آالي رنگينمثل در قزل كفايت توليد

در معرض رژيم غذايي غني شده از جنيستئين قرار گرفته بود، 
در  .)Bennetau-Pelissero and Breton, 2001(كاهش يافت 

تفسير رفتار جنيستئين بايد به اين نكته اشاره كرد كه جنيستئين 
و اندام  )Green and Kelly, 2009(داراي اثري دوگانه است 

گري اين اثر را ميانجي E2هدف بر اساس نسبت جنيستئين و 
. بنابراين وقتي غلظت جنيستئين به )Adlercreutz, 1995(كند مي
E2 رقابت در اتصال به گيرنده فعاليت  ،نسبتا باال است

 Duweو Zhang et al., 2002( .Zava(كند استروژنيك را كم مي
مشاهده كردند كه  MCF-7هاي سلول Invitro) با مطالعه 1997(

د، ن) اثر استروژنيك دار1nM-1µMهاي پايين جنيستئين (غلظت
استروژنيك ) اثرات آنتي10µM<هاي باالتر (كه غلظتدرحالي

  د.ندار
Bennetau-Pelissero  وBreton )2001 نشان دادند كه وقتي (

كمان ماده نابالغ پايين آالي رنگينقزل پالسما در ماهي E2سطوح 
جنيستئين به عنوان يك آگونيست استروژن عمل كرده و  ،بوده

سطوح ويتلوژنين پالسما را افزايش داده است. اگرچه در شروع 
يابد، جنيستئين به افزايش مي E2ويتلوژنزيس وقتي كه سطوح 

يند عنوان يك آنتاگونيست استروژن عمل كرده و به شدت در فرآ
  كند.بلوغ اووسيت تاخير ايجاد مي

شناسي تخمدان ماهي گورامي در مطالعه حاضر با بررسي بافت
و گروه كنترل مشخص گرديد  15/0مربوط به دو تيمار جنيستئين 

كه جنيستئين در اين دوز مشابه يك استروژن رفتار كرده است. 
نتايج مطالعات آماري نيز بر اين مشاهدات صحه گذاشت. 

ي كه در معرض اين دوز از جنيستئين نياان ماهتخمد
)mg/kg15/0 قرار گرفته بودند، از لحاظ رشد و نمو يك مرحله (

از گروه كنترل پيش بودند. مشاهدات نشان داد تعداد زيادي 
كه اين اووسيت در مرحله ويتلوژنزيس قرار داشتند، در حالي

مرحله  3در  هامرحله در گروه كنترل مشاهده نشد و تنها اووسيت
اول رشد خود يعني هستك كروماتيني، هستك كناري و 

  كورتيكال آلوئوالر مشاهده شدند. 
با گروه  mg/kg 15از مقايسه مقطع بافتي جنيستئين دوز 

كنترل مشخص شد كه جنيستئين در اين دوز داراي يك رفتار 
استروژني بوده است. به عبارتي جنيستئين نه تنها به رشد آنتي

بلكه از رشد آن جلوگيري كرده  ،ها كمك نكرده استتاووسي
) دريافتند كه اگرچه جنيستئين Duwe )1997و  Zavaاست. 

يك آگونيست استروژن است، اما با فرآيندهاي ديگري كه 
اين فرضيه  مستقل از گيرنده استروژن است نيز تداخل دارد.

نيز مطرح شده بود. جنيستئين پتانسيل  Cassidy (1998(توسط 
هاي كليدي را كه در بيوسنتز تداخل با عملكرد آنزيم

براين نمايد. عالوهنقش دارند، ايفا مي هاي استروژنمتابوليسم
جنيستئين ممكن است بر  انتقال آندروژن و استروژن به اندام 

شونده هاي متصلهدف از طريق تنظيم كردن فعاليت پروتئين
تاثير گذار باشد. در مطالعه  SSBP(1ه استروئيدهاي جنسي (ب

Martin ) شونده به هاي متصل) روي پروتئين1995و همكاران
و  E2استروئيدهاي جنسي انسان، جنيستئين اتصال به 

تستوسترون را در يك رفتار وابسته به دوز مهار كرد. ممكن 
رار است هر كدام از فرآيندهايي كه در باال مورد بحث ق

، در تغيير رشد و نمو تخمدان در تيمارهاي با جنيستئين ندگرفت
  د. نخال موثر بوده باشدر گورامي سه

ها به دليل قرار دادن برخي مطالعات از آترزي شدن فوليكول
و  Kiparissisند. اهها گزارش دادماهي در معرض فيتواستروژن

) در Oryzias latipes) با قرار دادن مداكاي ژاپني (2003همكاران (
ايزوفالوون باعث كاهش تعداد  ،معرض جنيستئين دريافتند

شده كه اين اتفاق به دليل باال  2هاي بالغ در حفره تخمدانياووسيت
 ,.Kiparissis et al( هاي آترتيك بوده استرفتن نرخ اووسيت

) با قرار دادن ماهي مكنده 1997و همكاران ( Janz. همچنين )2003
) در معرض فاضالب حاصل از Catostomus commersoni( 3سفيد

هاي كاغذسازي (كه حاوي مقدار زيادي جنيستئين است) كارخانه
  يابد.ها افزايش ميدريافتند كه آترزي در تخمدان اين ماهي

——— 
1 Sex steroid binding proteins  
2 Ovarian cavity 
3 White sucker 
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دان ماهي گورامي با در مطالعه حاضر نيز با بررسي بافت تخم
و مقايسه با گروه كنترل، تعداد زيادي  mg/kg 15جنيستئين 

ها اووسيت آترتيك مشاهده گرديد، اين در حالي بود كه اووسيت
هنوز به مرحله ويتلوژنزيس نرسيده بودند. در تفسير اين پديده 

ها غالبا در بايد به اين نكته توجه كرد كه آترزي شدن فوليكول
 Tyler and(د نافترشد و نمو در تخمدان اتفاق مي مراحل آخر

Sumpter, 1996(البته تحريك نرمال فيزيولوژيكي يا استرس . -
ها در هر دن فوليكولهاي محيطي ممكن است منجر به آترزي ش

. تغذيه )Nagahama, 1983(اي از رشد و نمو آن شود مرحله
هاي نامناسب، عوامل فيزيكي، جمعيت بيش از حد و محرك

- زا مثل زنوبيوتيك كه منجر به كاهش سطح گنادوتروپين ميتنش
ا عمل كنند زهاي محيطي تنششوند، ممكن است به عنوان محرك

)Papoulias et al., 2000(ها به خصوص . آترزي شدن فوليكول
هاي ويتلوژنيك به دليل قرار گرفتن در معرض فوليكول

رود كه منجر هاي استروژن همچون جنيستئين باال ميتقليدكننده
گردد كه در ها قبل از مرحله ويتلوژنيك ميبه تجمع اووسيت

  . )Seki et al., 2002(دهد نتيجه باروري را كاهش مي
ساز بافت استروما در هاي آترتيك جذب شده، پيشاووسيت 

. )Yamamoto and Yoshioka, 1964(گردند تخمدان مي
شود هنوز به صورت كامل شناخته مكانيزمي كه باعث آترزي مي

ها فرضياتي در مورد اين مكانيزم شده نيست. اگرچه بعضي يافته
  .)Dietrich et al., 2009( اندارايه داده

نوع مقطع بافتي مربوط به سه  3در مطالعه حاضر با بررسي 
زايش دوز ) مشخص گرديد كه با افE2استراديول ( -17βتيمار 

E2 كه تعداد ها كاهش يافته در حاليرشد و نمو اووسيت
 Brionهاي آترتيك افزايش يافته بود. مشابه با اين نتايج، اووسيت

روزه كه در  21 1خر ماهي كه گور ) دريافتند2000و همكاران (
اي اولين هفته 2قرار گرفته بود با تاخير  ng/Lit 100E2معرض 

در ماهي نابالغ منجر به يك  E2به عبارتي  .ريزي را آغاز كردتخم
و  Kinnbergتاخير در زمان رسيدن به بلوغ شده است. در مطالعه 

هاي تيمار مشاهده شد كه در تخمدان گوپي) 2003(همكاران 
سازي هاي آترزي شده و در مرحله زرده، اووسيتE2شده با 

شدن زرده نشين تخليه شده بودند. مكانيزمي كه توسط آن مهار ته
 ,.Kinnberg et al(دهد، ناشناخته است در اووسيت رخ مي

بررسي نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه  .)2003

——— 
1 Zebra fish 

زننده اندوكريني در بلوغ و سيستم جنيستئين به عنوان يك برهم
با  1كند. با مقايسه گروه تجربي اندوكرين ماهي اختالل ايجاد مي

تئين با گروه كنترل، شايد بتوان جنيس mg/kg 15/0دريافت دوز 
اين نتيجه را گرفت كه جنيستئين در دوزهاي كمتر بيشترين تاثير 
را در بلوغ تخمدان خواهد داشت، اين در حالي است كه گروه 

- اثرات كمتري را نشان مي mg/kg 15با دريافت دوز  3تجربي 
ي گذارد كه دوز باالدهد. نتايج اين آزمايش بر اين مورد صحه مي

  كند.ها جلوگيري ميجنيستئين از رشد فوليكول

  منابع

، م. ،ساالري ، ع.؛نيا موحدي .؛ن ،سالمات .؛ا ،سواري .؛م ،آخونديان
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