
 39 7931پاییز ، سومدوازدهم، شماره پروری، سال نشریه توسعه آبزی

جنسی  گیدرکنترل روند رسید (castus-Vitex agnusگیاه پنج انگشت )نقش 

 (Carrasius auratusماهی قرمز )
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 چکیده

اثبکات رسکیده و هکدی ایک   گکذار بکههای جنسي در ماهیان بعنوان یک  عامکت تکاثیرها بر روند طیبعي هورمونامروزه تاثیر فیتو استروژن

بر ساختار گناد مکاهي ای  گیاه اثر در ای  روند بوده است. در ای  راستا  (Vitex agnus-castus) پژوهش بررسي تاثیر عصاره گیاه پنج انگشت

 تخاب شکدند. سک   انگرم 1/73±1/1عدد ماهي ماده با میانگی  وزني  711بدی  منظور . مورد بررسي قرار گرفت (Carasius auratus) قرمز

اكسکیژن  و( 23)درجکه حکرارت  pH  (1/3 ، ) فاكتورهای فیزیککي و شکیمیایي آب نظیکربا محیط عادت دهي شدند. ساعت  51ماهیان به مدت 

 .م شکدعددماهي ماده انجا 71تکرار كه هر گروه شامت  9با  گروه تیمار( 5گروه كنترل و  2گروه ) 1آزمایشات  در  آنگاهتنظیم و (1/3) محلول

 71در  ml 2/1 ( و بکه مقکدار IM) بصورت عضالني  )میلي گرم بر هر كیلوگرم 11و  91، 21، 71دوزهای مختلف از عصاره گیاه پنج انگشت )

گردیده و بیومتری ماهیان و اندازه گیکری  هوشروز صورت پذیرفت. در روز بیستم ماهیان بي 21بمدت  هاتزریق تزریق شد. روز 21طي  نوبت

بتا استرادیول به روش رادیکو ایمنواسکي تعیکی   71و وزن انجام  شد. با انجام خونگیری از ساقه دمي مقدار هورمونهای جنسي تستوسترون وطول 

نسکبت بکه گکروه شکاهد  11، 91، 21، 71، بتا استرادیول در كلیه تیمارهای دریافت كننکده عصکاره گیکاه پکنج انگشکت 71گردید. میزان هورمون 

میلیگکرم كکاهش معنکي دار داشکت دکک  در تیمارهکای  11و  91تستوسترون نیز در تیمار  (.>P 17/1)  كه كامالً وابسته به دوز بودكاهش داشته 

كاهش یافتکه دکک  ق کر  گرممیلي 11و  91همچنی  میزان شاخص گنادوسوماتی  در تیمار  نشان نداد. دارپایی  تر نسبت به شاهد اختالی معني

ماراختالی معني دار از خود نشان نداد. گناد ماهیان خارج و پک  از انجکام مراحکت پاسکاژ بافکت و رنکی آمیکزی بکا روش تخم  در ای  دو تی

H&E   .مانع از رشد و تککوی  سکلودهای اوسکیت در  11و 91های در دوزعصاره گیاه پنج انگشت در مجموع در زیر میکروسکوپ بررسي شد

 . ند در روند كنترل تودید مثلي ماهیان تاثیر داشته باشدای  عصاره مي توا تمامي دوزها گردید.

 

 .گیاه پنج انگشت، ماهي قرمز، گناد، كنترل  باروری :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 h_hosseinzadeh@yahoo.com(.  دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

ای از سیستم تودید مثت ماهي مجموعه تکامکت یافتکه

هکای مکرتبط اسکت كکه تحکت هکدایت و ها و اندامبافت

ی بکه فرمان سیستم عصبي و هورموني به صکورت دوره ا

فعادیت خکود ادامکه مکي دهکد . از مهمتکری  فاكتورهکای 

داخلي و یا فیزیودوژی  تاثیر گذار بر تودید مثت مکاهي، 

كرینکککي و محکککور مکککي تکککوان بکککه فاكتورهکککای انکککدو

 Evance) گنکاد اشکاره كکرد –هی کوفیز  –هی وتاالموس 

and Caliborn, 1993 در مکاهي، هماننکد تمکام مهکره .)

ها نقش تعیی  كننده ای در فراینکد داران عادي، هورمون 

تودیدمثت بر عهده دارنکد. هورمکون هکا پیکام رسکان هکای 

شیمیایي هستند كه توسکط انکدام هکای خاصکي، از قبیکت 

غککده ی هی ککوفیز، بککه جریککان خککون ریختککه مککي شککوند. 

هورمون ها از طریق جریان خون بکه دیگکر بافکت انتقکال 

ایک  هورمکون مي یابند و ای  بافت ها به طرق مختلف به 

ها پاسکخ مکي دهنکد.یکي از ایک  پاسکخ هکا، آزاد شکدن 

هورمون های دیگر از ای  بافکت هکا مکي باشکد كکه ایک  

فرایند خود نیز پاسخ دیگری در بافت های هکدی را در 

پککي دارد. بافککت هککای اودیککه ی درگیککر در رهاسککازی 

هورمکون شککامت هی وتکاالموس، غککده ی هی کوفیز و غککدد 

 ,.Nozaki, 2013 Meccariello et al) جنسي مي باشد

هی وتککاالموس، واقکککع در پایکککه ی م کککز، بکککه  .(   :2014

سیگنال هایي كه از گیرنده ها فرستاده مي شود، حساس 

بوده و در پاسخ به محرك های محی کي بکا آزاد كکردن 

هورمون های آزاد كننده پاسکخ مکي دهکد. اصکلي تکری  

 (GnRH هورمون، هورمون آزاد كننده ی گنادوتروپی 

مي باشد، كه از هی وتاالموس به هی وفیز منتقت مي شود.  

غده ی هی وفیز عهکده دار كکنش هکای مختلاکي از قبیکت 

 ,Evance and Calibornرشکد و تودیکدمثت مکي باشکد)

1993 .) 

گیاهان دارویي از ارزش و اهمیت خاصي در تأمی  

بهداشت و سالمتي جوامکع هکم بکه دحکام درمکان و هکم 

بیماریهککا برخککوردار هسککتند. ایکک  بخککش از پیشککگیری از 

منابع طبیعي قدمتي هم ای بشر داشته و یکي از مهمتکری  

 منابع تأمی  غذایي و دارویي بشر درطول نسلها بوده اند. 

 یهای دارومصر از ناشي ربيشما ارضعو دیتد به

 به دییاز توجه مختلف یهاركشووزه درمرا ،مصنوعي

 WHO Library)   تسه اگیاهيشدیهاده ازداروستااا

Cataloguing-in-Publication Data, 2009) گیککاه .

از  Vitex agnus-castusپککنج انگشککت بککا نککام علمککي 

درختچکه زیبکایي بکه  Verbenaceae خانواده شکاه پسکند

هکای زیبکایي ارتااع ی  متر و نیم است كه به علت گت

كه دارد گاه به عنوان گیاه تزئیني كاشته مي شود. بکدی  

هکای آن پنجکه به آن پنج انگشت گویند كکه بر علت 

های آن به رنکی آبکي و شکبیه ای و پنج تایي است. گت

 .سنبله ای دراز است كه س   تبکدیت بکه گکت مکي شکود

ای  گیاه را فلاکت بیابکاني نیکز مکي نامنکد و در بسکیاری از 

مناطق ایران مي رویکد.تركیبات شکیمیایي عصکاره  میکوه 

ایریدوئیدگلوكزیککد و پککنج انگشککت حککاوی اسککان ، 

تری  اجسام تشکیت دهنده اسکان  فالونوئیدهاست. مهم

ن ، كاسکتی ، ن ، آدااوبتکاپيشامت سینئول، دیمون ، سابي

میرس ، دینادول، سیترونلول، سیم ، كاما ، كکاریوفیل ، 

كککادین ، اینککدول و فککارنزن هسککتند. فالونوئیککدها شککامت 

باشکککند. سکککی ، اورینتکککی ، وایزوویتکسکککی  مکککيكاستي

ایریدوئیدگلوكزیکدهای مهکم آن از جملکه آگنوزیکد بکه 

درصککد  9/1بککه میککزان  21درصککد و آكککوبی   3/1میککزان 

تركیبکککات مهکککم بکککر  شکککامت  .اندگکککزارش شکککده

ایریدوئیدگلوكزید، فالونوئیدها و مقکدار كمکي اسکان  

پروژسکترون و  باشند كکه مشکابهتي بکا میکوه نیکز دارد.مي

رت آزاد و كنژوگکه در هیدروكسي پروژسترون به صکو
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 31 ...... دركنترل روند (castus-Vitex agnusگیاه پنج انگشت )نقش 

اند. همچنی  تستوسترون و ها گزارش شدهها و بر گت

اند دارنککد هککا گککزارش شککدهاپککي تستوسککترون در گت

(Meier et al., 2000).  

 آثارفارمککاكودوژی ومصککری درمککاني پککنج انگشککت

Vitex agnus-castus  بکککا ناکککوغ روی غکککدد هی کککوفیز

 FSH وهی وتککاالموس وتعککدیت  دو هورمککون هی ککوفیزی

، موجب تودید استروژن مي شوند. مکانیسکم دقیکق LHو

اثر ای  گیکاه مشکخص نیسکت ودکي م ادعکات نشکان داده 

 (Agonist)اسککت كککه ایکک  گیککاه تحریکک  كننککده

اسککت و باعکک    (D2)های دوپککامی  نککوع دومگیرنککده

 رسکد گیکاهبکه نظرمي. كاهش ترشح پروالكتی  مي شود

ک هی کوفیز اثکر الموسبا اثر بکر محکور هی وتا انگشت پنج

 باعک  گیاه (. ای Hobbs, 2003) كندمي خود را اعمال

و  LH آزاد شکدن و افکزایش FSH آزاد شکدن كکاهش

 ,.Wuttke et al) گککردداز هی ککوفیز ميپککروالكتی  

 در تودیکد اسکتروژن LH و FSH هکای(. هورمون2003

ها و دوره تخمکک  )هورمککون جنسککي زنانککه( از تخمککدان

همچنککی  .( Webster et al., 2006ی موثرنککد )گککذار

ثابت شده است كه میوه ای  گیاه اثرات درمکاني زیکادی 

(. بکا توجکه بکه Chuong et al., 1986برای رحکم دارد )

هورمککون هککای ترشککح شککده از ادنوهی ککوفیز كککه شککامت  

پروالكتی ، كورتیکوتروپ، تیروتکروپ، سکوماتوتروپ 

هورمون تحری   ،GTH یا هورمون رشد، گنادو تروپ

كننده مالنوفورها، سوماتوالكتی  مي باشند احتمال تکاثیر 

ای  عصاره بر سایر روند هکای فیزیودوژیک  نیکز وجکود 

امروزه در بسیاری از كارگاه های تکثیر مکاهي هکا  .دارد

موضوع همزماني تخم ریزی از اهمیت باالیي برخوردار 

 بککوده و بککر ایکک  اسککاس تركیبککات مختلککف نظیککر انککواع

 ,CPE ,Ovaple, Ovaprime,هورمون هکای سکنتتی  )

LHRHa, GnRHa    ( استااده مي گکردد )Melamed 

et al., 2002 .) معموال مشکت اساسي در ایک  ارتبکان نکا

هناهنی بودن روند رشد اووسیت ها در اكثکر گونکه هکا 

بوده و كه بکه ددیکت خصوصکیات ژنتیککي، ت ذیکه و نیکز 

برای رفکع  حی ي مي باشد.اختالی سایز و سایر عوامت م

ای  معضت امروزه بکار گیری برخي دارو ها نظیکر انکواع 

دام ریکککدون،  اگونیسکککت هکککای دو پکککامیني )پیموزایکککد،

متکلوپرامید، كلوپرومازی ( در كنترل روند هکای تودیکد 

. (Ahmadnezhad et al., 2013) مثلي كاربرد یافته انکد

نترل رونکد در ای  تحقیق اثرات عصاره پنج انگشت بر ك

و سک و  مختلکف  قرمکز بررسکيرسیدگي جنسي ماهي 

هورمونهای جنسي اسکترادیول و تستوسکترون وهمچنکی  

گناد و رسیدگي اووسکیت هکا در مراحکت مختلکف  رشد

 .تخمداني مورد بررسي قرار گرفت
 

 هامواد و روش

 تهیه بچه ماهی ها

 Carrasius) نمونککه هککای مککاهي قرمککز حککوض 

auratus)  22شککهدای خلککیج فککارس من قککه از دریاچککه 

تهران تهیه وبه اكواریوم موسسه تحقیقات علوم شکیالتي 

مکاهي قرمکز  بکادا بکا  711تعکداد كشور منتقت گردیدند. 

 گرم انتخاب شد. 1/73 ± 1/1میانگی  وزني
 

 نمونه های تجربی و شرايط آزمايش

ساعت قبکت از وارد كکردن مکاهي هکا ، مخکازن   25

ود ماهي ها به مخازن به مکدت آبگیری شده وپ  از ور

سکککاعت  72سککاعت روشککنایي و  72روز در شککرایط  9

 pH درجککه سککازگاری انجککام شککد. 21تککاریکي و دمککای 

تنظکیم گردیکد  mg/lit 3و اكسکیژن در حکد  7/1محلول 

 ماهي ها به صورت روزانه از غذای بیومارت ذیکه شکدند.

تککرار  9گکروه و  3عدد ماهي ماده قرمز  در  711س   

عکدد مکاهي در مخکازن شیشکه ای  71هر گروه شکامت و 

 غخیره سازی شدند. 
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 تیمار های آزمايشی

عصککاره گیککاه پککنج انگشککت از طریککق پركوالسککیون 

شکده بکود  همکوژنكه قبالً در ادککت  )میوه( بافت گیاهي

جهکت عصکاره گیکری بکا اسکتااده از روش  بدست آمکد.

 گکرم از گیکاه توسکط 11  (Perculation) پركوالسکیون

گکرم تکوزی  و بعکد  بکه  17/1ترازوی دیجیتال بکا دقکت 

درجه  33داخت قیف دكانتور انتقال یافت. س    اتانول 

به عنوان حالل مناسب به آن اضافه گردیکد طکول مکدت 

بار تککرار گردیکد. بکرای  9روز و جمعا  9عصاره گیری 

جداسازی حالل از عصاره خش  كردن در پتری دیش 

 صورت پذیرفت.

د از انجام تزریقات بیومتری ماهیان )انکدازه قبت و بع

انجام شد. چهار دوز مختلکف  گیری طول و وزن ماهي(

، 21،  71تیمکار ) 5ازعصاره گیاه پنج انگشکت در قادکب 

بصککورت  وزن بککدن( میلککي گککرم بککر كیلککوگرم 11و  91

سکي سکي در هکر نوبکت  2/1و بکه مقکدار  (IM)عضالني

روز، در  21مکدت  . عصاره  بکه(7937)بهیار،  تزریق شد

دو تیمار  ساعت یکبار تزریق گردید . 51نوبت و هر  71

)تزریق مقدار مشابه اتانول(  و دست نخورده  نیز  اتانودي

پک  از در نظکر گرفتکه شکدند.  (C1 , C2بعنوان شکاهد )

 . گردیدپایان دوره ی تزریق ،تشریح ماهي ها آغاز 
 

 تشريح ماهی ها

عدد در هر  71به تعداد در پایان روز بیستم ماهي ها 

تیمار بیهوش و بیومتری ماهیکان )انکدازه گیکری طکول بکا 

استااده از كودی  و وزن ماهي ها با اسکتااده از تکرازوی 

گکرم( انجکام شکد .تشکریح مکاهي   7/1دیجیتال بکا دقکت 

بوسیله قیچي از سمت مخرج به طکری شککم در امتکداد 

شد.  خط میاني برش طودي تا زیر سرپوش آبششي ایجاد

برش عرضي یکي در ابتدا و دیگری در انتهکای  2س   

برش اول تا باالی خط جانبي بر برش عمود شد . بعد دو 

برش عرضي در بکاالی خکط جکانبي بکه هکم وصکت شکد. 

در . خارجي آن از اندامهای احشایي جدا شکدالیه س   

ای  حادت با تاکی  كردن تخمدان از اندامهای داخلکي 

 )بهیکار، ر محلول بوئ  قرار داده شدآن را جدا كرده و د

7937). 
 

 خونگیری

خونگیری بکا اسکتااده از سکرنی هکای ه ارینکه و از 

ناحیه آئورت پشتي صورت پذیرفت. پالسمای خکون بکا 

 71دور در دقیقککه و بمککدت  7111انجککام سککانتریاوژ در 

درجککه سککانتیگراد  -21دقیقککه جداسککازی و در دمککای 

 .(Nasri et al., 2007) نگهداری شد
 

 اندازه گیری هورمون ها

سککککنجش هورمککککون هککککای اسککککتروئیدی شککککامت  

 هورمککوني كیککت بککابتککا اسککترادیول  71تستوسککترون و 

 كشکور سکاخت و كاوشیار شركت محصول) ایمونوت 

 Radio( بکا اسکتااده از روش رادیکو ایمنکو اسکي )فرانسه

Immuno Assay اتوماتیک  تمکام دسکتگاه وسیله به( و 

 Levavisivan etشکد) سکنجش LKB مکدل گاماكکانتر

al., 2006.) 
 

 (GSIتعیین شاخص گنادوسوماتیک )

برای اندازه گیری شاخص گنادی وزن گناد پ  از 

درصد شکاخص گرم( شده و 17/1تشریح انداره گیری )

( براسککاس فرمککول زیککر بککرای هککر مککاهي GSI) گنککادی

 محاسبه گردید .

وزن گنکککاد  WGكکککه در آن  100×

 ,Biswas) وزن كت بدن ماهي )گرم( است W( و )گرم

1993). 
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 بافت شناسی

به منظور بررسي ت ییرات سکلودي و رشکد و تککوی  

اووسیت ها پ  از تشریح، تخمدان خارج و ق عه ای از 

سکاعت در  72آن در محلول بکوئ  نگهکداری و پک  از 

درجه شستشو و نهایتاً نگهداری گردید. نمونکه  11ادکت 

انجام مراخت امکاده سکازی بکرای تهیکه مقکاطع پ  از ها 

 1تکا  1با استااده از میکروتکوم بکرش گیکری )بکی  بافتي 

س   برای تشخیص و تمایز سکلول هکا،  و همیکرون( شد

. شکدبا هماتوكسی  و ائوزی  رنکی آمیکزی  مقاطع بافتي

مرحلکه  3مراحت رشد گنادی در س ح میکروسکوپي به 

  ( .7911، )حسی  زاده صحافي تقسیم گردید
 

 تعیین قطر تخمک ها 

برای تعیی  ق ر تخمک   ابتکدا از اسکالیدهای تهیکه 

شده از تخمدان گروه های تجربي عک  برداری شکد و 

 محصکول  Axiovision 1/5س   با استااده از نرم افکزار

زای  آدمان اندازه گیری ق ر رل شركت كا 2115سال 

 . (Biswas, 1993) تخم  صورت پذیرفت
 

 های آماری  بررسی

جهت تجزیه و تحلیکت داده هکا و بررسکي معنکي دار 

بودن اختالفات مشکاهده شکده در تیمارهکای مختلکف از 

و روش آماری آنادیزواریان  ی    SPSS 17 نرم افزار

و  %31 اطمینکان سک ح در( one-way ANOVAطرفکه )

برای  مقایسه میانگی  و تعیی  دوز مکوثر از آزمکون چنکد 

استااده شد . برای ترسکیم نمکودار نیکز از  دامنه ای دانک 

 استااده گردید. Excel 13 نرم افزار
 

 نتايج

 طول و وزن ماهی

نتایج طول و وزن ماهي در تیمارهای مختلف پکیش 

در  .آمکده اسکت 7و پ  از انجکام تزریقکات در جکدول 

مجموع میانگی  وزني مکاهي هکا افکزایش معنکي داری را 

 ز خکککود نشکککان دادنکککددر قبکککت و بعکککد از آزمایشکککات ا

(17/1p<.) ها در عی  حال افزایش وزن سوماتی  ماهي

ها و گروه هکای كنتکرل معنکي دار در ای  دوره بی  تیمار

 .(7)جدول  نبود

 میانگی  وزن و طول ماهي ها قبت و بعد از انجام تزریقات  -7جدول 

 تیمار

 بعد از تزریق   قبت از تزریق 

 وزن)گرم(  (سانتي مترطول)  وزن)گرم(  (سانتي مترطول)

 میانگی   انحرای استاندارد میانگی   انحرای استاندارد میانگی   استاندارد انحرای میانگی 
انحرای 

 استاندارد
  عصاره پنج انگشت 

mg/kg 71  
1/72 7/1  2/73 2/1  1/72 9/1  9/71 9/1 

 عصاره پنج انگشت 

mg/kg 21 
5/72 7/1  9/73 7/1  7/79 2/1  2/71 7/1 

   عصاره پنج انگشت 

mg/kg 91  
2/72 2/1  7/73 9/1  9/72 9/1  9/71 2/1 

عصاره پنج انگشت 

mg/kg 11 
1/72 2/1  2/73 7/1  1/72 7/1  7/71 7/1 

 اتانول  7كنترل 

µL 21 
9/72 1/1  2/73 2/1  1/79 7/1  7/71 2/1 

شاهد  2كنترل 

 دست نخورده
1/72 2/1  9/73 9/1  3/72 7/1  1/71 9/1 
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 شاخص گنادوسوماتیک 

هکای مختلکف بیکانگر در تیمکار GSIمقایسه مقکادیر 

كاهش معني دار ای  شاخص با افزایش دوزهای عصاره 

گیاه پنج انگشت بکود. بیشکتری  میکزان تکاثیر بکر كکاهش 

GSI  میلي گرم بکر كیلکوگرم بکود كکه  11مرتبط به دوز

شکاخص در گکروه  اختالی كامالً معني دار با میزان ای 

در عککی  حککال اخککتالی  (.>17/1pهکای شککاهد داشککت )

معنککي دار در شککاخص گنککادی بککی  تیمککار هککای شککاهد 

 (.7مشاهده نشد )شکت 

 

 
 
مقایسه شکاخص رشکد گنکادی مکاهي قرمکز حکوض در  -  7 شکت

بکه ترتیکب شکاهد  2cو  7c تیمارهای مختلف عصاره  پنج انگشکت.

 .شددست نخورده و شاهد اتانودي مي با
 

 وسترونتتعیین میزان تس

در سک و   نتایج نشکان داد كکه اخکتالی معنکي دار

بککی  تیمارهککای شککاهد و شککاهد  پالسککمایي تستوسککترون

و ایک  در حکادي اسکت  (>17/1pادکلي وجود نداشکت )

 11و  91كه میزان تستوسکترون پالسکمایي در دوز هکای 

میلي گرم بر كیلوگرم وزن بکدن مکاهي قرمکز بکه شکدت 

و  129/1ب وری كه به ترتیب بکه  (2)شکت  فتهكاهش یا

بکر اسکاس  .(>17/1pنانوگرم بر میلي دیتر رسید ) 127/1

میلکي گکرم بکر  21و  71تستوسترون در تیمارهکای  نتایج

د  خککوكیلککوگرم نسککبت بککه شککاهد اخککتالی معنککي دار از 

 .(2 شکتنشان نداد )

 

 
 

رمککز مککاهي ق مقککادیر پالسککمایي تستوسککترون درمقایسککه  -2 شکککت

بککه  2cو  7c حککوض در تیمارهککای مختلککف عصککاره  پککنج انگشککت.

)*= معني دار  ترتیب شاهد دست نخورده و شاهد اتانودي مي باشد

 .درصد( 31باحدود اطمینان 
 

 بتا استراديول 11تعیین میزان 

نتایج حاصت از تاثیر دوزهای مختلف عصکاره گیکاه 

بتککا  71پککنج انگشککت در سکک و  پالسککمایي هورمککون 

رادیول حکاكي از تکاثیر كاهشکي معنکي دار نسکبت بکه است

و   91، 71شاهد مي باشد. مقادیرای  هورمکون در تیمکار 

 7/1± 2/1میلي گرم بر كیلکوگرم بکه ترتیکب معکادل  11

(ng/ml ،)7/1 ±1/9 (ng/ml ،)9/1 ±1/2 (ng/ml )

بود. اخکتالی معنکي دار بکی  تیمارهکای دریافکت كننکده 

( ودکي بکی  >17/1p) داشکتعصاره گیاه با شاهد وجود 

و شکاهد  71بتا اسکترادیول در تیمکار  71مقادیر هورمون 

ادکلککي و دسککت نخککورده اخککتالی معنککي دار مشککاهده 

 (.9نگردید )شکت 
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بتکا اسکترادیول در  71مقایسه مقادیر پالسمایي  هورمکون  -9شکت 

و  7c ماهي قرمز حوض در تیمارهای مختلف عصاره  پنج انگشت.

2c ه ترتیب شاهد دست نخورده و شاهد اتانودي مي باشدب  ** ،*(

 درصد(. 31و *** = معني دار باحدود اطمینان 

 تعیین قطر تخمک

ق ککر تخمکک  در مککاهي هککا در تیمارهککای مختلککف 

مکورد بررسکي قکرار گرفککت و نتکایج نشکان داد كکه ق ککر 

میلي گرم بر كیلوگرم   11و 91تخم  ها در تیمارهای 

و  3/1± 7/1ود نشان داد كه به ترتیب كاهش نسبي از خ

بکود. در مجمکوع ق کر تخمک  در  مترمیلي  1/1 ± 9/1

تیمارهای مختلف نسبت به شاهد )اخکتالی معنکي داری 

ای  اختالی در تخمک   (.>17/1p) از خود نشان دادند

نیز بکا شکاهد مشکاهده  21و  71های مربون به تیمارهای 

 ی برخکوردار بکودشد دک  گناد از توسعه یافتگي بکاالتر

 (.5)شکت 

 
ماهي قرمز حکوض در تیمارهکای  ق ر تخم  درمقایسه  -5شکت 

بککه ترتیککب شککاهد دسککت  2cو  7c مختلککف عصککاره  پککنج انگشککت.

)*، ** و *** = معنککي دار نخککورده و شککاهد اتککانودي مککي باشککد

 .درصد( 31باحدود اطمینان 

 هیستولوژيکمطالعات نتايج 

ت شناسکي تخمکدان در ت باف ادعانتایج حاصت از م

ماهي قرمز حوض بیانگر عدم رشکد و تککوی  سکلودهای 

یافت كننکده دوزهکای رجنسي در تخمدان های ماهیان د

باالی عصاره گیاه پنج انگشت مي باشد. اخکتالی معنکي 

دار در رشد و تکوی  سکلودهای جنسکي در تیمکار شکاهد 

دککک  در  .ادکلکي و شکاهد دسککت نخکورده مشککاهده نشکد

از عصاره میلي گرم بر كیلوگرم  11و  91، 21تیمارهای 

سلودهای اوسیت در مراحکت پکایی  تکر  گیاه پنج انگشت

تکوی  مشاهده گردید. مراحت بلکو  تخمکدان در مکاهي 

 2)هسککت  كرومککاتیني(، مرحلککه  7قرمککز شککامت مرحلککه 

 ،)كورتیکککال آدوئککودي(  9(، مرحلککه ي)پککیش هسککتک

)تخکم  3مرحلکه )بلکو ( و  1مرحله  ،)ویتلوژنز(  5مرحله

 5. در بررسي هایي كه از مقاطع بکافتي مي باشدرسیده ( 

 9 صکرفا انجام گرفت دریافت كننده عصاره تیمار اصلي

مشکاهده شکد و رسیدگي جنسي تخمکدان مرحله نخست 

دارای  شککاهد )گککروه كنتککرل و گککروه كنتککرل اتککانودي(

. تصکاویر مراحکت (1) مرحلکه  مراحت باالتر بلکو  بودنکد

ت از بککرش هکای نککازك از تخمککدان نشککان جنسکي حاصکک

دهنکده تککاثیر گکذاری مناککي عصکاره بککر مراحکت رشککد و 

تکوی  اووسیت هکا مکي باشکد. تخمکدان هکا همگکي در 

مراحکت پیشکرفت و تکامکت  وجنسي بکوده   5تا  2مرحله 

 .(1)شکت  اوسیت ها در آن ها متااوت بود
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به ترتیب تیمارهای  c,d,e,f( شاهد و bو  aانگشت. ) پنج در تیمارهای مختلف عصاره گیاه مراحت مختلف رشد و تکوی  اوسیت ها -1شکت 

، مرحله آدوئودي=  Pn =، مرحله پیش هستکي  Mبافت تخمدان= ، Ooمیلي گرم بر كیلوگرم عصاره گیاه مي باشند. اوسیت=  11، 91، 21، 71

CA  ،اووسیت= ءشاغOMغرات زره ای ،=YG( 511، بزرگنمایيX.) 

 

   بحث

گیککاه پککنج انگشککت از جملککه گیاهککان دارای اثککرات 

 فیتواستروژني بوده منابع متعدد بکه آن اشکاره نمکوده انکد

(Sliutz et al., 1993  Jarry et al., 1993;   

Milewicz et al., 1993; رچه تاثیر فیتو استروژن هکا  .)

بر روند تکوی  سلول های جنسي و رشد اووسیت ها در 

ع تاكید شده است دک  امروزه شکواهد متعکدد برخي مناب

بککر تککاثیر ایکک  گونککه تركیبککات بعنککوان اخککالل گککر هککای 

 ,Patiño and Carr ;هورموني بکه اثبکات رسکیده اسکت 

2015; Jarry et al., 1994)  . 

در پکککژوهش صکککورت پذیرفتکککه بررسکککي در صکککد 

شککاخص گنککادی و ت ییککرات بافککت شناسککي در سکک ح 

ت كه استااده از عصاره پکنج تخمدان نیزحاكي از آن اس

انگشت موجب كاهش رشد اووسیت ها در مکاهي قرمکز 

شد. گرچه در ایک  پکژوهش مقایسکه آمکاری گروههکای 

اختالی معني داری ازنظر ت ییرات شکاخص  2و7كنترل 

دکک  كکاهش معنکي دار  ،(P<0.05) گنادی نشان ندادند

در ای  شاخص بی  دوز های مختلف تزریق شکده دیکده 

 2179(. احمککد نککژادو همکککاران در سککال 7 )شکککت شککد

داروی پیموزایکد و  ، LHRH-A2جهت بررسي تاثیرات 

كلرپرومازی  بر توسعه و بلو  تخمدان ماهي سکیم مکاده 

تکأثیربودن نرمکال سکادی  و اتکانول در  انجکام دادنکد، بکي

 روندتسریع رسیدگي نهایي اووسی  ها را اثبکات نمودنکد

(Ahmadnezhad et al., 2013.)  عصککاره گیککاه پککنج
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 Hajdúانگشت دارای انواع تركیبات فالونوئیدی بوده )

et al., 2007: Mesaik et al., 2009: Jarry et al., 

كککه تککاثیر انهککا بککر رونککد تودیککد مثلککي و ت ییککرات  (2003

س و  هورمون های جنسکي از طریکق تکاثیر بکر گیرنکده 

 Meier etبه اثبات رسیده است ) قبال D2های دو پامیني 

al., 2000 Wuttke et al., 2003;  . ) 

در عی  حال م ادعات بیانگر تکاثیر پکذیری سیسکتم  

های هورموني و تودید مثلي از گیرنده های دو پکامیني و 

در ناحیه هی وتاالموس مي باشکند  D2بویژه گیرنده های 

(Nasri et al., 2007 .) گت مککاني وهمککاران در سکال

نج انگشککت بککر ت ییککرات پکک عصککاره گیککاهبککر اثککر  2177

توسط هورموني در پستاندارن اشاره كردند.ای  موضوع 

Cahill  و همکککاران در خصککوث تککاثیر عصککاره هککای

گیاهي از جمله گیاه پکنج انگشکت بکر تودیکد مثکت انسکان 

تصدیق گردید. از طرفي شواهد مبني بر روند استااده از 

برخي فیتو هورمون ها در تسریع روند رشد و رسکیدگي 

 ووسککیت هککا در انککواع ماهیککان اسککتخواني وجککود داردا

(Bagheri Ziaria et al., 2015 .) با توجکه بکه اینککه در

تنهکا ) تحقیق حاظر اختالی معنا داری بکی  تیمکار شکاهد

تزریق با اتکانول( و تیمکار دسکت نخکورده وجکود نکدارد 

(P<0.05)،  كه ای  امر نشان از بي تاثیر بکودن اتکانول در

اووسککیتها مککي باشککد و تنهککا اخککتالی  رشککد و رسککیدگي

مشاهده شده بی  تیمارهای مختلف با مقدار دوز تزریقي 

هماهنی بکا افکزایش  GSIكاهش شاخص  ، دذامي باشد

دوز تزریقي عصاره گیاه پکنج انگشکت مکي توانکد نشکان 

باشد. دهنده اثر كاهش دهنده آن بر روند رشد تخمدان 

ن در سککال همچنککی  در تحقیقککي كککه آغرنیککا و همکککارا

انجام دادند و درآن تاثیر عصکاره پکنج انگشکت را  2111

بر جنی  موش هکای صکحرایي بررسکي نمودنکد، متوجکه 

شدند كه عصاره پنج انگشت باع   ایجکاد ناهنجکاری و 

و  Sliutzاثرات مناي بکر رشکد جنکی  مکوش مکي شکود .

بککه تککاثیر كککاهش دهنککده  7339همکککاران نیککز در سککال 

بر ترشکح پکروالكتی  اشکاره   Vitex agnosگیاه عصاره 

بکه وجکود اسکید  2115و همکاران در سکال Liu نمودند.

دینودئی  بعنکوان یک  تركیکب اسکتروژنی  در عصکاره 

گیاه پنج انگشت اشاره نمکوده كکه بکر اسکاس تحقیقکات 

انجکام شککده كککاهش آن باعکک  نقککص در تودیککد مثککت در 

ل در عی  حکا .(Lillie et al., 1967   ) پرندگان میشود

برخي شواهد در تکاثیر متضکاد عصکاره هکای گیکاهي بکر 

روند رسیدگي و رشکد تخمکدان وجکود دارد . بکاقری و 

همکاران نشان دادند كه بکا افکزایش دوز عصکاره مکرزن 

جوش در تیمکار هکای مختلکف بکا افکزایش دوز تزریقکي 

 روند رشکد و رسکیدگي اووسکیت هکا افکزایش مکي یابکد

(Bagheri Ziaria et al., 2015)  در م ادعککه ای كککه.

Balali  71بر روی اثر مکمت  2172و همکاران در سال 

 Xiphophorus helleriمککاهي بتککا اسککترادیول بککر روی 

بتککا  71انجککام دادنککد بککه ایکک  نتیجککه دسککت یافتنککد كککه 

عنوان یک  اسکتروژن طبیعکي كکه توسکط  ، بهاسترادیول

سلول های فودیکودي تخمکدان تودیکد مکي گکردد، نقکش 

كند رشد اووسیت های تخمدان ماهي بازی  مهمي را در

(Balali et al., 2012.) 

تیمککار پککنج انگشککت بککا   5بررسککي نتککایج حاصککت از 

میلککي گککرم در هککر كیلککوگرم  11-91-21-71دوزهککای 

وزن مکاهي ، نشککان داد كکه گککروه هکای تحککت تیمکار بککا 

بتککا  71عصککاره پککنج انگشککت از نظککر هورمککون هککای 

ز ق کر تخمک  هکا دارای استرادیول و تستوسکترون و نیک

 2شککت ) اختالی معنا داری نسبت به گروه شاهد بودند

میلکي گکرم   11و  91( و ای  اخکتالی در تیمکار هکای 9و

 (. P<0.05) با شاهدكامال بارز بود
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تاثیر عصاره ای  گیاه در س و  باالی م ز و محکور 

هی ککو تککاالموس هی ککوفیز گنککاد مککي توانککد عامککت اساسککي 

بتکا اسکترادیول و  71اسکتروئیدی ) كاهش هورمون هکای

تستوسترون( باشد. ددیت اصلي ای  كاهش را مي توان به 

تحری  نورون هکای دوپامینرژیک  و در نتیجکه ترشکح 

دوپامی  بکویژه از طریکق اتصکال تركیبکات فعکال عصکاره 

ایککک  اتصکککال بصکککورت  .دانسکککت D2برگیرنککده هکککای 

  اگونیستی   منجر به افکزایش ترشکح دوپکامی  گردیکده

كه خود مانع از ترشح هورمون هکای گونکادو تکروپی  و 

در نتیجککه كککاهش سکک ح هورمککون هککای اسککتروئیدی 

-Vacher et al., 2002; Levavi گکردد) تخمداني مي

Sivan et al., 2006 نتایج نشکان داد كکه عصکاره پکنج .)

انگشکت بکا ت ییکرات هورمکوني و تکاثیر مناکي بکر ترشککح 

اروری در مکاهي هورمونهای جنسکي اثکر خایکف ضکد بک

قرمز حوض دارد . نتایج  ای  آزمایش با نتایج قبلکي كکه 

برروی موش صحرایي انجام گرفته بود نیز م ابقت دارد 

بکر  2111نصکری و همککاران در سکال   .در تحقیقي كکه

روی اثر پنج انگشت بر روی موش صحرایي انجام دادن 

نشان از اثکرات خایکف ضکدبارداری ایک  گیکاه بکر روی 

حرایي داشت كه در مقاده حاضر  نیز بکا در نظکر موش ص

گرفت  تاثیر آن بر رشد گناد و اووسیت مکاهي هکا تاییکد 

 (.Nasri et al., 2007) شد

در ای  تحقیق مقایسه مقادیر هورمکوني تستوسکترون 

بتا استرادیول  بی  تیمارهای تزریق شده با  عصکاره  71و 

طکری پنج انگشت از ی  طکری و بکا تیمکار كنتکرل از 

(. ودکي P<0.05دیگر اخکتالی معنکاداری را نشکان داد )

میلککي گککرم در هککر كیلککوگرم وزن مککاهي در   71تیمککار 

خصوث هر دو هورمون  با تیمار كنترل اخکتالی معنکي 

(. ایکک  اختالفککات را مککي تککوان بککر P>0.05) دار نداشککت

عدم تکوان تحریک  عصکاره گیکاه پکنج انگشکت در دوز 

دوپکامیني و همچنکی  تکاثیر های پایی  بکر گیرنکده هکای 

از مقکادیر بکاالی عصکاره گیکاه  D2پذیری گیرنده هکای 

پنج انگشت دانست كه در واقع تحری  پکذیری وابسکته 

 ,.Schellenberg et alبه دوز را از خود نشان میدهنکد)

تحقیقککات بهیککار نیککز نشککان دهنککده تککاثیر مناککي . (2012

عصکککاره گیکککاه پکککنج انگشکککت در دوزهکککای مختلکککف 

میلي گرم در هکر كیلکوگرم وزن مکاهي  11و91و21و71

بککر رشککد اووسککیت هککا و شککاخص تخمککداني در مککاهي 

گورامي سکه خکال بکوده كکه در انتهکا یک  سکیر نزودکي 

در مقابکت افکزایش دوز را نشکان مکي دهکد  GSIشاخص 

ایج بدست آمده از اندازه ق ر تخمک  نت(. 7937 )بهیار،

نتکایج  ها در تیمارهکای گیکاه پکنج انگشکت تصکدیقي بکر

حاصت از شاخص رشد و رسیدگي تخم  هاسکت كکه 

بککا افککزایش دوز تزریککق شککده ق ککر تخمکک  هککا یککي كککه 

. كمتکری  ق کر (5)شککت  بت شده اند پایی  مي آیدتشک

میلي گرم بکر كیلکوگرم وزن  11تخم  در تیمار با دوز 

مککاهي مککي باشککد.و همچنککی  بککی  ق ککر تخمکک  هککای 

ا شکاهد اخکتالی تیمارهای تیمارهای گیاه پنج انگشت بک

همچنکی  بررسکي  .(P<0.05معني داری وجکود داشکت )

برش های بافتي تخمدان نیز حاكي از كاهش قابت توجه 

میلي  11و  91اووسیت های در حال رشد در تیمار های 

در  (.1شککت ) گرم عصاره گیاه پنج انگشکت مکي باشکد

كککه مربککون بککه شککاهد مککي باشککند تعککداد  bو   aاشککگال

رحله ویتلوژنز زیاد بوده و ای  در حادي اووسیت ها در م

اسککت كککه بککا تزریککق عصککاره گیککاهي شککاهد عککدم رشککد 

اووسیت ها و باقي ماندن انهکا در همکان مراحکت ابتکدایي 

پیش هستکي و كورتیکال ادوئودي بوده و اووسیت هکای 

تکامت یافته در ای  تیمار ها یافت نگردیکد. بکا توجکه بکه 

بر روند تککوی  اووسکیت تاثیر قابت مالحظه هورمون ها 

ها و اختالل ایجاد شده ناشي از دوز های بکاالی عصکاره 
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گیاه پنج انگشکت كکه منجکر بکه كکاهش هورمکون هکای 

تستوسترون و استرادیول در بافت تخمدان گردیده است 

به نظر مي رسد ای  تاثیر از طریق محکور هی کو تکاالموس 

هی وفیز گناد اعمکال و كکاهش ترشکح ایک  هورمکون هکا 

 باعکک  كککاهش رونککد رشککد اووسککیت هککا شککده باشککد

(Nagahama and Yamashita, 2008.)   نتککایج ایکک

تحقیق بیانگر تاثیر بازدارنده عصاره گیاه پنج انگشت بکر 

 روند رشد گناد و اووسیت ها در ماهي قرمز مي باشد.  

 

 تشکر و قدردانی

بدی  وسیله مراتکب تشککر و قکدر دانکي خکود را از 

مکی  و نیکز همککاران محتکرم پژوهشککده اقایان دكتکر را

بخشکي از  آبزی پکروری آب هکای داخلکي بکرای تکامی 

 علکوم توسکعه ماهي ها اعالم مي نماییم. همچنی  از ستاد

سنتي معاونکت علمکي و  طب و دارویي گیاهان فناوری و

فناوری ریاست جمهوری برای تامی  بخشي از اعتبارات 

 .طر  تشکر و قدرداني مي نماید
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