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بررسي اثر سيلي مارين و 71ـ بتا استراديول بر شاخص گنادی وتغييرات بافتي تخمکها
در ماهي مادهی گورامي سه خال )(Trichogaster trichopterus
3

طاهره ناجي* ،7همايون حسين زاده صحافي 2و سولماز رضايي
 1و 3ـ واحد علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
2ـ موسسه تحقیقات شیالت ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت90/12/11 :

تاریخ پذیرش09/0/11 :

چکيده
در این تحقیق ،اثر سیلي مارین ) (silymarinو 71ـ بتا استرادیول ) (E2بر میزان شاخص گنادی و
تغییرات بافتي تخمکها در جنس مادهی ماهي گورامي سه خال مورد بررسي قرار گرفت .بدین
منظور  711قطعه ماهي مادهی نابالغ با میانگین وزني  2/5±1/5گرم در  8گروه تیمار و2گروه کنترل
مورد بررسي قرار گرفتند .ماهیان در گروههای مختلف تیماری با سیلي مارین و E2بطورجداگانه
(دوزهای  01 ،21 ،71و 51میلي گرم در هر کیلوگرم وزن ماهي) و نیز دو گروه به عنوان کنترل در
نظر گرفته شد .کنترل  7دریافت کننده  21میكرولیتر متانول و کنترل  2بدون تزریق بودند 21 .روز
پس از پایان آزمایش بافت تخمدان ماهیان خارج و توزین گردید .سپس ساختار بافت شناسي
تخمدان و میانگین شاخص گنادی آنها با گروه کنترل مقایسه گردید .بررسي حاصل از مقایسه
شاخص گنادی اختالف معني داری را در تیمارهای  7و  2با 7/2( GSIدرصد)تیمارهای 0و  4با

GSI

( 7/8درصد) ،تیمار  5با  1/1( GSIدرصد) ،تیمار  6با  7/2( GSIدرصد) ،تیمارهای  1و  8با

GSI

( 7/15درصد) که به ترتیب دریافت کننده دوزهای 71،21،01و 51میلي گرم در هر کیلوگرم سیلي
مارین و 71،21،01و 51میلي گرم در هر کیلوگرم  E2بودند ،در مقایسه با گروه شاهد با 1/5( GSI
درصد) نشان داد ( .)P< 1 /15این امر در بررسي مقاطع بافتي نیز مورد تایید قرار گرفت .نتایج
بافتي حاکي از تاثیرگذاری بیشتر تیمارهای با دوز  mg/kg 51سیلي مارین و  71ـ بتا استرادیول به
علت شروع حرکت وزیكول زایا بر رشد و رسیدگي اووسیتها در مقایسه با سایر تیمارها و نیز گروه
کنترل در ماهي گورامي سه خال ماده بود.
واژگان کلیدی
سیلیمارین11 ،ـ بتا استرادیول ،ماهی گورامی سه خال ،اووسیتها ،بافت تخمدان ،شاخص گنادی.

*
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tnaji2002 @gmail.com
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مقدمه
امروزه هورمونها بعنوان ابزاری جهت تكثیر و پرورش آبزیان به كار گرفته میشوند .استفاده از فیتواستروژنها در
رژیم غذایی آبزیان میتواند در رشد و نمو و تولید مثل ماهیان تاثیر داشته باشد .فیتواستروژنها موارد كاربرد فراوانـی
در موسسات تحقیقاتی و صنعت داروسازی دارند .لذا كسب دانش در خصوص نوسانات طبیعی هورمونهـای مـوثر در
روند تولید مثلی در محیطهای طبیعی ،زمینه فراهم آوردن اطالعات اولیه در باره استفاده اقتصـادی از هورمـونهـا را
جهت تكثیر و پرورش آبزیان ایجاد میكند .یكی از راهكارهای دستیابی به این هدف استفاده از استروژنهای اگـزوژن
مثل فیتواستروژنها میباشد .این روش اواخر دهه  1039میالدی در استرالیا و به دنبال اثبـات نقـش اسـتروهیدهای
جنسی بعنوان عوامل طبیعی القاء فرآیند تمایز جنسی ماهیان در شكل گیری ژنتیكی جنسیت متـداول گردیـد .ایـن
استروهیدها با تقلید اثر استروهیدهای جنسی آندروژن ،رشد گنادها را به سمت بلوغ جنسی هدایت میكنند ( Maack
 .)& Segner ,2003براین اساس  Ishibachiو همكاران ( )2004با بكارگیری رژیمهای غـذایی حـاوی اسـتروژنهـای
طبیعی و مصنوعی ،نتایج مطلوبی را در این زمینه بدست آوردنـد .فیتـو اسـتروژنهـا تركیبـات گیـاهی هسـتند كـه
ساختمان آنها شبیه اسـتروژنهـای حیـوانی اسـت (Clatfelter, 2006).فیتواسـتروژنهـا شـامل :ایزوفالوونوهیـدهـا،
لیگنانها ،ساپوژنینهای استروهیدی میباشد ) .(Falah Hosseini et al., 2004مهمترین تركیـب عصـارهی تخلـیص
شدهی بذر گیاه خار مریم 1/1تا 3درصد سیلی مارین است كه از گروهی عناصر به نام فالون لیگنان نظیر سیلی بـین
 Aو  Bایزوسیلی بین  Aو  ،Bسیلی دیـانین ،سـیلی كریسـتین مـیباشـند ) .(Kvasnicha et al.,2003سـیلی بـین
موثرترین مادهی موجود در سیلی مارین است ) .(Lorenz et al, 1984; Tyler,1993عالوه بر فالون لیگنانهـا دارای
تركیباتی همچون اسیدهای میریستیك ،پالمتیـك و اسـتیریك اسـت ) .(Fraschini et al., 2004اسـتفاده از سـیلی
مارین در طب سنتی اروپا در درمان برخی از بیماریها و عوارض كبدی به سالها پـیش برمـیگـردد (Salmond et
) .al., 1997سیلی مارین و سیلی بین اثرات ضد سرطانی در سیستم عصبی ،جلوگیری از مشكالت گوارشی ،درمـان و
جلوگیری از نوروپاتی ،درمان و جلوگیری از بیماری هـای قلبـی ـ عروقـی ،درمـان و جلـوگیری از دیابـت ،محافظـت
پوست،محافظت كبدی و ضد هپاتیت ،اثر روی رسپتورهای استروژن ،تنظیم پروسه آپوپتوز و التهـا دارد & (Kren
).Walterova, 2005
سیلی مارین باعث كاهش گرانولوماتوز قبل از تخمكگذاری میشود ).(Mata-Santos et al., 2010
 Jancerو همكاران ( )2007گزارش كردند كه سیلی مـارین باعـث كـاهش درصـد تولیـد (Rosرادیكـالهـای آزاد
اكســیژن دار) در ســلولهــای گرانولــوزا و افــزایش اووســیتهــا در مــوش صــحرایی مــیگــردد Pliskova .و
همكاران()2005گزارش كردند القاء تخمك گذاری در سیلی مارین 21/9درصد ،سـیلی بـین  20/9درصـد و 100 E2
درصد است Tinwell .و همكاران ( )2000گزارش كردند كه سیلی مارین دارای اثر بروی رحم مـیباشـد ،ایـن بـدین
معنی است كه سیلی مارین در فعالیت رسپتورهای استروژن در رحم اثر دارد .هـدف از ایـن پـژوهش بررسـی اثـرات
سیلی مارین و 11ـ بتا استرادیول بر رشد و رسیدگی اووسیتها بر شاخص گنادوسوماتیك در ماهی گورامی سه خال
میباشد .تحقیق حاضر بر مبنای استفاده از سیلی مارین و  E2بر رشد و رسیدگی اووسیتها در جنس مادهی گورامی
سه خال ) (Trichogaster trichopterusبه عنوان یك ماهی مقاوم و بسیار سازگار انجـام شـد .نتـایج ایـن پـژوهش
میتواند برای صنعت شیالت و پرورش آبزیان وموسسات مطالعاتی و صنعتی در این حوزه مفید باشد.
مواد و روشها
این تحقیق در آبان ماه لغایت آذرماه  1390در آزمایشگاه ماهی شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی
صورت پذیرفت .ماهی گورامی سه خال ماده نابالغ از یك گروه تكثیری با میانگین  2/1±9/1گرم از كارگاه تكثیر و
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پرورش ماهیان تزهینی واقع در آستانه اشرفیه تهیه شد .سیلی مارین مورد استفاده از شركت گل دارو با درجه
خلوص  99درصد و  E2از شركت داروسازی ابوریحان با درجه خلوص 99درصد تهیه گردید .این ماهی در سن
11ـ 12هفته و طول  1سانتیمتر به بلوغ جنسی میرسد و همچنین ماهی ماده دارای باله پشتی كوتاه و گرد و بدن
كوچكتراز جنس نر است و ناحیه شكم گرد است.
پس از كلرزدایی آ آكوریومها ،تعداد  199قطعه ماهی در  19گروه مجزا و هر گروه شامل  19قطعه ماهی درهر
آكواریوم رها سازی شد .فاكتورهای فیزیكی و شیمیایی آ قبل از آزمایش ،در زمان آزمایش و پایان كار اندازه گیری
شد و به صورت دما ( )21±3درجه سانتی گراد )6/1±9/1( pH ،و درجه سختی  319میلی گرم در لیتركلسیم
كربنات ثبت گردید .قبل از انجام تزریق ماهیان به لحاظ طول و وزن بیومتری شدند .نمونهها جهت سازگاری به
مدت  19ساعت در محیط آزمایش(19آكواریوم به ابعاد  19×19×39سانتیمتر مكعب وحجم آ 19لیتر)و با طول
دوره نوری 12ساعت تاریكی و12ساعت روشنایی و با غذای غنی شده گیاهی()Tetra vegetableمورد تغذیه قرار
گرفتند .آزمایشها در مدت 29روز و در 19تزریق(در3تكرار)و در  9گروه تیمار و2گروه كنترل طبق جدول ()1
صورت گرفت .با توجه به وزن ماهیان  2/1±9/1گرم دوز مورد استفاده به ازای هر كیلوگرم وزن بدن محاسبه
گردید(.)Ng et al., 1997
جدول 7ـ تیمارهای ماهي گورامي سه خال موردبررسي
گروهها

ماده ی تزریقی

دوزتزریقی()mg/kg

1

سیلی مارین

19

2

سیلی مارین

29

3

سیلی مارین

39

1

سیلی مارین

19

1

11ـ بتااسترادیول

19

6

11ـ بتااسترادیول

29

1

11ـ بتااسترادیول

39

9

11ـ بتااسترادیول

19

0

كنترل( 1متانول)

29میكرولیتر

19

كنترل( 2شاهد)

بدون تزریق

پس از بیهوش كردن ماهیها با استفاده از عصاره آویشن با نام تجاری ( PI222تهیه شده از شركت پارس ایمن
دارو) تزریق در عضلهی زیر باله پشتی صورت گرفت) .(Soivio et al.,1975در ابتدا سیلی مارین و  E2به طور
جداگانه در متانول حل شدند .میزان تزریق در هر ماهی  29میكرولیتر و فاصله تزریقات در گروههای دریافت كننده
سیلی مارین و  E2به صورت یك روز در میان انجام گرفت .پس از انجام تزریق ،ماهیها در آكواریوم مربوط به گروه
مورد نظر رها شده و هر  21ساعت یكبار بررسی شدند .در پایان روز بیستم ماهیها به تعداد  19قطعه در هر تیمار
بیه وش شده و طول ماهیان با استفاده از خط كش و وزن آنها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  9/91گرم انجام
شد .سپس تخمدان ماهیها با دقت خارج و توزین گردید .از هر تیمار تعدادی تخمدان بعنوان نمونه در محلول بوهن
قرار داده شد .پس از طی مراحل پاساژ بافت و برش گیری با استفاده از میكروتوم دوار ،برشهایی به مقطع 1
میكرومتر تهیه و سپس نمونهها با هماتوكسیلین ـ اهوزین رنگآمیزی شدند(ناجی وهمكاران .)1391جهت مطالعات
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بافت شناسی تخمدان از میكروسكوپ با دوربین دیجیتال استفاده شد .شاخص گنادی ) (GSIبراساس فرمول زیر
برای هر ماهی در هر تیمار محاسبه گردید.

در این معادله WG ،وزن گناد (گرم) و  Wوزن كل بدن ماهی (گرم) است).(Htun-Han,1979
برای تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی معنی دار بودن اختالف مشاهده شده در تیمارهای مختلف از نرم افزار
 SPSSو روش آماری آنالیز واریانس یك طرفه ) (one-way ANOVAو  Duncanاستفاده شد .برای ترسیم نمودار از
نرم افزار  Excelاستفاده گردید.
نتایج
مراحل رشد و نمو اووسیت در تخمدان ماهی گورامی سه خال شامل مراحل زیر میباشد :مرحله  1هستك
كروماتینی ( ،)Cnمرحله  2پیش هستك ( ،)Pمرحله  3كورتیكال آلوهولی ( ،)Caمرحله  1ویتلوژنزیس ( ،)Vمرحله 1
بلوغ ( ،)Mمرحله  6تخم رسیده و مرحله  1اووسیت آترزی ((Degani et al.,1994 and Daniel&Heiko,2009).)A
در بررسی مقاطع بافت شناسی تخمدان ماهیان گروه شاهد ،بافت تخمدان شامل بافت همبند استروما و سلولهای
جنسی بود .سلولهای جنسی غالبا شامل اووسیتها در مرحله پیش هستك()Perinucleolar stageبودند(شكل.)1
در مقاطع بافتی حاصل از تیمار اول سیلی مارین در مقایسه با گروه شاهد تعداد اووسیتهای مشاهده شده در مرحله
 Perinucleolarكاهش یافته ذرات چربی به صورت پراكنده در اووپالسم قابل رویت بودند (شكل .)2در مقایسه
مقاطع بافتی حاصل از تیمار دوم سیلی مارین با گروه شاهد تعداد اووسیتهای مشاهده شده در مرحلهی پیش
هستك كمتر شده و تعدادی از اووسیتها نیز در مراحل ابتدایی تولید زرده ) (vitellogenesisقرار داشتند (شكل.)3
در ب ررسی مقاطع بافتی حاصل از تیمار سوم سیلی مارین و مقایسه آن با گروه شاهد تعداد اووسیتهای مشاهده
شده در مرحله تولید زرده افزایش یافته ،و تعداد اندكی از اووسیتها در مرحلهی پیش هستك بودند .در این تیمار،
شروع حركت وزیكول زایا()Germinal vesicleبه سمت قطب جانوری()Animal poleو اتصال ذرات چربی( Lipid
)Drop fussionدر بعضی اووسیتها به یكدیگر مشاهده شد(شكل .)1در مقایسه تیمار چهارم سیلی مارین با گروه
شاهد ،اغلب اووسیتها در مراحل انتهایی تولید زرده قرار داشتند ،تعداد اووسیتهای مشاهده شده در مرحله پیش
هستك به مراتب كمتر از گروه شاهد بود .در این تیمار شروع حركت وزیكول زایا به سمت قطب جانوری در بیشتر
اووسیتها و ذرات چربی در اطراف وزیكول زایا به صورت متصل به یكدیگر مشاهده شدند (شكل .)1در مقاطع بافتی
حاصل از تیمار اول  E2تعداد اووسیتهای مشاهده شده در مرحلهی پیش هستك كمتر و تعدادی از اووسیتها نیز
در مراحل ابتدایی تولید زرده قرار داشت (شكل )6در بررسی مقاطع بافتی تیمار دوم  E2و مقایسه با گروه شاهد،
تعداد اووسیتهای مشاهده شده در مرحلهی تولید زرده افزایش یافته و تعداد كمی از اووسیتها در مرحلهی پیش
هستك بودند(شكل .)1در مقایسه تیمار سوم  E2با گروه شاهد ،تعداد اندكی از اووسیتها در مرحله پیش هستك
بودند و اووسیتها در مرحله تولید زرده به مراتب بیشتر شده ،در این تیمار شروع حركت وزیكول زایا به سمت قطب
جانوری و اتصال ذرات چربی در بعضی از اووسیتها به یكدیگر بود (شكل.)9در مقایسه تیمار چهارم  E2با گروه
شاهد ،تعداد اووسیتها در مرحله پیش هستك به مراتب كمتر از گروه شاهد بود .اغلب اووسیتها در مرحلهی
انتهایی تولید زرده قرار داشتندو همچنین در این تیمار شروع حركت وزیكول زایا به سمت قطب جانوری در بیشتر
اووسیتها مشهود بود .ذرات چربی در اطراف وزیكول زایا به صورت متصل به یكدیگر مشاهده شدند (شكل.)0
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شكل 7ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان گروه شاهد ،فاز غالب اووسیتها شامل مرحله پیش هستک )(H&E, ،(P
)X400

p
ca

شكل2ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار اول سیلي مارین ،،ذرات چربي به صورت پراکنده(H&E,X400) ،

V

شكل0ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیماردوم سیلي مارین ،حضوراووسیتهایي در مراحل پری ویتلوژنز )،(V
)(H&E,X400
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شكل4ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار سوم سیلي مارین ،شروع حرکت وزیكول زایا ) (GVبه سمت قطب
جانوری( ،)Animal poleاتصال ذرات چربي به یكدیگر )(H&E,X1000) ،(LDf

LDf

GV
شكل 5ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار چهارم سیلي مارین ،شروع حرکت وزیكول زایا ) (GVبه سمت قطب
جانوری و اتصال ذرات چربي به یكدیگر )(H&E,X400) ،(LDf

V

شكل 6ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار اول  E2حضور اووسیتها در مراحل پری ویتلوژنز )(H&E,X400) ،(v
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شكل 1ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار دوم  ،E2تعداد بیشتر اووسیتها در مراحل ویتلوژنر )(H&E,X400) (V

GV

LDf

شكل 8ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار سوم  ،E2شروع حرکت وزیكول زایا ) (GVبه سمت قطب جانوری،
اتصال ذرات چربي به یكدیگر )(H&E,X400) (LDf

GV

LDf

شكل 9ـ مقطعي از بافت تخمدان ماهیان تیمار چهارم  ،E2شروع حرکت وزیكول زایا ) (GVبه سمت قطب جانوری،
اتصال ذرات چربي به یكدیگر(H&E,X400) (LDf) ،
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نتایج آنالیز واریا نس یك طرفه و همچنین مقایسه میانگین توسط آزمون دانكن ،از نظرات شـاخص گنـادی بـین
تیمارهای مختلف اختالف معنی داری را نشان داد(P<0.05).

شكل 71ـ مقایسه میانگین درصد شاخص گنادی بین تیمارهای مختلف سیلي مارین(حروف متفاوت نشانگر وجود
اختالف معني دار بین هر تیمار ميباشد و آنتنکها نشا نه ی انحراف معیار است)

شكل 77ـ مقایسه میانگین درصد شاخص گنادی بین تیمارهای مختلف ( E2حروف متفاوت نشانگر وجود اختالف
معني دار بین هر تیمار ميباشد (آنتنکها نشا نهی انحراف معیار است)

شكل 72ـ مقایسه میانگین درصد شاخص گنادی بین تیمارهای سیلي مارین و ( E2حروف یكسان نشانگر عدم
اختالف معني دار بین هر تیمار است (آنتنکها نشا نهی انحراف معیار است)
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بحث و نتیجه گیری
بررسی نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین درصد شاخصگنادی بین تیمارهـای مختلـف و همچنـین بررسـی
تغییرات بافت شناسی حاصل از گروههای مختلف از نظر فاز تكـاملی غالـب اووسـیتهـا در هـر گـروه نشـان داد كـه
استفاده از سیلی مارین و  E2می تواند سبب تسـریع در رشـد و رسـیدگی مـاهی گـورامی سـه خـال شـود و رشـد و
رسیدگی از تیمار اول تا تیمار چهارم در سیلی مارین و تیمار پنجم تا هشتم در  E2سیر صعودی داشته به طوری كـه
در تیمار  1و  9این رشد و رسیدگی بارزتربود(شكل 19و  .)11با توجه به اینكه تنها اختالف موجود میان ماهیـان در
طول دورهی تزریق ،میزان مادهی تزریق شده بود و این مقدار نیز از تیمار اول تا چهارم و از تیمـار پـنجم تـا هشـتم
افزایش یافته ،به نظر میرسد كه میزان رشد و رسیدگی در ارتباط با میزان مادهی تزریق شده در هـر تیمـار اسـت و
افزایش تدریجی آن نیز تابعی از افزایش میزان مادهی تزریق شده بوده است Hunter.و ،)1093(Donaldsonبر میزان
هورمون تزریقی بعنوان یكی از فاكتورهای مهم در فرآیند كنترل تمایز جنسی ماهیان بـا اسـتفاده از هورمـون تاكیـد
كردند.نتایج حاصل از مقایسه كنترلهای  1و 2كه به ترتیب دریافت كننده29میكرولیتر متانول و بدون تزریق بودنـد،
اختالف معنی داری را از نظر شاخص گنادی نشان نداد).(P ≥0.05در مقایسهی مقاطع بافتی نیـز تغییـر چشـمگیری
حاصل نشد .این امر بیانگر بیتاثیر بودن تركیبهای به كار رفته در رشد و رسیدگی اووسیتها میباشد.
بررسی نتایج حاصل از  1تیمار سیلی مارین با دوزهای 19،29،39و 19میلـی گـرم در هـر مـاهی ،نشـان داد كـه
گروههای تحت تیمار با سیلی مارین از نظر شاخص گنادی دارای اختالف معنی دار نسبت بـه گـروه شـاهد بـودهانـد
) .(P<0.05این امر در بررسی مقاطع بافتی و مقایسه با گروه شاهد نیز تایید شد .این نتیجه نشان میدهد كـه سـیلی
مارین میتواند به عنوان یك فیتواستروژن توانایی القای رشد و رسیدگی جنسی در ماهی گورامی را دارا باشد .نتیجـه
این آزمایش با نتایج سایر مطالعات بدست آمده در القـای رسـیدگی جنسـی توسـط فیتواسـتروژنهـا در تعـدادی از
ماهیان مطابقت دارد .گزارشهایی از تاثیر فیتواستروژنهای مختلف بر رسیدگی اووسیتها ،اووالسیون و تخـم ریـزی
ماهیانی همچون ماهی سالمون ) (Ng et al, 2005موش صحرایی ) (Hess et al., 2005 ; Kouki et al.,2003وجـود
دارد .بررسی نتایج حاصل میانگین درصد شاخص گنادی حاكی از تاثیرگذاری بیشتر سیلی مـارین و  E2بـا دوز  39و
 19میلی گرم در هر كیلوگرم وزن ماهی  2-3گرمی بر رشد و رسیدگی اووسیتها در مـاهی گـورامی مـیباشـد .بـه
گونهای كه در بررسی مقاطع بافت حاصل از تیمارهای  1 ،1 ،3و  9شروع حركت وزیكول زایا ) (GVبه سـمت قطـب
جانوری و اتصال ذرات چربی به یكدیگر در برخی اووسیتها مشهود بود در حالی كه چنـین پدیـدهای كـه مبـین بـر
رشد و رسیدگی اووسیتها باشد در مقاطع بافتی حاصل از تیمار  1،1،2و  6قابل رویت نبود .در تحقیقـی كـه توسـط
 Quarantelliو همكاران در سال  2990در زمینهی تاثیر سیلی مارین بر فعالیت تخمـدان مـرغ و تولیـد تخـم مـرغ
صورت گرفته بیان گردید كه سیلی مارین باعث افزایش معنی دار ) (P<0.05از مرحله ( F5فولیكول در مرحله ابتداهی
رشد) به ( F3فولیكول در مرحله میانی رشد) و كاهش معنی دار از مرحله  F3به ( F1فولیكول قبل از تخمك گـذاری)
و افزایش پروژسترون از طریق رشد فولیكول و باعث تغییرات اندوكرینی میشود(Quarantelli et al., 2009).
از سویی دیگر در تحقیقی كه توسط  Moosavifarو همكاران در سال  2919در زمینهی فولیكـوژنریس و بلـوغ و
رسیدگی اووسیتها در تعدادی افراد مونث صورت گرفت بیان شد كه بلوغ اووسیتها از مرحله اول به مرحله چهـارم
در این افراد با سیلی مارین با دوز  39 mg/ 3 dayمشاهده شد ) .(P<0.05نتـایج حاصـل از ایـن آزمـایش بـا نتـایج
حاصل از مطالعات  Quarantelliو همكاران در سال  2990و  Moosavifarو همكاران در سال  2919مطابقت دارد.
در تحقیقی كه توسط  Kummerو همكاران در سال  2919در زمینه اثر استروژنی سیلی مارین در مقایسه بـا E2
در تخمدان موش صحرایی صورت گرفت افزایش شدت رسپتورهای استروژنی ورسپتورهای اسـتروژنی الفـا و افـزایش
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اپی تلیوم لومینال و اندومترین در موش های تحت تیمار با سیلی مارین با دوز  29mgو  19mgمشاهده شد .ایـن امـر
در مطالعات بافت شناسی نیز اثبات گردید.
در تحقیقی دیگر كه توسط  Naglaو همكاران در سال  2990در زمینـه اثـرات اسـتروژنی و پیشـگیری از پـوكی
استخوان با استفاده از سیلی مارین در مقایسه با اتینیل استرادیول ) (EEدر تخمدان موش صـحرایی صـورت گرفـت
بیان شد كه سیلی مارین با دوز  119mg/kg/ dayسبب تحریك كم در افزایش وزن رحـم مـیشـود ولـی  EEبـا دوز
 1/21mg/kg/ dayسبب تحریك شدید در افزایش وزن رحم میشود.
مقایسه میانگین درصد شاخص گنادی ) (GSIبین ماهیان تحت تیمار با سیلی مـارین در مقایسـه بـا  E2اخـتالف
معنی داری مشاهده نشد (شكل  .)12این بدین معنی است كه سیلی مارین به عنوان یك فیتواستروژن تاثیری مشابه
به  E2در القای رشد و رسیدگی ماهی گورامی را داراست .به طور كلی میتوان نتیجـه گرفـت كـه اسـتفاده از سـیلی
مارین با دوزهای 19ـ29ـ39و 19میلی گرم در هر كیلوگرم وزن ماهی میتواند سبب رشد و رسیدگی اووسیتهـا در
ماهی گورامی سه خال شود ،كه این تاثیر در دوز  39و  19میلی گرم در هر كیلوگرم بارزتر است.
گرچه تیمارهای سیلی مارین با  E2تفاوت چشمگیری در شاخص  GSIبا یكدیگر نداشتند امـا در مقایسـه مقـاطع
بافت شناسی و مشاهده تاثیرگذاری بیشتر  E2می توان به این نتیجه رسید كه سیلی مارین اثر كمتری نسـبت بـه E2
در رشد و رسیدگی اووسیتها در ماهی گورامی سه خال دارد.براسـاس نتـایج بدسـت آمـده درایـن تحقیق،اسـتفاده
ازسیلی مارین و E2درپستانداران جهت القای بلوغ جنسـی،درمان نابـاروری درانسـان،دوزهای متفـاوت سـیلی مـارین
جهــت القــای بلــوغ جنســی درســایر ماهیــان اســتخوانی وپستانداران،بررســی اثــرات ســیلی مــارین در مقایســه بــا
سایرفیتواستروژنها در ماهی گورامی سه خال و بر میـزان هورمـونهـای جنسـی (اسـتروژن وپروژسـترون)پیشـنهاد
میشود.
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