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چکیده
از آنجا که بیشتر تالشها برای تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به ماهیهای با سن بیشتر از سه سال معطوف بوده است ،چنین به نظر
میرسد که تعیین جنسیت این ماهیها در سنین کمتر از سه سالگی بهسادگی میسر نمیباشد .در این تحقیق به منظور بررسی امکان
تعیین جنسیت فیل ماهی کوچکتر از سه سال ،گناد  21قطعه فیلماهی یکساله و  21قطعه فیلماهی دوساله (در مجموع  12قطعه)
پرورش یافته در استان قم مورد مطالعه قرار گرفتند .پس از فیکس کردن نمونهها در فرمالین ،مراحل استاندارد بافتشناسی بر روی آنها
انجام و رنگآمیزی بافتها با استفاده از روش هماتوکسیلن – ائوزین صورت گرفت و المهای مربوطه با میکروسکوپ نوری بررسی شدند .از
لحاظ وضعیت جنسی 12 ،درصد از ماهیان یکساله ،نر و  22/66درصد ماده بودند و جنسیت  33/33درصد از نمونهها قابل تشخیص نبود.
در ماهیان دوساله نیز  22/66درصد نر 22/66 ،درصد ماده و جنسیت  26/66درصد از نمونهها غیرقابل تشخیص بود .از لحاظ مرحلۀ
رسیدگی گناد ،ماهیان ماده یکساله دارای اووسیت اولیه و اووگونی بوده و در مرحلۀ  Iرسیدگی جنسی قرار داشتند .ماهیان ماده دوساله
دارای اووگونی ،اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه بوده و در مرحلۀ  Iبه  IIرسیدگی جنسی قرار داشتند .ماهیان نر یکساله و دوساله دارای
اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه بوده و در مرحلۀ  Iرسیدگی جنسی قرار داشتند و تفاوت بارزی بین ساختار گناد و سلولهای جنسی
ماهیهای نر یکساله و دوساله مشاهده نگردید .یافتههای بافتشناسی حاصل از این بررسی نشان میدهند که تشخیص جنسیت از طریق
بافتشناسی در فیلماهیان یکساله و دوساله نیز امکانپذیر است.
واژگان کلیدی :فیل ماهی پرورشی ( ،)Huso husoتعیین جنسیت ،تکامل غدد جنسی ،بافت شناسی.
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 .5مقدمه
در دریای خزر  6گونه از مهمترین ماهیان
خاویاری جهان یعنی Acipenser persicus, A.
gueldenstadti, A. nudiventris, A. stellatus,
 A. ruthenusو Huso husoزیست میکنند ( De
 )Meulenaer and Raymakers, 1996که همگی
آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند ( IUCN,
 .)2015از این میان ،فیلماهی یا بلوگا ()Beluga

دارای ویژگیهای ممتازی است ،مثالً رکورد بزرگترین
ماهی آب شیرین ( Falahatkar and Poursaeid,
 )2013و بزرگترین و گران بهاترین نوع خاویار تاس-
ماهیان به این گونه تعلق دارد ( Azari Takami,
 .)2009ضریب رشد فیل ماهی در مقایسه با سایر
ماهیان خاویاری باالتر و الرو آن با هزینه کمتری تولید
میشود ( .)Taati et al., 2014از لحاظ رشد غدد
جنسی نیز ،فیل ماهی از ازونبرون پیشی میگیرد
( .)Bahmani et al., 1998برخالف بسیاری از
ماهیان خاویاری ،فیلماهی گونهای پالژیک است و در
بررسیهای انجام شده در رابطه با تعداد کروموزومها
در تاسماهیان ،با  229عدد کروموزوم ( Havelka et
 ،)al., 2011گونۀ مناسبی برای مطالعات ژنتیکی و
تکاملی تاسماهیان و رابطۀ آنها با سایر فروردههای
ماهیها به حساب میآید .با توجه به اهمیت ماهیان
خاویاری ،چه از نقطه نظر بازسازی ذخایر طبیعی و چه
تولید خاویار ،تالشهای متعددی به منظور تعیین
جنسیت این ماهیان انجام پذیرفته است که شامل
روشهای مرسوم گنادکتومی و بافتشناسی
( Hosseinzadeh et al., 2014و Omoto et al.,
 ،)2001بافتشناسی تکههای به دست آمده از ماهی
به روش بیوپسی بدون نیاز به کشتن ماهی
( Hallajian et al., 2011و Falahatkar et al.,
 ،)2013استفاده از اولتراسونوگرافی ( Moghim et
 al., 2002و  )Colombo et al., 2004و آندوسکوپی
( ،)Hurvitz et al., 2007اندازهگیری سطوح
هورمونهای استروئیدی ( Nazeri et al., 2013و
 )Yousefian, 2006و حتی ویژگیهای
ریختشناسی ( Falahatkar and Poursaeid,
 )2013میباشد .کم و بیش در تمامی موارد مذکور،
تأکید پژوهشگران بر ماهیان با سن بیشتر از  3سال
بوده است .در این پژوهش وضعیت تکاملی تخمدان و
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بیضه در فیلماهیهای پرورشی یکساله و دوساله مورد
بررسی قرار گرفت تا ضمن بررسی میزان رشد
نمونههای پرورشی این ماهی در شهرستان قم ،امکان
تشخیص جنسیت و تعیین مرحلۀ رسیدگی گناد در
این سنین نیز آزمایش شود .به عبارت دیگر،
امکانسنجی تعیین جنسیت فیل ماهی با استفاده از
بافتشناسی در سنین دوسالگی و یکسالگی
موردبررسی قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
ماهیهای مورد بررسی در این تحقیق از
استخرهای سیمانی پرورش ماهیان خاویاری بخش
خصوصی شهرستان قُمرود تهیه شدند .میانگین ساالنه
دما در این استخرها برابر  12درجۀ سانتیگراد ،پیاچ
برابر  ،7/1هدایت الکتریکی  26666و عمق استخرهای
سیمانی  2/2متر ثبت گردید .درمجموع  12عدد از
فیلماهیان پرورشی ( 21عدد ماهی یکساله و  21عدد
ماهی دوساله) ،بیهوش و مورد زیستسنجی (طول کل
و وزن) قرار گرفتند .پس از کالبدگشایی ،گنادوکتومی
بر روی آنها صورت گرفت .به منظور افزایش دقت کار،
سه مقطع از ابتدا ،انتها و بخش میانی هر دو گناد در
هر فرد (در مجموع  6تکه) در نظر گرفته شد .قطعات
برداشت شده از هر ماهی در ظروف پالستیکی
جداگانهای محتوی فرمالین قرار گرفت .از آنجا که
نمونههای گناد توسط بافت چربی احاطه شده بودند،
از فرمالین  22درصد برای فیکس کردن نمونهها
استفاده شد .سپس ظروف مربوطه برای انجام سایر
مراحل به آزمایشگاه آسیبشناسی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران منتقل شدند .به منظور تهیه اسالیدهای
بافتی و رنگآمیزی ،از روش استاندارد ( Pousty and
 )Adibmoradi, 2006استفاده گردید .مراحل کار به
طور خالصه بدین قرار است که پس از تثبیت نمونههای
بافتی ،آبگیری ،شفافسازی ،پارافینه کردن،
قالبگیری ،برش ،رنگآمیزی و مونته کردن انجام
گرفت .برش بافتها به کمک میکروتوم دَوار مدل
 Leica RM2135با اندازۀ برش  2میکرون و فاصلۀ
گام  26میکرون صورت گرفت .برای تشخیص راحتتر
بخشهای مختلف بافت و مراحل رسیدگی گناد از
رنگآمیزی به روش هماتوکسیلن  -ائوزین ()H&E
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استفاده شد .المهای آماده شده توسط میکروسکوپ
نوری مدل  Nikon DXM 1200مجهز به مانیتور و
دوربین عکاسی مورد بررسی قرار گرفتند .در هر
اسالید ،میدانهای بافتی مختلف بررسی و
عکسبرداری با بزرگنماییهای مختلف انجام شد.
سپس تشخیص جنسیت و مراحل مختلف رسیدگی
گنادها بر اساس مطالعات انجام شده بر روی ماهیان
خاویاری ( )Hallajian et al., 2009و بررسی وضعیت
سلولهای جنسی بر اساس ( Amiri et al. 1996و
 )Agarwal, 2008انجام گرفت.
شاخص وضعیت ( )Condition Factorیا K-
 factorماهیان یکساله و دوساله بر اساس معادلۀ ( K
 )= W/L3* 100محاسبه شد (.)Biswas, 1993
برای مقایسۀ شاخصهای مورد مطالعه از آزمون t

توسط نرمافزار ( )SOFA 1.45و جهت ترسیم
نمودارها از نرمافزار ()Microsoft Excel 2013
استفاده گردید.

 .3نتایج
میانگین طول کل ،وزن و شاخص وضعیت
فیلماهیان یکساله و دوساله در جدول  2نشان داده
شده است .از لحاظ وضعیت جنسی 12 ،درصد از
ماهیان یکساله ،نر و  22/66درصد ماده بودند و
جنسیت  33/33درصد از نمونهها قابل تشخیص نبود.
در ماهیان دوساله نیز  22/66درصد نر 22/66 ،درصد
ماده و جنسیت  26/66درصد از نمونهها غیرقابل
تشخیص بود.

جدول  .5میانگین و انحراف معیار طول ،وزن و شاخص وضعیت در جنسهای مختلف فیلماهی پرورشی مورد مطالعه در این بررسی

سن
یک ساله

دو ساله

جنسیت

طول کل

وزن کل

شاخص وضعیت

ماده

22/32±2/12

2173/61±23/92

6/72±6/61

نر

27/66±2/91

2299/26±212/26

6/79±6/61

غ.ق .تشخیص

22/62±3/29

2122/66±162/73

6/77±6/62

مجموع

22/37±1/23

2332/97±292/11

6/79±6/63

ماده

92/21±2/67

2127/99±261/26

6/71±6/63

نر

97/62±6/32

2726/22±262/27

6/72±6/62

غ.ق .تشخیص

92/11±2/62

3226/22±671/21

6/72±6/22

مجموع

97/62±2/72

2911/22±222/22

6/71±6/62

میانگین و انحراف معیار شاخصهای زیستسنجی و
شاخصوضعیت همراه با مقدار ( )pآزمون آماری در
اشکال  2تا  6نشان داده شده است .از لحاظ مراحل
رسیدگی گناد ،ماهیان ماده یکساله دارای اووسیت
اولیه و اووگونی بوده و در مرحلۀ  Iرسیدگی جنسی
قرار داشتند .ماهیان ماده دوساله دارای اووگونی،
اووسیت اولیه و ثانویه بوده و در مرحلۀ  II - Iرسیدگی
جنسی تشخیص داده شدند .ماهیان نر یکساله و دو
ساله دارای اسپرماتوگونی بوده و از این لحاظ در مرحلۀ
 Iرسیدگی جنسی قرار داشتند.

 .4بحث و نتیجه گیری
دانستن مراحل رسیدگی گنادها در ماهیان
خاویاری و ارتباط آن با طول و سن ماهی میتواند در

مدیریت صید و پیشگیری از صید ماهیان نارس از دریا
نقش داشته باشد .همچنین برآورد سن و طول در
نخستین بلوغ نیازمند تعیین دقیق مراحل رسیدگی
جنسی ماهی است .از سوی دیگر ،از آنجا که نخستین
زمانی که گنادها جنسیت خود را باز مییابند میتواند
برای انجام مطالعات بیان ژنهای اثرگذار در تعیین
جنسیت ،حائز اهمیت باشد و برخی پژوهشهای انجام
شده توسط نسل جدید فناوریهای توالییابی بر همین
اساس انجام شده اند (،)Hagihara et al., 2014
تعیین کمترین سنی که از طریق بافتشناسی بتوان
جنسیت ماهی را تشخیص داد از اهمیت ویژهای
برخوردار است .با اینهمه به نظر میرسد که تالشهای
انجام شده برای تعیین جنسیت گونههای مختلف
ماهیان خاویاری از جمله فیلماهی عمدتاً به نمونههای
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بزرگتر از  3یا  2سال معطوف بوده ،که شاید علت آن
را بتوان به تمرکز پژوهشگران در جداسازی جنسها
به منظور جهتدهی فعالیتهای اقتصادی آبزیپرورانه
مرتبط دانست .به عنوان مثال ( Falahatkar et al.,
 )2013تعیین سن فیلماهیان زیر یکسال را دشوار
اعالم نموده و درواقع کمترین سنی که از طریق
بیوپسی گناد توانستهاند جنسیت فیلماهیهای
پرورشی را تشخیص دهند ،سهسالگی بوده است .در
مطالعهای دیگر نیز بیان شده که مرحلۀ جنسی  Iدر
ماهیان خاویاری نر و ماده معموالً با چشم و حتی با
بافتشناسی قابلتشخیص نبوده و به کمک
اولتراسونوگرافی نیز ممکن نیست ( Vajhi et al.,
 .)2011به همین دلیل بررسی امکان تعیین جنسیت
فیل ماهی پرورشی در سنین دو سالگی و یک سالگی
با استفاده از بافت شناسی گناد یکی از اهداف بررسی
حاضر به شمار میرود .کلیدهای متعددی برای توصیف
مراحل مختلف رسیدگی گناد وجود دارد که
اختالفهایی در تعداد و جزئیات مراحل آنها به چشم
میخورد .برخی از مطالعات مراحل رسیدگی گناد
تاسماهیان را در  6مرحله طبقهبندی کردهاند ( Vajhi
et al., 2011; Azari Takami, 2009; Hallajian

 )et al., 2009که البته ضمن یکسان بودن تعداد
مراحل ،تفاوتهایی باهم دارند .مثالً ( Azari
 )Takami, 2009مرحلۀ صفر را گزارش نموده است
که بافتهای گناد در آن غیرقابلتشخیص میباشند و
تقریباً همین عدم وجود سلولهای جنسیِ تعیین
کننده در مرحلۀ  2طبقهبندی او نیز وجود دارد اما بر
اساس یک گزارش دیگر ،اووگونیا و اووسیتها را می-
توان در گناد مرحلۀ  2مشاهده نمود ( Hallajian et
 .)al., 2009همچنین باید میان مشخصات ساختاری
گناد و ویژگیهای رسیدگی سلولهای جنسی تمایز
قائل شد .برای مثال ( Nunez and Duponchelle,
 )2009تکامل گناد را واجد  2مرحله دانسته و  2مرحله
برای تکامل سلولهای جنسی در ماهیان قائل شدهاند،
حال آنکه در گزارش دیگری 9 ،مرحله برای تکامل
اووسیتها پیشنهاد شده است (.)Amiri et al. 1996
با توجه به این موارد ،گنادها در نمونههای نر و ماده
یکسالۀ مورد بررسی در مرحلۀ  Iقرار داشتند (شکل7
الف و شکل  9الف) .اووسیتهای موجود در ماهیان
ماده یکساله در مرحلۀ chromatin nucleolus
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 stageقرار داشتند .در ماهیان دو سالۀ ماده،
اووسیتهای ثانویه به همراه سلولهای اووگونی و
اووسیتهای اولیه در نمونههای بافتشناسی مشاهده
شد که معرف مرحله  pre-vitellogenicمیباشد
(شکل 7ب) .اووسیتهای این گروه از ماهیان را
میتوان در مرحلۀ  perinucleolus stageطبقه
بندی کرد .با توجه به اینکه ( Falahatkar et al.,
 )2011فیل ماهیان سه ساله ماده و نر را به ترتیب در
early
و
pre-vitellogenic
مرحلۀ
 spermatogenesisگزارش کرده است (جدول ،)1
وضعیت گزارش شده از رسیدگی گنادها و سلولهای
جنسی ماهیان دو ساله و یک ساله در این بررسی
میتواند درست باشد .همچنین تعداد و اندازۀ
سلولهای جنسی در ماهیهای ماده یکساله و دو ساله
دارای تفاوت بود ،بدین صورت که فراوانی اووسیتها
در نمونههای بافتشناسی ماهیان یکساله کمتر و در
ماهیان دوساله بیشتر بود .در ماهیان نر یکساله و
دوساله ،تفاوت بارزی در غدد جنسی مشاهده نگردید.
نسبت جنسی در مطالعۀ حاضر برابر ( )2:2به دست
آمده که به نتایج ( )Bahmani et al., 2013برای فیل
ماهی پرورشی یکساله و نتایج ( Falahatkar et al.,
 )2013نزدیک است .البته نسبت جنسی گزارش شده
برای نمونههای دوساله در ()Bahmani et al., 2013
با نسبت جنسی  2:2اختالف دارد .گفتنی است برخی
منابع وجود نسبت جنسی  2:2در گونه هایی از ماهیان
را نشانۀ این واقعیت میدانند که جنسیت آنها توسط
عوامل ژنتیکی (و نه عوامل محیطی) تعیین میشود
( .)Chapman et al., 1996میان پارامترهای طول
کل ،وزن کل و شاخص وضعیت ( )CFجنسهای نر و
ماده فیل ماهی پرورشی در هر سن ،همچون مطالعات
( )Falahatkar et al., 2013اختالف معنیداری
مشاهده نشد .شاخص زیستسنجی طول کل فیلماهی
پرورشی یک ساله و دوساله در رشت به ترتیب
( )29/13±1/76و ( )96/26±22/22گزارش شده
است ( )Bahmani et al., 2013که با مطالعه فعلی
اختالف زیادی ندارد ولی مقدار وزن کل فیلماهی
پرورشی یک ساله ( )722±269/23و دوساله
( )1377±2222/62در مقایسه با همین مطالعه
متفاوت میباشد (جدول  .)2اختالف موجود با توجه به
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شکل  :5میانگین و انحراف معیار اندازۀ طول کل فیلماهیان
پرورشی یک ساله

شکل  :1میانگین و انحراف معیار شاخص وضعیت فیلماهیان
پرورشی یک ساله

شکل  :2میانگین و انحراف معیار مقدار وزن کل فیلماهیان
پرورشی یک ساله

شکل  :6میانگین و انحراف معیار شاخص وضعیت فیلماهیان
پرورشی دو ساله

شکل  :9میانگین و انحراف معیار اندازۀ طول کل فیلماهیان
پرورشی دوساله

شکل :7برش بافتی از گناد فیل ماهی ماده پرورشی (الف:
ماهی یکساله  ،ب :ماهی دوساله) ( .اووگونی (،)Og
اووسیت اولیه ( ،)Oc1اووسیت ثانویه ( ،)Oc2بافت چربی
) .)(adرنگ آمیزی  H&Eو بزرگنمایی .X400

شکل :8برش بافتی از گناد فیل ماهی نر پرورشی (الف:
ماهی یکساله  ،ب :ماهی دوساله) .اسپرماتوگونی ).)(Sg
رنگ آمیزی  H&Eو بزرگنمایی .X400
شکل  :1میانگین و انحراف معیار مقدار وزن کل فیل ماهیان
پرورشی دو ساله
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بررسی بافت شناسی گناد فیل ماهیان پرورشی یکساله و دوساله در استان قم
 رابطه سن و مرحله رسیدگی گناد و سلولهای جنسی در برخی گونههای ماهیان خاویاری:2 جدول

منبع

)kg( وزن

مرحله رسیدگی

 جنس/)سن (سال

2-6

spermatogenesis

 نر/ 2-3

-

pre-vitellogenic

 ماده/ 3

-

early vitellogenic

 ماده/ 2

7/6±1

pre-vitellogenic

 ماده/3

7/2±1/2

early spermatogenesis

 نر/3

2/2±2/7

pre-vitellogenic

 ماده/ 6

26/6±3/1

mid spermatogenesis

 نر/ 6

22/2±3/6

vitellogenic

 ماده/ 2

21/2±3/7

spermatogenesis

 نر/2

29/1±2/3

Post vitellogenesis

 ماده/ 22

29/2±3/1

Spermatogenesis

 نر/22

6/176±6/692

Undifferentiated

 ماده/2

6/176±6/692

Undifferentiated

 نر/2

3/33±6/39

pre-vitellogenic

 ماده/ 1

3/62±6/66

Early spermatogenesis

 نر/ 1

2/63±6/22

pre-vitellogenic

 ماده/ 3

2/12±6/92

spermatogenesis

 نر/ 3

6/92±2/23

pre-vitellogenic

 ماده/ 2

2/13±2/2

Maturation

 نر/ 2

26/122±1/3

pre-vitellogenic

 ماده/ 2

7/322±2/9

Maturation

 نر/ 2

22/2±3/1

Early vitellogenesis

 ماده/ 6

2/97±1/2

Maturation

 نر/ 6

Moberg and Doroshov,
1992

Falahatkar et al., 2011

Falahatkar et al., 2013

Hurvitz et al., 2007

گونه
A. transmontanus

H. huso

A. guldenstadti

) در شرایط پرورشیAcipenseridae(  مقادیر طول و وزن گونه های مختلف خانواده:9 جدول

منبع

مکان

)cm( طول

)g( وزن

 جنس/سن

22/96±1/11

226±26/91

2

72/29±1/21

2226/2±269/23

1

29/13±1/76

722±269/23

2

Bahmani et al., 2013

رشت

96/26±22/2

1377±2222/62

1

Falahatkar and Shahvari, 2014

تالش

-

2766±2666

3

ساری

)269-221(

)6366-6266(

گرگان

)227-216(

)2266-2266(

Hosseininezhad et al., 2011
Falahatkar et al., 2013

رشت

Abedian Kenari et al., 2009

ساری

Masoudifard et al., 2009
Guseinova and Akhundov., 2011

ساری
آذربایجان

گونه
A. persicus

 ماده/3

227/7±26/1

7666±1666

229/9±22/2

7266±1266

 نر/3

H. huso

)21-62(

)226-2266(

2

)92-29(

)2126-6966(

1

)262-227(

)2126-21266(

3

)72-22(

)3216-2266(

 ماده/3

)72-22(

)2666-6616(

 نر/3

97/2±2/63

991/7±62/32

 ماده/2

99/6±2/21

927/1±62/22

 نر/2

A. guldenstadti
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است و میتوان مراحل رسیدگی گناد و ویژگیهای
 البته.سلولهای جنسی را نیز از این طریق بررسی نمود
نباید از نظر دور داشت که اثر شرایط محیطی در رشد
و نمو ماهی (از جمله دما و تغذیه) میتواند با تاثیر در
 در نتایج بهدستآمده تاثیرگذار،سرعت رشد گنادها
.باشد

 تقدیر و تشکر.1
بدینوسیله از کمکهای آقای مهندس سامانی مسئول
محترم آزمایشگاه آسیبشناسی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران و آقای علی حالجیان به دلیل امانت
دادن متن اصلی راهنمای "بافتشناسی گناد در
 آقای دکتر نجفی در.تاسماهیان" سپاسگزاری میشود
بررسی مجدد المهای بافتشناسی و تایید صحت
تشخیص آنها کمک شایان توجهی نمودند که از ایشان
 مدیر، از آقای مهندس برخوردار.قدردانی میشود
محترم استخرهای پرورش ماهی برخوردار که اجازه
استفاده از ماهیان خاویاری آن کارگاه را دادند تشکر
 همچنین انجام این کار بدون مشاوره و.میشود
راهنماییهای ارزندۀ آقای مهندس رضا حکیمیمفرد
.ممکن نبود
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