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 .1استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران.
 .2استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
.4کارشناس مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی (سمسکنده) ،ساری ،ایران.
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چکیده
فیتوا ستروژنها ترکیباتی طبیعی با ظرفیت تغییر عملکرد یا ساختار سی ستم غدد درونریز و تولیدمثل در آبزیان ه ستند که در بی شتر
محیطهای آبی یافت میگردند .در این تحقیق ،اثر دو فیتواستتتروژن بر برخی شتتاخ های تولید مثلی (هورمونی :تستتتوستتترون و 17بتا-
ا سترادیول ،یونی :کل سیم و آنزیمی :آروماتاز و  )ERODماهی سفید دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت .تعداد  49عدد مولد ماده ماهی
سفید به مدت  21روز در معرض  3سطح جنیستئین و  3سطح بتاسیتوسترول با غلظتهای  50 ،500و  10نانوگرم بر لیتر قرار گرفتند.
از خون و بافت ماهیان در پایان آزمایش نمونهبرداری انجام شد و سنجش فاکتورهای بیان شده بر ح سب پروتکلهای موجود اندازهگیری
گردید .نتایج نشان داد که سطح بالی جنیستئین منجر به افزایش سطح هورمون استروژنی 17بتا-استرادیول و فعالیت آروماتاز میگردد.
ستتطح بالی بتاس تیتوستتترول نیز ستتبب افزایش میزان تستتتوستتترون و فعالیت  ERODشتتد .هر دو فیتواستتترژن بر میزان کلس تیم تاثیر
معنیداری نشان ندادند .طبق یافتههای این تحقیق ،جنیستئین در غلظتهای بال ( 500نانوگرم بر لیتر) میتواند بهعنوان محرک سیستم
غدد درون ریز عمل نموده و ستتبب تغییر در ستتطح هورمونهای استتترویئدی بویژه 17بتا-استتترادیول و فعالیت آروماتازی گردد .همچنین
مشخ گردید که بتاسیتوسترول در غلظت  500نانوگرم بر لیتر با القاء  ERODو افزایش تستوسترون و برهم زدن عملکرد کلسترول در
مستیر بیوستتنتز هورمونهای جنستی میتواند بهعنوان یک عامل برهم زننده ستیستتتم غدد درون ریز به شتتمار آید .وجود این ترکیبات با
غلظتهای ذکر شتتده در رودخانههای منتهی به دریای خزر میتواند در دراز مدت بر عملکرد تولیدمثلی ماهی ستتفید تاثیر منفی داشتتته
باشد.
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 .1مقدمه
استروژنهای بیرونی ( ،)Xenoestrogenزیر
مجموعهای از مواد شیمیایی هستند که یک گروه از
ترکیبات زیست محیطی مهم شناخته شده و یکی از
ترکیبات برهم زننده غدد درون ریز ( =EDC
 )Endocrine disrupting chemicalsرا تشکیل می
دهند .آلیندههای استروژنی عملکرد غدد درون ریز از
جمله ساخت ،انتقال ،در دسترس بودن و یا سنتز
هورمونهای درون ریز را تحت تاثیر قرار میدهند .مواد
موجود در تولیدات کشاورزی ،ضایعات صنعتی و
فاضالب تصفیه نشده که به رودخانهها ،نهرها ،دریاچه
ها و آبهای دیگر از طریق تجمع رسوب تخلیه می
شوند ،انتقال کود و همچنین گل و لی جادهها ،حاوی
برخی از این مواد بوده که توانایی تاثیر بر سیستمهای
غدد درون ریز و فعالیتهای هورمونی همه حیوانات از
جمله انسان و ماهی را دارند( Cederroth et al.,
 .)2012از میان این استروژنها ،حجم عظیمی از مواد
مشتق شده گیاهی به نام فیتواستروژنها بهطور طبیعی
در محیط وجود دارند .فیتواستروژنها ترکیباتی
هستند که دارای ظرفیت تغییر عملکرد یا ساختار
سیستم غدد درونریز بوده و باعث عوارضی نظیر تغییر
زمان بلوغ ،ظرفیت تولید فرزندان نابارور و رفتار خاص
جنسی میشوند (.)Turker and Takemura, 2011
همچنین برخی مطالعات بیان کردهاند که بیشتر
فیتواستروژنها بهعنوان برهم زنندههای هورمونی عمل
نموده و سبب ایجاد دو جنسیتی در ارگانیسمهای آبزی
میگردند ( .)Ze-hua Liu et al., 2010در میان
فالونوئیدها ،ایزوفالونها جنیستئین یکی از ترکیبات
فیتواستروژنی است که اثر شبه استروژنی داشته و قادر
به مهار آنزیم آروماتاز و القاء سنتز هورمون جنسی
متصل به گلوبولین (SHBG=Sex hormone-
 )binding globulinمیباشد (Cederroth et al.,
) .2012بتاسیتوسترول (( )β-Sitosterolاصلیترین
استرول گیاهی محصول عمده کارخانه خمیر و
کاغذسازی) از دیگر ترکیبات گیاهی است که میتواند
در فرآیند تولید مثل اخالل ایجاد کند .حضور این
ترکیب در آب سبب مهار استروئید سازی و تغییر
سطوح هورمونهای جنسی ،القاء تولید و یا افزایش
سطح زرده در ماهیان میشود ( Orrego et al.,
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 .)2010bبهدلیل شباهت ساختاری (شکل )1
استرولهای گیاهی با استروئیدها ،آنها میتوانند به
گیرندههای استروژنی و آندروژنی ER/AR
()Estrogen receptor/Androgen receptor
متصل شوند ( .)Orrego et al., 2010bهمچنین
فیتواستروژنها میتوانند بر تولید هورمونهای
استرویئدی جنسی نظیر تستوسترون 11KT ،و
17بتا -استرادیول و سطح آنها در پالسما تاثیر گذار
باشند ( .)Stevenson et al., 2011سیتوکرومهای
 P450خانواده بزرگی از پروتیئنهای خونی بوده که
برای متابولیسم استروژن ضروری هستند .در میان آنها
اتوکسیرزرفین-اٌ-دتیالز
و
CYP1A
()lase EROD=Ethoxyresorufin-O-dee thy
بهعنوان مهمترین شاخصههای زیستی برای درمعرض
قرار گیری آبزیان در برابر انواع آلیندههای آلی و
ترکیبات شبه استروژنی در نظر گرفته میشود .یافته
های آزمایشگاهی تاثیر جنیستئین بر مهار فعالیت
 ERODرا بیان کردهاند ( Green and Kelly,
.)2009
تاثیر پساب کارخانه کاغذ سازی و مواد شیمیایی
برهم زننده غدد درون ریز بر تولیدمثل ماهیان در ماهی
سر درشت ( ،)Zoarces viviparousماهی کلمه
( ،)Rutilus rutilusکپور کفزی ()Gobio gobio
فالندر ( ،)Platichthys flesusباربوس ( Barbus
 ،) plebejusسوف سفید ( )Sander luciopercaو
ماهی خاویاری ()Scaphirhynchus platorynchus
در نزدیکی محل تخلیه پساب گزارش شده است
(.)Kiparsis et al., 2003
در بسیاری از کشورها غلظت فیتواستروژنها در
محیطهای آبی مختلف در دامنهای از  3نانوگرم بر لیتر
تا  143میکروگرم بر لیتر گزارش شده است ،در حالی-
که غلظتهای  1نانوگرم بر لیتر میتواند اثرات
نامطلوبی بر عملکرد اندوکراینی ماهیان داشته باشد
(.)Kuster et al., 2009; Kiparsis et al., 2003
بهدلیل دخالت این ترکیبات در مسیر سنتز
هورمونهای استرویئدی و زردهسازی ،سنجش این
هورمونها و زرده و به طبع آن کلسیم میتواند بهعنوان
شاخصی از میزان تاثیر گذاری فیتواستروژنها بر آبزیان
بیان گردد .با توجه به صنعتی شدن کشور و ورود انواع
فاضالبها و روانابهای صنعتی (از جمله کارخانه
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شکل  - 1ساختار شیمیایی جنیستئین ،بتاسیتوسترول و استرادیول.

کاغذسازی مازندران) ،کشاورزی و انسانی به
رودخانههای حوضه جنوبی دریای خزر بهویژه رودخانه
تجن ،وجود و افزایش انواع فیتواستروژنها را در این
رودخانه محتمل میسازد .ماهی سفید ( Rutilus
 )Kutumاز گونههای رودکوچ و اقتصادی دریای خزر
بوده،که طی ماههای اسفند و فروردین جهت تکمیل
فرایند تولیدمثلی وارد رودخانههای منتهی به دریای
خزر میشوند ( .)Jafari et al., 2009در طی این
مدت مولدین با ترکیبات و آلیندههای مختلفی از
جمله فیتواستروژنها مواجه خواهند شد ،که هر کدام
از این مواد میتواند بر عملکرد تولیدمثلی ماهیان در
معرض و در دراز مدت بر ساختار جمعیتی آنها اثرات
منفی داشته باشد .از اینرو تحقیق حاضر چگونگی اثر
برخی از این فیتواستروژنها را بر شاخ های تولید
مثلی ماهی سفید مهاجر به رودخانه را بررسی نموده
است.

 .2مواد و روشها
تعداد  49عدد مولد ماده نارس ماهی سفید
( )Rutilus Kutumبا میانگین وزن  680±15گرم ،از
رودخانه شیرود شهرستان تنکابن ( 36°51'N-50°
 )47'Eتوسط تور پرتابی در اوائل بهار صید و از نظر
بافت شناسی بررسی شدند .مولدین پس از  48ساعت
سازگاری در آب شیرین کنار رودخانه ،به ازاء هر تانک
 7مولد به تانکهای  300لیتری آب شیرین منتقل
گردیدند .مولدین در هر تانک بهطور مجزا در معرض 3
سطح جنیستئین و  3سطح بتاسیتوسترول با
غلظتهای ( 50 ،500و  10نانوگرم بر لیتر) (شرکت
سیگما آلدریج -آلمان) قرار گرفتند .بهمنظور اطمینان
از وجود غلظتهای واقعی ترکیبات فیتواستروژنی در
تانک در طول دوره آزمایش ،آب تانکها هر  48یکبار
 %100تعویض و غلظت جنیستئین و بتاسیتوسترول

هر تیمار به آن افزوده شد .پس از  21روز در معرض
قرار گیری ( ،)Stevenson et al., 2011از هر تیمار
 3مولد بهطور تصادفی به منظور بررسی سطح اثر
ترکیبات و غلظتهای تعیین شده در تحقیق انتخاب
شد .مولدین با گل میخک با غلظت  100میلی گرم در
لیتر ( )Sharif pour et al., 1381بیهوش و به منظور
سنجش هورمونهای  17بتا-استرادیول و تستوسترون
و کلسیم در سرم خون ،خون گیری شدند .پس از
خونگیری ،از تخمدان و کبد ماهیان برای سنجش
فعالیت آروماتازی و  ERODنمونه برداری گردید.
نمونهها در ازت مایع قرار داده شد و به آزمایشگاه
منتقل و در دمای  -80سانتیگراد تا زمان سنجش
نگهداری شدند .سرم خون نیز با سانتریفیوژ  2500دور
به مدت  10دقیقه جدا سازی شد و در دمای  -20تا
زمان سنجش پارامترهای مورد نظر نگهداری شد.
هورمونهای  17بتا-استرادیول و تستوسترون با
روش الیزا و توسط کیت های هورمونی (کمپانی ویداس
( ،)vidasکشور فرانسه) و کلسیم به روش کلریمیتریک
توسط دستگاه اتوآنالیزر سنجیده شد.
بهمنظور سنجش فعالیت آروماتاز  1گرم از بافت
تخمدان به همراه  7سیسی بافر )pH=7/4( PBS
توسط هموژنایزر شیشهای دستی هموژنیزه و به مدت
 20دقیقه با دور  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ
گردید 40 .میکرولیتر از محلول فوقانی برداشته و طبق
دستورالعمل الحاقی کیت مورد استفاده توسط دستگاه
الیزا سنجیده شد و در پایان میزان فعالیت آروماتازی
بر حسب پروتئین کل بدست آمد .جهت سنجش القاء
 ،ERODیک گرم از بافت کبد در  5میلی لیتر بافر
کلرید پتاسیم در هموژنایزر شیشهای دستی هموژنیزه
شد .سوسپانسیون حاصله با محلول بافر  % 1/15کلرید
پتاسیم ( )KClحاوی  1میلی مولر  EDTAشسته
شد و مجدداً در گلیسرول  10درصد حاوی  1میلی
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مولر  EDTAحل و در سه مرحله با سانتریفیوژ
افتراقی به ترتیب  500×gبه مدت  10دقیقه،
 10000×gبه مدت  20دقیقه و  100000×gبه
مدت  60دقیقه از سانتریفیوژ و میکروزم کبدی جهت
سنجش القاء  ERODبهدست آمد .محلول میکروزمی
توسط کیت  ERODمخصوص ماهی کمپانی
(، Bioassay Technology Laboratoryکشور
چین) سنجیده و بر حسب پروتئین کل بیان گردید
( .)Karimzadeh et al., 2012چون برای تعیین
میزان فعالیت آروماتاز و  ERODنیاز به پروتین کل
خون میباشد ،مقدار آن در همه گروهها سنجیده شد.
برای تعیین پروتئین کل از روش بیورت ( )Biuretدر
هر نمونه استفاده شد (.)Annino and Giese, 1976
این تحقیق در قابل طرح کامالً تصادفی ساده انجام و
کلیه دادهها ،با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه
( )One-way ANOVAو مقایسه میانگین (آزمون
چند دامنهای دانکن) در سطح اطمینان  95درصد با
استفاده از نرم افزار ( SPSSورژن  )1تجزیه و تحلیل
شدند.

 .3نتایج
نتایج بررسی بافتشناسی نشان داد که مولدین
صید شده در مرحله  4رسیدگی جنسی قرار داشتند
(شکل  .)2مطالعات دیگر نیز وضیعت مولدین صید
شده در مصب رودخانههای جنوبی دریای خزر را نیز
مرحله  4و  5گزارش کردهاند ( Aminian Fatide et
.)al., 2006
پس از  21روز قرار گیری مولدین در معرض
جنیستئین و بتاسیتوسترول ،نتایج نشان داد که این
ترکیبات در غلظت بال میتوانند بر عملکرد
هورمونهای موثر در تولید مثل ماهیان تاثیر گذار
باشند .همانطور که نمودار  1نشان میدهد ،مقادیر
بالی جنیستئین سبب افزایش سطح 17بتا-
استرادیول در سرم خون شده به شکلی که این تیمار
با سایر تیمارها اختالف معنیداری را نشان میدهد
( .)P<0/05در مولدین تیمار شده نیز غلظتهای
تعیین شده اختالف معنیداری نشان ندادند.
در تیمارهای حاوی بتاسیتوسترول اختالف
معنیداری در بین تیمارها مشاهده نگردید ()P<0/05
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شکل  - 1و ضعیت تخمدان مولدین ماهی سفید دریای
خزر قبل از شروع آزمایش (بزرگ نمایی .)X40

(نمودار  .)2هرچند که با افزایش میزان غلظت
بتاسیتوسترول میزان تستسرون نیز افزایش یافت.
کمترین میزان غلظت هورمون تستوسترون در مولدین
در معرض جنیستئین  500نانوگرم بر لیتر مشاهده
شد .برخالف بتاسیتوسترول ،غلظتهای مختلف
جنیستئین بر روی مولدین اختالف معنیداری را نشان
داد ( .)P<0/05در مولدین در معرض جنیستئین با
افزایش غلظت ،میزان هورمون کاهش یافت و به سطح
آن در ابتدای دوره آزمایشی نزدیک شد.
در این بررسی میزان غلظت کلسیم بهعنوان
معیاری از ویتلوژنزیز سنجیده شد .نمودار  3تغییرات
غلظت کلسیم را تحت تاثیر تیمارهای مختلف
جنیستئین و بتاسیتوسترول نشان میدهد .در کلیه
تیمارها ،اختالف معنیداری در سطح کلسیم خون
مشاهده نگردید ( .)P<0/05هرچند غلظتهای بال در
هر دو ترکیب در تیمارهای با  50نانوگرم بر لیتر
مشاهده شد .از طرف دیگر الگوی تغییرات کلسیم در
هر دو ترکیب یکسان بوده و مقادیر بالتری نسبت به
شاهد را نشان دادند .هرچند میزان کلسیم در کلیه
تیمارها در پایان دوره با میزان آن در روز نخست
اختالف معنیداری را نشان داد.
فعالیت آروماتاز تخمدان در مولدین در معرض
غلظتهای مختلف جنیستئین و بتاسیتوسترول
اختالف معنیداری را در سطح تیمارها نشان داد
( .)P<0/05بالترین میزان فعالیت آروماتازی در
مولدین در معرض جنیستئین  500نانوگرم بر لیتر و
کمترین آن در مولدین در معرض  500نانوگرم بر لیتر
بهدست آمد (نمودار  .)4در مقایسه با شاهد و روز
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نمودار  - 1تغییرات میزان  17بتا-ا سترادیول در سرم خون مولدین در معرض غلظتهای مختلف جنی ستئین و بتا سیتو سترول در
روز اول و  21پس از آزمایش .عدم وجود حداقل یک حرف م شابه بر روی ستونها ( )a < b < cن شاندهنده وجود اختالف معنیدار
بین ستونها است (.)P<0/05

نمودار  - 2تغییرات میزان هورمون ت ستو سترون در سرم خون مولدین در معرض غلظتهای مختلف جنی ستئین و بتا سیتو سترول
در روز اول و  21پس از آزمایش .عدم وجود حداقل یک حرف مشابه بر روی ستونها ( )a < b < cنشاندهنده وجود اختالف معنیدار
بین ستونها است (.)P<0/05

نمودار  - 3تغییرات میزان کل سیم در سرم خون مولدین در معرض غلظتهای مختلف جنی ستئین و بتا سیتو سترول در روز اول و
 21پس از آزمایش .عدم وجود حداقل یک حرف مشااابه بر روی سااتونها ( )a < b < cنشااان دهنده وجود اختالف معنی دار بین
ستونها است (.)P<0/05

نخست آزمایش ،بهطورکلی بهنظر میرسد جنیستئین
سبب افزایش فعالیت آروماتازی گردیده است .این
افزایش در مولدین در معرض جنیستئین در مقایسه با

فعالیت آروماتازی سنجش شده در روز نخست بیشتر
بود.
تغییرات فعالیت  ERODدر مولدین در معرض
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نمودار  - 4تغییرات میزان فعال یت آروماتاز تخمدان در ساا س ساارم خون مولدین در معرض غلظت های مختلف جنیسااتئین و
بتاسیتوسترول در روز اول و  21پس از آزمایش .عدم وجود حداقل یک حرف مشابه بر روی ستونها ( )a < b < cنشاندهنده وجود
اختالف معنیدار بین ستونها است (.)P<0/05

نمودار  - 5تغییرات میزان فعالیت  ERODکبد در سرم خون مولدین در معرض غلظتهای مختلف جنی ستئین و بتا سیتو سترول
در روز اول و  21پس از آزمایش .عدم وجود حداقل یک حرف مشااابه بر روی سااتونها ( )a < b < cنشاااندهنده وجود اختالف
معنیدار بین ستونها است (.)P<0/05

نمودار  - 6راب ه همبستگی بین فعالیت آروماتازی تخمدان و ERODکبد با س س استرادیول سنجیده شده در سرم خون مولدین
در معرض غلظتهای مختلف جنیستئین و بتاسیتوسترول.

جنستین و بتاسیتوسترول روند مشابهای نشان نداد.
میزان فعالیت پارامتر مذکور اختالف معنیداری در بین
تیمارها نشان داد ( .)P<0/05بهشکلی که با افزایش

غلظت بتاسیتوسترول میزان فعالیت  ERODافزایش
یافته در حالیکه در مولدین در معرض جنیستئین با
افزایش غلظت ،از فعالیت  ERODکاسته شد .هرچند
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که بین تیمارهای مختلف جنیستئین اختالف
معنیداری مشاهده نگردید .بر اساس (نمودار )5
بالترین میزان فعالیت  ERODدر مولدین در معرض
 500نانوگرم بر لیتر و کمترین آن در تیمار 500
نانوگرم بر لیتر جنیستئین مشاهده شد.
رابطه بین غلظت استرادیول با میزان فعالیت
آروماتازی تخمدان و  ERODدر کبد در نمودار 6
آورده شده است .این همبستگی با میزان فعالیت
آروماتازی تخمدان مثبت بود ،بهطوریکه با افزایش
فعالیت آروماتازی ،سطح استرادیول در سرم خون
ماهیان مولد در معرض نیز افزایش یافت .از طرف دیگر
این همبستگی در خصوص فعالیت  ERODمنفی
است.

 .4بحث و نتیجه گیری
فیتواستروژنها ترکیبات گیاهی هستند که به
لحاظ ساختاری و یا عملکردی پاسخهای بیولوژیکی
مشابه به فعالیت استروژنهای درونی (مانند 17بتا
استرادیول) و متابولیتهای فعال آنها ،معمولً از طریق
اتصال به گیرنده استروژنی درون سلولی ،القاء می کنند
) .(Whitten and Patisaul, 2001جنیستئین یکی
از ترکیبات فیتواستروژنی است که با تقلید اثر القایی
هورمون استرادیول سبب افزایش غلظت این هورمون
در سرم خون مولدین ماهی سفید دریای خزر گردید.
بهشکلی که با افزایش میزان غلظت جنیستئین در
محیط نگهداری تا  500نانوگرم بر لیتر ،غلظت هورمون
استرادیول حدوداً سه برابر افزایش یافت .این افزایش
مطابق با افزایش فعالیت آروماتازی در همین تیمار،
بیانگر القاء مسیر سنتزی استرادیول توسط آنزیم
استروئید سازسیتوکروم  P450آروماتازاست ( Afonso
 .)et al., 2001تولید  E2تخمدانی در طی زردهسازی
مطابق با بیان و فعالیت  CYP19افزایش مییابد .این
امر در گلدفیش ،قزل آل ،مداکا ،تیالپیا و بریم گزارش
شده است (.)Brueggemeier et al., 2005از اینرو
افزایش فعالیت آروماتازی و غلظت بالی استرادیول و
مقادیر کم تستوسترون در مولدین در معرض
جنیستئین میتواند احتمالً به دلیل افزایش بیان
آروماتاز و شروع فعالیت آن باشد ( Brueggemeier
 .)et al., 2005افزایش هورمون استرادیول در تیمار
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 500نانوگرم بر لیتر جنیستئین ،احتمالً در تمایل
بیشتر این ترکیب در اتصال به گیرندههای استروژنی
( )ERsو تغییر متابولیسم هورمون استروئیدی باشد.
مکانیسم عمل دقیق فیتواستروژن بر فعالیتهای
فیزیولوژیکی ماهی ناشناخته و نیازمند تحقیقات
بیشتری برای تعیین مکانیسم اثر گذاری بر ماهیان
است )Orrego .)Shanhan and Shaoguo, 2009
و همکاران ( )2010افزایش سطح استرادیول  4روز
پس از تزریق پساب به بچه ماهی قزلآلی تریپلوئیدی
را بیان کردند ،هرچند  Stevensonو همکاران
( )2011تفاوتی را در غلظت استرادیول در ماهی نر
جنگجو ( )Betta splendensدر معرض  1و 1000
میکروگرم بر لیتر جنیستئین و بتاسیتوسترول در طی
 21روز گزارش نکردند.
نتایج آنالیز واریانس غلظت هورمون تستوسترون
در سرم خون نیز بیانگر تاثیر ترکیبات فیتواستروژنی بر
این هورمون است .تستوسترون از دیگر هورمونهای
جنسی است که سنتز آن توسط مکانیسمهای سلولی
مختلف کنترل میشود .القاء فعالیت آروماتازی میتواند
سبب برهم زدن تعادل این هورمون گردد ( Green
 .)and Kelly, 2009: Augustine, 2001افزایش
غلظت تستوسترون در ماهیان در معرض
بتاسیتوسترول در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است
( Orregoet al., 2010a: Maclatchy et al.,
 .)1995: Sharpe et al., 2006همچنین مشخ
شده که بتاسیتوسترول با کاهش غلظت کلسترول
پالسما ،منجر به کاهش هورمونهای استرویئدی
جنسی پالسما شده و در نتیجه عملکرد تولیدمثل
ماهی را تغییر میدهد (.)Nakari et al., 2003
یافتههای این تحقیق همانند سایر مطالعات نشان داد
که تولید هورمونهای استرویئدی جنسی تستوسترون
و استرادیول و سطح آنها در پالسما میتواند تحت تاثیر
فیتواستروژنها قرار گیرند ( Stevenson et al.,
 .)2011در گلدفیش تغذیه شده با جنیستئین سطح
تستوسترون در نر و ماده تا حد کمی کاهش و سطح
استرادیول افزایش یافت (.)Bagheri et al., 2013
همانطور که عنوان گردید میزان کلسیم خون را
میتوان شاخصی از میزان ویتلین در نظر گرفت ،چرا
که با تغییر میزان ویتلین ،سطح یون کلسیم در خون
نیز به همان ترتیب تغییر می یابد ( Hosseinzadeh
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 .)et al., 2013بال بودن میزان کلسیم در همه تیمارها
نسبت به شاهد ،علی رغم معنیدار نبودن ،میتواند
بیانگر شکلگیری ویتلین باشد .چرا که نقش هر دو
ترکیب در القاء ویتلوژنزیز در بسیاری از مطالعات و
گونههای که در معرض جنیستئین و بتاسیتوسترول و
یا ترکیبات فیتواستروژنی قرارگرفتهاند بیان شده است
( ;Nakari et al., 2003; Palace et al., 2006
 .)Orrego et al., 2010آروماتاز از مهمترین
آنزیمها در مسیر بیوسنتز هورمونهای استروئیدی
جنسی است .این آنزیم در زمان آغاز فرایند چرخه
تولیدمثلی و مراحل زرده سازی بهتدریج فعالیتش
افزایش یافته و بعد از پایان این چرخه به سطح پایه
خود بر میگردد (.)Brueggemeier et al., 2005
فیتواستروژن همچنین با تنظیم فعالیت آروماتازی و 5
آلفاردوکتاز در شرایط آزمایشگاهی بیوسنتز استروئیدها
را تحت تاثیر قرار داده و سطح هورمون جنسی پالسما
متصل به گلوبولین ( )SHBGرا تنظیم میکنند
( .)Adlercreutz et al., 1992این امر دسترسی
استروئید زیست فعال آزاد و تعادل آندروژن به استروژن
را تحت تاثیر قرار میدهد (.)Dechaud et al., 1999
این یافته ها ظرفیت بالقوه جنیستئین را در کنار سایر
فیتواستروژنها در بیوسنتز استروئیدی و تاثیر این
ترکیبات بر توسعه و عملکرد سیستم تولیدمثلی و غدد
درون ریز را نشان میدهد ( Cederroth et al.,

میآید ( .)Nakari et al., 2003در تحقیق حاضر،
وجود این ترکیب در محیط آبی باعث القاء  ERODدر
مولدین در معرض شد .در طی رسیدگی جنسی و تولید
مثل ،فعالیت ) (ERODو ( AHH=Aryl
 )hydrocarbon hydroxylaseبا افزایش سطح
استرادیول در ماهیان ماده کاهش مییابد ،به عبارتی با
آن رابطه معکوس دارد (،)Green and Kelly, 2009
نتیجه مشابهای نیز در این تحقیق مشاهده شد.
طبق یافتههای این تحقیق ،جنیستئین در
غلظتهای کم ( 500نانوگرم بر لیتر) میتواند بهعنوان
محرک سیستم غدد درونریز عمل نماید و سبب تغییر
در سطح هورمونهای استرویئدی بهویژه استرادیول و
فعالیت آروماتازی گردد .همچنین بتاسیتوسترول در
غلظت  500نانوگرم بر لیتر با القاء  ERODو افزایش
تستوسترون ،یک عامل برهم زننده سیستم غدد
درونریز بهشمار میآید .تاثیرگذاری فیتواستروژنها بر
عملکرد تولیدمثل ماهی از طریق مکانیسمهای مختلف
عنوان شده است .عملکرد این ترکیبات در ماهیان به
نسبت فیتواستروژنها به استروژنهای درونی ،فعالیت
آروماتازی ،گونه و وضیعت تولیدمثلی ،مدت زمان در
معرض قرارگیری و روش اضافه نمودن ،بستگی دارد
(.)Andersen et al., 2003; Tsai et al., 2000
تفاوتهای عنوان شده در نوع و شدت تاثیرگذاری انواع
فیتواستروژنها بر ماهیان ،همانطور که بیان شده
است ،احتمالً میتواند خاص گونهای بوده و عملکردی
ضد استروژنی یا همراه (آنتیآگونیست) با استروژنهای
داخلی داشته باشد ( .)El-Sayed et al., 2012در
پایان بهنظر میرسد ،وجود این ترکیبات با غلظتهای
ذکر شده در شرایط آزمایشگاهی میتواند در دراز مدت
بر عملکرد تولیدمثلی ماهی سفید دریای خزر تاثیر
منفی داشته باشد .از اینرو برای اطمینان از این
موضوع تحقیقات بیشتری ضروری به نظر میرسد.
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