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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات بنزوآلفاپایرن ( )BaPبر محور هیپوفیزی -گنادی ماهی هامور
معمولی ( )Epinephelus coioidesبود .در این راستا غلظتهای مختلف  20 ،2 ،0( BaPو  200میلی
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به ماهیان تزریق شد و ماهیان به مدت  41روز در شرایط آزمایشگاهی
نگهداری شدند .تغییرات هورمونهای  -47بتا استرادیول ( -OH -47 ،)E2پروژسترون GTH I ،و GTH II
در نمونههای پالسمای خون ماهیان در روزهای  7 ،1 ،4و  41مورد بررسی قرارگرفت .تغییرات ساختار
بافتی گناد ماهیان نیز در تیمارهای مختلف بررسی شد .با قرار گرفتن ماهیان در معرض  BaPاز روز چهارم
کاهشهای معنیداری در میزان هورمونهای  -47بتا استرادیول و  -OH -47پروژسترون و همچنین
افزایشهای معنیداری در مقادیر هورمونهای  GTH Iو  GTH IIدر پالسمای خون ماهیان مشاهده شد
( .)P>0/00همچنین ،تغییراتی در ساختار بافتی تخمدان ماهیان تیمار شده با  BaPشامل از بین رفتن
یکپارچگی بافتی ،افزایش فولیکولهای کروماتین -نوکلئولوس و پرینوکلئولوس ،افزایش بافت همبند
بینابینی و فولیکولهای آترزی و کاهش فولیکولهای تکامل یافته ،مشاهده شد .بر اساس نتایج ،کاهش
میزان هورمونهای استروئیدی چند روز پس از تزریق  BaPنشان دهنده ویژگیهای آنتیاستروژنیکی این
ترکیب است که با کاهش گیرندههای استروژنی ( )ERاثرات خود را اعمال میکند .از طرفی ،افزایش میزان
هورمونهای گنادوتروپینی در روز  7آزمایش به دلیل بازخورد منفی هورمونهای استروئیدی است.
واژگان کلیدی :بنزوآلفاپایرن ،تخمدان ،هامور معمولی ،هیستوفیزیولوژی.
 -4کارشناس ارشد بافتشناسی آبزیان ،گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر ،خرمشهر ،ایران.
 -2دانشیار گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران.
 -3استاد گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران.
 -1دانشیار گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
* نویسنده مسئولamovahedinia@umz.ac.ir :

[ ]2بگزاده باغان و همکاران

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان8331 ،)3(7 :

مقدمه
هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای

آمریکا ( )USEPAاز بین این ترکیبات46 ،

(;Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

ترکیب را به عنوان آالینده در اکوسیستمهای

 )PAHرا میتوان از مهمترین ترکیبات موجود

آبی و خشکی معرفی کرده است .بنزوآلفاپایرن

در نفت خام برشمرد (.)Lima et al., 2007

( )BaPیک هیدروکربن آروماتیک پنج حلقهای

این مواد ،ترکیباتی به نسبت پایدار ،غیرقطبی و

است که در بین  46ترکیب معرفی شده توسط

غیریونیزه هستند که به دلیل داشتن چگالی

این آژانس دیده میشود ( Chen et al.,

پایین ،هنگام ورود به آب روی سطح آب به

 .)2008این ترکیب به واسطه اشتعال ناقص

حالت شناور قرار میگیرند و عالوه بر این که

سوختهای فسیلی و مواد آلی ایجاد میشود.

سبب ایجاد خطرات جدی برای گونههای

مطالعات نشان دادهاند که آالینده  BaPدارای

ساکن سطح آب میشوند ،به مرور زمان با

خاصیت سرطانزایی ( )Chen et al., 2008و

ذرات معلق از جمله پالنکتونهای موجود در

ایمینوتوکسیک بوده ( ،)Sun et al., 2006در

سطح دریا ترکیب و به عمق آب برده میشوند

غلظتهای باال خاصیت کشندگی دارد و سبب

و سبب آسیب به موجودات کفزی نیز خواهند

مرگ آبزیان مختلف میشود .این ترکیب به

شد ( .)Fowler et al., 2007به طوری که این

دلیل داشتن خاصیت چربیدوستی با عبور از

مواد در بدن آبزیانی مانند البسترها ،خرچنگ-

غشای لیپیدی سلولها ،سبب تغییر در عملکرد

ها ،نرمتنان و نهایتا ماهیان تجمع مییابد و در

سلول شده ،در بسیاری از فرآیندهای زیستی

زنجیره غذایی از مصرف کنندهای به مصرف

بدن مانند فعالیتهای اسمزی و فرآیندهای

کننده دیگر منتقل و با تجمع در بدن آبزیان و

آنزیمی که به ساختار فیزیولوژیکی سلولها

تبدیل به مواد سرطانزا زمینهساز ایجاد

وابستهاند ،به طور مستقیم اختالل ایجاد می-

صدمات و آسیبهایی به این موجودات

کند (BaP .)Simonato et al., 2008

میشوند (.)Miller and Olejnik, 2001

همچنین به عنوان مختل کننده اندوکرینی

تا به حال بیش از  400ترکیب

شناخته شده است .این ترکیب به دلیل

هیدروکربنی آروماتیک چندحلقهای شناسایی

شباهت ساختاری با هورمونهای استروئیدی

شده است که آژانس حفاظت محیط زیست

از جمله  -47بتا استرادیول ،قادر به اتصال به

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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گیرندههای استروژنی و تداخل با هورمونهای

کردند .آنها همچنین با بررسی ساختار مغز و

اندوژنی و ایجاد اختالل در سیستم اندوکرین

به ویژه با بررسی محورهای هیپوتاالموس-

هستند ( .)Hirose et al., 2001تشابه

هیپوفیز -گناد گزارش کردند که نفتالن سبب

ساختاری  BaPبه هورمونهای استروئیدی

کاهش هورمونهای جنسی شد و افزایش

مانند  -47بتا استرادیول و فعالیت استروژنیک

هورمونهای گنادوتروپینی در این ماهیان به

آن موضوع مطالعات فراوانی به ویژه در چند

دلیل فیدبک منفی این هورمونها بر

دهه اخیر بوده است Monteiro .و همکاران

هیپوتاالموس عنوان شد ( Gesto et al.,

( )2000در مطالعهای به بررسی تاثیر برخی از

.)2006

ترکیبات  PAHشامل بنزوآلفاپایرن ،کرایزن و

ماهی هامور معمولی (Epinephelus

فنانترن بر روند استروئیدوژنز در تخمدان ماهی

 ،)coioidesیکی از گونههای بومی و تجاری

فالندر ( )Platichthys flesusپرداختند و

خلیج فارس است که ارزش غذایی باالیی دارد.

گزارش کردند که با افزایش غلظت این

ماهی هامور در آبهای ساحلی تا عمق 10

 -47بتا

متری به سر میبرد و بیشتر در باالی کف گلی

استرادیول -47 ،آلفا هیدروکسی پروژسترون و

سواحل و مصب رودخانهها یافت میشود .رژیم

آندروژنها به طور معنیداری کاهش یافت.

غذایی آنها گوشتخواری است و غذای اصلی

همچنین آنها در تایید اثرات آنتیاستروژنیکی

آنها را ماهیان کوچک از جمله کفالماهیان و

 BaPبر ماهی فالندر نشان دادند که این

سختپوستان به ویژه میگوها تشکیل میدهند

ترکیب میتواند میزان هورمونهای  -47بتا

(.)Kamali et al., 2006

ترکیبات،

میزان هورمونهای

استرادیول و -OH -47پروژسترون را حتی در

در نظر گرفتن رابطه دستگاه عصبی

غلظتهای پایین نیز کاهش دهد ( Monteiro

محیطی برای دریافت اطالعات از محیط و

 .)et al., 2000همچنین  Gestoو همکاران

دستگاه عصبی مرکزی برای تلفیق و تولید

( )2006کاهش قابل توجهی در سطح

پیامها و تاثیر بر اندامها از طریق ترشحات

هورمون  -47بتا استرادیول به صورت وابسته

هورمونها ،بحث اصلی در کنترل تولیدمثل در

به غلظت را در ماهی قزلآالی رنگینکمان در

آبزیان است .شناخت هورمونها و مکانیسمهای

مواجهه با غلظتهای مختلف نفتالن مشاهده

فیزیولوژیکی آنها به عنوان شاخصی برای
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تعیین وضعیت تولیدمثلی و مراحل جنسی ،در

داشتند و حاوی آب دریا بودند ،انتقال یافتند

کنار شاخصهای بافتشناسی در بررسی تولید

( 20قطعه ماهی برای هر تیمار) .مدت زمان

مثل ماهیان بسیار موثر است .در این راستا،

 40روز برای سازگاری ماهیان با شرایط

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر غلظتهای

آزمایشگاهی و اجتناب از استرسهای ناشی از

مختلف بنزوآلفاپایرن بر هورمونهای محور

جابهجایی بر ماهیان مورد مطالعه در نظر

هیپوفیز -گناد شامل  -47بتا استرادیول-47 ،

گرفته

 -OHپروژسترون و هورمونهای گنادوتروپیک

.)Movahedinia et al., 2009

 GTH Ӏو  GTH IIدر ماهی هامور معمولی
است.

شد

(;2007

al.,

et

Yin

طول مدت این آزمایش  41روز در نظر
گرفته شد .میانگین دما  26/0درجه
سانتیگراد 7/8 pH ،و شوری  39گرم بر لیتر

مواد و روشها
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر
بنزوآلفاپایرن بر گناد ماهی هامور معمولی
( )Epinephelus coioidesدر آزمایشگاه
تحقیقاتی مرکز تحقیقات شیالت بندر امام
خمینی در استان خوزستان صورت پذیرفت .در
این راستا  400قطعه ماهی هامور معمولی تهیه
شده از ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر
امام خمینی ،در مخازن  6000لیتری و مدور
که از آب دریا فیلتر و تیمار شده با اشعه
ماورای بنفش ( )UVپر شده بود ،قرار داده
شد .در ادامه ،ماهیان با میانگین طولی
 20/8±0/2سانتیمتر و میانگین وزنی
 480±7/9گرم و همه نابالغ جنسی ،به
وانهای مجزا که گنجایش  300لیتر آب را

بود و همواره شرایط محیطی در طول این مدت
به صورت منظم کنترل میشد .همچنین در
مدت زمان آزمایش ،غذادهی به ماهیان صورت
نگرفت .در این مدت به منظور جلوگیری از
تجمع مواد زائد روزانه دو سوم آب وانها از کف
و از طریق سیفون کردن تعویض میشد
( Movahedinia et al., 2009; Wang et

.)al., 2011
در این پژوهش از بنزوآلفاپایرن (،BaP
 ،Aldrichآمریکا) به شکل گرانولهای جامد
زرد رنگ با خلوص  97درصد استفاده شد .به
منظور تهیه استوک این ترکیب ،غلظتهای 20
و  200میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن از این
ماده در روغن نارگیل ( 4میلیگرم بر ازای هر

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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کیلوگرم وزن بدن) به عنوان حالل ،حل شد

 .)2017سپس ماهیان بعد از به هوش آمدن،

(.)Carlson et al., 2002

دوباره به وانهای خود بازگردانده شدند.

تیماربندی ماهیان در وانها به این صورت

برای بررسی شاخصهای خونی ،از ماهیان

بود که یک گروه از ماهیان هیچ تزریقی را

در روزهای  7 ،1 ،4و  41پس از تزریق،

دریافت نکردند و به عنوان ماهیان شاهد در

خونگیری به عمل آمد .برای خونگیری از

نظر گرفته شدند .به گروه دیگری از ماهیان به

ماهیان 3 ،ماهی از هر تیمار به صورت تصادفی

منظور بررسی اثرات احتمالی روغن نارگیل،

خارج شد و پس از بیهوشی با  -2فنوکسی

تنها  4mg/kgروغن نارگیل تزریق شد .به سه

اتانول ( 0/4درصد) ،خونگیری با استفاده از

گروه دیگر از ماهیان به ترتیب غلظتهای ،2

سرنگ  2/0میلیلیتری از سیاهرگ ساقه دمی

 20و  200میلیگرم بنزوآلفاپایرن به ازای هر

به عمل آمد .نمونههای خونی به میکروتیوب-

کیلوگرم وزن بدن ،به صورت درون صفاقی

های هپارینه مربوط به هر تیمار انتقال داده

تزریق شد .انتخاب غلظتهای بنزوآلفاپایرن در

شدند ( .)Movahedinia et al., 2011به

مطالعه حاضر بر اساس مطالعات پیشین صورت

منظور جداسازی پالسمای خون ،نمونههای

گرفت (.)Khaniyan et al., 2016

خون با دور  4000gبه مدت  40دقیقه

برای تزریق  ،BaPابتدا ماهیان توسط تور

سانتریفوژ شدند .پس از جداسازی ،پالسما

ساچوک از وانهای  300لیتری صید و

توسط سمپلر به میکروتیوبهایی که دارای

بالفاصله به وانی کوچک حدودا به حجم 30

برچسب نام تیمار و روز نمونهگیری بودند،

لیتر که محتوی ماده بیهوشی  -2فنوکسی

منتقل شد و تا زمان آزمایشهای هورمونی در

اتانول  0/4درصد ( ،Merckآلمان) منتقل

فریزر  -80درجه سانتیگراد نگهداری شد

شدند .بعد از بیهوشی ،ماهیان از وان خارج

(.)Taheri et al.,2015

شدند و غلظتهای مورد نظر  BaPتوسط

پس از خونگیری ،ماهیان تشریح شدند و

سرنگ انسولین از ناحیه بین بالههای شکمی،

تخمدان آنها خارج شد .سپس قطعاتی به ابعاد

به صورت درون صفاقی و آهسته به بدن

 4سانتیمتر از تخمدان جدا و در محلول

ماهیان تزریق شد ( AlijaniArdeshir et al.,

فرمالین  40درصد تثبیت شد.
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مراحل عملآوری نمونههای بافت تخمدان

آزمایشگاه) و با توجه به دستور العمل بیان

ماهیان ،با استفاده از دستگاه پاساژ بافتی

شده بر روی بروشور کیت تجاری ،مراحل

( ،Tissue Tek Rotary ،RX-11Bژاپن)

مختلف سنجش هورمون انجام شد ( Young

تحت برنامه زمانبندی شده صورت گرفت.

.)et al.,1989; Sadeghi et al., 2015

آبگیری بافتهای تثبیت شده در سریهای

هورمونهای  GTH Ӏو  GTH IIبه روش

افزایشی الکل ( 90 ،80 ،70و  400درصد)

ایمنورادیومتریکاسی ( )IRMAاندازهگیری

انجام شد و نمونههای بافتی پس از شفافسازی

شدند .اساس روش  IRMAبه صورت غیر-

توسط گزیلول ،پارافینه شدند .سپس از نمونهها

رقابتی است .در این روش ،آنالیت توسط دو

مقاطعی با ضخامت  0میکرومتر توسط دستگاه

آنتیبادی از طرفین پوشیده شده که یکی از

میکروتوم ( ،LEICA ،RM2245آلمان) تهیه

این آنتیبادیها توسط ماده رادیواکتیو نشاندار

و با استفاده از روش هماتوکسیلین -ائوزین

شد .در این روش به ازای هر آنالیت یک

رنگآمیزی شد ( Bancroft and Gamble,

ساندویچ نشاندار تشکیل شد ،بنابراین رابطه

 .)2008; Movahedinia et al., 2012مقاطع

مستقیم میان آنالیت و کمپلکس رادیواکتیو

رنگآمیزی شده سپس با استفاده از

برقرار بود .روش کار به این صورت بود که

میکروسکوپ نوری ( ،Olympusژاپن) مجهز

هورمونهای  GTHموجود در پالسما به عنوان

Dino

آنتیژن به دو آنتیبادی زوج اختصاصی (از نوع

 Captureمشاهده شد و تصاویر مناسب با

منوکلونال موشی) متصل شد .یکی از

بزرگنماییهای مختلف تهیه شد.

آنتیبادیها بر روی فاز جامد (لولهها) پوشش

به عدسی  DinoLiteو نرمافزار

اندازهگیری هورمونهای  -47بتا استرادیول

داده شد و آنتیبادی دیگر به ید ( 420ید

و  -OH -47پروژسترون با استفاده از روش

نشاندار) متصل شد .پس از انکوباسیون ،برای

رادیوایمنواسی ( )RIAصورت گرفت .در این

خارج کردن آنتیبادی متصل به ید  420لولهها

روش از کیت تجاری ( ،Immunotechفرانسه)

تخلیه و شست و شو شد .در مرحله بعد توسط

استفاده شد .به این منظور پس از خروج

شمارنده گاما ،اکتیویته موجود در هر لوله

نمونههای پالسما از فریزر  -80و رسیدن به

اندازهگیری شد .این اکتیویته رابطه مستقیم با

حالت تعادل با درجه حرارت اتاق (محیط

غلظت هورمون  GTHنمونهها دارد .نمونههای
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اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی

مجهول با استانداردهای  ،GTHمورد آزمایش

نتایج

قرار گرفتند و غلظت نمونههای مجهول

مطالعات بافتی

براساس منحنی استاندارد به دست آمد
(.)Chouthkanthiwar et al., 2013

در ماهیهای هامور معمولی گروه شاهد در
تمام روزهای نمونهبرداری ،بافت گناد دارای

دادههای مربوط به اندازهگیری تغییرات

ساختار طبیعی بود و تغییر عمدهای در ساختار

هورمونها در تیمارهای مختلف به صورت

بافتی این اندام مشاهده نشد .گناد در این

میانگین  ±خطای استاندارد بیان شد و برای

ماهیان عمدتا نابالغ و در مرحله پریویتلوژنی

بررسی وجود اختالف میان دادهها در غلظتها

بود و بیشتر فولیکولهای مشاهده شده

و روزهای مختلف ،تحلیل دادهها با استفاده از

در مراحل کروماتین -نوکلئولوس ،مرحله

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ( One-way

پرینوکلئولوس و مرحله وزیکول زرده بودند که

 )ANOVAبا سطح اطمینان  90درصد در

توسط بافت همبند سست در کنار یکدیگر قرار

نرمافزار  SPSS 46انجام شد .در صوت وجود

گرفته بودند .تخمدان در این ماهیان اگر چه از

اختالف معنیدار بین میانگینها از پسآزمون

لحاظ جنسی نابالغ بود ،ولی فولیکولهایی در

 Tukeyبرای مقایسه میانگینها استفاده شد.

مراحل تکامل یافتهتر مانند فولیکولهای

رسم نمودارها در محیط Microsoft Excel

وزیکول زرده به فراوانی در تخمدان آنها دیده

 2010رسم شد.

شد (شکل .)4

قابل ذکر است که در نمونههای گناد اخذ

و  200میلیگرم در کیلوگرم  BaPتغییرات

شده از همه تیمارها در روز اول نمونهبرداری

بافتی مانند بینظمی در ساختار فولیکولها،

نیز تغییر بافتی مشاهده نشد و ساختار بافتی

افزایش

و

گنادها در این روز مشابه گناد ماهیان گروه

کروماتین -نوکلئولوس ،افزایش بافت همبند

شاهد بود.

بینابینی و کاهش فولیکولهای تکامل یافتهتر

فولیکولهای

پرینوکلئولوس

در روز چهارم نمونهبرداری ،تغییر بافتی در

مانند فولیکول زرده مشاهده شد .شدت این

تیمار  2میلیگرم در کیلوگرم  BaPمشاهده

تغییرات در تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم

نشد .اما در ماهیان تیمار شده با غلظتهای 20

 BaPبیشتر بود (شکل .)4

[ ]1بگزاده باغان و همکاران
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شکل  :8تصاویر میکروسکوپ نوری ساختار بافتی گناد ماهی هامور معمولی در روز چهارم )A .تیمار شاهد؛
سر پیکان سفید فولیکول را در مرحله پرینوکلئولوس نشان میدهد )B .تیمار شاهد؛ سر پیکان خاکستری
نشان دهنده فولیکول کروماتین -نوکلئولوس است )C .تیمار  2میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ پیکان
سفید فولیکول وزیکول زرده و ستاره سفید بافت همبند را نشان میدهد )D .تیمار  22میلیگرم در
کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ ستاره سیاه نفوذ لوکوسیتی را نشان میدهد )E .تیمار  222میلیگرم در کیلوگرم
بنزوآلفاپایرن؛ سر پیکان سیاه نشان دهنده فولیکولهای آترزی است.

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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وسیعترین و بیشترین ضایعات بافتی در

میلیگرم در کیلوگرم  BaPعالوه بر این

تمام تیمارها ،در روز هفتم نمونهبرداری

ضایعات نفوذ لوکوسیتی از جمله عمده ضایعات

مشاهده شد .در تیمار  2میلیگرم در کیلوگرم

مشاهده شده در این روز بود (شکل  .)2باید

 BaPافزایش فولیکولهای پریویتلوژنی و

خاطر نشان شد که ضایعات ذکر شده در تیمار

تعداد زیادی از فولیکولهای آترزی شده در این

 200میلیگرم در کیلوگرم  BaPوسعت

روز مشاهده شد .در تیمارهای  20و 200

گستردهتری داشت.

شکل  :2تصاویر میکروسکوپ نوری ساختار بافتی گناد ماهی هامور معمولی تیمار شده با بنزوآلفاپایرن در
روز هفتم نمونهبرداری )A .تیمار  2میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ پیکان سیاه فولیکول آترزی را
نشان میدهد )B .تیمار  22میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ ستاره سفید نفوذ لوکوسیتی را نشان
میدهد )C .تیمار  222میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ ستاره سیاه خونریزی را نشان میدهد )D .تیمار
 222میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ سر پیکان سیاه نشان دهنده فولیکول در مرحله وزیکول زرده
است.

[ ]81بگزاده باغان و همکاران
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در چهاردهمین روز نمونهبرداری ،در

این هورمون در روز اول بین گروههای

تیمارهای  2و  20میلیگرم در کیلوگرم BaP

شاهد و تیمار شده با  BaPاختالف معنیداری

تنها ضایعه مشهود وجود تعدادی فولیکولهای

نداشت ( .)P>0/00در چهارمین روز نمونه-

آترزی بود .در تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم

بردای ،میانگین غلظت هورمون  -47بتا

 BaPوجود فولیکولها آترزی و نفوذ

استرادیول تفاوت معنیداری بین گروههای

لوکوسیتی از ضایعات قابل رویت در این روز

شاهد و تیمار شده با  BaPوجود داشت

بود (شکل .)3

( .)P<0/00کمترین میزان این هورمون در
تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم BaP

نتایج بررسی هورمون  -81بتا استرادیول

( )0/8±0/03ng/mLمشاهده شد که با

نتایج مربوط به اندازهگیری هورمون -47

گروههای شاهد ( )4/90±0/42ng/mLو شاهد

بتا استرادیول در روزهای مختلف نمونهبرداری

حالل ( )4/8±0/44ng/mLو سایر تیمارها

در شکل  1آمده است .با توجه به شکل ،غلظت

تفاوت معنیداری داشت (P<0/00؛ شکل .)1

شکل  :9تصاویر میکروسکوپ نوری ساختار بافتی گناد ماهی هامور معمولی تیمار شده با بنزوآلفاپایرن در
روز چهاردهم نمونهبرداری )A .تیمار  22میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ سر پیکان سیاه فولیکول
پرینوکلئولوس را نشان میدهد )B .تیمار  222میلیگرم در کیلوگرم بنزوآلفاپایرن؛ پیکان سیاه فولیکول
در مرحله وزیکول زرده را نشان میدهد.

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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شکل  :4غلظت هورمون  -81بتا استرادیول ( )E2در پالسمای ماهیان هامور معمولی شاهد و تیمار شده با
غلظتهای مختلف بنزوآلفاپایرن (( )BaPمیانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت روی ستونها نشان
دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در هر روز نمونهبرداری است.

با توجه به شکل  ،1میانگین غلظت -47
بتا استرادیول اختالف معنیداری را در روز

که با سایر تیمارها دارای اختالف معنیداری
بود (.)P<0/00

هفتم میان گروههای شاهد و تیمار شده با

با توجه به شکل  1غلظت هورمون  -47بتا

 BaPنشان داد ( .)P<0/00به طوری که مقدار

استرادیول در روز چهاردهم نمونهبرداری میان

آن نسبت به شاهد در تیمارهای دیگر سیر

گروههای شاهد و تیمار شده با  BaPدارای

کاهشی داشت ( .)P<0/00بیشترین غلظت این

تفاوت معنیداری نبود (.)P>0/00

شاهد

نتایج به دست آمده از سنجش میزان

هورمون

در

حالل

هورمون  -47بتا استرادیول در سرم ماهیان

( )4/82±0/42ng/mLاندازهگیری شد و

هامور معمولی در نتیجه قرار گرفتن در معرض

کمترین میزان آن در تیمار  200میلیگرم در

غلظتهای مختلف  BaPنشان داد که میزان

کیلوگرم  )0/012±0/4ng/mL( BaPثبت شد

این هورمون با افزایش غلظت  BaPدر مقایسه

()4/90±0/44ng/mL

گروههای
و

شاهد

با گروههای شاهد و شاهد حالل در روزهای
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[ ]82بگزاده باغان و همکاران

چهارم و هفتم نمونهبرداری نسبت به روز اول

از  41روز مواجهه ماهی با  BaPدر غلظتهای

کاهش یافت و حداکثر کاهش این هورمون در

 20و  200میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن،

روز هفتم نمونهبرداری و به ویژه در تیمار 200

کاهش معنیداری با سایر گروهها را نشان داد

میلیگرم در کیلوگرم  BaPثبت شد .سپس در

(.)P<0/00

انتهای دوره (روز  )41غلظت هورمون مجددا
رو به افزایش گذاشت.
نتایج بررسی هورمون  -OH -81پروژسترون

میزان این هورمون در تیمارهای مختلف در
روزهای  1و  7نسبت به روز اول کاهش یافت،
به طوری که در تیمار  200میلیگرم در
کیلوگرم  BaP mg/kgدر روز هفتم نمونه-

نتایج مربوط به اندازهگیری میزان هورمون

برداری کاهش قابل توجهی را نسبت به سایر

 -OH -47پروژسترون در پالسمای خون

گروهها نشان داد ( .)P<0/00سپس میزان این

ماهیان هامور معمولی در تیمارهای مختلف در

هورمون در همه تیمارها در روز  41نسبت به

شکل  0آمده است .با توجه به شکل ،میان

روز  1روند افزایشی داشت .کمترین میزان این

غلظت این هورمون بین گروههای شاهد و

هورمون در روز هفتم نمونهبرداری و در تیمار

تیمار شده با  BaPدر روز اول نمونهبرداری

 200میلیگرم در کیلوگرم  BaPاندازهگیری

تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/00

شد.

نتایج به دست آمده از سنجش هورمون -47
 -OHپروژسترون در روز چهارم نمونهبرداری
با توجه به شکل  0حاکی از عدم وجود اختالف
معنیدار بین گروههای شاهد و تیمار شده با
 )P>0/00( BaPبه جز تیمار  200میلیگرم
در کیلوگرم وزن بدن بود .بین میانگین غلظت
این هورمون در گروههای شاهد و تیمار شده
با  BaPپس از  7روز مواجهه ،اختالف
معنیدار مشاهده شد ( .)P<0/00مقادیر
پالسمایی هورمون  -OH -47پروژسترون ،پس

نتایج بررسی هورمون GTH Ӏ

نتایج به دست آمده از اندازهگیری هورمون
 GTH Ӏدر پالسمای خون ماهیان هامور
معمولی در روزهای مختلف نمونهبرداری در
تیمارهای مختلف در شکل  6آمده است .با
توجه به شکل ،میزان هورمون  GTH Ӏدر
بین گروههای شاهد و تیمار شده با  BaPدر
روز اول نمونهبرداری اختالف معنیداری را
نشان نداد (.)P>0/00

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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شکل  :5غلظت هورمون  -OH -81پروژسترون در پالسمای ماهیان هامور معمولی شاهد و تیمار شده با
غلظتهای مختلف بنزوآلفاپایرن (( )BaPمیانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت روی ستونها نشان
دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در هر روز نمونهبرداری است.

شکل  :6غلظت هورمون  GTH Ӏدر پالسمای ماهیان هامور معمولی هامور معمولی شاهد و تیمار شده با
غلظتهای مختلف بنزوآلفاپایرن (( )BaPمیانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت روی ستونها نشان
دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در هر روز نمونهبرداری است.
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[ ]84بگزاده باغان و همکاران

نتایج مربوط به اندازهگیری هورمون GTH

شکل  7آمده است .با توجه به شکل ،بین

 Ӏدر پالسمای خون ماهیان هامور معمولی در

گروههای شاهد و تیمار شده با  BaPاز نظر

چهارمین روز نمونهبرداری نشان داد تنها در

غلظت هورمون  GTH IIدر اولین روز

غلظتهای  20و  200میلیگرم در کیلوگرم

نمونهبرداری اختالف معنیدار وجود نداشت

وزن بدن نسبت به سایر گروهها ،افزایش یافت

(.)P>0/00

(P<0/00؛ شکل .)6

غلظت هورمون  GTH IIدر روز چهارم

در روز هفتم نمونهبرداری ،غلظت این

نمونهبرداری اختالف معنیداری را بین گروه-

هورمون بین گروههای شاهد و تیمار شده با

های شاهد و تیمار شده با  BaPنشان داد

 BaPدارای تفاوت معنیداری بود (.)P<0/00

( .)P<0/00به طوری که میزان این هورمون در

با توجه به نتایج ،در تیمارهای مختلف میزان

ماهیان تیمار شده با  BaPنسبت به گروه

هورمون  GTH Ӏدر روزهای  1و  7نسبت به

شاهد و شاهد حالل دارای روند صعودی بود.

روز اول افزایش یافت ،ولی بیشترین افزایش به

مقادیر این هورمون در گروههای شاهد و حالل

ترتیب در روزهای  7و  1در تیمار 200

تفاوت معنیداری با هم نداشت (.)P>0/00

میلیگرم در کیلوگرم  BaPثبت شد .سپس در

بیشترین میزان غلظت هورمون  GTH IIدر

تمامی تیمارهای دریافت کننده  ،BaPمیزان

این روز در تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم

این هورمون در روز  41روند نزولی یافت

 BaPمشاهده شد (.)P>0/00

( .)P<0/00در روز چهاردهم بیشترین میزان

در هفتمین روز نمونهبرداری ،میانگین

این هورمون در تیمار  200میلیگرم در

غلظت این هورمون در گروههای شاهد و تیمار

کیلوگرم  BaPثبت شد که اختالف معنیداری

شده با  BaPدارای تفاوت معنیداری بود

با سایر تیمارها داشت (.)P<0/00

( .)P<0/00میانگین هورمون  GTH IIدر
گروههای شاهد و حالل از سایر تیمارها کمتر

نتایج اندازهگیری هورمون GTH II

نتایج به دست آمده از اندازهگیری هورمون

بود و تفاوت معنیداری با هم نداشت
( .)P>0/00بیشترین غلظت هورمون GTH II

 GTH IIدر پالسمای خون ماهیان هامور

در تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم  BaPپس

معمولی در روزهای مختلف نمونهبرداری در

از  7روز مواجهه ،مشاهده شد (.)P<0/00

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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شکل  :1غلظت هورمون  GTH IIدر پالسمای ماهیان هامور معمولی هامور معمولی شاهد و تیمار شده با
غلظتهای مختلف بنزوآلفاپایرن (( )BaPمیانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت روی ستونها نشان
دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در هر روز نمونهبرداری است.

در روز چهاردهم نمونهبرداری ،میزان این

بافتی در بافتهای مختلف آنها میشود

هورمون در پالسمای خون ماهیان تیمار شده

( .)Shirmohammadi et al., 2018اطالعات

با  BaPدر هر یک از تیمارها نسبت به روز 7

کمی درباره اثرات پاتولولوژیکی ناشی از تاثیر

روند نزولی را نشان داد .اما همچنان از مقادیر

همزمان زنوبیوتیکها بر اندام جنسی صورت

این هورمون در گروههای شاهد و شاهد حالل

گرفته است ،با این حال گزارشهایی مبنی بر

در روز  ،41بیشتر بود (.)P<0/00

این که آالیندههای مختلف قادر به اثر بر
مراحل مختلف رشد گنادی هستند و بدین

بحث

ترتیب سبب اختالل در سیستم تولید مثلی

تغییرات ساختار بافتی گناد در اثر القای

شوند ،وجود دارد .سرعت توزیع آالیندههایی

بنزوآلفاپایرن

نفتی مانند  BaPدر بافتهای مختلف ،به

قرار گرفتن موجودات آبزی در معرض

سرعت جریان خون و میزان چربی در اندامها و

آالیندههای مختلف موجب ایجاد تغییرات

بافتهای بدن بستگی دارد .به گونهای که
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میزان تمایل این آالینده برای تجمع در اندام-

شده که در نهایت منجر به مهار رشد و تکامل

هایی همانند گناد که میزان چربی و جریان

فولیکولهای تخمدانی میشود.

خون باالیی دارند نیز افزایش مییابد که این

در روزهای اول نمونهبرداری ضایعات

تجمع منجر به ایجاد آسیبهای گوناگون مانند

پاتولوژیکی در بافت گناد در نتیجه القای BaP

التهاب تخمدانی و تخریب فولیکولهای

مشاهده نشد و این اندام دارای ساختار طبیعی

تخمدانی و آترزی میشود ( Sun et al.,

بود .معموال ساختار بافتی اندامها پس از

.)2006

گذشت مدتی از القای آالیندهها یا عوامل

در این مطالعه ،نتایج به دست آمده از

عفونی متاثر میشوند و تغییر ساختار بافتی

بررسی تغییرات بافت گناد ماهیان هامور

اندامها آخرین پاسخ به القای استرسورها است.

معمولی تحت تاثیر غلظتهای مختلف BaP

باکتری پس از گذشت یک دوره کمون  6تا 7

در بازه زمانی 41روزه ارتباط معنیداری را بین

روزه فعال شده ،منجر به تغییر عملکرد

غلظت و مدت زمان القای آالینده نشان داد .به

فیزیولوژیک اندامها و ساختار بافتی آنها می-

طوری که بیشترین آسیبهای بافتی ایجاد

شود (.)Ackerman and Iwama., 2001

شده در بافت گناد از اولین روز نمونهبرداری تا

در مطالعه حاضر بیشترین آسیبهای

اواسط روز  7در تیمار  200میلیگرم در

پاتولوژیک وارد شده به بافتها در ماهیان تیمار

کیلوگرم  BaPمشاهده شد .از جمله آسیبهای

شده با غلظتهای مختلف  BaPدر روز  1و در

بافتی ایجاد شده در روزهای دوم ،چهارم و

تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم  BaPدیده

هفتم در تیمارها میتوان به افزایش فولیکول-

شد و آسیبها پس از روز چهارم کاهش یافت

های پرینوکلئولوس و کروماتین -نوکلئولوس،

که میتوان علت را تجزیه  BaPو در نتیجه از

افزایش بافت همبند بینابینی و کاهش

بین رفتن اثرات تخریبی آن بر بافت گناد

فولیکولهای تکامل یافته مانند فولیکول

دانست Schafer .و  )2009( Kohlerبا

وزیکول زرده ،به همراه خونریزی و بینظمی در

بررسی

دریایی

ساختار گناد اشاره کرد .افزایش غلظت BaP

( )Psammechinus miliarisتحت تاثیر

سبب کاهش بیشتر هورمونهای استروئیدی

PAHها بیان کردند که PAHها منجر به

( -47بتا استرادیول و  -OH -47پروژسترون)

افزایش قابل توجه در دژنره شدن تخمکهای

ساختار

گناد

شقایق

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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پریویتلوژنی و شیوع آترزی فولیکولها می-

دژنره شدن تخمکها و فولیکولهای گنادی و

شوند .بنا بر نظر این پژوهشگران علت ایجاد

افزایش بافت همبند بینابینی در فولیکولها

فولیکولهای تکامل نیافته با اندازه کوچک در

مانند آنچه در مطالعه حاضر دیده شد را در

اثر القای PAHها عالوه بر اثر مهاری این

بسیاری از بیمهرگان و مهرهداران آبزی که در

ترکیبات بر رشد تخمدانی ،به دلیل کاهش

معرض PAHها بودند نیز گزارش کردند ( Tay

سطوح هورمونهای استروژنی است .همچنین

 .)et al., 2003; Arab et al., 2004فولیکول-

این پژوهشگران گزارش دادند که این ترکیبات

های دژنره شده همچنین در گناد صدف دو-

تاثیری بر فولیکولهای تکامل یافته ندارند و

کفهای ( )Mytilus edulisقرار گرفته در

فولیکولهای تکامل نیافته به دلیل افزایش

معرض مخلوطی از نفت دریای شمال ،آلکیل

نسبت سطح به حجم آنها ،در برابر آالیندهها

فنلها و PAHها مشاهده شد ( Arab et al.,

از حساسیت بیشتری برخوردار هستند

.)2004

(.)Schaferand Kohler, 2009

 Velmuruganو همکاران ( )2007با

در مطالعهای که بر ماهی کاد اقیانوس

مطالعه بر ماهیانی که به مدت  40روز در

اطلس ( )Gadus morhuaصورت گرفت،

معرض PAHها قرار داشتند ،گزارش کردند که

بیشینه تجمع PAHها در روز چهارم ثبت شد

در پایان دوره آزمایش ،فولیکولها از نوع

و پس از آن میزان PAHها رو به کاهش

پریویتلوژنی بوده و تعداد کثیری از فولیکولها

گذاشت .دلیل اصلی این کاهش اثرات بسیاری

در انتهای مرحله پری نوکلئولوس بودند .نتایج

از PAHها بعد از  1روز به خاطر افزایش

مطالعه حاضر نیز هم راستا با نتایج این

بیوترانسفورماسیون آنها و تبدیل آنها به

پژوهشگران است و کاهش چشمگیر ضایعات

متابولیتهای آنها است .همچنین گزارش

بافتی در گناد ماهیان متاثر شده از غلظتهای

شده است که میزان PAHها بعد از یک هفته

مختلف  BaPدر روز  41آزمایش نشان از

کامال کاهش یافت .این مطلب نشانگر توانایی

متابولیزه شدن این ترکیب و کاهش اثرات آن

باالی ماهیان در دفع یا متابولیزه کردن این

بود .وجود فولیکولهای آترتیک فراوان (دژنره

ترکیبات است (.)Aas et al., 2000

شده) از مهمترین ضایعات بافتی گناد در روز

پژوهشگران فراوانی آسیبهای بافتی مانند

هفتم در تیمار  200میلیگرم در کیلوگرم
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 BaPبود .همچنین در این تیمار میزان

 ،میزان این دو هورمون در گروههای تیمار شده

هورمون  -47بتا استرادیول و -OH -47

با  BaPدارای کاهش معنیداری نسبت به

پروژسترون نسبت به سایر تیمارها کاهش قابل

گروه شاهد و شاهد حالل بود .این کاهش تا

توجهی داشت که نشان دهنده ویژگیهای

روز  41در مورد هورمون  -OH -47پروژسترون

آنتیاستروژنیکی  BaPاست.

وجود داشت .بیشترین کاهش سطح هر دو

تغییرات هورمونهای  -81بتا استرادیول و

هورمون در ماهیانی که با  BaPتیمار شده

 -OH -81پروژسترون

بودند در روز  7آزمایش و در تیمار 200

هورمونهای استروئیدی نقش بسیار مهمی

میلیگرم در کیلوگرم  BaPبود که میتوان

را در تولید مثل ماهیان بر عهده دارند.

علت کاهش این هورمونها را اثرات

کاتابولیسم این هورمونها در ماهیان از طریق

آنتیاستروژنیکی بنزوآلفاپایرن دانست.

چند مسیر مختلف کنترل میشود که شباهت

 Van Lipzigو همکاران ( )2000گزارش

بسیار زیادی به سایر مهرهداران به ویژه

کردند که ترکیباتی مانند PAHها به ویژه

پستانداران دارد .بسیاری از پژوهشگران بیان

 BaPسبب فعال شدن گیرندههای آریل

کردهاند که ترکیبات شیمیایی متفاوت سبب

هیدروکربن ( )AhRمیشود و با کاهش

ایجاد اختالل در کاتابولیسم هورمونهای

گیرندههای

اثرات

استروئیدی میشود .بسیاری از این ترکیبات از

آنتیاستروژنیکی خود را اعمال میکنند.

جمله  BaPتمایل به اتصال به گیرندههای

گیرنده آریل هیدروکربن ( )AhRمنجر به فعال

استروژنی و یا آندروژنی دارند و اثرات خود را از

کردن فاکتور نسخهبرداری آنزیم  CYP1و در

این طریق اعمال میکنند (.)James, 2010

برخی از گونهها سبب فعال شدن آنزیم UGT

استروژنی

()ER

در پژوهش حاضر ،بر اساس نتایج به دست

میشود .این آنزیمها نقش به سزایی در

آمده از سنجش هورمونهای  -47بتا استرادیول

متابولیسم  BaPداشته ،مکانیسم اثر خود را از

و  -OH -47پروژسترون در پالسمای خون

طریق سرکوب بیان ژن گیرندههای استروژنی

ماهیان هامور معمولی تیمار شده با غلظتهای

( )ERاعمال میکنند و در نهایت سبب کاهش

مختلف بنزوآلفاپایرن ،در روزهای  1 ،4و 7

این گیرندهها در سطح هسته سلول میشوند

آزمایش مشاهده شد که با افزایش غلظت BaP

که میتواند دلیلی بر تائید اثرات آنتی

اثرات هیستوفیزیولوژیک بنزوآلفاپایرن بر ماهی ماده هامور معمولی
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استروژنیکی  BaPباشد ( Van Lipzig et al.,

جنسی

 .)2005در مطالعه حاضر نیز به نظر میرسد

 undulatusبعد از حدود  3هفته ،مشاهده

که افزایش میزان دو هورمون مورد مطالعه بعد

کردند که اندازه تخمدان نسبت به گروه شاهد

از روز چهارم آزمایش به دلیل تجزیه این ماده

کاهش یافت و همچنین کاهش معنیداری را

در کبد ماهیان و در نتیجه کاهش تاثیر آن بر

در غلظت هورمون  -47بتا استرادیول در خون

میزان هورمونها باشد.

این ماهیان در هفته اول آزمایش گزارش

به طور کلی مکانیسمهای متفاوتی در
ارتباط با

نحوه اثر زنواستروژنهایی مانند

در

ماهی

کردندAnderson .

Micropogonias

و همکاران ()4996

گزارش کردند که در محیط آزمایشگاه دو نوع

PAHها بر میزان هورمونهای استروژنی مطرح

دیوکسین

شده است از جمله  )4هیدرو کربنهای

tetrachlorodibenzo-p-dioxin

TCDD

(

2,3,7,8

و

آروماتیک توانایی بر هم زدن ساختار

dibenzofuran

گیرندههای استروژنی را دارند که سبب ناتوانی

دارای اثرات آنتیاستروژنیک بودند ،به طوری

گیرندهها در شناسایی هورمونهای استروژنی

که این ترکیبات میتوانند برای جایگزینی با

میشود ( )2 .)Stancel et al., 1995همچنین

گیرندههای استروژنی ( )ERرقابت کنند و

تعدادی از PAHها سبب افزایش کاتابولیسم

مهمترین دلیل کاهش این هورمونها اثرات

هورمونهای استرادیولی توسط  P450میشود

آنتیاستروژنیکی این ترکیبات است Sun .و

(.)Garcia etal., 1997

همکاران ( )2044با تاثیر دادن فنانترن به

 )2004( Arukweگزارش دادند که

)2,3,4,7,8-pentachloro

مدت  00روز بر ماهی

Sebastiscus

ترکیباتی مانند  1نانوفنول یک ترکیب

 marmoratusکاهش معنیداری را در میزان

آنتیاستروژنیکی است که ساز و کاری مشابه با

هورمونهای  -47بتا استرادیول مشاهده کردند.

استروژن دارد و قادر به اتصال به گیرندههای

 Monteiroو همکاران ( )2000نیز در مطالعه

 ERاست و سبب کاهش میزان هورمونهای

مکانیسم مهار استروئیدوژنز در تخمدان ماهی

استروئیدی در مواجهه با ترکیب فوق میشود.

فالندر تحت تاثیر  3ترکیب از PAHها شامل

 Thomasو  )4990( Budiantaraبا مطالعه

بنزوآلفاپایرن ،کرایزن و فنانترن گزارش کردند

تاثیر بنزوآلفاپایرن بر عملکرد غدد درونریز

که میزان هورمونهای  -47بتا استرادیول-47 ،
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آلفا هیدروکسی پروژسترون و آندروژنها به

در پژوهش حاضر ،بر اساس نتایج به دست

طور معنیداری با افزایش غلظت این ترکیبات

آمده از سنجش هورمونهای  GTH Ӏو

کاهش مییابد .همچنین آنها در تایید اثرات

 GTH IIدر پالسمای خون ماهیان هامور

آنتیاستروژنیکی  BaPبر ماهی فالندر نشان

معمولی تیمار شده با غلظتهای مختلف

دادند که این ترکیب قادر به کاهش میزان

بنزوآلفاپایرن ،در روزهای  7 ،1 ،4و 41

هورمونهای  -47بتا استرادیول و -OH -47

آزمایش مشاهده شد که میزان این دو هورمون

پروژسترون حتی در غلظتهای پایین است

در گروههای تیمار شده با  BaPنسبت به گروه

(.)Monteiro et al., 2000

شاهد به طور کلی افزایش وابسته به غلظت

تغییرات هورمونهای  GTH Ӏو GTH Ӏ Ӏ

داشت .به عبارت دیگر ،بیشترین سطح هر دو
هورمون در ماهیان تیمار شده با  200میلیگرم

عمده نوسانات هورمونهای تولیدمثلی در

در کیلوگرم  BaPدر روز  7آزمایش مشاهده

ماهیان تابع نوسانات و تغییرات شرایط

شد .افزایش در میزان دو هورمون را در تیمار-

زیستمحیطی است که منجر به بروز پاسخهای

های  BaPمیتوان به دلیل ترشح هورمونهای

تولیدمثلی در آبزیان میشود ( Sun et al.,

 .)2011مواد شیمیایی گوناگون قادر هستند
که به صورت مستقیم در فعالیتهای عصبی
غده هیپوتاالموس دخالت کرده ،در نتیجه

 -47بتا استرادیول و  -OH -47پروژسترون
دانست.
پژوهشها نشان داده است که هورمونهای
استروئیدی مانند هورمونهای  -47بتا

سبب ایجاد تغییراتی در میزان ترشح هورمون-

استرادیول بر میزان هورمونهایی که توسط

های آزاد کننده  GnRHشده ،در نهایت به

محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -گناد ترشح

نوبه خود سبب ایجاد تغییراتی در میزان ترشح

میشوند تاثیرگذار هستند و بازخوردهای منفی

هورمونهای گنادوتروپینی ( )GTHاز هیپوفیز

یا مثبت دارند (.)Thibaut and Porte, 2004

شوند که این هورمونها نیز بر میزان
هورمونهای جنسی موثر است ( Trudeau et

.)al., 1993

در مطالعه حاضر با افزایش غلظت  BaPدر
روزهای  1و  7میزان هورمونهای جنسی
کاهش و سطح هورمونهای گنادوتروپینی
افزایش یافت که دلیل آن اثر فیدبک منفی
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هورمونهای استروئیدی بر محور هیپوتاالموس

 )IIبود ( .)Gesto et al., 2006در بسیاری از

است که منجر به افزایش ترشح هورمونهای

مطالعات بیان شده است که PAHها قادر به

گنادوتروپینی در پاسخ به کاهش هورمونهای

تداخل در استروئیدوژنز در گناد بوده ،همچنین

استروئیدی شد.

قادر به ایجاد تداخل در محور هیپوتاالموس-

 Gestoو همکاران ( )2006با قرار دادن

هیپوفیز -گناد از طریق ایجاد تغییرات در

ماهی قزلآالی رنگینکمان به مدت  4ساعت

عملکرد سیستمهای انتقال دهنده عصبی

تا چند روز در معرض غلظتهای مختلف

هستند و پس از آن هورمونهای هیپوفیز را

نفتالن ،مشاهده کردند که سطوح هورمون -47

تحت تاثیر قرار میدهند ( Al-Kindi et al.,

بتا استرادیول به صورت وابسته به غلظت

.)2000

کاهش یافت که علت آن را اثرات

 Thomasو همکاران ( )2007با بررسی

آنتیاستروژنیکی این ترکیب دانستند .همچنین

اثر نفتالن به عنوان یک  PAHدو حلقهای و

آنها با بررسی ساختار مغز و به ویژه با بررسی

بنزوآلفاپایرن یک  PAHپنج حلقهای بر مغز

محورهای هیپوتاالموس -هیپوفیز -گنادی

ماهی  Ictalurus punctatusمشاهده کردند

گزارش کردند که نفتالن سبب کاهش

که سطح انتقال دهندههای عصبی کاهش یافت

هورمونهای جنسی شد و افزایش هورمونهای

و باعث افزایش در سطوح هورمونهای

 GTHدر این ماهیان را به دلیل فیدبک منفی

گنادوتروپینی (  GTH Ӏو  )GTH IIشدSun .

این هورمونها بر هیپوتاالموس عنوان کردند .از

و همکاران ( )2044با مطالعه تاثیر غلظتهای

سوی دیگر این پژوهشگران بیان کردند که

متفاوت فنانترن بر ماهی

ترکیب حاضر سبب ایجاد اختالالتی در مغز و

 ،marmoratusمیزان هورمونهای جنسی

نیز متابولیسم هورمونهای هیپوفیزی شد.

مانند  -47بتا استرادیول و سطح هورمونهای

آنها با بررسی میزان انتقال دهندههای عصبی

گنادوتروپینی (  GTH Ӏو  )GTH IIرا طی

در این محور کاهش وابسته به غلظت را

مدت زمان  7روز اندازهگیری کردند که نشان

مشاهده کردند و نتیجه گرفتند که کاهش

دهنده پاسخ وابسته به غلظت هورمونها به

ناقلهای عصبی نیز دلیل دیگر افزایش میزان

فنانترن بود .آنها گزارش کردند که میزان

هورمونهای گنادوتروپینی (  GTH Ӏو GTH

هورمون  -47بتا استرادیول با افزایش غلظت

Sebastiscus
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فنانترن کاهش معنیداری نسبت به گروه شاهد

استروئیدی ( -47بتا استرادیول و -OH -47

داشت که بیشینه این کاهش در روز چهارم

پروژسترون) چند روز پس از تزریق BaP

آزمایش بود .ولی میزان تاثیر این ترکیب بر مغز

کاهش یافت که نشان دهنده ویژگیهای

و میزان هورمونهای  GTHبه صورت عکس

آنتیاستروژنیکی این ترکیب است که با کاهش

هورمون  -47بتا استرادیول بود و افزایش

گیرندههای استروژنی ( )ERاثرات خود را

وابسته به غلظت را نشان داد که علت آن را به

اعمال میکند و سبب کاهش هر دو هورمون

دلیل فیدبک هورمونها بر یکدیگر و برآالینده

میشود .میزان هورمونهای گنادوتروپینی در

دانستند (.)Sunet al., 2011

مواجهه با  BaPدر روز  7به بیشترین میزان
اثرات

خود رسید که بسیاری از پژوهشگران علت این

در

بر هورمونهای استروئیدی،

افزایش را به دلیل فیدبک منفی هورمونهای

هورمونهای گنادوتروپینی و ساختار بافتی

استروئیدی میدانند .از سوی دیگر ترکیباتی

گناد ماهی هامور معمولی مورد مطالعه قرار

مانند  BaPسبب کاهش انتقالدهندههای

گرفت .نتایج بیانگر آن بود که بیشترین

عصبی در مغز به ویژه در محور هیپوفیزی-

تغییرات بافتی گناد در تیمار  200میلیگرم در

گنادی میشود و در نهایت بر سلولهای ترشح

کیلوگرم  BaPو در روز  7آزمایش مشاهده

کننده این هورمونها تاثیر میگذارد.

بنزوآلفاپایرن

مطالعه

حاضر،

شد .بر اساس نتایج ،میزان هورمونهای
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Abstract
This study aimed to investigate the effects of benzo[a]pyrene (BaP) on
pituitary-gonad axis of orange spotted grouper (Epinephelus coioides). Fish
were injected with 0, 2, 20 and 200 mg/kg of BaP per body weight and were
kept under laboratory conditions for 14 days. Plasma samples were taken at
days 1, 4, 7, and 14 and changes in 17-β-Estradiol (E2), 17-OH-progesteron,
GTH Ӏ and GTH II were evaluated. Alterations of gonad tissue structure also
were studied in treated fish. Exposure of fish to BaP resulted in a significant
decrease of 17-β-Estradiol, 17-OH-progesteron and significant increase in GTH
Ӏ and GTH II plasma levels (P<0.05). Also, changes were observed in the
ovarian tissue of BaP exposed fish including tissue disorganization, increase in
choromatin-nocleulos and prenucleulos follicles, increase in interstitial
connective tissue and atretic follicles and decrease in developed follicles. Based
on the results, decreases in the levels of steroid hormones several days after BaP
exposure is due to antistrogenic effects of this compound that acts via
decreasing in estrogenic receptors. On the other hand, the increase in GTHs, 7
days after exposure, is because of negative feedback of steroid hormones.
Key words: Benzo[a]pyrene, Ovary, Epinephelus coioides, Histophysiology.
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