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چکیده
نظر به روند طوالنی بلوغ در ماهیان خاویاری ،امروزه از راهکارهای مختلف مدیریتی و تغذیهای برای کوتاه
کردن این دوره استفاده میشود .ایمپلنتهای هورمونی باعث پیش انداختن رسیدگی و موفقیت تولیدمثل در این
ماهیان میشوند که این امر مستلزم جراحی و در پی آن ایجاد عارضه زخم و عواقب احتمالی آتی بر بدن این ماهیان
است .در این مطالعه 02 ،عدد فیلماهی سه ساله ( 6/9±2/0کیلوگرم) در حوضچههای بتونی برای مدت  861روز
نگهداری شدند و هر  54روز یک بار با کپسولهای محتوی مقادیر صفر 6 ،3 ،و  80میلیگرم هورمون  -81بتا
استرادیول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن با ایجاد شکاف یک سانتیمتری در ناحیه شکمی ایمپلنت شدند .هر سه
هفته پس از کاشت ،شاخص زخم و روند تغییرات وزنی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین تیمارهای
مختلف به لحاظ شاخص بهبود زخم اختالف معنیداری یافت نشد و عمدتا پس از سه هفته بهبود یافتند .روند
تغییرات وزنی در زیستسنجیهای اول ،دوم و سوم اختالف معنیداری نداشت ،اما ماهیان هورمونتراپی شده در
مقایسه با ماهیان تیمار شاهد به لحاظ وزنی و سایر شاخصهای رشد (وزن کسب شده ،نرخ رشد ویژه و شاخص
وضعیت) ،اختالف معنیداری را در مرحله چهارم ایمپلنت به نمایش گذاشتند ( ،)P>2/24هر چند اختالف معنی-
داری بین ماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف هورمون ،به لحاظ وزنی یافت نشد ( .)P>2/24این نتایج نشان
میدهد که هورمون  -81بتا استرادیول با تغییر در مسیرهای فیزیولوژیک ،بخش اعظم انرژی را از رشد عضالنی به
فرآیندهای مربوط به رسیدگی جنسی تخصیص میدهد .نظر به اثرات متفاوتی که هورمون  -81بتا استرادیول بر
عملکردهای مختلف بدن ماهیان میگذارد ،نتایج این مطالعه نشان داد که هر چند وزن ماهیان به طور معنیداری
تحت تاثیر هورمون استرادیول قرار گرفت ،اما بهبود زخم در آنها تقریبا روندی بدون تغییر و مستقل داشت.

واژگان کلیدی :فیلماهی ،استروئید جنسی ،زخم ،رشد.
 -8استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
 -0دکتری فیزیولوژی آبزیان ،گروه جانور شناسی ،دانشگاه اتاگو ،داندین ،نیوزلند.
* نویسنده مسئولfalahatkar@guilan.ac.ir :
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مقدمه
تاسماهیان یکی از خانوادههای مهم ماهی

یکی از بزرگترین مشکالت پیش روی

محسوب میشوند و دارای  5جنس هستند

پرورش تاسماهیان ،دستیابی دیر هنگام به سن

( )Nelson, 1994که فیلماهی ()Huso huso

بلوغ است .تالشهای بسیاری برای کوتاه کردن

یکی از شاخصترین آنها به شمار میرود.

این دوره به انجام رسیده است .استفاده از

پرورش ماهیان خاویاری به طور جدی از اوایل

روشهای مدیریتی مناسب مانند تراکم بهینه،

دهه  8912در برخی نقاط جهان گسترش یافت

نگهداری در شرایط مناسب و استفاده از غذاهای

( )Bronzi et al., 1999و در حال حاضر این

با کیفیت مطلوب از جمله این تالشها است.

ماهیان در بسیاری از کشورها پرورش داده

عالوه بر موارد مدیریتی ذکر شده ،امروزه عالقه

میشوند (.)Bronzi and Rosenthal, 2014

زیادی برای استفاده از روشهایی که در آن،

افزایش تقاضای جهانی برای گوشت و خاویار و

تحریک رسیدگی جنسی ماهیان ماده پرورشی

قیمت باالی آن ،سبب رشد و توسعه پرورش و

به کمک دستکاریهای هورمونی (دستکاری

تکثیر این ماهیان شده است .این در حالی است

اندوکراینی محور تولیدمثلی) انجام میپذیرد ،به

که پرورش و تکثیر این ماهیان نیز با مشکالتی

وجود آمده است (پیکان حیرتی.)8311 ،

مانند وابسته بودن مراکز پرورش به بچه ماهیان

امروزه به علم هورمونشناسی ماهیها در

انگشت قد به دست آمده از مولدین وحشی صید

روند تکثیر و پرورش و کنترل تولیدمثل و تناوب

شده ،با استفاده از تحریکات هورمونی ،دسترسی

نسل آبزیان به نحو مطلوبی توجه شده است

محدود به مولدین ماده وحشی ،سن باالی بلوغ

(Loir and Billard, 1990; Prat et al.,

و توقف طوالنی در مرحله پیش زردهسازی

;1990

روبهرو است ( .)Moberg et al., 1991به

;Dabrowski et al., 1996
 .)Kinnberg et al., 2000کنترل هورمونی به

منظور جلوگیری از فشار صید بر روی ذخایر

عنوان یک ابزار مطالعاتی و کاربردی در جهت

طبیعی و جلوگیری از خطر انقراض باید نسبت

موفقیت در تکثیر و پرورش آبزیان به کار گرفته

به پرورش مصنوعی ماهیان خاویاری در

میشود به نحوی که کاشت 8برخی از هورمونها

محیطهای پرورشی اقدام کرد.
1- Implantation
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میتواند باعث پیش انداختن رسیدگی و در

گونههای مهرهدار ،در ماهیان نیز شامل فازهای

نهایت القای اووالسیون شود.

التهاب ،8بازسازی اپیتلیوم ،0تکثیر ،3ساماندهی،5

هورمونهای استروئیدی از مهمترین

تمایز و

تفکیک4

است ( Ramesh and

هورمونهای جنسی هستند و با توجه به نقش

 .)Maridass, 2010در گونههای ماهیان

گستردهای که در سیستمهای مختلف بدن ایفا

استخوانی فلسدار ،این رویدادها به دلیل تخریب

میکنند ،میتوانند سبب توسعه روشهای

اپیتلیوم (روپوست) و درم (پوست) در محل زخم

کنترل تولیدمثل ماهیان شوند (So et al.,

اتفاق میافتد .به طور کلی ،پاسخ التهابی را

 -81 .)1985بتا استرادیول ( )E2از جمله

میتوان برای  3-5روز مشاهده کرد .التهاب به

هورمونهای استروئیدی است که نقش کلیدی

دنبال آسیب و صدمه پس از  8-3ساعت مشهود

آن در تولید و تحریک ساخت پروتئینهای

میشود .سلولهای اپیتلیال ظرف مدت  8ساعت

زردهای ویتلوژنین در هپاتوسیتهای کبد بسیار

از زمان آسیب و صدمه شروع به مهاجرت در

برجسته است (.)Menuet et al., 2005

امتداد لبههای زخم میکنند .در بسیاری از

همچنین این هورمون در توسعه عصبی ،رشد،

گونههای ماهیان بازسازی اپیتلیوم معموال ظرف

رسیدگی جنسی ،کنترل فرآیندهای تولیدمثلی

مدت  80تا  05ساعت تکمیل میشود .تکثیر،

و در تنظیم تکثیر سلولی در بافتهای عادی و

ساماندهی و تفکیک و تمایز سلولهای بهبود

سرطانی نقش ایفا میکند (Martyniuk et al.,

یافته اپیدرم  9تا  51ساعت پس از بازسازی

.)2006

اپیتلیوم اتفاق میافتد و در  3-5روز کامل

به طور کلی ،بهبود زخم روندی

میشود .اگر بافت عضالنی آسیب ببیند ،بازسازی

پاتوفیزیولوژیک است ،به بیان دیگر زخم در اثر

عضله  1-1روز پس از آسیب و زخم آغاز و ظرف

تخریب سلولی و یا تغییر آناتومیک در بافت زنده

مدت  82تا  84روز کامل میشود (Castillo-

ایجاد میشود .روند بهبود زخم ،مشابه سایر

.)Briceno et al., 2010

1- Inflammation
2- Reepithelialization
3- Proliferation
4- Organization
5- Differentiation
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ظرفیت و استعداد بهبود زخم در ماهیان در

بهره گرفته شد .برای عدم پرش ماهیان در طول

ارتباط با عمق زخم ،وضعیت سالمت و تغذیه

دوره از روکش توری بر روی مخازن پرورش

ماهی است (.)Enoch and Harding, 2003

استفاده شد .دمای نگهداری ماهیان در طول

مطالعات نشان داده که عواملی مانند جنس

دوره از  88/1درجه سانتیگراد در اسفند تا

بخیه ( Lowartz et al., 1999; Swanberget

 05/5درجه سانتیگراد در مرداد در نوسان بود.

 ،)al., 1999دمای آب (Knights and Lasee,

 )1996; Bunnell and Isely, 1999و شرایط
تغذیهای نقش مهمی در پروسه بهبود زخم بازی
میکنند ،اما با این وجود مطالعات ناچیزی در
مورد روند بهبود زخم در ماهیان خاویاری انجام

انتخاب ماهی

فیلماهیان ( )Huso husoمورد استفاده در
این مطالعه حاصل تکثیر مصنوعی مولدین در
سال  8314در مجتمع تکثیر و بازسازی ذخایر

گرفته است .نظر به روند طوالنی بلوغ در ماهیان

ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی بودند که

خاویاری و ضرورت دستکاریهای هورمونی و

پس از عادتدهی به غذای دستی ،به مزرعه

کاشت هورمون که مستلزم جراحی بر روی این

پرورش ماهیان خاویاری قروق تالش منتقل

ماهیان است ،این مطالعه با هدف مشاهده روند

شدند و در آن جا به مدت سه سال در شرایط

التیام زخم ناشی از جراحی و تغییرات وزنی
فیلماهیان پرورشی ایمپلنت شده با سطوح
مختلف هورمون  -81بتا استرادیول طراحی و
انجام شد.

معمول مورد پرورش قرار گرفتند .برای انتخاب
ماهیان مورد نیاز در این پژوهش ،ابتدا ماهیان
به کمک ساچوک صید شدند و سپس بر روی
میز جراحی قرار داده شدند .پس از ایجاد شکاف
کوچک یک سانتیمتری به کمک اسکالپل

مواد و روشها

شماره  ،00ماهیان به کمک دستگاه الپاراسکوپ

مخازن پرورشی و شرایط نگهداری ماهی

تعیین جنسیت شدند (فالحتکار8392 ،؛

در این آزمایش از سه حوضچه گرد بتونی با

 )Falahatkar et al., 2011و از میان ماهیان

قطر  3متر ،ارتفاع  2/41متر با حجم آبگیری

ماده ( 02 ،)n=12قطعه که بیشترین نزدیکی را

 3/96متر مکعب ،دبی یکسان ،اکسیژن محلول

به لحاظ وزنی و مرحله رسیدگی جنسی داشتند

 1±2/1میلیگرم در لیتر و رژیم نوری طبیعی

و در ابتدای مرحله پیش زردهسازی بودند ،برای

تغییرات وزن و بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده با  -87بتا استرادیول
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انجام مطالعه انتخاب شدند .نمونههای کوچکی

برای شروع آزمایش ،ماهیان پس از توزین،

از گناد به روش بیوپسی برای تشخیص دقیق

تعیین جنسیت ،بررسی وضعیت گنادی و

مرحله رسیدگی جنسی و تهیه برشهای

نمونهبرداری از گناد ،به صورت تصادفی در بین

بافتشناسی جدا شد (پوستی و صدیق مروستی،

سه حوضچه پرورش توزیع شدند.

 .)8311سپس محل شکاف به کمک سوزن
مخصوص و نخ ابریشمی با یک بخیه ساده بسته
شد .همزمان با بخیه ماهیان ،از محلول اکسی
تتراسایکلین  4درصد (رازک ،تهران) به میزان 8
میلیلیتر به ازای هر ماهی به صورت تزریق
عضالنی برای پیشگیری از عفونت استفاده شد و

تهیه کپسولهای هورمونی

از کپسولهای قابل هضم موجود در بازار که
برای تهیـه مواد دارویـی از آنها استفـاده
میشود ،در این مطالعه بهره برده شد .برای تهیه
کپسولها ،با توجه به وزن ماهیان و تیمارهای

محل زخم و بخیه به کمک بتادین ضدعفونی

مورد آزمایش ،سطح هورمون  -81بتا استرادیول

شد.

( ،Sigma-Aldrichآمریکا) به کمک ترازو با
دقت  2/2228گرم توزین شد .در این مطالعه از
کره کاکائو ( ،Altinmarkaترکیه) ذوب شده در

طراحی آزمایش

برای انجام این مطالعه  5تیمار و برای هر

دمای  31درجه سانتیگراد به عنوان حامل

تیمار 4 ،قطعه ماهی به عنوان تکرار در نظر

هورمون استفاده شد .پس از حل شدن هورمون

گرفته شد .تیمارهای مورد استفاده در این

در  2/0میلیلیتر حامل ،کپسول بسته شد و تا

مطالعه در جدول  8آورده شده است

زمان کاشت در دمای  5درجه سانتیگراد

(.)Akhavan et al., 2015

نگهداری شد.
جدول  :9تیمارهای آزمایشی

تیمارها

ترکیب

تیمار شاهد

دریافت کپسولهای بدون هورمون  +کره کاکائو

تیمار سطح پایین هورمون  -81بتا استرادیول

دریافت کپسولهای حاوی  + 3mg E2/kgکره کاکائو

تیمار سطح متوسط هورمون  -81بتا استرادیول دریافت کپسولهای حاوی  + 6mg E2/kgکره کاکائو
تیمار سطح باالی هورمون  -81بتا استرادیول

دریافت کپسولهای حاوی  + 12mg E2/kgکره کاکائو
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روز پیش از ایمپلنت هورمونی به کمک ترازو با

کاشت هورمون

بیست فیلماهی ماده سه ساله که به لحاظ

دقت  82گرم انجام شد و نوسانات رشد مورد

رسیدگی جنسی در مرحله پیشزردهسازی

بررسی قرار گرفت .در پایان دوره آزمایش برای

بودند و به لحاظ وزن و طول قرابت باالیی با

بررسی اثرات هورمونتراپی بر شاخصهای رشد،

یکدیگر داشتند برای انجام این مطالعه انتخاب

وزن کسب شده ( ،)WGنرخ رشد ویژه ()SGR

شدند .وزن متوسط ماهیان در شروع آزمایش

و شاخص وضعیت ( )CFدر هر یک از گروهها با

ماهیان

استفاده از رابطههای  8تا  3تعیین شد

6/9±2/0

کیلوگرم

و

طول

 821/9±80/8سانتیمتر (میانگین  ±انحراف

(فالحتکار.)8395 ،

معیار) بود .برای انجام این مطالعه پس از
الپاراسکوپی و بیوپسی اولیه برای تعیین
جنسیت و مرحله رسیدگی برای طی دوره

رابطه :9
WG (g) = Wf – Wi

 :Wiوزن اولیه (گرم)؛  :Wfوزن نهایی (گرم).

ریکاوری به مخازن پرورشی انتقال یافتند .پس
از یک هفته ریکاوری ،ماهیان از حوضچهها صید
شده ،با کپسول مربوطه ایمپلنت شدند .ایمپلنت
هورمون به صورت داخل صفاقی انجام پذیرفت.
در این مرحله ،ناحیه شکمی ماهیان به کمک
اسکالپل شماره  00به اندازه  8سانتیمتر باز شد
و پس از کاشت هورمون در ناحیه صفاقی ،محل
شکاف با یک بخیه بسته شد (Conte et al.,

 .)1988جنس نخ بخیه در این مطالعه ،ابریشمی
بود.

رابطه :2
SGR (%/day) = [(LnWf – LnWi) / t] × 100

 :LnWiلگاریتم نپرین وزن اولیه (گرم)؛ :LnWf
لگاریتم نپرین وزن نهایی (گرم)؛  :tمدت پرورش
(روز).
رابطه :3
CF = W / TL3 × 100

 :Wوزن تر (گرم)؛  :TLطول کل (سانتیمتر).
تعیین شاخص بهبود زخم

در طول دوره آزمایش ،هر سه هفته پس از

زیستسنجی و تعیین شاخصهای رشد

جراحی و کاشت هورمون ،ماهیان به لحاظ

ایمپلنت هورمونی هر  8/4ماه یک بار انجام

ظاهری و وضعیت زخم مورد بررسی قرار گرفتند

پذیرفت .زیستسنجی ماهیان در طول دوره ،سه

و اطالعات مربوطه به طور دقیق ثبت شد.
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تغییرات وزن و بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده با  -87بتا استرادیول

شاخص رتبهبندی برای تعیین روند بهبود زخم

نتایج

در ماهیان بر اساس مشاهدات مساحت و وضیت

تغییرات وزنی و شاخصهای رشد

زخم در جدول  0ارائه شده است.

نتایج به دست آمده از بررسی روند تغییرات
وزنی فیلماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف

تجزیه و تحلیل آماری

برای بررسی آماری نرمافزار  SPSSنسخه
 84مورد استفاده قرار گرفت .جهت مقایسه
تغییرات وزنی در بین تیمارهای مختلف و
بررسی روند تغییرات بهبود زخم ،از آزمون
تحلیل

واریانس

یکطرفه

( One-way

 )ANOVAاستفاده شد و پس از مشاهده
اختالف در میانگینها ،برای تعیین اختالف در
تیمارها از پسآزمون توکی ( )Tukeyبا سطح
اطمینان  94درصد استفاده شد .دادهها نیز به
صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

هورمون  -81بتا استرادیول (صفر 6 ،3 ،و 80
میلیگرم در کیلوگرم) در شکل  8ارائه شده
است .نتایج حاکی از این امر بود که در بین
ماهیان تیمارهای مختلف به لحاظ تغییرات وزنی
در زیستسنجیهای اول ،دوم و سوم اختالف
معنیداری یافت نشد ( .)P>2/24این در حالی
بود که وزن ماهیان هورمونتراپی شده در
مقایسه با ماهیان تیمار شاهد اختالف
معنیداری را در زیستسنجی چهارم ایمپلنت
هورمونی نشان داد (.)P>2/24

جدول  :2رتبهبندی و شاخصهای توصیفی در روند تعیین بهبود زخم در فیلماهیان جراحی شده
شاخص زخم

شرایط توصیفی زخم حاصل از جراحی

9

زخم ایجاد شده از جراحی در این ماهیان کامال باز است.

2

شکاف کوچک بازی در اثر جراحی در این ماهیان مشهود است.

3

زخم در این ماهیان در حال بهبود بوده ،اما همچنان محل زخم پر خون است.

4

زخم بهبود یافته است ولی هنوز به حالت اولیه برنگشته است.

5

زخم جوش خورده است و محل آن کامال پر شده است.
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اختالف معنیداری بین ماهیان ایمپلنت

شاخصهای وزن نهایی SGR ،WG ،و CF

شده با سطوح مختلف هورمون ،به لحاظ وزنی

ماهیان هورمونتراپی شده در مقایسه با تیمار

یافت نشد اما کمترین میانگین وزن در تیمار

شاهد است ( ،)P>2/24اما بین ماهیان

سطح باالی هورمون و باالترین میانگین وزنی در

هورمونتراپی شده به لحاظ شاخصهای رشد

تیمار سطح پایین هورمونی مشاهده شد (شکل

اختالف معنیداری یافت نشد .در مورد شاخص

 .)8پس از  861روز ،بیشترین میانگین وزنی در

وضعیت نیز تفاوت معنیداری بین تیمارهای

ماهیان تیمار شاهد ( 1/3±2/5کیلوگرم) و

سطح باال و متوسط با تیمار شاهد مشاهده شد.

کمترین آن در بین ماهیان ایمپلنت شده با

در کلیه موارد ،حداقل میزان رشد در باالترین

سطوح باالی هورمون ( 3/9±2/3کیلوگرم)

سطح هورمون و بهترین شرایط رشدی و وزنی

مشاهده شد (جدول .)3

در تیمار شاهد مشاهده شد ،به این معنی که

شاخصهای رشد اندازهگیری شده در
ماهیان گروههای مختلف در جدول  3ارائه شده

تیمارهای هورمونی سبب کاهش رشد در این
ماهیان شد.

است .نتایج موید وجود اختالف معنیدار در
10000

*

8000

شاهد

سطح میانه هورمون

4000

سطح باالی هورمون

وزن (گرم)

سطح پایین هورمون

6000

2000
0
چهارم

سوم

دوم

اول

شروع آزمایش

زمان کاشت

شکل  :9روند تغییرات وزنی در فیلماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف هورمون -91بتا استرادیول (صفر،
 6 ،3و  92میلیگرم  E2در کیلوگرم) در طی  968روز پرورش (میانگین  ±انحراف معیار) .فاصله زمانی کاشت
در هر مرحله  45روز بود .عالمت «*» نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمار شاهد با سایر تیمارها
در زیستسنجی چهارم است (.)P>5/55

تغییرات وزن و بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده با  -87بتا استرادیول
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جدول  :3شاخصهای رشد اندازهگیری شده در فیلماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف هورمون -91بتا
استرادیول ( )E2پس از  968روز پرورش (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمار
شاخص
وزن ابتدایی (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول کل (سانتیمتر)
( SGRدرصد در روز)
( WGگرم)

CF

شاهد

سطح پایین

سطح میانه

سطح باال

()5mg/kg

()3mg/kg

()6mg/kg

()92mg/kg

6169±502/3
a

1345±111/6
882/0±88/5
a

2/25±2/8

1222±069/1
b

4504±112/5

6164±094/6
b

5962±8218/4

1854±348/9
b

3918±125/2

826/4±84/6

821/0±05/4

824/3±01/4

b

b

b

-2/81±2/8

-2/03±2/0

-2/52±2/8

8860/94±514/2 a

-8414±919/6 b

-8924±8054/3 b

-3863/1±121/8 b

2/44±2/26 a

2/54±2/56 ab

2/39±2/24 b

2/35±2/35 b

وجود حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P>2/24

بهبود زخم

شاخصهای زخم (به صورت مجموع میانگین)

نتایج به دست آمده از تغییرات روند بهبود

در طول دوره پرورش نیز مشخص شد که بهبود

زخم در ماهیان مورد مطالعه در شکل  0ارائه

زخم تحت تاثیر مقدار کاشت هورمون  E2نبود،

شده است .نتایج نشان دهنده عدم وجود اختالف

به طوری که اختالف خاصی بین تیمارها در این

معنیدار در تیمارهای مختلف و زمانهای

باره مشاهده نشد (شکل  .)3خاطر نشان میشود

مختلف در طول دوره کاشت و پرورش بود ،به

اثر زخم تقریبا به طور کامل در کلیه ماهیان پس

طوری که هیچ گونه روند خاصی در بهبود زخم

از گذشت سه هفته از جراحی ناشی از کاشت

در طول دوره و در بین ماهیان تیمارهای مختلف

هورمون بهبود یافت.

مشاهده نشد .با در نظر گرفتن مجموع
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6
5
شاهد
سطح پایین هورمون

3

سطح میانه هورمون

شاخص زخم

4

2

سطح باالی هورمون

1
0
بار دوم

بار سوم

بار اول

زمان کاشت

شکل  :2روند تغییرات بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف هورمون -91بتا استرادیول
(صفر 6 ،3 ،و  92میلیگرم  E2در کیلوگرم) پس از  968روز پرورش (میانگین  ±انحراف معیار) .اختالف
معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد ( .)P<5/55برای مشاهده رتبهبندی و شاخصهای توصیفی در روند
تعیین بهبود زخم جدول  2مراجعه شود.
5
4

2

شاخص زخم

3

1
0
سطح باال

سطح پایین

سطح میانه

شاهد

تیمار

شکل  :3شاخص بهبود زخم در فیل ماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف هورمون -91بتا استرادیول
(صفر 6 ،3 ،و  92میلیگرم  E2در کیلوگرم) به صورت کلی در طول دوره پرورش (میانگین  ±انحراف معیار).

تغییرات وزن و بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده با  -87بتا استرادیول

بحث
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زخم

از آنجا که پوست ماهی ،جاندار را از محیط

حاصل از جراحی به منظور کاشت هورمون در

پیرامون مجزا میکند و راهی برای بسیاری از

ماهیان تیمار شده با هورمون  -81بتا استرادیول

تماسها و ارتباطات خارجی با محیط اطراف و

عمدتا پس از سه هفته بهبود نسبی یافت و محل

دریافت پیامهای حسی ،حرکت ،تنفس ،تنظیم

جراحی طی این مدت بسته شد ،هر چند مکان

یونی ،ترشح (دفع) و تنظیم حرارتی است.

جراحی و التهاب اطراف بخیه در این ماهیان

مدیریت بهبود زخم در ماهیان بسیار حائز

برای مدت طوالنیتری باقی ماند .این امر حتی

اهمیت است .در مطالعه حاضر ،بررسی روند

در مورد ماهیان تیمار شده با سطوح مختلف

تغییرات بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده

هورمون مذکور نیز صدق میکرد ،به طوری که

با سطوح مختلف هورمون  -81بتا استرادیول

اختالف معنیداری در شاخص بهبود زخم در

(صفر 6 ،3 ،و  80میلیگرم در کیلوگرم) نشان

ماهیان گروههای مختلف مشاهده نشد و بهبود

داد که شکاف زخم در ماهیان به وسیله ترمیم

زخم تحت تاثیر تیمارهای هورمونی قرار نداشت.

اپیدرم پوشیده شد و در طی دوره تحت تاثیر

این حالت مشابه ماهیان ایمپلنت شده با

تیمارهای مختلف قرار نگرفت .بسته شدن

هورمون هیدروکورتیزون و ترییدوتیرونین بود

شکاف زخم عامل مهمی در کمک به کاهش از

( .)Poursaeid et al., 2010نتایج مطالعات بر

دست دادن مایعات ،پروتئینها و یونها از طریق

روی ماهیان استخوانی نشان داد که به کارگیری

زخم و همچنین محدود شدن ورود عوامل بالقوه

هورمونهای مختلف و استفاده از برخی از

بیماریزا است .ترمیم پوست که نقش مهمی در

ترکیبات غذایی میتواند روند بهبود زخم را

استحکام و قوام پوست و نیز حفاظت بدن بر

تحت تاثیر قرار دهد ،به طوری که اضافه کردن

عهده دارد به طور تدریجی صورت میگیرد.

برخی از مواد مکمل به جیره غذایی ماهیان

ضخامت و تشکیل الیههای اپیتلیوم جدید در

مانند کیتین ،کیتوزان و انواع ویتامینها میتواند

مراحل مختلف بهبود زخم ،کاهش مییابد اما

سبب تسریع در روند بهبود زخم شود

ترمیم کامل و بازیافتن ساختمان طبیعی درم

(Bartone and Adickes, 1988; Conte et

ممکن است مدت زیادی به طول انجامد

 .)al., 1988درجه حرارت محیط نیز یکی از

(.)Ramesh and Maridass, 2010

عوامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر روند
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بهبود زخم و میزان ترمیم بافت پوششی آسیب

 -81بتا استرادیول ( )E2بر وزن ماهیان قابل

دیده دارد .هر چند افزایش دما باعث تسریع روند

مشاهده بود .هورمون  E2با کاهش فعالیت

بهبود زخم میشود ،اما از سوی دیگر سبب

تیروئیدی ،محور رشد را تحت تاثیر قرار میدهد،

افزایش التهاب و عفونت در ماهیان میشود

به طوری که در کنش متقابل بین  E2و

(.)Wagner et al., 2011

هورمونهای تیروئیدی به ماهیان تنها اجازه

نتایج مطالعات گوناگون بر روی ماهیان

شرکت و مداخله در یک فرآیند هزینهبر مانند

نشان داده است که به کارگیری بخیههای

تولیدمثل (در ارتباط با  )E2و یا رشد سوماتیک

و

(در ارتباط با هورمونهای تیروئیدی) در زمان

 Polyglyconateنسبت به بخیههای مولتی

خاص از چرخه زندگی داده میشود ( Cyr and

فیالمنتی ابریشمی و یا کرومی دارای برتری

 .)Eales, 1996در این مطالعه تفاوت معنیدار

است ( .)Hurty et al., 2002از این رو ،انتظار

بین تیمارهای هورمونی با تیمار شاهد گواه این

میرود زخم حاصل از جراحیها با استفاده از

امر است که چگونه استروئید بهکار گرفته شده

نخهای بخیه با کیفیت بهتر و استفاده از مدیریت

با تغییر متابولیسم انرژی ،نیاز افزایش یافته

خاص تغذیهای و نگهداری در شرایط مطلوب

ماهی را برای توسعه گنادی تامین میکند.

مونوفیالمنتی

Polydioxanone

دمایی میتواند روند بهبود زخم را تسریع کند.

نتایج مطالعات پیشین در مورد اضافه کردن

همچنین به نظر میرسد که نوع بخیه به کار

 E2به جیره غذایی ماهیان خاویاری موید این امر

گرفته شده برای بستن محل شکاف نیز در این

بود که متناسب با افزایش به کارگیری هورمون،

روند حائز اهمیت است (Wagner et al.,

اثرات سویی در رفتار تغذیهای و متعاقب آن رشد

 ،)2011به طوری که نحوه بستن شکاف میتواند

ماهیان مشاهده میشود (Akundov and

بر بسته بودن شکاف و باقی ماندن طوالنی مدت

Fedorov, 1995; Flynn and Benfey,
 .)2007نتایج مطالعات بر روی سایر ماهیان نیز

بخیه در محل زخم تاثیرگذار باشد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد

نشان دهنده این قضیه بود ،به طوری که به

که ایمپلنت هورمونی سبب کاهش وزن و

عنوان مثال به کارگیری  E2 82mgدر هر

شاخصهای رشد در ماهیان شد ،به طوری که با

کیلوگرم جیره به مدت  54روز در ماهی

تکرار این عمل ،اثرات سوء به کارگیری هورمون

هالیبوت

اطلس

(Hippoglossus

تغییرات وزن و بهبود زخم در فیلماهیان ایمپلنت شده با  -87بتا استرادیول
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 )hippoglossusسبب کاهش رشد در این

اثرات منفی ناشی از دستکاری ماهیان ،استرس

ماهیان شد ( .)Hendry et al., 2003این

ناشی از فرآیندهای جراحی بر رشد و سالمت

موضوع در مطالعه  Islingerو همکاران در سال

ماهی به راحتی گذشت .در این مطالعه مشخص

 0223بر روی ماهیان گورخری ( Danio

شد که به کارگیری ایمپلنت  -81بتا استرادیول

 )rerioنیز مشاهده شد.

هر چند به طور معنیداری سبب کاهش وزن
ماهیان

ماهیان در ارتباط مستقیم با میزان به کارگیری

در

بررسی

ماکروسکوپی،

هورمونتراپی شده ظاهری کشیده و الغرتر در

هورمون بود ،اما فرآیند بهبود زخم در این

مقایسه با ماهیان تیمار شاهد به نمایش

ماهیان تقریبا روندی بدون تغییر و مستقل

گذاشتند .هر چند تفاوت معنیداری در بین

داشت .این طور به نظر میرسد که بهبود زخم

تیمارهای هورمونی مشاهده نشد ،اما شاخص

در ارتباط با آسیب فیزیکی و دستکاریهای

 CFاختالف معنیداری با گروه شاهد داشت و

انجام شده در حین فرآیند جراحی است.

مشخص شد که با افزایش تعداد دفعات به

بنابراین ،به نظر میرسد با به کارگیری روشهای

کارگیری هورمون ،وزن ماهیان کاهش یافت که

مبتنی بر اصول جراحی ،به کارگیری مواد جدید

بیانگر اثر سوء این هورمون است .با استمرار

در نخ بخیه همراه با کاهش استرس و استفاده از

ایمپلنت میتوان انتظار داشت که وزن ماهیان

شیوههای تغذیهای و خوراکهای خاص ،بهبود

بیش از پیش متاثر شوند و حتی به دلیل اثرات

زخم را در ماهیان مدیریت کرد .نتایج این

سوء هورمون ماهیان تلف شوند .از این رو ،به

مطالعه موید ضرورت مطالعات بیشتر درباره

نظر میرسد استفاده از ایمپلنت  E2باید در یک

تاثیر ایمپلنتهای هورمونی در ماهیان خاویاری

سطح مشخص ،با تعداد دفعات محدود و با

برای دستیابی به روشی استاندارد که در آن

فواصل بیشتر صورت پذیرد.

کمترین آسیب به ماهی وارد شود ،است.

در مجموع ،هر چند به کارگیری شیوههای

همچنین به کارگیری هورمون استرادیول در

دستکاری هورمونی در ماهیان خاویاری با هدف

دامنه فیزیولوژیک مناسب (سطح پایین هورمون

پیشرسی و کوتاه کردن رویداد بلوغ در این

در این مطالعه) با سن و وزن ماهی برای کاهش

ماهیان میتواند به لحاظ اقتصادی سود سرشاری

اثرات سوء ایمپلنت بر رشد ماهیان توصیه

برای پرورشدهندگان فراهم آورد ،اما نباید از

میشود.
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تشکر و قدردانی

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان8311 ،)4(7 :

تشکر را دارند .از مهندس حسین طلوعی و دکتر

نویسندگان این مقاله از مسئولین مزرعه

سمانه پورسعید به خاطر کمک در انجام مراحل

پرورش ماهیان خاویاری قروق تالش به خاطر در

مختلف این مطالعه تشکر و قدردانی میگردد.

اختیار قرار دادن ماهیان این مطالعه و امکانات

انجام بخشی از این تحقیق با حمایت صندوق

مرکز و همچنین از کمکهای پرسنل محترم آن

پژوهشگران و فناوران کشور صورت گرفت که

مرکز خصوصا آقایان شاهواری و وزیری کمال

شایسته قدردانی و سپاس است.
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Abstract
A number of management and nutritional strategies are used to induce
reproductive maturation and early puberty in sturgeons. Hormonal implants can have
a promoting effect on sexual maturation and ovulation in sturgeons, but the surgical
procedure for implantation leaves an external injury on the skin leading to further
side effects on fish body. In this study, 20 three-year-old great sturgeon (6.9±0.2kg)
were maintained in concrete tanks for 168 days and implanted by cutting a small
incision on fish abdomen. Implantation capsules contained 0, 3, 6 and 12mg 17-β
estradiol (E2) per kg of body weight of fish and administrated each 45 days. The
wound index and weight change trend of the implanted fish was evaluated every three
weeks after implantation. Results showed that there were no significant differences
between implanted fish and control fish in terms of wound healing index and after 3
weeks relative improvement was achieved. Weight change in the first, second and
third biometry was not significantly different (P>0.05). However, there was a
significant difference in the fourth biometry between E2 implanted fish and control
in terms of weight and growth performance indices (weight gain, specific growth rate
and condition factor) (P<0.05), but there were no significant differences between fish
that was implanted with different levels of E2 (P>0.05). These findings suggest that
E2 implantation alters physiological pathways by partitioning energy from muscle
growth toward support of maturation-related processes. This study showed that E2
can influence fish weight, but the wound healing process was almost unchanged and
independent.
Key words: Huso huso, Sex Steroid, Wound, Growth.
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