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چکیده
ماهی سفید دریای خزر ( )Rutilus kutumاز نظر تجاری و غذایی مهمترین ماهی استخوانی حوضه جنوبی
دریای خزر است که برای جلوگیری از انقراض این گونه با ارزش از تولیدمثل القایی برای همزمانسازی و
افزایش میزان هماوری در شرایط پرورشی استفاده میشود .مطالعات پیشین نشان داد که کیسپپتین که یک
پروتئین فوق محرک در محور غدد ترشح کننده هورمونهای جنسی است ،منجر به بلوغ جنسی و گامتوژنز
میشود ،اما تاکنون توالی کیسپپتین  1و  2ماهی سفید مشخص نشده است و متناظرا قابلیت این پپتید از
پروتئین ( )Kiss1در تولیدمثل مورد بررسی قرار نگرفته است .در مطالعه حاضر توالی کیسپپتین  10در ماهی
سفید به روش  CLUSTALWو با طراحی آغازگر از توالی  Kiss1ماهیهای همخانواده ماهی سفید تعیین
شد .برای دستیابی به بهترین غلظت پپتید  Kiss1از غلظتهای  50 ،25 ،5و  100میکروگرم در کیلوگرم
استفاده شد و غلظت  α-17هیدروکسی پروژسترون و  β-17استرادیول پالسما مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
این مطالعه نشان داد که کیسپپتین  10سنتزی با غلظت بهینه  100میکروگرم در کیلوگرم میتواند به عنوان
گزینه مناسب برای القا تخمریزی در ماهی سفید معرفی شود.

واژگان کلیدی :کیسپپتین ،هورمون سنتتیک ،ماهی سفید ،تولیدمثل.
 -1دانشجوی دکتری بیوشیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -2دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -3دانشیار گروه بیوشیمی و بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4استاد گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -5دانشیار گروه علوم دریایی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -6استاد گروه شیمی دارویی ،مرکز تحقیقات شیمی سنتز ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئولsm.asghari@ut.ac.ir :
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مقدمه
ماهی سفید ( )Rutilus kutumمتعلق به

بیشترین اثر را با کمترین هزینه تولید کند .در

خانواده کپورماهیان است که با نامهایی چون

این بین ،در مطالعه حاضر ،هورمون کیسپپتین

 Kutumدر روسیه Zujag ،در آذربایجان و

به دلیل هزینه پایین در سنتز آن و توانایی باال

آکبالیک  Akbalykدر ترکمنستان شناخته

در القای بلوغ جنسی و تولیدمثل انتخاب شد.

میشود .هشت گونه از جنس  Rutilusدر اروپا

با توجه به این که هورمونهای محور

و غرب آسیا وجود دارد که دو گونه آن در ایران

هیپوتاالموس -هیپوفیز -غدد جنسی ()HPG

با نامهای  Rutilus frisiiو Rutilus rutilus

نقش مهمی در عملکرد دستگاه تولیدمثل ایفا

موجود است و گونه  Rutilus kutumبومی

میکنند ،بنابراین میتوانند به عنوان هدف

دریای خزر است (Coad and Vilenkin,

مطالعه در بررسی رسیدگی جنسی در نظر

 .)2004گونه ماهی سفید در سواحل شمالی

گرفته شوند (.)Corradi et al., 2016

دریای سیاه و دریای آزوف ،در شمال غربی

هورمونهای محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -غدد

ترکیه ،بلغارستان ،قسمتهایی از اروپا و در تمام

جنسی دارای اثرات متقابل هستند و میتوانند

سواحل دریای خزر بویژه سواحل جنوبی و غربی

باعث مهار یا افزایش تولید یکدیگر شوند.

وجود دارد (;Abdurakhmanov, 1962

گنادوتروپینهای  LHو  FSHهیپوفیز که در

.)Kiabi et al., 1999

اثر هورمون آزاد کننده گنادوتروپین ()GnRH

به دلیل کاهش چشمگیر ذخایر این گونه با

هیپوتاالموس ساخته میشوند ،اثر تحریکی بر

ارزش در دریای خزر دستکاری هورمونی در

غدد جنسی و اثر مهاری بر هیپوتاالموس دارند.

آبزیپروری تجاری ماهی سفید اهمیت فراوانی

از طرف دیگر هورمونهای جنسی تولید شده در

پیدا کرده است و به دلیل سیر صعودی افزایش

غدد جنسی اثر مهاری بر هیپوتاالموس و

جمعیت نمیتوان فقط به ماهیانی که کامال

هیپوفیز دارند (.)Asimakopoulos, 2012

رسیدهاند و در مرحله تخمکریزی هستند اکتفا

هورمون آزاد کننده گنادوتروپین ()GnRH

کرد .بنابراین از تیمار هورمونی برای تولید تعداد

ساخته شده توسط نورونهای هیپوتاالموس

مناسب بچه ماهی روی آورده شده است .در این

روی سلولهای گنادوتروپ هیپوفیز اثر میگذارد

بین پژوهشگران به دنبال هورمونی هستند که

و باعث تولید هورمونهای گنادوتروپ شامل
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 LHو  FSHمیشود (;Freeman, 1994

برای فعال کردن و تراوشات نورونهای GnRH

 .)Goodman, 1994; Simerly, 1998وجود

شناسایی شده است (.)Shahab et al., 2005

این هورمونها برای ورود به دوره بلوغ جنسی

کیسپپتینها گروهی از پپتیدها هستند که

در نرها و مادهها الزم و ضروری است ( Clarke

تولید و ترشح  GnRHرا در هیپوتاالموس مغز

 .)and Cummins, 1982عالوه بر این ،ترشح

تحریک میکنند و برای بلوغ و نگه داشتن

هورمونهای استروئیدی جنسی (تستوسترون

تولیدمثل در حد طبیعی مورد نیاز هستند .در

در نرها و استروژن و پروژسترون در مادهها)

سال  Lee ،1996و همکاران ژن جدیدی را

تحت تاثیر همین هورمونهای گنادوتروپین

کشف کردند که مسئول سرکوب سلولهای

صورت میگیرد (Goodman and Inskeep,

سرطانی در سرطان سینه است .پپتید تولید

.)2006

شده از روی این ژن برای بار اول متاستین نامیده

تاکنون عالوه بر هورمونهای جنسی،

شد که بعدا کیسپپتین نام گرفت (Lee et al.,

ترکیبات دیگری مانند نوروپپتیدها ،سیگنالهای

 .)1996سه سال بعد طبق مطالعاتی که روی

متابولیکی و محیطی شناسایی شدهاند که قادر

موشها صورت گرفت ،یک گیرنده جفت شده با

به تغییر عملکرد محور  HPGهستند ( Apter

 Gپروتئین جدید شناسایی شد و  GPR54نام

et al., 1993; Ojeda et al., 2006; Walker
 .)et al., 2010یکی از مهمترین شبکههای

گرفت ( .)Lee et al., 1999سال بعد ،سه مورد

نورونی که در اوایل قرن حاضر شناسایی شده
است و نقش کلیدی در ترشح  ،GnRHعملکرد

از مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رسیدند
که کیسپپتین  54مسئول فعالسازی GPR54
است (Kotani et al., 2001; Muir et al.,

 HPGو فعالیتهای تولیدمثلی دارد ،سیستم

 )2001; Ohtaki et al., 2001و به دنبال آن

کیسپپتین است .شبکه نورونی کیسپپتین با

 GPR54با عنوان گیرنده کیسپپتین شناسایی

یکیسازی سیگنالهای محیطی و مرکزی مانند

شد .با این که کیسپپتین و گیرنده آن به عنوان

سیگنالهای دوره نوری و هورمون لپتین ترشح

سرکوب کننده سرطان شناسایی شده بودند،

شده از بافت چربی ،سیگنالهای هورمونهای

یک سری از مطالعات روی انسان و موش نشان

جنسی ،به عنوان تنظیم کننده اصلی و کلیدی

داد که جهش غیرفعال کننده در گیرنده
کیسپپتین باعث بروز سندرومی میشود که در
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آن بلوغ به تاخیر میافتد یا جاندار به بلوغ

 .)2010از این رو ،اثرات کیسپپتین  1و  2خالص

نمیرسد و ترشح هورمون آزاد کننده

شده از خود ماهی سفید دریای خزر که موجب

گنادوتروپین و گنادوتروپینها سرکوب میشود.

تحریک آزادسازی  GnRHشود ،میتواند بر

در نتیجه ،سیستم کیسپپتین و گیرنده آن به

روی

جمله

عنوان تنظیم کننده اصلی محور  HPGشناسایی

تخمکگذاری و تولید تخم در ماهی سفید

شد ( De Roux et al., 2003; Seminara et

دریای خزر اثرات بهینه داشته باشد.

شاخصهای

تولیدمثلی

از

 .)al., 2003بنابراین میتوان گفت الزمه بلوغ و

مطالعات پیشین نشان داد که پروتئین

نگهداری تولیدمثل در حد طبیعی ،ترشح

کیسپپتین منجر به بلوغ جنسی و گامتوژنز

تاثیر

میشود ،اما تاکنون در مورد قابلیت قطعه

GnRH

در

هیپوتاالموس

تحت

کیسپپتینها است.

متناظر با  10آمینواسید انتهای کیسپپتین 1

مطالعات صورت گرفته روی مغز ماهیان

ماهی سفید مطالعهای صورت نگرفته است .در

استخوانی ثابت کرده است که چندین شکل از

این مطالعه ،ابتدا ژنهای  Kiss1و  Kiss2ماهی

کیسپپتین ( )Kiss1, Kiss2در آنها وجود دارد.

سفید دریای خزر تعیین توالی شدند و به دنبال

نورونهایی که کیسپپتین را بیان میکنند

آن پپتید  10آمینواسیدی متناظر با انتهای

سلولهای هدف اصلی برای بازخورد مثبت و

پروتئین  Kiss1سنتز و خالصسازی شد .در

منفی هورمونهای استروئیدی جنسی هستند

مرحله بعد فعالیت زیستی این پپتید بر روی

( .)Kotani et al., 2001تزریق کیسپپتین در

مدل آزمایشگاهی ماهی سفید دریای خزر مورد

بسیاری از مهرهداران مانند انسان صورت گرفته

بررسی قرار گرفت و با توجه به این که هورمون

است که باعث افزایش غلظت گنادوتروپینهای

پروژسترون در رسیدگی نهایی و استرادیول در

 LHو  FSHشده است ( Gottsch et al.,

زردهسازی نقش دارد ،با بررسی غلظتهای

 .)2004توالی ژن  Kiss1و  Kiss2شبیه هم

مختلف از پپتید مورد نظر سطح پالسمایی

نیست ،ولی با کیسپپتین  10که کوچکترین

هورمونهای  β-17استرادیول و α-17

کیسپپتین شناخته شده است  60تا  80درصد

هیدروکسی پروژسترون مورد مطالعه قرار گرفت.

تشابه توالی آمینواسیدی دارند ( Mitani et al.,

تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمونهای تولیدمثلی
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مواد و روشها

 100قطعه بود) .از این  20قطعه  10قطعه برای

تاییدیه اخالقی

سنجش هورمون  α-17هیدروکسی پروژسترون

تاییدیه اخالقی این پژوهش توسط کمیته
اخالق دانشکده علوم دانشگاه گیالن (شماره
مرجع  )2949518انجام شد.

و  10قطعه نیز برای سنجش هورمون β-17

استرادیول در نظر گرفته شده است.
از تزریق پروپیلن گالیکول به همراه
دامپریدون به عنوان شاهد مثبت استفاده شد و

ماهی

تعداد  144قطعه مولد ماده ماهی سفید

به گروه شاهد منفی هیچ تزریقی انجام نشد .در
هر دو گروه  20قطعه ماهی مولد قرار داده شد.

( )Rutilus kutumدر فصل مهاجرت تولیدمثلی
از رودخانه سفیدرود تهیه و برای تیماربندی به

استخراج  DNAاز کبد

مرکز تکثیر شهید انصاری رشت منتقل شد.

بافتهای کبد پس از بیهوش کردن ماهی با

مولدین پس از  2هفته سازگاری با شرایط جدید

پودر گل میخک ( 30میلیگرم در لیتر)،

در استخرهای  15متری با عمق  2متر ،به تعداد

جداسازی و تا زمان استخراج  DNAدر اتانول

 20قطعه در هر استخر معرفی شدند .شرایط

 96درصد نگهداری شدند .استخراج  DNAاز

فیزیکو شیمیایی آب در حد اپتیمم گونه کنترل

نمونههای کبد با استفاده از کیت استخراج

شد (دمای  12درجه سانتیگراد و اکسیژندهی

( GPP Solutionشرکت ژن پژوهان ،ایران) و

به مقدار  8/4±0/1میلیگرم در لیتر ،نیتریت

بر اساس دستور العمل ارائه شده توسط شرکت

 0/12±0/01میلیگرم در لیتر ،سختی کل

سازنده انجام شد .به این ترتیب که ابتدا 1

 186/6±15/1میلیگرم در لیتر و pH

میلیلیتر از محلول  GPP Solutionدر یک

 .)8/2±0/3بافتهای کبد  4ماهی برای

میکروتیوب  2میلیلیتری ریخته شد و به آن

استخراج  DNAمورد استفاده قرار گرفت.

نمونه کبد اضافه شد .میکروتیوب به مدت

تعداد  5تیمار جداگانه برای بررسی اثر 5

 5-10ثانیه ورتکس شد و به مدت  10دقیقه در

غلظت از پپتید به دست آمده از ژن  Kiss1تهیه

دستگاه ترموستات که از قبل در دمای  70درجه

شد که در هر تیمار  20قطعه ماهی مولد قرار

سانتیگراد تنظیم شده بود ،قرار داده شد.

داشت (مجموع ماهیهای  5تیمار گروه ،Kiss1

به ترتیب  350میکرولیتر کلروفرم و 350
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میکرولیتر محلول کلرید سدیم  5موالر به

 12000rpmبه مدت  5دقیقه در دمای  4درجه

میکروتیوب اضافه شد و سپس میکروتیوب به

سانتی گراد سانتریفوژ شد و محلول رویی به

شدت حدود  20مرتبه با دست تکان داده شد.

آرامی خالی شد .پس از این مراحل میکروتیوب

پس از آن ،میکروتیوب با دور  5000rpmبه

به صورت واژگون و در باز به مدت  10دقیقه در

مدت  5دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد

دمای اتاق قرار داده شد تا الکل آن تبخیرشود.

،Scan

سپس مقدار  100-150میکرولیتر آب مقطر

 ،Labogeneدانمارک) شد .پس از پایان

استریل به میکروتیوب اضافه شد و میکروتیوب

سانتریفوژ ،سه فاز تشکیل شد :قسمت باالیی

به مدت نیم ساعت در دمای اتاق قرار گرفت تا

میکروتیوب فاز آبی شامل  DNAسلولی بود و

 DNAدر آب حل شود .پس از این مرحله

قسمت زیرین میکروتیوب فاز آلی وجود داشت.

محلول  DNAآماده استفاده در آزمایشهای

بین این دو الیه یک خط سفید جدا کننده وجود

مولکولی شد.

سانتریفوژ

(1730R

Speed

داشت که پروتئینهای دناتوره شده بودند .حدود
 800-1000میکرولیتر از فاز آبی یا باالیی
برداشته شد و به میکروتیوب دیگری منتقل شد.
 1000میکرولیتر اتانول سرد  100درصد به
میکروتیوب جدید اضافه و به آرامی تکان داده
شد تا کالف  DNAکریستالی تشکیل شود (در
این مرحله ممکن است به علت اینکه مدتی از
تهیه نمونه کبد گذشته باشد و کبد تازه نباشد
کالف  DNAتشکیل نشود) .میکروتیوب با دور
 12000rpmبه مدت  5دقیقه در دمای  4درجه
سانتی گراد سانتریفوژ و محلول رویی به آرامی
خالی شد .پس از افزودن  1000میکرولیتر
اتانول  70درصد ،میکروتیوب حدود  20مرتبه
تکان داده شد .سپس میکروتیوب با دور

ارزیابی کیفیت  DNAاستخراج شده
برای ارزیابی کیفیت استخراجDNA ،

استخراج شده روی ژل آگارز  1درصد الکتروفورز
(الکتروفورز افقی) شد .برای تهیه  50میلیلیتر
ژل آگارز  1درصد 0/5 ،گرم پودر آگارز به همراه
 50میلیلیتر بافر  TBE 1Xدر یک بشر ریخته
شد و بر روی هیتر حرارت داده شد تا پودر آگارز
درون بافر حل شود .پس از این که محلول
شفافی مشاهده شد ،بشر از روی حرارت برداشته
شده و در دمای آزمایشگاه قرار گرفت تا کمی
خنک شود .به محلول مورد نظر 50میکرولیتر
اتیدیوم بروماید اضافه و به خوبی مخلوط شد،
سپس به درون سینی ژل ریخته شد تا ببندد.

تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمونهای تولیدمثلی
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پس از بسته شدن ژل ،شانه به آهستگی برداشته

حفاظت شده در این ژن شناسایی و آغازگرهای

شد و چسبهای اطراف سینی باز شد .سپس

رو به جلو ( )Forwardو معکوس ()Reverse

سینی محتوی ژل درون تانک الکتروفورز قرار

بر اساس تطبیق توالیها و با استفاده از نرمافزار

داده شد و مقداری بافر  TBE1Xدرون تانک

 Genrunnerطراحی شدند .طول محصول ژن

ریخته شد به طوری که بافر حدود  1میلیلیتر

مورد مطالعه  Kiss1برابر با  192باز در 2360

باالی ژل را بپوشاند .دراین مرحله 3-5

بررسی و برای  Kiss2برابر با  155باز در 1877

میکرولیتر از  DNAژنومی با  1میکرو لیتر بافر

بررسی بود (.)Lorenz, 2012

سنگین کننده مخلوط و با دقت درون
چاهکهای ژل تزریق شد .بعد از گذشت -30
 20دقیقه ،دستگاه مولد برق خاموش شد و ژل
به دستگاه  Gel Docمنتقل شد .سپس با کمک
پرتو  UVاز ژل عکسبرداری و کیفیت DNA

استخراج شده ارزیابی شد (.)Lee, et al., 2012

انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز

پس از حصول اطمینان از کیفیت خوب
 DNAاستخراج شده ،برای تکثیر قطعهای از
 DNAکه مربوط به پپتید  54آمینواسیدی ژن
 Kiss1و  Kiss2است از واکنش زنجیرهای
پلیمراز ( )PCRاستفاده شد ،به نحوی که با
استفاده از کیت ( Master Mixایراژن ،ایران) و

تعیین توالی پپتید
به منظور تعیین توالی  Kiss1و Kiss2

دمای اتصال بر اساس دمای بهینه ()Tm

ماهی سفید از ماهیهای هم خانواده آن شامل

آغازگرها انتخاب شد .دمای اتصال برای تکثیر

،Cyprinus

ژن کیسپپتین به صورت گرادیان و بین 50-60

Labeo ،Catla catla ،Carassius auratus

و زمان گسترش نهایی  10دقیقه انتخاب شد

rerio

،rohita

،Danio

carpio

brandtii

،Tribolodon

(.)Lorenz, 2012

 Sinocyclocheilus tingiو Gobiocypris

پس از انجام  ،PCRالکتروفورز بر روی ژل

 rarusاستفاده شد .از طریق جستجو در

آگارز  1درصد انجام شد 0/18 .گرم پودر آگارز

بانکهای اطالعاتی  EMBL/GenBankو

به  1/8میلیلیتر بافر  TBE 10Xاضافه شد و با

 SwissProtتوالی  Kiss1و  Kiss2این ماهیها

گرم کردن آن محلول شفافی به دست آمد .پس

به دست آمد .سپس از طریق  Clustalwنواحی

از سرد شدن محلول آگارز و قبل از بسته شدن
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محلول اتیدیوم برماید به حجم نهایی 18

سنتز پپتید

میکرولیتر به آن اضافه شد و برای مخزن نیز 50

پپتید  Kiss1با استفاده از شیمی سنتز

میکرولیتر از بافر  TBE 10Xبا آب مقطر به

پپتید فاز جامد  Fmocاستاندارد ،سنتز شد و با

حجم  500میکرولیتر رسید و بافر TBE 1X

استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال فاز

تهیه شد .الکتروفورز به صورت Submarine

معکوس ( )RP-HPLCتا خلوص  92درصد ،به

انجام شد .برای تهیه بافر  10/8 TBE 10Xگرم

دست آمد (شکل  .)1ساختارهای شیمیایی

 5/5 ،Trisگرم بوریک اسید و  0/92گرم

توسط آنالیز طیف سنجی جرمی یونیزاسیون

 EDTAوزن و با آب مقطر به حجم 100

الکترو اسپری ( )ESI-MSتایید شد ( Sewald

میلیلیتر رسانده شد (.)Lee, et al., 2012

.)and Jakubke, 2002

شکل  :1مسیر سنتز پپتید  Kiss1ماهی سفید

تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمونهای تولیدمثلی

تعیین غلظت بهینه پپتید
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استرادیول بیوتین به چاهکها اضافه شد و پس

به منظور تعیین غلظت بهینه از  21مولد

از تکان دادن به مدت  30ثانیه ،چاهکها به

ماده در  7تیمار استفاده شد .چهار تیمار پپتید

مدت  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه شدند .پس

 Kiss1با غلظتهای  50 ،25 ،5و 100

از آن  50میکرولیتر از معرف آنزیم استرادیول به

میکروگرم در کیلوگرم وزن ماهی به همراه

داخل هر چاهک پیپت شد .پس از تکان دادن

دامپریدون (با نسبت  1درصد دامپریدون0/1 ،

به مدت  30ثانیه ،چاهکها به مدت  90دقیقه

درصد پپتید و > 95درصد پروپیلن گلیکول)،

انکوبه شدند .سپس بافر شستشو (350

یک تیمار  Kiss1با غلظت  100میکروگرم در

میکرولیتر) و  100میکرولیتر محلول بستر به

کیلوگرم بدون دامپریدون و دو تیمار نیز برای

ترتیب به تمام چاهکها اضافه شد .چاهکها

شاهد مثبت (دامپریدون و پروپیلن گلیکول) و

دوباره در دمای اتاق به مدت  20دقیقه انکوبه

شاهد منفی (بدون تزریق) تهیه شد که در هر

شدند .در مرحله بعد محلول توقف (50

تیمار ماده مورد نظر به  3ماهی تزریق شد (به

میکرولیتر) اضافه شد .در نهایت چاهکها به

جز شاهد منفی) .خونگیری از مولدین  6ساعت

آرامی مخلوط شدند و در طول موج  450نانومتر

بعد از تزریق صورت گرفت .برای این کار با

جذب توسط ،ELx800( ELISA Reader

استفاده از سرنگهای  2میلیلیتری هپارینه از

،BioTek

α-17

سیاهرگ باله مخرجی خونگیری شد .نمونههای

هیدروکسی پروژسترون نیز بر اساس پروتکل

خون در دور  3000rpmبه مدت  10دقیقه در

کیت ،Monobind( ELISA Monobind

دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد تا

آمریکا) اندازهگیری شد (;Nash et al., 2000

پالسما از سلولهای خونی جدا شود .نمونههای

Rodriguez et al., 2000; Rodriguez et
al., 2001; Niida et al., 2006; Moles et
al., 2008; Moles et al., 2012; Al)Khalaifah et al., 2020

پالسما تا زمان بررسی در دمای  -20درجه
سانتیگراد نگهداری شد.

آلمان)

خوانده

شد.

اثر تزریق پپتید  Kiss1بر هورمونهای -17
 βاسترادیول و  α-17هیدروکسی پروژسترون
بررسی شد .برای این منظور طبق پروتکل25 ،
میکرولیتر از نمونه و  50میلیلیتر از معرف

تجزیه و تحلیل آماری

نرمافزار  Prism 8.2.0مخصوص ویندوز
برای نمودارسازی مورد استفاده قرار گرفت.
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دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس

موقعیت دقیق پپتید  10آمینواسیدی در ژن

)One-way

 Kiss1و  Kiss2ماهی سفید مشخص شد

( GraphPad Software, La Jolla, CA,

(شکلهای  2و  .)3بر اساس موقعیت  Kiss1و

 )www.graphpad.comدر سطح اطمینان

 Kiss2در ژنوم ماهی آغازگرهای رو به جلو و

 95درصد ( )P>0/05مورد بررسی قرار گرفتند.

معکوس طراحی شدند (جدول.)1

یکطرفه

(ANOVA

دادهها در متن به صورت میانگین  ±خطای
استاندارد ارائه شدهاند.

انجام واکنش زنجیرهای پلیمرازی

واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبا استفاده
نتایج

از آغازگرهای طراحی شده انجام شد (شکل )4و

تعیین توالی پپتید

باندهای به دست آمده تعیین توالی شدند

مقایسه توالیهای  Kiss1و  Kiss2که با
استفاده از روش  Clustalwصورت گرفت و

(جدول  .)2بر اساس توالی به دست آمده ،پپتید
 Kiss1سنتز شد (شکل .)5

شکل  :2مقایسه توالی ژنومی  Kiss1 mRNAدر گونههای مختف و  Kiss10انسانی

تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمونهای تولیدمثلی
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شکل  :3مقایسه توالی ژنومی  Kiss2 mRNAدرگونههای مختلف و  Kiss10انسانی
جدول  :1توالی آغازگرهای رو به جلو و معکوس ژنهای  Kiss1و Kiss2

شکل  :4عکس از ژل آگارز پروتئینهای  Kiss1و  Kiss2ماهی سفید
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جدول  :2مقایسه توالی  Kiss1و  Kiss2ماهی سفید و  Kiss10انسانی

شکل  :5ساختار پپتید  Kiss1ماهی سفید

تعیین غلظت بهینه

اثر پپتید  Kiss1سنتزی در غلظتهای ،25 ،5
 50و  100میکروگرم در کیلوگرم وزن ماهی
بررسی شد .نتایج نشان داد که پپتید  Kiss1در

غلظت  100میکروگرم در کیلوگرم باعث افزایش
غلظت  α-17هیدروکسی پروژسترون شد (شکل
 .)6این در حالی است که پپتید در غلظت 100
میکروگرم در کیلوگرم در عدم حضور دامپریدون
فعالیت کمتری نشان داد.

شکل  :6تاثیر غلظتهای مختلف پپتید  100 ،50 ،25 ،5( Kiss1میکروگرم در کیلوگرم به همراه دامپریدون
و  100میکروگرم در کیلوگرم بدون دامپریدون) بر میزان هورمونهای  α-17هیدروکسی پروژسترون و -17

تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمونهای تولیدمثلی
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 βاسترادیول  6ساعت بعد از تزریق .به منظور تعیین غلظت بهینه پپتید از غلظتهای استفاده شد .الف)
هورمون  β-17استرادیول .ب) هورمون  α-17هیدروکسی پروژسترون .غلظت  100میکروگرم در کیلوگرم
بیشترین میزان تاثیر را در افزایش هورمون  α-17هیدروکسی پروژسترون داشت :Kiss1* .تیمار فاقد
دامپریدون؛  :Control+شاهد مثبت (تزریق دامپریدون و پروپیلن گالیکول بدون حضور پپتید)؛ :Control-
شاهد منفی (بدون تزریق)؛ عالمت « »#نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه تیمار شده و کنترل منفی است.
P>0/05 :#؛ P>0/01 :##؛ P>0/001 :###؛ P>0/0001 :####؛  :nsبدون اختالف معنیدار.

بحث

 .)2000در سال  1998تعداد گونه در حال

مطالعات صورت گرفته روی مغز ماهیان

انقراض  Ompok bimaculatusبه کمک

استخوانی ثابت کرده است که چندین شکل از

هورمون اواپریم افزایش یافت ( Saridhar et

کیسپپتین ( )Kiss1, Kiss2در آن وجود دارد.

 .)al., 1998مطالعهای دیگر نشان داد که عصاره

مطالعات گذشته نشان داد  Kiss1میزان ترشح

هیپوفیز کپور ،تخمریزی را در گربهماهی آسیایی

گنادوتروپین را در ماهی قرمز (Carassius

( )Clarias batrachusافزایش میدهد

 )auratusافزایش داد ،در حالی که Kiss2

( Heyrati .)Zonneveld et al., 1988و

بروی آن بیاثر بود ( .)Li et al., 2009طبق

همکارانش ( )2006نشان دادند که در ماهی

مطالعهای بر ماهی مورل خالدار (Channa

سفید الزمه القای تخمریزی توسط هورمون

 )striatusتاثیر هورمونهای غیرسنتتیک مانند

 GnRHaحضور آنتاگونیست دوپامین است.

عصاره هیپوفیز و گنادوتروپین کوریونیک انسانی

مطالعات گذشته نشان داد که در ماهی

و هورمونهای سنتتیک مانند  LHRHaنشان

گورخری ( Kiss1 )Danio rerioمحرک اولیه

داد که باالترین قطر تخمک در تیمار اواپرایم و

رشد عصبی  GnRH3در جنین و فعال کننده

کمترین قطر در تیمار  LHRHaمشاهده شد .از

تحریک فعالیتهای نورون هیپوفیزیوتروپیک در

طرفی در ماهی مورل خالدار تزریق شده با

بالغ است ( .)Zhao et al., 2014از طرفی

هیپوفیز ،درصد لقاح کمترین مقدار (60-68

 Faheemو همکارانش ( )2019نشان دادند

درصد) را در مقایسه با تیمارهای دیگر داشت.

که قرار گرفتن ماهیهای  Catla catlaدر

در حالی که در تیمار اواپرایم نتایج بهتری (-98

معرض بایفنول  (BPA) Aمیتواند سازماندهی

 95درصد) مشاهده شد (Haniffa et al.,

مسیرهای سیگنالینگ کیسپپتین را مختل کند.

[ ]14ربوطی و همکاران
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این اختالل عصبی غدد درونریز ممکن است

ماهیان ،هورمون  β-17استرادیول است که با

باعث ناهنجاریهای تولیدمثلی شود ( Faheem

به پایان رسیدن فرآیند زردهسازی ،پیشساز

 .)et al., 2019بر همین اساس در مطالعه حاضر

پروگنولون به هورمون پروژسترون تبدیل

به تعیین توالی ،سنتز و خالصسازی  Kiss1و

میشود و مقدار آن کاهش مییابد .عامل القای

 Kiss2ماهی سفید پرداخته شد تا اثر پپتید

رسیدگی نهایی در ماهی هورمون پروژسترون

 Kiss10متناظر با توالی  Kiss1ماهی سفید بر

است که بر سلولهای فولیکولی تخمدان اثر

القای بلوغ جنسی بررسی شود.

میگذارد (;Poortenaar et al., 2001

طبق نتایج مطالعه حاضر ،بهترین غلظت
بهینه پپتید با توجه به غلظت پالسمایی

Mylonas et al., 2010; Akhondian et al.,
.)2015

هورمونهای  α-17هیدروکسی پروژسترون و

بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه

 β-17استرادیول 100 ،میکروگرم در گیلوگرم

حاضر سطح پالسمایی هورمونهای استروئیدی،

به دست آمد که در این غلظت هورمون α-17

 Kiss10سنتزی متناظر با انتهای  Kiss1ماهی

هیدروکسی پروژسترون به بیشترین مقدار و

سفید با غلظت بهینه  100میکروگرم در

 β-17استرادیول به کمترین مقدار در مقایسه با

کیلوگرم میتواند انتخاب مناسبی برای القای

غلظتهای دیگر رسید .عامل زردهسازی در

بلوغ جنسی در این ماهی باشد.
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Abstract
The Caspian kutum (Rutilus kutum) is the most important commercially and
nutritionally bony fish, which is used to prevent the extinction of this valuable
species by induced reproduction to synchronize and increase the level of
fecundity in breeding conditions. Previous research has shown that kisspeptin, a
super-stimulatory protein in the sex-secreting gland axis, leads to puberty and
gametogenesis. However, the sequence of kisspeptin 1 and 2 of R. kutum has not
been determined and the ability of this peptide from protein (Kiss1) in
reproduction has not been studied so far. In the present study, the kisspeptin10
sequence of R. kutum was determined by CLUSTALW method by designing a
primer from the Kiss1 sequence of the same family fish of R. kutum. Doses of 5,
25, 50 and 100μg/kg were used to achieve the best dose of this peptide; and
concentrations of 17-α hydroxy progesterone and 17-β estradiol were examined.
The results of this study showed that synthetic kisspeptin 10 with an optimal dose
of 100μg/kg can be introduce as a suitable candidate for induction of spawning
in R. kutum.
Key words: Kisspeptin, Synthetic Hormone, Rutilus kutum, Reproduction.
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