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های جنسی و مونوره بر تغییرات (Artemisia dracunculus)گیاه ترخون آبی اثر عصاره 

 (Trichopodus trichopterus) خالماهی گورامی سه در تخمدان های بافت شناسیویژگی
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 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

سطوح شناسی تخمدان و ( بر روی تغییرات بافتArtemisia dracunculusگیاه ترخون )آبی منظور بررسی اثر عصاره ین تحقیق بها   

، انجام شد. در این تحقیق (Trichopodus trichopterus) ماهی گورامی سه خال درکتوتستوسترون -11استرادیول و  بتا-17های هورمون

ی مقادیر روز، با جیره حاو 60مدت گروه تیمار و هر یک با سه تکرار( به 3گروه )شامل یک گروه شاهد و  4عدد ماهی گورامی در  120تعداد 

ونگیری خماهیان  ( تغذیه شدند. سپس ازوزن بدن لوگرمیهر ک یازا درگرم یلیم 2000و  1000، 500، 0میزان مختلف عصاره گیاه ترخون )به

 جهت انجام مطالعات  چنینهمشد. ( اندازه گیری کتوتستوسترون-11و  ولیبتا استراد-17)های جنسی سرم خون رمونوو میزان ه شده

بتااسترادیول در همه تیمارها -17کتوتستوسترون و  های. نتایج نشان داد که میزان هورمونشدبرداری شناسی، از بافت تخمدان ماهیان نمونهبافت

چنین مشخص شد هم .(>05/0p)مشاهده شد 3ترین میزان هورمون در تیمار ها در تیمار شاهد و کمترین آنداری با هم داشته و بیشاختالف معنی

 .داشتکه عصاره ترخون اثر نامطلوبی بر رشد و تکامل تخمدان این ماهی 
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 مقدمه
امروزه گرایش بسیاری به استفاده از مواد گیاهی در تغذیه        

های مختلف بدن آبزیان جهت ارتقا و بهبود کارایی عملکرد سیستم

چون ترخون، وجود دارد. در این بین اثرات بسیاری از گیاهان هم

 (Artemisia dracunculus) تلخون یا ترخون است. ناشناخته ماهیان در

و به از تیره کاسنیان و راسته میناسایان گیاهی است علفی، پایا 

های رنگ سبز تیره که برگ به تیز و نوک و باریک هایبا برگ بوته شکل

ساقه گیاه دارای سه لوب است. ترخون یک گیاه قدیمی چند قاعده 

تر نیز متر و بیشسانتی 60ساله است که ارتفاع آن ممکن است به 

مزه گیاه تازه  گردان استگل آفتاب برسد. گیاه ترخون از خانواده

ترخون تازه . (Panten، 2006 و Surburg)است تند و سوزاننده  کمی

متیل کاویکول )استراگول(  %70تا  60اسانس دارد که حاوی  %3تا 

و مقداری پارامتوکسی سینامیک آلدهید )ماده تلخ آن( است. دیگر 

ترکیبات اسانس شامل آلفاپی نن، بتاپی نن، کامفن، لیمونن، سیس 

 4و ترانس اوسی من، آلفا فالندرن، لینالول، اسیدبوتیریک، دلتا

. (Rychlik ،2007و  Zeller) باشدکارن، ژرانیول و اوژنول می

( Perciform) شکالنماهیسوف راسته از پرتوباله ماهیانی هاگورامی

. (Schindler ،2009و  Topfer) هستند Osphronemidae خانواده از و

بومی هندوستان، ( Trichopodus trichopterus) سه خال گورامی

عنوان امروزه به شبه جزیره ماالی و هندوچین است  اما این ماهی

های دنیا ازجمله ایران، یافت یکی از ماهیان زینتی در اغلب آکواریوم

. این ماهی دارای درخشش (Schindler ،2009و  Topfer) شودمی

آبی ای در پهلوها است. پشت آن تیره و طرفین آن متمایل نقره

ی ست. پهنای باله مخرجی کم و بر روی آن داراِی نقاط زیباا اینقره

.گورامی سه (Schindler ،2009و  Topfer) باشدنارنجی رنگ می

ریزی کننده و وابسته به جنس نر است خال یک ماهی چندبار تخم

 زمان هستندهای ماهیان ماده نیز دارای تکامل غیرهمو تخمدان

(Degani، 1993 .) تکامل تخمدانی این ماهی در سه ماهگی آغاز

گردد و در این زمان ماه، کامل می 5از سازی نیز پس شود و زردهمی

ها با ساختن تمامی گورامی .ریزی استتخم ماده آماده ماهی است که

وسیله  هکاهش نور بکنند. ریزی میهای هوا در سطح آب تخمحباب

مثبت بر ساخت آشیانه دارد و در شرایط تاریکی،   گیاهان، اثری تراکم

 و همکاران، Jackson) کنندمیریزی از شرایط روشنایی تخم تربیش

 رمونودسته ه سه شامل گنادها رسیدگی در موثر هایهورمون (.2009

 هایهورمون دوم دسته آندروژنی، هایهورمون اول دسته هستند.

 هایهورمون از هستند. استروژنی هایهورمون سوم دسته و پروژسترونی

ترین از مهم کتوتستوسترون اشاره نمود. -11توان به آندروژنی می

توان از پروژسترون و ترایول نام برد و های پروژسترونی میهورمون

ترین تاثیر را در رسیدگی دارند، های استروژنی که بیشاز هورمون

، Matinfatو  Abbasi)  ( نام بردE2توان از استرون و استرادیول )می

با طی این تحقیق، با توجه به کمبود اطالعات در رابطه  .(2009

 بر غذایی تاثیر ترخون بر آبزیان، اثرکاربردعصاره ترخون درجیره

های جنسی و بافت شناسی تخمدان ماهی گورامی رمونوتغییرات ه

 سه خال مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 هامواد و روش
 از شرکت ماهیران مترسانتی 2ماهی گورامی سه خال به اندازه        

به شیوه عصاره گیری آبی با استفاده خریداری و عصاره ترخون نیز  

 .(2013 و همکاران، Sabetsarvestani) تهیه شد GCmassاز دستگاه 

گروه )شامل یک  4عدد ماهی گورامی در  120تعداد در این تحقیق 

روز، با  60مدت گروه تیمار و هر یک با سه تکرار( به 3گروه شاهد و 

، 500، 0میزان )بهجیره حاوی مقادیر مختلف عصاره گیاه ترخون 

( تغذیه شدند وزن بدن لوگرمیهر ک یازا درگرم یلیم 2000و  1000

این تحقیق در کارگاه ماهیان آکواریومی آلفا در شهر تهران  (.1)جدول 

  صورت پذیرفت. 1394و در سال 

وعده و  4صورت روزانه در هغذادهی ب: داری ماهیشرایط نگه       

و  به  انجام شددرصد وزن توده زنده  4تا  3غذادهی اولیه بر حسب 

ها و میزان غذای خورده شده و تدریج با بررسی وضعیت آکواریوم

خورده نشده، عمل غذادهی در حد سیری صورت گرفت. برای تهیه 

 %5، پروتئین خام %41)جیره پایه از ترکیب غذای پایه ماهیان زینتی 

استفاده شده و براساس ( خاکستر %8رطوبت و  %12چربی،  %6فیبر، 

تیمار مورد نظر نسبت به افزودن عصاره ترخون اقدام گردید. جهت 

برداشت شد که  مخزنحجم آب  % 10میزان سیفون کردن، هر روز به

 .شدهمین مقدار آب مانده کلرزدایی شده اضافه جهت جبران آن به

صورت هب pH، اکسیژن و آزمایش میزان دماروزه  60 در طول دوره

گیری متر اندازه pHمتر و  ترتیب با استفاده از دماسنج، اکسیژنبه روزانه

درجه  30الی  29که در کل دوره آزمایش، میزان دمای آب   گردید

، 2/8تا  5/7معادل  pHگرم در لیتر میلی 9الی  8گراد، اکسیژن سانتی

 میلی 5/12تر از گرم بر لیتر و نیترات کممیلی 25/0تر از  آمونیاک کم

خونگیری و تهیه نمونه بافتی در پایان دوره  گرم بر لیتر بوده است.

 صورت پذیرفت.

قبل از گرم  01/0 ماهیان با ترازویی با دقت وزن: سنجیزیست       

گیری شد. بار اندازهروز یک 15شروع آزمایش و در طول دوره نیز هر 

وسیله محلول اوژنول هسنجی ابتدا ماهیان هر مخزن بجهت زیست

هوش لیتر در یک لیتر آب بیمیلی 5/0میزان )عصاره گل میخک( به
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 سنجی گردیدندشده، سپس توسط پارچه تنظیف، خشک و زیست

(Firouzbakhsh ،2011). 

 

 تیمارهای شاهد و معرفی جیره غذایی گروه :1جدول

 ترکیبات تیمار

 غذای پایه شاهد

 (ماهی وزن کیلوگرمبر گرممیلی500)غذای پایه+عصاره ترخون 1تیمار

 (ماهی وزن کیلوگرمبر گرممیلی1000)ترخون پایه+عصاره غذای 2تیمار

 (ماهی وزن کیلوگرمبر گرممیلی2000)ترخون پایه+عصاره ذایغ 3تیمار

        

این مطالعات در دانشکده دامپزشکی : شناسیمطالعات بافت

ذ های اخجهت ارزیابی بافتی نمونهدانشگاه تهران صورت پذیرفت و 

اده شده، بافت تخمدان متعاقب کالبدگشایی در بافر فرمالین قرار د

شد و پس از فیکس شدن به دستگاه اتوتکنیکون منتقل و مراحل 

رفت. سپس سازی و آغشتگی با پارافین انجام پذیآبگیری و شفاف

ی آماده تهیه هاین نمونهاوسیله تانک پارافین از ههای پارافینی ببلوک

ت هایی به ضخامشناسی برشرایج بافت هایپروسه انجام پس از و گردید

 میکرون توسط دستگاه میکروتوم تهیه و با روش هماتوکسیلین و 5

 آمیزی شد و زیر میکروسکوپ نوری ارزیابی( رنگH & Eائوزین )

  .(1998ن، او همکار Johnson) گردید

های جهت تعیین هورمون: های جنسیتعیین میزان هورمون       

منظور متعاقب خونگیری شد. بدینروز  در آخرین ابتدا از ماهیان جنسی

کمک روش قطع ساقه دمی سنجی ماهیان، بههوش نمودن و زیستبی

بار  3000سانتریفیوژ با دور از ماهیان خونگیری شد و توسط دستگاه 

دقیقه، سانتریفیوژ گردید تا سرم خون تهیه گردد.  5مدت و به دقیقه در

 قرار گرفت.  درجه -20های سرم تا زمان انجام آزمایش در فریزر نمونه

 یمان دیدساز رپس ن ماهیای ئیدوترسی اهانموریر هودمطالعه مقا

ده ستفاابا و  Radio Immune Assayروش محیط بهی مادها به نمونه

مونی رهوی توسط کیتهاو  LKBتوماتیک م اگاماکانتر تماه ستگااز د

ده ستفاابا ل یوادسترابتا  -17ن موریر هودمقای گیرازهنداشد.  انجام

ده ستفاابا ون تستوسترن موریر هودمقاو  DSL-4300مونیرکیت هواز 

 .(2013و همکاران،  Evans) انجام شد DSL-4000مونی رکیت هواز 

از همگنی  پس آماری تحلیل و تجزیه برای: هاداده تحلیل و تجزیه       

 تحلیل، روش تجزیه و Smirnov–Kolmogorovها با انجام آزمون داده

صورت گرفت. نمودارها نیز در محیط  SPSSافزار وسیله نرمهآماری ب

EXCEL .رسم گردید 
 

 نتایج
های هورمون میزان که است داده نشان شناسیهورمون به مربوط نتایج       

 داریمعنی اختالف تیمارها همه در بتااسترادیول -17 و کتوتستوسترون -11

ترین میزان هورمون تیمار شاهد و کم در هاآن ترینبیش و اندداشته هم با

 عصاره ترخون را دریافت میزان ترینبیش تیمار، این ماهیان که 3 تیمار در

شناسی بافت نتایج .(2)جدول (>05/0p) شد مشاهده بودند، نموده

دهنده تاثیر منفی عصاره ترخون بر های الف، ب و ج( نیز نشان)شکل

تصاویر مقاطع که طوریه گورامی سه خال بود ببافت تخمدان ماهی 

که  ( نشان داد1)شکلتیمارهای مختلف  ماهیان تخمدان شناسیبافت

ماهیان تیمارهای  هستند اماماهیان تیمار شاهد دارای تخمدان سالم 

دهند.از عصاره ترخون، عدم تکامل را نشان می نموده استفاده
 

 

 

 

 تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره ترخون )میانگین و انحراف معیار( در ماهی  گورامی سه خال جنسیهای مقایسه مقادیر هورمون :2جدول 

 هورمون
 شاهد

 (0 )میلی گرم بر کیلوگرم

 عصاره ترخون

 (500 )میلی گرم بر کیلوگرم

 عصاره ترخون

 (1000 )میلی گرم بر کیلوگرم

 عصاره ترخون

 (2000 )میلی گرم بر کیلوگرم

 d 05/0±16/1 c005/0± 90/0 b01/0± 51/0 a 01/0± 15/0 تستوسترونکتو  -11

 d  05/0±03/2 c 0/0±0/1 b  00/0±50/0 a 01/0± 12/0 بتا استرادیول-17

           (.P>05/0باشند )ها میدار بین دادهحروف مشابه در یک ردیف دارای اختالف نشانگر عدم وجود اختالف معنی
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 ج ب الف

 ( اووسیت اولیه، d، )X 10نمایی بزرگ: شاهد)الف( تیمار  مقطع بافتی تهیه شده از تخمدان ماهی گورامی سه خال در تیمارهای مختلف  :1شکل 

(e( ،کورتیکال آلوئولوس )fمرحله زرده )،سازی (g.اووسیت بالغ )  نمایی : بزرگ1)ب( تیمارX 10آمیزی ، رنگH&E( ..aآتروفی و تحلیل فولیکول )( ،هاb ضخیم شدن زونا )

 ها.. آتروفی و تحلیل فولیکولH&Eآمیزی ، رنگX 40نمایی : بزرگ2( ضخیم شدن پوشش زرده. )ج( تیمار cرادیاتا، )

 بحث
های شناسی نشان داد که میزان هورموننتایج مربوط به هورمون       

بتا استرادیول در همه تیمارها اختالف -17کتو تستوسترون و  -11

ترین میزان هورمون در که بیشطوریه. بندداری با هم داشتمعنی

. این امر (>p 05/0)مشاهده شد  3در تیمار  آنترین شاهد و کم گروه

ه ترخون بر روی تکامل جنسی و القای روند نشان می دهد که عصار

مثل ماهی گورامی طبیعی تغییرات هورمونی جهت آمادگی برای تولید

چه میزان عصاره مصرفی ترخون دارد و هر منفی سه خال، تاثیر کامالً

تر تر باشد، اثر مضر و منفی آن بر تکامل جنسی این ماهی بیشبیش

با افزایش دوز عصاره  که میزان هر دو هورمون مذکورطوریهاست. ب

 .تری یافتتر، کاهش بیشترخون مصرفی، در مقایسه با دوزهای کم

کلی بیانگر تاثیر منفی عصاره ترخون بر بافت غدد طوراین نتیجه به

جنسی ماهی گورامی سه خال و ایجاد اختالل در روند تکامل این غدد 

 تهای جنسی است. از طرفی با بررسی بافو ساخت و ترشح هورمون

شناسی نیز مشخص شد که عصاره ترخون تاثیر منفی بر تکامل 

که رسیدگی جنسی طوریهتخمدانی ماهی گورامی سه خال دارد، ب

اما تخمدان  مشاهده شد در بافت تخمدان ماهیان تیمار شاهد

تیمارهای استفاده نموده از عصاره ترخون تحلیل رفته که با افزایش 

مشاهده  ترواضحصورت هبنی دوز مصرفی ترخون، عدم تکامل تخمدا

ها از عصاره ترخون . در واقع در ماهیان تیمار شاهد که در تغذیه آنشد

جهت رسیدگی  مناسبیشناسی نشد، تغییرات هورمونی و بافت استفاده

جنسی ایجاد گردید اما روند این تغییرات در ماهیان تیمارهای دریافت 

 کننده عصاره ترخون کم و یا متوقف گردید. 

 استخوانی ماهیان در متفاوتی مراحل شامل هاتخمک بلوغ و رشد       

 از قبیل های مختلفکنترل هورمون تحت مراحل این که است

 هایهورمون است. لاسترادیوبتا -17 و پروژسترون ،تستوسترونکتو -11

 توسعه در تاثیرگذار درون ریز نهایی هایهورمون عنوانبه استروئیدی

 شناخته هیپوفیز (GTHنادوتروپین)گ هایهورمون با هماهنگ گنادی

 در هاآن ساخت که استروئیدی هایهورمون این از یکی اند.شده

 تستوسترونکتو -11هورمون گیرد،می صورت گنادها غیرجنسی هایسلول

 بیضه توسعه درطول مکمل عملکردهای اعمال باعث که باشدمی

استروئیدی بتا استرادیول نیز هورمونی -17وگردد می نر درجنس

آن  تجمع و درکبد ویتلوژنین ترشح و سنتز تحریک است که  باعث

های استروئیدی اثرات کلی هورمونطورهب گردد.ها میاووسیت در

بتا -17، داری بر روی رشد گنادها دارند و در این ارتباطمعنی

و   Evans) ترین اثر را دارندکتو تستوسترون بیش -11 و استرادیول

و همکارن،   Johnson ؛Matinfat ،2009و  Abbasi ؛2013همکاران، 

های اخیر انجام شده طی مطالعات و تحقیقاتی که طی سال .(1998

ها و اندامد در تمام نتواناست، مشخص شده که گیاهان خاصی می

مثل، اثرات مخرب داشته باشد. جمله سیستم تولیدهای بدن ازدستگاه

علت احتمال زنان باردار بهکاربرد گیاه ترخون در طب سنتی برای 

. (1998و همکاران،  Kowalchik) سقط جنین ممنوع بوده است

 التهابی قوی دارندترخون دارای ترکیباتی است که فعالیت ضد

(Ayoughi ،؛2011 و همکاران Mbiantcha 2011 ن،او همکار) .

موجود در برگ ترخون دارای  تول و فالونوئیدهایایگنول، آنه ترکیبات

که جائیالتهابی قوی هستند. از آناکسیدانی و ضدخواص آنتی

 شودعنوان یک فرایند التهابی شناخته میرسیدگی جنسی تخمدان به

(Salah  وWagner، 2009؛ Akpantah ،2005 و همکاران)  بنابراین

ر های جنسی دامکان تحلیل بافت تخمدان و تغییر در تولید هورمون

 باشد.اثر استفاده از ترخون دور از انتظار نمی
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موجود در عصاره ترخون،  شده که فالونوئیدهای طرفی مشخص از       

های تولید ها و آنزیمنیتریک را از طریق تاثیر بر روی ژنتولید اکسید

های پروسه روی نیتریک براکسید دهد.کاهش می نیتریک،کننده اکسید

 رو کاهش آن تاثیر دارد و از اینچون تقسیم سلولی مختلفی هم

ها آنزیمایزو (.Raghav، 2006) گردد هاسلول تعداد کاهش سبب تواندمی

های نیتریک در بخشها جهت تولید اکسیدسبب فعال نمودن تخمدان

 شودها کنترل میو این فعالیت از طریق گنادوتروپین گردندمی مختلف

(Khodaei ،2007) .نیتریک بر روی  اکسید رسد کهنظر میچنین بههم

. بنابراین ترخون (Cussons ،2007) گذاردسرخرگ تخمدانی تاثیر می

های کاهش مقدار هورمون نتیجه نیتریک و درتولید اکسید سبب کاهش

گردد و از این رو تاثیر گنادوتروپین که در رشد فولیکولی موثراند می

 گذارد. مثل میمنفی بر تکامل جنسی و تولید

که فالونوئیدها ترکیبات  اندچنین برخی محققین اظهار نمودههم       

 گردندها میمانع اووالسیون در موش که ندهست ترخون موجود در عمده

(Salah  وWagner، 2009؛ Akpantah ،2005 و همکاران) .طور همان

که ذکر گردید، اووالسیون و تکامل تخمک یک روند التهابی است و 

 Ahmadlo) التهابی دارندفالونوئیدهای موجود در ترخون نیز اثر ضد

و به این دلیل نیز ترخون اثر منفی در روند تکامل  (2012 و همکاران،

 در مطالعه حاضر داشت.  های جنسیتخمدانی و میزان هورمون

اثر عصاره ترخون بر تغییرات بافتی طی تحقیقی که به بررسی        

های ماده پرداخته شد، مشخص گردید که تعداد بافت تخمدان موش

کننده عصاره های دریافتهای اولیه و جسم زرد در موشفولیکول

داری کاهش یافته میزان معنیترخون در مقایسه با تیمار شاهد به

بر بافت تخمدان موش دارد  ب زنندهاست و ترخون اثراتی مضرر و آسی

(Ahmadlo ،2012 و همکاران) .های این تحقیق در رابطه با یافته

موش، مشابه تحقیق حاضر در رابطه با ماهی گورامی سه خال است و 

تاکیدی بر تاثیر عصاره ترخون بر تحلیل بافت تخمدان و تغییر تولید 

 .های جنسی در ماهی گورامی سه خال استهورمون

با توجه به توان بیان داشت که گیری نهایی میعنوان نتیجهبه       

نتایج حاصله در تحقیق حاضر مشخص است که عصاره ترخون با 

تاثیری که بر روند تکامل جنسی ماهی گورامی سه خال دارد، خاصیت 

های جنسی دارد و از این رو است ممانعت کنندگی از فعالیت هورمون

داری در تیمارهای طور چشمگیر و معنیهها بکه میزان این هورمون

افزودن این ماده جیره لذا تر است. کننده عصاره ترخون کمدریافت

شده و برای جیره غذایی غذایی سبب اثرات منفی بر رشد تخمدانی 

  مولدین مناسب نیست.
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