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ABSTRACT 
In this study, the effects of garlic phytoestrogen extract on gonad maturation along with 

estrogen and progesterone levels in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were 

investigated. A total of 60 yellowfin seabreams were caught from Naseri pond in Khuzestan 

Province, Southwest Iran and transported to the laboratory. Fish were treated in four groups 

receiving garlic extract with doses of 0 (control), 0.5, 1 and 2 % of diet (T1, T2 and T3, 

respectively). Each treatment consisted of three replicates. The fish were fed twice a day at 

3% of body weight for 14 days. For histological study, samples were taken from the gonads. 

In order to assay the hormone levels, samples were taken from the caudal vein of the fish 

on days 0, 7, 10 and 14. The histological results showed that garlic extract in the lowest dose 

caused a decrease in vitellogenesis, however, in higher doses an elevation in vitellogenesis 

and also the tendency of this hermaphrodite fish gonads to be female. The highest amount 

of vitellogenesis was reported in T1 on 10th day. In total, elevating in the amount of this 

extract initially upraised the number of vitellogenic follicles and promotion of ovarian 

maturation. However, higher doses and also increasing the administration time of the extract 

exhibited inverse results. Measuring the levels of hormones showed a significant change in 

their plasma levels during the experiment, so that an increase in level of estrogen was 

observed in all three prescribed doses and an increase in level of progesterone was observed 

in higher doses (T2 and T3; p0.05). The results of the present study indicate the effect of 

garlic phytoestrogen extract on growth and maturation of ovaries. 
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 "مقاله پژوهشی"

 یهاهورمونو سطوح  (Acanthopagrus latus) شانک زردباله یماه غدد جنسی یساختار بافت ییراتتغ

 یرعصاره س یخوراک یزاستروژن و پروژسترون خون پس از تجو
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 چکیده
سیر بر بلوغ أت ،در این تحقیق ستروژن  صاره گیاه فیتوا سیثیر ع سطوح  غدد جن سترون در ماهی هورمونو  ستروژن و پروژ های ا

شگاه  60 ،. به این منظورشدشانک زردباله بررسی  صید و به آزمای ستان خوزستان  شانک زرد باله از تاالب ناصری در ا عدد ماهی 

وزن غذا  %2و  1، 5/0رل و سه گروه دریافت کننده عصاره سیر با دوزهای . ماهیان در چهار گروه شامل یک گروه کنتندشدمنتقل 

وزن بدنشان و دو بار در روز غذادهی شدند.  %3روز به میزان  14بندی شدند. هر تیمار شامل سه تکرار بود. ماهیان به مدت تیمار

دمی ماهیان در  سیاهرگبرداری از نمونهبررسی سطوح هورمون ها،  برایو  غدد جنسیبرداری از نمونهبررسی بافت شناسی،  برای

شناسی نشان داد که عصاره سیر در کمترین دوز سبب کاهش میزان زرده بافتنتایج بررسی . شدانجام  14و  10، 7، ی صفرروزها

رمافرودیت به سمت ماده بودن این ماهی ه غدد جنسیسازی شد، اما در دوزهای باالتر سبب افزایش میزان زرده سازی و گرایش 

شترین میزان زرده شد. در مجموع 1سازی در دوز شد. بی سبب افزایش  ،در روز دهم گزارش  صاره در ابتدا  افزایش میزان این ع

نتیجه  ،افزایش زمان تجویز عصاره ،اما دوزهای باالتر و همچنین ،شدو پیشبرد بلوغ تخمدان  یساززرده در مرحله هافولیکولتعداد 

شت.  شان داد،  شیآزما یدر طها آن ییرا در سطوح پالسما یداریمعن رییتغ هاهورمونسطوح  یریگندازهاعکس دا که  یطوربهن

( مشاهده %2و  %1باالتر ) یسطح هورمون پروژسترون در دوزها شیو افزا یزیسطح هورمون استروژن در هر سه دوز تجو شیافزا

 . ستهاتخمدانثیر عصاره فیتواستروژن سیر بر رشد و بلوغ أمطالعه حاضر حاکی از ت نتایج (.p<05/0) شد
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 مقدمه

به عنوان ابزاری هورمونامروزه  تکثیر و پرورش  برایها 

در  هاشوند. استفاده از فیتواستروژنمیآبزیان به کار گرفته 

یدمثل میجیره غذایی آبزیان  ند در رشدددد و نمو و تول توا

شد. ؤآبزیان م ستروژنثر با موارد کاربرد فراوانی در  هافیتوا

سسات تحقیقاتی و صنعت داروسازی دارند. کسب دانش ؤم

در روند مؤثر های هورموندر خصدددوو نوسدددانات طبیعی 

باره  یه در عات اول نه فراهم آوردن اطال یدمثلی، زمی تول

تکثیر و پرورش آبزیان  برایها را آناسددتفاده اصتصددادی از 

جاد  ند. یکی از میای هد  راهک به این  یابی  های دسدددت

ها فیتواسددتروژنهای اگزوژن مانند اسددتروژناسددتفاده از 

ست شده از آنها. ا شتق  ستند که در  ترکیبات م گیاهان ه

 Cleveland etشدددوند )میانواع مختلفی از غذاها یافت 

al, 2015 .)ها سددداختار اسدددتروژنی مانند فیتواسدددتروژن

ند ) نداران دار تا (. Khodamoradi et al, 2016پسددد

های گیرندهعملکرد این مواد شددیمیایی گیاهی در پیوند با 

ستروژن در  سیاختها شبیدددددهای بدن ان ه دددددان آنچنان 

های طبیعی اسددت که باید آن را یکی از ترفندهای هورمون

شر در  ست بهرهتکامل ب  ,Tamaya)گیری از طبیعت دان

2005) . 

ای از تیره گونه  Allium sativum یعلم با نام ریس اهیگ

تاریخ  یاز اسدددت که در طول  یاه دارویی بهپ عنوان یک گ

شددناخته شددده اسددت و گیاهی ارزشددمند با اثرات درمانی 

های مختلف به شمار بیماریآشکار بر روی طیف وسیعی از 

شود میرود و به طور گسترده توسط طب سنتی تجویز می

(Falahatian et al, 2022) . سدددیر یکی از بهترین

هاسددت که جایگزین خوبی برای اسددتروژن با فیتواسددتروژن

ها شامل سه گروه اصلی فیتواستروژنمنشاء جانوری است. 

ها از لیگنان. هسددتندها کومسددتانها و لیگنانها، ایزوفالون

ها هسددتند که در سددیر وجود فیتواسددتروژنزیرگروه های 

 (. Murkies et al, 1998دارند )

 Acanthopagrusبا نام علمی ماهی شدددانک زرد باله 

latus  و نددام انگلیسدددیYellowfin Seabream  از

 و هرمافرودیتچیزخوار ای همهگونه  Sparidaeخانواده 

پروتاندروس اسددت که به طور گسددترده در اصیانوس هند و 

ندگی دارد ) فارس پراک (. Karimi et al, 2014خلیج 

شددود می محسددوبهای تجاری گونهترین مهمماهی از این 

(Jiang et al, 2008 سان سازگاری آ ( و به دلیل صابلیت 

باالیی توان بالقوه  ،با شددرایط پرورشددی و ارزش اصتصددادی

 Usydus etپروری دارد )آبزیاسددتفاده در صددنعت  برای

al, 2009 .) 

به عنوان ابزاری در جهت تکثیر و  کنترل هورمونی امروزه 

پرورش آبزیان به کار گرفته می شدددود )ناجی و همکاران، 

نات طبیعی (. 1390 کسدددب دانش در خصدددوو نوسدددا

های دخیل در تولیدمثل موجب شددده اسددت تا از هورمون

ستروژن ستروژنهای اگزوژن مانند ا شودها فیتوا ستفاده   ا

جنسددی آندروژن باع  یدهای ئاسددترورات که با تقلید از اث

شد  سیر و از تکثیر و پرورش آبزیان در ند شومی غدد جن

سب اطالعات راجع به  سیدن به کاربردهای هورمونی و ک ر

یدمثلی ندهای تول  Maak and) شدددودبهره برده می رو

Segner, 2003).  لددذا در این بررسدددی، اثرات تجویز

سیر بر  صاره  خوراکی جیره غذایی حاوی مقادیر متفاوت ع

و همچنین  غدد جنسددیتغییرات سدداختار بافت شددناسددی 

های اسددتروژن و پروژسددترون در هورمونسددطوح مختلف 

 .شدخون ماهی شانک زردباله بررسی 

 

 مواد و روش ها

عدد ماهی شانک زرد باله به ظاهر سالم  60 در این مطالعه،

صید واصع در خرمشهر در استان خوزستان از تاالب ناصری 

ی که از صبل با آب تاالب پر شده و شد و بالفاصله در مخازن

منتقل  خیس به آزمایشدددگاه ،بودهوادهی  مجهز به پمپ

لیتری تیماربندی شدند.  300 مخزن 12شدند. ماهیان در 

سه تکرار بود. ماهی شامل  درجه  23ها در دمای هر تیمار 

روز با محیط  10به مدت  ppt19 گراد و شددوری سددانتی

شدند و در  ستاندارد تهیه طی سازگار  این مدت از غذای ا

پس . شده از شرکت بیست و یک بیضا شیراز تغذیه شدند

سازگاری   2از وزن بدن و در  %3غذادهی به میزان از دوره 

روز با غذای  14وعده در روز، صددبح و بعد از ظهر به مدت 

وزن  %2و  1، 5/0حاوی عصاره هیدروالکلی سیر با سه دوز 

 انجام شد.غذا 

تهیه عصدداره سددیر، حبه های آن پس از خشددک  ربه منظو

 شدن کامل توسط آسیاب به طور کامل پودر شدند. سپس

با پودر سدددیر گرم  300 تانول  750همراه   96میلی لیتر ا

در  ه ایشددمیلی لیتر آب مقطر در ظر  شددی 250درجه و 

مکانی دور از تابش مستقیم خورشید صرار داده شد و عمل 

سدداعت همراه با همزدن و تکان  72به مدت  عصدداره گیری

یک بار از ادامه یافت و سددپس ترکیب حاصددل  دادن مکرر

کاغذ صافی دو الیه توسط  کاغذ صافی یک الیه و یک بار از
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شد و در مرحله بعد در  صیف بوخنر و پمپ خالء عبور داده 

درجه سدددانتی گراد و  50دسدددتگاه خالء روتاری در دمای 

 3/1دور در دصیقه صرار داده شدددد تا به میزان  70چرخش 

مده در  به دسددددت آ یه تغلیظ شدددود. محلول  حجم اول

گراد به تیساندرجه  40دیش ریخته شده و در دمای پتری

تغلیظ نهایی صرار داده شددد  برایسدداعت در آون  24مدت 

 (. 1386صمصام شریعت، )

شده و آرد ، غذای اصلی ماهی توسط آسیاب تهیه غذا برای

از غذای حاوی عصدداره تهیه شددد.  %2و  1، و 5/0سدده دوز 

یه دوز  قدار %5/0برای ته عصددداره و  لیترمیلی 85/15، م

لیتر میلی 7/31، %1گرم پودر غدذای اصدددلی، دوز  955

غذا و برای دوز  990عصددداره و  لیتر میلی 4/63، %2گرم 

گرم غذا با هم مخلوط شدند. سپس به مدت  980عصاره و 

پس دصیقه به طور مداوم هم زده شد تا یکنواخت شود.  45

 به ترکیبات حاصله آب جوشیده ولرم شده اضافه شد از آن

 و خمیر حاصله دو بار از چرخ گوشت عبور داده شد و رشته

سپس  شدند.  صل در دمای اتاق خشک  شتههای حا های ر

به صطعات کوچک  ند غذادهی  برایغذا  در و خرد شدددد

هداری چال در ظرو  پالسدددتیکی نگ یه  یخ غذ و برای ت

  .شدندها استفاده ماهی

نمونه گیری در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم، پس 

و  زیسددت سددنجیها با پودر گل میخک، بیهوشددی ماهیاز 

ها، سددنجش هورمون برای .شدددوزن کردن ماهی ها انجام 

این کار با  و گیری به عمل آمددمی خون سیاهرگاز  ابتدا

دصیقه که  20هپارینه انجام شددد. پس از حدود غیرسددرن  

 (هابمیکروتیوهای )ریزلولههای خون لخته شدددد، نمونه

مدل یحاوی خون را درون سددددانتر  -Centurionفیوژ 

Scientific Ltd-K240R  ها در دور نه  صرار داده، نمو

 .فیوژ شدددیدصیقه سددانتر 20دور در دصیقه به مدت  7000

سمپلر  سط  سرم خون تو و  ،میکرولیتر جدا 1000سپس 

لیتر صرار داده شدددد و تا زمان میلی 5/1 بمیکروتیودرون 

 -80انتقال به آزمایشددگاه برای سددنجش هورمون در فریزر 

از آخرین مرحله  پسنگهداری شددددند. درجه سدددانتیگراد 

های سددرم خون به آزمایشددگاه منتقل نمونه برداری، نمونه

 شد. 

مقادیر اسددتروژن و پروژسددترون در سددرم ماهیان با روش 

االیزا مدل هایپریون و توسدددط دسدددتگاه ( ELISA)االیزا 

آل تشددخیا اندازه گیری ایدهکیت االیزا سدداخت شددرکت 

   شدند.

جداسازی بافت تخمدان  صطعاتی ازتهیه مقاطع بافتی،  برای

شو و %10شد و پس از تثبیت در فرمالین  ست ش انجام  و 

ساژ بافتی ستگاه اتوتکنیکون ) مراحل پا سط د  Tissueتو

tek rotary, RX-11B, Japan) ، این صطعات توسددط

های لوکهارت و پارافین صالب گیری شددددند و پس از صالب

 -LEICAدسدددتگدداه میکروتوم )وسدددط گیری تبرش

RM2245 ) آمیزی رنH&E  .بر روی آنها انجام شدددد

میکروسددکون نوری  توسددطآمیزی شددده های رن نمونه

به گاه و  Dino-liteلنز  مجهز  نهدسدددت یا به را ای مجهز 

بررسددی  برای. بررسددی شدددند Dino Captureافزار نرم

صد  سازی، زردهسازی و زردهپیش در مرحله هافولیکولدر

 الماز هر  میدان 5از هر نمونه و  الم 3ها در تعداد فولیکول

 شمارش شدند.

 

 تجزیه و تحلیل آماری

ست آمده  نتایج -کولموگرو  آزمون) بودن نرمال نظر ازبد

 توسطها داده .شدند بررسی واریانس همگنی و( اسمیرنو 

سخه SPSS افزارنرم  آماری تحلیل و تجزیه 16 شماره ن

 . شدند

 

 نتایج 

از  5/0سددطح هورمون اسددتروژن در دوز  در مطالعه حاضددر

هاردهم افزایش روز هفتم   نشددددان داددار معنیتا روز چ

(05/0>p .) ستروژن در  2و  1در دوزهای سطح هورمون ا

باال بود کاهش در روز . روز هفتم  قداری  دهم این میزان م

فت و در روز چهاردهم مجدداً سدددطح هورمون افزایش  یا

 (.1 شکل؛ p<05/0) دار پیدا کردمعنی
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 .شانک زرد باله یرعصاره س یخوراک یزپس از تجو میزان هورمون استروژن در دوزهای مختلف آزمایش 1 شکل

 

ستروژن در دوز س سبت %5/0طح هورمون پروژ گروه  به ن

شتمعنیهمان روز کاهش شاهد  ، اما در (p<05/0) دار دا

سبت  %2و  %1دوزهای  همان روز افزایش شاهد گروه به ن

 (.2 شکل؛ p<05/0)دار داشت معنی

 

 
 .شانک زرد باله یرعصاره س یخوراک یزپس از تجو میزان هورمون پروژستروژن در دوزهای مختلف آزمایش 2شکل 
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شناسی نشان داد که در بررسی نتایج مطالعات بافت

تیمارهای دریافت کننده عصاره سیر در روز هفتم آزمایش 

از  %55، %1شد و در دوز بافت بیضه مشاهده  %5/0در دوز 

در مرحله پیش  %45سازی و ها در مرحله زردهفولیکول

از  %80عصاره سیر  %2سازی صرار داشتند. در دوز زرده

در مرحله پیش  %20ها در مرحله زرده سازی و فولیکول

 %5/0زرده سازی صرار داشتند. در روز دهم آزمایش در دوز 

 %50ا در مرحله زرده سازی و هاز فولیکول %50عصاره سیر 

از  %80، %1سازی صرار داشتند. در دوز در مرحله پیش زرده

زرده پیشدر مرحله  %20سازی و ها در مرحله زردهفولیکول

ها در از فولیکول %58 هم %2سازی صرار داشتند و در دوز 

سازی صرار در مرحله پیش زرده %42سازی و مرحله زرده

تمامی  %5/0داشتند. در روز چهاردهم آزمایش در دوز 

در دوز  .ددسازی صرار داشتنها در مرحله پیش زردهفولیکول

در  %33سازی و له زردهدها در مرحکولدولیداز ف 67%، 1%

 %5/28 هم %2در دوز  .سازی صرار داشتندزردهپیشمرحله 

در مرحله پیش زرده سازی  %5/71سازی و در مرحله زرده

باالترین مقدار زرده سازی در روز دهم  2صرار داشتند. شکل 

 هایشکل؛  >05/0p)  عصاره سیر مشاهده شد %2در دوز 

 (. 4و  3
 

 

با افزایش دوز و  کننده عصاره سیر،دریافتهای ماهی غدد جنسیسازی شده در زرده در مرحله هافولیکولدرصد  3 شکل

مورد مطالعه، تخمدان تشخیص داده شدند. بیشترین  غدد جنسیبافت بیضه مشاهده نشد و تمامی   مدت زمان مصرف، هیچ

 دهنده وجود اختالف معنی دار است(.)حروف متفاوت نشان شدو روز دهم آزمایش مشاهده  اولمیزان زرده سازی در دوز 
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پس  در روزهای مختلف های دریافت کننده عصاره سیرماهی غدد جنسیسازی در زرده در مرحله هافولیکولدرصد  4 شکل

 دار است(.معنیدهنده وجود اختالف )حروف متفاوت نشان شانک زرد باله یرعصاره س یخوراک یزاز تجو

 

 
 ،%5/0 دوز( A. )هفتم روز در ریس عصاره مختلف یدوزها کننده افتیدرماهی های  غدد جنسینمونه های بافتی از  5شکل 

 هر در هاکولیفول ،%2( دوزC) ؛(b) یساز زرده و( a) یساز زرده شیپ مرحله دو هر در هاکولیفول ،%1 دوز( B) ؛ضهیب بافت

 H  &Eاست ) یافته افزایش سازیها در مرحله زرده فولیکول یزانم ،(b) یساز زرده و( a) یساز زرده شیپ مرحله دو

×2900). 

 

 
، 5/0 دوز( A. )دهم روز در ریس عصاره مختلف یدوزها کننده افتیدر یهاماهی  غدد جنسیهای بافتی از نمونه 6شکل 

 هاکولیفول ،%1 دوز( B) است، مشاهده قابل( b) یساززرده ییابتدا مراحل در کولیفول یکم تعداد و( a) نابالغ یهاکولیفول

 .(H &E ×2900)( a) یساززرده در مرحله هاکولیفول ،%2( دوز a( ،)C) یساززرده در مرحله

 

A 
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، 5/0 دوز( A. )چهاردهم روز در ریس عصاره مختلف یها دوز کننده افتیدرهای ماهی غدد جنسیهای بافتی از نمونه 3شکل

 هاکولی( روز چهاردهم فولa( ،)C) یساززرده در مرحله هاکولیفول( روز دهم، a( ،)B) یساززردهشیپ در مرحله هاکولیفول

 .(H & E ×2900)( a) یساززرده در مرحله

 

 بحث

تکثیر و پرورش  برایعنوان ابزاری بددههددا هورمونامروزه 

ستروژن ها شوندمیآبزیان به کار گرفته  ستفاده از فیتوا . ا

تواند در رشددد و نمو و تولیدمثل میدر جیره غذایی آبزیان 

باشددد. در بیشددتر مطالعات انجام شددده بر روی مؤثر آبزیان 

تولیدمثل، مطالعه جنس ماده و بررسی روند رشد تخمدان 

ترین های جنسددی از مهمهورموناز طرفی، ارجحیت دارد. 

 ،شوند و در این میانمیهای استروئیدی محسوب هورمون

ست که تولید  ستروئیدی ا ستروژن از جمله هورمون های ا ا

هددای کبدددی از طریق یدداختددهرا در ( VTGویتلوژنین )

زایی در ( که سدددبب زردهERsهای اسدددتروژنی )گیرنده

  (.Ye et al, 2022کند )میالقاء  ،شوندمیتخمک 

ها و ترکیبات با فیتواسدددتروژناثر  بارهمطالعات متنوعی در

شده  ستروژنی بر گونه های جانوری مختلف انجام  خواو ا

های مختلف از طریق عصددارهاسددت و نشددان داده شددده که 

 ,.Furdak et alکنند )میهای مختلف عمل مکانیسدددم

در مطالعه حاضر، نتایج حاصل از تجویز درصدهای (. 2022

سیر در جیره غذایی صاره  صاره  متفاوت ع شان داد که ع ن

سازی زردهیزان ددددش مددددسیر در کمترین دوز سبب کاه

د، اما در دوزهای باالتر سددبب افزایش میزان زرده وشددمی

این ماهی هرمافرودیت به  غدد جنسدددیسدددازی و گرایش 

سازی در دوز  شترین میزان زرده  شد. بی سمت ماده بودن 

 در روز دهم گزارش شد.  1%

پس از تجویز غذای حاوی عصدداره سددیر حاضددر  مطالعهدر 

هورمون در تمددامی دوزهددا افزایش س از چهددارده روز پ

عالوه بر آن، افزایش هورمون  %2و  %1اسددتروژن و در دوز 

مطالعات . شدمشاهده شاهد پروژسترون نیز نسبت به گروه 

ها و گنادوتروپیناند که عصدداره سددیر ترشددح دادهنشددان 

کند و این عمل را با میهای تخمدانی را تحریک هورمون

سازی غده  ها از مرحله یاخته، تحریک خروج هیپوفیزفعال 

خه  نایی ای یاختدهگلژی چر ندهو افزایش توا های گیر

صل انجام  ستروژن غیر مت شاید بتوان این امر میا دهد که 

(. در Obochi et al, 2009را دلیل این افزایش دانست )

پس  %5/0این مطالعه میزان هورمون پروژسدددترون در دوز 

سازی  از چهارده روز کاهش پیدا کرد و این کاهش با زرده

که در این دوز در روز  به طوری، رابطه مسدددتقیم داشدددت

ها در مرحله پیش زرده سدددازی فولیکولچهاردهم تمامی 

ها که فیتواسدددتروژنبودند. مطالعات نشدددان داده اند که 

های ضددعیف اسددتروژن هسددتند، در مواصعی که آگونیسددت

باشدددد ند اثرات می ،میزان اسدددتروژن در محیط کم  توان

ستروژنیکی خ ستروژن. از طرفی تقویت کنندود را ا ها فیتوا

کننده های طبیعی انتخابی گیرنده اسدددتروژن تعدیلمانند 

در برخی موارد به عنوان آگونیسدددت و در  ،کنندمیعمل 

کننددد میبدده عنوان آنتدداگونیسددددت عمددل  دیگر موارد

(Kalpana et al. 2013 .) 

عصداره سدیر در  %5/0حاضدر پس از تجویز دوز  در مطالعه

شاهده  ضه م . در روز دهم تعداد شدروز هفتم فقط بافت بی

شد و پس از در مرحله زردهکمی فولیکول  شاهده  سازی م

شد شاهده  شد تخمدان م شی بر ر به  ،چهارده روز اثر کاه

که  مدانطوری  جد تخ ها وا له هافولیکولها تن  در مرح

ما در دوزهای دیگر اثر زردهپیش قایی و سدددازی بودند. ا ال

شت شی دا سازی میزان زرده %1طوری که در دوز به ،افزای

اما در روز چهاردهم  ،در روزهای هفتم و دهم افزایش داشت

در روز  %2و در دوز یافت نسدددبت به روزهای صبل کاهش 

م ددددسازی و در روزهای دهم و چهاردههفتم افزایش زرده
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که شود میمال داده ددداحت .ش پیدا کرددددزرده سازی کاه

یل پر بودن  به دل کاهش زرده سدددازی  گاهاین  های جای

( در 1390و همکاران ) ناجیهای اسدتروژنی باشدد. گیرنده

سترادیول بتا -17 و مارینسیلی اثر روی ای کهمطالعه  بر ا

 ماهی در هاتخمک بافتی و تغییرات غدد جنسددی شدداخا

جام خالسددده ماده گورامی ند ان که  ،داد ند  گزارش کرد

 و رشددد در تسددریع سددبب تواندمی این دو مادهاز  اسددتفاده

 مارینسدددیلیشدددود و  خالسددده گورامی ماهی رسدددیدگی

ستروژن یک عنوانبه شد القای توانایی فیتوا سیدگی و ر  ر

کاران دیپورفر. رددا را گورامی ماهی در جنسدددی  و هم

ورا همانند آلو گرید یهاتواسددتروژنیف بررسددی  در( 1391)

 باتیبا دارا بودن ترک اهیگ نیا که عصدددارهند نشدددان داد

 ییزااستروژن تیخاص سترولیاز جمله بتاس یتواستروژنیف

هورمون استروژن شود.  زانیم شیتواند باع  افزایمدارد و 

ند اثرات مثبتیم اهیگ نیمصدددر  ا بارور یتوا ند   یبر رو

زاده  یو الله ونیکه حاج ی. در مطالعه اباشددددداشدددته 

بر  ریسدد یدروالکلیمصددر  عصدداره ه ریثأت ی( رو1393)

استروژن، پروژسترون و تستوسترون در  یهاهورمون زانیم

 ،در معرض امواج تلفن همراه انجام دادند ییموش صدددحرا

شان داد س ند کهن  یبر جا ضهیدر ب یهر دو اثرات ریامواج و 

و تراکم   یدیال یهایاختهتعداد  رییگذارند که در تغیم

ستروژن منعکس  یسرم سترون و ا ستو  شیشود. افزایمت

تاالموسیاثر امواج بر ه جهینت زیپروژسدددترون ن و اثر  پو

 اسدددت. یتخمدان یهاهورمونبر ترشدددح  ریسددد یکیتحر

عات دیگری افزایش میزان هورمون اسدددتروژن در اثر  مطال

تایج  نیهمچندهند. میالقای فیتواسدددتروژن را نشدددان  ن

های )موش یهارتبر تخمدان ورا حاصل از بررسی اثر آلوه

شان داد که ا باردارصحرایی(  تعداد  شیباع  افزا اهیگ نین

سعه فول هیثانو یهاکولیفول ست. تو  هیثانو یهاکولیشده ا

شح هورمون تحر س یکولیکننده فول کیبه تر سته ا و  تواب

در  یکولیکننده فول کیمشدددابه هورمون تحر یورا اثرهآلو

اثرها همانند اثرات  نیا یدارد. تمام باردار ماده یهاموش

ستروژن  سل یروبر ا ستگاه تنا ست ید  Rengin and) ا

Gullan, 2009.)  عهدر طال کاران  یام نه و هم که زنگ

صاره  ریثأت ی( رو1395) ستروژن ع بر تخمدان  ایسوفیتوا

تا یماه نشدددان داد که  جیشدددانک زردباله انجام دادند، ن

غدد باع  مشدداهده  ایسددو یدروالکلیاسددتفاده از عصدداره ه

در  ،نیاز دوزها شددده اسددت. همچن ینر در برخ جنسددی

ساز زانیکاهش م ،زیروند تجو هادامباال با  یهادوز  یزرده 

در مطالعه حاضر نیز افزایش میزان این عصاره  .شدمشاهده 

 در مرحلده هدافولیکولدر ابتددا سدددبدب افزایش تعدداد 

اما دوزهای باالتر و  ،شدسازی و پیشبرد بلوغ تخمدان زرده

شت. ،افزایش زمان تجویز عصاره ،همچنین  نتیجه عکس دا
ستاین همان گونه که پیش از  شده ا صر   ،نیز گزارش  م

تواند با اختالل در عملکرد تولیدمثلی میها فیتواسدددتروژن

 (. Talsness, 2015در بسیاری از گونه ها همراه باشد )

نتایج این تحقیق نشدددان داد که افزایش میزان  ،در مجموع

در  هافولیکولعصدداره سددیر در ابتدا سددبب افزایش تعداد 

اما  ،شددودمیزرده سددازی و پیشددبرد بلوغ تخمدان  مرحله

افزایش زمان تجویز عصدداره  ،ر و همچنینددددددوزهای باالت

تواند نتیجه عکس داشددته باشددد. با مطالعات بیشددتر بر می

تر و بر طوالنیتجویز خوراکی عصدداره سددیر در مدت زمان 

های بیشدددتر و نیز بررسدددی اثر تجویز خوراکی نمونهروی 

صاره ستروژنهای ع سیر )همهای فیتوا ها( بر لیگنانگروه 

در ماهیان و با توجه به خواو  غدد جنسددیپیشددبرد بلوغ 

توان میزان آن را در میو ضدددد صارچی آن  وبیضدددد میکر

 جیره غذایی آبزیان تنظیم کرد.
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