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 چکیده

 برخی بر استرادیول-اـبت87 و نـجنستئی راتـاث ،هـمطالع نـای در

 در قرمز ماهی سمینال پالسمای آنزیمی و بیوشیمیایی پارامترهای

 وزن )با نر مولد ماهیان گرفت. قرار بررسی مورد اسپرمیشن مرحله

 و g/gµ 1 (G5) عضالنی داخل تزریق تحت (g43 تا g 93تقریبی

g/gµ13 جنستئین (G50)، g/g µ83 استرادیول،-بتا87 هورمون 

g/gµ83ذرت روغن + DMSO ماهیان از سپس .دـگرفتن قرار 

  یـآل باتـترکی ی،ـغیرآل ترکیبات برخی و آمد عمل به گیریاسپرم

 در که داد نشان نتایج شد. گیریاندازه سمینال پالسمای  آنزیمی و

 بین سمینال پالسمای آنزیمی و آلی ترکیبات غیرآلی، ترکیبات

 (. 31/3P) دارد ودـوج داریمعنی اختالف مختلف ارهایـتیم

 G50 تیمارهای در ترتیب به منیزیم و کلسیم سدیم، غلظت بیشترین

 افزایش E2 تیمار در کراتینین و فسفر غلظت  شد. مشاهده E2 و

 در سمینال پالسمای تریگلیسرید و اوره غلظت که صورتی در یافت،

 یافت. کاهش شاهد گروه به نسبت G50 و E2، G5 تیمارهای

 در AST  و ALT هایتـغلظ در داریمعنی اهشـک نـهمچنی

 در شد. مشاهده شاهد گروه به نسبت G50 و E2، G5 تیمارهای

 طور به G50 و E2 ارایـتیم در ALP تـغلظ هـک یـصورت

 دارد کیدأت نکته این بر پژوهش این نتایج یافت. افزایش داری معنی

 جیره در فیتواستروژنی ترکیب یک عنوان به جنستئین میزان که

 ترکیبات این حضور که چراشود؛  بررسی باید مولدین غذایی

 پالسمای ترکیبات در تغییر طریق از باال، دوزهای در استروژنی

   شد. خواهد اسپرم کیفیت در داریمعنی تغییر باعث ،سمینال

 

 قرمز، ماهی ول،ـرادیـاست-اـبت 87 ستئین،ـجن دی:ـکلی ایـهواژه

 .سمینال پالسمای

 

 

 
  E-mail: e.nezafatian@gmail.com    نظافتیان الهام مسئول: نویسنده *

The Effect of Genistein on Some 

Biochemical and Enzyme Features 

of Deminal Plasma in Male Gibel 

Carp (Carassius auratus gibelio) 
 

Elham Nezafatian1*, Vahid Zadmajid2 

1. M. A., Department of Fisheries Science, Faculty of Natural 

Resources, University of Kurdistan, P.O. Box 416, Sanandaj, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Fisheries Science, 

Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, P.O. 

Box 416, Sanandaj, Iran 

(Received: Jul. 8, 2016 - Accepted: Oct. 22, 2017) 

 
Abstract 
This study investigated the effects of genistein and 

17β-estradiol (E2) on some biochemical and 

enzyme features of seminal plasma in male gibel 

carp during the spermiation phase. Mature male 

gibel carps (with ~ 30 to 40 g body weight (BW)) 

received intramuscular injections of one of two 

genistein doses (5 μg/g BW; G5, or 50 μg/g BW; 

G50), (10 μg/g BW 17β-estradiol, E2), 10 μg/g 

BW corn oil+ DMSO .Then, milts were collected 

in order to measure seminal plasma ionic, nonionic  

compounds and enzymes. The results of this study 

showed there were significant differences in 

seminal plasma ionic, nonionic compounds and 

enzymes among the treated groups (p<0.05). There 

were highest sodium, calcium and magnesium 

levels in G50 and E2-treated groups, respectively. 

The concentrations of phosphorous and creatinine 

increased in the E2-treated fish, while the values of 

urea and triglyceride decreased in E2, G5 and 

G50-treated fish when compared to the control 

group. There was a significant decrease in seminal 

plasma ALT and AST levels in E2, G5, G50 

treatments relative to the control fish (p<0.05). 

However, seminal plasma ALP significantly 

increased in E2 and G5-treated fish. The results of 

this study emphasizes  that the amount of 

genestein as a phytoestrogenic compound in 

broodstock aquafeeds should be considered since 

high doses of this estrogenic compounds could 

impair sperm quality by changing the seminal 

plasma composition. 
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 مقدمه
 به ماهیان تولیدمثلی عملکرد ایفزاینده طور به امروزه
 6ریز درون غدد کننده مختل مواد اتتأثیر ارزیابی منظور

 مورد آنها غذایی هایجیره در یا و آبی هایمحیط در
 مواد که انددهکر بیان محققان است. گرفته قرار بررسی
 خارجی هایاستروژن عنوانه ب ریزدرون غدد کنندهمختل
 داخلی هایاستروژن عملکرد توانندمی محیطیزیست

 ;Lehtinen et al., 1999) کنند تقلید را E2 بویژه بدن

Bjerselius et al., 2001). محیطیزیست مالحظات 
 هایینئپروت از استفاده به نیاز تا شده باعث اقتصادی و
 غذایی جیره در حیوانی هایپروتئین یجا به یاهیگ

 حاضر حال در که ایگونه به .یابد افزایش دام و آبزیان
 تا مناسب پروتئینی  منبع یک عنوان به سویا هایوردهافر

 اند شده آبزیان غذایی جیره در ماهی پودر جایگزین حدی
(Cleveland et al., 2015.) شده مشخص  طرفی از 

 (trihydroxyisoflavone-5,7,′4) جنستئین که است
 نقش سویا در ودـموج روژنـواستـفیت کـی وانـعن به

 و کندمی بازی را ریز درون غدد عملکرد در کنندهمختل
 است گذارتأثیر ماهیان تولیدمثلی اعمال روی بر
(Bennetau-Pelissero et al., 2001.) جنستئین 

 میان در را بیولوژیکی فعالیت بیشترین و فراوانترین
 ساختاری لحاظ از و ستدارا سویا های ایزوفالون
 استرادیول با زیادی شباهت ،فنول حلقه در مخصوصاً

 های گیرنده به اتصال توانایی باعث ویژگی این که دارد
 جنسی های هورمون گیرنده هایپروتئین و استروژن

 نشان مطالعات (.Dixon & Ferreira., 2005) شودمی
 هایهورمون عملکرد تواندمی جنستئین که دهدمی

 تیروزین و آروماتاز چون هاییآنزیم مهار با را زاددرون
 Chen et al., 1997; Huang et) کند مختل کیناز

al., 1999; Nagao et al., 2001.) به هابررسی در 
 ویتلوژنین سنتز تواندمی جنستئین که است رسیده اثبات

 و Acipenser baeri سیبری تاسماهی نر ماهیان در را

                                                                      
1. Endocrine-Disrupting Substances (EDSs) 

 ءالقا Oncoryhnchus mykiss کمان رنگین آالی قزل
 یآالقزل ماهی در استروئیدسازی در اختالل باعث و کند

 Bennetau-Pelissero) شود O. mykiss کمانرنگین

et al., 1999; Pelissero et al., 2001). به توجه با 
 مطالعات اما لقاح، فرایند در اسپرم کیفیت اهمیت

 اسپرم کیفیت زمینه در جنستئین اتتأثیر روی محدودی
 مطالعات این از برخی نتایج است. شده انجام ماهیان
 برای .است ماهیان در اسپرم کیفیت کاهش از حاکی
 که کردند گزارش Green & Kelly (2008) مثال

 Ictalurusیـماه هـگرب هـبیض تـباف ونـوباسیـانک

punctatus  یـاهـم اردک و Sander vitreus در 
 در کاهش باعث جنستئین مختلف هایغلظت حضور
 Bennetau-Pelissero et همچنین شد. اسپرم تحرک

al. (2001) نر آالیقزل ماهیان تغذیه که کردند گزارش 
 باعث جنستئین حاوی هایجیره با سال 6 مدت به

 تحرک کاهش همچنین و  اسپرماتوژنز یندافر در تسریع
 هـمطالع در د.ـش زیـریتخم زمان در اسپرم غلظت و

Bagheri et al. (2013) تغذیه که دش مشخص نیز 
 منبع یک عنوان مدت ماهیان قرمز از سویا )بهطوالنی

 و اسپرم کیفیت کاهش باعث ها(فیتواستروژن غنی
 در سمینال پالسمای شود.می هاتخمک لقاح کاهش
 مختلفی داخلی هایاندام از استخوانی ماهیان بیشتر
 و شودمی ترشح اسپرم( مجرای اپیتلیوم و بیضه )مانند
 محیط یک ایجاد سمینال پالسمای ترکیبات اصلی نقش

 ,Zadmajid) است اسپرم سازیذخیره برای مطلوب

 میزان تواندمی که است عواملی از اسپرم کیفیت (.2016
 ترکیبات ارزیابی و دـده رارـق رـثیأت تـتح را احـلق

 برای مهمی ارـمعی ،الـسمین ایـپالسم اییـبیوشیمی
 ,.Billard et al) تـاس رمـاسپ تـکیفی هـب دستیابی

 پالسمای شیمیایی ترکیبات که ایهـگون هـب ؛(2011
 ، ازاسپرم لقاح توانایی یا کیفیت روی توانندمی سمینال

 ماهیان در تخمک به نفوذ قدرت و حرکت توان جمله
 تخریب از ناشی تولیدمثلی عواقب باشند. گذارتأثیر

 هافیتواستروژن مصرف اثر در که ریز،درون غدد عملکرد
 شده شناخته کامل طور به ،شودمی ایجاد ماهی در



 601 ... و ییایمیوشیب یپارامترها یبرخ یبر رو نیجنستئ ریتأثنظافتیان و زادمجید:  

 کهآنجایی از .(Green & Kelly, 2008) نیستند
 پالسمای بیوشیمیایی هایشاخص روی بر مطالعات
 به یافتن دست در کلیدی عنوان به تواندمی اسپرمی
تأثیر  بررسی هدف با حاضر مطالعه باشد، اسپرم کیفیت

 که ،g/gµ 1) خوراکی دوز دو در جنستئین فیتواستروژن
 آن پروتئین از نیمی که هاییجیره در طبیعی طور به

 یافت ،است سویا پروتئین کنسانتره یا سویا پودر حاوی
 دارویی و هستند( آن با تماس در روزانه ماهیان و شودمی

(g/gµ10،) آنزیمی و اییـبیوشیمی ایـهصـشاخ رـب 
 مدل یک عنوان به که قرمز ماهی سمینال پالسمای

 شد. انجام ،است ماهیان کپور خانواده مناسب
 

 هاروش و مواد
 آزمایش طراحی

 هم قرمز یماه عدد 00 تعداد ابتدا شیآزما نیا در
 مراحل انجام برای گرم 00 تا 90 یبیتقر وزن با اندازه
 انـاست در یـنتیز انـیماه رـیتکث مرکز از شیآزما

 یولوژیب شگاهیآزما به سـسپ و شد هیته کردستان
 منتقل یعیطب منابع کدهـدانش -تانـکردس گاهـدانش

 دیجد طیشرا با یسازگار فتهه 2 از پس انیماه .شدند
 20 تعداد به ،یتریل 2000 برگالسیفا یهاتانک در

 و شکل یا استوانه ،یتریل 000) رویون هر در عدد
 مورد آب شدند. یمعرف (یهواده ستمیس به مجهز

 وسولفاتیت از استفاده با انیماه ینگهدار برای استفاده
 طیشرا و دش ییکلرزدا ،یهواده نیهمچن و میسد

 کنترل گونه برای بهینه  حد در آب ییایمیکوشیزیف
 اکسیژن گراد؛ سانتی درجه 22±2 آب حرات )درجه شد

 ؛mg/L 06/0±62/0 نیتریت ؛mg/L 02/0±1 محلول
 .2/0±9/0 اچ-پی ؛mg/L 6/61±1/600 کل سختی
 متصل ماهیان نگهداری های تانک به آبرسانی سیستم

 مورد آب و بود سنندج( )شهر شهری کشی لوله آب به
 در ماهیان، نگهداری تانک به ورود از قبل استفاده

 سدیم تیوسولفات از استفاده با آب ذخیره هایتانک
  گردید. هوادهی ساعت 00 مدت به و کلرزدایی

 یجنس بلوغ دنیرس زمان تا ماه 2 مدت به انیماه

 دوره و گرادسانتی درجه 22 دمای در پرورش تحت
 روشنایی ساعت 62 و تاریکی ساعت 62 نوری

(12L:12D) 9 مقدار به انیماه روزانه و گرفتند قرار 
 یغذا با روز در ییغذا وعده دو در و بدن وزن درصد

 (لندیتا کشور ساخت-ی)انرژ قرمز یماه مخصوص
 چربی درصد 06/0 خام، پروتئین درصد 16/99 شامل:

 خام فیبر درصد 32/2 و خاکستر درصد 26/3 خام،
 شدند. هیتغذ

 یدگیرس بلوغ مرحله در و بهار فصل یابتدا در
 .شدند جدا گریکدی از ماده و نر نیمولد ،یجنس
 یخارج عالئم مشاهده با ماده و نر نیمولد صیتشخ

 که یاهـگون هـب ؛تـگرف ورتـص یـجنس یدگـیرس
 هیناح به فشار قـیطر از غـبال رـن نیمولد صیتشخ
 هایدانه وجود نیهمچن و اسپرم شدن خارج و یشکم

 قسمت و یآبشش سرپوش یرو شکل یدیمروار و زبر
 کهیصورت در .گرفت صورت اینهیس باله یفوقان
 .هستند برآمده و نرم شکم واجد ماده دهیرس نیمولد
 نر نیمولد کامل، یدگیرس از نانیاطم حصول از پس

 و تیمار هر یبرا تکرار 2) تیمار 0 به جداگانه بصورت
 شروع در شدند. میتقس (تکرار هر در مولد عدد 60

 دی در استرادیول بتا 61 هورمون و جنستئین آزمایش،
 نسبت به سپس و حل (DMSO) سولفوکساید متیل
 & Cleveland) شدند رقیق ذرت روغن با 6:9

Manor, 2015.) دوز 2 با نر مولد ماهیان ادامه در 
µg/g 1 (G5) و µg/g10 جنستئین (G50)،  µg/g 60 

 و  (E2 مثبت، کنترل گروه) استرادیول-بتا61 هورمون
 یک DMSO + ذرت روغن µg/g 60 کنترل گروه
 تحت گیری اسپرم از قبل روز 60 مدت به میان در روز

 ;Zhang et al., 2002) گرفتند قرار  تزریق

Cleveland & Manor, 2015.) 
  

  گیریاسپرم

 هایشاخص بر جنستئین و E2 اثرات تعیین منظور به
 دهم روز در اسپرمی، پالسمای آنزیمی و بیوشیمیایی

 بدون تناسلی ذـمنف ردنـک کـخش از دـبع شـآزمای
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 شکمی ناحیه به مالیم فشار با ادرار، یا آب با آلودگی
  هانمونه .آمد عمل  به گیری اسپرم نر مولد ماهیان از

 با ،ندشد ختهیر یتریلیلیم 1/6 یهاالیو درون
 60 مدت به g 60000 دور در فوژیسانتر از استفاده

 ریفوژـسانت گرادیـسانت هـدرج 0 ایـدم در و هـقیدق
(eppendorf 5810 R, Germany) .از بعد شدند 

 قرار الیو یباال قسمت در که یمن یپالسما وژ،یفیسانتر
 داده انتقال دیجد های الیو درون به (6نتنت )سوپر دارد
 آزمایش مرحله و ماهی به مربوطه مشخصات و شد

 توسط شده یاد ویال و شد نصب آن روی برچسب توسط
 انجماد زیر دمای در و بسته پالستیکی درب و پارافیلم

 مدنظر فاکتورهای آنالیز زمان تا (گرادسانتی درجه -20)
 (.Zadmajid, 2016) شدند نگهداری

 
 زیمیـآن و ییاـیمیوشـیب یرهاـپارامت ریـگیاندازه

 اسپرمی پالسمای

 شامل سمینال پالسمای بیوشیمیایی هایشاخص
 با (mmol/l) پتاسیم و (mmol/l) سدیم هایکاتیون
 ,Jenway pfp 7) اتمی جذب کوره از استفاده

England) فسفر جمله: از ترکیبات سایر و گیریاندازه 
(mg/dl،) گلوکز (mg/dl،) اسید اوریک (mg/dl،) اوره 
(mg/dl،) کلسترول (mg/dl،) تریگلیسرید (mg/dl،) 

 کلر (،mg/dl) کل پروتئین (،mg/dl) کراتینین
(mmol/l،) کلسیم (mg/dl،) منیزیم (mg/dl) و 

 آلکالین سمینال پالسمای آنزیمی ترکیبات همچنین
 ;ALT) فراز آمینوترانس آالنین ،(ALP; U/L) فسفاتاز

U/L) فراز آمینوترانس آسپارتات و (AST; U/L) با 
 ,SECOMA) اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده

NorthStar,  Scientific Ltd; 229 UK)  و 
 Pars Azmun) آزمون پارس شرکت تجاری هایکیت

Co. Ltd., Tehran, Iran) کار روش با مطابق 
  گرفتند. قرار سنجش مورد مربوطه کارخانه شده پیشنهاد

 

                                                                      
1. Ssupernatant 

 یآمار تحلیل و تجزیه

 ورهایتفاکت اـب اطـارتب در دهـآم تـدس هـب ایـهداده
 نر مولدین اسپرمی پالسمای آنزیمی و بیوشیمیایی

 توسط لون، آزمون وسیله به آنها همگی کنترل از پس
 و (one-way ANOVA) طرفه یک واریانس آنالیز
 عنوان به (،α= 01/0) درصد 31 سطح در توکی تست

POST HOC، تجزیه مورد هامیانگین مقایسه برای 
 و هاداده کلیه تحلیل و تجزیه گرفت. قرار تحلیل و

 شد انجام spss افزار نرم وسیله به ،مربوط عملیات
(SPSS 16, Chicago, IL). به جینتا در ها داده 

 (S.E Mean ±) استاندارد خطای ± نیانگیم صورت
 است. شده انیب

 

 نتایج
 اسپرمی پالسمای آنزیمی و بیوشیمیایی پارامترهای

 شده داده نشان 9 و 2 ،6های  جدول در قرمز ماهی
 است.

 
 سمینال پالسمای آلی غیر ترکیبات

 مقایسه و واریانس زـآنالی جـنتای ،6 دولـج قـمطاب
 عدم از حاکی ،مختلف تیمارهای بین در هامیانگین

 کلر و پتاسیم تـغلظ در داریـمعن اختالف وجود
 (. 01/0P) بود تیمارها تمامی در سمینال پالسمای

 آلی غیر ترکیبات سایر غلظت میانگین مقایسه
 که داد نشان مختلف تیمارهای در سمینال پالسمای

 که یابدمی افزایش G50 و E2 تیمار در سدیم یون
 (. 01/0P) بود دارمعنی G50 تیمار در افزایش این

 کلسیم هاییون غلظت مقایسه و واریانس آنالیز نتایج
 اختالف مختلف تیمارهای در که کرد بیان منیزیم و

 هـک ایهـگون هـب ؛( 01/0P) دارد ودـوج دارییـمعن
 در ترتیب به منیزیم و کلسیم هاییون غلظت باالترین

 شد. مشاهده  E2 و G50  تیمارهای
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 خطای استاندارد( ±ترکیبات غیر آلی پالسمای سمینال ماهی قرمز )میانگین  برخی .1جدول 

 (G50) 4تیمار  (G5) 3تیمار (E2) 2تیمار (C) 1تیمار متغیر

 a12/9 ±03/16 ab60/6±29/11 a11/1±03/12 b00/9±13/13 (mmol/lسدیم )

 01/6±30/09 60/6±03/06 06/6±10/06 10/0±11/06 (mmol/lپتاسیم )

 10/6±01/600 69/9±00/31 12/9±69/33 99/2±33/31 (mmol/lکلر )

 a60/0±99/1 a00/0±12/0 ab00/0±09/1 b20/0±11/1 (mg/dlکلسیم )

 a69/0±12/6 b03/0±11/2 a20/0±01/6 ab60/0±30/6 (mg/dlمنیزیم )
   (. 01/0P) استهای آزمایشی داری میان گروهدهنده وجود اختالف معنینشان ،حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف        

 
 اسپرمی پالسمای آلی ترکیبات

 آنالیز نتایج شود،می مشاهده 2 جدول در که همانطور
 بین که دهدمی نشان هامیانگین مقایسه و واریانس

 اختالف کراتینین و فسفر میزان در مختلف تیمارهای
 که ای گونه به (. 01/0P) داشت وجود داریمعنی

 مشاهده E2 تیمار در کراتینین و فسفر میزان بیشترین
 اوره غلظت که کرد مشخص هامیانگین مقایسه شد.

 G50 و E2 تیمارهایتأثیر  تحت سمینال پالسمای
 G5 و کنترل تیمار دو به نسبت را داریمعنی کاهش
 در داریمعنی کاهش همچنین (. 01/0P) داد نشان

 کنترل گروه به نسبت G5 تیمار در اوره غلظت
 اختالف ،2 جدول مطابق (. 01/0P) شد مشاهده

 در سمینال پالسمای تریگلیسرید غلظت در داریمعنی
 غلظت  که ایگونه به شد. مشاهده مختلف تیمارهای

 کاهش G50 و E2، G5 تیمارهای در تریگلیسرید

 داد انـنش رلـکنت روهـگ هـب تـنسب را دارییـمعن
(01/0P .) 

 
  سمینال پالسمای آنزیمی ترکیبات

 از حاکی هامیانگین مقایسه و واریانس آنالیز نتایج
 E2، G5 تیمارهای در ALT غلظت دارمعنی کاهش

 مطابق (. 01/0P) بود کنترل گروه به نسبت G50 و
 بین در AST غلظت در داریمعنی اختالف ،9 جدول

 ایگونه به (. 01/0P) شد مشاهده مختلف تیمارهای
 و G5 هایتیمار به متعلق AST غلظت کمترین که

G50 .مقایسه و واریانس آنالیز نتایج همچنین بود 
 مختلف تیمارهای بین که دهدمی نشان هانـمیانگی

 داشت ودـوج داریمعنی الفـاخت ALP زانـمی در
(01/0P .) غلظت بیشترین که طوری به ALP در 

 شد. مشاهده G50 تیمار
 

 خطای استاندارد( ± برخی ترکیبات آلی پالسمای سمینال ماهی قرمز )میانگین .2جدول 

 (G50) 4تیمار (G5) 3تیمار (E2) 2تیمار (C) 1تیمار متغیر

 a01/0±10/6 b10/0±01/1 a20/0±00/6 a12/0±96/2 (mg/dl)فسفر 

 a01/0±20/6 a09/0±91/6 a00/0±21/6 a01/0±01/6 (mg/dl) گلوکز

 a60/0±10/0 a03/0±10/0 a60/0±03/0 a01/0±02/0 (mg/dl) اوریک اسید

 c32/0±61/66 a19/0±00/2 b30/0±31/1 a11/0±00/2 (mg/dl)اوره 

 a11/0±16/1 a60/6±03/1 a00/0±29/1 a31/0±06/1 (mg/dl)کلسترول 

 b32/9±01/22 a00/0±09/60 a16/0±11/60 ab99/2±03/69 (mg/dl)تریگلیسرید 

 a01/0±01/0 b00/0±32/0 a01/0±10/0 ab62/0±11/0 (mg/dl)کراتینین 

 a01/0±20/0 a66/0±93/0 a02/0±20/0 a01/0±29/0 (g/dl)پروتئین کل 
   (. 01/0P) استهای آزمایشی داری میان گروهدهنده وجود اختالف معنینشان ،حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف          
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 خطای استاندارد( ±برخی ترکیبات آنزیمی پالسمای سمینال ماهی قرمز )میانگین  .3جدول 

 ((4G50تیمار ((3G5تیمار (E2) 2تیمار (C) 1تیمار متغیر
ALT (U/L) b06/0±20/61 a69/6±20/1 a06/0±29/0 a96/6±09/1 
AST (U/L)  c01/1±13/13 b31/9±21/91 a31/0±00/63 ab90/6±30/20 

 ALP (U/L) a10/0±96/62 b13/6±19/91 a11/6±06/60 b91/6±26/02 
    (. 01/0P) استهای آزمایشی داری میان گروهدهنده وجود اختالف معنینشان ،حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف     

 

 یریگو نتیجه بحث
 سمینال پالسمای و اسپرماتوزوآ از ،میلت یا 6سمن

 ترکیباتی حاوی سمینال پالسمای است. شده تشکیل
 نگهداری اسپرماتوزوآ از ترکیبات این از بعضی که است
 و تولیدمثل سیستم بین رابط دیگر رخیب و کنندمی

 از .(Ciereszko et al., 2000) هستند اسپرماتوزوآ
 رشد آن از پس و تخم لقاح برای اسپرم توانایی آنجاکه

-می تعریف اسپرم کیفیت عنوان به جنین طبیعی نمو و

 کیفیت سریع ارزیابی ،(Bobe & Labbé, 2010) شود
 سمینال پالسمای ترکیب دانش به یافتن دست و اسپرم

 آوردن دست هب برای را مناسب مولد انتخاب تواند می
 ,.Rurangwa et al) ندک آسان بهتر کیفیت با اسپرم

 فهم منظوربه سمن خصوصیات روی مطالعات .(2004
 Coward et) اسپرم حرکت در بیوشیمیایی فرآیندهای

al., 2002; Ingerman et al., 2002; Itoh et. al., 

2003; Kowalski) تولیدمثلی لقاح توانایی همچنین و 
 ;Coward et al., 2002 ) ماهیان مختلف های گونه

Rurangwa et al., 2004; Alavi et al.,. 2005 )و 
 اسپرم بلندمدت و مدت کوتاه نگهداری هایروش بهبود

(Piros et al., 2002) پالسمای گیرد.می صورت 
K چون مختلفی هاییون حاوی ماهیان سمینال

+ ، 
Na

+، Cl
−، Ca

Mg و +2
 Mylonas et) باشدمی +2

al., 2016) آشکاری روابط که اندداده نشان محققان 
 زمان دتـم و والریتهـاسم ال،ـسمین ایـپالسم نـبی

 & Alavi) دارد ودـوج انـماهی در رمـاسپ رکـتح

Cosson, 2005،) در یـیون ادلـتع هـک ایهـگون هـب 

                                                                      
1. Semen 

 داشتننگه تحرکبی اسپرم، بلوغ برای سمینال پالسما
 کافی تحرک حفظ و براسپرم مجرای و هابیضه در آن
 Morisawa) است اهمیت حائز ،آب به ورود زمان در

et al., 1983). که است شده ثابت هابررسی در 
 تعادل برقراری در کلراید و پتاسیم سدیم، یها یون

 .(Verma et al., 2009) دارند نقش اسپرم اسموتیکی
Ca محققان گفته به

K و +2
 در درگیر اصلی هاییون +

 هستند دریایی های ماهی اسپرم تحرک سازیفعال
(Cosson et al., 2008; Morisawa, 2008; 

Pérez et al., 2016.) مکانیسم هنوز وجود  این با 
 است نشده کشف وقایع این وقوع اصلی و دقیق

(Mylonas et al., 2016.) حاضر مطالعه در، 
 سمینال پالسمای پتاسیم یون غلظت که شد مشخص

 غلظت اما ،گیردنمی قرار مختلف تیمارهایتأثیر  تحت
 نشان را داریمعنی افزایش G50 تیمار در سدیم یون
 درصد بین که دادند نشان Secer et al. (2004). داد

 ارتباط پتاسیم و سدیم هاییون با متحرک هایاسپرم
 بودن پایین هـک وریـط هـب ؛دارد ودـوج یـمستقیم

 درصد اهشـک ثـباع اسیمـپت و مـسدی هایتـغلظ
 اسپرم کیفیت کاهش نتیجه در و متحرک ایـهاسپرم

 این به نیز Morisawa et al. (1983). ودـشمی
 سرعت پتاسیم هایونـی هـک دـکردن کیدأت موضوع
 Cyprinus carpioمعمولی ورـکپ در را اسپرم حرکت
 است شده ثابت تحقیقات در همچنین دهد.می افزایش

 .C قرمز ماهی متحرک هایاسپرم درصد بودن باال که

auratus gibelio سدیم هاییون بودن باال نتیجه در 
 االیـب کیفیت دهنده نشان تواندمی که است پتاسیم و

 .(Zadmajid & Imanpoor, 2005 ) دـاشـب رمـاسپ
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 تحرک در مهارکننده عامل یک عنوان به پتاسیم
 Judycka et) است شده شناخته آزادماهیان اسپرم

al., 2016.) هاییون که دهندمی نشان هابررسی 
 در پتاسیم بازدارندگی اثر منیزیم و کلسیم سدیم،
 خنثی را آزادماهیان و خاویاری ماهیان اسپرم تحرک

 کلسیم یون .(Morisawa et al., 1983) کنندمی
 زنده اسپرم حرکت شروع برای الزم شرط سلولی خارج

 در .(Krasznai et al., 2000)  است ماهیان کپور در
 فلوسیتومتر دستگاه توسط بار اولین برای بررسی یک

Ca سطح که شد مشخص سیتومتری( )جریان
 و +2

K
 در اسپرم تحرک شدن فعال با سلولیدرون +

 افزایش (Anguilla anguilla) اروپایی مارماهی
 نظر هب رو، این از .(Gallego et al., 2014) یابدمی
Ca داخلی نوسانات رسد می

K و +2
 سمینال پالسمای +

 اسپرم تحرک آغاز در آنها دخالت و مشارکت علت به
 .(Pérez et al., 2016) است اروپایی مارماهی
 پالسمای یونی هایغلظت که اندکرده بیان محققان
 دوره به وابسته C. carpio معمولی کپور سمینال

 در (.Alavi & Cosson, 2006) است ریزیتخم
 در کلسیم یون میزان که شد داده نشان بررسی یک

 شروع از قبل  معمولی، کپور ماهی سمینال پالسمای
 در خود اوج به تا یابدمی افزایش تدریج به تکثیر فصل
 سپس و برسد تکثیر فصل از پیش ماه دو یا یک زمان
 کاسته آن میزان از آن از بعد و تکثیر فصل طی
 حاضر مطالعه در (.Kruger et al., 2006) شود می

 پالسمای کلسیم یون میزان که شد داده نشان
 داریمعنی افزایش G50 تیمارتأثیر  تحت ،سمینال

 مصادف تحقیق این انجام زمان که آنجایی از یابد.می
 افزایش بتوان شاید بود، قرمز ماهی تولیدمثل زمان با

 دهندهنشان را الـسمین یاـپالسم مـکلسی سطح در
 ماهی تماس اثر در کلسیم میزان بر اختالل یک ایجاد

 دانست. جنستئین g/gµ10 دوز با
Alavi & Cosson (2005) در منیزیم نقش به 

 ثابت و پرداختند خاویاری ماهیان سمینال پالسمای
 مولمیلی 61 به منیزیم یون غلظت که زمانی کردند

 خواهد اسپرم تحرکت روی بر منفیتأثیر  ،برسد لیتر در
 بررسی به که تحقیق کـی جـایـنت همچنین ت.ـداش
 اتـخصوصی رـب (GnRHa) تـاووافک ورمونـهر ـتأثی
 زـرمـق یـاهـم الـسمین یاـالسمـپ یـاسـشن تـزیس

C. auratus gibelio که داد نشان بود شده پرداخته 
pH چادری دم چهاردم ماهی در باال منیزیم و پایین 

 سایر به نسبت تحرک دوره طول کاهش باعث
 مطالعه (.Zadmajid et al., 2008) شد هازیرگونه

 پالسمای منیزیم حـسط هـک دـدهمی نشان حاضر
 که یافت، یشافزا G50 و E2 یمارهایت در سمینال

 احتماالً و است بوده داریمعن E2 یمارت در یشافزا ینا
 طول کاهش در یمنف عامل یک عنوان به تواندمی

 شده انجام مطالعات شود. قلمداد اسپرم تحرک دوره
 ندهست محدود اسپرمی پالسما آلی ترکیبات مورد در
 که ندـدهمی انـنش دودـمح اتـاطالع نـهمی اما

 اسپرم در حفاظتی نقش دارای پروتئین و کلسترول
 که زمانی و دمایی تغییرات زمان در بخصوص بوده،

 شودمی بیرونی محیط وارد بر اسپرم مجرای از اسپرم
(Secer et al., 2004). عاملی عنوان به هاپروتئین 

 ثبات حفظ اسپرم، تحرک اسپرماتوژنزیز، تنظیم در
 عمل اکسیدانیآنتی محافظ و اسپرم لیپیدی یغشا
 فرد به منحصر نقش تواندمی نتایج این کنند.می

 یک عنوان به را یـماه الـسمین ایـپالسم نـپروتئی
-Shaliutina) دـکن انـبی رمـاسپ تـکیفی رـنشانگ

Kolešová et al., 2016). یزـن رـاخی عاتـمطال در 
 هاآن ارتباط و سمینال پالسمای های پروتئین اهمیت

 است رسیده اتـاثب هـب انـماهی رمـاسپ تـکیفی با
(Mylonas et al., 2016.) ماهی در مثال وانـعن به 

 مشخص (Perca fluviatilis) 6طرخان حاجی سوف
 حاوی یـماه نـای الـسمین ایـپالسم هـک دهـش

 اسپرم، یغشا ادالتـتب در هـک تـاس یـهای نـپروتئی
 فعالیت همچنین و اسپرماتوزوآ تحرک و سازماندهی

                                                                      
1. Eurasian perch 
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 Shaliutina) کنندمی دخالت 6اکسیدوردکتاز هایآنزیم

et al., 2012.) همبستگی وجود ها،یـبررس ایجـنت 
 دوره طول و سمینال ایـپالسم رولـکلست نـبی نـپایی
  انتکمرنگین یآالزلـق یـماه در پرمـاس رکـتح

O. mykiss (Secer et al., 2004) در اند.داده نشان را 
 مورد مختلف تیمارهای که شد مشخص حاضر مطالعه

 و کلسترول غلظت روی بر داریمعنیتأثیر  ،آزمایش
 کنند. نمی ایجاد سمینال پالسمای کلپروتئین

 به ماهیان سمینال یپالسما در گلوکز وجود
 نقش اسپرماتوزوآ تولید طی در انرژی منبع عنوان
 یک عنوانبه و (Soengas et al., 1993) داشته

 حمایت اتوزوآـرمـاسپ یاـغش از یـخارج کنندهحمایت
 اتـمطالع (.Bjerselius et al., 1995) دـکنیـم

 انـکمینـرنگ یآالزلـق یـماه روی رـب نمحققـا
O. mykis بین مثبتی همبستگی که دهد می نشان 

 Secer) دارد وجود اسپرم تحرک دوره طول و گلوکز

et al., 2004). که دـش تـثاب رـحاض هـمطالع در 
 یپالسما گلوکز روی بر E2 و جنستئین تیمارهای

 .Secer et al گذارند.نمی یتأثیر قرمز ماهی سمینال
 بین داریمعنی همبستگی که کردند گزارش (2004)

 وجود کلسیم و پتاسیم های یون با پروتئین از سطوحی
 گذارتأثیر اسپرم حرکت بر توجهی قابل طور به که دارد
 پارامترها این بین کمی مثبت همبستگی و است

 که داد نشان حاضر مطالعه نتایج است. شده مشاهده
 با تماس اثر در سمینال پالسما کل پروتئین سطح

 که آنجایی از کند.نمی تغییر E2 یا و جنستئین
 آلی ترکیبات از بسیاری نقش با رابطه در اطالعات

 اما است، محدود ماهیان سمینال پالسما در موجود
 هایفعالیت در آلی ترکیبات که است شده ثابت

 Rurangwa) کنندمی دخالت اسپرماتوزوآ متابولیسمی

et al., 2004.) که دهدمی نشان حاضر تحقیق 
 اوره، مانند سمینال پالسما آلی ترکیبات از تعدادی

                                                                      
1. Oxido-reductase 

تأثیر  تحت داریمعنی طور به کراتینین و تریگلیسرید
 سطح در تغییر موجب و گیرند می قرار E2 یا و جنستئین

 شوند. می آنها طبیعی
 به ماهیان آنزیمی هایسیستم زمینه در مطالعات

 شناخته ده،ـش صـمشخ دارانـپستان در آنچه خوبی
 زمینه این در که محدودی مطالعات هرچند اند.نشده
 پالسمای هایآنزیم که دهدمی نشان شده انجام
 اسپرم ولیسمـمتاب در دیـکلی شـنق دارای الـسمین

 باشند گذارتأثیر اسپرم حرکت بر توانندمی و هستند
(Aramli et al., 2013). نتایج که ایگونه به 

 (ALP) فسفاتاز آلکالین که دهدمی نشان هابررسی
 برای الزم انرژی فسفات هایگروه شکستن با تواندمی

 از یـهای آنزیم نقش ند.ک مینأت را رمـاسپ تـحرک
  ارتاتـآسپ و (ALT) رانسفرازـآمینوت  نـآالنی لـقبی

 بین آمینی های گروه انتقال در (AST) آمینوترانسفراز
 است. شده ثابت کتونی اسیدهای با آمینه اسیدهای

 اسیدهای تولید باعث آمینی گروه انتقال با ها آنزیم این
 توانند می آمینه اسیدهای این شوند. می جدید آمینه
 فعالیت قبیل از اسپرم برای مختلفی های نقش
 کوتاه نگهداری هنگام در و باشند داشته اکسیدانی آنتی
 در اسپرم حفاظت موجب اسپرم مدت بلند یا مدت
 ,.Cirezko et al) شوند اکسیداتیو هایشوک برابر

1993.) Gabriel et al. (2012) آزمایش، یک طی 
 به را (Clarias Gariepinus) آفریقایی ماهیگربه
 از مختلفی دوزهای معرض در روز 60 مدت

cypermetrina قرار ریز(درون غدد کنندهمختل )یک 
 و ALT، AST سطح کاهش از حاکی نتایج و دادند

ALP نامحقق بود. آزمایش مورد های بافت اغلب در 
 ALP و ALT، AST فعالیت کاهش که دادند نشان
 عامل انتقال که شودمی باعث ،کنترل گروه به نسبت
 از شود. غیرفعال آنها در اکسیداتیو عملکرد و آمینی
 بیان نیز Cirezko et al. (1993) دیگر طرفی
 آنزیم فعالیت سطح بین داریمعنی رابطه که اند کرده

AST وجود ماهی گشاییتخم درصد با تازه اسپرم در 
 میزان که شد مشخص حاضر مطالعه در دارد.
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 در الـسمین یاـپالسم ALT و AST ایـه آنزیم
 و یابدمی داریمعنی کاهش جنستئین و E2 تیمارهای

 افزایش G50 و E2  تیمار در ALP هورمون سطح
 این دهد.می نشان دیگر تیمار دو به نسبت را داریمعنی
 یهاآنزیم طبیعی سطح هـک است آن از اکیـح نتایج

 یابدمی تغییر جنستئین با تماس توسط سمینال یپالسما
  شود. آنها طبیعی عملکرد در اختالل موجب تواندمی و

 61 هورمون ترشح که شده مشخص مطالعات در
 صورته ب پروژسترون هیدروکسی دی -بتا 20-آلفا

 قرمز ماهی اسپرم ترکیبات در تغییر باعث داریمعنی
 افزایش همچنین .(Zheng et al., 1997) شودمی

 هورمون تزریق نتیجه در آندروژن هایهورمون غلظت
GnRHa ماهی در اسپرم ترکیبات در تغییر باعث 

 شده Pleuronectes ferrugineus باله زرد کفشک
 مطالعه نتایج (.Clearwater & Crim, 1998) است

Zadmajid et al. (2008) از استفاده که داد نشان 
 پارامترهای در تغییر باعث گنادوتروپین هایهورمون

  زـرمـق یـاهـم الـسمین ایـپالسم اییـوشیمیـبی
C. auratus gibelio هـک اییـآنج از شود.یـم 

 در ریزدرون غدد کنندهمختل یک عنوان به جنستئین
 هیدروکسی-بتا9 چون استروئیدسازی های آنزیم مهار
 یـدروکسـهی – اـبت61 و 3β-HSD)) ازـدروژنـدهی

 Le Bail)  دـکنمی دخالت 17β-HSD)) دهیدروژناز

et al., 2000) قادر خود استروژنی شبه عملکرد با و 
 یپالسما هایآندروژن و هااستروژن سطح تغییر به

 هایشاخص برروی بتواند است ممکن شود،می خون
 توجه با بگذارد.تأثیر  نیز سمینال یپالسما بیوشیمیایی

 و E2 تیمارهای در که هرچند حاضر مطالعه نتایج به
G50 معدنی و آلی ترکیبات برخی میزان در اختالالتی 

 میزان با ماهیان تماس اما شد مشاهده سمینال پالسما
 1) آنها مصرفی هایجیره در که جنستیئن از دوزی

 بر نتوانست دارد وجود جنستئین( گرم بر میکروگرم
 ماهیان سمینال پالسمای معدنی و آلی ترکیبات روی
 طرفی از باشد. گذارتأثیر تریگلیسرید( و اوره )بجز

 جنستئین گذاریتأثیر میزان که کردند بیان محققان
 مورد روش تماس، در دوز میزان به وابسته تواندمی

 و تزریق( یا و جیره آب، طریق از ) آزمایش در استفاده
 ;Latonnelle et al., 2000) باشد آزمایش مورد گونه

Zhang et al., 2002).   
 دوز زانـمی هـک دـدهمی انـنش رـحاض جـنتای

 ،دارد وجود ماهیان غذایی هایجیره در که جنستئینی
 برتأثیر  طریق از قرمز ماهی اسپرم کیفیت بر تواندنمی

 گذارتأثیر سمینال پالسمای بیوشیمیایی های شاخص
 هایشاخص بر شده ایجاد اتتأثیر نباید هرچند ؛باشد

 در بیشتری مطالعات باید و گرفت نادیده را آنزیمی
 هایشاخص جنستئین، اترـتأثی نـبی اطـارتب هـزمین

 بهبودی در بتواند تا گیرد انجام اسپرم کیفیت و آنزیمی
 و اسپرم بلندمدت و مدت کوتاه نگهداری هایروش

 کند. کمک ماهیان در مصنوعی لقاح کارایی افزایش
 باید که دارد کیدأت نکته این بر حاضر مطالعه همچنین

 در استروژنی ترکیبات باالی هایغلظت وجود عدم از
 و اسپرم کیفیت حفظ منظور به ماهی غذایی هایجیره

  د.کر حاصل اطمینان مثل تولید در موفقیت
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