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 چکیده

 با بود. میگوهاهای استروئیدی همولنف میگوی وانامی بتا استرادیول بر پارامترهای متابولیکی و هورمون 17نقش هورمون  بررسی مطالعه این از هدف

 ,E0, E20, E40گرم هورمون بر ازای هرکیلوگرم غذای تجاری مولدین )میلی 60و  40،  20سطوح صفر )کنترل(،  گرم 18/40±46/2وزن  میانگین

E60دند. نتایج نشان داد تکرار( جایابی ش 2تیمار )هر یک با  4میگو در  80پس از سازگاری با شرایط محیطی تعداد  .کردند دریافت روز 25 مدت ( به

نداشت  وجود توجهی قابل تغییرات بررسی، مورد پارامترهای اکثر پالسما در پروتئین و هموسیانین جز کنترل به تیمارهای آزمایشی و درکه 

(05/0P>).  بیشترین میزان پروتئین، کلسترول و گلوکز در تیمارE40  گرم بر دسیمیلی 78/80±35/4و  65/97±70/8، 22/7±30/0بترتیب برابر-

نداشت  داریمعنی آماری تفاوت( E40 تیمار جزء به) آزمایشی تیمارهای دیگر با کنترل تیمار بین استروئیدی های هورمون مقدار دست آمد.هلیتر ب

(05/0P>).  تیمار  گرم هورمون بر ازای هرکیلوگرم غذایمیلی 40توان گزارش داد که افزودن میبر اساس نتایج( تجاری مولدینE40 باعث تحریک )

 شود.های هورمونی میگوی وانامی میبیشتر فعالیت

 .یدیاستروئ هایآرام، همولنف، هورمون یانوساق یدسف یگویم کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

میگوی وانامی با نام عمومی میگوی پا سفید 

(Whiteleg shrimp میگوی سفید غربی و میگوی ،)

( و نام Pacific white shrimpسفید اقیانوس آرام )

در حال حاضر  Litopenaeus Vannameiعلمی 

رتبه اول پرورش در ایران را به خود اختصاص داده 

-تفاده از میگوی وانامی در کارگاهیای اساست. از مزا

های تکثیر و پرورش تحمل محدوده وسیع شوری، 

مقاومت به تراکم باال، رشد سریع و مقاومت باال به 

(. Machado-Tamayo, 2006باشد )استرس می

این گونه توانایی زیادی به تکمیل چرخه زندگی خود 

و در  مرحله بلوغ در شرایط پرورش دارد و رسیدن به

 رسد.استخرهای پرورشی به بلوغ جنسی می

-پوستان کامالً با آنریز سختسیستم غدد درون

شود متفاوت است و هنوز داران دیده میچه در مهره

خوبی شناسایی های درگیر در آن بهکلیه مکانسیم

( واقع در X)اندام  مجموعه غده سینوسینشده است. 

ریز درونغده عنوان های چشمی بهدو طرف پایه

 ,Chang) پوستان استدر سخت یاصل عصبی

( و مشابه فعالیت پیچیده عصبی ترشحی 1992

 Reddyداران است )هیپوفیز در مهره -هیپوتاالموس

and Ramamurthi, 1999 .)ها هورمون در این غده

تنظیم برای همولنف در  و به ترشحسنتز، ذخیره 

 د. کنمختلف کمک می یفرآیندهای متابولیک

های غیر پپتیدی با استروئیدها گروهی از هورمون

عملکرد تولیدمثلی هستند که به اشکال مختلف 

همچون پروژسترون، استرادیول، استرون، تستوسترون 

پوستان شناسایی شده که در تخمدان در سخت

 ,Kanazawa and Teshimaشوند )ساخته می

پوستان هپاتوپانکراس یک اندام (. در سخت1971

داران است که نقش مهمی در یبه به کبد در مهرهش

سازی ایفا های استروئیدی و زردهکاتابولیسم هورمون

-طور بیولوژیکی در سختکند. استروئیدها بهمی

پوستان فعال هستند و در بافت تخمدان میگو در 
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 Fairs etاند )سازی یافت شدهمراحل مختلف زرده

al, 1990 که تکامل (. محققین اظهار داشتند

پوستان ممکن ها در سختتخمدان و بلوغ اووسیت

های استروئیدی مشابه در ماهیان است توسط هورمون

استخوانی و دوزیستان تنظیم گردند. در تکمیل این 

گونه بیان شده است که اندام ماندیبوالر مطالب این

پوستان، استروئیدها و تریپنوئیدها را سنتز و سخت

ممکن است نقش کلیدی در  نمایند کهترشح می

 تحریک تخمدان داشته باشند. 

منظور افزایش های اخیر محققین بهدر سال

عملکرد تولیدمثل با کمترین میزان استرس و کاهش 

های تولیدمثلی در طول دوره تخمریزی از محرک

-جیره غذایی مولدین خرچنگ و میگو استفاده می

رکیب نمایند. برخی از گزارشات در ارتباط با ت

-پوستان وجود دارد که میها به غذای سختهورمون

توان به، افزودن متیل فارنسوات به پلت غذایی برای 

  Procambarus clarkiiسازی خرچنگ القاء زرده

(Laufer et al., 1998استفاده از پیش ،) ساز

ها برای تحریک بلوغ نهایی تخمدان پروستاگالندین

، بکارگیری (Yano, 2000میگوی آب شیرین )

هیدروکسی پروژسترون به غذا برای  -آلفا 17هورمون 

 Chasmagnathusارتقاء عملکرد تولیدمثل خرچنگ 

granulata (Zapata et al., 2003 و همچنین به )

 -آلفا 17های استروئیدی )مطالعه افزودن هورمون

بتا  17هیدروکسی پروژسترون، تستوسترون، 

ای البستر استرادیول و پروژسترون( به غذ

Panulirus interruptus  ( اشاره کردNan et al., 

2015 .) 

در بیشتر مطالعات انجام شده ارزیابی میزان 

عملکرد تولیدمثل از جمله طول دوره تخمریزی، 

-گیری کرده، تعداد تخم ریختهتعداد مولدین جفت

اندازی و غیره گشایی، تناوب پوستشده، درصد تخم

که، مطالعه ه است در حالیمورد توجه قرار گرفت

مکانسیم درونی تولیدمثل میگو )تغییرات متابولیکی و 

تواند ما را در هورمونی( پس از قطع پایه چشم می

درک بهتر رسیدگی جنسی در میگوهای ماده کمک 

(. در این پژوهش 1393نماید )آدینه و همکاران، 

عالوه بر قطع یکطرفه پایه چشمی مولدین ماده، از 

گرم میلی 60و  40، 20مختلف صفر )کنترل(، سطوح 

هورمون در جیره غذایی استفاده شد. هدف از این 

مطالعه، بررسی میزان تاثیر استفاده خوراکی از 

بتا استرادیول بر پارامترهای متابولیکی و  17هورمون 

 هورمونی همولنف میگوی مولد وانامی بود.

 

 هامواد و روش

 اینآماده سازی میگوها و قطع پایه چشمی: 

آزمایش در کارگاه تولید میگوی سنتدرفت واقع در 

بندر جاسک استان هرمزگان انجام شد. میگوهای 

گرم از مخازن  18/40±46/2ماده با میانگین وزنی 

سازی به مخازن تکثیر مولدین انتقال یافتند و ذخیره

ن مخازن روز در ای 5مدت برای سازگاری آنها به

نگهداری شدند. برای انجام قطع یکطرفه پایه چشمی 

میگوهای ماده وسایل همچون ساچوک صید میگو، 

قیچی لبه پهن، چنگک نگهدارنده پایه چشم، مخزن 

نیک( تهیه گردید. بعد از تولید حرارت )کپسول پیک

های چشمی میگو با صید میگو، سریعاً یکی از پایه

ه میانی توسط قیچی داغ چنگک نگه داشته و از ناحی

گردید. برای جلوگیری از وقوع عفونت شده قطع 

-سازی شده استفاده احتمالی از محلول بتادین رقیق

 2تیمار )هر یک با  4قطعه میگوها در  80شد. تعداد 

تانک نگهداری مولدین مدور و  4تکرار( جایابی شدند. 

لیتر توسط قاب  1500سیاه رنگ با حجم آبگیری 

)چهارچوب آن از تخته چوبی و پوشش آن از گونی 

کیسه گونی( به دو قسمت تقسیم شدند. اتاق 

روز تاریک و آرام بود نگهداری میگوها در طول شبانه

گونه استرسی به آنها وارد نشود. آب مصرفی تا هیچ

 27گرم در لیتر، دمای  32تا  30مخازن دارای شوری 

بود.  12/8ا ت 84/7اچ پی و گرادسانتیدرجه 30تا 

تعویض آب روزانه دو دفعه در روز )هر بار در حدود 

 شد. انجام  درصد( 70

 همراه مصرف خوراکی هورمون:تغذیه مولدین به

غذای تجاری از شرکت خوراک آبزیان حاتمی )استان 
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بندرعباس، شهرک صنعتی  -هرمزگان، جاده میناب

درصد،  33تیرور( با ترکیب تقریبی پروتئین خام 

 14درصد، خاکستر  4درصد، فیبر خام  8ی خام چرب

بتا  17درصد تهیه شد. هورمون  10درصد و رطوبت 

-تهیه و به Sigma Alderichاسترادیول از شرکت 

روز به جیره تجاری افزوده شد. تیمارهای  25مدت 

بترتیب شامل  صفر  E0, E20, E40, E60آزمایشی 

ازای گرم هورمون بر میلی 60و  40، 20)کنترل(، 

هرکیلوگرم غذای تجاری مولدین بود. هورمون با 

سازی توسط الکل استفاده از روش استاندارد خشک

(Alcohol Dry Method ) به غذا اضافه شد )علم

منظور مقدار هورمون مورد نیاز (. بدین1385دوست، 

گرم توزین  0001/0توسط ترازوی دیجیتالی با دقت 

کامالً حل شد. محلول درجه  96و در الکل اتیلیک 

صورت یکنواخت روی غذا اسپری الکلی هورمون به

سازی شرایط غذایی، غذای میگوها شد. برای یکسان

در تیمار کنترل با الکل بدون افزودن هورمون مخلوط 

گردید. بعد از تبخیر کامل الکل موجود در غذا )حدود 

ساعت(، غذا جمع آوری و در طول دوره آزمایش  24

گراد یخچال نگهداری شد. در سانتیدرجه 4 در دمای

طی دوره رسیدگی جنسی به میگوها عالوه بر غذای 

تجاری حاوی سطوح مختلف هورمون از غذای تر 

مانند اسکوئید، آرتمیا و کرم خونی استفاده شد. 

وعده انجام  4درصد وزن بدن در  15تغذیه میگوها 

اری صبح از غذای تج 6شد. اولین وعده غذایی ساعت 

صبح  11حاوی هورمون، دومین وعده غذایی ساعت 

از اسکوئید قطع قطع شده، سومین وعده غذایی 

از آرتمیای بالغ و کرم خونی و چهارمین  17ساعت 

از غذای تجاری حاوی  22وعده غذایی ساعت 

 هورمون استفاده شد.

و فاکتورهای بیوشیمیایی  سنجش هورمون

سرسرنگ شماره همولنف توسط انسولین با  همولنف:

از سینوس شکمی در فاصله بین سفالوتراکس و  26

اولین بند شکمی خارج شد. برای سنجش هورمون و 

برخی از فاکتورهای متابولیکی سرم، جداسازی پالسما 

 g 1500دقیقه در دور  7مدت توسط سانتریفیوژ به

دار های پالستیکی دربانجام شد. سپس سرم به لوله

 -80نتقل و در فریزر با دمای گذاری شده مشماره

گیری پارامترهای مورد گراد تا زمان اندازهسانتیدرجه

های نظر نگهداری شدند. تعیین مقادیر هورمون

بتا استرادیول، تستوسترون و  17استروئیدی )

با  Radioimmunassayپروژسترون( به روش 

استفاده از دستگاه گاماکانتر و به کارگیری کیت 

Immunotech ( انجام شدMigaud et al., 2004 .)

-گلیسرید با استفاده از کیتمقادیر کلسترول و تری

 -های شرکت پارس آزمون )ایران( و با روش آنزیمی

 کالریمتری مورد سنجش قرار گرفت. فعالیت

و  Maggioniآگلوتیوتیک به روش ارئه شده 

گیری شد. هموسیانین بر ( اندازه2004همکاران )

( با دستگاه 2001و همکاران ) Adachiاساس روش 

گیری نانومتر اندازه 340اسپکتروفتومتر با طول موج 

گیری پروتئین کل همولنف به روش بیورت شد. اندازه

(. در این روش Shi et al., 2006استفاده شد )

ها در شرایط قلیایی با پیوندهای پپتیدی پروتئین

ارغوانی های مس دو ظرفیتی ایجاد کمپلکس آبی یون

گیری شد. نانومتر اندازه 546کند که در طول موج می

(، غلظت گلوکز 1983و همکاران ) Kunstطبق روش 

با کیت پارس آزمون و با دستگاه  روش رنگ سنجی به

نانومتر مورد  546اسپکتروفتومتر با طول موج 

 سنجش قرار گرفت.

 آنالیز از هاداده تحلیل و برای تجزیه آنالیز آماری:

 مقایسه و( Anova one way) طرفهیک اریانسو

 95 اطمینان سطح در دانکن آزمون از هامیانگین

 16نسخه SPSS  افزار ( توسط نرمP<0.05درصد )

 صورت Excel 2010در  نمودارها استفاده شد. رسم

 .گرفت

 

 نتایج 

 1آنالیز فاکتورهای متابولیکی همولنف در جدول 

 هموسیانین بین تیمارهایآورده شده است. مقدار 

داری داشت مختلف آزمایشی تفاوت آماری معنی

(05/0>P بیشترین میزان آن در تیمار کنترل ،)
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مول بر لیتر( و کمترین مقدار آن میلی 16/0±15/3)

مول بر لیتر( بدست میلی 18/0±68/1) E20در تیمار 

آگلوتیوتیک بین تیمار کنترل با دیگر  آمد. فعالیت

-تفاوت معنی( E20جزء تیمار تیمارهای آزمایشی )به

(، کمترین مقدار این فاکتور <05/0Pداری نداشت )

-دست آمد. تریه( ب77/10±00/256) E20در تیمار 

گلیسرید بین تیمارهای مصرف هورمونی و تیمار 

-( بهP<05/0داری داشت )کنترل اختالف معنی

که بیشترین میزان آن در تیمار کنترل برابر طوری

یتر به ثبت رسید. لگرم بر دسیمیلی 32/7±73/45

دست آمد هب E40بیشترین مقدار کلسترول در تیمار 

و اختالفی بین دیگر تیمارها مشاهده نشد 

(05/0P> مقدار پروتئین بین همه تیمارهای .)

( P<05/0داری داشت )آزمایشی تفاوت آماری معنی

ترتیب در هکه بیشترین و کمترین آن بطوریبه

لیتر( گرم بر دسیمیلی 30/0±22/7) E40تیمارهای 

لیتر( بدست گرم بر دسیمیلی 32/0±39/4) E60و 

برابر  E40آمد. بیشترین میزان گلوکز در تیمار 

لیتر و کمترین آن در گرم بر دسیمیلی 35/4±78/80

-گرم بر دسیمیلی 38/40±90/1تیمار کنترل برابر 

 لیتر به ثبت رسید.  

بتا  17استروئیدی )های مقدار هورمون

 2استرادیول، پروژسترون و تستوسترون( در جدول 

تفاوت  بتا استرادیول 17آورده شده است. مقدار 

آماری بین تیمارهای مختلف آزمایشی دار معنی

که بیشترین مقدار این طوریبه (P<05/0داشت )

نانوگرم بر  E40 (04/0±12/1هورمون در تیمار 

 E60 (09/0±85/0لیتر( و کمترین آن در تیمار میلی

لیتر( بدست آمد. پروژسترون بین نانوگرم بر میلی

( E40جزء تیمار تیمارهای آزمایشی و کنترل )به

(. <05/0Pداری نداشت )اختالف آماری معنی

بیشترین و کمترین مقدار این هورمون در تیمارهای 

نانوگرم  48/0±045/0ترتیب برابر هب E40کنترل و 

-هلیتر بنانوگرم بر میلی 25/0±07/0لیتر و بر میلی

، مقدار تستوسترون E40جزء در تیمار دست آمد. به

(. <05/0Pشت )دار ندابین تیمارها تفاوت معنی

برابر   E40کمترین مقدار این هورمون در تیمار 

 دست آمد. هلیتر بنانوگرم بر میلی 03/0±38/0

 

 بحث 

قطع یکطرفه پایه چشمی مولدین ماده میگو در 

های محصور تکنیکی قابل استفاده برای محیط

-باشد. در سالها میتحریک بلوغ جنسی در کارگاه

تسریع در روند تولیدمثل از های اخیر محققین برای 

 .یولبتا استراد 17شده با سطوح مختلف هورمون  یهتغذ یوانام یگویهمولنف م یکیلمتابو یپارامترها یسهمقا -1جدول 

 تیمارها

 همولنف
E0 )کنترل( E20 E40 E60 

 a 16/0±15/3 c 18/0±68/1 b 16/0±27/2 bc 21/0±98/1 (mmol/Lهموسیانین )
 a 35/22±39/512 b77/10±00/256 a 02/22±84/512 a 81/13±69/500 (Titreآگلوتیوتیک ) فعالیت

 a 32/7±73/45 b 06/6±17/32 ab 71/4±32/34 ab 69/5±20/35 (mg/dlگلیسرید )تری
 b 64/5±87/73 b 94/6±29/60 a 70/8±65/97 b 91/8±41/61 (mg/dlکلسترول )
 c 19/0±02/5 b 23/0±97/5 a 30/0±22/7 d 32/0±39/4 (mg/dlپروتئین )

 c 90/1±38/40 c 02/1±46/40 a 35/4±78/80 b 08/3±73/70 (mg/dlگلوکز )

 (.P<05/0) است یشیآزما یمارهایت ینب دارینشان از تفاوت معن یفمشابه در هر رد یرحروف غ

 
 .یولبتا استراد 17شده با سطوح مختلف هورمون  یهتغذ یوانام یگویم یداستروئ هایهورمون یانگینم یسهمقا -2جدول 

 هورمون

 تیمار

 بتا استرادیول 17

 لیتر(میلی)نانوگرم بر 

 پروژسترون

 لیتر()نانوگرم بر میلی

 تستوسترون

 لیتر()نانوگرم بر میلی

E0 )کنترل( bc08/0±92/0 a04/0±48/0 a06/0±51/0 
E20 ab12/0±05/1 a04/0±45/0 a04/0±52/0 
E40 a04/0±12/1 b07/0±25/0 b03/0±38/0 
E60 c09/0±85/0 a04/0±38/0 ab05/0±44/0 

 (.P<05/0) است یشیآزما یمارهایت ینب دارینشان از تفاوت معن یفمشابه در هر رد یرحروف غ
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-صورت خوراکی و تزریقی استفاده میها بههورمون

کنند. در این مطالعه، عالوه بر قطع پایه چشم از 

بتا استرادیول خوراکی در  17سطوح مختلف هورمون 

جیره مولدین جنس ماده استفاده شد. پایان دوره 

آزمایش همولنف استخراج و پارامترهای متابولیکی و 

صورت مونی مورد ارزیابی قرار گرفت. همولنف بههور

حدواسط در انتقال مواد و ترکیبات بیوشیمیایی از 

هپاتوپانکراس به تخمدان در طی دوره گامتوژنز عمل 

برای  بنابراین(، Fatima et al., 2013کند )می

های سنجش مقادیر پارامترهای متابولیکی و هورمون

ده نمود. مقدار توان از آن استفااستروئیدی می

هموسیانین و پروتئین بین تیمار کنترل و دیگر 

بتا  17تیمارهای آزمایشی مصرف خوراکی هورمون 

داری داشت. بیشترین استرادیول تفاوت آماری معنی

میزان هموسیانین در تیمار کنترل و بیشترین مقدار 

 دست آمد. هموسیانینهبE40 پروتئین در تیمار 

دپایان است که وظیفه اصلی آن بن در تنفسی پروتئین

باشد که های بدن میحمل اکسیژن به سمت سلول

 Paul andتوانایی تنظیم فشار اسمزی را دارد )

Pirow, 1998( در تحقیقی .)Chiu et al., 2006 )

مول دوپامین  10 -8و  10 -7، 10 -6با تزریق دوزهای 

نشان دادند که میزان پروتئین و هموسیانین 

میگوهای وانامی نسبت به تیمار شاهد )تزریق سرم 

-فیزیولوژی( افزایش یافت. دلیل مغایرت در این یافته

تواند وجود و عدم وجود قطع پایه چشمی، نوع ها می

و روش مصرف هورمون، اندازه و نوع گونه میگو باشد. 

ها هستند پوستان چربید مهم در سختیکی از  موا

های که نقش اساسی در متابولیسم و دیگر فعالیت

فیزیولوژیک از جمله مصرف انرژی در تخمدان و 

سازی دارند همچنین منبع انرژی در فرآیند زرده

(Nan et al., 2015 کلسترول منبع اصلی در .)

سازی ایفا ها است و نقش مهمی در فرآیند زردهچربی

کنند. کلسترول یکی از فاکتورهای مهم در ارتقاء می

بلوغ تخمدان میگوها که توسط هپاتوپانکراس جذب و 

های خونی به درون تخمدان انتقال از طریق لنفوسیت

 ,.Wouters et alیابد )جا تجمع مییافته و در آن

عنوان جزئی از پوستان کلسترول به(. در سخت2001

ساز وان ماده پیشعنغشاء سلولی و همچنین به

-های استروئیدی نقش ایفا میو هورمون Dویتامین 

دست ه(. مقادیر بKlaoudatos et al., 2004کند )

گلیسرید تفاوت آمده در میزان کلسترول و تری

دار آماری بین تیمارهای مختلف آزمایشی معنی

که بیشترین میزان آن در تیمارهای طورینداشت، به

E40 (70/8±65/97 و کنترل گرم در دسیلیمی )لیتر

دست آمد. هلیتر( بگرم در دسیمیلی 32/7±73/45)

( غلظت 2013و همکاران )  Fatimaای در مطالعه

پروتئین و چربی در همولنف، تخمدان، هپاتوپانکراس 

-Fenneropenaeus merguienو ماهیچه میگوی 

sis  وF. penicillatus  در طول دوره بلوغ تخمدان

بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که مقادیر مورد 

چربی و پروتئین در تخمدان هر دو گونه در زمان 

بلوغ تخمدان افزایش یافت که این نشان از عملکرد 

 باشد.تخمدان در جهت رسیدن به بلوغ می

عنوان منبع اصلی انرژی متابولیسمی گلوکز به

 Bonilla-Gómez etگیرد )مورد استفاده قرار می

al., 2012 غلظت گلوکز در همولنف با کمیت و .)

کیفیت کربوهیدرات موجود در غذا ارتباط دارد 

(Rosas et al., 2001 در این تحقیق، میزان گلوکز .)

بین تیمارهای کنترل و تیمارهای خوراکی هورمون 

(E40  وE60تفاوت آماری معنی )داری داشت، به-

 E40ار که بیشترین میزان آن در تیمطوری

دست آمد. آدینه و همکاران ه( ب35/4±78/80)

دقیقه بعد از تزریق  45الف( گزارش دادند که  1395)

گرم بر میلی 75/20±08/1هورمون، میزان گلوکز از 

لیتر گرم بر دسیمیلی 14/75±29/3لیتر به دسی

تواند ناشی از افزایش افزایش یافت. افزایش گلوکز می

-آزادکننده هایپرگلیسمیک در سختفعالیت هورمون 

 پوستان باشد.

های فولیکولی نقش پوستان، سلولدر سخت

سازی را اصلی در ترشح هورمون تحریک کننده زرده

گیرد دارند که در نتیجه آن بلوغ تخمدان صورت می

(Van, 1992به .)های رسد که سلولنظر می
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کنند و تولید می GnRHطور موضعی فولیکولی به

صورت درون ریز دوتروپین موضعی ممکن است بهگنا

و یا برون ریز در تحریک بلوغ تخمدان و تخمریزی 

 ,.Ngernsoungnern et alنقش داشته باشد )

(. در مطالعه حاضر عالوه بر اعمال قطع پایه 2008

بتا  17چشمی، افزودن سطوح مختلف هورمون 

استرادیول به غذای میگوها باعث افزایش مقادیر 

در تیمارهای آزمایشی ت آمده از این هورمون بدس

E40  وE20  شد. با افزایش مقدار این هورمون به غذا

( در گرم هورمون بر ازای هرکیلوگرم غذامیلی 60)

همولنف  بتا استرادیول 17میزان هورمون  E60تیمار 

منفی این دوز  کاهش یافت که این امر نشان از اثر

بتا استرادیول و  17در آزمایشی نقش باشد. می

پروژسترون بر عملکرد تولیدمثل خرچنگ آب شیرین 

(Cherax albidus)  با استفاده از ویتیلوژنین به

عنوان بیومارکر بررسی شد. تزریق استرادیول باعث 

افزایش رونوشت ویتیلوژنین در هپاتوپانکراس شد و 

ین در تزریق پروژسترون باعث افزایش غلظت ویتیلوژن

(. اگرچه Coccia et al., 2010همولنف گردید )

دهد که این دو اطالعات بدست آمده نشان می

هورمون بر سنتز ویتیلوژنین از مسیرهای مختلف اثر 

که شرایط اند اما باید توجه داشت تا زمانیگذاشته

ها فراهم نشود عملکرد مطلوب برای فعالیت هورمون

های مطالعه تاثیر هورمونآنها اثر قابل قبولی ندارد. 

Iهیدروکسی پروژسترون، هورمون جوان  -بتا 17 I I 

(Juvenile Hormone III )و همچنین ضد دوپامین 

-8، 10-8با دوزهای بترتیب ( Spiperone)اسپیپرون 

مول از طریق ترکیب با غذا و تزریق در   10-7و  10

باعث  Chasmagnathus granulateخرچنگ 

گنادوسوماتیک تخمدان در فصل افزایش شاخص 

( Zapata et al., 2003تابستان و بهار گردید )

بنابراین رشد تخمدان نشان از مناسب بودن شرایط 

 باشد. زیستی و هورمونی می

-پروژسترون نقش مهمی در تولیدمثل بازی می

کند و تحقیقات نشان داده است که پروژسترون در 

یابد میسازی افزایش مرحله نزدیک به زرده

(Subramoniam, 2000 در این آزمایش کمترین .)

های پروژسترون و دست آمده از هورمونهمقادیر ب

-مشاهده شد. به E40تستوسترون در تیمار آزمایشی 

دلیل هتواند بها میهر حال علت کاهش این هورمون

ها در طی بلوغ تخمدان تغییر در دیگر انواع کلسترول

 Nan et(. در تحقیقی )Chen et al., 2014باشد )

al., 2015های ( نشان دادند که افزودن هورمون

 Panulirusاستروئیدی به غذا البستر خاردار 

interruptus  باعث کاهش هورمون پروژسترون شد

مول  10-7تزریق که همسو با مطالعه حاضر است. 

بتا هیدرواکسی پروژسترون باعث رشد و  17هورمون 

 Oziotelphusaseبلوغ تخمدان خرچنگ 

nexsenex توان اظهار داشت که میشد بنابراین می-

پوستان توان از این هورمون برای تحریک سخت

(. Reddy et al., 2006تجاری استفاده نمود )

همچنین در مقایسه بین تیمار اعمال قطع پایه 

چشمی و تیمارهای تزریق سطوح مختلف هورمون 

به تنهایی  اواپریم مشخص شد که تزریق هورمون

تواند باعث تکامل و رسیدگی کامل جنسی نمی

میگوی وانامی شود و برای افزایش کارایی تکثیر بهتر 

است عمل قطع پایه چشمی و مصرف هورمون باهم 

های ب(. هورمون 1395انجام شود )آدینه و همکاران، 

کننده از تولیدمثل در پایه چشم اثر منفی بر ممانعت

گذارد که با قطع یکطرفه پایه عملکرد تولیدمثل می

های اخیر یابد. در سالچشمی این اثر کاهش می

تحقیقات انجام شده برای تسریع در روند تولیدمثل 

های بیشتر به استفاده تزریقی از انواع هورمون

-کننده تولیدمثل معطوف شده است در حالیتحریک

که در این مطالعه به بررسی اثرات مصرف خوراکی 

در جیره غذایی مولدین ماده میگوی وانامی هورمون 

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 

 گیرینتیجه

محققین در مطالعات متعددی تاثیر مثبت تزریق 

های مختلف استروئیدی بر تحریک بلوغ هورمون

-اند اما به نظر میی را ثبت کردهتخمدان و تخمریز
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رسد بهتر است برای کاهش استرس در کارگاه تکثیر 

صورت خوراکی استفاده شوند. نتایج هها بمونهور

متابولیکی حاصل از مصرف خوراکی سطوح مختلف 

بتا استرادیول نشان داد که بین  17هورمون 

داری وجود تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی

دارد. بررسی مقادیر هورمونی بدست آمده نشان از 

 گرممیلی 40اثربخش بودن مصرف خوراکی به میزان 

هورمون بر ازای هرکیلوگرم غذای تجاری مولدین 

تر باشد، اما برای دستیابی به نتایج دقیق و جامعمی

های مختلف گردد استفاده از هورمونپیشنهاد می

کننده تولیدمثل، نوع غذای مصرفی )انواع تحریک

غذای تر و خشک(، اندازه و مرحله پوست اندازی 

ین مورد بررسی میگو، مدیریت شرایط نگهداری مولد

 قرار گیرد. 

 

 تشکر و قدردانی

این مقاله با حمایت مالی دانشگاه گنبد کاووس انجام 

شده است. نگارنده از زحمات کارشناسان کارگاه 

تکثیر میگوی سنتدرفت بندر جاسک تشکر و قدردانی 

 را دارد.
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Abstract  
The purpose of this study was to find the role of 17 beta-estradiol on metabolic parameters and steroid hormones 

of Litopenaeus vannamei hemolymph . Shrimp with an average weight of 40.18±2.46 g received 0, 20, 40 and 

60 mg/kg levels (E0, E20, E40 and E60) in the diet for 25 days. After adaptation to the rearing conditions, 80 

shrimps were placed in 4 treatments (each with 2 replications). The results showed no significant changes in the 

majority of the parameters analyzed, except for the Haemocyanin and protein in the plasma (P>0.05). The 

highest protein, cholesterol and glucose levels in E40 treatment were 7.22±0.30, 97.65±8.70 and 80.78±4.35 

mg/dL, respectively. There was no significant difference in the amount of steroid hormones between treatments 

with other treatments (except E40 treatment) (P>0.05). Based on the results, it can be reported that adding 40 

mg of hormone to broodstock commercial feed improves hormonal activities of L. vannamei.  

Keywords: Pacific white shrimp, Hemolymph, Steroid hormones.

 


