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الخالصة

استخدام ثالثة انواع من اليرمونات وىي ىرمون luteinizing hormone releasing

 ) LHRH-A2) hormone–A2بمقادير جرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام /كغم وخميط من

ىرمون LHRH-A2بمقادير جرع ( )01, 01 ,01ميكروغرام/كغم مع )Dom( Domperidone
بجرعة مقدارىا  5ممغم/كغم ومستخمص الغدة النخامية ألسماك الكارب ( )PECبمقادير جرع ()4, 3

ممغم/كغم لدراسة تأثير نوع اليرمون ومقدار الجرعة المستخدمة في مستوى ىرمونات الجونادوتروبين
المفرزة من الغدة النخامية إلناث اسماك الكارب الشائع  Cyprinus carpioخالل عمميات التمقيح

االصطناعي .قيست تراكيز ىرمونات  )LH,FSH( GtHsباستخدام طريقة  ELISAوعدة التحاليل

الجاىزة في بالزما الدم لمعينات التي اخذت من المضيق الذنبي لألسماك في االوقات ()00, 6, 0

ساعة بعد الحقن لألسماك التي عوممت بيرمون  LHRH-A2والخميط اليرموني و(  )8, 6, 0ساعة

أن مستوى ىرمونات الجونادوتروبين
لألسماك التي عوممت بمستخمص الغدة النخامية .وأظيرت النتائج ّ
 FSH( GtHsو )LHكانت منخفضة في االسماك التي عوممت بيرمون  LHRH-A2وحده او

 Dom+ LHRH-A2لكل الجرع المستخدمة وان مستوى ىرمونات الجونادوتروبين كانت اعمى في
االسماك التي عوممت بمستخمص الغدة النخامية بالجرع  0و  4ممغم/كغم وان مستويات الFSH
و LHكانت في الجرعة  4ممغم/كغم اعمى من مستوياتيا في الجرعة  0ممغم /كغم.

كممات مفتاحية :ىرمونات الجونادوتروبين ,الكارب الشائع ,ىرمون  ,LHRH-A2مستخمص الغدة النخامية.

المقدمة

التنظيم اليرموني العصبي إلفر ِاز ىرمونات الجونادوتروبين ) gonadotropin (GtHبواسطة

ِ
اليورمون المحرر لميرمونات المغذية لممناسل (GnRH) Gonadotropin-releasing hormone

منع اطال ِ
فعالة جداً إلحداث
والدوبامين ) Dopamine (DAالذي يعمل عمى ِ
ق  GtHأعطت تقنية ّ
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ِ
اسماك التربية ( )Peter, 1982وىذا يتضمن الحقن في التجويف البريتوني
التبويض في العديد ِم ْن
 intraperitonealاو في العضالت  intramuscularلنظير اليرمون المحرر لميرمونات المغذية
لممناسل ( )GnRHعمى وجو الخصوص ألسماك السالمون ([D-Arg6, Pro9 NET] )sGnRH-A

او ىرمون LHRH-A [D-Ala6, Pro9Net]-مع مضاد الدوبامين ) pimozide )PIMاو
( )DOMإلزالة تأثير الدوبامين الذي يمنع افراز ىرمونات الغدة النخامية ( Lin et al., 1988; Peter
 )et al., 1991ىذا الخميط حفز افراز ىرمونات الغدة النخامية  GtHبشكل جيد في السمك الذىبي

Chang and Peter, 1983; Sokolowska et al., ( Carussius goldfish aurutus
 )1984واسماك الكارب الشائع (Lin et al., 0888; Peter et al., 1988( Cyprinus carpio
واسماك القط االفريقي  )Goos et al., 1987( (Burchell, 1822) Clarias gariepinusوىذه
الطريقة من استعمال الخميط من  GnRHاو  LHRH-Aمع مضاد الدوبامين ) )PIMاو( )DOMألجل

احداث التبويض في االسماك المرباة سميت بطريقة  (Peter et al., 1988) LinPeىذه التقنية اعدت

بشكل خاص ألسماك السممونيات والشبوطيات فضالً عن عدد من اسماك المياه العذبة المرباة االخرى
وحصمت استجابات ممتازة (.)Lin and Peter, 1996; Peter and Yu, 1997
الدوبامين ,haloperidol
استخدمت ِع ّدة انواع من نظائرَ GnRH-asمع العديد من مضادات
َ
 pimozideأو  metoclopramideإلح ـداث التبوي ـ ـ ـ ـ ـ ـض بنـجاح ( ;Arabaci et al., 2004

النخامية ألسماك
 .)Mikolajczyk et al., 2004;Brzuska, 2004استعم َل مربو االسماك الغدة
َ
الكارب ( )CPEوىذا ما از َل مستخدماً ,خصوصاً لمجموعة اسماك الكارب اليندي والكارب الصيني والكارب
الشائع ) .(Park et al., 1994; Lam, 1983استُ ِ
عممت نظائر ىورمون)luteinizing )LHRH-a

 hormone releasing hormone-analogueفائق النشاط ] [des-Gly10D-Ala6و LHRH
ِ
لمكثير من االسماك المرباة بشكل تجاري
النيائي وتوقيت التبويض
 Ethylamideبنجاح إلحداث النض ِج
ِ

( .)Donaldson and Hunter, 1983; Park et al., 1997الطرائق التقميدية المستخدمة في
التفقيس االصطناعي لالسماك المرباة تعتمد عمى الحقن بيرمون ( (LHمن عدة مصادر ,من ضمنيا
مستخمص الغدة النخامية الخام السماك الكارب الشائع و) (LHالمنقى بصورة جزئية من االسماك
وجونادوتروبين الثدييات خاصة (HCG) (Lam 1683; Human chorionic gonadotropin
.Donaldson and Hunter 1983; Peter et al ., 1988

تأتي أىمية الدراسة في استخدام ىرمونات جديدة ومعرفة تأثيرىا عمى الفعالية التكاثرية لألسماك من خالل
قياس مستويات ىرمونات  GtHsفي الدم ,وبالتالي تعيين نوع اليرمون ومقدار الجرعة المؤثرة التي ستستخدم
في التكثير االصطناعي ألسماك الكارب.

مواد و طرق العمل
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جمبت أُميات االسماك من محطة استزراع االسـماك الخاصـة بمركـز عمـوم البحـار فـي موسـم التكثيـر,

ع ـام  0100ونقمــت الــى مفقــس مركــز عمــوم البحــار ووضــعت فــي اح ـواض حضــانة األميــات داخــل المفقــس,
أجري فحص أولي لغرض تمييز الجنس وتحديد الحالة النضجية لألسماك وسالمتيا من الجروح.
بمغ عدد االسماك المستخدمة في الدراسة الحالية ( )57سمكة منيا ( )78انثى و( )05ذكـ ار وتراوحـت
اوزانيــا بــين  611الــى  0711غــم بمعــدل ( )0000غــم واطواليــا بــين  01و 74ســم بمعــدل ( )41.00ســم.

وضــعت ال ــذكور ف ــي احـ ـواض منفص ــمة ع ــن االن ــاث وعمم ــت بعالم ــة خاص ــة .اس ــتعممت م ــادة MS-222

بتركيز 1.0غم\ لتر كمادة مخـدرة اسـتخدمت قبـل اجـراع عمميـة الحقـن اليرمـوني ))Akcay et al., 2004
وعنــد اخــذ عينــات الــدم لغــرض تســييل عمميــة الحقــن وعمميــة أخــذ الــدم مــن االســماك الحيــة ولتجنــب تعرضــيا
لإلجياد بسبب كثـرة التـداول .اسـتخدمت ثالثـة انـواع مـن اليرمونـات فـي عمميـات الحقـن وىـي مسـتخمص الغـدة
النخاميـ ـ ـ ـة  P Gبج ـ ـ ــرعتين( )0 ,4ممغ ـ ـ ــم  /كغ ـ ـ ــم وىرم ـ ـ ــون  LHRH-A2بـ ـ ـ ـثالث ج ـ ـ ــرع ()01, 01 ,01

ميكروغرام  /كغم وبثالث جرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام  /كغم بالنسبة ليرمون  ,LHRH-A2مع مضـاد
الدوبامين( )Domبجرعة مقدارىا  7ممغم/كغم.
تم ـت عمميــة الحقــن فــي المنطقــة تحــت الزعنفــة الظيريــة وفــوق الخــط الجــانبي .اخــذت عينــات الــدم مــن
االسماك قبل وبعد حقنيـا بـاليرمون بمـدة ( )00, 6 ,0سـاعة بالنسـبة لألسـماك المعاممـة بيرمـون (LHRH-

) A2والخمــيط Dom+ LHRH-A2و( )8,6 ,0س ــاعة لألســماك المعامم ــة بمســتخمص الغ ــدة النخامي ــة,
باستعمال حقن بالستيكية قياس  0سم 0تغرز في منطقة المضيق الذنبي .بعد الحصول عمى كمية مناسبة مـن
الـدم ووضــعيا فــي انابيـب اختبــار زجاجيــة ,تتـرك لمــدة  01دقيقــة لتـتجمط ثــم توضــع فـي جيــاز الطــرد المركــزي
 0711دورة  /دقيقــة مــدة  07دقيقــة وأخــذ ال ارشــح ووضــع فــي انابيــب ابنــدورف ســعة  1.7مــل وحفــظ بدرجــة
 -01م °بالتجميد لحين اكتمال جميع العينات وفحصيا.

اســتخدمت طريقــة االختبــار المنــاعي لمممــتص المــرتبط إنزيميـاً ) (ELISAفــي تقــدير مســتوى اليرمونــات

فـي الـدم عمـى طـول مـوجي  450نـانوميتر .كمـا اسـتعممت عـدة التحاليـل  kitالخاصـة بكـل ىرمـون  LHو

 FSHالمنتجة مـن قبـل شـركة ) (WUHAN EIAAB SCIENCEفـي قيـاس كـل ىرمـون اعتمـاداً عمـى

الطريقـة المعروفـة ) (ELISAباسـتخدام جيـاز .ELISA Readerأجريـت التحمـيالت االحصـائية باسـتخدام

البرن ــامج االحص ــائي ) (SPSSبطريق ــة اختب ــار تحمي ــل التب ــاين ) (ANOVAباتج ــاه واح ــد إليج ــاد أق ــل ف ــرق

اسـتُ ْخ ِرَج شـكل المنحنيـات القياسـية
معنوي ) (LSDلمعرفة وجود الفـروق المعنويـة بيـن المعـامالت المختمفـة .و ْ
باستخدام البرنامج  Curve Expertاالصدار  0.4ومنو تستخرج قيمة مستوى اليرمون في العينات.
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أظيرت النتائج َّ
أن االسماك المعاممة بيرمون  LHRH-A2وحده بالجرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام

 /كغم والخميط  + LHRH-A2الدومبريدون ( )Domبالجرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام/كغم لم تستجب
لمتحفيز اليرموني وبالتالي لم يكن اليرمون قاد ار عمى تحفيز االناث عمى االباضة ووضع البيض .وفي قبال
ذلك فان االسماك التي عوممت بمستخمص الغدة النخامية بالجرع  0و 4ممغم /كغم كانت استجابتيا %011
موضحة بالجدول (.)0

بمغ تركيز ىرمون  mIU/ mL 1.6 ±1.014 FSHبعد  0ساعة من الحقن عند استخدام الجرعة 01

ميكروغرام/كغم ,بينما بمغ تركيزه  mIU/ mL 1.56±1.06بعد مرور 6ساعات عمى الحقن وىو اعمى
من التركيز السابق في حين انخفض قميال الى mIU/ mL 1.00 ± 1.775بعد مرور  00ساعة عمى
الحقن.

ال توجد فروق معنوية في مستوى اليرمون بعد مرور ( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية

) .(P>0.05اما بالنسبة لمجرعة  01ميكروغرام/كغم فكان تركيز اليرمون 0.097 ± 0.245
 mIU/ mLبعد مرور  0ساعة عمى الحقن (وىو اقل من مستوى اليرمون في الجرعة 01ميكروغرام /كغم
عند الوقت نفسو) ليرتفع الى  mIU/ mL 1.65±1.404بعد مرور  6ساعات عمى الحقن وبمغ
 mIU/ mL 0.13±0.557بعد مرور 00ساعة عمى الحقن .ال توجد فروق معنوية في مستوى اليرمون
لمجرعة  01ميكروغرام/كغم مع مرور الوقت ( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية )(P>0.05
في حين ان مستوى اليرمون عند استخدام الجرعة  01ميكروغرام/كغم كان mIU/ mL1.040±1.165
عند الوقت  0ساعة بعد الحقن ارتفع المستوى ليصل الى mIU/ mL 0.444±0.677بعد مرور 6
ساعات وانخفض قميال الى  mIU/ mL 0.287±0.464بعد مرور  00ساعة عمى الحقن .ال توجد

فروق معنوية في مستوى اليرمون عند استخدام الجرعة  01مع مرور الوقت( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن

لمستوى المعنوية ) .(P>0.05أظيرت نتائج التحميل االحصائي عدم وجود فروق معنوية في مستوى
اليرمون بين الجرع الثالث في االوقات المختمفة بعد الحقن) .(P>0.05الجدول رقم ( .) 0
بمغ مستوى ىرمون mIU/ mL 1.07 ±1.51 LHفي الجرعة  01ميكروغرام/كغم بعد  0ساعة

عمى الحقن في ما ارتفع مستواه الى  mIU /mL 0.05±4.166بعد  6ساعات عمى الحقن .وبعد مرو
 00ساعة عمى الحقن كان مستواه  mIU/ mL 1.80 ±0.407منخفضا عن السابق واظيرت نتائج
التحميل االحصائي وجود فروق معنوية بين مستوى اليرمون في الوقت  0و  6ساعة بعد الحقن
) (P<0.05في حين لم تظير النتائج وجود فروق معنوية بين تركيز اليرمون بعد  0و  00ساعة وبين 6
و  00ساعة ليذه الجرعة.
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جدول ( :)0تأثير مقدار الجرعة المستخدمة من مستخمص الغدة النخامية وىرمون  LHRH-A2والخميط
+LHRH-A2الدومبريدون( )Domعمى كمية البيض المنتجة من االسماك بأطوال واوزان مختمفة.

وزى البيض  /وزى
االسواك (غن/كغن)

الطىل
(سن)

الىزى
(غن)

ًىع الهرهىى

هقدار الجرعت

41

1500

PG

 4هلغن  /كغن

وزى
البيض
(غن)
305

233

45

2250

PG

 4هلغن  /كغن

461

204

38

1000

PG

 4هلغن  /كغن

300

300

36.5

1000

PG

 4هلغن  /كغن

379

379

33

750

PG

 4هلغن  /كغن

90

120

48

2500

PG

 3هلغن  /كغن

418

16722

38

1000

PG

 3هلغن  /كغن

305

305

37.5

1000

PG

 3هلغن  /كغن

292

292

36

1000

PG

 3هلغن  /كغن

145

145

33

750

PG

 3هلغن  /كغن

60

80

42

1400

LHRH-A2

 10هيكروغرام  /كغن

0

41

1250

LHRH-A2

 10هيكروغرام  /كغن

0

41

1100

LHRH-A2

 10هيكروغرام  /كغن

0

40

1100

LHRH-A2

 20هيكروغرام /كغن

0

43

1500

LHRH-A2

 20هيكروغرام  /كغن

0

39

1100

LHRH-A2

 20هيكروغرام  /كغن

0

43

1250

LHRH-A2

 30هيكروغرام  /كغن

0

43

1300

LHRH-A2

 30هيكروغرام  /كغن

0

43

1300

LHRH-A2

 30هيكروغرام  /كغن

0

34

600

LHRH-A2

 10هيكروغرام  /كغن

0

44

1350

Dom+ LHRH-A2

 10هيكروغرام  /كغن

0

36

750

Dom+ LHRH-A2

 10هيكروغرام  /كغن

0

33

600

Dom+ LHRH-A2

 20هيكروغرام  /كغن

0

40

1000

Dom+ LHRH-A2

 20هيكروغرام  /كغن

0

38.5

800

Dom+ LHRH-A2

 20هيكروغرام  /كغن

0

34

600

Dom+ LHRH-A2

 30هيكروغرام  /كغن

0

46

2000

Dom+ LHRH-A2

 30هيكروغرام  /كغن

0

45

1700

Dom+ LHRH-A2

 30هيكروغرام  /كغن

0
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جدول ( :) 0تأثير مقدار الجرعة( (01020001ميكروغرام/كغم من ىرمون  LHRH –A2في مستوى ىرمون FSH
في بالزما دم اسماك  C. carpioبعد  00 ,6 ,0ساعة عمى الحقن

الوقت (ساعة)

)FSH (mIU/mL

مقدار الجرعة

0

6

00

41

0.6± 0.104
Aa

0.26 ± 0.76
Aa

0.13± 0.557
Aa

71

0.097±0.245
Aa

0.414 ± 0.676
Aa

0.342 ± 0.624
Aa

11

0.067±0.142
Aa

0.444± 0.677
Aa

0.287± 0.464
Aa

تمثل االرقام المعدل  ±االنحراف القياسي

األحرف المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية ( (P< 0.05االحرف الكبيرة لمفروق بين الجرع والصغيرة بين اوقات الجرعة.
أما في الجرعة  01ميكروغ ارم/كغم فكان مستوى اليرمون  mIU/mL 1.65 ±0.84بعد  0ساعة

عمى الحقن .في حين بمغ  mIU/ mL 0.108 ±0.817بعد مرور  6ساعات عمى الحقن وانخفض عند
الوقت  00ساعة الى  .mIU/ mL 1.05±1.467ال توجد فروق معنوية في مستوى اليرمون ليذه الجرعة
مع مرور الوقت( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية ) .(P>0.05وعند استخدام الجرعة 01
ميكروغرام/كغم بمغ مستوى اليرمون  1.4±1.06بعد  0ساعة عمى الحقن .وكان مستوى اليرمون بعد مرور
 6ساعات عمى الحقن  mIU/ mL 1.881±0.577وبمغ  mIU /mL 1.657 ± 1.466بعد مرور

 00ساعة عمى الحقن .ال توجد فروق معنوية في مستوى اليرمون بين االوقات ( )00 ,6 ,0ساعة بعد
الحقن  .اظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية في مستوى اليرمون بين الجرعة  01و 01
ميكروغرام/كغم في الوقت  0ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية) .(P<0.05الجدول رقم ()0
يبين الجدول ( )4تأثير مقدار الجرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام/كغم من ىرمون  LHRH–A2مع 7

ممغم/كغم من( )DOMفي مستوى ىرمون  FSHالمفرز من الغدة النخامية .إذ بمغ مستوى اليرمون لمجرعة
 01ميكروغرام/كغم  mIU/mL 0.028±0.05بعد ساعتين عمى الحقن .وارتفع الى 0.23±0.45
 mIU/ mLبعد مرور  6ساعات .وبعد  00ساعة كان . mIU/mL 1.10± 0.03ال توجد فروق
معنوية في مستوى اليرمون ليذه الجرعة مع مرور الوقت( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية
).(P>0.05
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جدول ( :) 3تأثير مقدار الجرعة ( )01,01,01ميكروغرام/كغم من ىرمون  LHRH –A2في مستوى ىرمون LH
في دم اسماك  C. carpioبعد ( )00 ,6 ,0ساعة من الحقن.

)LH (mIU/mL

الوقت(ساعة)

مقدار الجرعة
10

0

6

00

1.51 ±1.07
AB a

0.05 ± 4.166
Ab

1.80 ± 0.407
A ab

20

1.65 ± 0.84
Aa

0.108 ±0.817
Aa

1.068 ±1.467
Aa

30

1.06 ± 1.41
Ba

1.881 ± 0.577
Aa

1.466 ± 1.657
Aa

تمثل االرقام المعدل  ±االنحراف القياسي.
األحرف المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية ((P< 0.05االحرف الكبيرة لمفروق بين الجرع والصغيرة بين اوقات الجرعة .

اما عند استخدام مقدار الجرعة  01ميكروغرام/كغم ,فكان مستوى اليرمون mL 0.30±0.53
 mIU/عند الوقت  0ساعة بعد الحقن لينخفض الى  mIU/ mL 0.023±0.166بعد مرور  6ساعة
من الحقن .وبعد مرور  00ساعة من الحقن بمغ  .mIU/ mL 1.10±1.06ال توجد فروق معنوية في
مستوى اليرمون ليذه الجرعة مع مرور الوقت ( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية
).(P>0.05

اما بالنسبة لمستوى اليرمون  FSHعند استخدام مقدار الجرعة  01ميكروغرام/كغم فقد كان0.037

 mIU/ mL 0.02 ±بعد  0ساعة عمى الحقن ولم تحصل سوى تغيرات طفيفة عن ىذا المستوى لألوقات
 6ساعة  mIU/ mL 0.007 ±0.05و  00ساعة  .mIU/ mL 0.13 ±0.182ال توجد فروق
معنوية في مستوى اليرمون بين االوقات المختمفة ( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن ليذه الجرعة لمستوى

المعنوية ) .(P>0.05اظيرت نتائج التحميل االحصائي عدم وجود فروق معنوية في مستوى اليرمون بين
الجرع الثالث في االوقات المختمفة بعد الحقن لمستوى المعنوية ).(P>0.05
يوضح الجدول ( )5تأثير مقدار الجرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام/كغم من ىرمون  LHRH –A2مع 7
ممغمِ /كغم من ( )DOMعمى تركيز ىرمون  LHفي بالزما دم اسماك الكارب الشائع في االوقات (,6 ,0
 )00ساعة بعد الحقن .بمغ مستوى ىرمون mIU/mL 0.32 ±0.43 LHفي الجرعة 01ميكروغرام/كغم

بعد مرور  0ساعة عمى الحقن فيما ارتفع مستواه الى  mIU/ mL 0.40 ±0.95بعد  6ساعات من
الحقن وبعد مرور  00ساعة بمغ مستواه .mIU/mL 0.83 ±1.64
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جدول ( :)4تأثير مقدار الجرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام/كغم من الخميط اليرموني  5+ LHRH –A2ممغم/كغم
 Domفي مستوى ىرمون  FSHفي دم اسماك  C. carpioبعد مرور  00 ,6 ,0ساعة عمى الحقن

الوقت(ساعة)

)FSH (mIU/mL

مقدار الجرعة

0

6

00

41

1.17 ± 1.108
Aa

0.45 ± 0.23
Aa

0.032 ±1.10
Aa

71

0.53 ± 0.30
Aa

0.166 ± 0.08
Aa

0.16 ± 0.03
Aa

11

0.037 ±0.02
Aa

0.05 ± 0.01
Aa

0.182 ± 0.1
Aa

تمثل االرقام المعدل  ±االنحراف القياسي
األحرف المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية ( (P< 0.05االحرف الكبيرة لمفروق بين الجرع والصغيرة بين اوقات الجرعة.

ال توجد فروق معنوية في مستوى اليرمون ليذه الجرعة مع مرور االوقات ( )00 ,6 ,0ساعة من
الحقن لمستوى المعنوية ) .(P>0.05اما في مقدار الجرعة  01ميكروغرام/كغم ,فكان مستوى اليرمون

 mIU/ mL 0.21±0.62بعد مرور  0ساعة عمى الحقن ,وبمغ  mIU/mL 0.43±0.95بعد
مرور  6ساعات من الحقن وعند الوقت  00ساعة ارتفع ليبمغ .mIU/ mL 0.47±2.21
ال توجد فروق معنوية في مستوى اليرمون ليذه الجرعة مع مرور الوقت ( )00 ,6 ,0ساعة بعد الحقن
لمستوى المعنوية ) .(P>0.05وعند استخدام مقدار الجرعة  01ميكروغرام/كغم بمغ مستوى اليرمون 1.73
 mIU/ mL 0.20 ±بعد  0ساعة من الحقن .وبعد مرور  6ساعات من الحقن كان مستوى اليرمون قد

ارتفع ليبمغ  mIU/mL 0.01 ±2.98والى  mIU/ mL 0.77 ±5.22بعد  00ساعة .أظيرت نتائج
التحميل االحصائي وجود فروق معنوية ليذه الجرعة في مستوى اليرمون بين الوقتين  0و 00ساعة وبين

الوقتين  6و 00ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية ) .(P<0.05وكانت ىناك فروقات معنوية في مستويات
ىرمون  LHبين الجرع مع مرور الوقت بعد الحقن بين مستواه في الجرعة 01و 01ميكروغرام/كغم عند
االوقات ) (00 ,6 ,0ساعة عمى التوالي وايضا بين مستواه في الجرعة  01و 01ميكروغرام/كغم عند
الوقت  6ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية ).(P<0.05
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جدول ( :)5تأثير مقدار الجرع ( (01 ,01 ,01من الخميط ىرمون  LHRH –A2مع  7ممغم/كغم من ()DOM
في مستوى ىرمون  LHفي دم اسماك  C. carpioبعد  00 ,6 ,0ساعة من الحقن
)LH (mIU/mL

الوقت (ساعة)
مقدار الجرعة

0

6

00

41

0.43±0.32
aA

0.95 ±0.40
aA

0.64± 1.80
aA

71

1.60 ±0.21
aAB

0.95 ±0.43
aA

2.21 ±0.47
aAB

11

1.73 ±0.20
aB

2.98±1.105
abB

5.22 ±0.77
cB

تمثل االرقام المعدل  ±االنحراف القياسي

األحرف المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية ( (P< 0.05االحرف الكبيرة لمفروق بين الجرع والصغيرة بين اوقات الجرعة.
استعمل مستخمص الغدة النخامية بجرعة مقدارىا  0ممغم /كغم وقيس مستوى ىرمون  FSHفي بالزما

دم االسماك لألوقات ( )8 ,6 ,0ساعة بعد الحقن الموضحة في الجدول رقم ( .)6إذ بمغ مستوى
ىرمون mIU/ mL 0.014±0.064 FSHبعد ساعتين من الحقن ,وارتفع الى 1.408 ±1.700
 mIU /mLبعد  6ساعات ,وارتفع اكثر بعد  8ساعات من الحقن ليصل الى 1.00 ±0.154
 ,mIU/mLسجمت فروق معنوية ) (P<0.05في مستوى اليرمون بعد االوقات  0و  6و  8ساعة.

اما عند استخدام الجرعة  4ممغم /كغم من مستخمص الغدة النخامية قيس مستوى ىرمون  FSHفي

بالزما دم االسماك لألوقات ( )8 ,6 ,0ساعة بعد الحقن (جدول )7 ,فقد كان مستوى اليرمون ± 1.68
 mIU /mL 1.008بعد مرور ساعتين عمى الحقن وسجل ارتفاع تدريجي في مستوى اليرمون ليصل الى
 mIU/ mL 1.016±1.867بعد  6ساعات عمى الحقن ,بينما ارتفع الى mL 1.807 ± 0.606
 mIU/بعد مرور  8ساعات من الحقن.

اظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية ليذه الجرعة في مستوى اليرمون بين الوقت 0

و  6و 00ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية ) ,(P<0.05لم تسجل فروق معنوية بين الجرعتين  0و4
ممغم/كغم مع مرور الوقت بعد الحقن ,بالرغم من ان مستوى اليرمون  FSHكان اعمى في الجرعة  4ممغم/
كغم عند االوقات  0و  6و  8ساعة بعد الحقن عما ىو عميو الحال في الجرعة  0ممغم/كغم.
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جدول ( :)6تأثير مقدار الجرع  0و 4ممغم/كغم من مستخمص الغدة النخامية عمى مستوى ىرمون  FSHفي
بالزما دم اسماك  C . carpio.بعد  8 ,6 ,0ساعة عمى الحقن

الىقج بعد الحقي
(ساعت)
هستىي الهرهىى
جرعت  3هلغن
هستىي الهرهىى
جرعت  4هلغن

)FSH (mIU/mL
2

6

8

02244 ± 0.548
a
02688 ± 0.219
a

02428 ± 0.533
B
0.965 ±02306
B

02336 ± 1.074
c
1.636 ±02825
c

تمثل االرقام المعدل  ±االنحراف القياسي .األحرف المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية (.(P< 0.05

أظير مستوى ىرمون  LHفي بالزما دم االسماك اختالفاً واضحا عند استخدام مقادير جرع مختمفة من

مستخمص الغدة النخامية في االوقات ( )8,6,0ساعة بعد الحقن (جدول ,)7 ,إذ بمغ مستوى اليرمون

 mIU/ mL 0.41±1.52بعد مرور ساعتين عمى الحقن بجرعة مقدارىا 0ممغم/كغم وارتفع ىذا المستوى
ليصل الى  1.37±8.57بعد مرور  6ساعات عمى الحقن .وعند الوقت  8ساعة بعد الحقن كان

 .mIU/ mL 0.70±20.73واشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروق معنوية في مستويات
اليرمون عند الوقت  6 ,0و  8ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية ) .(P<0.05اما عند استخدام الجرعة 4
ممغم/كغم من مستخمص الغدة النخامية فقد كان مستوى اليرمون  mIU/ mL 1.88±0.84بعد مرور
ساعتين عمى الحقن وبمغ  mIU/ mL 00.010±20.85بعد  6ساعات عمى الحقن ليصل الى اعمى

مستوى  mIU/ mL 00.78±34.51بعد  8ساعات عمى الحقن .واظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود
فروق معنوية ليذه الجرعة في مستوى اليرمون بين الوقت 0و 6و 8ساعة بعد الحقن لمستوى المعنوية
).(P<0.05

جدول ( :)7تأثير مقدار الجرعة  0و 4ممغم/كغم من مستخمص الغدة النخامية في مستوى ىرمون  LHفي دم
اسماك  C. carpioبعد  8 ,6 ,0ساعة عمى الحقن

الوقت بعد الحقن

)LH (mIU/mL

( ساعة )

0

6

8

مستوى اليرمون

0.41 ±1.52
a

1.37 ± 8.57
B

0.70 ±20.73
C

مستوى اليرمون

0.99 ± 0.84
a

00.202±20.85
B

00.78 ±34.51
C

جرعة 0
جرعة 4

تمثل االرقام المعدل  ±االنحراف القياسي ,األحرف المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية (.(P< 0.05
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المناقشة

اظيرت نتائج الدراسة الحالية أ َّ
َن مستويات ىرمونات  GtHمنخفضة عند استخدام ىرمونLHRH-A2

بمقادير جرع ( )01 ,01 ,01ميكروغرام/كغم في اسماك الكارب ولم يحفز االسماك عمى االباضة وىذه
النتيجة مماثمة لنتائج عدد من الدراسات ,منيا الدراسة التي اجراىا ( ,Wen&Lin )0114التي تحرت
ِ
ِ
محاولة لتَطوير طريقة
المختمفة من اليورمونِات عمى مستوى ىرمونات GtHواالباضة ,في
تأثير المعامالت

النتائِج مع السمك الذىبي
موثوقة في إحداث االباضة في أسماك القط  ,Silurus asotusحيث اتفقت َ
واسماك  loachالصيني  ,Paramisgurnus dabryanusأما في إناث السمك الذىبي َّ
فإن ُحقَنةً
مفردةً أَو حقنتين بفارق  00ساعة ِم ْن ىرمون ٌّ LHRH -A
كل عمى ِحدة ,قد زادا في مستوى ىرمونات

 ,GtHلكن لَ ْم يصل الى المستوى الذي ُيحفّ ْز البيض لموصول الى مرحمة النضج النيائي أَو االباضة
( ,)Chang & Peter, 1983بينما حقن ىرمون  LHRH -Aوحده ز َاد مستويات  GtHو لم يكن مؤثّ اًر
ِ
بنسبة  %25في السمك الذىبي ( .)Sokolowska et al., 1984وقد وجد ان
نسبيا إلحداث االباضة
استخدام جرعة مقدارىا  10ميكروغرام/كغم ِم ْن ىرمون  LHRH-Aوحده في اسماك  loachالصيني,
زت زيادةً في مستوى ,GtHلكن أخفقَت في إحداث اإلباضة ( .(Lin et al., 1986,1985ذكر
حفّ ْ

)َّ Lin etal. (1988
ان غير مؤثَّر في إحداث
أن حقن ىرمون  LHRH- Aأَو  sGnRHوحده َك َ
االباضة في أسماك الكارب .وأشار ( Tan-Fermin et al. (1997الى أ َّ
ًن الحقن بجرعة مقدارىا 71
ميكروغرام/كغم ِم ْن ىرمون  LHRH -Aلَ ْم تحدث االباضة بأي مرحمة من مراحل الدورِة التكاثرية في اسماك
القط  ,Clarias macrocephalusوان حقنة مفردة من ىرمون  LHRH- Aبجرعة مقدارىا71
ميكروغرام/كغم لَ ْم تُحدث االباضة في سمكة القط اآلسيوي  ,Clarias batrachusوقد يكون ذلك بسبب
ِ
قاوم قدرةَ اليرمون المستعمل من مصدر خارجي لزَي ْا َدة
القوي الذاتي النشوع
التأثير التثبيطي
ُ
ُ
لمدوبامين الذي ُي ُ
إطال ِ
االباضة ) .)Yaron, 1995وذكر Lin and Peter
خفق السم ُ
ق ىرمون  LHولذلك ُي ُ
ك في َ
) (1996أ َّ
َن مستوى ىرمون  LHفي الدم يبقى منخفضاً ألسماك العينة الضابطة ولألسماك التي فشمت في

االباضة والتسرئ .لكن عمى الرغم من ىذه النتائج السابقة الذكر ُو ِج َد أ َّ
فعاالً
َن ىرمون َ LHRH -Aكان ّ
ِّ
الفض ِي
لحث اسماك من عائمة  Cyprinidaeعمى االباضة وخصوصا في أسماك الكارب
ّ
ِ
نسبة
 Hypophthalichthys molitrixوالكارب كبير الرأس  Aristichthys nobilisوتصل
االباضة إلى .(Ngamvongchon et al., 1988( %011أما في أسماك القط )(Siluriformes

ِ
السمور األوروبي
فان مستوى GtHوحدوث االباضة كان متفاوتاً بين األفراد واالنواع المختمفة .في اسماك
 Silurusglanisحفّزت االباضةَ عند معاممتيا بجرعة مقدارىا 01ميكروغرام/كغم ِم ْن ىرمون LHRH-
ِ
بنسبة االباضة .(Brzuska and Adamek, 1999) %100
 Aوبمغت
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فضالً عن ذلك ُو ِج َد أ َّ
َن حقنة وحيدة من ىرمون  LHRH- Aأحدثت االباضة خالل 08-06
بمعدل إب ـ ـاضة بمغ  %70ف ـي اسمـاك القط Clarias macrocephalus
ساعة
ّ
(.(Ngamvongchon et al., 0888

بينت دراسة )َّ Koohilai et al. (2010
أن افضل مقدار جرع من ىرمون  LHRH-A2الذي تم

استخدامو مع اسماك  Abramis bramaتراوحت بين 4-0ميكروغرام/كغم ,واعتمدت ىذه الدراسة عمى

مستوى ىرمون  )LH( GtH IIفي تحديد الجرعة المثالية وذكرت الدراسة أ َّ
َن االبحاث السابقة كانت تحدد
أما في ىذه الطريقة فإن تركيز ىرمون GtH
الجرع المثالية عن طريق نضج البيض واالباضة وطرح السرئّ .
أن يقاس لتمييز الجرعة المؤثرة سواع كانت منفردة ام
 )LH( IIالمحرك لمنضج ىو الميم ,وىو الذي يجب ْ
مركبة مع مواد اخرى ولذلك فإن الزيادة في مستوى  )LH( GtH IIيعني تحرك النضج بشكل اكبر.

وكانت النتائج التي حصل عمييا أن جميع التراكيب في عممية التحفيز أدت إلى زيادة في مستوى GtH-
 ,IIو إن الجرعة األمثل من ىرمون  LHRH-A2كانت  0ميكروغرام/كغم بمغ عندىا مستوى ىرمون
 1.774 GtH-IIوحدة دولية/لتر ,وعند استخدام ميتوكموبراميد  5ممغم/كغم تسبب في ارتفاع مستوى
 GtH-IIبمقدار 1.608وحدة دولية/لتر ,وأيضا الكموربرومازين 01ممغم/كغم كان مستوى ىرمون-
IIGtHبمقدار  1.700وحدة دولية/لتر.

بينت نتائج الدراسة الحالية أ َّ
َن جميع االسماك التي عوممت بمستخمص الغدة النخامية بمقادير جرع 0

و 4ممغم/كغم ,قد تمت فييا االباضة والوضع وكانت نسبة الوضع  %011لكمتا الجرعتين وان وقت اخذ
البيض كان  8ساعات بعد الحقنة الثانية لمجرعة  0ممغم/كغم ,في حين كان  8ساعات لمجرعة  4ممغم/كغم

.ويظير من خالل النتائج ان لتركيز ىرمون )GtH II) LHتأثي ار واضحاً عمى نسب االباضة والوضع إذ
سجل أعمى مستوى ( mIU/ mL )00.78±34.51عند استخدام مستخمص الغدة النخامية بجرعة مقدارىا

 4ممغم/كغم ,وفي مقدار الجرعة  0ممغم/كغم بمغ مستوى ىرمون mIU/ mL 0.70± 20.73 LHويعتبر
مرتفعاً ايضا ,لكنو كان منخفضاً بصورة كبيرة عند استخدام ىرمون  LHRH-A2وحده او مركب مع
مضاد الدوبامين ,ولم يؤثر اليرمون في رفع مستويات ىرمون  LHما أدى الى إباضة االسماك .ذكر

َن التفسير المحتمل ليذا االختالف بين المجاميع ,ىو أ َّ
) Ahmadnezhad et al. (2013أ َّ
َن ىرمون
 LHRH–A2الصناعي لم يكن قاد اًر عمى ت ِ
حفيز االندفاع الحقيقي ليرمونات GtHإلحداث االباضة,

والعوامل البيئية االخرى مثل درجة الح اررة والفترة الضوئية ,تعمل عمى توفير اشارات ضرورية تكون محسوسة
من قبل النظام العصبي المركزي لبدع عمميات تطور الخاليا البيضية.
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شكر وتقدير

أتوجو بالشكر والتقدير الى قسم الفقريات البحرية والى كادر مفقس مركز عموم البحار لممساعدة في انجاز
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Abstract

The study included the utilization of three types of hormones,
i.e. LHRH-A2 with dosages of 10, 20 or 30 µg / kg, a mixture of
LHRH-A2 with dosages of 10, 20, and 30 µg / kg with
Domperidone (DOM) at 5 mg / kg and carp pituitary gland extract
(CPE) at 3 and 4 mg / kg, in order to study the effect of hormone
type and used dosage on the level of gonadotropins secreted from
the pituitary gland of the common carp Cyprinus carpio L. females
during the artificial fertilization. Concentrations of GTHs (FSH
and LH) were measured using ELISA kit on blood samples
collected from fish caudal peduncle after 2, 6 and 12 hours of
injection with LHRH-A2 and hormone mixture or 2, 6 and 8 hours
for fish treated with CPE .Results showed that GTHs levels were
low in fish treated with LHRH-A2 for all the utilized dosages LH
(4.66 ± 1.27 mIU / mL) or LHRH-A2+ DOM LH (5.22 ± 0.77 mIU
/ mL). In contrast, GTHs levels in fish treated with CPE at 3 and 4
mg / kg were higher and levels of FSH and LH were higher with 4
mg / kg LH (34.51 ±12.59 mIU/mL) than it with 3 mg / kg,
Key words: Gonadotropin Hormon, Common carp, LHRH-A2,
pituitary gland extract.

