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ویتلوژنین پیش ماده پروتئین زرده تخم است که در
غلظت های باال در پالسمای ماهی ماده بالغ و در پاسخ به
استروژن های تخمدان در کبد تولید می گردد (ناجی و
همکاران .)1393 ،ژن ویتلوژنین در کبد ماهی نر و ماده و
همچنین در تخمدان ماهی با قرار گرفتن در معرض
ترکیبات استروژنی فعال می گردد ( Folmar et al.,
 .)1996لذا از ویتلوژنین می توان به عنوان یک شاخص
زیستی بسیار مفید جهت تشخیص حضور ترکیبات شبه
هورمونی در محیط آبی استفاده نمود ( Sumpter and
 .)Jobling, 1995جنیستئین ،1یک ترکیب شبه
استروژنی ضعیف ،با افزایش فعالیت آنزیم آروماتاز می
تواند منجر به تولید یا افزایش سطح زرده در آبزیان شود
) .(Cederroth et al., 2012بتاسیتوسترول ،دیگر ترکیب
گیاهی نیز به دلیل شباهت ساختاری با استروئیدها
میتواند در فرایند تولید مثل اخالل ایجاد نماید ( Orrego
.)et al., 2010
افزایش نگرانی ها از مساائل محایط آبای ،توجهاات را باه
سمت استفاده از ابازار حساا تار و خاا تار (شااخص
زیستی) با ظرفیت پیش بینی اثرات برهم زننده های غادد

درون ریز متمرکز کرده است .بر این اسا  ،ابزار سالولی و
مولکولی جدید محققان را به مطالعه مکانیسم هاای اصالی
عملکرد هورمون های تولید مثلای طبیعای و بارهم زنناده
های درونی نظیر استروژن های بیرونای قاادر مای ساازند
( .)Meucci and Arukwe, 2005رایج ترین روش بارای
سنجش ویتلوژنین روش الیازا ( )ELISAs2باوده کاه باه
دلیل تفاوت روش کار الیازا در آزمایشاگاه هاای مختلاف،
معماوال نتااایج قاباال مقایسااه نمای باشااند .تکنیااک هااای
مولکولی نظیر بیان ژن ،یکی از روش هاای رایاج اماروزی
است که در مقایسه با روش های آنزیمی محدودیت کمتار
و دقت باالتری دارند (.)Jensen and Ankley, 2006
ماهی سفید ( )R. frisii Kutumاز گونههای رودکوچ و
اقتصادی دریای خزر است که طی ماههای اسفند و
فروردین جهت تکمیل فرایند تولیدمثلی وارد رودخانههای
منتهی به دریای خزر میشود (عبدالملکی .)1385 ،در
طی این مدت مولدین با ترکیبات و آالیندههای مختلفی از
جمله فیتواستروژنها مواجه خواهند شد .هدف تحقیق
حاضر بررسی چگونگی اثر دو ترکیب جنیستئین و
بتاسیتوسترول بر میزان بیان نسبی ژن ویتلوژنین در
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جنس ماده ماهی سفید مهاجر به رودخانه می باشد.
مواد و روش کار
تعداد  49عدد مولد ماده ماهی سفید ()R. frisii Kutum
با میانگین وزن  680±15گرم از رودخانه شیرود صید و
پس از  48ساعت سازگاری در تانکهای  300لیتری
بهطور مجزا در معرض سه سطح جنیستئین و سه سطح
بتاسیتوسترول با غلظتهای ( 50 ،500و  10نانوگرم بر
لیتر) (سیگما آلدریج -آلمان) قرار گرفتند .پس از  21روز
در معرض قرار گیری ،از هر تیمار بهطور تصادفی با رعایت
اصول قوانین حمایت از حیوانات آزمایشگاهی انتخاب و از
بافت تخمدان و کبد آنها نمونه برداری صورت گرفت.
استخراج  RNAمورد نیاز از بافت ها ،با استفاده از ترایزول
و رسوب با ایزوپروپانول تحت شرایط عاری از RNase
صورت گرفت .کمیت و کیفیت  RNAبه روش نانو دراپ

( )260/280nmو الکتروفورز بر روی ژل آگاروز  1/5درصد
ارزیابی شد (آرامون و همکاران .)1393 ،پس از حذف
آلودگی احتمالی  DNAتوسط تیمار DNase
( ،)DNase 1 Kit, Thermoscientific, USAرشته
 cDNAبر اسا دستورالعمل کیت تاکارا (ژاپن) ساخته
شد.
جهت طراحی آغازگرهای اختصاصی (جدول  )1به منظور
دسترسی و ارزیابی ژن ویتلوژنین در نمونه های کبد و
تخمدان از توالی های سایر ماهیان)EU930850( :
،Cyprinus carpio )AB331884( ،Rutilus rutilus
(Rutilus )DQ061948( ،Catla catla )EF190987
 rutilusتوسط نرم افزار Niazi et al., ( AlleleID
 )2014استفاده و تائید  BLASTدر پایگاه اطالعاتی
 NCBIصورت گرفت.

جدول  :1فهرست پرایمرهای طراحی شده ژن ویتلوژنین
Table 1: List of designed primer for vitellogenin gene.
)Primer sequences (5-3
Tm
)PCR product size (bp
GAAGTGCGTCGTATCTTGCCAACAG
62/9

218

63/4

ATCACAGCAAAGGTCTGGAGAGCAA

Primer name
Rfc-F
Rfc-R

روش  Real-time PCRبا استفاده از SYBRgreen

(تاکارا ،ژاپن) برای بررسی بیان ژن ویتلوژنین با حجم
واکنش نهایی  20میکرولیتر (ده میکرو لیتر آنزیم Gold
 ،Taqبافر کیت 0-2،میکروموالر از هر آغازگر و 20
نانوگرام  )cDNAاستفاده شد .شرایط واکنش شامل 95
درجه سانتی گراد اولیه به مدت  30ثانیه و  40چرخه94 ،
درجه سانتی گراد به مدت  15ثانیه ،دمای اتصال 60
درجه سانتی گراد به مدت  20ثانیه و دمای بسط آنزیم
 72درجه به مدت  20ثانیه در نظر گرفته شد ..نتایج
بدست آمده به صورت کمی سیکل آستانه ( )Ctبه روش
پافی و آنالیز مبتنی بر بازدهی واکنش  PCRطبق فرمول
ذیل انجام گرفت (.)Pfaffl, 2001
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 : Etargetراندمان  Real-time PCRبیان ژن هدف:Eref ،
راندمان  Real-time PCRبیان ژن رفرنس ()β actin
در پایان نرمال بودن داده ها با آزمون  ANOVAبررسی
و مقایسه میانگین در نرم افزار  SPSS 17به روش LSD
و دانکن صورت گرفت.
نتایج نشان داد که جنیستئین می تواند در غلظت 500
نانوگرم بر لیتر در مولدین ماده ماهی سفید دریای خزر در
مقایسه با سایر گروه ها سبب افزایش بیان ژن ویتلوژنین
در بافت کبد شود (شکل  .)1درحالی که سطوح مختلف
بتاسیتوسترول تفاوتی را با گروه شاهد نشان نداد (شکل
.)2
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شکل  : 1قطعه تکثیر شده ژن ویتلوژنین در کبد ماهی سفید در معرض سطوح مختلف بتاسیتوسترول و جنیستئین
Figure 1: Multiplied vitellogenin gene in the liver of Kutum that exposed to different levels of β-sitosterol and
Genistein.
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شکل  :2بیان نسبی ژن ویتلوژنین در کبد ماهی سفید ماده در معرض غلظت های مختلف جنیستئین و بتاسیتوسترول (نانوگرم بر لیتر)
پس از  21روز در معرض قرار گیری .عدم وجود حداقل یک حرف مشابه بر روی ستونها ) (a < b < cنشاندهنده وجود اختالف معنی دار
بین ستونها است (.)P< 0/05
Figure 2: Relative expression of the vitellogenin gene in Kutum liver after 21 days exposed to different levels of βsitosterol and Genistein (ng / L). The similar letter on the columns (a <b <c) indicates a significant difference between
the treatment (P <0.05).

مطااابق بااا شااکل 3در بافاات تخماادان ماهیااان درمعاارض
جنیستئین  500در مقایسه با غلظت  10نانوگرم بار لیتار
افزایش بیان ژن مشاهده شاد .در صاورتی کاه ماهیاان در
معرض بتاسیتوسترول کلیه تیمارهاا اختالفای بایکادیگر و
گروه شاهد نشان ندادند (( .)p>0/05شکل  .)3با توجه باه
نتایج و بر اسا داده هاای خروجای ، Real-time PCR
ژن ویتلوژنین در بافت کبد دارای شدت بیاان بیشاتری در
مقایسه با بافت تخمدان می باشاد .در ایان مطالعاه بارای

اولین بار تاثیر دو ترکیب شبه هورمونی گیااهی بار ساطح
بیان ژن ویتلوژنین در مولدین مااده مااهی سافید دریاای
خزر بررسای شاد .بیاان ژن ویتلاوژنین توساط اساتروژن
تنظیم می گردد ،استروژن با نفوذ به درون هساته سالولی
یک فاکتور رونویسی تشکیل داده که منجر به فعال شادن
ژن حاوی عناصار پاساخ اساتروژنی ) (EREsو در نتیجاه
فعالیاات ژن ویتلااوژنین م ایشااود (.)Fu et al., 2006
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شکل  :3بیان نسبی ژن ویتلوژنین در تخمدان ماهی سفید ماده در معرض غلظت های مختلف جنیستئین و بتاسیتوسترول (نانوگرم بر
لیتر) پس از  21روز در معرض قرار گیری .عدم وجود حداقل یک حرف مشابه بر روی ستونها ) (a < b < cنشاندهنده وجود اختالف
معنی دار بین ستونها است (.)P< 0/05
Figure 3: Relative expression of the vitellogenin gene in Kutum ovary after 21 days exposed to different levels of βsitosterol and Genistein (ng / L). The similar letter on the columns (a <b <c) indicates a significant difference between
the treatment (P <0.05).

جنیستئین از ترکیبات ایزو فالونی شناخته شاده در ساویا
بوده که ماهیان در معرض آن ،سطح باالیی از ویتلوژنین را
در بافت کبد نشان مای دهناد (.)Kausch et al., 2008
جنیستئین و بتاسیتوسترول بسته به نوع بافت یاا گیرناده
استروژونی و همچنین سطح اساتروژن درونای مای تواناد
نقش آگونیست یا آنتی گونیست داشاته باشاند ( Morito
 .)et al., 2001در نمونه کباد مااهی باه نظار مای رساد
جنیستئین با افازایش ساطح بیاان نسابی ویتلاوژنین اثار
آگونیستی را نشان داده باشد .اثرات جنیستئین بر عملکرد
تولیاد مثال در گوناه مااهی ماداکا ( Kiparissis et al.,
 ،)2003قازل آال ()Bennetau-Pelissero et al., 2001
و ماااهی ساافید دریااای خاازر (محمدرضااائی و همکاااران،
 )1395بیان شاده اسات .در مااهی سافید جنیساتئین و
بتاسیتوسترول سبب تغییر عملکارد تولیاد مثال ،افازایش
فعالیت آروماتازی و هورمون استرادیول گردید ،این افزایش
خااارج از فصاال تولیااد مثاال بااه فعالیاات آگونیسااتیک
جنیستئین نسبت داده شد در حالی که مولدین در معرض
بتاسیتوساااترول چناااین رونااادی مشااااهده نگردیاااد
(محمدرضائی و همکاران.)1395 ،
برخی محققاین القاا زرده ساازی در ماهیاان در معارض
156

پساب های کارخانه چوب کاغذ گزارش نمودناد ( Orrego

 .)et al., 2010عدم وجود اختالف معنای دار در مولادین
ماده در معرض بتاسیتوسترول با گروه شااهد در بیاان ژن
ویتلوژنین ،می تواند ناشی از اختالف گوناه ای و یاا وجاود
سایر ترکیبات در پساب کارخانه کاغذ سازی ( Orrego et
 )al., 2010و فاکتورهای دیگری نظیر جنس و ناوع بافات
باشد ( .)Cleveland, 2014طبق نتایج سطح بیان نسابی
ژن ویتلوژنین در بافت کبد در مقایسه با بافت تخمادان از
باالتری بود .این امار را مای تاوان باه شاروع زرده ساازی
داخلی تحت تاثیر تیمار جنیستئین نسبت داد .چراکه بیان
شده در مولدین در معارض جنیساتئین حجام زرده و باه
تناسب قطر تخمک افزایش مای یاباد ( Yousefi et al.,
 .)2014بافت کبد جایگاه اصلی تولید زرده در ماهیان مای
باشد .در تا ماهی ایرانی در معرض نونیال فنال نیاز ژن
ویتلین کبد در مقایسه با سایر بافت ها بیان باالتری داشت
(جمشیدی و همکاران.)1392 ،
در پایان طبق نتایج حاصل از این بررسی مای تاوان بیاان
کرد ،از آن جا که محل اصلی ساخت ویتلوژنین تحت تاثیر
ترکیبااات اسااتروژنی درون ای (اسااترادیول) بافاات کبااد در
ماهیان می باشاد ،حضاور ترکیباات فیتواساتروژنی نظیار
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جنیستئین می تواند با القا گیرنده هاای اساتروژنی درون
سلولی سبب افزایش بیان نسبی ژن ماذکور در ماهیاان در
.معرض غلظت های باال این ترکیب شود
:تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر با حمایت مالی حمایت مالی دانشگاه مالیر و
) به انجام84/5-1-336( معاونت پژوهشی آن دانشگاه
رسید که بدین وسیله نویسنده مراتب تشکر و قدر دانی
.خویش را اعالم می دارد
منابع
 و نعمت.ر. ع، میرواقفی،. ح، فرحمند،. ا،آرامون
 بیان ژن کدکنندة ویتلوژنین در.1393 ،.ع. م،الهی
(Oncorhynchus کبد قزلآالی رنگینکمان
. تحت تأثیر پساب کارخانههای کاغذ ایرانmykiss)
.149-163:)2(
67
،شیالت
نشریه
DOI: 10.22059/JFISHERIES.2014.51644

 و. م، صادقی زاده،.ر. م، کلباسی،. ش،جمشیدی
 تاثیر نونیل فنل بر.1392 ،.ع. م،یزدانی ساداتی
تغییرات بیان ژنهای ویتلوژنین و زوناپلوسیدا در
 آبشش و عضله تاسماهی ایرانی، طحال،بافتهای کبد
:)2(2 ، علوم و فنون شیالت.(Acipenser persicus)
.1-10
 بررسی روناد تغییارات ذخاایر.1385 ،. ش،عبدالملکی
 مجله علمی شایالت.)مااهی سفید دریای خزر (ایران
،1385  تابستان،2  شماره، ساال پانزدهم،ایاران
.99  تا87 صفحات
DOI: 10.22092/ISFJ.2006.113985

، نعمت الهی،. ب، مجازی امیری،. د،محمدرضائی
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Identification of vitellogenin gene expression patterns in liver and ovary of Rutilus frisii
Kutum exposed to genistein and β-sitosterol
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Abstract:
The vitellogenin gene expression can be altered by some estrogenic plant compounds like
Genistein and β-sitosterol. Therefore, the measurement of vitellogenin gene expression can be
used as an indicator to determine their effect on reproductive performance of aquatic animals.
In order to evaluate the effects of genistein and β-sitosterol on the expression of vitellogenin
gene in the liver and ovary of Rutilus frisii Kutum, the fish were separately exposed to 3
levels of genistein and beta-sitosterol (500, 50 and 10 ng/L). After 21 days, the RNA
extracted and expression of vitellogenin gene in both the liver and ovary was investigated by
Real-time PCR. The results showed the level of vitellogenin gene expression in fish exposed
to genistein was higher in liver than control and β-sitosterol treatment. This difference was
not observed in the ovarian tissue. Because the main site of vitellogenin synthesis expressed
liver and it was controlled by endogenous estrogen (E2), so, it seems phytoesterogenic
compound such as genistein has been able to increase the relative expression of this gene in
fish Exposed to 500 ng/L.
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