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چکيده

در ای�ن مطالع�ه جلبک قهوه ای ،Sargassum glaucescensکه در خلیج فارس و س�واحل اس�تان بوش�هر ب�ه وفور یافت می
ش�ود ،جمع آوری گردید و پس از عصاره گیری با آب داغ ،اقدام به لئوفلیزه کردن عصاره حاصل گردید .برای بررس�ی تاثیر هر
ی�ک از غلظت های جلبک نامبرده بر میگوهای س�فید هندی( 11/32±1/20گرمی) پس از دو هفته اس�ترس زدایی در ایس�تگاه
تحقیقاتی شغاب وابسته به پژوهشکده میگوی کشور ،در آب دریای (با شوری  39 pptو دمای  25 ±1درجه سانتی گراد) حاوی
غلظت های  300 ،100و  500میلی گرم در لیتر از عصاره جلبک  ،غوطه ور شد و میزان پیشگیری از بیماری لکه سفید و فاکتورهای
ایمنی (تعداد هموس�یت کل( ،)THCمیزان پروتئین پالس�مای کل( ،)TPPفعالیت فاگوس�یتی) در میگوهای سفید هندی مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که غوطه ور ساختن میگوهای سفید هندی در  300و  500میلی گرم در
لیتر عصاره آب گرم جلبک  S.glaucescensبه مدت  2الی  3ساعت ،در افزایش  THC، TPPو فعالیت فاگوسیتوزی مؤثر می
باش�د .عالوه بر این غوطه وری به مدت  3س�اعت در آب دریای حاوی  300 ،100و  500میلی گرم بر لیتر از عصاره آب گرم جلبک
 ،S.glaucescensدر افزایش میزان بازماندگی میگوهای سفید هندی موثر بود.

كلمات كليدي :جلبک قهوه ای ،Sargassum glaucescens ،میگوی س�فید هندی ،بیماری لکه س�فید ،تعداد هموس�یت کل،
پروتئین کل پالسما ،فعالیت فاگوسیتوزی
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Effect of hot water extraction of Sargassum glaucescens algae in prevention of White Spot Disease in
Fenneropenaeus indicus.
By: Babak Ghaednia, Health and Diseases of Shrimp Dep., Iran Shrimp Research Center, Bushehr, Iran (Corresponding
Author; Tel: +989173713818) Maryam Mirbakhsh, and Mohammad Health and Diseases of Shrimp Dep., Iran Shrimp
Research Center, Bushehr, Iran Reza Mehrabi, Health and Diseases of Aquatic Animals Dep. Iranian Fisheries
Organization, Tehran, Iran
In this study brown algae, Sargassum glaucescens and that found plenteously in Persian Gulf and Bushehr coast, were
collected and hot water extracts of them were lyophilized. F. indicus (11.32±1.20 g), after two weeks adaptation in
Shoghab research station dependent to Iran Shrimp Research Center, ISRC, were immersed in seawater (39 ppt and
25±1 C○) containing hot-water extract of brown algae, S.glaucescens, at 100, 300 and 500 mg/l concentration, prevention
)of White Spot Disease and immunological parameters (total haemocyte count (THC), total plasma protein (TPP
and Phagocytic activity) were examined. According to results, immersion in seawater containing 300 and 500 mg/l
concentration of algal hot-water extract after 2 and 3 hours significantly enhanced THC, TPP and Phagocytic activity.
Immersion in seawater containing 100, 300 and 500 mg/l hot-water extract of S.glaucescens after 3 hours, improved the
survival rate of WSSV-infected F. indicus.
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مقدمه

میزان برداش��ت میگوی پرورشی استان بوش��هراز سال  1374لغایت
 1383از رشد مناسبی برخوردار بوده است ،بطوری که در سال  1383به
 5600تن رس��ید .میانگین وزنی اعالم ش��ده تقریباً  17الی  18گرم بوده
اس��ت ک��ه ارزش اقتصادی آن بالغ بر  160هزار میلیارد ریال می باش��د،
ولی در سال  1384به دلیل بروز و شیوع بیماری لکه سفید ( )WSDبه
حدود  500تن رس��یده اس��ت و ارزش اقتصادی آن به حدود  90میلیارد
ریال کاهش یافت.
ای��ن آم��ار ضرورت توجه بیش��تر به بیم��اری ها و انج��ام طرح های
تحقیقات��ی در ای��ن زمین��ه را توجی��ه م��ی نمای��د .هم اكن��ون تمامي
بررس��ي هاي انجام گرفته در زمينه بيماري لكه س��فيد ،لزوم بكارگيري
ابزارهاي مديريتي پيشگيرانه را براي كنترل آن و ساير بيماري ها خاطر نشان
مي سازد .مديريت بيماري ،معضل عمده بر سر راه پايداري صنعت تکثیر
و پرورش میگو اس��ت .اگربناس��ت صنعت پرورش ميگو به رشد و پويائي
خ��ود ادامه دهد باید براي كنترل بيماري ها ،جاي��گاه ويژه اي قائل بود.
راهبرده��اي مديريتي كارآمد ونوآور و پ��رورش با تمهيد ابزارهاي خاص
مديريت��ي ،نق��ش بس��يارمهمي را در حصول اين مهم ايفا م��ي نمايد .از
دي��دگاه مديريتي ،همواره پيش��گيري از بيماري ه��ا ،بهتر از تالش براي
مبارزه و درمان آنها پس از وقوع است .غالباً قصور در انجام پيشگيري هاي
س��اده براي جلوگيري از عوامل بيماري زا ،س��بب بروز فجايع و مشكالت
الينحل مي ش��ود .مطالعات بسيار وس��يعي بر روي سيستم ايمني مهره
داران صورت گرفته اس��ت که منجر به شناس��ايي انواع سلول هاي خوني
و دس��ته بندي هاي گوناگون بر اس��اس كارآيي ه��اي ايمونولوژيك و يا
مورفولوژيك شده است .عالوه بر این جداسازی ،خالص سازي و شناسايي
پروتئين هاي دفاعي ،بس��ياري از عملكردهاي سيس��تم ايمني را روشن
س��اخته اس��ت .در مقابل ،تنوع بس��يار زياد بي مهرگان و دانش اندك ما
در زمينه مکانیس��م های دفاعی و کارایی هموسيت هاي آنها موجب شده

(پژوهشوسازندگی)

اس��ت كه دسته بندي هموس��يت ها بر اساس مرفولوژي آنها (به گونه اي
كه مؤيد دانسته هاي ما از فيلوژني بي مهرگان مي باشد) كاري غيرممكن
بنمايد .افزون بر اين ،هموس��يت ها ،س��لولهاي بس��يار فعالي بوده و پس
از خارج ش��دن از هم��وکل ( )haemocoalتغيي��رات قابل مالحظه اي
در آنه��ا رخ مي دهد ( ،)1981 ،Bauchauلذا مطالعه و شناس��ايي اين
سلول ها بسيار مشكل تر از بررسي عملكرد سلول هاي خوني مهره داران
مي باش��د .فعال شدن هموسيت ها موجب لخته ش��دن سريع ،دگرانوله
ش��دن س��لولي آنها ،فعال ش��دن سيس��تم  proPoو به دنبال آن توليد
مولكول هاي متصل ش��ونده م��ي گ��ردد ( Soderhallو ،Cerenius
 .)1992ناپاي��دار بودن و ان��دك بودن ،بس��ياري از پروتيئن هاي دفاعي
بي مهرگان ،كار جداسازي يك پروتيئن خاص از سيستم دفاعي را بسيار
مشكل مي نمايد ( Soderhalو همکاران .)1990
انتخ��اب یک ترکیب مناس��ب با خاصبت تحریک کنندگی سیس��تم
ایمنی کاری بس��یار دش��واری بوده و مطالعات علمی نیز بندرت اطالعات
جام��ع و کاملی جهت برنامه ریزی مناس��ب در این خص��وص در اختیار
محقق��ان قرار می دهند .بنابراین می توان چنین اس��تدالل کرد که کلید
حل این مشکل توجه کردن به دانش موجود در مورد محرک های ایمنی
غیر اختصاصی اس��ت که به عنوان ادجوانت (یاور) برای مهره داران عالی
تر مورد بررس��ی می باش��د یا اینکه باید به واکنش��گرهایی که در شرایط
آزمایشگاهی توان آنها در تحریک سیستم ایمنی اثبات شده است متوسل
ش��د .نکته ای نیز که باید بیشتر از سایر موارد در نظر گرفت یک تحریک
کننده مناس��ب باید به راحتی اس��تفاده شود ،موثر باشد و سمیت آن نیز
برای میزبان اندک باشد ( Raaو همکاران.)1992

مواد و روش ها

یکی از مشکالت عمده بر سر راه مطالعه روش های مورد استفاده جهت
بهبود مقاومت میگو در ش��رایط و تیمارهای مختلف ،انتخاب فاکتورهای
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مناس��ب جهت تعیین کمی سالمت میگو است .در این مطالعه دو فاکتور
هموس��یت کل ( )THCو می��زان پرو تئین پالس��مای کل ( )TPPبه
عنوان شاخص سالمتی میگو در نظر گرفته شده است
( Sanchezو هم��کاران  .)2001در این مطالعه س��عی بر این بوده
اس��ت که تأثیر یا تأثیرات حاصل از استفاده از یک محرک سیستم ایمنی
ب��رای افزایش توانایی جلوگیری از بروز بیم��اری ،عالوه بر روش مواجه با
عامل بیماری زا و بررسی میزان بازماندگی ،از طریق اندازه گیری یا تعیین
شاخص سالمتی در میگوهای تیمار شده نیز ارزیابی گردد.
تهیه عصاره جلبک S.glaucescence
برای این منظور مراحل زیر انجام گرفت:
 )1جمع آوری و شناسایی جلبک در حد گونه ،این کار در اواسط بهمن ماه
س��ال  1384به کمک قایق صورت پذیرفت و جلبک S.glaucescence
(ش��کل  )1از منطقه ساحلی بین اسکله جفره و اسکله جاللی جمع آوری
ش��ده و در ظروف و کیسه های پالس��تیکی تمیز به آزمایشگاه میکروب
شناس��ی پژوهشکده میگوی کش��ور منتقل گردید .عالوه بر این از جلبک
جمع آوری شده ،نمونه ای تهیه شد و جهت تأیید گونه به پژوهشکده آب
های دور ،چابهار ،ارسال گردید.
 )2شستش��و و خش��ک کردن در دمای اتاق ،جلبک های منتقل شده به
آزمایشگاه میکروب شناسی پژوهشکده میگوی کشور در ابتدا با آب جاری
شس��ته ش��د و بر ر وی نایلون تمیزی که از قبل در آزمایشگاه پهن شده
بود به مدت  48ساعت قرار داده شدند تا کامال خشک شوند .الزم به ذکر
است که با توجه به وجود ترکیبات سرب در روزنامه های موجود و امکان
ایجاد خطا در آزمایش ،جلبک های جمع آوری ش��ده پس از شستشو ،به
منظور خشک شدن ،بر روی نایلون قرار داده شدند.
 )3جوش��اندن  20گرم از جلبک های خش��ک ش��ده در  300میلی لیتر

آب دیونیزه به مدت س��ه س��اعت ،با توجه به لزوم لئوفلیزه کردن عصاره
استخراج شده در آزمایشگاه بهار افشان تهران و به منظور جلوگیری از هر
گونه تغییر احتمالی در ترکیبات اس��تخراج شده ،از این مرحله به بعد در
آزمایشگاه مذکور در تهران انجام شد تا بتوان پس از عصاره گیری سریعاً
نس��بت به لئو فلی��زه کردن عصاره حاصل اقدام نم��ود .برای فیلتر کردن
عصاره حاصل از گاز استریل استفاده شد.
 )4ب��ا توجه به توانایی جذب و تجمیع بیولژیک فلزات س��نگین توس��ط
جلب��ک ه��ا ( Barkhordarو  )2004 ،Ghiassedinو تأثی��رات
منفی اثبات ش��ده فلزات س��نگین مثل س��رب ،مس ،کادمیوم و جیوه بر
سیس��تم های ایمنی میگو ( Lorenzonو هم��کاران ،)2001به منظور
اندازه گیر ی میزان س��رب در عصاره های اس��تخراج شده ،پس از عصاره
گیری و فیلتراس��یون ،نمونه ای تهیه گردید و توس��ط بخش مربوطه در
همان آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
 )5لئوفلیزه کردن عصاره فیلتر شده برای تهیه پودر خشک از عصاره جلبکی
روش تهیه ویروس و مواجهه

از میگ��و های تلف ش��ده بر اثر بیماری لکه س��فید (که پس از انجام
تست  ،PCRمنجمد شده اند) برای آلوده کردن میگو ها استفاده گردید،
برای تهیه سوسپانس��یون ویروسی ،میگوهای ذکر شده در ابتدا یخ زدایی
می شدند و پس از هموژنیزه کردن عضله میگو های ذکر شده ،با استفاده
از فیلتر میلی پور  0/45میکرونی فیلتر می ش��دند .به منظور فعال کردن
وی��روس موجود در الش��ه های فریز ش��ده ،به می��زان  0/1میلی لیتر از
سوسپانس��یون ویروسی تهیه ش��ده در ابتدا به تعدادی از میگو ها تزریق
می شد و در صورت مشاهده تلفات در این میگو ها ،از الشه این میگو ها
برای تهیه سوسپانس��یون ویروس��ی جهت تزریق به میگوهای تیماربندی
شده استفاده می گردید.

شکل  -1جلبک S.glaucescence
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پس از نمونه برداری محتویات س��رنگ به اپندروف مخصوص سانتریفیوژ
ک��ه از قبل ح��اوی  0/4میلی لیتر ضد انعقاد ب��ود انتقال می یافت و 25
میکرولیتر از این سوسپانس��یون بر روی الم هموسیتومتر قرار می گرفت
و با بزرگنمایی × 40شمارش می شد .همولنف باقی مانده در اپندورف ها
تا  1ساعت پس از نمونه برداری در یخ قابل نگهداری بوده و از آن برای
اندازه گیری  TPPفعالیت فاگوسیتی استفاده می شد .برای اندازه گیری
 TPPنی��ز از روش روتین  Biuretک��ه برای اندازه گیری میزان پروتئین
در مایعات بدن ،درآزمایش��گاه های تش��خیص طبی نیز استفاده می شود
بهره گرفته شد ( Acharyaو همکاران .)2004
به منظور اندازه گیری فعالیت فاگوسیتوزی  25میکرولیتر از همولنف
آماده س��ازی شده در اپندروف را بر روی اس�لاید شیشه ای تمیز انتقال
داده و  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه ش��د .سپس  25میکرولیتر باکتری
 Vibrio harveyiب��ه غلظت  1 ×108س��لول در میلی لیتر به اس�لاید
اضافه گردید و  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه ش��د .س��پس اس�لایدها را
ب��ا آنتی کواگوالنت شستش��و داده و با گلوتارآلدئی��د  4درصد در محلول
ض��د انعقاد ،ب��ه مدت  1دقیقه تثبیت ش��د .در مرحله بعد اس�لایدها به
مدت  1دقیقه با آب مقطر شستش��و داده شد و با اتانل مطلق به مدت 1
دقیقه تثبیت گردید .اسالیدها را در مجاورت هوا خشک کرده و سپس با
تولوئیدن بلو به مدت  5دقیقه رنگ آمیزی کرده و رنگ اضافه با آب جاری
حذف گردید .پس از این مراحل اس�لاید ها با کمک میکروس��کوپ نوری
و با بزرگنمایی × 100مورد مطالعه قرارگرفته و  200هموس��یت شمارش
ش��د و تعداد هموس��یت هایی که باکت��ری را هضم کرده اند ،ثبت ش��د
( Jiangو همکاران 2004؛  Luiو همکاران  .)2004درصد فاگوسیتوز از
فرمول زیر محاسبه گردید:
درصد فاگوس��یتوز= (تعداد همویس��ت هایی ک��ه باکتری ها را هضم
کرده اند تقسیم برتعداد کل هموسیهای مشاهده شده) × 100
داده های ثبت ش��ده با ن��رم افزار  SPSSو ب��ه روش آنالیز واریانس
دوطرفه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی تأثیر غوطه وری در عصاره آب
گرم جلبک ،بر میزان بازماندگی میگوها

 500قطعه میگوی س��فید هن��دی  11/ 32 ± 1/20گرمی از مزارع
پرورش میگو به ایس��تگاه تحقیقاتی شغاب وابسته به پژوهشکده میگوی
کش��ور انتق��ال یافت و در تانک های چهار ه��زار لیتری به مدت دو هفته
آداپتاس��یون و استرس زدایی ش��دند .با توجه به تغییرات فیزیولوژیک در
هنگام پوست اندازی و تأثیر پذیری سیستم ایمنی از این تغییرات ،در این
بخش از مطالعه ،میگو هایی که در مرحله بین دو پوس��ت اندازی ،مرحله
( Cبر اس��اس روش  Promwikornو همکاران ،)2004 ،بودند انتخاب
ش��دند و برای انجام تیمارهای مورد نظر (جدول  )1به تانک های 300
لیتری که حاوی  150لیتر آب دریا بودند انتقال یافتند.
در ه��ر تیمار ،میگوها به مدت  3س��اعت در غلظت های ذکر ش��ده
غوطه ور ش��دند و سپس از میگوهای تلف شده در اثر بیماری لکه سفید
( )WSDبرای آلوده کردن میگوها استفاده می شد.
بررس��ی تأثی��ر غلظت ه��ای مختلف جلب��ک بر ش��اخصهای ایمنی
میگوها
با توجه به حساس بودن سیستم ایمنی و تأثیر استرس های گوناگون
بر روی عملکرد این سیس��تم ،تیمارهای مربوط به تعیین یا اندازه گیری
فاکتورهای سیس��تم های ایمنی ،در آزمایش��گاه و در آکواریوم های 150
لیت��ری که حاوی  100لیتر آب دری��ا بودند ،طبق جدول  2انجام گرفت.
پس از گذشت صفر  3 ،2 ،1و  4ساعت پس از آغاز غوطه وری ،اقدام به
آسپیراسیون همولنف و اضافه کردن ترکیب ضد انعقاد گردید و فاکتورهای
تعداد هموس��یت کل ( ،)THCمیزان پروتئین پالس��مای کل ( )TPPو
فعالیت فاگوسیتی ( )PAهموسیت ها تعیین و اندازه گیری شد.
برای تعیین  ،THCاز س��ینوس شکمی و از بند دوم نسبت به نمونه
برداری همولنف اقدام ش��د .برای این منظور از س��رنگ  1میلی لیتر که
ح��اوی  0/4میلی لیت��ر ضدانعقاد (محلول  )Alseverب��ا دمای 4درجه
س��انتی گراد و  7/2 pHبود ( Jiangو همکاران  )2004استفاده گردید.

جدول  -1تیمارهای مربوط به بررسی تأثیر غوطه وری در مقادیر مختلف عصاره آب گرم جلبک های مورد مطالعه و مواجهه یا عدم مواجهه با ویروس لکه سفید

مواجهه با ویروس

عصاره آب گرم جلبک mg/l

تعداد میگو

منفی

شاهد

3 × 10

مثبت

شاهد

3 × 10

مثبت

100

3 × 10

مثبت

300

3 × 10

مثبت

500

3 × 10

(پژوهشوسازندگی)
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جدول  -2تیمارهای مربوط به بررسی تاثیر غوطه وری درغلظتهای مختلف هر یک از جلبکها بر پارامترهای سیستم ایمنی میگو

غوطه ور شدن در عصاره آب گرم جلبک mg/l

تعداد میگو

شاهد

3 × 10

100

3 × 10

300

3 × 10

500

3 × 10

نتایج

میزان  THCو  TPPدر میگوهای غوطه ور ش��ده در غلظت  300و
 500میلی گرم در لیتر از عصاره آب گرم جلبک  S.glaucescensپس
از  1س��اعت و در م��ورد تیمار غوطه وری در غلظ��ت  100میلی گرم در
لیتر پس از گذش��ت  2س��اعت ،افزایش معنی داری ( )p>0/05را نسبت
به میگوهای ش��اهد نشان دادند(جدول های  3و  4ونمودارهای شماره 1
و  .)2فعالیت فاگوس��یتوزی (جدول  5و نمودار  )3در میگوهای س��فید
هندی غوطه ور ش��ده در غلظت  300و  500میلی گرم در لیتر از عصاره
آب گرم جلبک  S.glaucescensپس از  2ساعت و در مورد تیمار غوطه
وری در غلظت  100میلی گرم در لیتر پس از گذش��ت  3ساعت ،افزایش
معنی داری ( )p>0/05را نسبت به میگوهای شاهد نشان داد.
در میگوهای گروه ش��اهد منفی و مثبت و همچنین میگوهای تیمار
ش��ده ،که به مدت  3ساعت در غلظت های  300 ،100و  500میلی گرم
در لیت��ر از عصاره آب گرم جلبک  S. glaucescensغوطه ور ش��دند و
در پایان این مدت  0/1میلی لیتر از سوسپانس��یون ویروس��ی به هر میگو
تزریق ش��د (به غیر از گروه شاهد منفی که بجای سوسپانسیون ویروسی
س��رم فیزیولوژی در یافت نمودند) ،در پایان دوره  14روزه پس از تزریق،
میانگی��ن بازماندگی به ترتی��ب ب��ه ،63/3±5/8 ،40±10 ،96/7±5/8
 80±10و  76/7±5/8درص��د رس��ید .آنالی��ز  ANOVAیک طرفه در
اول پس از تزریق سوسپانس��یون ویروس��ی اختالف معنی داری را
هفته ِ
نشان نداد ولی در پایان هفته دوم اختالف معنی داری را بین گروه شاهد
مثب��ت و منف��ی ( ) p < 0/001،df = 14نش��ان داد .در پایان هفته دوم
پس از تزریق سوسپانس��یون ویروس��ی ،میانگین بازماندگی در میگوهای
ش��اهد مثبت با میگوهای تیمار  100میلی گرم در لیتر عصاره جلبک
( ،) p = 0/027،df = 14تیم��ار  200میل��ی گ��رم در لیتر عصاره جلبک
( )p = 0/001،df = 14و تیم��ار  500میل��ی گ��رم در لیت��ر جلب��ک
( )p = 0/003،df = 14اختالف معنی داری را نشان داد (جدول .)6

بحث

تحريك كننده هاي سيس��تم ايمني تركيبات ش��يميايي هستند كه
هموس��یت ها را فعال ك��رده و بنابراين جان��وران را در برابر عفونت هاي
ايجاد ش��ده توس��ط ويروس ه��ا ،باكتري ه��ا ،قارچ ها و ان��گل ها مقاوم
م��ي نماي��د ( .)2000 ،Bachèreهمزمان با افزاي��ش دانش ما در مورد
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رابطه بين ش��رايط محيطي و بيماري ،سيس��تم ه��اي مديريتي اهميت
بيش��تري را به پارامترهاي محيطي دادن��د ،ولی علي رغم اعمال مديريت
هاي بهداش��تي كامل ،برخي از اس��ترس ها مثل اس��ترس هنگام انتقال
الروهاي ميگو ،از هچري به مزرعه اجتناب ناپذير می باش��د .عالوه بر اين
ميگوها ممكن است در مزرعه تحت تأثیر استرس هايي بر اثر شرايط آب
و هوايي و يا مش��كالت پيش بيني نش��ده اي در آب ورودي قرار گيرند.
در حال حاضر در چنين ش��رايطي ،پرورش دهن��دگان ميزان غذادهي را
كاه��ش داده و با تجويز آنتي بيوتيك تالش مي كنند كه ميزان باكتري
هاي فرصت طلب در استخر را كاهش دهند .در اين وضعيت ترجيح داده
مي ش��ود كه مكانيس��م دفاعي موجود در بدن ميگو را به گونه اي بهينه
ك��رد كه بتواند به خوبي در برابر عفونت هاي فرصت طلب مقاومت نمايد.
ب��راي كارآمد بودن هر روش كنترل��ي در مديريت بيماري بايد بكارگيري
آن روش بخشي از سيستم مديريت بهداشتي جامعي باشد كه در استخر
اعمال مي ش��ود .برخي از سيس��تم هاي موجود پيش��رفته بوده و نياز به
امكانات عالي و اكولوژيك مناسبي دارند .محرك هاي سيستم ايمني مي
توانند نقش مهمي در چنين سيستم هايي بازي كنند.
مطالع��ات وس��یعی بر روی گون��ه های مختلف جلبک ه��ای قرمز و
قه��وه ای و تاثیر عصاره حاصل از این جلبک ها بر ش��اخص های خونی-
ایمن��ی و افزای��ش مقاوم��ت گونه های مختل��ف ماهی و میگ��و در برابر
بیم��اری ه��ای باکتریای��ی و ویروس��ی انج��ام گرفت��ه اس��ت .یک��ی از
جلبک هایی که عالوه بر پزشکی ،در دامپزشکی و آبزی پروری نیز مورد
توجه و بررسی قرار گرفته است ،جنس  Sargassumمی باشد ،از عصاره
محلول در آب داغ این جلبک و سایر جلبک های قهوه ای ،پلی ساکاری ِد
س��ولفاته ای استخراج می شود که قند اصلی آن  Fucoseمی باشد این
قند یک منوس��اکارید غیر معمول اس��ت و به صورت ایزومر L-fucose
در تعدادی از ترکیبات موکوپلی س��اکاریدی و موکوپروتئینی حضور دارد
( Zhuو هم��کاران  .)2003دو جنس  Sargassumو  Padinaدر بین
جلبک های قهوه ای موجود در سواحل استان بوشهر ،بیشترین فراوانی را
داشته و از این رو برای این مطالعه مورد نظر قرار گرفتند .در سال 1998
 Hashinoو همکاران��ش از عصاره آب گ��رم Sargassum horneri
پلی س��اکارید س��ولفاته اس��تخراج کردند که قند اصلی آن فوکوز است و
دارای خاصیت ضد ویروس قوی بر علیه ویروس های هرپس س��یمپلکس
تیپ یک ،س��یتومگالوویروس و ویروس ایدز می باش��د نکته جالب توجه

(پژوهشوسازندگی)

تاثیر غوطه وری در عصاره ...

این اس��ت که برخالف ترکیبات ضد ویروس��ی دیگر ،ای��ن ترکیب عالوه
ب��ر مهار عفونت ویروس��ی در مراحل اولیه و جلوگی��ری از نفوذ و اتصال
ویروس به داخل س��لول ،پ��س از ورود ویروس به س��لول میزبان نیز اثر
ضد ویروس��ی خود را اعمال می کند .مطالعات اخیر نش��ان می دهد که
این ترکیبات س��ولفاته تاثیر بس��یار خوبی در پیش��گیری از عفونت های
ویروس��ی میگو از جمله بیماری لکه س��فید در میگوهای پرورش��ی دارد.
 Itamiو هم��کاران در س��ال  2002از جلبک قهوه ای Cladosiphan
 ،okamuranusفوکوئیدان اس��تخراج کردند و از آن در تغذیه میگوی
 Kurumaاس��تفاده کردند و  4روز پس از اولین سری غذادهی میگو ها
را در سوسپانس��یونی از ویروس لکه سفید غوطه ور کردند و اعالم نمودند
که دوز باالی فوکوئیدان در پیش��گیری از بیماری لکه س��فید ویروس��ی
مؤثرت��ر می باش��د .در مطالعه که توس��ط  Chotigeatو همکاران در
س��ال  2004انجام پذیرفت اعالم شد که اس��تفاده خوراکی از فوکوئیدان
استخراج شده از جلبک  Sargassum polycystumدر کاهش ابتالء
میگوهای پرورشی به بیماری لکه سفید موثر است Yeh .و همکارانش در
س��ال  2005از عصاره آب گرم جلبک  Sargassum duplicatumبه
صورت غوطه وری و تزریقی برای تحریک سیس��تم ایمنی میگوی وانامی
آلوده به V.alginoliticusاس��تفاده کردند و سیس��تم ایمنی میگو را از
طریق بررس��ی تعداد هموس��یت های کل ،انفجار تنفسی ،سیتم پروفنل
اکس��یداز و فعالیت فاگوسیتی هموس��یت ها مورد مطالعه قرار دادند و بر
اس��اس گزارش آنها عصاره این جلبک ،س��بب تحریک سیس��تم ایمنی و
افزایش بازماندگی میگوهای آلوده در مقایس��ه با گروه ش��اهد می گردد.
یافته های مطالعه حاضر با نتایج اعالم ش��ده از سوی  Yahو همکارانش
مطاب��ق دارد گرچه میزان افزایش فاکتورهای ایمنی تعیین ش��ده اندکی
کمتر از میزان تعیین شده توسط  Yahو همکارانش می باشد.
در اکث��ر مطالعات انجام ش��ده بر روی تأثیر فاکتوره��ای مختلف بر
ش��اخص های ایمونولوژیک در س��خت پوس��تان و به ویژه در میگوها ،دو
شاخص تعداد هموسیت کل و میزان پروتئین کل پالسما دارای بیشترین
ِ
تغیی��رات بوده و آیینه تمام نمای��ی از برهمکنش جانور با محیط پیرامون
خود و نشان دهنده وضعیت فیزیولوژیک جانور در پاسخ به استرس های
مختلف محیطی می باش��ند ( Sanchezو هم��کاران  .)2001از این رو
محققین مختلف بر اس��اس یافته های چند س��اله خ��ود در خصوص هر
ِ
گون��ه از میگوهای پرورش��ی ،اقدام به تعیین دامنۀ قاب��ل قبول برای این
کیفی وضعیت سالمتی
دو ش��اخص نموده اند و بر اس��اس آن بجای بیان
ِ
ش��اخص کمی استفاده می نمایند .گرچه نتایج حاصل
میگوها ،از این دو
ِ
از این مطالعه با مطالعات مشابه همخوانی دارد و لی مشاهده می شود که
در بعضی موارد میزان شاخص های ایمنی اندازه گیری شده در میگوهای
ش��اهد ،کمتر از موارد گزارش شده در مطالعات مشابه می باشد .با توجه
به انجام مکرر و دقیق پروتکل مربوط به هر کدام از این روش ها ،می توان
به این نتیجه رس��ید که برخی از فاکتورهای فیزیکی یا ش��یمیایی مانند
ِ
فیزیولوژیک سازش پذیری و
شوری ،بعنوان یک اس��ترس بر فرآیندهای
س��ازگاری جانور با محیط پیرامون خود اثر گذاشته و موجب بروز چنین
کاهشی شده اند .اگرچه در طول انجام آزمایش تالش شد که فاکتورهای
قابل کنترل مانند ش��وری ،اکسیژن ،دمای آب و دمای هوای سالن ،رژیم
نوری و مرحلۀ پوست اندازی ( Rodrıguezو  )2000 ،moullacثابت

(پژوهشوسازندگی)

و یکس��ان باشد .باتوجه به اینکه شوری آب دریا در سواحل استان بوشهر
در حدود  40قسمت در هزار می باشد ،در مراحل اجرایی این پروژه نیز از
آب فیلتر ش��ده دریا با همان شوری طبیعی استفاده گردید تا با اطمینان
طبیعی منطقه تعمیم داد.
بیش��تری بتوان نتایج بدست آمده را به شرایط
ِ
این میزان شوری ( 38تا  41قسمت در هزار) خود به عنوان یک استرس
محسوب می شود.
پوست اندازی پدیده ای است که در بسیاری از گونه های بی مهرگان
از جمله س��خت پوس��تان اتفاق می افتد .در این پدیده ،پوسته فرسوده
و قدیمی ،از بدن جانور جدا ش��ده و کوتیکول نو جایگزین آن می ش��ود.
این پدیده برای رش��د پس��ت الروها در تمامی مراح��ل زندگی ،فرآیندی
ضروری می باش��د .در یک جانور س��الم چرخه پوست اندازی چندین بار
در طول حیات آن انجام می ش��ود ،تا جانور بتواند رش��د نماید .در روند
پوس��ت اندازی تغییرات معنی داری در ساختار بدن ،فیزیولوژی ،بیولوژی
و رفتارشناس��ی جانور مش��اهده می ش��ود ،لذا در مطالعات فیزیولوژیک
و سیس��تم ایمن��ی از میگوهایی اس��تفاده می ش��ود ک��ه در یک مرحله
پوس��ت اندازی باشند .معیارهای گوناگونی به منظور مرحله بندی فرآیند
پوس��ت اندازی مورد استفاده قرار گرفته است ،ولی آنچه که امروزه به آن
بیش از سایر مطالعات استناد می شود تغییر در بخش های زاینده خارها
( )1939 ،Drachم��ی باش��د .در این مطالعه نی��ز از کلید تصویری ارائه
ش��ده در مطالعه  )2004( Promwikornکه بر اساس معیار های بیان
ش��ده توسط  Drachتهیه شده است .با توجه به ثبات بیشتر فاکتورهای
فیزیولوژیک و ایمنی در مرحله  Cپوس��ت ان��دازی ،در این مطالعه نیز از
میگوهایی که در مرحله  Cیعنی مرحله بین دو پوس��ت اندازی اس��تفاده
گردید.
در خصوص اس��تفاده از محرک های سیستم ایمنی باید به این نکنه
کلیدی و مهم توجه کرد که محرکهای سیستم ایمنی مانند یک شمشیر
دو لبه بوده و در صورت استفاده غیرتخصصی و خارج از برنامه مقداری از
انرژی جاندار که باید برای افزایش وزن صرف ش��ود با باال بردن بی مورد
س��طح ایمنی جاندار به هدر می رود .با توجه به این مورد در این مطالعه
تالش بر این بود که کمترین میزان تحریک سیستم ایمنی که در افزایش
مقاومت در برابر بیماری لکه سفید مؤثر می باشد تعیین گردد.
بای��د توجه نمود که جلبکها توانای��ی جذب و تجمع بیولوژیک برخی
مواد و فلزات س��نگین مانند س��رب ،کادمیوم ،مس ،نیکل و جیوه را دارا
بوده و مي توانند اش��كال گوناگون فلزات سنگين را از طريق متيالسيون
ج��ذب نموده و آنها را از محيط حذف نمایند ( Tsuiو همکاران .)2006
مطالعاتی فراوانی بر روی این گونه جلبک بعنوان ش��اخص زیستی فلزات
در داخ��ل (برخ��وردار و غیاث الدین1383؛ س��عیدی و همکاران )1386
و خ��ارج از کش��ور( Zolotukhinaو 1995 ،Radzhinskaya؛
 Dulymamodeو همکاران  )2001انجام ش��ده است .با توجه به اثرات
ایمنی میگوهای
نامطلوب و اثبات شده فلزات سنگین ،بر کارآیی سیستم
ِ
پرورش��ی ( Lorenzonو همکاران  ،)2001و ب��ا توجه به نتایج حاصل
از مطالع��ه امیدی در س��ال 1379که در آن میانگین س��االنه س��رب در
آب های س��احلی اس��تان بوش��هر را  3/25میکروگرم در لیتر اعالم کرده
اس��ت ،در این مطالعه اق��دام به اندازه گیری میزان فلز س��رب در عصاره
آب گ��رم تهیه ش��ده از جلبک  S.glaucescensگردی��د .دلیل این کار
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این بود که در مطالعه  Lorenzonو همکاران تأثیر مواجهه کوتاه مدت
( 96س��اعت) با فلزات سنگین مورد بررس��ی قرار گرفته است .در مطالعه
آنها مشخص شد که غوطه ور ساختن میگوهای Palaemon elegans
در آب دریای حاوی حاوی جیوه ،کادمیوم ،مس ،کروم ،روی و س��رب به
مدت  8س��اعت ،موجب کاهش در تعداد هموس��یت ها (هموسایتوپنی)
می ش��ود و در بین فلزات مورد مطالعه ،س��رب بیش��ترین تأثیر را نشان
داده اس��ت .البت��ه آنها اع�لام نمودند که پس از  16س��اعت غوطه وری،
تعداد هموسیتها به زمان صفر ،یعنی به مقدار اولیه ،بازگشته است .عالوه
بر این آنها بیان کردند که پس از س��رب ،ب��ه ترتیب روی ،جیوه ،کروم و
کادمیوم در این خصوص بیش��ترین تأثیر را بر روی تعداد  THCنش��ان

م��ی دهد .نتایج اندازه گیریهای انجام ش��ده در آزمایش��گاه بهار افش��ان
تهران و به روش  Nadafiو همکاران  2007نش��ان داد که میزان تجمع
فلز س��رب در نمونه تهیه ش��ده از جلبک  22/3 S.glaucescensمیلی
گ��رم بر گرم می باش��د .نتایج حاصل از این مطالعه نش��ان داد که غوطه
ور س��اختن میگوهای س��فید هندی در  300میلی گ��رم در لیتر عصاره
آب گ��رم جلبک  S.glaucescensبه مدت  2الی  3س��اعت ،در افزایش
می��زان THC، TPPو فعالیت فاگوس��یتوزی مؤثر باش��د .عالوه بر این
غوطه وری به مدت  3س��اعت در  300 ،100و  500میلی گرم بر لیتر از
عص��اره جلبک  ،S.glaucescensدر افزایش میزان بازماندگی میگوهای
سفید موثر است.

جدول  -3تعداد هموسیت کل(× )105cell/mlدر میگوی سفید هندی برحسب زمان غوطه وری در عصاره آب گرم جلبک S. glaucescens

تعداد هموسیت کل(× )105cell/mlو زمان غوطه وری ()h

غلظت های غوطه وری ()mg/l

0

1

2

3

4

شاهد

74/36±4/00

75/36±4/95

74/03±3/51

74/43±4/85

71/83±3/17

100

71/33±3/96

85/36±3/42

85/03±5/95

107/53±5/95

103/86±5/36

300

74/56±3/40

101/40±9/43

108/66±4/90

114/33±4/45

108/90±3/67

500

75/10±4/49

120/16±5/78

129/30±6/39

127/03±5/74

117/76±4/85

نمودار  -1تعداد هموسیت کل(× )105cell/mlدر میگوی سفید هندی برحسب زمان غوطه وری در عصاره آب گرم جلبکS.glaucescens
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جدول  -4پروتئین پالسمای کل( )mg/mlدر میگوی سفید هندی برحسب زمان غوطه وری در عصاره آب گرم جلبک S.glaucescens

غلظت های غوطه وری ()mg/l

پروتئین پالسمای کل( )mg/mlو زمان غوطه وری ()h
0

1

2

3

4

شاهد

77/16±12/35

76/37±10/53

73/85±9/42

74/22±10/93

69/16±10/86

100

70/73±8/14

86/54±7/88

107/12±7/09

106/58±7/09

100/74±7/35

300

76/10±12/97

110/85±9/72

108/90±6/47

110/59±9/79

103/73±13/06

500

78/79±11/01

108/82±6/65

110/11±10/75

107/63±11/74

102/17±7/78

نمودار  -2پروتئین پالسمای کل( )mg/mlدر میگوی سفید هندی برحسب زمان غوطه وری در عصاره آب گرم جلبک S.glaucescens
جدول  -5فعالیت فاگوسیتی (درصد) در میگوی سفید هندی برحسب زمان غوطه وری در عصاره آب گرم جلبک S.glaucescens

غلظت های غوطه وری ()mg/l

فعالیت فاگوسیتی (درصد) و زمان غوطه وری ()h
0

1

2

3

4

شاهد

10/24±1/83

10/18±1/65

9/85±1/64

10/65±1/64

10/27±1/45

100

9/62±1/56

10/03±2/04

12/46±0/64

16/13±2/48

16/96±2/37

300

10/36±2/19

11/70±2/07

16/87±2/27

18/95±1/61

18/69±1/18

500

10/06±1/47

12/01±2/23

16/71±1/67

18/02±1/76

18/51±2/62

(پژوهشوسازندگی)
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500

300

100

()virus

شاهد مثبت

()saline

شاهد منفی

mg/l

گرم

عصاره آب

3 × 10

3 × 10

3 × 10

3 × 10

3 × 10

میگوها

تعداد

100

100

100

100

100

4

100

100

96/7±5/8

( 10 ،9و )10

96/7±5/8

( 10 ،10و )9

100

5

100

100

96/7±5/8

( 10 ،9و )10

90±10

( 10 ،8و )9

100

6

100

100

93±5/8

( 9 ،9و )10

90±10

( 10 ،8و )9

100

7

100

100

90±10

( 9 ،8و )10

86±5/8

100

 9 ،8و )9

8

100

100

( 9 ،8و )9

86/7±5/8

( 7 ،7و )9

76/7±11/5

96/7±5/8

( 9 ،10و )10

9

100

( 9 ،10و )9

93/3±10

80/7±10

( 7 ،8و )9

( 6 ،5و )9

66/7±20/8

( 9 ،10و )10

96/7±5/8

10

زمان سپری شده پس از مواجهه (روز)

100

( 9 ،9و )9

90±0

( 7 ،7و )8

73/3±5/8

60±10

( 6 ،5و )7

( 9 ،10و )10

96/7±5/8

11

میزان بازماندگی (درصد) و تعداد میگوهای زنده در هر تکرار

میانگین درصد بازماندگی در سه تکرار مربوط به یک تیمار و در سطر پایین تعداد میگوی زنده در هر تکرار ارائه شده است).

( 8 ،9و )8

86/7±5/8

( 8 ،9و )8

83/3±5/8

( 7 ،7و )8

73/3±5/8

( 6 ،5و )6

56/7±5/8

( 9 ،10و )10

96/7±5/8

12

( 8 ،9و )7

80±0

( 8 ،9و )7

80±10

( 6 ،7و )6

63/3±5/8

( 6 ،5و )5

53/3±5/8

( 8 ،9و )7

76/7±5/8

( 8 ،9و )7

80±10

( 6 ،7و )6

63/3±5/8

40±10

( 9 ،10و )10

( 5 ،4و )3

( 9 ،10و )10

96/7±5/8
96/7±5/8

13
14

دریای هوادهی شدۀ حاوی عصاره آب گرم جلبک ( S. glaucescensدر هر خانه در سطر باال
جدول  -6میزان بازماندگی میگوهای سفید هندی ( )F. indicusمواجهه داده شده با ویروس لکه سفید ،پس از  3ساعت غوطه وری در آب
ِ

9

تشکر و قدر دانی

از کلی��ه هم��کاران مؤسس��ه تحقیقات ش��یالت ایران آقای��ان دکتر
عیس��ی شریف پور و دکتر مصطفی ش��ریف روحانی که با راهنمایی های
خردمندان��ه خود به انجام هر چه بهتر ای��ن پروژه کمک کردند صمیمانه
تش��کر نم��وده و از تمامی هم��کاران پژوهش��کده میگوی کش��ور بویژه
خانم ها فاطمه محسنی زاده و پریسا حسین خضری و آقایان قاسم غریبی،
نظرا ...فاطمی ،رسول حاجی زاده ،سیاوش صفرپور ،مهران ارشد و حسین
رشید زاده که زحمات زیادی را در عملیاتی شدن این پروژه متقبل شدند
و همچنی��ن از آقای مهندس قرنجیک ،همکار ارجمند در مرکز تحقیقات
شیالتی آبهای دور ،که تعیین گونۀ جلبکهای مورد بررسی را انجام دادند،
تش��کر و سپاسگزاری می ش��ود و همچنین یاد و خاطره دوست و همکار
پرتالش خود ،در پژوهش��کده میگوی کش��ور ،مرحوم مختارحق نجات را
گرامی می داریم.
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