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 چکیده
اکسیدانی ، بر پارامترهاي ایمنی و آنتیSargassum ilicifolium (SHWE)داغ جلبک  در مطالعه حاضر تاثیرات مکمل غذایی عصاره آب

و یک  SHWEدرصد  1و  5/0، 25/0تیمار شامل  3ارزیابی شد. این آزمایش در  )Penaeus vannameiهمولنف میگوي پاسفید غربی (
 66ها توزیع گردید. در پایان طور تصادفی در گروهگرم) به 67/4±08/0عدد میگو (میانگین وزن  120گروه شاهد در سه تکرار انجام شد. 

هاي تیماري و شاهد سنجش گردید. نتایج نشان ها در بین گروهاکسیدانی و تعداد هموسیتهاي ایمنی و آنتیروز آزمایش، برخی شاخص
افت. مقدار گلوتاتیون پراکسیداز در تمام افزایش ی SHWEدرصد  25/0داد که میزان آلکالین فسفاتاز در گروه تیماري تغذیه شده با 

درصد در مقایسه با گروه شاهد  5/0و  25/0افزایش نشان داد. هرچند، سطوح گلوتاتیون، در تیمارهاي  SHWEتیمارهاي تغذیه شده با 
االز در تیمار تغذیه شده ترانسفراز، سوپراکسید دیسموتاز و کات-) داشت. بیشترین مقدار سطوح گلوتاتیون اسP>05/0داري (افزایش معنی

اي با گروه شاهد تفاوتی را نشان اکسیدانی کل در تمام تیمارهاي تغذیهکه مقدار ظرفیت آنتیثبت گردید. درحالی SHWEدرصد  5/0با 
 25/0وه تیماري هاي تیماري تغییر نداشتند. لیزوزیم در گر). دو شاخص اسید فسفاتاز و فنل اکسیداز در هیچ کدام از گروهP<05/0نداد (

). P<05/0دار نداشت (هاي تیماري تفاوت معنیکه با سایر گروهحالی )، درP>05/0کمتر از گروه شاهد بود ( يداردرصد به طور معنی
درصد نسبت به گروه شاهد افزایش  5/0هاي هیالین در تیمار هاي نیمه گرانوله و سلولهاي گرانوله، سلولهاي کل، سلولتعداد هموسیت

دار هاي نیمه گرانوله افزایش معنیهاي کل و سلولدرصد، تنها تعداد هموسیت 25/0در تیمار  و) نشان داد، P>05/0داري (معنی
)05/0<P .که عصاره آب داغ جلبک سارگاسوم از طریق تغذیه و با هدف افزایش پارامترهاي  ددا نشان نتایج) با گروه شاهد داشت

 باشد.می تورهاي ایمنی همولنف در میگوي پاسفید غربی موثر و مفیداکسیدانی و همچنین فاکآنتی
 

 .یدانیاکسیآنت يفاکتورها ،یمنیا يهمولنف، فاکتورها ،ياعصاره آب داغ، جلبک قهوه کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

، یکی از Penaeus vannameiمیگوي پاسفید غربی، 
رود هاي میگوي پرورشی به شمار میمهمترین گونه

هاي مختلف پرورشی در سراسر دنیا و در سیستمکه 
هاي گسترده، نیمه متراکم و متراکم از جمله سیستم

. همراستا با )FAO, 2018(شود پرورش داده می
گسترش و توسعه صنعت پرورش میگو در جهان، 
خصوصاً پرورش به روش متراکم، فاکتورهاي متعدد 
محدود کننده تولید، نظیر افزایش ریسک وقوع 

 Lightner and(یماري نیز افزایش یافته است ب
Redman, 1998; Kautsky et al., 2000( آنتی .

هاي مختلف نظیر ها به طور متداول با هدفبیوتیک

ها و همچنین به عنوان عامل درمان بیماري
شوند پیشگیري، در صنعت پرورش میگو استفاده می

)Holmström et al., 2003; Le et al., 2005( .
بیوتیک در آب و اقی ماندن اثرات ترکیبات آنتیب

رسوبات استخرهاي پرورشی، نه تنها سبب ایجاد و 
هاي بیوتیک در باکتريتکامل مقاومت به آنتی

زا شده، بلکه حضور بقایاي این ترکیبات در بیماري
بدن خود میگو نیز مخاطراتی را براي مصارف انسانی 

 ;Khachatourians, 1998(در پی خواهد داشت 
Wegener et al., 1999; Willis, 2000; 
Rhodes et al., 2000; Santos and Ramos, 

ها در صنعت بیوتیکرو، استفاده از آنتی. از این)2018
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پروري، در بسیاري از کشورهاي دنیا به شدت آبزي
محدود شده و قوانین جاري به منظور جلوگیري و 

متداول وضع  عدم استفاده از این ترکیبات به طور
شده است. در نتیجه، به منظور بر طرف کردن این 
نقاط ضعف و خطرات ناشی از استفاده از این مواد 

تواند راه حل در استفاده و جایگزین کردن می
بیوتیک با مواد و ترکیبات امن و ترکیبات آنتی

باشد تا عالوه بر دوري از دوستدار محیط زیست می
ک، باعث افزایش سطح بیوتیمضرات کاربرد آنتی

مقاومت میگو و موثر در توسعه پایدار این صنعت 
 پروري گردد.آبزي

هاي ها و عصارهدهد که جلبکتحقیقات نشان می
ها به عنوان ترکیبات بالقوه جهت آناستخراجی از 

ها در رژیم غذایی ماهیان بیوتیکشدن آنتیجایگزین 
. )Van Doan et al., 2019(و میگوها را دارد 

هاي سبز، قرمز و تاثیرات محرك برخی از جلبک
هاي ایمنی و آنتی اکسیدانی اي بر شاخصقهوه

پوستان بررسی شده است ماهیان و نیز سخت
)Kanjana et al., 2011; Sirirustananun et al., 

2011; Akbary and Aminikhoei, 2018b; 
Sudaryono et al., 2018; Suleman et al., 

2018; Wang et al., 2019( در بسیاري از این .
هاي هاي دریایی به روشمطالعات، کاربرد جلبک

هاي ایمنی و مختلف، سبب تحریک و افزایش پاسخ
هاي آبزي مورد اکسیدانی گونهتقویت ظرفیت آنتی

 مطالعه شده است.
که مطالعات صورت گرفته بر روي با وجود این

باشد، اما ها میاي بیش از سایر جلبکهاي قهوهجلبک
اي د تاثیرات جلبک قهوهاطالعات در مور

Sargassum ilicifolium اکسیدانی بر وضعیت آنتی
و ایمنی میگو بسیار محدود بوده و اطالعات اندکی در 

باشد. کارهاي انجام شده بر این مورد در دسترس می
هاي محرکی ایمنی این روي خصوصیات و ویژگی

راج شده از آن بسیار جلبک و یا ترکیبات استخ
باشد. در یک مطالعه، آرد جلبک محدود می

S. ilicifolium  به عنوان منبع پروتئین غذاي میگو

داري را نشان نداد پاسفید غربی، افزایش رشد معنی
)Hafezieh et al., 2014(  داد که میگوهاي  نشانو

گونه افزایش رشد تغذیه شده با آرد این جلبک هیچ
اي دیگر، تاثیر استفاده د. در مطالعهشتناداري ندمعنی

از این جلبک از طریق غذا بر روي پارامترهاي رشد و 
ایمنی فیل ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت 

)Yeganeh and Adel, 2019( نتایج بیانگر تاثیرات .
مثبت این جلبک بر روي برخی از پارامترهاي رشد و 

ر نظر گرفتن پاسخ ایمنی ماهیان تغذیه شده بود. با د
هاي اهمیت استفاده از عصاره استخراج شده از جلبک

دریایی و همچنین با توجه به محدود بودن اطالعات 
اي در مورد تاثیرات محرك ایمنی جلبک قهوه

S. ilicifolium مطالعه حاضر به منظور بررسی و ،
 S. ilicifoliumارزیابی تاثیرات عصاره آب داغ جلبک 

اکسیدانی نی و وضعیت آنتیبر پارامترهاي ایم
، انجام P. vannameiهمولنف میگوي پاسفید غربی، 

 شد.
 

 هامواد و روش
و تهیه عصاره  S. ilicifoliumآوري جلبک جمع

از منطقه  S. ilicifoliumاي جلبک قهوه: آب داغ
آوري ي کانی واقع در جزیره قشم جمعساحلی روستا

شسته شده و آوري شده به خوبی هاي جمعشد. نمونه
سپس به منظور تهیه عصاره، به آزمایشگاه دانشگاه 

ها در دماي اتاق هرمزگان منتقل شد. در ابتدا جلبک
خشک و سپس آسیاب شدند. پودر حاصل توسط 

متر الک شده و به منظور میلی 6/0توري با سایز 
استخراج عصاره مورد استفاده قرار گرفت. عصاره آب 

) تهیه شد. به 1992کاران (و هم Fujikiداغ به روش 
گرم پودر تهیه شده از  10طور خالصه، به ازاي هر 

لیتر آب مقطر اضافه شد. میلی 300جلبک، 
 100ساعت در دماي  3سوسپانسیون حاصل به مدت 

گراد جوشانده و سپس محلول حاصل درجه سانتی
متر فیلتر و محلول میلی 5/0توسط توري با سایز 

لیزه خشک گردید. عصاره به صاف شده به روش لیوف
درجه  -20دست آمده تا زمان استفاده در دماي 
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  داري شد.گراد نگهسانتی
عدد میگوي  120تعداد  طراحی و اجراي آزمایش:

بعد گرم،  67/4±08/0وزن میانگین پاسفید غربی با 
عدد  12 از یک هفته سازگاري با شرایط آزمایش، در

ع شدند. آزمایش به توزیلیتري  300 سفایبرگال تانک
تکرار  3گروه تیماري و یک گروه شاهد، با  3صورت 

گروه شاهد تنها با جیره غذاي پایه  .اجرا گردید
) و بدون اضافه کردن عصاره تغذیه شد. سه 1(جدول 

درصد  1و  5/0، 25/0گروه تیماري به ترتیب با 
ه جیره پایه تغذیه شدند. جهت عصاره اضافه شده ب

صاره به غذا، ابتدا میزان مورد نیاز اضافه نمودن ع
عصاره به ازاي هر کیلوگرم غذا وزن شد. سپس غذاي 
هر تیمار به طور جداگانه با مقداري آب مخلوط و به 
صورت خمیر در آمد. مقدار عصاره مشخص شده براي 
هر تیمار در مقداري آب مقطر حل شد و به خمیر 

پلت  حاصل اضافه گردید. سپس مجدداً غذا به صورت
در آمده و در آون خشک شد. همین روند براي گروه 
شاهد نیز بدون اضافه نمودن عصاره انجام شد. 

ارائه  بار در روز و بر اساس جدول غذادهی 2غذادهی 
درصد  5تا  3کننده غذا (شده توسط شرکت تولید 

وزن بدن) صورت گرفت. پارامترهاي فیزیکوشیمیایی 
در هزار)، درجه قسمت  43تا  41آب شامل شوري (

گراد) (از مهر تا درجه سانتی 32تا  24حرارت آب (
قسمت در  75/8تا  6/7)، اکسیژن محلول (97دي 

) به صورت روزانه اندازه و 5/7تا  7( pHمیلیون) و 
روز به طول  66ثبت گردید. دوره آزمایش نیز 

 انجامید.
در انتهاي دوره آزمایش، از  برداري از تیمارها:نمونه

برداري عدد میگو به طور تصادفی نمونه 9تیمار هر 
شد. نمونه همولنف هر میگو به طور جداگانه و توسط 

لیتري از سینوس شکمی میلی 1یک سرنگ استریل 
برابر با محلول ضد  9گرفته شد. سپس به میزان 

مول، کلرید میلی 30انعقاد شامل سیترات سدیم 
، اتیلن مولمیلی 115مول، گلوکز میلی 388سدیم 

مول، رقیق میلی 10دي آمین تترا استیک اسید 
. همولنف رقیق (Javahery et al., 2019)گردید 

شده به دو قسمت تقسیم گردید. یک بخش به منظور 
ها مورد استفاده قرار گرفت و بخش شمارش هموسیت

 10به مدت  4600دوم بعد از سانتریفیوژ با دور 
منظور آنالیز  دقیقه و جداسازي بخش فوقانی، به

درجه  -80پارامترهاي بیوشیمیایی همولنف، در دمار 
 گراد نگهداري شد.سانتی

جهت : همولنف یمنیا يسنجش پارامترها
هاي هیالین، هاي کل، سلولشمارش تعداد هموسیت

هاي گرانوله از الم هاي نیمه گرانوله و سلولسلول
 ها بهنئوبار استفاده شد. تعداد هر کدام از سلول

لیتر همولنف بیان گردید صورت سلول به ازاي میلی
)Nedaei et al., 2019( تیفعال. براي سنجش 

از روش انکوباسیون نمونه همولنف با فسفاتاز آلکالین 
 30به مدت  فسفات لیتروفنین-ρمیکرولیتر  50

گراد و استفاده از درجه سانتی 12دقیقه در دماي 
دهنده استفاده  نرمال سود به عنوان خاتمه 3محلول 

شد. در نهایت میزان اسید فسفاتاز به روش رنگ 
شد  خواندهنانومتر  405موج  در طولسنجی 

)Gonzalez et al., 1994( جهت سنجش اسید .
-ρمیکرولیتر  100فسفاتاز، به نمونه همولنف، 

 .مورد استفاده يتجار يغذا باتیترک - 1جدول 
 آنالیز ترکیبات
 درصد 41-43 پروتئین

 درصد 7-10 لیپید
 درصد 4-2 فیبر

 درصد 8-13 خاکستر
 درصد 10-5 رطوبت

 درصد 24/1 -5/1 فسفر
 کیلوکالري بر گرم 95/3 -4 هضمژي قابلانر
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 2/0موالر در بافر استات میلی 12فسفات  لیتروفنین
رااستیک اسید اتیل تتنرمال اضافه شد. سپس دي

میکرولیتر  50نرمال به میزان  1/0نرمال و سود  01/0
 410به محلول اضافه و رنگ سنجی در طول موج 

. براي )Meng et al., 2003( نانومتر صورت گرفت
 50میکرولیتر همولنف،  50سنجش فنل اکسیداز، به 

 لیفن -یکس درویه يدمیکرولیتر سوبستراي آنزیمی 
درجه  20فه شد و در دماي اضا) DOPA-L( نیآالن

 دازیاکس فنلدقیقه انکوبه شد.  5گراد به مدت سانتی
قرمز  يدانهرنگ يریگبا شکل رنگ سنجیبه روش 
DOPA- شدن  دیکروم بعد از اکسDOPA-L در 

 Perazzolo( نانومتر محاسبه شد 490 طول موج
and Barracco, 1997( .گیري به منظور اندازه

لیتر سوسپانسیون باکتري میلی 9/1میزان لیزوزیم، 
گرم مثبت میکروکوکوس آماده شده در بافرفسفات 

میکرولیتر همولنف اضافه و در  100موالر به  5/0
گراد انکوبه شد. سپس میزان درجه سانتی 25دماي 

موج در طولی روش کدورت سنجفعالیت لیزوزیم به 
  ).Ellis, 1990(تعیین گردید  نانومتر 530

اکسیدان فاکتورهاي آنتی میزانسنجش 
به منظور تعیین میزان گلوتاتیون : همولنف

، از روش تبدیل گلوتاتیون به گلوتاتیون دي پراکسیداز
نانومتر  412گیري در طول موج سولفید و اندازه
 ).Paglia and Valentine, 1967( استفاده گردید

، از روش براي تعیین میزان سوپراکسید دیسموتاز
هاي سوپراکسید به هیدروژن پراکسید و تبدیل آنیون

اکسیژن تحت اثر فعالیت آنزیمی و سنجش در طول 
 Bolann and(نانومتر استفاده شد  420موج 

Ulvik, 1991.( کل  تیظرفگیري جهت اندازه
 سنجی با استفاده ازروش رنگ از، هادانیاکسیآنت
 490در طول موج ، آلمان) ZellBio( يتجار تیک

). Wang et al., 2015( تفاده گردیداسنانومتر 
گیري کاتاالز بر اساس روش تبدیل پراکسید اندازه

هیدروژن به آب و اکسیژن و سنجش به روش رنگ 
نانومتر صورت گرفت  405سنجی در طول موج 

)Góth, 1991(ترانسفراز بر -. سنجش گلوتاتیون اس

و قرائت میزان جذب  NADPHپایه روش استفاده از 
 Habig et(نانومتر صورت گرفت  340ج در طول مو
al., 1974(گیري میزان گلوتاتیون نیز بر . اندازه

اساس واکنش آن با دي تیوبیس نیتروبنزوئیک اسید 
(DTNB) گیري و تولید رنگ زرد در محیط و اندازه

نانومتر صورت گرفت  412میزان جذب در طول موج 
)Hoguet and Key, 2007( . 

  Shapiro-Wilkاستفاده از آزمون با : آماري آنالیز
ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده نرمال بودن داده

ها نیز همگن بودن واریانس داده  Leveneآزموناز 
مورد آنالیز قرار گرفت. در صورت وجود شروط آزمون 

، به منظور مقایسه میانگین ANOVAپارامتریک 
 One-Wayپارامترهاي مورد نظر از آزمون 

ANOVA  به همراه آزمونTukey  استفاده شد. در
هاي پارامتریک، از صورت نداشتن شروط آزمون

، Mann-Whitneyو  Kruskal-Wallisآزمون 
ها، استفاده و در نهایت معادل ناپارامتریک آن آزمون

ها به صورت میانگین به همراه خطاي میانگین داده
سطح  نمایش و نتایج تفسیر شد. آنالیزهاي آماري در

اجرا  SPSSو با استفاده از نرم افزار  %95معنی داري 
 گردید.

 
  نتایج

پارامترهاي ایمنی  :پارامترهاي ایمنی همولنف
میگوهاي تغذیه شده با مقادیر مختلف همولنف در 

بیانگر  نتایجنشان داده شده است.  1عصاره در شکل 
اي از دار بین تیمارهاي تغذیهعدم وجود تفاوت معنی

باشد. فسفاتاز و فنل اکسیداز می فعالیت اسیدنظر 
بیشترین میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه 

 ودرصد عصاره دیده شد  25/0تیماري تغذیه شده با 
 5/0کمترین سطح در گروه تیماري تغذیه شده با 

درصد عصاره به دست آمد. فعالیت آنزیم لیزوزیم در 
 يداره به طور معنیدرصد عصار 25/0گروه تیماري 

هاي تیماري کمتر از گروه شاهد بود، اما بین گروه
تفاوت  SHWEدرصد عصاره  1و  5/0تغذیه شده با 

 .)P<05/0(داري با گروه شاهد ثبت نگردید معنی
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نتایج  :اکسیدانی همولنفپارامترهاي آنتی
اکسیدانی همولنف در میگوهاي پارامترهاي آنتی

ختلف عصاره و روند تغییرات تغذیه شده با سطوح م
نشان داده شده است. سطح  2در شکل  هاآن

ر تمام تیمارهاي تغذیه شده با گلوتاتیون پراکسیداز د
در مقایسه با گروه  SHWEتلف عصاره سطوح مخ

. سطوح ) داشتP>05/0(داري شاهد افزایش معنی
دار در گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز به طور معنی

 SHWEدرصد عصاره  5/0و  25/0ماري دو گروه تی
دار با سایر تیمارهاي مورد بررسی داشت افزایش معنی

)05/0<P(1که گروه تیماري تغذیه شده با ، در حالی 
داري با گروه شاهد نداشت درصد عصاره تغییر معنی

)05/0>P(ترانسفراز -. در مورد سطوح گلوتاتیون اس
درصد  5/0ري و کاتاالز، هر دو آنزیم در گروه تیما

عصاره بیشترین فعالیت را نشان دادند، هر چند در 
درصد  1با تیمار  25/0مورد شاخص کاتاالز تیمار 

سطح  .)P<05/0(تفاوت آماري نشان نداد 
هاي اکسیدان کل نیز در هیچ کدام از گروهآنتی

 .)P<05/0(دار نداشت تیماري تفاوت معنی
عصاره  استفاده از: هاتعداد افتراقی هموسیت

SHWE ت در سطوح مختلف باعث بروز تغییرا
هاي همولنف شد که داد افتراقی سلولدار در تعمعنی

نشان داده شده است. تعداد کل  3در شکل 
درصد عصاره  5/0و  25/0وه ها در دو گرهموسیت
SHWE 05/0(دار افزایش یافت به طور معنی<P( ،
 درصد عصاره، کاهش 1که گروه تیماري در حالی

. )P>05/0(دار نسبت به گروه شاهد را نشان داد معنی
و  25/0هاي نیمه گرانوله نیز در دو گروه تعداد سلول

نسبت به گروه شاهد  SHWEدرصد عصاره  5/0
، اما در گروه )P>05/0(دار داشت افزایش معنی

داري با تغییر معنی SHWEدرصد عصاره  1تیماري 
بیشترین تعداد . )P<05/0(گروه شاهد مشاهده نشد 

 5/0هاي گرانوله و هیالین نیز در گروه تیماري سلول
 محاسبه شد. SHWEدرصد عصاره 

 
 بحث 

دهد که استفاده از عصاره آب پژوهش حاضر نشان می
در جیره غذایی میگوي  S. ilicifoliumداغ جلبک 

P. vannamei  باعث افزایش پارامترهاي
یشی در اکسیدانی و تغییرات مثبت و افزاآنتی

، تغذیه شده با مقادیر مختلف عصاره آب داغ Penaeus vannameiمیانگین پارامترهاي ایمنی همولنف در میگوي پاسفید غربی،  – 1شکل 
ها بیانگر تفاوت ر باالي ستونباشد. حروف متفاوت د. هر ستون بیانگر میانگین به همراه خطاي استاندارد میSargassum ilicifoliumجلبک 

 درصد بیان شده است. 95باشد. آنالیز آماري با دقت هاي آزمایشی میدار بین گروهمعنی
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پارامترهاي  همچنینشود. هاي همولنف میسلول
ایمنی به جز آلکالین فسفاتاز و لیزوزیم که تنها در 

درصد عصاره افزایش یافت،  25/0تیمار تغذیه شده با 
تحت تاثیر تغذیه با مقادیر مختلف این عصاره 

  باشد.نمی
در همولنف میگوهاي تغذیه شده با سطوح 

اکسیدانی ارامترهاي آنتی، پSHWEمختلف عصاره 
شامل گلوتاتیون، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید 

ترانسفراز و کاتاالز بعد از -دیسموتاز، گلوتاتیون اس
تغذیه روند افزایشی را نشان دادند. بسیاري از 

هاي دریایی را مطالعات نقش تحریکی و مثبت جلبک
اکسیدانی موجودات آبزي نشان بر فعالیت آنتی

 ,.Liu et al., 2008; Sinurat et al(هند دمی
2016; Yang et al., 2014; Ying, 2008( در .

بر  S. wightiiتحقیقی که به بررسی اثر عصاره 
پرداخته شد، استفاده  Penaeus monodonمیگوي 

دار سبب افزایش فعالیت از این عصاره به طور معنی
 Immanuel et(سوپراکسید دیسموتاز همولنف شد 

al., 2012( همچنین استفاده از عصاره جلبک .
Gracilaria tenuistipitata  باعث افزایش فعالیت

شد  P. vannameiگلوتاتیون پراکسیداز در میگوي 
)Liu et al., 2019; Sirirustananun et al., 

. همراستا با این نتایج، استفاده از عصاره آب )2011
غذایی،  به عنوان مکمل Spirulina platensisداغ 

دار سطح فعالیت گلوتاتیون سبب افزایش معنی
 Tayag(شد  P. vannameiپراکسیداز در میگوي 

et al., 2010( در مطالعه دیگر، میگوهاي پاسفید .
ساکاریدي استخراج شده از که عصاره پلیغربی 

، تغذیه شده با مقادیر مختلف Penaeus vannameiاکسیدانی موجود در همولنف میگوي پاسفید غربی، میانگین پارامترهاي آنتی – 2شکل 
ها باشد. حروف متفاوت در باالي ستون. هر ستون بیانگر میانگین به همراه خطاي استاندارد میSargassum ilicifoliumعصاره آب داغ جلبک 
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را دریافت کرده بودند، سطوح  Ulva rigidaجلبک 
کسیداز را نسبت به باالتري از کاتاالز و گلوتاتیون پرا
 Akbary and(گروه شاهد نشان دادند 

Aminikhoei, 2018a( در مطالعه حاضر نیز .
سبب تحریک و افزایش  SHWEاستفاده از عصاره 

 5/0ترانسفراز و کاتاالز در تیمار -میزان گلوتاتیون اس
هاي آنزیمی نظیر اکسیداندرصد عصاره شد. آنتی

گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز، 
هاي اکسیدانترانسفراز و آنتی-گلوتاتیون اس

غیرآنزیمی نظیر گلوتاتیون، هر دو از اجزاء بسیار مهم 
فیزیولوژي سیستم ایمنی موجودات هستند که در 

هاي آزاد مقابله ها و رادیکالبرابر اکسیداسیون چربی
ند توانهاي فیزیولوژیک میاکسیدانکنند. این آنتیمی

تحت تاثیر برخی از مواد مصرفی نظیر 
ها، تحریک ساکاریدهاي استخراج شده از جلبکپلی

 . دراین رابطه استفاده از)Liu et al., 1999(شوند 
صاره جلبک ع و S. horneriعصاره آب داغ جلبک 

S. oligocystum  در میگويP. vannamei  به
بیان ژن مرتبط با تنظیم  ترتیب سبب افزایش

هاي سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون اکسیدانآنتی

داري افزایش معنی و )Lee et al., 2020(پراکسیداز 
سطوح سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسید 

)Baleta et al., 2013(  گردید. همچنین استفاده از
به  S. wightiiفوکوئیدان استخراج شده از جلبک 

دار سطح یش معنیصورت مکمل غذایی نیز سبب افزا
 P. monodonسوپراکسید دیسموتاز در میگوي 

احتماالً این  .)Immanuel et al., 2012(گردید 
تاثیرات تحریکی و مثبت به دلیل نقش زیست فعال 

ها به عنوان یک القاء ساکاریدها و عملکرد آنپلی
باشد. در اکسیدانی در موجودات میکننده آنتی

اکسیدانی و که سطح آنتینمطالعه حاضر، با وجود ای
ساکاریدهاي موجود در عصاره آب داغ مقدار لیپوپلی

ر نگرفت، اما مورد سنجش قرا S. ilicifoliumجلبک 
 ;Deng et al., 2015( با تکیه بر مطالعات قبلی

Dore et al., 2013; Rocha de Souza et al., 
گونه فرض نمود که افزایش سطح  توان اینمی )2007
اکسیدانی در میگوهاي تغذیه شده با رهاي آنتیپارامت

غذاي حاوي این عصاره احتماًال مرتبط با وجود 
ساکاریدها در این ترکیبات زیست فعال نظیر پلی

 Palanisamy et al., 2017; Shao( باشدعصاره می

، تغذیه شده با مقادیر مختلف عصاره آب داغ Penaeus vannameiربی، هاي همولنف در میگوي پاسفید غشمارش افتراقی سلول – 3شکل 
ها بیانگر تفاوت باشد. حروف متفاوت در باالي ستون. هر ستون بیانگر میانگین به همراه خطاي استاندارد میSargassum ilicifoliumجلبک 

 یان شده است.درصد ب 95باشد. آنالیز آماري با دقت هاي آزمایشی میدار بین گروهمعنی
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et al., 2014.( 
پوستان، همولنف به واسطه دارا بودن در سخت

فسفاتاز، آلکالین فسفاتاز و پارامترهایی از جمله اسید 
لیزوزیم، نقش مهمی در سیستم ایمنی موجود بر 
عهده دارد. این ترکیبات همگی به دلیل دارا بودن 
خاصیت سمیت سلولی، در سیستم ایمنی غیر 

-Aguirre(اختصاصی موجود ایفاي نقش می نمایند 
Guzman et al., 2009; van de Braak, 2002( .

لین فسفاتاز هر دو در تنظیم اسید فسفاتاز و آلکا
هاي بیولوژیک مرتبط با فسفوریالسیون و پروسه

. )Wang et al., 2014(دفسفوریالسیون نقش دارند 
ها نه تنها به عنوان نشانگر زیستی جهت این آنزیم

ارزیابی شرایط زیست محیطی و استرسی کاربرد دارند 
)Liu et al., 2004(  بلکه به عنوان نشانگرهاي

ب به منظور ارزیابی شرایط ایمنی و فیزیولوژیک مناس
پوستان نیز مدنظر در جانوران از جمله سخت

. میگوهاي )Xue and Renault, 2000(باشند می
مورد مطالعه در این تحقیق، بعد از تغذیه با مقادیر 

، S. ilicifoliumمتفاوت از عصاره آب داغ جلبک 
ز و فنل داري در سطوح اسید فسفاتاتغییرات معنی

اکسیداز همولنف نشان ندادند، هرچند در میزان 
لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز تغییراتی مشاهده شد. در 
تحقیقی که به بررسی تاثیرات کاربرد آلجینیک اسید 

، انجام Gadus morhuaو فوکوئیدان بر ماهی کاد، 
شد، بعد از کاربرد این مواد تغییري در سطوح آلکالین 

فسفاتاز ماهیان مشاهده نشد  فسفاتاز و اسید
)Caipang et al., 2011( در یک بررسی دیگر، بعد .

از استفاده از المینارین، سطح آلکالین فسفاتاز در 
کاهش  Epinephelus coioidesخون ماهی 

. در میگوي )Yin et al., 2014a(دار یافت معنی
P. vannamei ساکاریدهاي محرك ایمنی تزریق پلی

زایش سطوح اسید فسفاتاز و آلکالین تنها باعث اف
فسفاتاز در هپاتوپانکراس میگوها شد ولی تغییري در 

 Chen et(ها در همولنف دیده نشد سطوح این آنزیم
al., 2004(ساکاریدهاي استحصالی از . پلی

Enteromorpha prolifera  باعث افزایش آلکالین

 Apostichopusفسفاتاز در خیار دریایی 
japonicas شدند، اما سطح اسید فسفاتاز را افزایش ن

. در مقابل، برخی از )Wei et al., 2015(دادند 
دهند که آلکالین فسفاتاز و اسید مطالعات نشان می

فسفاتاز بعد از تزریق ترکیبات محرك ایمنی افزایش 
 ,.Liu et al., 1999, 2011; Wang et al(یابند می

2017; Yin et al., 2014b(ر سطوح این . عدم تغیی
ها در میگوهاي تغذیه شده با مقادیر مختلف آنزیم

دهد نشان می S. ilicifoliumعصاره آب داغ جلبک 
دار القایی بر برخی که این ترکیبات فاقد تاثیرات معنی

باشد. تضاد در از پارامترهاي ایمنی در این گونه می
نتایج حاصل از این تحقیق با سایر مطالعات، احتماًال 

هاي موجود در گونه، نوع عصاره بط با تفاوتمرت
استخراج شده از جلبک، مقدار مصرف و یا روش به 

 باشد.کارگیري و مصرف عصاره می
پوستان، فنل اکسیداز جزیی از سیستم در سخت

ایمنی موجود به شمار رفته و سنجش این پارامتر با 
-Vargas(هدف ارزیابی سالمت جانور کاربرد دارد 

Albores et al., 1998( افزایش درصد عصاره اضافه .
شده به غذا، باعث افزایش فعالیت فنل اکسیداز در 
همولنف میگوهاي نشد. در تایید نتایج این تحقیق، 

 P. vannameiتزریق لیپوپلی ساکاریدها به میگوي 
)Okumura, 2007(  وHomarus gammarus 
)Hauton et al., 2005(  تاثیري بر میزان پروفنل
اي دیگر، کاربرد هر یک از کسیداز نداشت. در مطالعها

گلوکان، آلجینات،  3-1ساکارید، بتا ترکیبات لیپوپلی
کاراجینان، فوکوییدان، المینارین، عصاره آب داغ 

و عصاره آب داغ جلبک  G. tenuistipitataجلبک 
S. duplicatum  به تنهایی، تاثیري بر فعالیت فنل

نداشت. استفاده  P. vannameiاکسیداز در میگوي 
تاثیري بر  G. verrucosaاز مقادیر باال از عصاره 

سطوح فعالیت فنل اکسیداز در میگوي 
P. vannamei  نداشت)Zahra et al., 2017( .

نتایج حاصل ممکن است مرتبط با نوع عصاره جلبکی 
مورد استفاده که به عنوان مولکول موثر در تشخیص 

کند، و همچنین یی عمل میزامرتبط با عامل بیماري
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هاي تشخیصی به اي پروتئینپاسخ اختصاص گونه
ترکیبات مختلف به منظور فعال کردن سیستم 

 پروفنل اکسیداز باشد.
هاي مختلف پوستان، تعداد هموسیتدر سخت

نقش اصلی در سیستم ایمنی موجود را به عهده دارد 
)Jiravanichpaisal et al., 2006( تعداد این .

هاي در حال گردش در همولنف که محل لسلو
هاي موثر و الزم در سیستم دفاعی ذخیره مولکول

جانور نظیر اجزاء فعال کننده فنل اکسیداز هستند، 
ها و ترکیبات مختلف غیر خودي در پاسخ به مولکول

 Sequeira et al., 1996; van de(کنند تغییر می
Braak et al., 2002(تفاده از . در مطالعه حاضر، اس
باعث افزایش  S. ilicifoliumعصاره آب داغ جلبک 

هاي نیمه گرانوله، هاي کل، سلولتعداد هموسیت
گرانوله و هیالین شد. هرچند، حداکثر این افزایش در 

درصد عصاره مشاهده شد.  5/0تیمار تغذیه شده با 
نتایج بسیاري از مطالعات صورت گرفته بر روي 

هاي این ایید کننده یافتهها تتاثیرات محرك جلبک
 Fu et al., 2007; Tayag et( باشندپژوهش می

al., 2010; Yeh et al., 2010; Sudaryono et 
al., 2018(هاي میگوي . هموسیتF. indicus  بعد

 S. glaucescensاز استفاده از عصاره آب داغ 
 ، درحالی)Ghaednia et al., 2011b(افزایش یافت 

 Padinaاره آب داغ جلبک که استفاده از عص
boergesenii هاي تاثیرات اندکی بر تعداد هموسیت

 ,.Ghaednia et al(نشان داد  F. indicusمیگوي 
2011a(ها در بسیاري از این . افزایش تعداد هموسیت

ها اکسیدانمطالعات مرتبط با تاثیرات میتوژنیک آنتی
 ;Fan et al., 2017(باشد ساکاریدها میو لیپوپلی

Cheng, 2019; Su et al., 2020( هرچند، همان .
طور که در مطالعه حاضر سطح و نوع ترکیبات موجود 

بررسی و  S. ilicifoliumدر عصاره آب داغ جلبک 
آنالیز نشده است، تعیین دقیق مکانیسم اثر این عصاره 

هاي همولنف نیازمند مطالعات آبی بر تعداد سلول
 باشد.تکمیلی می

گونه نتیجه گرفت که  توان این، میبه طور کلی

به عنوان  S. ilicifoliumعصاره آب داغ جلبک 
مکمل غذایی در تغذیه میگوي پاسفید غربی داراي 
نقش موثر و تحریکی بر پارامترهاي ایمنی و 

توان بیان باشد. با توجه به نتایج میاکسیدانی میآنتی
نه  S. ilicifoliumنمود که عصاره آب داغ جلبک 

تواند در تغذیه میگوها با هدف تقویت ظرفیت تنها می
اکسیدانی به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، آنتی

هاي همولنف که خود بلکه بر افزایش تعداد سلول
باشد، نیز جهت تقویت سیستم ایمنی میگو موثر می

 تاثیرات واضح و مثبتی دارد.
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Abstract  
This study was designed to evaluate the haemolymph immunological and antioxidant parameters in Penaeus 
vannamei fed on Sargassum ilicifolium hot-water extract (SHWE) supplemented diets. Three experimental 
groups including 0.25, 0.5, and 1% SHWE, and one control (without SHWE inclusion), each with three 
replicates, were applied. A totsl of 120 shrimps (4.67±0.08 g) were randomly distributed into 12 experimental 
tanks. At the end of a 66-day feeding trial, haemolymph immunological and antioxidant parameters were 
measured. The results indicated that alkaline phosphatase increased significantly in 0.25% SHWE fed treatment 
(P<0.05). Glutathione peroxidase significantly increased in all the treatments fed the SHWE supplemented diets 
(P<0.05). However, the levels of glutathione significantly increased in the groups fed by 0.25 and 0.5% SHWE 
supplemented diets (P<0.05). The levels of glutathione s-transferase, superoxide dismutase, and catalase 
significantly increased in the treatment fed 0.5% SHWE supplemented diet (P<0.05), whereas the total 
antioxidant capacity levels remained unchanged among the treatments (P>0.05). Both acid phosphatase and 
phenoloxidase did not influenced by dietary treatments (P>0.05). The levels of lysozyme were significantly 
lower in the treatment fed 0.25% SHWE supplementary (P<0.05), whereas this experimental group did not 
show any difference with the others (P>0.05). The numbers of THC, GC, SGC, and HC significantly increased 
in the treatment fed 0.5% SHWE supplemented diet (P<0.05). However, the fish fed 0.25% SHWE 
supplemented diet exhibited significantly higher THC and SGC levels, compared to the control group (P>0.05). 
The present results indicate that SHWE can be applied practically via a dietary route to boost the haemolymph 
antioxidant status as well as the cellular immunity of Pacific white shrimp. 
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