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چکیده
نحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر جلبک پادینا ( )Padina astraulisبر شاخصهای مقاومت موکوسی کپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioانجام گرفت .بر این اساس تعداد  250قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی  20/0±4گرم در چهار تیمار و هر یک در

سه تکرار شامل غذای بدون جلبک (تیمار شاهد) ،غذای دارای جلبک به میزان  0/5درصد (تیمار  ،)1غذای دارای جلبک به میزان 1
درصد (تیمار  )2و غذای دارای جلبک به میزان  2درصد (تیمار  )3توزیع و به مدت  42روز تغذیه شدند و بعد از پایان دوره تغذیه به
مدت  14روز در مواجهه با نانو ذرات نقره با غلظت  0/5 ppmقرار گرفتند .در پایان دوره آزمایش ،نمونهبرداری از موکوس ماهی جهت
بررسی شاخصهای مقاومت موکوسی انجام گردید .نتایج نشان داد بیشترین میزان پروتین محلول موکوس در تیمارهای  1و  2درصد و
کمترین میزان در تیمار  0/5درصد و شاهد مشاهده شد و بین تیمارها اختالف معنیداری وجود نداشت .بیشترین میزان افزایش لیزوزیم و
 ALPموکوس در تیمارهای  1و  2درصد و کمترین میزان در تیمار  0/5درصد و شاهد مشاهده شد و بین تیمارها اختالف معنیداری
یافت شد ( .)P<0/05با توجه به نتایج استفاده از جلبک پادینا با غلظتهای  1و  2درصد میتواند باعث بهبود شاخصهای مقاومت
موکوسی بچه ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانو ذرات نقره گردد.
واژگان کلیدی :مقاومت موکوسی ،کپورمعمولی ،جلبک پادینا ،نانو نقره.

مقدمه
صنعت آبزیپروری جهانی طی چند دهه اخیر رشد
قابلتوجهی داشته است و به یک بخش تولیدی
اقتصادی مهم تبدیل شده است .در کنار این رشد
عواملی مانند تراکم باال و بهدنبال آن کاهش کیفیت
آب و افزایش استرس ،کاهش عملکرد سیستم ایمنی
و افزایش خطر ابتال به بیماری در آبزیان و به دنبال
آن کاهش بازده تولید و ضرر و زیان اقتصادی را به-
همراه داشته است .استفاده پیشگیرانه و درمانی آنتی-
بیوتیکها طی چند سال گذشته سبب بروز باکترهای
مقاوم ،تجمع زیستی درگوشت آبزیان و پایین آوردن
کیفیت گوشت و مشکالت زیستمحیطی شده است
( .)Cabello, 2006این مشکالت باعث شده است تا
محققین به بررسی روشهای جایگزین و استفاده از
محرکهای ایمنی سازگار با محیطزیست و ارزان-
قیمت بپردازند ).)Pohlenz and Gatlin, 2014
محرکهای ایمنی شامل ترکیبات مصنوعی یا طبیعی
هستند که با تحریک سیستم ایمنی غیراختصاصی و
غیره سبب بهبود عملکرد سیستم ایمنی و به تبع آن

افزایش رشد در ماهی میشوند ( Pohlenz and
 .)Gatlin, 2014از جمله این ترکیبات میتوان به

مواد گیاهی ،اسیدهای آلی و نمکهای آن ،پری-
بیوتیکها و پروبیوتیکها اشاره کرد ( Lückstädt,
.)2008
جمعیت ماکروفیتها بهعنوان اولین تولیدکننده
مهم نقش محوری از نظر گردش مواد در زنجیره
غذایی اکوسیستمهای دریا ایفا مینماید و منبع
غذایی مهمی برای ارگانیسمهای دریایی (ماهی و نرم-
تنان) محسوب میگردند .در طول چند دهه گذشته،
استفاده از ماکروفیتها بهدلیل وجود مواد مختلف
فیزیولوژیکی نظیر آنتی اکســیدان ،ضد التهاب ،ضد
سرطان و ایمنی در مصارف انســانی و صنعتی نظیر
دارو و سوخت های زیستی مورد استقبال قرار گرفته
است ( .)Choi et al., 2014مطالعــات متعددی در
ارتباط با اضافه نمودن جلبکهای دریایی بهعنوان
منبــع پروتئین در جیره غذایی نتایج متناقضی را در
زمینه عملکرد رشــد در گونههای مختلف ماهی
نشــان داد بهعنوان مثال ،استفاده از جلبکهای
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دریایی منجر به افزایش رشد در ماهی سیم دریایی
( )Pagrus majorشده است ( Mustafa et al.,
 .)1995همچنین تاثیر آنها بر عملکرد رشد بسته به
گونههای جلبک دریایی و غلظتهای آنها متفاوت
میباشد (شیخویسی و همکاران  .)1397جلبکهای
دریایی 85 ،درصد از کل تولید جهانی گیاهان آبزی را
تشکیل میدهند و بهعنوان یکی از بزرگترین تولید-
کنندگان دریا محسوب میشوند ( Fleurence et al.,
.)2012
در سالهای اخیر نانوتکنولوژی تبدیل به یکی از
مهمترین و مهیجترین حوزههای رو به پیشرفت در
فیزیک ،شیمی ،علوم مهندسی و زیستشناسی شده
است .ذرات نانو به خاطر خصوصیتهای غیر معمول
نوری ،شیمیایی ،فوتوالکتروشیمیایی و الکتریکی،
مورد توجه دانشمندان هستند ( Gong et al.,
 .)2007با توجه به نوظهور بودن فناوری نانو هنوز از
خطرات احتمالی این ذرات برای محیط زیست ارزیابی
دقیقی صورت نگرفته است .از آنجا که نانوذرات
مصنوعی تولید بشر هستند و در فرآیند تکامل وجود
نداشتهاند ،در حال حاضر ،نگرانی زیادی پیرامون
آلودگی موجودات زنده بهخصوص آبزیان با آنها
وجود دارد .نانو ذرات میتوانند از جداره رگهای
خونی و همچنین جفت عبور کنند در نتیجه ،به-
راحتی میتوانند با ملکولهای مستقر بر روی سطح
یا داخل سلولها تعامل داشته باشند .این مسئله باعث
میشود سالمتی موجودات زنده زیادی تحت تاثیر
قرار گیرد ،ویژگیهای نانو ذرات مانند انحاللپذیری،
تحرک بسیار زیاد در بدن انسان و توانایی نفوذ به غشا
سلولی سبب شده ،مقیاس نانو بیش از مقیاسهای
دیگر مورد توجه قرار گیرد .با توجه به خصوصیات
منحصر بهفرد فیزیکوشیمیایی نانوذرات ممکن است
نوع سمیت آنها با موادی که از نظر ساختمان
شیمیایی با آنها یکسان اما اندازه متفاوت دارند ،فرق
داشته باشد .حتی امکان دارد که نانو ذرهها سمیت
بیشتری در مقایسه با ذرات بزرگتر ایجاد کنند.
نانوذرات اکسید فلزی میتوانند وارد رگها و بافت-
های مغز شوند و از این طریق میتوانند قابلیت
دسترسی زیستی را افزایش دهند .این مسئله ممکن
است منجر به تأثیرات سمی و پاسخهای التهابی در
مغز و تخریب سیستم عصبی مرکزی شود ( Chang
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.)et al., 2012
وجود موکوس بر پوست و آبشش ماهی جهت
حفاظت از ساختار آبشش و برخی وظایف مهم آن
حیاتی است .موکوس از طریق اتصال گروههای
اسیدسیالیک با بار منفی به کاتیونهای مضر فلزات،
قادر به کاهش سمیت فلزات و نانوفلزات میباشد.
عالوه بر این موکوس در رویارویی با فلزات سریعاً
ترشح میشود که از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر
است .باوجود آنکه موکوس بهطور کارآمدی قادر به
باند شدن به فلزات و کاهش سمیت آنها میباشد ،از
سوی دیگر میتواند منجر به تجمع فلزات در بخش-
های اصلی بدن ماهی مانند آبشش شود ( Speare
 .)and Fergosen, 2006موکوس پوست شامل
شاخصهای ایمنی ذاتی مانند مکملها ،لیزوزیم،
ایمونوگلوبولینها ،پروتئاز و لکتینها است .کیفیت و
کمیت ترکیبات موکوس گونههای مختلف ماهی
متفاوت بوده و متأثر از فاکتورهای تنشزا در قبل یا
در زمان نمونهبرداری موکوس است فعالیت ضد
باکتریایی و ایمونولوژیکی موکوس پوست ماهی تحت
تأثیر وضعیت فیزیولوژیکی و تغذیهای ماهی میباشد
(.)Esteban, 2012
کپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر بیشتر
حوضههای آبریز ایران پراکنش دارد .این ماهی
مهمترین گونه پرورشی کشور میباشد و بسیاری از
مزارع پرورش شمال کشور به تکثیر و پرورش آن
اختصاص دارند ( .)Metz, 2003ماهی کپور معمولی
یکی از گونههای مهم استخرهای پرورشی ماهیان گرم
آبی است که حدود  25تا 30درصد کل ماهیان
پرورشی در هر دوره را شامل میشود (مصباح و
همکاران .)1395 ،پرورش موفقیت آمیز ماهیان به
قابلیت دسترسی بـه غـذای مناسب برای تغذیه
بستگی دارد ( .)Lavens and Sorgelos, 1996با
توجه به مطالب بیان شده در فوق ،این تحقیق با
هدف بررسی تاثیر استفاده از جلبک بر افزایش ایمنی
موکوسی ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانو ذرات
نقره به اجرا در آمد.
مواد و روشها
تهیه ماهی و شرایط آزمایشگاهی :این تحقیق به-
مدت  63روز (یک هفته برای سازگازی با شرایط
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نانو نقره ،بچه ماهیان در مجاورت  50درصد غلظت
کشنده نانوذرات نقره بهمدت  14روز قرار گرفتند که
در مجموع  8تیمار با  3تکرار ( 24تیمار×تکرار)
طراحی شد.
نمونهبرداری و سنجش شاخصهای مقاومت
موکوسی :موکوس پوست ماهی ها براساس روش
جمعآوری شد ).)Sabramanian et al., 2007
ماهیان از  24ساعت قبل از نمونه برداری غذادهی
نشدند در پایان آزمایش و بعد از طی دوره  63روزه،
از هر آکواریوم ،موکوس  5نمونه ماهی بهصورت
تصادفی نمونه برداری شد .ماهیان پس از بیهوشی
با  1000میلی گرم در لیتر پودر گل میخک ،به-
صورت انفرادی درون کیسه های پلی اتیلنی (زیپ
پالست) حاوی  2میلی لیتر سدیم کلرید 50
میلی موالر قرار گرفتند .پس از  3دقیقه ماهیان از
کیسه ها خارج و موکوس جمع آوری شده به
لوله های سانتریفیوژ استریل  15میلی لیتری منتقل
و با دور  1500× gبهمدت  10دقیقه در دمای 4
درجه سانتی گراد سانتریفیوژ و مایع رویی به
میکروتیوپ های  1/5میلیلیتر منتقل و در فریزر
 -20درجه سانتی گراد نگهداری شدند .سپس
شاخصهای پروتئین محلول ،لیزوزیم ،آنزیم فسفاتاز
قلیایی در موکوس اندازهگیری شد .اندازهگیری
فعالیت آنزیم لیزوزیم موکوس پوست بهروش کدورت-
سنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام
شد .برای تعیین سطح فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی از
کیت سنجش فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (شرکت
پارس آزمون) و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
در طول موج  405نانومتر و دمای  37درجه سانتی-
گراد استفاده شد .برای اندازهگیری پروتئین محلول از
معرف رنگی فولین فنول سیوکالتیو ( Sabramanian
 )et al., 2007استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون
چند دامنه دانکن انجام شد .تجزیهوتحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20در سطح معنی-
داری  0/05انجام شد .نتایج بهصورت میانگین ±
انحراف معیار بیان گردید.

آزمایشگاه 42 ،روز تغذیه با جلبک و 14روز برای در
معرض دهی ماهیان نانو ذرات نقره) در محل مرکز
تحقیقات آبزی پروری شهید ناصر فضلی برآبادی گروه
شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان انجام شد .تعداد  250بچه ماهی کپور معمولی
با محدوده وزنی حدود  20±4گرم از مرکز تکثیر و
پرورش بخش خصوصی اسالمی تهیه گردید .بعد از
ضدعفونی و آمادهسازی آکواریومها ،آبگیری آنها با
استفاده از آب شیر کلرزدایی شده صورت گرفت.
سپس ماهیها به آکواریومها منتقل شدند .برای
سازگار شدن با محیط آزمایش ،ماهیها در ابتدا به
مدت یک هفته در داخل آکواریومهای پرورشی
نگهداری شدند .در طول دورهی آزمایش فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی شامل دمای آب 21±1 :درجه
سانتیگراد ،پی اچ ( ،6/7-7/9 :)pHغلظت اکسیژن
محلول 5-6 :میلیگرم در لیتر و سختی آب210 :
میلیگرم کربنات کلسیم در لیتر بودند.
جمعآوری جلبک پادینا از سواحل تیس واقع در
 5کیلومتری بندر چابهار هنگام جذر صورت گرفت و
با کلید شناسایی مرکز تحقیقات شیالت مورد تایید و
سپس در فضای آزاد و به دور از نور مستقیم خورشید
خشک و توسط دستگاه همزن برقی کامالً به حالت
پودر تبدیل شدند .بهمنظـور اضافه نمودن سطوح
مختلف مکمل به غذای کنسانتره ابتدا مقدار غذا را
برای کل دوره هر تیمار محاسبه ،سپس با درصد
مشخصی آب مقطر عصاره را به جیره اضافه نموده تا
به حالت خمیری درآمد .با استفاده از چرخ گوشت با
مش  0/5میلیمتر خمیر عبور داده شد و به شکل
پلت در مجاورت هوا خشک گردید و سپس برای
مصرف در کل دوره آزمایش در دمای  -20درجه
سانتیگراد نگهداری شد .مقدار غذای روزانه با توجه
به درصد وزن بدن (توده زنده) محاسبه شد.
بعد از گذشت یک هفته از دوره سازگاری،
آزمایش در قالب  4تیمار و هر تیمار با  3تکرار شامل:
جیره فاقد جلبک (تیمار  ،)1جیره حاوی  0/5درصد
جلبک (تیمار  ،)2جیره حاوی  1درصد جلبک (تیمار
 )3و جیره حاوی  2درصد جلبک (تیمار  )4انجام
شد .ماهیها روزانه به میزان  3درصد وزن بدن و دو
بار در روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .بعد از
گذشت  42روز و  LC50 96hبر طبق منابع موجود
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شکل  - 1میزان پروتین محلول موکوس کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی.

شکل  - 2میزان لیزوزیم موکوس کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی.

آزمایشی بر میزان  ALPموکوس تاثیر معنیداری
( )P<0/05داشت بهطوریکه بیشترین میزان افزایش
 ALPموکوس در تیمارهای  1و  2درصد و کمترین
میزان در گروههای  0/5درصد و شاهد مشاهده شد
(شکل .)3

نتایج
نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر میزان
پروتین محلول موکوس تاثیر معنیداری نداشت.
اگرچه پروتئین محلول موکوس در اثر تیمارهای
تغذیه شده با جلبک پادینا با افزایش غلظت جلبک
تقریباً افزایش یافته بود .بیشترین میزان پروتین
محلول موکوس در تیمارهای  1و  2درصد و کمترین
میزان در تیمار  0/5درصد و شاهد مشاهده شد
(شکل .)1
نتایج همچنین نشان داد که تیمارهای آزمایشی
بر میزان لیزوزیم موکوس تاثیر معنیداری ()P<0/05
داشت به طوریکه بیشترین میزان افزایش لیزوزیم
موکوس در تیمارهای  1و  2درصد و کمترین میزان
در گروههای  0/5درصد و شاهد مشاهده گردید
(شکل .)2
سنجشهای  ALPنشان داد که تیمارهای

بحث
عوامل محیطی (فصل ،شوری ،درجه حرارت ،تراکم)،
عوامل فیزیولوژیکی (گونه ماهی ،سن ،جنس ،وضعیت
تغذیه ای) ،زمان نمونهبرداری ،چگونگی تهیه نمونه،
دقت و حساسیت روشهای اندازهگیری میتوانند بر
فعالیت پارامترهای موکوس تاثیرگذار باشند
( .)Verdegerm, 1997نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که تیمارهای آزمایشی بر میزان لیزوزیم موکوس
تاثیر معنیداری داشت ،بهطوریکه میزان لیزوزیم
موکوس در تیمارهای تغذیه شده با جلبک پادینا با
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شکل  - 3میزان  ALPموکوس ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی.

 Khaleghiو همکاران ( )2018ارزیابی مکمل-
های غذایی باکتری  P. acidilacticiو قارچ خوراکی
 A. bisporusبر شاخصهای ایمنی موکوس پوست
ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانو ذرات نقره
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که میزان
ایمونوگلوبولین موکوس پوست در طی  14روز دوره
رویارویی با غلظت تحت کشنده نانو ذرات نقره
افزایش معنیداری را داشت که با نتایج تحقیق حاضر
مطابقت دارد.
بهطورکلی این پژوهش نشان میدهد که استفاده
از جلبک در جیره غذایی کپور معمولی ،باعث بهبود
شاخصهای ایمنی موکوس میگردد ،بهطوریکه با
افزایش میزان جلبک این شرایط بهتر میگردد و
وقتی این تیمارها در مواجهه با نانو نقره قرار میگیرند
بچه ماهیان با شرایط بهتر با این عامل استرسزا
مقابله میکنند.

افزایش غلظت بهطور معنیداری افزایش یافت .در
نتایجی مشابه ،میزان آنزیم لیزوزیم در ماهی قرمز
تغذیه شده با گاالکتوالیگوساکارید افزایش یافته است
( .)Miandare et al., 2016همچنین در مطالعه
دیگری قارچ خوراکی بهعنوان محرک ایمنی موجب
فعالیت آنزیم لیزوریم شده است ( Harikrishnan et
 .)al., 2012افزایش سطوح لیزوزیم موکوس مؤید
افزایش سطح ایمنی در بچه ماهیان تغذیه شده با
مکملهای غذایی میباشد Khaleghi .و همکاران
( )2018ارزیابی مکملهای غذایی باکتری
 Pediococcus acidilacticiو قارچ خوراکی
 Agaricus bisporusبر شاخصهای ایمنی موکوس
پوست ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانو ذرات
نقره پرداختند .نتایج آنها نشان داد که سنجش
فعالیت آنزیم لیزوزیم موکوس پوست ،افزایش معنی-
دار این آنزیم را در تیمارهای تغذیه شده با مکملهای
غذایی در مقایسه با تیمار شاهد پس از رویارویی با
نانو ذرات نقره در روزهای  7 ،1و  14نشان داد.
افزایش سطوح لیزوزیم موکوس مؤید افزایش سطح
ایمنی در بچه ماهیان تغذیه شده با مکملهای غذایی
میباشد (.)Khaleghi et al., 2018
آنزیم فسفاتاز قلیایی بهدلیل دارا بودن فعالیت
هیدرولیتیکی در موکوس بهعنوان یک عامل ضد
باکتریایی عمل میکند و مقدار آن در شرایطی مانند
مراحل اولیه بهبود زخمها ،شرایط تنشزا بهدلیل
نقش حفاظتی در برابر عوامل بیماریزا ( Palaksha
 )et al., 2008و استفاده از محرکهای ایمنی در
جیره ( )Roosta et al., 2014افزایش مییابد.
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Abstract
The present study was carried out to investigate the effect of Padina astraulis hauck on common carp (Cyprinus
carpio) mucus resistance indeces. According to this, a total of 250 fry with an average weight of 20±4 g in were
introduced into four treatments each with three replications, including diet without algae (control), diet with
0.5% algae (Treatment 1), diet with 1% algae (Treatment 2) and diet with 2% algae (Treatment 3) and fed for 42
days. At the end of the feeding period, treatments wer exposured to silver nanoparticles at concentrations of
0.5%. At the end of experiment, sampling of fish mucus was performed. The results showed that the highest
protein content of mucus was observed in 1 and 2% treatments and the lowest one in 0.5% treatment and control
and there was no significant difference between treatments. The highest increase in lysozyme and ALP of the
mucus were observed in 1 and 2% treatments and the lowest one in 0.5% and control group (P<0.5). Based on
the the results, application of 1% and 2% Padina astraulis algae can improve the mucus resistance indeces of
common carp in exposure to silver nanoparticles.

Keywords: Mucous resistance, Common carp, Padina algae, Nano silver.
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