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بررسی اثر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در جیره غذایی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و 

( در مواجهه با تنش کاهش Litopenaeus vannameiاختصاصی میگوی جوان پا سفید غربی )ایمنی غیر 

 شدید اکسیژن

 

 1، دالرام تقوی2، بابک قاعدنیا3، غالمرضا رفیعی3، سمیه احمدی3*مهرداد فرهنگی

 

 . گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران3
 . پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر2

 شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. گروه 1

 

 چکیده

 ریپوژوهش تواث   نیو . در اگوردد  یموجوودات اسوتفاده مو    یمنیتوان ا شافزای منظور به یمتنوع ییغذا یها یاز افزودن

جوان پوا   یگوهایم یمنیو ا ییایمیوشیب های شاخص یبر برخ رهیدر ج نیاستفاده ازسطوح مختلف رنگدانه آستاگزانت

 یلو یم 300و  300، 00، 0در چهوار سوط     نیزانتقرار گرفت. آستاگ ی(، مورد بررسLitopenaeus vannamei) دیسف

 در. انود  شوده  داده نشوان   4و  1، 2، 3شماره  های رهیبا عنوان ج بیکه بترت دگردی  اضافه رهیبه ج لوگرمیدر ک گرم

 ± 3) ی(، شوور تور یدر ل   یلمی 7 ± 00/0محلول ) ژنی(، اکسگرادسانتی درجه 22 ± 2دما ) زانیدوره پرورش، م طی

در معور  تونش    گوهوا یدوره پرورش، م انیپرورش ثبت شد. در پا طیآب مح pH(8/1±0/02) هزار( و در قسمت 43

 دار یتفاوت معنو  دیمو جیساعت( قرارگرفتند. نتا 34 یط تریدر ل گرم یلیم 3به  7از  ژنی)کاهش اکس ژنیکمبود اکس

تعوداد   نیشوتر ی(. بP<00/0شواهد بوود )   موار یبوا ت  سهیدر مقا 4و  1 یمارهایدر ت یمنیو ا ییایمیوشیب های شاخص

 ×300 ± 02/4 ،31/311 ×300 ± 12/1 بیو گرانوالر کوچوک بوه ترت   های سلول ،ینیالیه های کل، سلول تیهموس

 نپوروتیی  و( درصود ) 77/37 ± 03/0 یتوزیفاگوسو  تیو ( و فعالترلی یلمی در سلول) 11/10 ×300 ± 00/3 و 21/20

 2/37 ×30 0± 70/3گرانووالر   هوای ¬سولول  نیشوتر یو ب 1 موار ی( در تتور یدر ل گرم یلمی) 72/334 ± 24/3پالسما 

(. بوه  P<00/0مشواهده شود )   4 موار ی( در تتور لی یدر دسو  گرم یلمی) 07/32 ± 21/0( و گلوکز ترلی یلمی در سلول)

بور   نجوا یگوهایدر م یراختصاصیغ یمنیو ا ییایمیوشیب های را بر شاخص ریتاث نیشتریب 4و  1 های رهیج یطورکل

 .گذاشتند یجا

، آستاگزانتین، تنش شدید کمبود اکسیژن، شاخص هوای  Litopenaeus vannameiمیگوی پا سفید، : واژگان کلیدی

 .بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی

      

                                                           
 medfarhangi@hotmail.com  :الكترونيك پست مسوول، نويسنده* 
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 . مقدمه  1

پا سفید یکی از گونه های تجاری مهم از گونه  میگوی

 Wybanهای پرورشی پنائیده محسوب موی شوود   )  

and Sweeney, 1991 برای دستیابی به موفقیوت در .) 

پرورش میگو باید به عوامول زیوادی توجوه داشوت. در     

بسیاری از کشورها، عفونت های باکتریایی و ویروسوی،  

ضررهای جبران ناپذیری را در تولید میگوهای پنائیده 

وارد کرده است. بیماری هوای میگوو نتیجوه ارتبواطی     

پیچیده بین میگو، عامل بیمواری زا و محویط زیسوت    

(. تغییورات  Lightner and Redman, 1998می باشد )

محیطی باعث ایجواد شورایط تونش زا شوده و آسویب      

پذیری میگو را نسبت به فلور طبیعی باکتریایی در آب 

( Lee and Wickins, 1992دهود ) شوور افوزایش موی   

مجموعووه عواموول ایجوواد شووده باعووث کوواهش توانووایی 

 Moullacسیستم ایمنی سخت پوسوتان موی گوردد )   

and Haffner, 2000ت پوسووتان و بخصووو  (. سووخ

طور مداوم در معور  تغییورات    میگوهای پرورشی به

آب و هوایی و فعالیت های پرورشی قرار می گیرند که 

شویمیایی آب اثور موی گذارنوود.     -بور کیفیوت فیزیکوو   

شویمیایی آب دریوا نیوز متابولیسوم،      -تغییرات فیزیکو

رشد، پوست اندازی و بقا میگوها را تحوت تواثیر قورار    

( و در نهایوت بور سیسوتم    Chen et al., 1995داده )

 ,Moullac and Haffnerایمنووی اثوور مووی گذارنوود )

(. یکی از ایون عوامول، کواهش میوزان اکسویژن      2000

محلول در آب اسوت کوه فعالیوت هوای متوابولیکی را      

 Allanمختل، رشد و دفعات پوست اندازی را کاهش )

and Maguire, 1991    و در نهایت باعث مور  و میور )  

(. شوواهد قابول   Madenjian et al., 1987موی شوود )  

مالحظه ای وجود دارد که ارتباط بین تنش و کواهش  

توان سیسوتم ایمنوی و بیمواری را نشوان موی دهنود       

(Mercier et al., 2006    آثار تونش ناشوی از کمبوود .)

اکسیژن بر توانایی ایمنی سوخت پوسوتان و بخصوو     

 ,.Le Moullac et alمیگوها به اثبات رسویده اسوت )  

(. وضووعیت تغذیووه ای یکووی از عواموول موووثر بوور 1998

توانایی موجود در مقابله با عوامول بیمواریزا محسووب    

هوای  می شود. کاروتنوئیدها به عنوان آنتی کسویدانت 

طبیعی نقش مهموی در سوالمت موجوودات از طریو      

های آزاد تولیدی ناشی از فعالیت سازی رادیکالخنثی 

های محیطی وارد بر آن ها  استرس طبیعی سلول ها و

(. آسوتاگزانتین، مهوم   Chew, 1995کننود ) ایفوا  موی  

ترین رنگدانه کاروتنوئیدی موجود در حیوانوات آبوزی   

 ;Christiansen and Torrissen, 1997اسووت  )

Guerin et al., 2003    این رنگدانه یوک ریوز مغوذی .)

اصلی و مهم در جیره غذایی آبزیان محسوب می شوود  

ه عملکردهای زیستی مهموی از جملوه جلووگیری از    ک

اکسید شدن اسیدهای چرب ضروری غیر اشباع را بوه  

عهووده دارد. فعالیووت آنتووی اکسوویدانتی آسووتاگزانتین  

برابر بیشوتر از بتاکواروتن و     300و 30تقریباً به ترتیب 

(. Shimidzu et al., 1996آلفووا توکوووفرول اسووت ) 

ثورات منفوی نوور    آستاگزانتین همچنوین حفاتوت از ا  

، خاصویت رنگودهی   Aماورا  بونفش، تولیود ویتوامین    

زیستی، رشد و بازماندگی، بهبود رفتارهای تولید مثلی 

 ,.Torrissen et alو سیستم ایمنی را کنترل می کند )

1989; Lorenz and Cysewski, 2000, Higuera-

Ciapara et al., 2006, Hussein et al., 2006  ،

(. پسووتانداران و بیشووتر  3127ن، احموودی و همکووارا 

ماهیان قادر به سنتز کاروتنوئیدهای موورد نیواز خوود    

نیستند و سوخت پوسوتان نیوز توانوایی محودودی در      

تبدیل سایر رنگدانه ها بوه آسوتاگزانتین دارنود. بنوابر     

این، بهتر است که این رنگدانوه بوه طوور مسوتقیم در     

 ;Meyers, 1977جیووره غووذایی آبزیووان وارد شووود )

Guerin et al., 2003  .) 

مطالعات انجام شده در رابطه بوا اثور آسوتاگزانتین بور     

افزایش ایمنی میگوی پوا سوفید در برابور تونش هوای      

فیزیکوشیمیایی بخصو  کمبود اکسیژن، بسیار اندک 

است. در این پروژه سعی بر آن است تا اثر اسوتفاده از  

برخوی  سطوح مختلف آستاگزانتین در جیره غذایی بر 

از شاخص های بیوشیمیایی و ایمنوی غیور اختصاصوی    

میگوی جوان پوا سوفید در مواجهوه بوا تونش شودید       

 کاهش اکسیژن مورد بررسی قرار گیرد.

 

 



 فرهنگی و همکاران  آستاگزانتین... رنگدانه مختلف سطوح اثر بررسی

 300 

 . مواد و روش ها2 

بوه   4007از جیوره غوذایی تجواری     تهیه جیره هاا   

عنوان جیره پایه برای تیمار شاهد اسوتفاده شود. ایون    

شهر تهیوه گردیود. سو      جیره از شرکت هووراش بو

برای تهیه چهوار نووع جیوره غوذایی، آسوتگزانتین در      

میلوووی گووورم در  300و  300، 00، 0غلظوووت هوووای 

کیلوگرم به جیره غذایی پایه اضوافه شود. روش تهیوه    

جیووره بوودین صووورت بووود کووه بوورای حوول کووردن     

آستاگزانتین، در هر سه نوع جیوره از مقوادیر یکسوان    

( اسوتفاده بوه   Tween 80)میلی لیتر امولسی فایر  70

عمل آمد. ابتدا آستاگزانتین موورد نیواز را بور حسوب     

سطوح تعیین شده، محاسبه و س   به امولسوی فوایر   

میلوی لیتور آب    000اضافه کرده و پو  از بهوم زدن،   

مقطر گرم نیز به آن افزوده شد توا آسوتاگزانتین حول    

شود. به منظور یکسان بودن جیره ها، به جیره غوذایی  

میلوی   000میلی لیتور امولسوی فوایر و     70د نیز شاه

لیتر آب مقطر اضافه شد. سو   محلوول هوای آمواده     

سواعت   42شده به جیره هوا اسو ری شودند. پو  از     

(، جمع آوری Merchie et al., 1998جیره ها خشک )

و بطور جداگانه در نایلون هوای شوماره گوذاری شوده     

نگهداری درجه سانتیگراد  -20بسته بندی و در فریزر 

شدند. پ  از تهیه جیره های غذایی، نمونه بورداری از  

آن هوا بوا اسوتفاده از روش اسوتاندارد صوورت گرفووت      

(Lichon, 1996    ،و س   میوزان رطوبوت، خاکسوتر )

پروتیین خام، چربی خام و انرژی خام  آنها تعیین شد 

(Petterson et al., 1999 3( )جدول.) 

 
 (استاندارد یخطا ±نیانگیم) یشیآزما یها رهیج یبیتقر هیتجز .3 جدول

 رهیج شماره
 رطوبت

)%( 

 خاکستر

)%( 

 خام نیپروتی

 )%( 

 خام یچرب

 )%( 

 خام یانرژ

 لوگرمیک بر یکالر لویک

3 43/0±32/2 34/0±12/37 03/0±10/13 07/0±01/3 03/0±12/4 

2 03/0±13/7 32/0±21/32 02/0±1/13 3/0±40/2 000/0±40/4 

1 13/0±2/2 30/0±00/37 03/0±0/13 02/0±23/2 03/0±41/4 

4 40/0±04/7 31/0±47/32 03/0±21/13 03/0±33/2 03/0±12/4 

 

میگوهای ماده جوان با میانگین وزن اجرای آزمایش  

گوورم از اسووتخرهای پرورشووی خوواکی   04/0±13/37

منطقه حله به پژوهشکده میگوی بوشهر منتقل شدند. 

تیموار و   4آزمایش در قالب یک طرح کامال تصادفی با 

میگوی پا سوفید غربوی    70تکرار اجرا شد. در ادامه  1

طعوه  ق 0مخزن پالستیکی با توراکم   32ماده جوان در 

لیتر آب پرورش یافتند. آب مورد نیاز از دریوا   300در 

تامین و پ  از عبور از فیلتر شنی بوه مخوازن انتقوال    

داده شد.  میزان تعویض روزانه آب برای حفظ کیفیت 

درصد بود. هوادهی هر مخزن با دو سنگ هووا   00آب 

انجام می شد که به هواده های مرکزی متصل بودنود.  

اثر از شورایط نوور طبیعوی بوود. بوه      دوره نوری نیز مت

منظور فوراهم آوردن شورایط یکنواخوت در طوی دوره     

شویمیایی   -پرورش، از میان پیراسونجه هوای فیزیکوو   

درجه سانتیگراد(، اکسیژن محلوول   22 ± 2آب، دما )

 43 ± 3میلووی گوورم در لیتوور(، شوووری )  7 ± 00/0)

( بووه صووورت  02/0 ± 3/2) pHقسوومت در هووزار( و  

 زه گیری شدند.هفتگی اندا

پ  از آماده سازی سیستم پرورش به منظوور بررسوی   

تاثیر استفاده از سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین بر 

برخووی شوواخص هووای بیوشوویمیایی و ایمنووی غیوور    

نوع جیوره غوذایی تهیوه شوده بورای       4اختصاصی، از 

تغذیه میگوها استفاده به عمل آمد. قبل از بکار بوردن  

ابتدا میگوها به مدت دو هفته بوا   جیره های آزمایشی،

جیره غذایی پایه تغذیه شدند تا ضمن عوادت نموودن   

به جیره غذایی با شرایط پرورشی نیوز سوازگار شووند.    

هفته با جیوره هوای غوذایی     3س   میگوها به مدت 

حاوی سطوح مختلف آستاگزانتین تغذیه شدند. تغذیه 
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درصود   2درصد مصنوعی و بوه میوزان    300به صورت 

زن بدن میگوها و چهار بار در روز صورت گرفت. هور  و

روز صب  بعد از غذادهی، غذای باقیمانده جموع آوری  

در پایوان کلیوه تیمارهوا تحوت      و مخازن تمیز شودند. 

تنش شودید کمبوود اکسویژن قورار گرفتنود. بوه ایون        

حجم آب پوایین آورده شود و سوط  هموه     صورت که 

نوایلون  مخازن برای کواهش تبوادل اکسویژن هووا بوا      

محکم بسوته و بوا اسوتفاده از هوواده هوای تنظیموی،       

میزان هوادهی به کمترین میزان ممکن کاهش یافوت.  

کاهش اکسیژن به صورت مکرر با استفاده از اکسویژن  

بوه صوورتی کوه      متر دیجیتالی اندازه گیوری گردیود.  

میلوی   3به  7ساعت از  34میزان اکسیژن محلول طی 

 ,Mugnier and Soyez)گرم در لیتور کواهش یافوت    

 نمونه برداری از همولنف و تهیه پالساما   (.2005

پ  از پایان دوره آزمایش برای اندازه گیوری شواخص   

قطعه میگوو   1های بیوشیمیایی و ایمنی، از هر مخزن 

برداشت و همولنف از سینوس شکمی و از بند دوم بوا  

 3/0میلی لیتری اسوتریل حواوی    3استفاده از سرنگ 

میلوی لیتوور آنتووی کوآگوالنوت )محلووول اصووالح شووده   

Alsever  رجوه سوانتیگراد و   د 4( برداشت و در دموای

pH 2/7      ،ذخیووره گردیوود. پوو  از نمونووه بوورداری

محتویات سرنگ بوه اپنودروم مخصوو  سوانتریفیوژ     

  منتقل شد. 

پوو  از  تعیااین شاااخص هااای بیوشاایمیایی   

دقیقووه(، میووزان  1بووه موودت  g  ×200سووانتریفیوژ )

(. Bradford, 1976پروتیین کل پالسما تعیوین شود )  

در برابوور اسووتاندارد  بوورای ایوون کووار، همووه نمونووه هووا

Bovine serum albumin (BSA) (200-0  میلی گرم

در میلی لیتر( در سه تکرار اندازه گیری شدند. میوزان  

 7 –گلووکز  –گلوکز نیز با استفاده از روش هگزوکینواز 

 ,.Kunst et alفسفات دهیدروژناز تعیوین گردیود )   –

1983.) 

بورای تعیوین    تعیین شاخص های ایمنی شناسای  

اد هموسیت کل، از هر میگو دو اسمیر از همولنوف  تعد

آس یره شده تهیه و در مجاورت هوا خشک شد. س   

یوووک قطوووره از محلوووول تهیوووه شوووده روی یوووک   

Hemocytometer  ریخته و با استفاده از میکروسکوپ

انوودازه گیووری  (Nikon Photolab, Japan) نوری

(. بورای تعیوین   Le Moullac et al., 1997گردیود ) 

وهای خونی، اسمیر های تهیه شده از همولنوف بوه   تابل

رنووگ آمیووزی و بووا  May Grunwald-Giemsaروش 

مووورد  1000Xمیکروسووکوپ نوووری و بووا بزرگنمووایی  

(. Le Moullac et al., 1997بررسوی قورار گرفتنود )   

اسالیدها تهیه برای اندازه گیری فعالیت فاگوسیتوزی، 

 1000X کمک میکروسکوپ نوری و با بزرگنموایی و با 

 (.Lui and Chen, 2004مورد بررسی قرار گرفتند )

برای آنالیز داده ها روش های آماری مورد استفاده  

( یووک طرفووه،   ANOVAاز روش آنووالیز واریووان  )  

استفاده به عمل آمد. داده هایی که به صوورت درصود   

بودند، قبل از انجام آنالیز واریان  بوا اسوتفاده از روش   

Arcsin    تبدیل گردیدند. برای تعیین اخوتالم آمواری

در سط  معنی  Duncanبین میانگین تیمارها از روش 

استفاده شود. انجوام کلیوه آنالیزهوای آمواری        ٪0دار 

( 3/3)ورژن  SASمورد نیاز بوا اسوتفاده از نورم افوزار     

 صورت گرفت.

 

 .  نتایج3

میزان پروتیین کل شاخص های بیوشیمیایی خون  

پالسما در کلیه تیمار های آزمایشی در میگوها پ  از 

تنش      انودازه گیوری شود. از ایون نظور، میگوهوای       

تفواوت معنوی    4و  1تغذیه شده با جیره های غوذایی  

و  3جیره های غذایی   داری با میگوهای تغذیه شده با

 4و  1(. ولی جیره های غذایی P‹00/0نشان دادند ) 2

(. میوزان  3تفاوت معنی داری با هم نداشوتند )نموودار   

 2گلوکز خون در میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی 

نشوان نوداد. ولوی     3تفاوت معنی داری با جیره غذایی 

 4و  1میگوهای تغذیوه شوده بوا جیوره هوای غوذایی       

و  3وت معنی داری در مقایسه با جیره های غذایی تفا

(. با این حال جیره های غذایی P‹00/0نشان دادند ) 2

(.2تفاوت معنی داری با هم نداشوتند )نموودار    4و  1
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 یمارهایت در گوهایم کل نیپروتی زانیم سهیمقا . 3 نمودار

 (P‹00/0) مختلف

      مختلف یمارهایت در گوهایم خون گلوکز زانیم سهیمقا .2 نمودار

(00/0›P) 

 

بررسی نتایج مربوط به شاخص های ایمنی شناسی  

شاخص های ایمنی نشوان داد کوه پاسوی میگوهوا در     

برابوور توونش در تیمارهووای مختلووف متفوواوت اسووت.   

تفواوت معنوی    2میگوهای تغذیه شده با جیره غوذایی  

نشان  3داری را درتعداد هموسیت کل نسبت به جیره 

نیز تفاوت معنی داری  4و  1ندادند. جیره های غذایی 

با هم نداشتند ولوی هور دو تفواوت معنوی داری را بوا      

( P‹00/0نشووان دادنوود )  2و  3جیووره هووای غووذایی  

(. تعداد سلول هوای هیوالینی در میگوهوای    1)نمودار 

اخوتالم معنوی داری بوا     2تغذیه شده با جیره غذایی 

نداشت، ولی میگوهای تغذیوه شوده بوا جیوره      3جیره 

اختالم معنی داری را با جیره های  4و  1های غذایی 

(. با این حال جیوره هوای   P‹ 00/0نشان دادند ) 2و  3

(. 4با هم نداشتند )نموودار   اختالم معنی داری 4و  1

تعداد سلول های گرانوالر در میگوهای تغذیه شوده بوا   

نداشوت ولوی    3تفاوت معنوی داری بوا جیوره     2جیره 

 4و  1میگوهای تغذیوه شوده بوا جیوره هوای غوذایی       

 2و  3تفاوت معنی داری نسبت به جیره هوای غوذایی  

با هم  4و  1(. جیره های غذایی P‹ 00/0نشان دادند )

(. تعداد سولول  0الم معنی داری نداشتند )نمودار اخت

های گرانوالر کوچک در میگوهای تغذیه شده با جیره 

نداشوت   3تفاوت معنی داری با جیره غذایی  2غذایی 

 4و  1ولی میگوهای تغذیه شده با جیره هوای غوذایی   

 3اختالم معنی داری در مقایسه با جیره های غوذایی  

و  1با این حال تیمارهای  (.P‹ 00/0نشان دادند ) 2و 

(. 7تفاوت معنی داری با یکودیگر نداشوتند )نموودار     4

میزان فعالیت فاگوسیتوز در میگوهای تغذیه شوده بوا   

 3اختالم معنی داری با جیوره غوذایی    2جیره غذایی 

نشان نداد ولی میگوهای تغذیوه شوده بوا جیوره هوای      

تفاوت معنوی داری را نسوبت بوه جیوره      4و  1غذایی 

(. بوا  P‹ 00/0از خود نشان دادنود )  2و  3ی غذایی ها

اخووتالم معنووی داری بووا  4و  1ایوون حووال تیمارهووای 

 (.7یکدیگر نداشتند )نمودار 
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 یمارهایت در گوهایم کل تیهموس تعداد سهیمقا. 1 نمودار

 (P‹ 00/0) مختلف 

  یمارهایت در گوهایم ینیالیه یها سلول تعداد سهیمقا . 4 نمودار

 (P‹ 00/0) مختلف 

  

  یمارهایت در گوهایم گرانوالر یها سلول تعداد سهیمقا . 0 نمودار

 (P‹ 00/0) مختلف

 

 در گوهایم کوچک گرانوالر یها سلول تعداد سهیمقا .7 نمودار

 (P‹ 00/0) مختلف یمارهایت

 

 
 (P‹ 00/0) مختلف یمارهایت در گوهایم یتوزیفاگوس تیفعال زانیم سهیمقا .7 نمودار
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 بحث و نتیجه گیری. 4

پو  از تونش،   شاخص های بیوشایمیایی خاون    

تفواوت معنوی    2میگوهای تغذیه شده با جیره غوذایی  

 3داری از نظر پروتیین کل پالسوما بوا جیوره غوذایی     

ندادند. ولوی میگوهوای تغذیوه شوده بوا      )شاهد( نشان 

تغییرات معنی داری را نسبت  4و  1جیره های غذایی 

نشان دادند. غلظت پوروتیین   2و  3به جیره ها غذایی 

پالسووما در سووخت پوسووتان مووی توانوود تحووت توواثیر  

 Chisholmتغییرات محیطی یا فیزیولوژیکی مثل دما )

and Smith, 1994; Sánchez et al., 2001یوزان  (، م

 ,.Chen et al(، شوری )Engel et al., 1993اکسیژن )

( و جیوره  Chen and Cheng, 1995(، آمونیاک )1994

( و ... قرار گیرد. تشوکیل  Rosas et al., 2000غذایی )

بیش از حد رادیکال هوای آزاد در اثور تونش ناشوی از     

مواجهه با کمبود اکسیژن در واکنش های غیور عوادی   

و همچنین تولیود پراکسوید هوای     در مسیر متابولیسم

( در اثور  ROSچربی دارای گونه های فعوال اکسویژن )  

اکسیداسیون چربوی هوای موجوود در جیوره میگوو و      

همچنین اسید های چورب غیور اشوباع میگوو کوه در      

نهایت به دیگر رادیکال های حاوی اکسیژن تجزیه می 

شوند، باعث حمله به ترکیبات سلولی مثل پروتیین ها 

در نهایت باعث از بوین بوردن آنهوا موی شووند      شده و 

(Asada, 1988  همچنین کاهش میزان پروتیین کول .)

پالسما را می توان به کواهش پوروتیین هوای شورکت     

کننده در سیستم ایمنی مثل پروتیین های درگیور در  

-Vargasشناسووایی میکروارگانیسووم هووای مهوواجم )  

Albores and Yepiz-Plascencia, 2000 پوروتیین ،) 

های مسیول پروسه انعقواد و سیسوتم فنوول اکسویداز     

(Sritunyalucksana and Söderhäll, 2000 و پ تید )

( نسبت داد. Bartlett et al., 2002های ضد میکروبی )

از طرم دیگر ممکن است که پروتیین ها برای تورمیم  

غشا  های سولولی آسویب دیوده موورد اسوتفاده قورار       

(. بوا اسوتفاده از   Pascual et al., 2003گرفته باشوند ) 

آنتی اکسیدانت هایی مثل آسوتاگزانتین موی تووان از    

این پدیده جلوگیری به عمول آورد. همچنوین ممکون    

است کاهش میوزان پوروتیین کول پالسوما بوه دلیول       

استفاده از آن به عنوان منبع انرژی تحت شرایط تنش 

 Racottaزای حاکم بر میگوها صوورت گرفتوه باشود )   

and Palacios, 1998     با توجوه بوه منوابع علموی در .)

 دسترس، مطالعه ای در این زمینه یافت نشد.

پ  از ایجواد تونش در میگوهوای جووان پوا سوفید،        

تفواوت معنوی    2میگوهای تغذیه شده با جیره غوذایی  

داری از نظر میزان غلظت گلوکز خون با تیموار شواهد   

 نشان ندادند. ولی میگوهای تغذیه شده با جیوره هوای  

تغییورات معنوی داری را در مقایسوه بوا      4و  1غذایی 

از خود نشان دادنود. افوزایش    2و  3جیره های غذایی 

میووزان گلوووکز در همولنووف میگوهووای پنائیووده یووک  

شاخص شناخته شده در پاسی بوه تونش هوای کوتواه     

(. مطالعوات  Mercier et al., 2006مودت موی باشود )   

ن سوخت  را در چنودی  Hyperglycemiaزیادی پدیده 

پوست که در معر  برخی از تونش هوا مثول کمبوود     

 ,Zou et al., 1996; Hall and Hamاکسیژن بوافتی ) 

(، Chang et al., 1998(، تغییرات دما و شوری )1998

-Racotta and Hernándezافوووزایش آمونیووواک )

Herrera, 2000 ( مواجهه با فلزات سونگین ،)Reddy 

et al., 1996   یا آالینوده هوای آلوی ) (Reddy et al., 

( قرار گرفته بودند، گزارش     کرده اند. این امور  1996

یک نووع سوازگاری بورای میگوو هوا در برابور تونش و        

کاهش انرژی محسوب شده و بوه مورور زموان میوزان     

گلوکز پالسما و گلیکوژن ه اتوپانکراس را کاهش موی  

دهد. تحت شرایط کمبود اکسیژن بافتی، انرژی اساسوا  

متابولیسووم غیوور هوووازی تولیوود مووی گووردد. از طریوو  

متابولیسووم غیوور هوووازی میگوووی پووا سووفید از طریوو  

گلیکولیز غیر هوازی فعال می شود و محصوول نهوایی   

آن الکتووات اسووت. تحووت ایوون شوورایط، کووواهش      

کربوهیدرات در ه اتوپانکراس در اثر استفاده از واحود  

های گلیکوزیل )بصورت گلیکوژن و الیگوساکارید های 

 Hillوکز( به عنوان ماده مورد نیاز برای گلیکوولیز ) گل

et al., 1991; Anderson et al., 1994  مشاهده موی )

شود. در مطالعه تاثیر رنگدانه آسوتاگزانتین بوا غلظوت    

میلی گرم در کیلوگرم جیره در میگوهای جوان پا  20

سفید که در معر  آب با شووری پوایین قورار گرفتوه     
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اری در میزان گلووکز و الکتوات   بودند، افزایش معنی د

پالسما در مقایسوه بوا دیگور جیوره هوا مشواهده شود        

(Maricela et al., 2007 .) 

: پو  از ایجواد تونش    شاخص های ایمنی شناسی 

ناشی از کمبود اکسیژن، میگوهایی که از جیوره هوای   

تغذیه کرده بودند، افزایش معنی داری را  4و  1غدایی 

 3به جیره های غوذایی  در تعداد هموسیت کل نسبت 

نشان دادند. در اثر تنش ناشی از اکسیژن، توانایی  2و 

و  Chienسیسووتم دفوواعی میگووو کوواهش مووی یابوود.   

نشان دادند که تحت استرس  3333همکاران در سال 

ناشی از کاهش اکسیژن، میگوهای ببری جوانی که بوا  

جیره غذایی حاوی سوط  بواالی آسوتاگزانتین تغذیوه      

ز میزان بقا  بیشتری در مقایسه بوا تیموار   شده بودند ا

ها، ارتباط نزدیکی شاهد برخوردار بودند. در مطالعه آن

بین خصوصیات آنتی اکسیدانتی آستاگزانتین و میزان 

مقاومت در برابر استرس از طری  افزایش درصود بقوا    

 در میگو به اثبات رسید.  

در مطالعه ای اثر کمبود اکسیژن بوافتی بور سیسوتم     

مووورد بررسووی قوورار   P.stylirostrisیمنووی میگوووی ا

گرفت و نشان داده شود کوه شواخص هوای ایمنوی از      

 Leجملوه تعوداد هموسویت کول کواهش موی یابود )       

Moullac et al., 1998     تونش هوای محیطوی موی .)

تواننوود فعالیووت میتوووزی بافووت خووون سوواز را تنظوویم 

(Johnson, 1980   و در نهایت باعث کواهش چورخش )

( شوند. همچنین Hemocyte Turnover) هموسیت ها

در اثر تنش ایجاد شده در میگووی پوا سوفید، کواهش     

ناگهانی اکسیژن و واکنش های اکسیژنی غیر عادی در 

مسیر متابولیسم رخ می دهد که باعث تشکیل بیش از 

 ,Ranby and Rabekحد رادیکال های آزاد می شود )

(. سلول های سیسوتم ایمنوی نسوبت بوه تونش      1978

اکسیداتیو و آسیب غشایی به وسیله رادیکال های آزاد 

بسیار حساسند. زیرا آنها به شدت به ارتباطوات سولول   

به سلول از طری  رس تور های دیواره سولولی وابسوته   

(. استفاده از آنتی اکسیدانت های Hughes, 1999اند )

طبیعی در جیره غدایی همچون آستاگزانتین می تواند 

دیکوال هوای آزاد را خنثوی و نقوش     اثرات ناشوی از را 

مهمی در سالمتی حیوانات ایفوا  کنود. ایون نتوایج بوا      

مطالعه ای که در میگوهای جوان پا سوفید در معور    

تنش شوری پایین در اثر تغذیه با آستاگزانتین صورت 

( و با مطالعوه  Maricela et al., 2007گرفته مطابقت )

هوای  بور رشود، واکونش     Dunaliellaاثر ریز جلبوک  

ایمنی و مقاوموت در برابور بیمواری در میگووی ببوری      

 .(Supamattaya et al., 2005سیاه در تناقض اسوت ) 

عصاره این ریز جلبک حاوی بتا کاروتن است. تنواقض  

موجود در این زمینه ممکون اسوت در اثور وجوود بتوا      

 کاروتن در این جلبک  مشاهده شده باشد. 

یژن، میگوهایی پ  از ایجاد تنش ناشی از کمبود اکس

تغذیوه کورده بودنود،     4و  1که از جیره هوای غوذایی   

اختالم معنی داری از نظر تعداد سلول های هیوالینی،  

تعووداد سوولول هووای گرانوووالر و  گرانوووالر کوچووک در 

نشوان دادنود. در    2و  3مقایسه با جیره هوای غوذایی   

صووورت  P.stylirostrisمطالعووه ای کووه در میگوووی  

میلی گورم   3بود اکسیژن بافتی )گرفت، در شرایط کم

سواعت( ایون سولول هوا      24در لیتر اکسیژن به مدت 

 Le Moullacکاهش معنی داری از خود نشان دادند )

et al., 1998      ،هموانطور کوه قوبال توضوی  داده شود .)

تعداد هموسیت کل شامل سوه نووع سولول هیوالینی،     

گرانوالر و گرانوالر کوچک می باشد. بنابراین با کاهش 

تعداد هموسیت ها در اثر تنش، تعداد ایون سولول هوا    

نیز کاهش و رنگدانوه آسوتاگزانتین بوا خنثوی کوردن      

رادیکوال هوای آزاد تولیوود شوده در اثوور تونش، باعووث     

افزایش این سلول ها شده اسوت. کواهش تعوداد ایون     

سلول ها در مواجهه با تنش و افوزایش تعوداد آنهوا در    

تین را موی تووان بوا    اثر اسوتفاده از رنگدانوه آسوتاگزان   

دالیل مطرح شده  در قسومت تعوداد هموسویت کول     

 توجیه کرد.  

فعالیت فاگوسیتوزی در میگوهای تغذیه شده با جیوره  

افوزایش معنوی داری  در مقایسوه بوا  جیوره       2غذایی 

نداشت ولی میگوهای تغذیه شوده بوا جیوره     3غذایی 

تفواوت معنوی داری را نسوبت بوه      4و  1های غوذایی  

نشوان دادنود. در اثور تونش      2و  3جیره های غوذایی  

سوویتوزی ناشووی از کمبووود اکسوویژن، فعالیووت فاگو   



 فرهنگی و همکاران  آستاگزانتین... رنگدانه مختلف سطوح اثر بررسی

 

111 

هموسیت ها کاهش موی یابود. در مطالعوه ای کوه در     

میگوی ببوری سویاه صوورت گرفوت، کواهش فعالیوت       

فاگوسیتوزی پ  از تنش را به کاهش تعداد هموسیت 

 Direkbusarakom andکووول نسوووبت دادنووود ) 

Danayadol, 1998     افوزایش ایون فعالیوت در میگوو .)

علول  پ  از تغذیه با رنگدانه آسوتاگزانتین موی توانود    

مختلفی داشته باشدکه از جمله آن هوا موی تووان بوه     

جلوووگیری از توونش اکسوویداتیو و آسوویب غشووایی     

هموسیت ها توسط رادیکال های آزاد تولیود شوده در   

اثر تنش اشاره نموود. از طورم دیگور در اثور فعالیوت      

فاگوسوویتوز برخووی از سوولول هووای ایمنووی، یکسووری  

مولکوول هوا   رادیکال های آزاد تولید می شوند که این 

باعث کاهش قدرت دفاعی فاگوسیت ها در برابر عامول  

(. در صورتی که Hughes, 1999مهاجم    می گردند )

خاصیت آنتی اکسیدانتی سولول مناسوب نباشود، ایون     

مولکول ها می تواننود سوریعا بوا واکونش هوایی مثول       

پراکسیداسیون چربی ها و تخریب غشای سلول به این 

رنگدانوه آسوتاگزانتین یوک     .سلول ها آسیب برسوانند 

آنتی اکسیدانت بیولوژیکی قوی اسوت کوه موی توانود     

تولید رادیکالهای آزاد را متوقوف و بوا تبودیل آنهوا بوه      

ترکیباتی با فعالیوت کمتور، از پایوداری طووالنی آنهوا      

(. ایون توضوی    Guerin et al., 2003جلوگیری نماید )

ممکن است افزایش فعالیوت سولول هوای فاگوسویتوز     

شاهده شده در ایون مطالعوه را توجیوه کنود. نتوایج      م

بدست آمده از این تحقیو  بوا مطالعواتی کوه در قوزل      

آالی رنگین کموان تغذیوه شوده بوا کاروتنوئیود هوا و       

در جیووره صووورت گرفتووه    Eو  A ،Cویتووامین هووای 

 ,.Amar et al., 2001; Amar et alمطابقوت دارد ) 

2004 .) 

ی تووان نتوایج کلوی    با توجه به نتایج بدست آموده مو  

حاصل از این مطالعه را به صورت زیر جمع بندی کرد. 

پ  از ایجاد تنش ناشی از کمبوود اکسویژن، شواخص    

های بیوشیمیایی و ایمنی میگوهوای تغذیوه شوده بوا     

سطوح مختلف آستاگزانتین نسوبت بوه تیموار شواهد     

بهبود یافت. میگو هوای تغذیوه شوده بوا جیوره هوای       

 300و  300ایی که بوه ترتیوب   )جیره ه 4و  1غذایی 

میلی گرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم به آنهوا اضوافه   

شده بود(از این نظر بهترین وضعیت را نشان دادند. بوا  

توجه به مطالعات انجام شده و خوال  هوای اطالعواتی    

موجود در این زمینه موی تووان پیشونهاداتی از قبیول     

اسوووتفاده از منوووابع گیووواهی و جوووانوری حووواوی    

روتنوئیدهای موجود در کشور به دلیل گران  بوودن  کا

رنگدانه های کاروتنوئیدی سنتزی و یافتن دانش و فن 

آوری خالص سازی این رنگدانه های زیستی و استفاده 

از کاروتنوئیدها بخصو  آستاگزانتین به عنووان آنتوی   

اکسیدانت موثر برای کاهش دیگور تنشوهای فیزیکوی،    

کاری هووای مربوووط بووه شوویمیایی، بیولوووژیکی و دسووت

پرورش آنها را، برای انجام مطالعات آتی در دستور کار 

 قرار داد.

 

 تشکر و قدردانی 

این مطالعه با حمایت مالی معاونوت محتورم پژوهشوی    

دانشگاه تهران و پژوهشکده میگوی کشوور در بوشوهر   

انجام گرفت. بدین وسیله از زحموات پرسونل محتورم    

ابع طبیعوی دانشوگاه   آزمایشگاه شویالت دانشوکده منو   

تهران و پژوهشکده میگوی بوشوهر، تشوکر و قودردانی    

 به عمل می آید.  
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