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اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر برخی شاخصهای ایمنی و پروتئین کل
پالسمای مولد میگوی سفیدغربی ( )Litopenaeus vannameiطی رسیدگی جنسی و
قطع پایه چشمی
علی ارشدی ،1وحید یاوری ،2امین اوجی فرد ،3سید محمد موسوی
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 1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 2گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 3گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر

پژوهشی

در این پژوهش تأثیر چهار سطح نوکلئوتید ( 0/4 ،0/2 ،0و  0/6درصد) جیره بر پروتئین کل پالسما و
برخی شاخصهای ایمنی مولدین ماده میگوی سفیدغربی ( )Litopenaeus vannameiدر چهار تیمار
آزمایشی (هر یک با سه تکرار) طی رسیدگی جنسی مورد بررسی قرار گرفت .پروتئین پالسما به روش
رنگ سنجی بیوره ،تعداد کل هموسیت ها و شمارش تفریقی هموسیت ها در ابتدای دوره تغذیه ای 21 ،و
 30روز پس از شروع تغذیه سنجش شد .طبق نتایج ،نوکلئوتید جیره باعث افزایش  35درصدی تعداد کل
هموسیتها نسبت به گروه کنترل گردید ( .)P< 0/05در شمارش افتراقی ،نوکلئوتید جیره باعث افزایش
معنی دار درصد سلولهای گرانولوسیت و کاهش معنیدار درصد سلولهای هیالینه و نیمه گرانولوسیت در
مقایسه با گروه کنترل گردید ( .)P< 0/05بیشترین و کمترین تعداد کل هموسیتها به ترتیب در تیمار
 0/6درصد نوکلئوتید و گروه کنترل ثبت گردید .همچنین ،پروتئین پالسما در تمام تیمارها در روز  21و
 30با هم اختالف معنیداری داشتند که مقدار آن در تیمار  0/4نوکلئوتید نسبت به تیمارهای دیگر
بیشتر بود ( .)P<0/05نتایج نشان داد استفاده از نوکلئوتید خوراکی در سطح  0/6درصد بر شاخص ایمنی
در مولد میگوی سفیدغربی تأثیر گذار می باشد.
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مقدمـه
میگوی سفیدغربی یکی از گونه های تجاری مهم از گونه های پرورشی خانواده  Penaeidaeمحسوب می شود با توجه به غیربومی
بودن این گونه ،ساالنه هزینه های زیادی جهت تأمین مولد از خارج کشور صورت می گیرد ،لذا یکی از راهکارهای اساسی در تأمین
مولد و عدم نیاز به مولد وارداتی ،تولید مولد در داخل می باشد .با تأمین نیازهای غذایی ،شرایط مناسب محیطی و همچنین کنترل
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بیماری ها ،اهلی سازی میگوی سفیدغربی در سیستم پرورشی را می توان در تولید مولد پرورشی مد نظر قرار داد
 .)2011استعمال داروهای شیمیایی ،1محرک های بلوغ جنسی مولدین ،محرک های سیستم ایمنی 2و پروبیوتیک ها از طریق غذا
بهترین روش برای بهبود رشد ،بلوغ جنسی ،پیشگ یری و کنترل انواع بیماری های میگو گزارش شده است (Shankar, 2008؛
 . )Saraswati et al., 2013محققین نشان دادند که هرگاه در غذای مولدین ،تعدیل ترکیبات جیره به خوبی صورت نگرفته و یا
عناصر ضروری به حد کافی در غذا موجود نباشد ،سطح ایمنی مولد و حتی راندمان تولیدمثلی کاهش می یابد .از طرفی در اغلب
مراکز نگهداری مولدین میگو ،تهیه غذا ،باالترین هزینه را به خود اختصاص می دهد ( .)Wouters et al., 2000در بسیاری از
کشورها ،عفونت های باکتریایی و ویروسی ،ضررهای جبران ناپذیری را در تولید میگو وارد کرده است .بیماری های میگو نتیجه
ارتباطی پیچیده بین میگو ،عامل بیماری زا و محیط زیست می باشد .تغییرات محیطی باعث ایجاد شرایط تنش زا شده و آسیب
پذیری میگو را نسبت به فلور طبیعی و عوامل بیماری زا در آب شور افزایش می دهد .مجموعه عوامل تنش زا باعث کاهش توانایی
سیستم ایمنی مولدین میگو می گرد د .در مراکز تکثیر میگو به طور مداوم به واسطه غذادهی با غذای تر ،تعویض درصد باالی آب
مخزن پرورشی ،فعالیت های پرورشی از جمله قطع پایه چشمی و دستکاریهای مکرر ،مولدین در معرض تنشهای محیطی قرار
میگیرند که عوامل مذکور ،متابولیسم ،سیستم ایمنی ،رشد ،توان تولید مثلی ،پوست اندازی و بقا میگوها را تحت تأثیر قرار می
دهد ( .)Chen et al., 1995; Le Moullac and Haffner, 2000شواهد قابل مالحظه ای وجود دارد که ارتباط بین تنش و کاهش
توان سیستم ایمنی و بیماری را نشان می دهند .وضعیت تغذیه ای یکی از عوامل مؤثر بر توانایی موجود در مقابله با عوامل تنش زا
و بیماریزا محسوب می شود .نوکلئوتید جیره های غذایی منجر به تقویت سیستم ایمنی ،افزایش سطح جذب روده ،بهبود عملکرد
تولید مثلی و افزایش رشد آبزیان می گردد ( .)Li and Gatlin, 2006; Grace et al., 2012نوکلئوتیدها یکی از اجزاء ضروری جیره
غ ذایی مولدین میگو می باشد که به عنوان واحد ساختمانی اسیدهای نوکلئیک DNA ،و  RNAهستند و در ذخیره ،انتقال ،بیان
اطالعات و افزایش تکثیر سلول ها ،کاهش استرس ،تأمین انرژی متابولیک ،ساخت آنزیم ها و پروتئین های مختلف نقش تعیین
کننده ای دارند ( .)Davis and Parker, 1990به طور کلی نوکلئوتیدها تقریباً در تمام فرآیندهای سلولی دخالت داشته و نقش
مهمی در وظایف ساختاری و تنظیمی بدن دارند و به عنوان یکی از اجزای اساسی جیره غذایی در بیوسنتز پلی ساکاریدها و
ویتامین  ،Cدر بیوسنتز لیپیدها ،پروتئین ها ،افزایش روند زرده سازی ،افزایش میزان هماوری مولدین ،بهبود مراحل تکامل جنینی
و همچنین به عنوان محرک سیستم ایمنی در بسیاری از مسیرهای بیوسنتز نیز نقش دارند ( Li and Gatlin,
2006؛ .)Phiriyangkul, 2006نوکلئوتیدها به صورت پیوسته در سلول سنتز ،تجزیه و بازیافت می شوند و پورین ها و پریمیدینهای
ساخته شده از دو مسیر  de novoیا  salvageدر شرایط معمولی برای فرد کافی هستند .نوکلئوتیدها از طریق مسیر  de novoاز
پیش مادههای آمینواسید گلوتامین ،آسپارتیک اسید ،گالیسین ،فورمات و دی اکسیدکربن شکل می گیرند .آنها همچنین از طریق
مسیر  salvageبه وسیله پیون د ریبوز فسفات با بازهای آزاد به وجود آمده از تجزیه هیدرولیتیکی اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتید
سنتز می شوند .این مسیر هم ساده تر است و هم انرژی کمتری نسبت به  de novoمورد نیاز است و به وسیله بازهای آزاد قابل
دسترس تنظیم می شود .در تحقیقات انجام شده روی موجودات مختلف مشخص شده که مسیرهای de novoو  salvageبه طور
قابل مالحظه ای بین بافت های مختلف فرق می کند و به طور معناداری تحت تأثیر نیازهای متابولیک یا وظایف فیزیولوژیک قرار
می گیرد .در برخی از بافت ها که ظرفیت محدودی در سنتز  de novoبرای تولید نوکلئوتید دارند منبع خارجی از نوکلئوتیدها
میتواند در مسیر  salvageبرای تولید نوکلئوتید مورد استفاده قرار گیرد و سبب تقویت این مسیر شود ( Davis and Parker,
 .)1990; Fegan, 2006سلول های مهم دستگاه ایمنی مثل لکوسیت ها ،لنفوسیت ها و سلول موکوس روده با توجه به متابولیسم
سلولی و حجم باالی واکنش سریع ،همچنین نیاز باالی آنها به نوکلئوتید ،ظرفیت بسیار محدودی برای سنتز نوکلئوتید دارند .در
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این سلول ها تهیه نوکلئوتید از منبع خارجی برای انجام وظایف نرمال آنها بسیار مهم است ( .)Burrells, 2001فرآیند تولید مثل
نیاز باالی انرژی دارد ،در سلول هایی که خودشان قادرند به اندازه کافی مولکول الزم برای ساخت  DNAو  RNAرا در تقسیم
سلولی تولید کنند ،با فراهم کردن نوکلئوتیدها از طریق جیره برای این فرآیند ،ضمن افزایش سرعت تولید مثل بویژه تحت شرایط
استرس زا مانند محیط مصنوعی هچری ،نیاز به انرژی نیز کم می شود .عالوه بر آن نیاز به نوکلئوتید در دوره رشد سریع و در زمان
استرس های فیزیولوژیک و کاهش پروتئین جیره افزایش می یابد ( .)Holen et al., 2005با توجه به تعداد و اندازه گرانول های
5
موجود در سیتوپالسم هموسیت ها 3در سخت پوستان به  3دسته طبقه بندی می شوند -1 :هیالین -2 )HC( 4نیمه دانه دار
( -3 )SGCدانه دار بزرگ .)LGC( 6در میگوی سفیدغربی سلول های هیالینه بین  5-20درصد ،نیمه گرانوالر بین  60-75درصد و
گرانوالر بین  10-25درصد کل هموسیت ها را شامل می شوند  .هیالونوسیت ها که هیچ گونه گرانولی در سیتوپالسم خود ندارند،
ناپایدارترین و کوچک ترین سلول (قطر  10-15میکرومتر) بین انواع هموسیت ها بوده و به عنوان سلولهای فاگوسیتوز کننده
پاتوژن ها معرفی شده اند .سلول نیمه گرانوالر (قطر  10-20میکرومتر) در فاگوسیتوز نقش محدودی دارند ،ولی در تشکیل کپسول
خیلی فعال هستند همچنین در اعمال مس مومیت سلولی و سیستم فعال کننده پروفنول اکسیداز 7هم نقش دارند .سلول های
گرانوالر (قطر  15-20میکرومتر) واجد گرانول هایی در سیتوپالسم خود بوده و بزرگترین نوع هموسیت هستند که در فاگوسیتوز
نقشی ندارند و در واکنش های تشکیل کپسول و ندول نقش محدودی دارند .در مسمومیت سلولی فعالند و عمده نقش آنها در
فعال کردن سیستم فعال کننده فنول اکسیداز است .گرانوالرها را به عنوان مخزن سیستم فعال کننده فنول اکسیداز می شناسند
( .)Alday-Sanz, 2010; Braak, 2002مطالعات محققان نشان داده است که نوکلئوتید جیره اثرات مثبت معناداری بر پروتئین کل
پالسما و سیستم ایمنی میگوها (افزایش آنزیم پروفنل اکسیداز و تعداد هموسیت ها) دارد ( ;Ancieta-probstal et al., 2005
.)Oujifard et al., 2008
تا کنون مطالعه ای در خصوص تأثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر شاخص های ایمنی و پروتئین پالسمای مولدین میگوهای پرورشی
صورت نگرفته است .مشکالت تکثیر و پرورش میگوی سفیدغربی در ایران از جمله کیفیت نامطلوب پست الروهای تولیدی ،تلفات
باالی مرحله الروی و بروز بیماری لکه سفید می باشد .با توجه به اثرات گوناگون و متنوعی که مکمل غذایی نوکلئوتید بر
واکنشهای مختلف فیزیولوژیک از جمله تقویت سیستم ایمنی مولدین و به تبع الروها و پست الروهای حاصله را فرآهم آورد،
مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر نوکلئوتید جیره بر تغییرات برخی شاخص های ایمنی و پروتئین کل پالسمای مولدین ماده
میگوی سفیدغربی انجام شد.
مواد و روشها
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این تحقیق در بهار سال  1393در کا رگاه تکثیر میگوی صیدان جنوب بندر گناوه (استان بوشهر) در  4تیمار آزمایشی (هر تیمار با
 3تکرار) اجرا شد 12 .مخزن مدور پلی اتیلن  300لیتری با دیواره تیره رنگ برای این آزمایش در نظر گرفته شد .قبل از
ذخیرهسازی ،تانک ها به وسیله مواد ضدعفونی کننده هیپوکلریت سدیم کامالً ضدعفونی شده و سپس با آب شستشو داده شدند.
 120قطعه مولد میگو به نسبت جنسی  2نر به  3ماده ( 10قطعه در هر تانک ذخیره سازی) شدند .هر یک از مخازن با  280لیتر
آب فیلتر شده دریا با شوری  ،7/9 ±0/18 ph ،31/82 ±3/1 pptاکسیژن محلول  5/78 ±0/41 ppmو دمای  27/79 ±1/24درجه
سانتیگراد آبگیری و در طول دوره آزمایش روزانه  100درصد آب از طریق سیفون کردن جهت برداشت باقیمانده های غذایی و
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مدفوع تعویض می گردید .برای هوادهی و تامین اکسیژن به هر یک از مخازن  1عدد سنگ هوا که به سیستم هواده متصل بود
نصب گردید .دمای هوای سالن رسیدگی جنسی مولدین نیز به کمک سیستم گرمایشی در حد  28درجه سانتیگراد تنظیم شد.
برای جلوگیری از خارج شدن و تلفات مولدین میگو هر تانک با توری پوشانده شد .آزمایش در سالن رسیدگی جنسی مولدین مرکز
تکثیر میگوی صیدان جنوب با دوره نوری  14ساعت روشنایی و  10ساعت تاریکی طی  30روز انجام شد ( ;Arcos et al., 2011
.)Racotta et al., 2003
طرح جیره

از نرمافزار  (Copy right 1999, release 6.1, USA) Lindoدر تهیه  4جیره آزمایشی استفاده شد .ترکیب چهار جیره ساخته شده
برای مولدین میگوی سفیدغربی در جدول  1نشان داده شده است .کلیه مراحل ساخت غذا در آزمایشگاه تغذیه آبزیان دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام شد .اجزای غذایی نظیر پودر ماهی و پودر سر میگو ابتدا آسیاب شده و با الک 0/5
میلیمتری غربال شده سپس کلیه مواد اولیه بر اساس فرمول نوشته شده توزین شدند .برای ساخت جیره ها مواد اولیه درون همزن
به مدت  30دقیقه کامالً همزده شدند تا مخلوطی همگن تهیه شد .ابتدا بر اساس بیوماس موجود و همچنین طول دوره آزمایش
میزان دقیق نوکلئوتید مورد نیاز در چهار سطح صفر (شاهد) 0/4 ، 0/2 ،و  0/6درصد جیره روزانه برای هر تیمار محاسبه گردید.
مکمل حاوی نوکلئوتید واناژن ( )Chemoforma Agust, Switzerlandکه با درصد خلوص17/30درصد ،حاویdisodium uridine- :
5΄-monophosphate (UMP) , cytidine-5΄-monophosphate (CMP) , disodium inosine-5΄-monophosphate (IMP) ,
) adenosine-5΄-monophosphate (AMP) , disodium guanidine-5΄–monophosphate (GMPبود ،بر اساس دستورالعمل

شرکت کموفورما ،با آب مخلوط و به جیره پایه اضافه شد .پس از اضافه نمودن مکمل ،مواد غذایی از چرخ گوشت با قطر چشمه 3
میلیمتر عبور داده شد و رشته های خارج شده بر روی سینی توری فلزی جمع آوری و در خشک کن با دمای  50درجه سانتیگراد
به مدت  24ساعت خشک شدند .در نهایت پلت های غذایی در کیسه های نایلونی بسته بندی و در فریزر (دمای  -20درجه
سانتیگراد) در دانشگاه خلیج فارس بوشهر نگهداری شدند.

نمونه برداری و آنالیز همولنف مولدین میگوهای آزمایشی

نمونه گیری از همولنف طی  3مرحله یعنی ابتدای دوره (قبل از شروع تغذیه) 21 ،روز پس از شروع تغذیه (قبل از قطع پایه
چشمی) و  30روز پس از شروع تغذیه ( 9روز پس از قطع پایه چشمی) با جیره های غذایی هر تیمار صورت گرفت .حدود 10
دقیقه قبل از همولنف گیری ،برای کاهش استرس و تحرک ،مولدین آزمایشی در آب تشت حاوی یخ خشک با دمای  4درجه
سانتیگراد قرار داده شدند .همچنین به منظور جلوگیری از انعقاد همولنف میگوها از محلول خنک ضد انعقاد  10میلی مول –Tris
 250 ،HClمیلی مول  100 ،Sucroseمیلی مول  Sodium Citrateبا  7/6 = pHبه نسبت  1:1استفاده شد .با توجه به سرعت باالی
انعقاد همولنف میگو ،ابتدا سرنگ  1میلی لیتری انسولین را به میزان  0/4میلی لیتر از ماده ضد انعقاد با دمای  4درجه سانتیگراد
Co-Feeding
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تغذیه روزانه به صورت توام 2( 8وعده غذای تر با رطوبت  70تا  75درصد و  2وعده غذای کنسانتره) صورت گرفت که به میزان 15
درصد وزن بدن غذای تر (اسکوئید ،کرم پلی کت و جگر مرغ) و به میزان  3درصد وزن بدن میگوها نیز از غذای دستی با  4سطح
( 0/6 ،0/4 ،0/2 ، 0درصد) مکمل نوکلئوتید استفاده شد ( .)Wouters et al., 2000; Alday-Sanz, 2010; Arcos et al., 2011پس
از  3هفته تغذیه ،میگوها با قیچی داغ شده قطع پایه چشمی شدند .پس از قطع پایه چشمی ،به کمک تاباندن نور چراغ قوه به
سطح پشتی بدن با مشاهده اندازه ،حجم و رنگ توده تخمدان ،مراحل رسیدگی جنسی مولدین ماده به صورت روزانه مورد ارزیابی
قرار می گرفت (.)Alday-Sanz, 2010

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

پر کرده و سپس نوک سرنگ را در ناحیه بین پاهای اول و دوم شنا و از کنار طناب عصبی شکمی ،با زاویه  45درجه تنها به زیر
الیه قشری پوسته 9اندکی فشار داده و اقدام به گرفتن همولنف ( 0/4میلی لیتر) گردید ( .)Yang et al., 2014بعد از گرفتن
همولنف ،بالفاصله محتویات درون سرنگ به درون یک میکروتیوپ استریل منتقل شد و تا مرحله آنالیز به تانک ازت مایع با دمای
منفی  196درجه سانتیگراد منتقل گردید .پس از انتقال تانک ازت به آزمایشگاه ،میکروتیوب حاوی نمونه در دمای اتاق یخ زدایی
شده و با دستگاه ورتکس 10نمونه ها به مدت  20تا  30ثانیه همگن شدند.
جدول  .1ترکیب جیره های ساخته شده در چهار تیمار آزمایشی مولدین میگوی سفیدغربی
اجزای تشکیل دهنده (درصد)
پودر ماهی
پودر میگو

4

3

آرد گندم

تیمارهای آزمایشی
1

2

3

4

65
15

65
15

65
15

65
15

7/05

7/05

7/05

7/05

روغن ماهی

1

2/59

روغن سویا

2

2/59

مکمل معدنی

2

1
2

مکمل ویتامینی
5

کلسترول
ضد قارچ

2

دی کلسیم فسفات

3

5

سلولز
آنتی اکسیدان
3
بایندر
7
لستین

8

مکمل نوکلئوتید

6

جمع

2/59

2/59

2/59

2/59

1

1

2/59
2/59
1

1

1

1

1

0/5

0/5

0/5

0/5

0/25

0/25

0/25

0/25

1/5

1/5

1/5

1/5

1
0/02
1/5
1

0/8
0/02
1/5
1

0/6
0/02
1/5
1

0/4
0/02
1/5
1

0

0/2

0/4

0/6

100

100

100

100

تجزیه تقریبی ()%

چربی

12

رطوبت

10

خاکستر

13

فیبر خام

4/4

 -1تهیه شده در شرکت پارس کیلکا  -2تهیه شده ازکارخانه خوراک دام و آبزیان  21بیضاء شیراز  -3تهیه شده از کارخانه غذای میگو هووراش بوشهر
 -4تهیه شده از کارخانه پودر ماهی میناب  -5تهیه شده از شرکت مرک آلمان  -6ساخت شرکت ( Chemoformaسوئیس)  -7تهیه شده در شرکت
کیمیا رشد  -8تهیه شده از شرکت گرماب شیمی

برای شمارش کلی هموسیت ها از هر نمونه همولنف حاوی ضد انعقاد 100 ،میکرولیتر برداشته و با حجم برابر از بافر فرمالین (10
درصد) برای  30دقیقه فیکس گردیده و سپس شمارش کلی هموسیت ها ( )THCتوسط الم نئوبار ( )Fortuna, Germanyو
Cuticle
Vortex

9

10
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پروتئین

55/5

اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی ...

ارشدی و همکاران

میکروسکوپ نوری با لنز شیئی  40 Xصورت پذیرفت .پس از شمارش ،مقدار هموسیت کل با استفاده از فرمول الم نئوبار که در
زیر آمده و احتساب ضریب رقت ،محاسبه شد (.)Song et al., 2003; Le Moullac et al., 1997
فرمول ()1

)(A

)(B

)(C

شکل  .1نحوه استخراج همولنف ( ،)Aشمارش کلی هموسیت ها ( )Bو بخش  Wقسمت های شمارش شده ()C

Differential Haemocyte Count
May Grunwald-Giemsa
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به منظور شمارش افتراقی هموسیت ها ،11ابتدا  50میکرولیتر (یک قطره) از نمونه همولنف روی الم ریخته شد و الم دیگری با
زاویه حدود  45درجه به قطره همولنف نزدیک کرده و روی الم دارای قطره همولنف کشیده شد .پس از تهیه گسترش ،به منظور
فیکس کردن نمونه ها به مدت  30ثانیه درون متانول خالص قرار داده شدند ،سپس جهت رنگ آمیزی به روش مای – گرانوالد –
گیمسا 30 12دقیقه درون رنگ گیمسا ( 10درصد) قرار گرفتند .پس از شست و شو ،الم ها در دمای اتاق خشک شدند .برای تعیین
درصد انواع هموسیت های میگو با توجه به اندازه و تعداد گرانول های موجود در سیتوپالسم ،نسبت هسته به سیتوپالسم و نوع
رنگ بندی سیتوپالسم سلول ها ،گسترش های خشک تهیه شده با لنز شیئی  100 Xبررسی و تعداد  100عدد سلول توسط
میکروسکوپ نوری شمارش گردید .با توجه به شکل ظاهری هموسیت ها به  3دسته هیالینه ،نیمه گرانوالر و گرانوالر طبقه بندی
می شوند .با رنگ آمیزی تفاوت بین انواع هموسیت ها براساس نسبت هسته به سیتوپالسم مشخص می گردد .در رنگ آمیزی
سلول گرانوالر سیتوپالسم به صورت ائوزینوفیلیک شدید می باشد و نسبت هسته به سیتوپالسم کم می باشد ولی در سلول هیالینه
نسبت هسته به سیتوپالسم زیاد می باشد .همچنین تفاوت انواع هموسیت براساس اندازه و تعداد گرانول در هر سلول بدین شکل
است که سیتوپالسم هیالینه (کوچکترین هموسیت) فاقد گرانول ،سیتوالسم سلول نیمه دانه دار  4تا  9گرانول ائوزینوفیلیک
کوچک و در سیتوپالسم گرانوالر (بزرگترین هموسیت)  10عدد و بیشتر از گرانول ترشحی ائوزینوفیلیک بزرگ وجود دارد ( Braak,
 2002؛ Song et al., 2003؛ .)Le Moullac et al., 1997ترکیب نمونه و محلول ضد انعقاد جهت سنجش پروتئین کل پالسما ابتدا
در  6000دور در دقیقه با دمای  4درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید ،سپس قسمت فوقانی نمونه سانتریفوژ
شده را به کمک سمپلر جدا و جهت آنالیز بیوشیمیایی پالسما به میکروتیوپ  1/5میلی لیتری دیگری انتقال داده شد .سنجش
میزان پروتئین کل پالسمای همولنف با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمیایی مدل  BS-200ساخت کارخانه  Mindrayکشور
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چین صورت گرفت .سنجش پروتئین کل پالسما ) TPP(13با استفاده از روش رنگ سنجی و با استفاده از کیت بیوشیمیایی شرکت
پارس آزمون (تهران – ایران) صورت گرفت (.)Emerenciano et al., 2012; Sandeepa and Ammani, 2015
آنالیز آماری

جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید و پس از آن جهت بررسی همگنی واریانس ها از
آزمون لون استفاده گردید .پس از برقراری شرایط همگنی داده ها از آزمون آماری  One Way ANOVAو پس آزمون  Duncanدر
سطح اعتماد  5درصد جهت مقایسه میانگین ها و از نرم افزار ) SPSS(18برای آنالیز آماری استفاد شد.
نتایـج
جداول  3 ،2و  4نتایج سنجش پارامترهای ایمنی (تعداد کل هموسیت ها ( ،)THCسلول های هیالینه ( ،)HCسلول های نیمه
گرانوالر ( )SGCو سلول های گرانوالر بزرگ ( ))LGCمولدین میگوی سفیدغربی در تیمارهای آزمایشی طی سه مرحله نمونه
برداری از همولنف یعنی مرحله اول :ابتدای آزمایش ،مرحله دوم 21 :روز پس از تغذیه با جیره های غذایی حاوی مقادیر مختلف
نوکلئوتید (قبل از قطع پایه چشمی) و همچنین مرحله سوم 30 :روز پس از تغذیه با جیره های آزمایشی ( 9روز بعد از قطع پایه
چشمی) را نشان می دهند.
جدول  .2نتایج شمارش کلی و تفریقی هموسیت های مولدین میگوی سفیدغربی قبل از شروع تغذیه با جیره های آزمایشی

شاخص های سلولی همولنف

تعداد

(THC ) ×105cell/ml

109/85±11/03

)DHC (%

HC
SGC
LGC

18/5±2/45
60±3/82
21/5±2/66

 ±SDمیانگین (.)n=3

 30روز پس از تغذیه با جیره های آزمایشی نیز نوکلئوتید جیره در مقایسه با گروه شاهد باعث افزایش معنی دار تعداد کل
هموسیتها گردید (( )P< 0/05جدول  .)4در شمارش افتراقی هموسیت ها ،افزایش درصد گرانولوسیت ها در تیمار  0/4درصد و
 0/6درصد نسبت به  0/2درصد و گروه کنترل اختالف معنی داری را نشان داد .همچنین کاهش درصد هیالونوسیت ها و نیمه
گرانولوسیت ها نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (جدول .)4

Total Protein Plasma
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طبق نتایج 21 ،روز پس از تغذیه مولدین میگوی سفیدغربی با جیره آزمایشی ،هر سه سطح نوکلئوتید جیره باعث افزایش تعداد
کل هموسیتها شد که با گروه کنترل اختالف معنی داری داشت ( .)P< 0/05بر اساس نتایج جدول  3تعداد کل هموسیت ها با
افزایش سطح نوکلئوتید جیره افزایش یافت که با گروه کنترل اختالف معنی داری را نشان داد .بیشترین و کمترین تعداد کل
هموسیت ها به ترتیب در تیمار  0/6درصد نوکلئوتید و گروه کنترل دیده شد .در شمارش افتراقی هموسیت ها نیز نوکلئوتید جیره
منجر به افزایش معنی دار درصد سلول های گرانوالر نسبت به گروه کنترل گردید که بیشترین مقدار آن در تیمار  0/6درصد بود
( ،)P< 0/05اما درصد دو گروه دیگر هموسیتها یعنی هیالونوسیتها و نیمه گرانولوسیتها در تیمارهای آزمایشی حاوی نوکلئوتید
کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد که در تیمارهای دارای نوکلئوتید اختالف معنیداری مشاهده نشد.

اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی ...
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جدول  .3نتایج شمارش کلی و تفریقی هموسیت ها در مولدین میگوی سفیدغربی 21 ،روز پس از تغذیه با جیره های آزمایشی.
شاخص های سلولی همولنف/تیمار

صفر

 0/2درصد
نوکلئوتید

 0/4درصد
نوکلئوتید

 0/6درصد
نوکلئوتید

(THC ) ×105cell/ml

114/91±6/91b

150/83±5/96a

152/13±4/13a

153/49±6/67a

HC

19/5±1/24a

15±2/14b

14±1/51b

13/35±1/25b

SGC

59±3/91a

55/15±2/61b

54/85±3/65b

54/15±2/41b

LGC

21/5±1/97b

29/85±2/84a

31/15±1/49a

32/5±3/8a

)DHC (%

میانگین  3 ±SDتکرار ،حروف مشابه در هر ردیف نشانه عدم اختالف معنادار است (.)P<0/05
جدول  .4نتایج شمارش کلی و تفریقی هموسیت های مولدین میگوی سفیدغربی  30روز پس از تغذیه با جیره های آزمایشی
شاخص های سلولی همولنف/تیمار

صفر

 0/2درصد
نوکلئوتید

 0/4درصد
نوکلئوتید

 0/6درصد
نوکلئوتید

(THC ) ×105cell/ml

110/48±5/96b

146/75±8/28a

148/51±4/61a

149/45±8/14a

17/5±3/08a

13/5±2/54b

11/5±2/03bc

10/5±1/c

a

b

55/5±3/11

b

b

ab

HC
)DHC (%

SGC
LGC

58/5±4/28
c

31±1/66

24±2/64

55/75±3/83
32/75±2/11

b
a

56/35±2/92

33/15±1/25

میانگین  3 ±SDتکرار ،حروف مشابه در هر ردیف نشانه عدم اختالف معنادار است (.)P<0/05

در شکل  ،2سلولهای گرانولدار بزرگ با گرانول بزرگ گرد و غالباً ائوزینوفیلیک 14مشاهده میشود ) ،(LGCسلولهای نیمه
دانهدار ،دارای اندازه کوچکتری نسبت به سلولهای گرانولدار بزرگ هستند و گرانول آنها تقریباً ائوزینوفیلیک میباشد )،(SGC
سلولهای بدون گرانول غالباً دارای نسبت هسته به سیتوپالسم اندکی میباشند که از لحاظ اندازه کوچکترین سلول محسوب
میشود ).(HC

LGC
SGC

شکل  .2شمارش تفریقی هموسیت ها با رنگ آمیزی مای گرانوالد گیمسا و بزرگنمایی  ،100 Xسلول گرانولدار بزرگ ) ،(LGCسلول نیمه دانهدار )(SGC
و سلول بدون گرانول ).(HC

Eosinophilic
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نتایج حاصل از مقایسه فاکتورهای مختلف ایمنی مولدین میگو سفیدغربی تغذیه شده با چهار جیره آزمایشی  0/4 ،0/2 ،0و 0/6
درصد نوکلئوتید طی سه مرحله نمونه برداری از همولنف یعنی مرحله اول :ابتدای آزمایش ،مرحله دوم :پس از  21روز تغذیه با
جیره های آزمایشی (قبل از قطع پایه چشمی) و همچنین مرحله سوم :پس از  30روز تغذیه با جیره های آزمایشی ( 9روز بعد از
قطع پایه چشمی) در شکل شماره  3نشان داده شده است .در تیمار کنترل مقادیر پارامترهای مختلف ایمنی مولدین میگو از جمله
تعداد کل هموسیت ها ،سلول های گرانول دار ،سلولهای نیمه دانه دار و سلولهای بدون گرانول در هر سه مرحله نمونه برداری
اختالف معنی داری نداشت ( . )P<0/05نوکلئوتید جیره منجر به افزایش معنی دار تعداد کل هموسیت ها و گرانولوسیت ها و
کاهش معنی دار هیالونوسیت ها و نیمه گرانولوسیت ها پس از  21و  30روز تغذیه مولدین میگو نسبت به آغاز آزمایش گردید
( .) P< 0/05پس از قطع پایه چشمی مولدین میگو ،تمام پارامترهای ایمنی تیمارهای آزمایشی یک کاهش را نشان دادند که
معنیدار نبود (.)P<0/05
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200

aa
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شکل  .3مقایسه میانگین پارامترهای مختلف ایمنی همولنف مولدین میگو از جمله تعداد کل هموسیت ها ( ،)Aسلول های هیالین ( ،)Bسلول های نیمه
دانه دار ( )Cو سلول های دانه دار بزرگ ( )Dدر سه مرحله نمونه برداری از چهار تیمار آزمایشی با جیره غذایی  0/4 ،0/2 ،0و  0/6درصد نوکلئوتید .حروف
مشابه در هر تیمار نشانه نبود اختالف معنی دار است (.)p> 0/05

میانگین غلظت پروتئین کل پالسما طی سه مرحله نمونه برداری برای تیمارهای مختلف آزمایش در جدول  5آورده شده است.
مطابق نتایج حاصله ،سطح پروتئین پالسمای همولنف مورد بررسی در ابتدای آزمایش در هر چهار تیمار اختالف معنی داری را
نشان نداد ( )P>0/05و پس از  21روز (قبل از قطع پایه چشمی) و  30روز تغذیه با جیره های حاوی مقادیر مختلف نوکلئوتید،
سطح پارامتر مذکور در تیمار  0/4درصد نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی داری یافت (( )P<0/05جدول .)5
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جدول  .5میزان غلظت پروتئین کل پالسمای همولنف (میلی گرم در دسی لیتر) ابتدای آزمایش ،قبل از قطع پایه چشمی و  9روز پس از قطع پایه چشمی
تغذیه شده با جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف نوکلئوتید.
تیمارهای نوکلئوتید ()%

پروتئین کل

(میلیگرم دردسی لیتر)

ابتدای آزمایش
پس از  21روز تغذیه
پس از  30روز تغذیه

0

0/2

0/4

0/ 6

3/64 ± 0/06
4/31 ± 0/11d
3/71 ± 0/04d

3/64 ± 0/06
4/68 ± 0/09c
4/33 ± 0/13c

3/64 ± 0/06
5/41 ± 0/13b
5/27 ± 0/01b

3/64 ± 0/06
5/72 ± 0/07a
5/7 ± 0/14a

میانگین  ±SDبرای  3تکرار ( ،)n=6حروف مشابه در هر ردیف نشانه نبود اختالف معنی دار است (.)P>0/05

نتایج حاصل از مقایسه پروتئین کل پالسمای مولدین میگو سفیدغربی طی سه مرحله نمونه برداری از همولنف یعنی مرحله اول:
ابتدای آزمایش ،مرحله دوم :پس از  21روز تغذیه با جیره های غذایی حاوی مقادیر مختلف نوکلئوتید (قبل از قطع پایه چشمی) و
همچنین مرحله سوم :پس از  30روز تغذیه با جیره های غذایی مذکور ( 9روز بعد از قطع پایه چشمی) در شکل شماره  4نشان
داده شده است.
از

پروتئین پ
b

a

b

a

c

c

c

a

میلی گرم در دسی لیتر

شکل  . 4مقایسه میانگین سطح پارامترهای پروتئین کل
پالسما (میلی گرم در دسی لیتر) همولنف مولدین میگو
در سه مرحله نمونه برداری از چهار تیمار آزمایشی .حروف
مشابه در هر تیمار نشانه نبود اختالف معنی دار است
(.)p> 0/05

a
b
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نوکلئوتید جیره در آبزیان آثار مفید فیزیولوژیکی و تغذیه ای شامل آثار مفید بر رشد ،سیستم ایمنی ،دستگاه گوارش ،فلور روده،
بهبود تولیدمثل ،متابولیسم چربی و افزایش مقاومت نسبت به بیماری ها را نشان داده است (Leonardi et al., 2003; Gonzalez-
 .)Vecino et al., 2003بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،افزودن نوکلئوتید جیره (در سطوح  0/4 ،0/2و  0/6درصد) به ترکیب
غذایی مولدین میگوی سفیدغربی طی رسیدگی جنسی و پس از قطع پایه چشمی منجر به افزایش معنی داری در تعداد کل
هموسیت ها و گرانولوسیت ها و کاهش معنی دار سلول های هیالین و سلول های نیمه گرانولوسیت و افزایش معنی دار میزان
پروتئین کل پالسما در مقایسه با گروه کنترل شد که می تواند به دلیل کارکردهای مختلف نوکلئوتید در بدن از جمله آثار مثبتی
که بر ترکیب بیوشیمیایی همولنف و سالمتی میگو دارد ،باشد .مطالعات زیادی وجود دارند که تأثیرات مفید نوکلئوتید جیره ،فراهم
کردن مقادیر مورد نیاز فیزیولوژیکی از نوکلئوتیدها در جیره های غذایی به دلیل ظرفیت سنتزی محدود بعضی بافت های مشخص،
هزینه انرژتیک ناکافی برای سنتز  ،de novoتبادالت ایمونو اندوکراینی ،تعدیل الگوهای بیان ژن به خصوص بیان ژن آنزیم های
مسیر  ،Salvageاثر نوکلئوتید جیره بر فلور روده ،مورفولوژی روده ،کاهش استرس ،بهبود کارایی تولید مثلی ،افزایش سطح ایمنی و
جاذب شیمیایی بودن نوکلئوتیدها در آبزیان را نشان می دهند ( .)Li and Gatlin, 2006; Gonzalez-Vecino et al., 2003یکی از
پذیرفتهشدهترین فرضیه ها در مورد آثار مفید مشاهده شده نوکلئوتیدهای جیره در ماهیان این است که در مراحل تولید مثلی و
شرایط تنش زا ،تراکم باال و دستکاری ،میزان نیاز به نوکلئوتید افزایش می یابد ( Leonardi et al., 2003; Gonzalez-Vecino et
 .)al., 2003مقدار کل هموسیت ها یکی از مه مترین پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی وضعیت سالمتی سخت پوستان می باشد.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

اکسیژن ( Le Moullac

20-hydroxy ecdysone
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نوسانات مقدار کل هموسیت ها در سخت پوستان به چندین فاکتور از جمله :چرخه پوست اندازی و کمبود
 ،)and Haffner, 2000سازگاری با شرایط اسارت ( ،)Sanchez et al., 2001نوسانات درجه حرارت و نوع جیره غذایی ( Cheng and
 ،)Chen, 2001حضور انگل ها و عفونت ها ( )Cheng and Chen, 2001بستگی دارد Ancieta-Probstl .و همکاران ( )2005تأثیر
نوکلئوتید جیره (در سطح  0/2درصد) در میگوهای ببری سیاه ( )Penaeus monodonو میگوی ببری سبز ( )P. merguensisرا به
مدت  6هفته در  6تکرار بررسی و تعداد کل هموسیت ها و شمارش تفریقی آنها را مورد سنجش قرار دادند .میزان کل هموسیت ها
در میگوهای جوان (  4-5گرم) به میزان 100درصد و در میگوهای بزرگتر با وزن  7-8گرم به میزان  30درصد افزایش نشان داد
که این افزایش را در هموسیت های دانه دار بزرگ مشاهده کردند .در تحقیق حاضر نیز افزایش معناداری در میزان هموسیت کل و
گرانولوسیت ها در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد که با تحقیق  )2002( Feganو  Ancieta-Probstو همکاران (،)2005
مطابقت دارد .این افزایش به دلیل اینکه در هموسیت های دانه دار بزرگ بوده ،حائز اهمیت است .زیرا هموسیت های دانه دار
بزرگ و نیمه دانه دار موجب فعال شدن سیستم پروفنول اکسیداز شده و باعث بهبود سیستم ایمنی میگو می شوند Grace .و
همکاران ( ،)2012اثرات نوکلئوتید در چهار سطح  0/4 ،0/2 ،0و  0/6درصد جیره غذایی بر پاسخ ایمنی میگوی جوان سفیدغربی
در رویارویی با بیماری ویروسی لکه سفید ( )WSSVرا پس از  60روز تغذیه ،مورد مطالعه قرار دادند .پاسخ شاخص های ایمنی
نظیر مقدار کل هموسیت ها ،فعالیت انفجار تنفسی و فعالیت فنول اکسیداز تیمارهای آزمایشی با جیره حاوی مقادیر مختلف
نوکلئوتید به ط ور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود .هر چند شاخص های ایمنی در تیمار  0/6درصد نوکلئوتید از دو تیمار
آزمایشی  0/2و  0/4درصد نوکلئوتید بیشتر بود ولی اختالف معنی داری نداشتند .نتایج این مطالعه نشان داد که نوکلئوتید جیره
اثرات سودمندی بر بازماندگی و تسریع پاسخ ایمنی میگو در برابر بیماری لکه سفید دارد .در تحقیق اوجی فرد و همکاران (،)1387
تغذیه میگوهای جوان با جیره غذایی حاوی  0/2درصد نوکلئوتید منجر به افزایش معنی دار تعداد کل هموسیت ،شمارش تفریقی
هموسیت ها (هیالین و دانه دار بزرگ) و مقدار کل پروتئین پالسما نسبت به گروه کنترل گردید .نتایج تحقیق حاضر نیز با
یافته های مذکور مطابقت داشت .گزارشات در خصوص نسبت تعداد کل هموسیت ها با قطع یک پایه چشمی اندک می باشد.
 Perazzoloو همکاران ( ،)2002یک هفته پس از قطع یک پایه چشمی میگوی ماده  Farfantepenaeus paulensisکاهش معنی
داری را در تعداد کل هموسیت ها ( 43/7درصد) مشاهده نمودند .در مطالعه  Maggioniو همکاران ( ،)2004یک روز پس از قطع
یک پایه چشمی میگوی ماده سفیدغربی کاهش  30درصدی در تعداد کل هموسیت ها دیده شد که البته این کاهش نسبت به
مرحله قبل از قطع پایه چشمی معنی دار نبود Sainz-Hernandez .و همکاران ( ،)2008تأثیر قطع یک و دو پایه چشمی میگوی
سفیدغربی نر و ماده بر شاخص های ایمنی را مورد مطالعه قرار دادند .طبق نتایج این تحقیق قطع یک و دو پایه چشمی به طور
معنی داری منجر به کاهش فعالیت پروفنول اکسیداز و مقدار هموسیت کل نسبت به گروه کنترل مولدین نر و ماده گردید .در این
تحقیق نقش مثبت هورمون کنترل کننده پوست اندازی )20HE( 15مترشحه از پایه چشمی ( )Sen et al., 2009در بیان ژن
هموسیت های مؤ ثر در پروفنول اکسیداز نیز مشخص شد .با توجه به نقش هموسیت های نیمه دانه دار و دانه دار بزرگ در فعالیت
پروفنول اکسیداز ( ،)Sritunyalucksana and Söderhäll, 2000کاهش هموسیت های مذکور پس از قطع یک و دو پایه چشمی
مولدین میگوی سفیدغربی با کاهش ترشح هورمون های مؤ ثر در بیان ژن هموسیت ها از پایه چشمی ،منجر به کاهش فعالیت
پروفنول اکسیداز می گردد ( .)Sainz-Hernandez, 2008همچنین بر اساس گزارش  Burgeو همکاران ( ،)2007تعداد هموسیت
کل بعد از مواجهه با ضایعه یا پاتوژن ها در همولنف کاهش یافته و این کاهش همولنف به دلیل مهاجرت سلول های لنفاوی به
بافت آسیب دیده یا بافت هایی است که پاتوژن به آنجا هجوم برده است تا بتواند از بافت در مقابل آسیب یا پاتوژن محافظت نماید.
نتایج تحقیق حاضر با یافتههای مذکور مطابقت دارد به طوریکه  20روز پس از تغذیه با جیرههای آزمایشی ،مقدار کل هموسیتها
حدود  32درصد بیشتر از گروه کنترل بود و  9روز پس از قطع پایه چشمی مولدین ماده میگوی سفیدغربی تعداد کل هموسیتها
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یک کاهش را نشان دادند که معنی دار نبود .با این وجود  30روز پس از تغذیه با جیره های آزمایشی ،مقدار کل هموسیتها حدود
 35درصد بیشتر از گروه کنترل بود .مقدار هموسیت کل و گرانولوسیت ها در روز  21و  30آزمایش در مقایسه با ابتدای آزمایش
افزایش معنی داری را نشان داد ولی هیالونوسیت ها و نیمه گرانولوسیت ها کاهش معنی داری را نشان دادند (شکل .)3
در مطالعه حاضر سطح پروتئین کل پالسمای همولنف مولدین میگوی سفیدغربی 21 ،روز پس از تغذیه با جیره حاوی نوکلئوتید
نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی داری داشت که در این میان تیمار  0/4درصد نوکلئوتید نسبت به سایر تیمارها سطوح بیشتری
را نشان داد ( .)P<0/05سطوح پروتئین در همولنف می تواند به عنوان یک شاخص برای پیش بینی توان تولید مثلی و تخمریزی
مورد استفاده قرار گیرد ( .)Arcos et al., 2011بیشترین فراوانی اجزاء سازنده زرده تخم و ناپلی در میگوهای پنائیده پروتئین
میباشد که نقش ساختمانی و همچنین در مراحل ناپلی پیشرفته نقش تأمین انرژی را نیز ایفا می کند .سطوح پروتئین کل در
ناپلی که در کیفیت الرو تاثیر دارد به وضعیت تغذیهای مولد بستگی دارد ( Perazzolo .)Palacios et al., 2000و همکاران
( ،)2002کاهش  50درصدی سطح پروتئین همولنف در میگوی ماده  F. paulensisقطع یک پایه چشمی را گزارش کردند .در
صورتیکه در تحقیق  Maggioniو همکاران ( ،)2004سطح پروتئین پالسما در میگوهای ماده سفیدغربی قطع یک پایه چشمی
شده افزایش معنی داری نداشت .در مطالعه  Sainz-Hernandezو همکاران ( ،)2008نیز میزان پروتئین پالسمای میگوی ماده
سفیدغربی قطع یک پایه چشمی شده کاهش یافت که نتایج مطالعه حاضر نیز با مطالعه مذکور مطابقت داشت و کاهش پروتئین
پالسما بعد از قطع پایه چشمی بیانگر نقش آن در رسیدگی جنسی است .نتایج چندین مطالعه نشان داده است که مولدین
میگوهای ماده با سطوح باالتر پروتئین کل در همولنف قبل از قطع پایه چشمی در مرحله رسیدگی جنسی پیشرفته تری میباشند
و پس از قطع پایه چشمی غلظت ترکیبات بیوشیمیایی مذکور پالسما کاهش معنی داری پیدا می کنند که این کاهش نتیجه
ذخیره ترکیبات مغذی د ر تخمدان و تسریع رسیدگی جنسی در میگوی Quinitio and Millamena, ( Fenneropenaus indicus
 )1992و میگوی سفیدغربی میگردد ( .)Arcos et al., 2011; Wouters et al., 2001در مطالعه حاضر نیز طبق شکل  4پس از 30
روز تغذیه با جیره کنترل و جیره های حاوی نوکلئوتید ،محتوای پروتئین کل پالسمای همولنف همه میگوهای تغذیه شده با
نوکلئوتید ،افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند ،به طوری که مقدار پروتئین کل پالسمای مولدین تغذیه
شده با جیره شاهد کمترین مقدار و جیره حاوی  0/4درصد نوکلئوتید ،بیشترین میزان پروتئین کل پالسمای همولنف را دربر
داشت و در هر چهار تیمار اختالف معنی دار بود ( .)P<0/05به طور کلی استفاده از نوکلئوتید در جیره میگوهای مولد در آزمایش
حاضر ،باعث افزایش سلول های همولنف شد که بخشی از سیستم ایمنی میگو را دربر می گیرند.

تشکر و قدردانی
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با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،می توا ن بیان نمود که نوکلئوتید جیره منجر به افزایش بیوسنتز ترکیب پروتئین کل پالسما و در
نتیجه افزایش روند زرده سازی و تجمع زرده در تخم می گردد .طی مراحل بلوغ جنسی ،تولید نوکلئوتید طبیعی از دو مسیر
 de novoیا  salvageکافی نبوده و نیازمند میزان نوکلئوتید بیشتری نسبت به آنچه در جیره های رایج میگو وجود دارد ،می باشند
( .)Davis and Parker, 1990; Fegan, 2006بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،تأمین نوکلئوتیدهای بیرونی در سطح  0/4درصد
می تواند آثار مفیدی در افزایش سطح پروتئین کل پالسمای همولنف دخیل در رسیدگی جنسی و همچنین افزایش معنی دار
میزان هموسیت کل در مقایسه با گروه کنترل را داشته باشد .نهایتا فرضیه مؤثر بودن افزودن نوکلئوتید در جیره غذایی مولدین
میگوی سفیدغربی بر میزان پروتئین پالسمای موثر در رسیدگی جنسی و شاخص های سالمتی مولدین میگو را تأیید می کند.

1395  تابستـان،1  شماره،6 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

 به منظور،نو یسندگان مقاله مراتب تشکر و تقدیر خود را از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 جناب آقای،حمایت جهت انجام مراحل عملی این طرح و همچنین از مدیریت کارگاه تکثیر میگوی صیدان جنوب بندر گناوه
. ابراز می نمایند،محمد عبدالهی به خاطر فراهم نمودن امکانات و محیط اجرای این تحقیق
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