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 Macrobrachiumای شرق و آنزیمي همولنف میگوی رودخانه کیمونولوژیا

nipponense (de Haan, 1849)

2نویریانو حمید عالف *1دوستمحمد اتفاق

 گیالن، صومعه سرا، ایراندانشجوی دکتری گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه  1

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا، ایران ،دانشیار 2

30/7/1399پذیرش:  28/5/1399 دریافت: 

چکیده
ترین ده پیوند دوگانه از مهمهیدروکربنی در بین کاروتنوئیدها با یاز یترین زنجیرهطوالنی با توجه به برخورداری ازلیکوپن  یرنگدانه    

 یمطالعه ،اینبنابر  باشد.های مرتبط با ایمنی میاکسیدانی و تأثیرگذاری مطلوب بر فرآیندبه لحاظ خاصیت آنتی کاروتنوئیدی هایرنگدانه
جام ای شرق انهای همولنف میگوی رودخانهیایی، ایمنی و آنزیمهای بیوشیملیکوپن بر شاخص یحاضر با هدف بررسی تأثیرات رنگدانه

 ختلفمشامل مقادیر  و سه تکرار تیمار غذایی پنج یبه وسیلهگرم  40/1±07/0قطعه میگو با وزن متوسط  225 پژوهش،در این   پذیرفت.
 یهدر پایان دور  .روز، غذادهی گردیدند 56در کیلوگرم جیره به مدت  لیکوپنگرم میلی 200و  150، 100، 50صفر )شاهد(،  لیکوپن

 یها به وسیلههای همولنف نمونههای بیوشیمیایی، ایمنی و آنزیمهای مورد مطالعه، شاخصآوری همولنف میگوجمعپرورشی، پس از 
-ه شاخصمطالعه نشان داد کنتایج حاصل از   ی مورد ارزیابی قرار گرفتند.نور کروسکوپیمهای آزمایشی، دستگاه خوانشگر االیزا و کیت

 یکوپن جیرهلی مقادیربا افزایش   .های بیوشیمیایی، ایمنی و آنزیمی همولنف میگوها، تحت تأثیر سطوح مختلف رنگدانه لیکوپن قرار گرفتند
 رتیزوله میزان کوک داری افزایش پیدا نمود در حالیآلبومین و پروتئین کل همولنف میگوها، به طور معنی بیوشیمیایی هایغذایی شاخص

لیکوپن  نیز با افزایش های هیالینهای گرانوالر، نیمه گرانوالر و سلولتعداد هموسیت کل، سلولهمچون  های ایمنیشاخص کاهش یافت. 
تر از یشب لیکوپن یلیزوزیم و فنول اکسیداز در تیمارهای حاوی رنگدانههای همولنف، همچون آنزیم . داری پیدا نمودجیره، افزایش معنی
داری معنی آالنین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و الکتات دهیدروژناز کاهشهای که در آنزیم حالی تیمار شاهد بود در

 پژوهشاین  از های به دست آمدهدر نهایت، یافته  رنگدانه لیکوپن قرار نگرفت. متفاوت سطوحآلکالین فسفاتاز تحت تأثیر مشاهده گردید و 
ای همیگوی رودخانبیوشیمیایی، ایمنی و آنزیمی همولنف های شاخص بهبودموجب غذایی  یجیره لیکوپننشان داد که افزایش سطوح 

گو این می اشاره شده هایشاخصغذایی با هدف بهبود  یبه جیره از این رنگدانهگرم در کیلوگرم میلی 200 میزانو افزودن  شدشرق 
پیشنهاد گردید.

ای شرقها، همولنف، ایمنی، لیکوپن، میگوی رودخانهکاروتنوئید : کلیدی کلمات

مقدمه
 Macrobrachiumشرق )اي ميگوي رودخانه    

nipponenseهاي مهم و اقتصادي ميگوهاي ( در زمره گونه
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( و جنس Palaemonidaeآب شيرین پاالمونيده ) يخانواده

گردد و تشخيص ( محسوب میMacrobrachiumبازوبلند )
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ميگوهاي جنس مذکور نسبت به سایر ميگوهاي  يگونه
( از طریق Penaeidaeمتعلق به آب شور خانواده پنائيده )

-مندي بازوهاي طویل در دومين جفت از بازوهاي راهبهره

گرفتن پوسته بند دوم شکمی بر  روي و عالوه بر آن قرار
 Fuگيرد )روي پوسته اولين و دومين بند شکمی صورت می

et al. 2004 .)  درصد از سرعت  20این ميگو در حدود

به  الروي نسبت يرشد و بازماندگی باالتري در مرحله

 rosenbergiiميگوي غول پيکر آب شرین )
Macrobrachiumباشد، عالوه بر آن توانمندي مند می( بهره

را نيز  تحمل و سازگاري دماهاي پایين در فصل زمستان
-اي شرق با توجه بهرهميگوي رودخانه برخوردار است. 

مندي از خصوصيات مهمی همچون توانایی سازگاري یافتن 

 يابل مالحظه در مقابل تغييرات درجهو ميزان بقاي ق
ها )به ویژه دماهاي کم(، راندمان رشد بهينه حرارت زیستگاه

در شرایط طبيعی، سهولت تکثير و توليد مثل، وجود تنوع 
هاي نيمه متراکم و متراکم، زیاد در شرایط پرورش )سيستم

اي و غيره( استخر، قفس، مزارع برنج به صورت چند گونه
بازدهی و صرفه اقتصادي قابل توجه به دليل دارا طور  همين

 80بودن طول کم مدت دوره پرورشی )ميانگين در حدود 
ثر ؤميگوهاي پرورشی، عامل م روز( در مقایسه با سایر گونه

معرفی و انتقال این ميگو به دیگر کشورهاي جهان گردید 
(Kutty 2005, Sun et al. 2016 .)  ميگوي آب شيرین

شرق در کشور ایران افزون بر تاالب انزلی و  ايرودخانه

ها و هاي جنوبی دریاي خزر، در بيشتر رودخانهبخش

-آبگيرهاي نواحی شمال شرق و غرب کشور نيز زیست می

 این گونه به دليل آن (. De Grave & Ghane 2006کند )

نماید و ریزي میاي در آب شيرین تخمطور ویژهه که ب

پروري برخوردار است و لحاظ آبزي پتانسيل باالیی که به

تر بدان اشاره هایی که پيشهمچنين با توجه به ویژگی

پروري اي مناسب با هدف آبزيتواند گونهگردید، می
شور و مند از منابع آبی شيرین، کممطلوب در نواحی بهره

مطالعاتی  (. New & Nair 2012شور محسوب شود )لب

روي تغذیه و رشد ميگوي بر در کشور ایران که تاکنون 
اي شرق انجام پذیرفته است بيانگر این امر است رودخانه

ه خوبی استفاده که این گونه از غذاي کنسانتره خشك ب

رشد مطلوب و سریعی در بازماندگی باال، کند و داراي می
هایی از و همچنين گزارش باشدمدت زمانی کوتاه می

توسط پژوهشگران به با برنج نيز این ميگو پرورش توام 

 ,Ettefaghdoost et al. 2015ثبت رسيده است )

Ettefaghdoost & Alaf Noveirian 2017, Bayrami et al. 

2018, Ettefaghdoost et al. 2018 .)  به همين سبب لزوم

پروري این ميگو، توجه ویژه به مباحث مرتبط با آبزي
 يري از جيرهباشد و به کارگيبرخوردار از اهميت باالیی می

غذایی بهينه و اختصاصی، موجب تسریع رشد مطلوب این 

که بهبود  به دليل آن  گردد.گونه در شرایط پرورشی می

شود که عملکرد رشد و ایمنی موضوعی مهم محسوب می

همواره باید مورد توجه قرار گيرد، بنابراین پژوهشگران بر 
چنين تکثير این باور هستند که افزایش راندمان ایمنی و هم

غذایی مورد استفاده  يبندي جيرهو پرورش ميگو به ترکيب

به   و مواد مغذي افزودنی به آن وابستگی بسياري دارد.
هاي کاروتنوئيدي در علت اهميت قابل مالحظه رنگدانه

تغذیه و پرورش آبزیان به منظور ایجاد رشد  يمرحله
-رنگ اي، افزایشمناسب، بهبود ایمنی و عملکرد تغذیه

ها با هدف بازارپسندي بيشتر و بازماندگی باالتر پذیري آن

ساز افزایش مقدار تقاضاها هاي محيطی، زمينهدر مقابل تنش

ها در محصوالت مورد گيري از این رنگدانهبه منظور بهره
 .Mahfuzur et alپروري شده است )استفاده در آبزي

شور توليد ک 10کشور ایران جزو که  جایی از آن  (.2018
گردد که با ميانگين کننده بزرگ گوجه فرنگی محسوب می

ميليون تن از این محصول در سال، داراي  4توليد حدود 

گوجه فرنگی در  يجایگاه ششمين کشور برتر توليد کننده

در نتيجه با توجه به سهولت دسترسی و   جهان است.
-گيري مناسب از ضایعات حاصل از کارخانهتوانایی بهره

هاي ساخت رب گوجه فرنگی )شامل پوست، پالپ، دانه 

توان و غيره( در کشور جهت استخراج رنگدانه ليکوپن، می

آن را منبع طبيعی ارزان قيمت جهت توليد این رنگدانه براي 

با  (. Fatemi et al. 2018مصارف تغذیه آبزیان برشمرد )

توجه به این موضوع، تحقيقات بسياري مرتبط با مبحث 

توان رد اشاره بر روي آبزیان صورت گرفته است که میمو
، 2015و همکاران در سال  Chuchirdهاي به پژوهش

Cheng  وWu  و همچنين  2019در سالWeilong  و
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هاي لذا به دليل ویژگی اشاره کرد.  2019همکاران در سال 
پروري ميگوي قابل توجهی که در ارتباط با اهميت آبزي

نمود تا بيان گردید، ضرورت ایجاب میاي شرق رودخانه

غذایی این گونه پژوهش  يهاي جيرهدر ارتباط افزودنی
غذایی تجاري  يبيشتري صورت پذیرد تا بتوان به یك جيره

پروري مطلوب آن دست اختصاصی و بهينه با هدف آبزي

کنونی سعی گردید به بررسی  يدر نتيجه در مطالعه  یافت.

وتنوئيدي ليکوپن بر روي برخی از کار ياثرات رنگدانه

هاي بيوشيميایی و ایمنی غير اختصاصی ميگوي شاخص

اي شرق به عنوان یك گونه برخوردار از پتانسيل رودخانه
بهينه اقتصادي و قابليت پرورش مناسب در منابع مختلف 

 آب شيرین کشور ایران پرداخته شود.

 

 کار مواد و روش
 میگو و شرایط پرورش

 56به مدت زمان  1398کنونی در تابستان سال  يمطالعه    

 هاي ميگوي مورد پژوهش، بهنمونه روز انجام پذیرفت. 
گرم و  5/1-1تله و همچنين تور با محدوده وزن  يوسيله

سياه درویشان  يمتر از رودخانهسانتی 5طول کل حدود 
شمالی،  37°25'شرقی؛  49°30')طول و عرض جغرافيایی 

سرا، استان گيالن، متر، صومعه -15از سطح دریا  ارتفاع
-ایران( که از جمله نواحی مهم زیست این ميگو در بخش

باشد، صيد و به محل آزمایش هاي جنوبی دریاي خزر می

روز در مخزن  14ميگوها به مدت زمان  منتقل گردیدند. 

ليتري با هدف سازگاري یافتن با شرایط فيزیکی و  700
ورد نگهداري قرار گرفتند و در طی مدت شيميایی آب، م

اي غذایی پایه ميگوي رودخانه يزمان مورد اشاره با جيره

 14درصد، خاکستر  5درصد، چربی  45شرق )پروتئين 
کيلوژول در گرم،  18درصد، انرژي  9 -10درصد، رطوبت 

متر( بر اساس مقدار اشتها تغذیه شدند ميلی 1قطر 

(Ettefaghdoost et al. 2018 .) تطابق،  يپس از طی دوره
گرم  40/1±07/0با ميانگين وزن ميگوها زیست سنجی و 

جداسازي شدند و به طور متر، سانتی 5±32/0و طول کل 

نمونه  15به تعداد  ايآکواریوم شيشه 15کامالً تصادفی بين 
حجم آبگيري مورد  در هر آکواریوم تقسيم گردیدند. 

ليتر و منبع آب به بهره گرفته شده  60استفاده براي تيمارها، 
گيري در ها آب شهري بود که پيش از به کاربراي آکواریوم

مخازن پرورشی، به منظور کلرزدایی در آن به شکل مداوم 

 ساعت، انجام پذیرفت.  24هوادهی در طول مدت زمان 
-هاي نگهداري ميگو در کل طول دورههوادهی در آکواریوم

ته با استفاده از سنگ هوا که به آزمایش به طور پيوس ي

، نيویورک، آمریکا( اتصال یافته AP-100هواده مرکزي دانر )

هاي پرورشی به صورت آب آکواریوم  بود، انجام گرفت.

سوم ظرفيت یك روز در ميان پيش از غذادهی به مقدار یك

سنجی تمام ظرفيت آن مورد تعویض آن و در زمان زیست
تنظيم  دایی شده جایگزین گردید. قرار گرفت و با آب کلرز

ساعت  12پرورش به صورت  ينوري در دوره يطول دوره

 يساعت تاریکی تعبيه شد که به وسيله 12روشنایی و 
 المپ فلورسنت با رنگ سفيد صورت گرفت.

 

 ساخت جیره و طراحی آزمایش

پایه ميگوي  يهاي آزمایشی بر طبق جيرهتنظيم جيره    

ليندو  نویسیجيره يگيري از برنامهاي شرق با بهرهرودخانه
پس از تهيه   ، ایلينوي، آمریکا( انجام گرفت.10)نسخه 

هاي مختلف اقالم غذایی جيره فرآیند گردیدن بخش
 يهاي غذایی انجام گرفت، در ابتدا مواد اوليهساخت جيره

انسه( به ، پاریس، فرAR1044توسط آسياب مولينکس )

ميکرونی  100طور کامل پودر و پس از آن به کمك الك 
دست آمد و  اي یکنواخت بهکه نمونه غربال شدند تا زمانی

مواد  در صورت وجود ناخالصی از آن جداسازي گردید. 

هاي آزمایشی با استفاده از جيره ياوليه مورد نياز براي تهيه
اجزاي  يو همهترازوي دیجيتال، مورد توزین قرار گرفتند 

دقيقه با همدیگر  15تا  10جيره با دقت به مدت زمان 

 30در نهایت به مخلوط حاصل شده، ميزان   مخلوط شدند.
هاي مخلوط خشك، آب مقطر نيز افزوده شد.  يدرصد ماده

اوليه غذایی تهيه شده، به دستگاه اکسترودر مایانگ 

(HSH10وارد گردیدند و جيره، جيانگس )نهایی  يهاو، چين

در   ها توليد شد.متر از آنميلی 1اي در حدود با اندازه

پودر هاي آماده شده، پس از حل نمودن نهایت به جيره

درصد شرکت آدونيس دارو )تهران، تهران،  10ليکوپن 
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 TMINTLLABدر آب مقطر توسط همزن مغناطيسی ایران( 
(MS-500بر جيره ،)هاي آزمایشی ، کواالالمپور، مالزي

هاي غذایی، بعد از خشك شدن نمونه اسپري گردید. 

گراد سانتی يدرجه -16هاي فراهم آمده در دماي جيره
به دليل حساسيت  فریزر مورد نگهداري قرار گرفتند. 

هاي مصرفی روزانه در رنگدانه ليکوپن به نور و دما، جيره

گراد( و درون ظروف سانتی يدرجه 4د یخچال )دماي حدو

تيمارهاي آزمایشی  و پالستيك تيره رنگ، نگهداري شدند. 

هاي غذایی با سطوح مختلف رنگدانه يشامل پنج جيره

کاروتنوئيدي صفر )بدون رنگدانه یا شاهد(، ليکوپن 
گرم رنگدانه در ميلی 200و  150، 100، 50)سطوح 

 يذایی پایه مورد مطالعهغ يکيلوگرم جيره( بر حسب جيره
هاي ميگو به اي شرق بود که در آن نمونهميگوي رودخانه

هفته در پنج تيمار آزمایشی و سه تکرار، تغذیه  8مدت زمان 

 12، 8ها در چهار نوبت )ساعات غذادهی به آن گردیدند. 
سه درصد غذادهی  ي( به صورت دستی و به اندازه20، 16،

توده زنده انجام گرفت با احتساب ميانگين وزن 

(Ettefaghdoost et al. 2015, Ding et al. 2017, 

Ettefaghdoost & Alaf Noveirian 2017 .)  اقالم غذایی

هاي غذایی استفاده گردیده براي تقریبی جيره يو تجزیه

اي شرق در پژوهش حاضر، در پرورش ميگوي رودخانه
Table 1 ( آورده شده استAOAC 2016.)

 
Table 1: Composition and proximate analysis of experimental diets for the oriental river prawn 

Lycopene (mg/kg) 

 control 50 100 150 200 

Ingredients (%)      

Fish meal1 30 30 30 30 30 

Soy meal 30 30 30 30 30 

Wheat meal 7 7 7 7 7 

Corn meal 7 7 7 7 7 

Casein2 16 16 16 16 16 

Vitamin premix3 2 2 2 2 2 

Mineral premix4 2 2 2 2 2 

Cholesterol5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Vitamin C6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Dicalcium phosphate7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Filler (CMC) premix8 5.2 5.195 5.19 5.185 5.18 

Carotenoid pigment (Lycopene)9 0 0.005 0.01 0.015 0.02 

      

Proximate composition (dry matter basis)      

Moisture (%) 9.43 9.62 9.59 9.32 9.17 

Crude protein (%) 44.86 44.71 44.57 44.61 44.85 

Crude lipid (%) 4.88 5.19 4.63 4.49 4.80 

Fiber (%) 2.79 2.91 2.84 2.78 2.69 

Ash (%) 14.66 14.83 14.36 14.29 14.47 

Nitrogen-free extract (%) 32.81 32.36 33.60 33.83 33.19 

Gross energy (KJ/g)10 (%) 18.23 18.38 18.19 18.12 18.05 

Total carotenoids (mg/kg) 4.52 51.89 108.06 155.77 198.41 
1 Mazandaran Animal and Aquatic Feed (Sari, Mazandaran, Iran).  
2 Quelab Laboratories Inc. (Montreal, Quebec, Canada) 
3 The Science Laboratories (Qazvin, Qazvin, Iran) – Each 1000 g premix contained; 1600000 IU retinol, IU 400000 calciferol, 

40 g alpha tocopherol, 2 g menadione, 6 g thiamine, 8 g riboflavin, vitamin g 12 niacin, 40 g pantothenic acid, 4 g pyridoxine, 

2 g f 60 g ascorbic acid, 240 mg biotin, 20 g inositol, 20 g butyl hydroxytoluene  
4 The Science Laboratories (Qazvin, Qazvin, Iran) – Each 1000 g mineral premix contained; 20 iron, 60 g zinc, 4000 mg 

selenium, 2000 mg cobalt, 5000 mg copper, 4000 mg manganese, 80 mg iodine, 80,000 mg choline chloride  
5 Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, USA)  
6 The Science Laboratories (Qazvin, Qazvin, Iran) – Each 1000 g vitamin C contained; 500 g Stay-C  

7 The Arastaban Company (Amol, Mazandaran, Iran)  

8 The Kimia Tehran Acid Company (Tehran, Tehran, Iran)  

9 The Adonis Daru Company (Tehran, Tehran, Iran)  
10 Gross energy calculation based on; Protein (16.7 KJ/g), Lipid (37.6 KJ/g), Carbohydrate (16.7 KJ/g) 
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 گیریفرآیند همولنف

گيري از همولنف آزمایش، نمونه يدر انتهاي دوره    

ميگوهاي تغذیه گردیده با سطوح مختلف رنگدانه 

بعد از قطع در ابتدا  کاروتنوئيدي ليکوپن انجام پذیرفت. 

ها با ساعت و قرار گرفتن نمونه 24غذادهی به مدت زمان 

 4دقيقه در تشت داراي یخ خشك )دماي  15مدت زمان 

گراد( به منظور جلوگيري از بروز استرس و سانتی يدرجه

کاهش تحرک ميگوها، از هر تکرار به طور کامالً تصادفی 

لنف با گيري هموعدد ميگو انتخاب و جهت نمونه 5تعداد 

ليتر( داراي سر سوزن ميلی 1استفاده از سرنگ انسولين )

که درون سرنگ جهت جلوگيري از انعقاد با  G26 شماره 

مول ميلی 115ليتر محلول ضد انعقاد آلزور )ميلی 4/0

مول سدیم ميلی 336مول سيترات سدیم، ميلی 27گلوکز، 

: pH مول اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد،ميلی 9کلرید، 

آغشته شده  1:1گراد و نسبت سانتی يدرجه 4( با دماي 3/7

براي انجام این کار، نوک سوزن سرنگ  بود، انجام گرفت. 

سينوس شکمی )پاهاي اول و  يمورد استفاده را در ناحيه

 45دوم شنا در کنار طناب عصبی شکمی( با زاویه مورب 

قشري پوسته به آرامی فرو گردید و از  يدرجه در زیر الیه

 ليتر وميلی 4/0 هر نمونه به ميزان حداکثر همولنف )حدود

هاي درصد وزن بدن ميگو( اخذ و پس از آن سرنگ 5

گيري، تکان داده شد تا همولنف ميگو با محلول ضد هنمون

هاي بخشی از این همولنف  انعقاد کامالً مخلوط شود.

هاي ایمنی گيري شاخصظور اندازهگيري شده به مننمونه

هایی که معادل حجم آن از بافر سلولی به ميکروتيوب

درصد استفاده گردیده بود، منتقل شدند و در تا  10فرمالين 

گراد سانتی يدرجه 4زمان سنجش، در یخچال با دماي 

هاي بخش دیگر نمونه  مورد نگهداري قرار گرفتند.

هاي اخذ ها، نمونهاليز نمونهآن يهمولنف اخذ شده تا مرحله

هاي جداگانه ها، در ميکروتيوبآناليز نمونه يشده تا مرحله

 Esco Lexicon®گراد سانتی يدرجه -80و در فریزر 

(668A-1 UUS .نگهداري گردیدند )تورنتو، کانادا ، 

 -80هاي حاوي نمونه پس از انتقال از فریزر ميکروتيوب

آزمایشگاه با دماي اتاق )درجه گراد به محل سانتی يدرجه

زدایی گراد( فرآیند یخسانتی يدرجه 27حرارت حدود 

( Vortexدستگاه ورتکس ) يانجام گرفت و سپس به وسيله

ثانيه  30-20، تهران، ایران( در مدت زمان 3Rدنا تجهيز )

ها به طور کامل همگن و براي انجام آناليزهاي مورد نمونه

 ,Zhao et al. 2016, Kuo et al. 2019) نظر به کار گرفته شد

Liu et al. 2019, Xu et al. 2019). 

 

 های بیوشیمیاییتعیین شاخص

گيري مقدار آلبومين به روش بروموکروزول سبز و اندازه    

هاي پروتئين کل پالسما با روش بيوره، توسط کيت

آزمایشی پارس آزمون )کرج، البرز، ایران( در طول موج 

گيري ليتر مورد اندازهنانومتر بر حسب گرم در دسی 546

سنجش ميزان کورتيزول به روش االیزا، به  قرار گرفتند. 

، Monobind (AccuBind® ELISAکيت  يوسيله

ایلينوي، ایاالت متحده آمریکا( و همچنين دستگاه خوانشگر 

، ورمونت، ایاالت متحده BioTek (™800ELx®االیزا 

نانومتر بر حسب نانوگرم بر  450ج آمریکا( در طول مو

 .Sadat Hoseini Madani et al) ليتر انجام گرفتميلی

2018, Stalin et al. 2019) . 

 

 سلولی همولنفهای تعیین شاخص

تعداد هموسيت کل توسط الم هموسيتومتر )نئوبار با     

متر مکعب( انجام پذیرفت که به جهت انجام ميلی 1/0حجم 

ميکروليتر از نمونه توسط سمپلر  100مقدار این آزمایش، 

روي الم قرار داده شد و پس از قرار گرفتن المل سنگی 

(Hemocytometer coverslipبر روي آن در زیر ) 

لنز شيئی )شمارش × 40ميکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 

هاي موجود در چهار مربع بزرگ در چهار گوشه سلول

سنجش شمارش  ( بررسی گردید و برايصفحه مدرج

هاي گرانوالر، نيمه ها، شامل سلولافتراقی هموسيت

 1/0گسترش،  يدر ابتدا به جهت تهيهگرانوالر و هيالين، 

ليتر از نمونه همولنف را بر روي الم ریخته و الم ميلی
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درجه بر روي الم داراي  45مورب  يدیگري را با زاویه

مالً پخش همولنف کشيده تا آن قطره روي الم کا يقطره

بعد از آماده نمودن گسترش همولنف و خشك  شود. 

ها به مدت زمان ها، با هدف تثبيت نمودن نمونهگردیدن آن

ثانيه درون الکل متيليك خالص وارد شدند و پس از آن  30

-Mayگرانوالد گيمسا )-آميزي از روش مايبه منظور رنگ

Grünwald Giemsa درصد استفاده  10( و رنگ گيمسا

ها در ها با آب دوبار تقطير، آنبعد از شستشوي الم دید. گر

هاي تهيه شده به دماي اتاق خشك گردیدند و از گسترش

با توجه به × 40با بزرگنماییميکروسکوپ نوري  يوسيله

هاي سيتوپالسم، نسبت هسته به اندازه و تعداد گرانول

ها بندي سيتوپالسم سلولسيتوپالسم و همچنين رنگ

ها بر دقيق صورت گرفت و محاسبه این شاخصبررسی 

 .Kuo et al) ليتر انجام پذیرفتسلول در ميلی× 510اساس 

2019, Liu et al. 2019, Xu et al. 2019).  

  

 آنزیمی همولنفهای تعیین شاخص

گيري از روش ليزوزیم با بهره فعاليت گيرياندازه    

، BioTek (™800ELx®کدورت سنجی و دستگاه 

بر طبق آن،  ورمونت، ایاالت متحده آمریکا( انجام پذیرفت. 

ميکروليتر از  135ميکروليتر از نمونه همولنف به همراه  15

ليتر باکتري گرم در ميلیميلی 2/0سوسپانسيون 

(Micrococcus lysodeikticus )Sigma (ATCC No. 

آمریکا( به عنوان  متحده لوئيس، ایاالت ، سنت4698

، Sigma (P. 4417موالر سدیم فسفات 2/0ر بافر سوبسترا د

، در pH 2/6آمریکا( با ميزان  متحده لوئيس، ایاالت سنت

ي ميکروپليت مخلوط شد و بررسی جذب نوري هاچاهك

 5و  1ي هازمانگراد )سانتی يدرجه 22در دماي  هانمونه

نانومتر، انجام  450دقيقه پس از مخلوط سازي( و طول موج 

 بر اساس ميزان آنزیم ليزوزیم، فعاليت واحد یك  پذیرفت.

و دماي بيان شده، مقدار کاهشی  موج طول در که آنزیمی

در دقيقه  001/0ي باکتري معادل هاسلولکه در جذب 

-المللی در دقيقه در ميلیبر حسب واحد بينکند، یمایجاد 

گيري ميزان اندازه  .(Cha et al. 2008) تعریف گردیدليتر 

دستگاه ي اکسيداز با روش طيف سنجی به وسيلهفنول 
®BioTek (™800ELx در )ورمونت، ایاالت متحده آمریکا ،

قرمز  يگيري رنگدانهنانومتر و شکل 490طول موج 

( بر اساس واحد بين المللی در DOPA-chromeدوپاکروم )

ميزان آالنين  گرم پروتئين انجام پذیرفت. دقيقه در ميلی

، آسپارتات آمينوترانسفراز و الکتات آمينوترانسفراز

دهيدروژناز بر اساس روش فدراسيون بين المللی شيمی 

( و بدون افزودن IFCCبالينی و طب آزمایشگاهی )

Pyridoxal-5-phosphate  نانومتر،  340در طول موج

آلکالين فسفاتاز بر اساس روش استاندارد انجمن بيوشيمی 

 ينانومتر به وسيله 405( در طول موج DGKCآلمان )

هاي پارس آزمون )کرج، البرز، ایران( بر حسب واحد کيت

 Cheng) گيري قرار گرفتندبين المللی در ليتر مورد اندازه

& Wu 2019, Xu et al. 2019). 

 

 نتایج

 های بیوشیمیاییشاخص

هاي گيري برخی از شاخصنتایج حاصل از اندازه    

 Table 2اي شرق در رودخانهميگوي بيوشيميایی همولنف 

طور از نتایج مشخص است، با  همان آورده شده است. 

هاي آلبومين غذایی شاخص يافزایش سطوح ليکوپن جيره

داري افزایش و پروتئين کل همولنف ميگوها، به طور معنی

که ميزان کورتيزول ميگوهاي تغذیه شده  پيدا نمود در حالی

داري را نسبت به تيمار یليکوپن کاهش معن يبا رنگدانه

 (.P<05/0) شاهد از خود نشان دادند
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Table 2: Comparison of mean (±standard deviation) biochemical parameters of the oriental river prawn 

fed with different lycopene levels (mg/kg diet) at the during of culture period 

Parameters Lycopene (mg/kg) One- way ANOVA 

 Control 50 100 150 200 F d.f. P-value 

Albumin 

(g/dl) 1.14±0.03d 1.28±0.04c 1.37±0.01b 1.42±0.02a 1.44±0.03a 62.841 4 0.000 

Total protein 

(g/dl) 3.83±0.08e 5.39±0.14c 4.97±0.22d 6.24±0.10b 6.47±0.15a 214.277 4 0.000 

Cortisol 

(ng/ml) 12.53±0.21a 8.75±0.19d 10.24±0.28b 9.32±0.05c 8.40±0.42d 96.599 4 0.000 

Means with different letters indicate significant differences between various rows (P< 0.05). 

 

 

 سلولی های ایمنیشاخص

هاي ایمنی هاي به دست آمده از بررسی شاخصیافته    

-بيان گردیده است که در آن شاخص Table 3ميگوها در 

هاي گرانوالر، نيمه گرانوالر هاي تعداد هموسيت کل، سلول

هاي هيالين تيمارهاي تغذیه شده با سطوح و همچنين سلول

داري را نسبت به متفاوت رنگدانه ليکوپن افزایش معنی

تيمار شاهد از خود نشان دادند که بيشترین ميزان این 

گرم در کيلوگرم رنگدانه ميلی 200شاخص ها در تيمار 

 ها در تيمار شاهد مشاهده گردیدليکوپن و کمترین ميزان آن

(05/0>P.) 

 

 
Table 3: Comparison of mean (±standard deviation) immunological parameters of oriental river prawn 

fed with different lycopene levels (mg/kg diet) at the during of culture period 

Parameters Lycopene (mg/kg) One- way ANOVA 

 Control 50 100 150 200 F d.f. P-value 

Total hemocyte 

count (×105 cells/ml) 
89.40±1.93d 107.64±2.80c 121.08±1.65b 133.87±2.64a 132.05±1.23a 260.147 4 0.000 

Granular cells 
(×105 cells/ml) 

8.81±1.40d 12.72±1.69c 15.25±2.47b 19.82±2.22a 19.30±1.28a 44.645 4 0.000 

Semi-granular cells 

(×105 cells/ml) 
37.39±1.23d 43.24±2.47c 50.62±1.29b 54.57±1.83a 51.66±1.73a 84.340 4 0.000 

Hyaline cells 
(×105 cells/ml) 

44.46±1.72d 50.74±3.23c 54.40±2.67b 58.19±2.58a 57.64±2.50a 522.367 4 0.000 

Means with different letters indicate significant differences between various rows (P< 0.05). 

 

 

 های آنزیمی همولنفشاخص

هاي همولنف گيري آنزیمنتایج حاصل از اندازه    

ميزان   اشاره شده است. Table 4ميگوهاي آزمایشی در 

هاي ليزوزیم و فنول اکسيداز در تيمارهاي حاوي آنزیم

داري بيشتر از تيمار بدون طور معنیرنگدانه ليکوپن به 

هاي آنزیمی آالنين ليکن شاخص رنگدانه بود. 

آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز و الکتات 

داري را نسبت به تيمار شاهد از دهيدروژناز کاهش معنی

که که آنزیم آلکالين  ، در حالی(P<05/0) خود نشان دادند

مختلف رنگدانه ليکوپن قرار فسفاتاز تحت تأثير سطوح 

 (.P>05/0) نگرفت
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Table 4: Comparison of mean (±standard deviation) enzymatic hemolymph parameters of oriental river 

prawn fed with different lycopene levels (mg/kg diet) at the during of culture period 
Parameters Lycopene (mg/kg) One- way ANOVA 

 Control 50 100 150 200 F d.f. P-value 

Lysozyme 

(U/min/ml) 
9.45±0.30d 11.49±0.16c 14.09±0.33b 14.50±0.25ab 14.58±0.20a 245.142 4 0.000 

Phenoloxidase 

(U/min/mg 

protein) 

0.48±0.03d 0.51±0.02cd 0.55±0.02bc 0.59±0.01ab 0.61±0.03a 17.244 4 0.000 

Alanine 

aminotransferase 

(U/L) 

21.94±2.05a 18.16±1.27b 16.71±1.25b 14.36±1.05c 12.10±1.37c 25.484 4 0.000 

Aspartate 

aminotransferase 

(U/L) 

73.66±1.12a 69.88±0.95b 69.10±0.68b 66.19±1.42c 65.17±0.87c 35.671 4 0.000 

Alkaline 

phosphatase 

(U/L) 

148.25±1.98 149.19±1.86 148.35±1.07 149.24±1.89 152.02±2.05 2.137 4 0.151 

Lactate 

dehydrogenase 

(U/L) 

637.73±2.76a 629.13±1.93b 620.24±1.62c 619.51±2.74cd 612.51±2.69d 19.242 4 0.000 

Means with different letters indicate significant differences between various rows (P< 0.05). 

 

 بحث

ترین طوالنی به دليل برخورداري ازليکوپن  يرنگدانه   

کاروتنوئيدها با یازده پيوند  ميانهيدروکربنی در  يزنجيره

-مهمترین رنگدانه ترکيب هندسی( از 2048)حدود  دوگانه

اکسيدانی و به لحاظ خاصيت آنتی کاروتنوئيدي هاي

باشد هاي مرتبط با ایمنی میتأثيرگذاري مناسب بر فرآیند

 يیك ریز مغذي اصلی و مهم در جيرهکه به همين دليل 

سایر کاروتنوئيدها  همچونآید که غذایی آبزیان به شمار می

و در نتيجه  گرددبه صورت زیستی در ميگوها تشکيل نمی

ها را از طریق رژیم غذایی خود، دریافت ا باید آنميگوه

پوستان ولی با این وجود ميگوها و به طور کلی سخت نمایند

هاي کاروتنوئيدي به یکدیگر تبدیل رنگدانه قابليتاز 

 دیگراز جمله  (. Mao et al. 2017)باشند میبرخوردار 

 همچونهاي کاروتنوئيدي رنگدانه قابل مالحظههاي نقش

تحمل  ميزانیش کارآیی ایمنی غير اختصاصی، افزایش افزا

از نوسانات فيزیکوشيميایی آب،  ناشیدر مقابل استرس 

هاي مختلف در برابر نور فرابنفش، از بافتنمودن محافظت 

رشد و بلوغ جنسی و همچنين نقش به بخشيدن  تسرع

 اشاره نمودرا  بسيار کارآمداکسيدان به عنوان یك آنتیمؤثر 

(Galasso et al. 2017.)  هاي شاخص حاضر يدر مطالعه

آلبومين و پروتئين کل همولنف همچون  بيوشيميایی

هاي تغذیه شده با در تيمارداري ميگوها، به طور معنی

افزایش پيدا نمود در ليکوپن  يسطوح مختلف رنگدانه

داري نسبت به تيمار به طور معنی که ميزان کورتيزول حالی

ود کاهش نشان داد که نتایج حاصل از این شاهد از خ

داراي  2019در سال  Wuو  Chengپژوهش با مطالعه 

 يمطابقت بود که با آزمایش اثر سطوح مختلف رنگدانه

آستازانتين بر روي شاخص پروتئين کل همولنف خرچنگ 

گرم  15/7با ميانگين وزنی  (Procambarus clarkiiقرمز )

داري را در این شاخص هفته، افزایش معنی 8و به مدت 

بيوشيميایی در تيمارهاي تغذیه شده با آستازانتين نسبت به 

 Beygi Kaleshtariهمچنين   تيمار شاهد، مشاهده نمودند.

نيز به نتایج مشابهی دست یافتند،  2019و همکاران در سال 

با بررسی اثر مقادیر مختلف پودر  زیرا در آزمایش ایشان

هاي هویج حاوي رنگدانه بتاکاروتن بر روي شاخص

 Oncorhynchusبيوشيميایی ماهی قزل آالي رنگين کمان )

mykiss روز، به  60گرم و به مدت  50( با ميانگين وزنی

غذایی،  ياین نتيجه رسيدند که با افزایش مقادیر آن در جيره

داري وتئين کل به طور معنیهاي بيوشيميایی پرشاخص

داري را افزایش یافت ولی ميزان کورتيزول کاهش معنی

از جمله دالیل به  نسبت به تيمار شاهد از خود نشان داد. 



 های بیوشیمیایی، . . . ی لیکوپن بر روی شاخصاثرات سطوح متفاوت رنگدانه

 13       1401، تابستان 2دامپزشكي ایران، دوره هجدهم، شماره  نشریه

توان اثرگذاري مثبت دست آمدن نتایج مشابه بيان شده را می

هاي هاي کاروتنوئيدي همچون ليکوپن بر فعاليترنگدانه

هاي محيطی کاهش استرسسوخت و سازي و همچنين 

همانند تغييرات فيزیکی و شيميایی آب و استرس اکسيداتيو 

در  (. Zhi et al. 2018, Cheng & Wu 2019اشاره نمود )

 يليکوپن جيره يپژوهش کنونی با افزایش مقادیر رنگدانه

هاي ایمنی همانند تعداد هموسيت کل و غذایی، شاخص

-گرانوالر و هيالين به طور معنیهاي گرانوالر، نيمه سلول

 Chuchirdداري افزایش پيدا نمود که این نتایج با آزمایش 

آستازانتين بر  يبر اثرات رنگدانه 2015و همکاران در سال 

( با Litopenaeus vannameiروي ميگوي پاسفيد غربی )

روز به این نتيجه دست  60گرم در مدت  45/4ميانگين 

غذایی،  يطوح آستازانتين جيرهیافتند که با افزایش س

هاي ایمنی ميگوهاي مطالعه شده همچون تعداد شاخص

داري نسبت به تيمار هموسيت کل همولنف به طور معنی

 بدون رنگدانه افزایش نشان داد، داراي همخوانی بود. 

و همکاران در  Floresهمچنين نتایج مشابهی در تحقيقات 

با بررسی سطوح متفاوت رنگدانه آستازانتين  2007سال 

گرم در کيلوگرم جيره( بر ميلی 150و  80، 40)صفر، 

پاسفيد هاي مذکور بر روي پست الرو ميگوي شاخص

بر تأثيرات مقادیر  2018و همکاران در سال  Wang غربی،

روز در ميگوي ژاپنی  60مختلف آستازانتين به مدت 

(Marsupenaeus japonicus با ميانگين وزن )گرم،  41/1

Weilong  بر اثر سطوح مختلف  2019و همکاران در سال

آستازانتين روي ميگوي ژاپنی با ميانگين وزن  يرنگدانه

هاي به دست در واقع تشابه یافته  گرم، حاصل گردید. 8/2

آمده از مطالعات مختلف اشاره شده، بيانگر نقش قابل توجه 

هاي هاي کاروتنوئيدي در بهبود وضعيت فرآینددانهرنگ

مرتبط با ایمنی غير اختصاصی و افزایش مقاومت در برابر 

ها و همچنين باال زاي محيطی همانند باکتريعوامل بيماري

باشد، بردن ميزان تحمل در مقابل شرایط استرس محيطی می

پوستان در حالت کلی افزایش تعداد هموسيت کل در سخت

ها عنوان شاخصی براي مقاومت در برابر بيماري به

 .Chuchird et al. 2015, Zhi et alگردد )محسوب می

2018, Cheng & Wu 2019 .)  آنزیمدر این مطالعه ميزان-

رنگدانه  شاملهاي ليزوزیم و فنول اکسيداز در تيمارهاي 

 . داري بيشتر از تيمار بدون رنگدانه بودليکوپن به طور معنی

و همکاران  Alishahiدر ارتباط با این موضوع، تحقيقات 

با بررسی اثرات مقادیر مختلف آستازانتين بر  2015در سال 

 50( در مدت Astronotus ocellatusروي ماهی اسکار )

روز به این نتيجه رسيدند که با افزایش مقادیر آستازانتين 

داري غذایی، در ميزان آنزیم ليزوزیم افزایش معنی يجيره

در  2019در سال  Wuو  Chengمشاهده گردید و همچنين 

ارتباط با اثر آستازانتين بر روي آنزیم ليزوزیم همولنف 

هاي به خرچنگ قرمز، نتایج مشابهی حاصل شد که با یافته

هاي آنزیم  کنونی، همخوانی دارد. يدست آمده از مطالعه

هاي ليزوزیم و فنول اکسيداز از جمله مهمترین شاخص

گردد که ایمنی غير اختصاصی سخت پوستان محسوب می

ها )به ویژه از نوع تأثير قابل توجهی بر از بين بردن باکتري

که در واقع ميزان فعاليت این  نماید. مثبت( ایفا می-گرم

اي از عملکرد مناسب ایمنی و سالمت این ها نشانهآنزیم

 .Zhang et al. 2015, Zhi et alآید )آبزیان به شمار می

هاي مشابه بيان با بررسی نتایج این مطالعه با یافته (. 2018

طور نتيجه گرفت که افزایش سطوح  توان اینشده، می

هاي مطالعه شده بيانگر نقش ها در نمونهفعاليت این آنزیم

هاي کاروتنوئيدي همچون ليکوپن بر روي ثر رنگدانهمؤ

در این  باشد. قابليت ایمنی غير اختصاصی این ميگو می

آالنين آمينوترانسفراز، آسپارتات هاي پژوهش آنزیم

با افزایش سطوح آمينوترانسفراز و الکتات دهيدروژناز 

داري را نسبت به تيمار کاهش معنیغذایی  يليکوپن جيره

که که آنزیم آلکالين  شاهد از خود نشان دادند، در حالی

ليکوپن قرار فسفاتاز تحت تأثير سطوح مختلف رنگدانه 

 2019در سال  Wuو  Cheng ياین نتایج با مطالعه  نگرفت.

داراي مشابهت بود که تحقيق ایشان با افزایش سطوح 

ها غذایی در خرچنگ قرمز، این شاخص يآستازانتين جيره

آالنين هاي آنزیم داري از خود نشان دادند. کاهش معنی

از جمله مهمترین  آسپارتات آمينوترانسفراز و آمينوترانسفراز

باشند و نقش مهمی در ها میهاي آمينواسيدانتقال دهنده
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-تغيير در ميزان این آنزیم کنند. ها ایفا میمتابوليسم پروتئين

هاي کبدي است اي از وضعيت فيزیولوژیك سلولها نشانه

-ها مشاهده میحالت معمول سطح پایينی از ميزان آن و در

هاي هاي کبدي دچار آسيبکه سلول گردد و در صورتی

هاي بيان شده به همولنف جدي شوند، ميزان باالیی از آنزیم

 يدر واقع نتایج مشابه مذکور با مطالعه گردند. وارد می

ها در همولنف دار این آنزیمحاضر در ارتباط با کاهش معنی

نقش  يليکوپن، نشان دهنده يتحت تأثر سطوح رنگدانه

هاي گدانه همانند سایر رنگدانهاین رن يقابل مالحظه

هاي کاروتنوئيدي بر روي وضعيت سالمت سلول

 .Lim et alباشد )هپاتوپانکرانس ميگوي مورد مطالعه می

2018, Cheng & Wu 2019.) 

نشان  کنونی يمطالعهاز  به دست آمده نتایجدر نهایت،     

غذایی موجب بهبود  يجيره ليکوپنداد که افزایش سطوح 

هاي بيوشيميایی همولنف و ایمنی غير اختصاصی شاخص

اهميت  ينشان دهندهاي شرق گردید که ميگوي رودخانه

-در افزایش عملکرد بهنيه ليکوپن يرنگدانه يمالحظهقابل 

و تأثيرگذاري مطلوب  سلولی سوخت و سازفرآیندهاي  ي

در نتيجه با مشاهده  . باشدهاي مرتبط با ایمنی میبر فرآیند

این رنگدانه  مقادیر، افزودن حاصل شدههاي یافته یابیارزو 

به  ليکوپنگرم در کيلوگرم ميلی 200 حکاروتنوئيدي تا سط

هاي بيوشيميایی، بهبود شاخصغذایی با هدف  يجيره

 گردد.میاین ميگو، پيشنهاد  ایمنی و آنزیمی همولنف
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Abstract 
    Lycopene pigment is one of the most important carotenoids in terms of antioxidant functions and desirable effect 

on immune-related processes due to the longest hydrocarbon chain among carotenoids with eleven double bonds. 

Therefore, the present study was aimed to evaluate the effects of lycopene pigment on biochemical, immunity and 

enzymatic hemolymph parameters of the oriental river prawn. In this research, two hundred and twenty-five 

prawns with mean weight of 1.40±0.07 gram were fed by five dietary treatments and three replications including 

different levels of lycopene zero (control), 50, 100, 150 and 200 milligrams lycopene per kilogram diet for fifty-

six days. At the end of the culture period, after collecting the hemolymph of the studied prawns, biochemical, 

immunity and hemolymph enzymes parameters of the samples were evaluated by experimental kits, ELISA reader 

instrument and optical microscope. The results of the study showed that the biochemical, immunity and enzymatic 

parameters of prawn hemolymph were affected by different levels of lycopene pigment. With increasing dietary 

lycopene levels, the biochemical indices of albumin and total protein of prawn hemolymph increased significantly 

while cortisol levels decreased. Immunity parameters such as total hemocyte count, granular cells, semi-granular 

cells and hyaline cells, also increased significantly with increasing dietary lycopene. Hemolymph enzymes such 

as lysozyme and phenol oxidase were higher in treatments containing lycopene pigment than control treatment, 

while alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and lactate dehydrogenase were significantly reduced 

and alkaline phosphatase were not affected by different levels of lycopene pigment. Finally, the findings of this 

study showed that increasing dietary lycopene levels improved the biochemical, immunity and enzymatic 

hemolymph parameters of the oriental river prawn and adding 200 milligrams per kilogram of this pigment to the 

diet was suggested to improve the parameters that mentioned of this prawn. 
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