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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

مقایسه با میگوهای تغذیه  در Gracilaria corticata  کورتیکاتاگراسیالریا جلبک آسیب شناسی میگوهای تغذیه شده با  قیتحق نیدر ا

عاری از عوامل میگو  1200منظور تعداد  نیبدشده با غذای تجاری در مواجهه با ویروس لکه سفید در میگوی وانامی مورد مطالعه قرار گرفت. 

گرم بر  2با   گراسیالریا کورتیکاتابا جلبک فقط  (T1) اول گروه. گردید تقسیم گروه چهار به و آوریجمع گرم 10±02/1با وزن زا بیماری

روز تغذیه و سپس با ویروس لکه  14 مدتبه (T2) گرم بر کیلوگرم غذا 2با  گراسیالریا کورتیکاتاتغذیه شدند، گروه دوم با جلبک   کیلوگرم غذا

و گروه چهارم یا گروه شاهد مثبت که با غذای تجاری   (T3)یا گروه شاهد منفی فقط با غذای تجاری تغذیه شدند  ، گروه سومسفید مواجه شدند

ها در محلول دیویدسون تثبیت گردید و پس از انجام مراحل استاندارد نمونه .(T4)روز با ویروس لکه سفید مواجه شدند  14تغذیه و بعد از 

شناسی نشان فلوکسین ائوزین در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آسیب –ش هماتوکسیلین روآمیزی بهشناسی و رنگبافت

های هپاتوپانکراس، های درون یاخته ای در یاختههای تغذیه شده با جلبک و مواجه شده با ویروس لکه سفید و شاهد مثبت گنجیدگیداد در نمونه

آبشش مشاهده گردید. نتایج میزان بقاء نسبی نشان داد در تیمار تغذیه شده با جلبک در مواجه با ویروس نسبت به  تلیوم روده، معده وبافت اپی

  .(>05/0P)داری نشان داد ش معنیتیمار شاهد مثبت افزای
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 مقدمه

بالغ بر سه میلیون و  2012تولید و پرورش جهانی میگو تا سال        

 میلیون تنسه هزار تن بوده است که از این مقدار  ششصد و هشتاد

کشورهای آسیایی چین، تایلند، ویتنام، هند و اندونزی تولید  %( در 84)

آن گونه میگو سفید  %72بالغ بر  شده است که از این میزان تولید

از  ییک (.Pulvenis، 2008) باشدمی (Litopenaeus Vannamei) غربی

های ویروسی اصلی در تولید میگو پرورشی بروز بیماریهای چالش

سالیانه  شده ات منتشرگزارش براساس باشد.می سفید بیماری لکه ویژههب

% میگوهای پرورشی بر اثر بیماری لکه سفید از بین رفته و  30بالغ بر 

که با بروز طوریهشوند، بتولیدکنندگان متحمل خسارات باالیی می

 100ای بالغ بر هزینه 1381مزارع آبادان در سال این بیماری در 

 Soltani) میلیون تومان برای ضدعفونی استخرها صرف گردیده است

های سال طی هااین بیماری ناشی از خسارات برآورد (.2009و همکاران، 

میالدی تنها در دو استان خوزستان و بوشهر بالغ  2008الی  2004

رو امروزه از این(. Soltani ،2009) میلیارد تومان بوده است 50بر 

زا در های بیماریترین ویروسویروس بیماری لکه سفید یکی از مهم

شود که پوستان محسوب میمزارع میگوهای پرورشی و سایر سخت

روز همراه سه تا ده  درصدی در مدت 100معموالً با مرگ و میر 

ل درجه یک شک این بیماری مشک(. بدون Flegel ،2006) خواهد بود

تاثیر گذار بر حیات اقتصادی و پایداری دراز مدت صنعت پرورش میگو 

شود ایجاد می لکه سفید وسیله ویروسهکه ب است. بیماری لکه سفید

های ترین بیماری آبزیان پرورشی از لحاظ اقتصادی در آبشاید مهم

 عاملعنوان یک بیماری لکه سفید به(.  Soltani ،2009) گرم باشد

بیماری  نای گردد.کشورها محسوب می در توسعه بعضی از دودکنندهمح

، P. monodon، P. japonicus ،P. chinensis پرورشی میگوهای تولید در
F. indicus ،F. merguiensis و L. setiferus  در جهان تاثیر گذاشته

های میگو و در ردیف ترین بیماریاست. لکه سفید یکی از خطرناك

گیر دامی های همهکردنی به سازمان جهانی بیماری های اخطاربیماری

(OIEتلقی می )شود (Flegel ،2006.) محققین از بسیاری تالش امروزه 

 به معطوفبیماری،  برابر در پرورشی میگوهای تقویت راستای در

 از میگوهاست و یکی یراختصاصیغ ایمنی دستگاه تحریک و تقویت

 عوامل برابر در مقاومت برای آبزی توانایی برمؤثر  عوامل ینترمهم

 که مواقعی در معمولطور هب هایماری. باست تغذیه زا وضعیتیماریب

 باشدیم نامناسب نظیر تغذیه مختلف زایتنش عوامل یرتأث تحت آبزی

 جلوگیری و سالمتی وضعیت بهبود برای روین. ازاکنندیم پیدا شیوع

 مناسب غذایی هاییرهج پروری،آبزی هاییتفعال در هایماریبشیوع  از

 غذایی هاییرهج فیزیکی و اییهتغذهای یژگیو لذا. باشندیم یازموردن

کنند  تعدیل را زایماریب عوامل به نسبت آبزی حساسیت توانندیم

(Faramarzi ،2011بنابراین .) هاییرهج از استفاده آبزیان پرورش در 

 هستند یفیتباک و ترکیبات مناسب مغذی سطوح حاوی که غذایی

 استفاده چنینهم است، ضروری آبزی اییهتغذ نیازهای ینتأم برای

 مطلوب رشد به منجر تواندیم غذایی جیره در افزودنی یهامکملاز 

 هاییافزودنگردد.  زایماریب به عوامل نسبت حساسیت کاهش و آبزی

 و بدن وزن افزایش بهبود با ایمنی دستگاه تقویت بر عالوه غذایی

 سوددهی یتنها در و تولید میزان افزایش باعث تبدیل غذایی، ضریب

ها جلبک(. Faramarzi ،2011شوند )یم پروریآبزی فعالیت تربیش

زیستی  ترکیبات تاکنون و هستند زیستی فعال و مفید ترکیبات از منبعی

 پادزی، ضدویروسی، اثرات چونهم متنوعی کاربردی گستره با و متعدد

 مشتق و پرسلولی شناسایی یهاجلبک از یضدسرطان و یضدقارچ

 توانندیم جانداران ثانویه این و اولیه هاییتمتابول از بسیاری که اندشده

ها جلبک از شوند. استفاده دارویی تبدیل صنایعموردعالقه  فعال مواد به

 یهاشاخصبهبود  باعث آبزیان غذایی جیره در افزودنی مادهعنوان به

 تنش به نسبت فیزیولوژیک یهاپاسخ و الشه بیوشیمیایی کیفیت رشد،

-Jaime؛ Immanuel ،2012؛ De Silva ،1994شود )یم بیماری و

Ceballos ،2005فیبر، دلیل وجودبهها جلبک از تغذیه مثبت (. اثرات 

 معدنی، مواد ها،یتامینو غذا، شیمیایی یهاکنندهجذب کاروتنوئیدها،

 هاویتامین شدن تجزیه فرایند از جلوگیری ها،یتامینوبا  ترکیبی اثرات

(. El-Banna، 2009 ؛Immanuel ،2012) باشدمی پادآکندگی خاصیت و

 Gracilaria علمی نام با گراسیالریا در این تحقیق از گونه جلبک قرمز

corticata خانواده از  و(Gracilariaceaeبا اهداف، مقایسه ) میزان 

 گراسیالریا کورتیکاتا جلبک با شدهیهتغذ پاسفید میگوهای بازماندگی

 هدف یهابافت در شناسییبآس ضایعات میزان شاهد، تعیینو گروه 

ویروس لکه با  مواجهه و جلبک با شدهیهتغذ آزمایشی تیمار میگوهای

 سفید استفاده گردید.

 

 هامواد و روش

گرم با انحراف معیار 10قطعه میگو با وزن متوسط 1200تعداد       

 یبررسدو از یک استخر پرورش میگوی چوئبده آبادان،  صید و پس از 

فاکتورهای کیفی و بهداشتی )از لحاظ سالمتی عدم وجود نکروز روی 

بریدگی انتهاو...( به ایستگاه بندر امام خمینی )ره( منتقل سطح بدن و 

مدت سه تا پنج روز در شرایط آزمایشگاهی گردید. سپس میگوها به

سازگار شدند. بعد از مرحله سازگاری، نسبت به غربالگری میگوها برای 

 ,WSSV, TSV, MBV, HPV, YHV, BPهای )عدم وجود ویروس

IHHNV, IMNV یبریو با استفاده از های ویباکتر( وPCR  .اقدام شد

 (.1جدول)شدند  یبندمیتقس یگروه مساو چهاربه  گوهایسپس م

 هاییسهک و ظروف در موردنظر جلبک : گیری از جلبکعصاره       

 آب بابه آزمایشگاه منتقل گردید. سپس  و یآورجمع زیتم یکیپالست

در  قبل از که یزیتم لونینا یرو بره و شد شسته یجار
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 طورهب تا شدند داده قرار ساعت 48 مدتبه بودشده  پهن یشگاهآزما

منظور استخراج از روش اسیدی بهبعد مرحله در  وند.ش خشک کامل

 یهابرقی جلبک در ابتدا با استفاده از آسیاب جلبک استفاده شد. عصاره

 یدشده آسیاب شدند. هدف از این کار باال بردن تأثیر اس خشک

بعد  روینا جلبکی بود. از یاخته های( بر روی دیواره HCl) کلریدریک

 یداس لیتریلیم 200شده  گرم جلبک خشک 20از توزین نمودن 

موالر به آن اضافه شد. سپس سوسپانسیون حاصل به  1/0 کلریدریک

قرار گراد درجه سانتی 95ون با درجه حرارت آساعت در  12مدت 

 مذکور با استفاده از فیلتر مکشیداده شد. بعد از سپری شدن زمان 

((suction filter  میکرون سوسپانسیون فوق  450–500با چشمه

موالر  5/0حالت اسیدی از سود  سازییمنظور خنثشد. به پاالیش

(NaOHاستفاده شد. در ) وژ دور یبا استفاده از سانتریف یتنهاrpm 

ه پس دقیقه سوسپانسیون فوق سانتریفوژ شد ک 20مدت به 13000

از جداسازی فاز رویی دو برابر حجم آن الکل اتانول اضافه شد. پس از 

اضافه نمودن اتانول مواد معلق موجود در سوسپانسیون در ته ظرف 

( که در ادامه با جداسازی 1 شکلرسوب نمودند ) اییرهصورت زنجبه

خشک گراد درجه سانتی 30–40جه حرارت درها و قرار دادن در آن

 (.1)شکل  دندو آسیاب ش

 

 ی میگوها مورد آزمایشبندماریت: 1جدول 

  

  
: سوسپانسیون عصاره جلبک قبل از اضافه کردن Aنرمال.  1/0 یدکلریدریکبا استفاده از اس عصاره جلبک: استخراج 1 شکل

 عصاره پودر شده جلبک: C.: عصاره جلبک بعد از اضافه نمودن الکل اتانولBالکل اتانول. 

تهیه استوك ویروس لکه سفید از بافت میگوهای آلوده:        

میگوهای منجمد که از خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر 

ی شده بودند و از نظر وجود ویروس لکه سفید نیز تائید بردارنمونه

و  Afsharnasabشده بودند جهت تهیه ذخیره ویروس طبق روش 

 .ندقرار گرفت استفاده مورد( 2009همکاران )

 کافی مقدار با شده تلف میگوهایشناسی بافتی: آسیب روش       

 از برابر 10 حدود حداقل تقریبی طوربه) دیویدسون کنندهثابت محلول

 دارینگه جداگانه ظروف در( نمونه هر برای کنندهثابت محلول حجم

 منتقل %50 اتیلیک الکل به هانمونه ساعت، 48 زمان مدت از پس. شد

 شده و با خارج %50 اتیلیک الکل از شده دارینگه میگوهای گردید.

 قطعات و شد اعمال میگوها روی بر الزم هایبرش اسکالپل از استفاده

 (.Lightner ،2012شد ) تهیه ضخامت مترمیلی 8 از ترکم ابعاد با بافتی

 کف در برش سطح از نظر مورد هایبافت سازیآماده مرحله درپایان

 مشخصات شده، پر گیریقالب مخصوص پارافین با قالب و گرفته قرار قالب

 دارینگه یخچال در گیریمقطع زمان تا و شد نوشته آن روی بر قالب هر

آمریکا، مدل  شاندون،) دوار میکروتوم دستگاه یک شد. توسطمی

 برش میکرون 5 ضخامت با نظر مورد برش سطح از هاقالب (5000

 پس گرفته، قرار %50 الکل حاوی ظرف یک در ابتدا هابرش. شد داده

 قرار الم روی بر سپس شده منتقل آب حمام به برش شدن، باز از

 هایبرش از پارافین جداسازی منظوربه پارافینی هایبرش ابتدا. گرفت

 گرادسانتی درجه 50 دمای با آون در دقیقه 30 مدتبه شده تهیه

 تعداد میگو نوع تغذیه نام گروه

 در سه تکرار()قطعه  300 روز 14مدت به گراسیالریا کورتیکاتاجلبک  از غذا کیلوگرم یک در گرم 2میگوهای تغذیه شده با  (T1) 1تیمار 

 (T2) 2 تیمار
روز   14مدت به گراسیالریا کورتیکاتاجلبک  از غذا کیلوگرم یک در گرم 2میگوهای تغذیه شده با 

 و سپس مواجهه با ویروس لکه سفید
 در سه تکرار()قطعه  300

 در سه تکرار()قطعه  300 فقط با غذای تجاریگروه کنترل منفی تغذیه  (T3) 3تیمار 

 در سه تکرار()قطعه  300 روز و سپس مواجهه با ویروس لکه سفید 14مدت کنترل مثبت تغذیه با غذای تجاری کورتیکاتا به (T4) 4 تیمار
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 روشبه و شده آبگیری مقاطع پارافین، شدن آب از پس. شد داده قرار

 گردید.پس آمیزیرنگ ائوزین /فلوکسین و هماتوکسیلین آمیزیرنگ

 شده پاك الم روی از اضافه هایرنگ آمیزی رنگ مراحل شدن طی از

شد  چسبانده شده رنگ بافت روی بر المل یک انتالن چسب توسط و

(Lightner ،2012.) 

فی تصاد کامالًطرح  صورتبهآزمایش تجزیه و تحلیل آماری:        

ریانس از آموزش تحلیل وا هادادهانجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل 

استفاده شد، سپس وجود تفاوت  (ANOVA Two Way) طرفهیک

( به ≥05/0pآمده در سطح احتمال ) دستبهی هادادهدار در معنی

ها بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده Dancanکمک پس آزمون 

  Excelفزار ای رسم نمودارها از نرمبرا و 19SPSS افزاراستفاده از نرمبا 

 شد. استفاده 2007

 

 نتایج
      PCR:  نتایج حاصل ازPCR و وجود  بیماری دهنده شکل حادنشان

شکل  شده با جلبک و شاهد را در های میگوهای تغذیهدر نمونه ویروس

 باشد.می هانمونه در این ویروس که بیانگر وجود توان مشاهده نمودمی 2

جلبک میزان بقا در تیمارهای مختلف تغذیه شده با  :بقا یزانم

و شکل  2جدول  براساس شده با ویروس و مواجهه گراسیالریا کورتیکاتا

 و 100± 00/0 میزانبه T3و  T1ترین میزان بقا در تیمارهای بیش 3

 میزانبه T4و  T2ترین در تیمارهای ترتیب و کمبه 88/0±33/98

آمده نشان  دستهباشد. نتایج بترتیب میبه 00/0±00/0 و ±5/22 5/0

که  T2دهد که مصرف جلبک باعث شده است که میگوهای تیمار می

که جلبک مصرف  T4در مواجهه با ویروس بوده در مقایسه با تیمار 

خود  بازماندگی از %5/22میزان شده به اند ولی با ویروس مواجههنکرده

کند که جلبک باعث ارتقا ایمنی میگو نشان دهد و این نتیجه تایید می

 و افزایش بازماندگی شده است.

      

 
درصد بازماندگی میگوهای پاسفید بررسی از حاصل  : نتایج2جدول 

 .(>05/0P)دار بین تیمارهای مختلف آزمایشی است یمعنخطای استاندارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف ±)میانگین

 

میگوهای تغذیه  شناسیبراساس مطالعات آسیب شناسی:آسیب       

و مواجهه شده با ویروس لکه سفید  گراسیالریا کورتیکاتاشده با جلبک 

ها ای در آنهای مختلف آلودگی را نشان داده و تغییرات یاختهدر اندام

های یاخته شود،مشاهده می 3 شکل در گونه کههمان گردد.مشاهده می

ای و هیپرتروفی های داخل یاختهدر معده دارای گنجیدگیتلیال اپی

 .دنباشای مییاخته

تلیوم اپی و لنفاوی آبشش، هایبافت شناسیآسیب بررسی چنینهم       

وضوح قابل دیدن ها بهدر میگوهای تغذیه شده با جلبک گنجیدگی

ترتیب بافت عضله به  10و  9های (. در شکل8الی  5های )شکل است

میگو تغذیه شده با جلبک و نیز واکوئله شدن هپاتوپانکراس در میگوی 

 شود.مواجهه شده با ویروس لکه سفید با تغذیه معمولی مشاهده می

 

 

 

 
 گراسیالریاهای میگوهای تغذیه شده با در نمونه PCR: نتایج 2شکل

)شاهد مثبت(.  +C)شاهد منفی(،  -C)نشانگر(،   M،(G/V) کورتیکاتا

 میگوهای تغذیه شده با جلبک دارای ویروس بوده و باندهای تشکیل

 باشد.دهنده شکل حاد بیماری میشده نشان
 

روز                                                    

  تیمار

1 3 9 18 25 

T1  )جلبک( a00/0±100 b00/0±100 c00/0±100 c00/0±100 a00/0±100 

T2  )جلبک/ویروس( a00/0±100 b05/0±5/98 b1±85 b1±57 b5/0±5/22 

T3 )شاهد( a00/0±100 b00/0±100 c00/0±100 c00/0±100 a88/0±33/98 

T4  )شاهد/ویروس( a00/0±100 a05/0±5/96 a2±80 a5/2±5/45 00/0±00/0 
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قبل و  شاهد و جلبک، آزمایشی تیمار : مقایسه درصد بازماندگی در3شکل 

 ویروس با پس از مواجهه

ای )پیکان( در های یاختهتلیوم در معده که گنجیدگیمشاهده اپی :4شکل 

دهد را نشان می گراسیالریا کورتیکاتامیگوهای تغذیه شده با جلبک 
.H&E/Pheoxin. X:400 

  

  
وجود آمده در آبشش میگوی تغذیه شده با جلبک ههای ب: گنجیدگی5شکل 

 H&E/Pheoxin. X:400.)پیکان( . 

تر نسبت به تیمار های کمغده لنفاوی میگوی شاهد، تراکم سلول: 6شکل 

 (200X) جلبک قابل مشاهده است
  

  
ها قابل : غده لنفاوی میگوی تغذیه شده با جلبک، تراکم سلول7شکل 

 (200X) مشاهده است

تلیوم روده میگوی تغذیه وجود آمده در بافت اپیههای ب: گنجیدگی 8شکل

 H&E/Pheoxin. X:400.شده با جلبک )پیکان( . 
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 بحث 

های پرورش میگوی سفید غربی عبارت است از ترین چالشمهم       

ها، قیمت غذا، قیمت جهانی میگو، کیفیت تخم و بهداشت و بیماری

محصوالت  کیفی کنترل بیماری، ازعاری  الرو، دسترسی به مولدین پست

ی، یشیمیا ها و موادپادزیسوخت، ممنوعیت استفاده از  تولیدی، قیمت

های زیست محیطی و زیرساختارها که هرکدام دارای تاثیرات موضوع

ترین موضوع بهداشت در این میان مهم مختلفی بر تولید میگو دارند.

)بیماری لکه  های میگوها بوده و سالیانه از ناحیه بیماریبیماری و

که رقمی  رودمی از میگوی تولیدی در دنیا از بین %30بالغ بر  سفید(

شود. در میان میلیارد دالر به این صنعت خسارت وارد می 6معادل 

های ویروسی میگو بیماری لکه سفید خسارت زیادی به مزارع بیماری

ری خسارت دهندگان از بابت این بیماپرورشی وارد نموده و پرورش

که این بیماری بروز نمود  1992از سال . اندسنگینی متحمل شده

موجب تلفات بسیار زیادی در مزارع پرورش میگو در سراسر جهان 

گردید. طی دو دهه، این بیماری به کلیه مناطق دنیا گسترش یافت و 

 دهندگان میگو وارد نمود.بالغ بر میلیاردها دالر خسارت به پرورش

های ایمنی جهت پیشگیری از این بیماری با اعمال شیوهاکنون هم

زیستی از قبیل ضدعفونی کردن مزارع و آب، جلوگیری از ورود 

سازی استخرهای حاملین و ناقلین ویروس به مزارع پرورشی و ذخیره

پرورشی با میگوها و پست الروهای عاری از بیماری موجب کاهش 

ها در مزارع عمال این شیوهاند. اخطرات ناشی از این بیماری شده

ها ترین روشپرورشی موجب افزایش تولید نیز گردیده است. از مهم

، استفاده از (SPF)توان به استفاده از میگوی عاری از بیماری می

ایمنی  هایروش اعمال ،(Immunostimulate) ایمنی دستگاه هایمحرك

و واکسیناسیون اشاره داشت. استفاده از واکسن  (Biosecurity) زیستی

ای تاکنون ایمنی خاطره دستگاهدلیل نداشتن هپایدار و موثر در میگو ب

ها برای بهترین روش آمیز نبوده است و یکی ازطور کامل موفقیتهب

 دستگاههای پیشگیری از بیماری لکه سفید استفاده از تحریک کننده

توان ایمنی میگو می دستگاههای بین محركباشد. در ایمنی میگو می

این  مخمرها اشاره داشت. در و ییبه استفاده از عصاره گیاهان دریا

 گراسیالریا کورتیکاتای یرات استفاده از عصاره گیاه دریااثتحقیق 
(G. corticata) قرار  مورد بررسی در پیشگیری از بیماری لکه سفید

گرفته است. براساس نتایج حاصله میگوهای تغذیه شده با عصاره 

مواجهه با ویروس لکه سفید در مقایسه با میگوهای تغذیه  درجلبک 

 داریمعنی طوربه ویروس با مواجهه در عصاره بدون تجاری یابا غذ شده

(05/0(p< های چنین گنجیدگیبودند. همتری برخوردار از بقا بیش

های هپاتوپانکراس، آبشش، معده و روده در در بافتای داخل یاخته

میگوهایی که از جلبک تغذیه کرده بودند نسبت به میگوهایی که از 

گر آن . این موضوع بیانتر بودمراتب کمجلبک تغذیه نکرده بودند به

ی تدارای قدرت محافظ گراسیالریا کورتیکاتاکه عصاره جلبک  است

نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیق  است.در برابر ویروس لکه سفید 

 گراسیالریاکه از جلبک   (2011)و همکاران   Linانجام گرفته توسط

برای محافظت در برابر ویروس لکه  (G. tenuistipitate) تنیستیپیتا

شباهت داشته و موجب بقا  ندسفید در میگوی پا سفید استفاده نمود

ای در و کاهش گنجیدگی داخل یاخته ایمنیعوامل تر و افزایش بیش

و همکاران  Seyedmortezaei گردد.در میگو می بافت هپاتوپانکراس

آبشش، کوتیکول  هایدر بافت را اییاخته های داخلگنجیدگی (2012)

و هپاتوپانکراس میگوی وانامی آلوده به بیماری لکه سفید در مزارع 

( نیز 1389و همکاران )پرورشی چوئبده آبادان گزارش کردند. بصیر 

واکوئله شدن بافت هپاتوپانکراس را در میگوی وانامی آلوده به بیماری 

( نیز نکروز 2017) و همکاران Ahmadلکه سفید مشاهده کردند. 

های هپاتوپانکراس، نکروز المالهای ثانویه و التهاب و هیپرتروفی یاخته

می آلوده به ای در میگوی واناهای داخل یاختهناشی از گنجیدگی

 Balasubramanianچنین همرا گزارش کرده است. ویروس لکه سفید 

ی بر علیه ویروس لکه سفید یاز بیست جلبک دریا (،2007) و همکاران

 ,Aegle marmelosاستفاده و مشاهده نمودند که پنج جلبک شامل

Cynodon dactylon, Lantana camara,Momordica charantia  و 
Phyllanthus amarus مطالعات . باشنددارای خاصیت ضدویروسی می

ی دارای خاصیت زیادی در یدهند که گیاهان دریامختلف نشان می

دلیل داشتن ترکیباتی ازجمله هها بوده و این خاصیت ببا ویروس همقابل

وئیدها نها و کارتها، بروموفنلها، فالونیدها، فنلساکاریدها، تاننپلی

 ،Rodríguez-Bernaldo de Quirós ؛Rajasekar، 2012) باشدمی

استخراج  دانیفوکوئ یگزارش استفاده خوراک کیبراساس  (.2010

 یها گویم یدر غذا Sargassum polycystum یاشده از جلبک قهوه

بر  WSSVتواند سبب کاهش اثر یم یگرم 12-15و  یگرم 8-5

 .(Chotigeat ،2004) گردد( Penaeus monodon) اهیس یببر یگویم

دادند مشاهده  انجام (2014) و همکاران Wongprasertکه  یامطالعه در

 یشریف ایالریگراسنمودند که سولفوگاالکتان استخراج شده از جلبک 
ژن سازنده  ریمونودون و کاهش تکث یگویسبب کاهش تلفات در م

کند این نتایج بیان می. شودیم دیلکه سف روسیدر و VP28 نیپروتئ

لبک جمختلفی ممکن است در خاصیت ضدویروسی  سازوکارهایکه 

های ترین راهکه مهمنقش داشته باشند. اول این گراسیالریا کورتیکاتا

ی، آبشش یهای اپتلیال روده جلویاختهسفید به میگو  ورود ویروس لکه

 (Di Leonardo ،2005) و روده میانی( Chang ،1996) و کوتیکول

ساکارید موجود در جلبک سد که ترکیبات پلیرنظر میبه باشد.می

با ویروس لکه سفید رقابت نموده و در این رقابت  گراسیالریا کورتیکاتا

های میگو گردد. دومین روش ممکن این یاختهتواند وارد ویروس نمی

وسیله ههای میگو ممکن است بیاختهسطح های است که گیرنده

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.129579   
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پوشیده شده و اجازه ندهد که  گراسیالریاترکیبات موجود در جلبگ 

 و همکاران Verbruggenهای میگو بچسبند. یاختهها به سطح ویروس

 بریدرون اند که ویروس لکه سفید از طریقنموده (، گزارش2016)

های یاختههای پروتئینی کالترین وارد واسطه واکنشو به (اندوسیتوز)

 هایاختههای سطح گیرندهشود. براساس این مدل ویروس به میگو می

 با واسطه کالترین بریدرون و سپس براساس شبکه متصل

endocytosis) (Clathrin dependent  نوع این .شودمی هایاختهوارد 

 کهنانومتر  1 تقریبی قطر با کوچک هایوزیکول واسطه با بریدرون از

 د.گیرمی صورت اند،شده پوشیده کالترین سیتوپالسمی پروتئین توسط

 هاآن برای که شوند یاخته وارد توانندمی طریق این به هاییمولکول

 هاییگیرنده یاخته سطح در. داشته باشد وجود گیرنده یاخته سطح در

 .باشندمی یاخته به ورودی ماده مکمل فضایی شکل لحاظ از که دارد وجود

 واسطه با (اندوسیتوز) بریدرون طریق از که ایهر ماده برای واقع در

 وجود یاخته سطح روی بر گیرنده  نوع یک شوند،می سلول وارد گیرنده

 همین به اتصال طریق از را یاخته به ورود برای گام مواد اولین این. دارد

گیرنده  زیر در لیگاند، به گیرنده اتصال از بعد .کنندمی طی هاگیرنده

، Verbruggen) گیردمی شکل کالترین نام به پروتئینی ساختار یک

سفید  رود ویرس لکهوهای موثر در ترین پروتئینیکی از مهم .(2016

  (،2013و همکاران ) Wang باشد. براساس گزارشمی VP28پروتئین 

 pattern recognized receptor گیرندهی یالگوی شناسا 11تاکنون 

)SPRR( یکی از این  .در میگو شناسائی شده استPRR  نام بهمهم

شود. باند می VP28است که با پروتئین  (C-type lectins) ینلکتسی

بوده که  هایاختهلکتین دارای یک یا دو محل باند شدن در سطح سی

باشد. در مواقعی که جلبک ها نیز بسیار حساس میبه کربوهیدرات

لکتین باند محل سی ها بهشود کربوهیدراتمی به میگو داده گراسیالریا

شده و به این طریق مانع  وس لکه سفیدروی VP28و مانع از چسبیدن 

شوند. مطالعات صورت گرفته قبلی نیز تایید ی ویروس مییبیماریزا

های جلبک شامل و فوکوئیدان کربوهیدرات حاوی هایکه جلبک کندمی

عصاره  ،Sargassum wightiiجلبک  ،Sargassum polycystumی اهقهو

  Gracilaria fisheriو جلبک  Gracilaria tenuistipitataجلبک قرمز 

رسد نظر میسفید شده و به توانند موجب کاهش تلفات ویروس لکهمی

های جلبک شبیه سایر تحقیق شده در این استفاده جلبک عمل کار و ساز

 ،Sirirustananun ؛Immanuel،2012) باشدمی گراسیالریا خانواده

توان اعالم نمود که یدر بحث کلی م(. Wongprasert ،2014؛ 2011

دارای مقاومت  گراسیالریا کورتیکاتامیگوهای تغذیه شده با جلبک 

های داخل تری به ویروس لکه سفید دارد و میزان گنجیدگیبیش

دارای بقا  شود و عالوه بر آنها دیده میتری در بافتای کمیاخته

بوده و میزان بقا در میگوهای  مثبت وه کنترلتری نسبت به گربیش

 باشد. تر میها بیشمواجهه با ویروس تخفیف حدت یافته از سایر گروه
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Abstract 
 White spot disease (WSD) is one of the shrimp lethal viral diseases that causes heavy 

losses on all shrimp of Penaeid family. In this study comparison of histopathological effects of 

Red algae Gracillaria corticata dietary in shrimp challenged to white spot syndrome virus was 

investigated. For this aim 1200 SPF white leg shrimp (L. vannamei) sub adult with average 

weight of 10±1.02 g was collected and divided to four groups. The first group (T1) fed G. 

corticata powder was mixed with shrimp feed (2 g/Kg), second group (T2) fed G. corticata (2 g/ 

Kg) and after 14 days injected with WSSV and all groups maintained for 25 days, third group 

(T3) fed with commercial pellet and fourth group fed with commercial pellet and then injected 

with WSSV and all group maintained for 25 days. For histopathology survey, the samples of 

gills, hepatopancreas, lymphoid tissue, stomach and gut were fixed in davidson solution. Tissues 

were embedded in paraffin wax, sectioned at 5µm and stained with hematoxylin-floxin eosin. 

The histopathology results indicated that samples fed with algae and positive control in the face 

of white spot syndrome virus were inclusion body cells observed in gills, stomach, gut and 

hepatopancreas.  Survival rate in T2 group was higher and significantly different (P<0.05) from 

T4.  
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