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چکیده
امروزه با توجه به اهمیت آنتیاکسیدانهای طبیعی در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و نیز سرطانها ،گرایش به استفاده از ترکیبات
طبیعی زیست فعال افزایش یافته است .این تحقیق ،بر روی  220عدد میگو رودخانهای شرق جمعآوری شده طی بهار سال  1394از آبهای
دریای خزر صورت گرفت .جمعآوری همولنف از جنسهای نر و ماده بهصورت مجزا بهکمک سرنگ انسولین از ناحیه شکمی انجام شد .پس از
جداسازی پروتئینها ،فعالیت ضدباکتریایی آنها بهروش انتشار چاهک در آگار بر روی  5سویه باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
خواص آنتیاکسیدانی آن نیز به روشهای مهار رادیکالهای  ،DPPHهیدروکسیل ،پراکسید هیدروژن و قدرت احیاکنندگی اندازهگیری گردید.
بیشترین و کمترین هاله بازدارندگی با قطرهای 18/27±0/2و  10±0/14میلیمتر در کشت باکتریهای  Vibrio cholerae ogavaو
 Escherichia coliمشاهده شد .اثر ضدباکتریایی همولنف بر علیه سویههای باکتریهای مورد مطالعه اختالف معنیداری را نشان دادند
( .)p<0/05بیشترین فعالیت مهاری رادیکالهای  ، DPPHهیدروکسیل و نیز قدرت کاهندگی برای همولنف جنس نر در غلظت 100
میکروگرم بر میلیلیتر بهترتیب برابر با  57/6 ،88/2و  29/2درصد بهدست آمد و کمترین فعالیت مهاری رادیکالهای آزاد در همولنف جنس
ماده ثیت گردید بهطوریکه اختالف معنیداری در میزان فعالیت مهاری  DPPHو قدرت کاهندگی در دو جنس نر و ماده با یکدیگر مشاهده
شد ( .)p>0/05نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پروتئینهای همولنف از توانایی مهار رادیکالی و آنتیباکتریایی مناسبی برخوردارند و در صورت
کار آزمایی بالینی میتواند جهت مصارف دارویی و مکمل غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
کلمات کلیدی :همولنف ،انتشار از دیسک ،رادیکال  ،DPPHقدرت کاهندگی
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مقدمه
در سالهای اخیر توجه زیادی به مطالعه ترکیبات طبیعی و
کاربرد دارویی آنها شده است .در بین بیمهرگان ،سختپوستان از
پتانسیل باالیی جهت دستیابی به مواد طبیعی با ویژگیهای درمانی
برخوردارند ( Youqinو همکاران2016 ،؛  Kimو همکاران)2007 ،
چنانکه در بسیاری از مطالعات انجام شده تاکنون ،خواص ضدمیکروبی،
آنتیاکسیدانی و ضد سرطانی آنها شناسایی شده است ( Kiranو
همکاران2014 ،؛  Tincuو  .)2004 ،Taylorبا اینحال هنوز تحقیقات
درخصوص مواد طبیعی استخراج شده و اثرات سالمت آنها جهت
تعیین خواص ترکیبات ناشناخته جدید و اثرات سالمت آنها در حال
انجام است .پپتیدهای ضدمیکروبی((AMPs:Anti-microbial peptides
از اجزای اصلی سیستم دفاعی ذاتی بسیاری از بیمهرگان از قبیل
سختپوستان میباشند که نقش مهمی در حفاظت آنها در برابر هجوم
میکروبها دارند ( Zhaoو همکاران .)2016 ،همولنف سختپوستان،
حاوی پپتیدهای ضدمیکروبی قوی در برابر باکتریهای بیماریزای
انسانی است .این پروتئینها نقش مهمی در مهار رادیکالها ،فعالیت
آنیون سوپراکسید دسموتاز ،مالنیزه شدن ( )Melanisationفاگوستیوز
و فعالیت کشندگی سلول بهعهده دارند ( Tincuو .)2004 ،Taylor
در سختپوستان حذف میکروارگانیسمهای مهاجم از سیستم گردش
خون توسط هموسیتها (از طریق فاگوستیوز و در نهایت با کشتن
مولکولهای سلولی) و بهوسیله فاکتورهای ضدمیکروبی محلول در
پالسما انجام شده است ( Smithو .)2001 ،Chisholm
شناسائی پپتیدهای خطی و حلقوی با خواص سیتوتوکسیک،
ضدمیکروبی و مسدودکنندههای کانال یونی و فعالیتهای آنتی
اکسیدانی از موجودات دریایی رو به افزایش میباشد ( Youqinو
همکاران )2016 ،مطالعات زیادی درخصوص اهمیت پپتیدهای
ضدمیکروبی بهعنوان ترکیباتی با خواص ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانی
و سیتوکسیک در سیستم دفاعی سختپوستان وجود دارد
( Soundarapandianو همکاران2014 ،؛  Smithو )2001، Chisholm
بهطوریکه فعالیت ضدباکتری و آنتیاکسیدانی در پالسما و هپاتوپانکراس
گونه  Veeruraj( Hemarus americanusو همکاران )2008 ،و
پروتئینهای هموسیت در خرچنگ ساحلی Carsinus maenas
مشاهده شده است ( Rameshkurmarو  .)2009 ،Aravindhanامروزه
گسترش بیماریهای مرتبط با رادیکالهای آزاد عوارض نامطلوبی را
بهدنبال داشته که میتواند منجر به بروز بیماریهایی مانند سرطان
شوند ( Sumalathaو همکاران .)2016 ،دستیابی به منابع جدید
طبیعی آنتیاکسیدانی به جهت امنیت باالتر آنها نسبت به ترکیبات
سنتتزی همواره مورد توجه بوده است .میگوها عالوه بر مصرف غدایی
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انسان ،دارای ترکیبات زیست فعال با خواص متفاوت بیولوژیک نظیر
خواص آنتیاکسیدانی هستند .میگوی رودخانهای شرق M. nipponense
در بسیاری از رودخانهها و تاالبهای شمالشرق و غرب کشور یافت
میشود .این گونه از جمعیت مناسبی در سواحل جنوبی دریای خزر
بهویژه در تاالب انزلی نیز برخوردار است ( De'Graveو ،Chane
 .)2006میگوی رودخانهای علیرغم برخورداری از اندازه کوچک ،به
لحاظ داشتن رشد سریع در مرحله الروی نسبت به میگوی
 Macrobrachium rosenbergiiو تحمل دمای پایین در فصل زمستان،
گونه مناسبی جهت آبزیپروری در آبهای لبشور ،کم شور و شیرین
بهشمار میرود (نویریان و همکاران .)1393 ،از آنجاییکه تاکنون
مطالعهای بر روی شناسایی ویژگیهای زیست فعالی پروتیئنهای
همولنف آن در دست نمیباشد و در گزارشهای علمی ،اطالعات
جامعی درخصوص ویژگیهای ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی این
پروتئینها وجود ندارد ،لذا این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی
خواص مهار رادیکال آزاد با ویژگیهای مختلف آنتیاکسیدانی
پروتئینهای همولنف در دو جنس نر و ماده میگوی رودخانهای شرق
انجام شد .همچنین فعالیت ضدمیکروبی این پروتئینها در برابر برخی
از باکتریهای بیماریزا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه میگو :در این مطالعه  220قطعه از میگوی رودخانهای ظاهرا
سالم با طول تقریبی  4/7±0/12سانتیمتر و میانگین وزنی  2/8±0/1گرم
طی بهار سال  94از تاالب انزلی به کمک تله تاشو صید گردید .نمونهها
به آزمایشگاه بیولوژی مرکز آموزش شیالت میرزا کوچک خان در رشت
منتقل شدند و در داخل مخزن با هوادهی کامل نگهداری گردیدند.
جمعآوری همولنف و جداسازی پروتیئن :همولنف توسط
سرنگ انسولین با سر سوزن شماره  26از سینوس شکمی میگوها ،به
تفکیک جنسیت جمعآوری گردیده و در میکروتیوبهایی که حاوی
بافر سیترات سدیم با  pHبرابر  4/6بودند ،منتقل شدند .سپس سانتریفیوژ
نمونهها در  10هزار  rpmبهمدت  10دقیقه در دمای  4ْ Cانجام گرفت.
مایعرویی بهدست آمده ،جمعآوری شده و جهت آنالیزهای بعدی در
درجه حرارت  4ْ Cنگهداری گردید .بهمنظورجداسازی پروتئینهای
همولنف ،ابتدا به آنها آمونیم سولفات  75درصد افزوده گردید .سپس
نمونهها در 15هزار  rpmدر دمای  4ْ Cدر بهمدت  20دقیقه سانتریفیوژ
شدند سوسپانسیونی از رسوب بهدست آمده توسط نمک بافر استات
( 50میلیموالر با  )pH=5تهیه گردید ( Hajirasouliو .)2014 ،Pazooki
مقدار پروتئین محلول بهروش برادفورد بهکمک استاندارد سرم
آلبومین گاوی تعیین گردید (.) 1976،Bradford
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تهیه سویههای میکروبی استاندارد :خواص ضدمیکروبی

فارلند اضافه شد .در نهایت لولههای تلقیح شده برای  24ساعت در
دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند .آخرین لولهای که در آن هیچ
کدورتی مشاهده نشد بهعنوان  MICدرنظر گرفته شد .جهت تعیین مقدار
 ،MBCاز تمامی لولههایی که در آنها عدم رشد مشاهده شده بود ،مقدار
معینی بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد .محیط
کشتهای تلقیح شده بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد
انکوبه شدند .سپس کمترین غلظتی از پروتیئن همولنف که در آن رشد
باکتری مشاهده نشد بهعنوان حداقل غلظت کشندگی درنظر گرفته شد.

آگار :فعالیت ضدباکتریایی پروتیئنهای همولنف با روش انتشار

تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی کل :فعالیت آنتیاکسیدانی کل
پروتئین همولنف براساس روش  Prietoو همکاران ( )1999تعیین شد.
برای تهیه معرف آنتیاکسیدانی محلولی با مخلوط واکنش  7/45میلیلیتر
اسیدسولفوریک  0/6موالر 0/1 ،گرم سولفات سدیم و  1/23گرم مولبیدات
آمونیم که به حجم نهایی  250میلیلیتر با آب مقطر رسانده شده بود،
آماده گردید 0/1 .میلیلیتر از همولنف (جنسهای نر و ماده) با
غلظتهای مختلف ( 80،60،40،20و  100میکرولیتر) توسط معرف
آنتیاکسیدانی تهیه شده به حجم  1میلیلیتر رسانده گردید .بالنک
شامل آب مقطر واسید گالیک بهعنوان استاندارد استفاده شد .میزان
جذب در طول موج  695نانومتر قرائت گردید و فعالیت آنتیاکسیدانی
کل بر حسب درصد با توجه به افزایش جذب نمونهها گزارش گردید.

پروتئینهای همولنف روی  5سویه باکتریایی ازجملهStaphylococcus

،Bacillus subtilis (ATCC 465) ،(ATCC 25923) aureus
)Klebsiella pneumonia ،Escherichia coli (ATCC 25922
) (ATCC 10031و ) Vibrio cholerae ogava (ATCC14035مورد
بررسی قرار گرفت .کشتهای خالص این باکتریها از مرکز پژوهشهای
علمی صنعتی ایران تهیه و تا زمان مطالعه در دمای یخچال نگهداری شد.
بررسی فعالیت ضدباکتریایی بهروش انتشار چاهک در
دیسک انجام شد ( Chodsangو همکاران2012 ،؛  Baureو همکاران،
 .) 1996روز قبل از انجام آزمایش ،از کشت مادر هر یک از باکتریها،
مقداری به محیط مولر هینتون برات ( )muller- hinton- Brothافزوده
گردید و بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در انکوباتور
نگهداری شدند .سوسپانسیونی باکتریها با غلظت  0/5مک فارلند.
( )1/5 ×108در نرمالین سالین  85درصد تهیه گردیده و توسط سواب
کتان استریل بهصورت چمنی در پلیت حاوی محیط کشت مولر
هینتون کشت داده شدند .بالفاصله دیسکهای استریل توسط پنس
استریل شده بر روی پلیتها با فاصله مناسب از دیواره و از یکدیگر
قرار داده شدند 20 .میکرولیتر همولنف (با غلظت  50میکروگرم بر
میلیلیتر) توسط سمپلر روی دیسکها ریخته شد .از دیسکهای
آماده آنتیبیوتیک آموکسیسیلین ( 25میکروگرم/دیسک) و
جنتامایسین ( 10میکروگرم/دیسک) بهعنوان کنترل مثبت استفاده
شد .پلیتها بهصورت وارونه در دمای  35 -37درجه سانتیگراد به
مدت  24ساعت انکوبه شدند ناحیه مهار شد (هاله عدم رشد) باکتری
توسط کولیس ورینه با دقت اندازهگیری شدند.
اندازهگیری حداقل غلظت مهارکنندگی

( Minimum

 )inhibitory concentration: MICوحداقل غلظت کشندگی
( :)Minium bacteridal concentration: MBCبا استفاده از روش
رقت لولهای ،حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی
پروتیئن همولنف در هر دو جنس نر و ماده میگو تعیین گردید (Rios
و همکاران .)1988 ،برای هر غلظت و هر باکتری از یک سری لوله
آزمایش  9تایی استفاده شد (یک لوله برای کنترل مثبت ،یک لوله
برای کنترل منفی و  7لوله باقیمانده برای تهیه رقتهای مختلف).
ابتدا  9میلیلیتر محلول نوترینت براث به لولهها اضافه شد و استریل
گردید .یک میلیلیتر از پروتیئن همولنف به لوله اول اضافه شد و پس
از هموژن کردن 1 ،میلیلیتر از محلول هموژن به لوله دوم اضافه شد
و تا لوله هفتم ادامه یافت .به تمام لولهها بهجز کنترل مثبت (محیط
و همولنف) 10 ،میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی معادل نیم مک

تعیین مقدار مهار رادیکال پراکسید هیدروژن :میزان قدرت
مهار رادیکال پراکسید هیدروژن با روش  Govindarajanو همکاران
( )2003تعیین گردید .ابتدا محلول پراکسید هیدروژن  10میلیموالر
توسط بافر نمکی فسفات ( ( PBSبا  pHبرابر  7/4تهیه شد 1 .میلیلیتر
از همولنف (جنسهای نر و ماده) باغلظتهای مختلف (80،60،40،20
و  100میکروگرم برلیتر) با  2میلیلیتر از محلول پراکسید هیدروژن
مخلوط گردید .اسید اسکوربیک بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
جذب نمونه در طول موج  230نانومتر توسط اسپکتروفتومتر
 )Jenwey, UK) UU-visibleدر حضور بالنک (فاقد هیدروژن پراکسید)
پس از  10دقیقه نگهداری در دمای ْ 37قرائت شد درصد پراکسید
هیدروژن مهار شده از رابطه ( )1محاسبه گردید:
 =)A0-A1/A0)×100درصد مهاری H2O2
رابطه ()1
که درآن  A0میزان جذب کنترل A1 ،میزان جذب نمونه میباشد.
تعیین فعالیت مهار رادیکال هیدروکسیل :فعالیت مهار
رادیکال هیدروکسیل توسط روش  Chungو همکاران ()1997
اندازهگیری شد 2 .میلیلیتر از همولنف با غلظتهای مختلف
( 80،60،40،20و  100میکروگرم برلیتر در بافر فسفات  0/1موالر با
 pHبرابر  )7/4به مخلوط واکنشی که شامل  2میلیلیتر از سولفات
آهن  7آبه ) (FeSO4, 7H2Oبا موالریته  10میلیموالر 0/2 ،میلیلیتر
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 10( EDTAمیلیموالر) و  0/2میلیلیتر داکسی ریبوز ( 10میلیموالر)
افزوده شد .حجم نهایی واکنش توسط بافر فسفات به  4/8میلیلیتر
رسانده شده و سپس  0/2میلیموالر پراکسید هیدروژن ( 10میلیموالر)
به آن افزوده گردید .پس از نگهداری بهمدت  4ساعت در تاریکی1 ،
میلیلیتر تریکلرواستیک اسید  2/8درصد بههمراه تیوباربیتوریک
اسید  1درصد افزوده شده در حمام آب جوش بهمدت  10دقیقه قرار
گرفت .میزان جذب در طول موج  532نانومتر قرائت گردید و میزان
مهار رادیکال هیدروکسیل از رابطه ( )2تعیین شد:
رابطه ( =)A0-A1/A0)×100 )2درصد مهاری رادیکال هیدروکسیل
که درآن  A0میزان جذب کنترل A1 ،میزان جذب نمونه میباشد .از
اسید اسکوربیک بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
تعیین فعالیت مهار ردیکال آزاد  :DPPHسنجش فعالیت
(1- diphenyl 1-2- Picrylhydrazyl) DPPH

مهار رادیکالهای آزاد
 DPPHبهروش  Shimadaو همکاران ( )1992انجام گرفت .محلول
 DPPHبا غلظت  0/1میلیموالر در اتانل تهیه گردید 1 .میلیلیتر از
همولنف با غلظتهای بین  20تا  100میکروگرم بر لیتر با  1میلیلیتر
از محلول  DPPHمخلوط گردید .مخلوط در تاریکی بهمدت  30دقیقه
در  25درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از  30دقیقه میزان جذب در
طول موج  517نانومتر توسط اسپکتروفتومتر قرائت گردید.
الزم به ذکر است که درکنترل ،اتانول بهجای همولنف و در
بالنک ،محلول  0/1 DPPHمیلیموالر اتانولی استفاده شد .در نهایت،
درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHطبق رابطه ( )3محاسبه گردید:
 =1-(As-A0/A)×100درصد مهار رادیکال آزادDPPH
رابطه ()3
که در آن  Asجذب همولنفA0 ،جذب بالنک و  Aجذب کنترل
میباشد .از اسید گالیک بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
آنالیز آماری :جهت آنالیز دادهها از برنامه  SPSSویرایش 19
استفاده گردید .در ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون (گلموگروف
اسمیرنوف) تست گردید بهدلیل نرمال بودن توزیع دادهها ،از آنالیز
واریانس یکطرفه ) (One-way ANOVAبرای مقایسه میانگین مقادیر
خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی استفاده شد .جهت جداسازی
گروههای همگن از آزمون توکی در سطح آزمون  %5و نرمافزار Excel
 2010برای پردازش دادهها و رسم نمودارها استفاده گردید.

نتایج
بررسی فعالیت ضدباکتریایی بهروش انتشار چاهک در
آگار :نتایج حاصل از آزمایش نفوذ انتشاری پروتئینهای جدا شده از
همولنف دو جنس نر و ماده میگوی رودخانهای در جدول  1آورده
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شده است .پروتیئنهای همولنف میگوی رودخانهای در هر دو جنس
نر و ماده ،بیشترین قطر هاله عدم رشد را در برابر باکتریهای ویبریو
سروتایپ اگاوا ،باسیلوس سوبتلیس و استافیلوکوکوس اورئوس نشان
دادند .در حالیکه باکتریهای کلبسیال پنومونه و اشریشیا کلی به
پروتیئن همولنف مقاومتر بودهاند .آنالیز آماری نشاندهنده اختالف
معنیدار در سطح  5درصد بین هاله عدم رشد در همه باکتریها در
حضور همولنف و شاهد بود.
جدول :1میانگین قطر هاله عدم رشد پروتیئن همولنف جنسهای
نر و ماده میگوی رودخانهای ( )M. nipponenseبر میکروارگانیسمها
پروتیئن همولنف

پروتیئن همولنف

جنس نر

جنس ماده

باکتری
S. aureus
B. subtilis
E. coli
K. pneumoniae
V. cholerae ogava

(  50میکروگرم بر میلیلیتر )

(  50میکروگرم بر میلیلیتر)

16/17±0/2
16/54±0/38 bB
12/36±0/26 bC
13/18±0/15 bC
18/27±0/2 aA

14/28±0/34
15/45±0/76 bA
11/51±0/16 bC
12/43±0/37 bC
16/38±0/73 bA

aB

bB

(حروف غیرهمنام نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  95درصد است.
حروف کوچک اختالف در ردیف و حروف بزرگ اختالف در ستون را نشان میدهند)

در جدول  2میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری در اثر استفاده
از دیسکهای آنتیبیوتیک آموکسیسیلین و جنتامایسین بر روی
باکتریهای بیماریزای انسانی آورده شده است .طبق مقادیر استاندارد
موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و کلینیکی (Clinical and CLSI
 ،)Laboratory Standards Institute:میتوان بیان داشت که باکتریهای
استافیلوکوکوس ،باسیلوس سوتیلیس و کلبسیال پنومونه نسبت به
آنتیبیوتیک آموکسیسیلین حساس بودند .اما باکتریهای استافیلو
کوکوس ،اشریشیا کلی و ویبریو کلره آگاوا نسبت به آنتیبیوتیک
جنتامایسین مقاوم بودند.
روش رقت لولهای  MICو :MBCجدول  3حداقل غلظت
ممانعت کنندگی از رشد و حداقل غلظت کشندگی پروتیئن همولنف
در جنس نر و ماده میگوی رودخانهای را نشان میدهد .حداقل غلظت
ممانعت کنندگی و کشندگی مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس و
باسیلوس سابتیلیس بود .بیشترین میزان حداقل غلظت ممانعت
کنندگی از رشد مربوط به اشریشیا کلی بود و اثر کشندگی روی این
باکتری مشاهده نشد.
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جدول :2میانگین قطر هاله عدم رشد (برحسب میلیمتر) دیسکهای حاوی آنتیبیوتیکهای مختلف بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،
باسیلوس سوبتیلیس ،اشریشیا کلی ،کلبسیال پنومونه و ویبریو کلره آگاوا
دیسکهای

CLSI

باکتری

آنتیبیوتیک
آموکسیسیلین
( 25میکروگرم/دیسک)
جنتامایسین
( 10میکروگرم/دیسک)

S. aureus

B. subtilis

E.coli

K. pneumoniae

V.cholerae ogava

S

I

R

15/32±0/15a

18/62±0/25a

10/74±0/14c

16/56±0/1a

11/5±0/12c

≤14

12-13

≥11

11/15±0/25c

19/10±0/3a

8/30±0/34d

12/85±0/1b

7/76±0/1d

≤15

13-14

≥12

حروف کوچک غیرهمنام در هر ردیف تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  95درصد را نشان میدهد.

پراکسید هیدروژن حذف رادیکال هیدروکسیل و حذف رادیکالهای
آزاد  )DPPHاستفاده شد.

جدول :3حداقل غلظت ممانعتکنندگی از رشد وحداقل غلظتکشندگی
پروتیئن همولنف در جنسهای نر و ماده میگوی رودخانهای

باکتری

پروتیئن همولنف

پروتیئن همولنف

(جنس نر)

(جنس ماده)

MIC

MIC

MBC

فعالیت آنتیاکسیدانی کل :بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی
کل در همولنف جنس نر با میزان  37درصد در غلظت  100میکروگرم
بر میلیلیتر و کمترین مقدار آن حدود  %12/1در غلظت  20میکروگرم
بر میلیلیتر از همولنف جنس ماده مشاهده گردید (شکل  .)1اختالف
معنیداری در میزان فعالیت آنتیاکسیدانی کل همولنف در دو جنس
و نیز با اسیدگالیک (شاهد) در غلظتهای مختلف ثبت گردید (.)P<0/05

MBC

(میکروگرم/میلیلیتر)
10
5
40
20
10

S. aureus
B. subtilis
E.coli
K. pneumoniae
V.cholerae ogava

10
30

10
20
20

5
10
20
10
10

قدرت احیاءکنندگی :قدرت احیاءکنندگی غلظتهای مختلف
همولنف در دو جنس نر و ماده میگوی رودخانهای در شکل  2آورده
شده است .در این سنجش قدرت احیای کلرید آهن سه ظرفیتی به
کلرید آهن دو ظرفیتی اندازهگیری میشود .همولنف در جنس نر از
قدرت احیاکنندگی بیشتری نسبت به جنس ماده برخوردار میباشد.
اختالف معنیداری بین اسید اسکوربیک هر دو جنس مشاهده شد.
در غلظتهای مختلف در همولنف مشاهده شد (.)P<0/05

جهت ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی همولنف دو جنس نر و ماده
میگوی رودخانهای ( )M. nipponenseاز ویژگیهای آنتیاکسیدانی
مختلف (فعالیت آنتیاکسیدانی کل ،قدرت احیاکنندگی ،مهار رادیکال

e

e

e

نر
ماده

d1
C2

C

c1
C

B2

گالیک اسید

غلظت همولتف

c1

b1

100

۸0

۶0

۴0

a1
A1

فعالیت آنتی اکسیدانی کل ()%

d

d

100
۹0
۸0
۷0
۶0
50
۴0
30
20
10
0

20

)میکروگرم برمیلی لیتر(
شکل :1فعالیت آنتیاکسیدانی کل در غلظتهای مختلف همولنف جنسهای نر و ماده میگوی رودخانهای M.nipponense

اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین) ،حروف ناهمنام نماینده تفاوت میانگین در هر جنس در تیمارهای مختلف بوده و اعداد ناهمنام
نشاندهنده اختالف در جنسهای نر و ماده در هر تیمار است.
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f

f

f

f

f

e1
E2
d1
D2

c1

نر

C2

ماده

b1

اسکوربیک اسید

100

۶0

۸0

غلظت همولنف

a1

B2

A2

۴0

20

قدرت احیاکنندکی ()%

۴5
۴0
35
30
25
20
15
10
5
0

)(µg/ml

شکل :2قدرت احیاءکنندگی در غلظتهای مختلف همولنف جنسهای نر و ماده میگوی رودخانهای M.nipponense

اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین) ،حروف ناهمنام نماینده تفاوت میانگین در هر جنس در تیمارهای مختلف بوده و اعداد ناهمنام
نشاندهنده اختالف در جنسهای نر و ماده در هر تیمار است.

میزان مهار رادیکال هیدروکسیل :میزان فعالیت مهار
رادیکال هیدروکسیل توسط اسید اسکوربیک برابر با  81درصد بود
(شکل .)4در میزان این ویژگی آنتی اکسیدانی در بین همولنف جنس
نر و ماده در غلظتهای  20و  100میکروگرم بر میلیلیتر تفاوت
معنیداری مشاهده گردید (.)P<0/05

میزان مهار رادیکال پراکسید هیدروژن :تفاوت معنیداری
در میزان مهار رادیکال پراکسید هیدروژن در همولنف در دو جنس
نر و ماده در غلظتهای مختلف با شاهد مشاهده نگردید (.)P>0/05
همولنف در هر دو جنس از فعالیت مهار رادیکال پراکسید هیدروژن
نسبتا باالیی برخوردار بودند .اسیداسکوربیک نیز مهار رادیکال پراکسید
هیدروژن برابر  74درصد نشان داد (شکل .)3

۹0
aA

aA

aA
A1

a1

A1

a1

aA
A

a1

A1

a1

۷0
۶0
50

نر

۴0

ماده

30

اسکوربیک اسید

20
10

مهار رادیکال پراکسید هیدروژن ()%

A1

a1

aA

۸0

0
100

۸0

۶0
غلظت همولنف

۴0

20

)(µg/ml

شکل :3مهار رادیکال پراکسید هیدروژن در غلظتهای مختلف همولنف جنسهای نر و ماده میگوی رودخانهای M.nipponense

اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین) ،حروف ناهمنام نماینده تفاوت میانگین در هر جنس در تیمارهای مختلف بوده و
اعداد ناهمنام نشاندهنده اختالف در جنسهای نر و ماده در هر تیماراست.
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۸۴
e

e

۸3
fc

c1

c1

b1

B1
B2

نر

fc

B1

۸1

b1

۸0

B1
A2

ماده

۷۹
a1

۷۸

اسکوربیک اسید

۷۷
۷۶

مهار رادیکال هیدروکسیل ()%

۸2

۷5
۷۴
100

۶0

۸0
غلظت

شکل:۴

20

۴0

همولنف )(µg/ml

فعالیت مهار رادیکال هیدوکسیل در غلظتهای مختلف همولنف جنسهای نر و ماده میگوی رودخانهای M.nipponense

اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین) ،حروف ناهمنام نماینده تفاوت میانگین در هر جنس در تیمارهای مختلف بوده و اعداد ناهمنام
نشاندهنده اختالف در جنسهای نر و ماده در هر تیمار است.

در جنس ماده در غلظت  20میکروگرم کمترین مقدار درصد مهار
رادیکال  DDPHرا نشان داد ( شکل  .)5تفاوت معنیداری بین مقادیر
مختلف همولنف در دو جنس نر و ماده مشاهده شد ( .(P<0/05

میزان مهار رادیکال  :DDPHاز مقایسه بین غلظتهای مختلف
در دو جنس نر و ماده ،همولنف در جنس نر (غلظت  100میکروگرم
بر میلیلیتر) مقدار قابل توجهی رادیکال آزاد را مهار میکند و همولنف
b1 f

f

C2

BC2

b1

نر
ماده

A2

گالیک اسید

100

۸0

۶0

غلظت همولنف (g/ml)µ

۴0

مهار رادیکال آزاد )%(DPPH

B2

a1
A2

a1

a1

100
۹0
۸0
۷0
۶0
50
۴0
30
20
10
0

20

شکل :5فعالیت حذف رادیکالهای آزاد  DPPHدر غلظت های مختلف همولنف جنس های نر وماده میگوی رودخانه ای

M.nipponense

اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین) ،حروف ناهمنام نماینده تفاوت میانگین در هر جنس در تیمارهای مختلف بوده و اعداد ناهمنام
نشاندهنده اختالف در جنسهای نر و ماده در هر تیمار است.

بحث
سختپوستان ازجمله بیمهرگانی میباشند که غنی از پپتیدهای
فعال ،با خواص ضدباکتریایی ،آنتیاکسیدانی و درمانی بهشمار میروند

( Ravichandranو همکاران .)2010 ،در همولنف میگوی رودخانهای
 M.nipponenseدر هر دو جنس اثر ضدمیکروبی نسبتا باالیی در برابر
باکتریهای ویبریو سروتایپ اگاوا ،باسیلوس سابتلیس واستافیلوکوکوس
اورئوس مشاهده شد .این دادهها با مطالعات  Hoqو همکاران ()2013
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و  Maharaniو همکاران ( ،)2013شباهت داشت بهطوریکه آنها اثر
همولنف خرچنگ  Scylla serrataو  Doclea cravisرا بر رشد
استافیلوکوکوس بیشتر از اشریشیا کلی گزارش نمودند .فعالیت ضد
میکروبی همولنف را بر ضد سویههای استافیلوکوکوس ارئوس و
استرپتوکوکوس موتانس در میگو  Macrobrachium rosenbergiiنیز
مشاهده شده شده است ( Ravichandranو همکاران .)2010 ،براساس
مطالعات صورت گرفته تاکنون همولنف سختپوستان از فعالیت
ضدمیکروبی نسبتا باالیی در برابر بسیاری از باکتریایها و قارچهای
بیماریزا برخوردار بوده است که این عملکرد میتواند ناشی از برهم
کنش بین ترکیبات همولنف بهویژه پروتئینها با اسیدهای آمینه با
بارمثبت (کاتیوتی) دارای بار منفی سطح غشای سلولهای پاتوژن
باشد ( Anbuchezhianو همکاران .)2009 ،در مطالعه حاضر پروتئینهای
همولنف میگو آب شیرین خواص ضدمیکروبی قابل توجهی نسبت به
باکتریهای مورد آزمایش نشان دادند که این نتایج با تحقیقات انجام
شده بر روی همولنف میگو  Macrobrachium rosenbergiiمطابقت
داشته و باکتریها حساسیت مشابهی به سویههای باکتریایی نشان
دادند ( Ravichandranو همکاران  .)2010 ،اما در مطالعات Mahrani
و همکاران (  )2013خواص ضدمیکروبی همولنف خرچنگ عنکبوتی
) (Doclea cravisبرعلیه باکتریهای گرم مثبت کمتر از باکتریهای
گرم منفی گزارش شده است .بههر حال وجود غشای محافظ در اطراف
دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی میتواند منجر به حمایت باکتری
بهویژه بخشهای حساس داخلی آن در برابر ترکیبات ضدمیکروبی
گردد ( Hajirasouliو .)2014 ،Pazooki
در سالهای اخیر اهمیت ترکیبات ضداکسیدان در جلوگیری از
بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان ،التهابهای مزمن و نیز پیری
زودرس بهخوبی شناخته شده است .این ترکیبات قادر به حذف
رادیکالهای آزاد که منجر به تخریب سیستم زیستی میگردند،
هستند ( Govindarajaluو همکاران2016 ،؛  Soundarpandianو
همکاران .)2014 ،در مطالعه حاضر ترکیبات ضداکسیدانی در
همولنف میگو آب شیرین  M.nipponenseقادرند که مولیبدات شش
(  ( VIرا به مولیبدات پنج ) (Vتبدیل نمایند که اساس سنجش آنتی
اکسیدانی کل قرار میگیرد .در مطالعات  Sivaperumalو همکاران
( )2013افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی کل در پپتید همولنف خرچنگ
 Ocypode macroceraمشاهده شده است .در این بررسی نیز افزایش
فعالیت آنتیاکسیدانی وابسته به غلظت در همولنف جنس نر میگوی
آب شیرین  M.nipponenseمشاهده گردید و همولنف در این جنس
از مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری نسبت به همولنف درجنس
ماده برخوردار بود .تفاوت آشکار شده در مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی
همولنف در میان جنسهای نر و ماده ،میتواند ناشی از اختالف در
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میزان ترکیبات شیمیایی همولنف (نوع و مقدار اسیدهای آمینه) ،نرخ
متابولیسم ،چرخه زندگی و اندازه موجود باشد ( Kiranو همکاران،
 .)2014چنانکه فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی از قبیل سوپراکسید
دسموتاز ( )SODدر همولنف جنس ماده سختپوست گاماروس
( )Gammarus pulexکمتر از جنس نر آن گزارش شده است (Gismondi
و همکاران .)2012 ،از ویژ گیهای آنتیاکسیدانی دیگری که در این
تحقیق استفاده شد توانایی احیاءکنندگی ترکیبات آنتیاکسیدان بود.
قدرت احیاءکنندگی همولنف جهت تبدیل آهن  3ظرفیتی به آهن 2
ظرفیتی و تشکیل رنگ سبز آبی اساس این سنجش است .افزایش
قدرت احیاءکنندگی با افزایش غلظت در همولنف خرچنگ
 Charybdis luciferaگزارش شده است ( Soundarapandianو
همکاران .)2014 ،در میگوی آب شیرین نیز افزایش غلظت در
همولنف هر دو جنس منجر به افزایش قدرت احیاءکنندگی گردید.
بنابراین میتوان افزایش قدرت احیاءکنندگی همولنف را به خاصیت
آنتیاکسیدانی آن تعمیم داد .رادیکالهای هیدروکسیل از گونههای
واکنشزا اکسیژنی ( )Reactive oxygen speciesمیباشد که در
سیستم بیولوژیک حضور دارند .این رادیکالها قادر به تخریب
مولکولهای سیستم زیستی میباشند ،آنها به  DNAمتصل میشوند
و با تخریب و قطعه قطعه نمودن  DNAدر واکنشهای سرطانزایی،
جهشزایی و سمیت سلولی دخالت مینمایند ( Gismondiو همکاران،
 .) 2012در این مطالعه همولنف میگوی آب شیرین ( 100میکروگرم
بر میلیگرم) فعالیت مهار رادیکال هیدروکسیل قابل قبولی نسبت به
اسید اسکوربیک نشان داد .مهار رادیکال هیدروژن نسبتا باالیی در
همولنف خرچنگ  Ocypoda macroceraثبت شده است .فعالیت
مهاری مشاهده شده از همولنف میتواند نشان دهنده توانایی آن در
جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها باشد و به نظر میرسد یک عامل
مهاری قوی برای گونههای اکسیژنی باشد ( Sivaperumalو همکاران،
 .)2013فعالیت آنتیاکسیدانی با ویژگی مهار رادیکال پراکسید
هیدروژن بهوسیله همولنف خرچنگ  Ocypoda macroceraو
همولنف خرچنگ عنکبوتی  Doclea cravisمشاهده شده است که
نشاندهنده قدرت باالی همولنف در این سختپوستان در حذف
رادیکال پراکسید هیدروژن میباشد ( Mahraniو همکاران2013 ،؛
 Sivaperumalو همکاران .) 2013 ،در این مطالعه نیز میزان حذف
رادیکال پراکسید هیدروژن توسط همولنف میگوی آب شیرین در هر
دو جنس نسبتا باال بود که بیشترین میزان مهار رادیکال پراکسید
هیدروژن در غلظت  100میکرو گرم بر میلیلیتر از همولنف بهدست
آمد .بنابر این همولنف میتواند بهعنوان آنتیاکسیدان خوب جهت
مهار رادیکالهای آزاد پراکسید هیدروژن بهکار رود.
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مکانیسم حذف رادیکالهای آزاد توسط ترکیبات آنتیاکسیدان قبل
از حمله به سیستمهای زیستی از طریق انتقال هیدروژن و یا انتقال
، و همکارانSumalatha( الکترون و سپس انتقال پروتون همراه میباشد
، ترکیبات آنتیاکسیدانی قادرند با انتقال یک الکترون.)2016
 راحذف نمایند که از این روش جهت بررسی ترکیباتDPPH رادیکال
ضداکسیدانی با منشا طبیعی و هم منشا سنتتزی استفاده میشود و
میتواند معیاری از ظرفیت آنتیاکسیدانی کل در اختیار قرار دهد
.)2016 ، و همکارانPonnosamy(
در همولنف بسیاری از سختپوستان مانند خرچنگ
 ) خرچنگ2016 ، و همکارانSulmaltha( Callinectes sapidus
) و نیز در2003 ، و همکارانHoq( Scylla Serrata شنی
) و2010 ، و همکارانRavichandran( Ocypode macroceraجنس
) توانایی2015 ، و همکارانPriya( Carcinus maenasخرچنگ شنی
. گزارش شده استDPPH خوبی برای مهار رادیکال
در مطالعه حاضر نیز همولنف میگوی رودخانهای در جنس نر از
قدرت دهندگی اتم هیدروژن بیشتری نسبت به جنس ماده برخوردار
 تفاوت مشاهده شده در همولنف جنس نر و ماده در اهدای.میباشد
اتم هیدروژن جهت پایداری رادیکال میتواند متاثر از نرخ فعالیت
 وPonnosamy( متابولیکی متفاوت در دو جنس نر و ماده باشد
 چنانکه افزایش.)2012 ، و همکارانGismondi ؛2016 ،همکاران
تولید آنیونهای سوپراکسید میتوکندریایی و افزایش نرخ فعالیت
متابولیک و در نتیجه تولید گونههای واکنشزای اکسیژنی در جنس
 نسبت به جنس ماده گزارش شدهCarcinus maenas نر خرچنگ
.)2015 ، و همکارانPriya( است
 پروتئینهای همولنف،با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه
میگوی رودخانهای از خاصیت ضدباکتریایی بر علیه باکتریهای گرم
 توانایی نسبتا باالی این پروتئینها.مثبت و گرم منفی برخوردار بودند
 امکان استفاده از آنها را بهعنوان یک ترکیب،در مهار رادیکالهای آزاد
 میتواند فراهم سازد،موثر و جایگزین با آنتیاکسیدانهای سنتتزی
که این امر مستلزم مطالعات تکمیلی بیشتر درخصوص شناسایی
ترکیبات موثر و مطالعه تاثیر هریک از اجزای سازننده همولنف بطور
.جداگانه می باشد
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