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چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسی اثر جیره غذایی حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید بر بافتشناسی هپاتوپانکراس ،شمارش تعداد هموسیت و
فلور باکتریایی روده میگوی وانامی میباشد .در این مطالعه تعداد  225قطعه میگو وانامی با وزن  10/2±0/04گرم با رژیم غذایی حاوی سرکه
سیب و پروپیونیک اسید بهمدت  60روز تغذیه شدند .تیمارها شامل ،سه جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر %1 ،سرکه سیب و  %0/5پروپیونیک
اسید بود .در پایان دوره بهصورت تصادفی از میگوها نمونهبرداری شد .نتایج نشان داد که تعداد کل هموسیت در میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی
مکمل افزایش معنیداری داشت ( .)p<0/05تعداد سلولهای کیسهای تفاوت معنیداری در میان تیمارها مشاهده نشد ( ،)p>0/05درحالیکه
تعداد سلولهای جذبی -ذخیرهای در تیمارهای حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید کاهش معنیداری داشت و بیشترین کاهش هم در تیمار
سرکه سیب به مشاهده شد ( .)p<0/05از طرفی ،نتایج نشان داد که قطر توبولهای هپاتوپانکراس در تیمار پروپیونیک اسید کاهش داشت .همچنین،
کل باکتریها ی قابل کشت در روده میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب و پروپیونیک اسید کاهش معنیداری در مقایسه با گروه شاهد داشت
( .)p<0/05این یافتهها نشان داد که سرکه میتواند بهعنوان جایگزینی مناسب برای اسیدهای آلی معرفی شود و همچنین پتانسیل بزرگی برای
استفاده از این ماده در جیره غذایی میگوی وانامی وجود دارد.
کلمات کلیدی :سرکه سیب ،میگوی وانامی ،فلور باکتریایی ،هپاتوپانکراس ،تعداد هموسیت کل
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
در سالهای اخیر ،صنعت پرورش میگو با چالشهای بزرگی به
دلیل شیوع بیماریها ی باکتریایی و ویروسی مواجه شده است .این
امر سبب شده اغلب اوقات پرورشدهندگان به استفاده گسترده از
آنتیبیوتیکها تمایل پیدا کنند .در سالهای اخیر ،استفاده از
آنتیبیوتیکها با مخالفتهای شدیدی روبه رو شده است .بهطوریکه
امروزه در صنعت آبزیپروری ،استفاده از مواد ضدمیکروب بهازای هر
تن محصول حدود  2-700گرم میباشد ( Ngو همکاران.)2009 ،
بنابراین اتحادیه اروپا استفاده از مواد آنتیبیوتیک در تولیدات را
جانوری ممنوع اعالم کرد ( Dasilvaو همکاران .)2013 ،زیرا این مواد
اثرات مخربی و بلندمدتی بر محیطزیست و مصرفکننده نهایی
میگذارند .بههرحال استفاده بلندمدت از این مواد میتواند باعث به
وجود آمدن مقاومت باکتریایی در میگو شود و همچنین در دوزهای
باالتر نیز میتواند تأثیر منفی بر روی رشد و سایر فاکتورهای ایمنی
داشته باشد ( Romanoو همکاران2015 ،؛  Ngو همکاران.)2009 ،
بهطوریکه استفاده از دوز باالی اکسی تتراسایکیلین در جیره غذایی
میگوی وانامی موجب کاهش مصرف غذا و افزایش نرم شدن پوست
میگو در طول چرخه پوستاندازی شد ( Brayو همکاران.)2006 ،
بنابراین ،عالقهمندی گستردهای جهت شناسایی جایگزین مناسب
برای آنتیبیوتیکها مورد توجه قرار گرفت .بهطوریکه ،امروزه در
صنعت آبزیپروری راههایی مختلفی برای بهبود سالمتی همچون
استفاده از واکسن (پورمظفر و همکاران ،)1394 ،پربیوتیک (Wongsasak
و همکاران ،)2015 ،پروبیوتیک ( Kumarو همکاران )2013 ،و مواد
گیاهی ( Sivagnanavelmuruganو همکاران )2014 ،استفاده شده
است .اما بهدلیل عدم وجود سیستم ایمنی اختصاصی در سختپوستان،
بهکارگیری واکسن روش مناسب برای پیشگیری از بروز بیماریها
نمیباشد ( Tsengو همکاران .)2009 ،از طرفی ،در میگو تجویز مواد
محرک ایمنی اغلب بهصورت خوراکی انجام میگیرد ( Sivagnanavel
 muruganو همکاران .)2014 ،اخیراً یکی از موادی که بهدلیل اثر ضد
میکروبی قوی و خصوصیات پیشگیریکننده از بیماریها توجه زیادی
رو بهخود جلب کرد ،اسیدهای آلی بود ( Ngو همکاران.)2015 ،
اسیدهای آلی ،ساختمانی کوتاه زنجیره دارند که شامل پروپیونیک
اسید ،اسید استیک ،فرمیک اسید ،سیتریک و الکتیک اسید میشود.
این مواد بههمراه نمکهایشان حاوی یک یا چند گروه کربوکسیل
( )-COOHهستند که بهعنوان ترکیب ضدمیکروبی در صنعت تولید
غذای موجودات زنده استفاده میشود ( Romanoو همکاران.)2015 ،
هم چنین ،مطالعات پیشین نشان داده است که اسیدهای آلی اثرات
ضدباکتری در میگوی وانامی ( Dasilvaو همکاران ،)2013 ،هیبرید
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قرمز تیالپیا ( Ng( )Oreochromis spو همکاران ،)2009 ،معده خوک
( Klugeو همکاران )2006 ،و میگوی مونودون ( Ngو همکاران،
 )2015دارد .سرکه سیب ،یک محصول کامالً طبیعی و اسیدی است
که از تخمیر سیب بهدست میآید .تاریخچه استفاده از این ماده به
صدها سال پیش بر میگردد ،بهطوریکه اولینبار حدود  5000سال
پیش از این ماده بهعنوان نگهدارنده استفاده شده است .همچنین
حدود  400سال قبل از میالد مسیح ،بقراط پدر علم نوین دارویی ،از
مخلوطی از سرکه سیب و عسل برای درمان بسیاری از بیماریها بهره
میبرد Beheshi( .و همکاران .)2012 ،این ماده غذایی حاوی
فالویدها ،پلی فنولیک ،اسیدهای آلی ،ویتامینها و عناصر معدنی
میباشد که این مواد عملکرد دارویی بدون ایجاد اثرات جانبی دارند
( Naziroǧluو همکاران2014 ،؛  Kondoو همکاران .)2009 ،از طرفی
سرکه سیب در خنثیسازی و از بین بردن مواد سمی و باکتریهای
مضر نظیر ویبریو در بدن نقش دارد ( Imanو همکاران.)2015 ،
بهطوریکه براساس مطالعات گذشته سرکه سیب ،سرکه بامبو و سرکه
سفید در خنثیسازی و از بین بردن باکتریهای مضر نقش دارند
( Imanو همکاران2015 ،؛  Jinو همکاران2012 ،؛  Vijayakumarو
 .)2002 ،Wolf-Hallهمچنین ،اسیداستیک ( 3 -9()AcOHدرصد)
بهعنوان ماده اصلی در سرکه سیب مطرح میباشد ( Beheshtiو همکاران،
 .)2012تاکنون ،نتایج حاصل از مطالعات پیشین نشان داده است
سرکه سیب موجب کاهش گلوکز ،چربی و استرسهای اکسیداتیو در
انسان یا حیواناتی همچون موش و خرگوش شده است ،اما درخصوص
موجودات آبزی مطالعات اندکی انجام گرفته است ( Imanو همکاران،
2015؛  Naziroǧluو همکاران2014 ،؛  Kondoو همکاران.)2009 ،
مرفولوژی هپاتوپانکراس اولین بار در اوایل قرن بیستم (سال )1928
توسط ( Jacobsو  )Hirschشرح داده شد ( Sreeramو .)2005 ،Menon
این غده حدود  2-6درصد وزن بدن را تشکیل میدهد و بهعنوان
بزرگترین اندام در سختپوستان بهحساب میآید ( Nunesو همکاران،
 .)2014هپاتوپانکراس ،متشکل از چندین توبول ستارهای شکل است
که در بافت پوششی چندین نوع سلول از جمله سلولهای جذبی
ذخیرهای ( ،)R-cellکیسهای شکل ( ،)B-cellجنینی ( )E-cellو رشتهای
( )F-cellتشکیل شده است .این اندام مهم و اساسی وظایف بسیاری
برعهده دارد که از آن جمله میتوان به هضم و جذب مواد غذایی،
ذخیرهسازی مواد آلی ،چربیها و کربوهیدراتها ،سنتز و ترشح
آنزیمهای هضمی ،تنظیم اسمزی ( Liuو همکاران )2012 ،و همچنین
سیستم ایمنی ( Gaoو همکاران )2012 ،نیز اشاره نمود .استفاده
خوراکی از اسیدهای آلی یا نمکهایشان از تخریب و آسیب به بافت
هپاتوپانکراس در برابر عوامل بیماریزا جلوگیری کرده است ( Ngو
همکاران2015 ،؛  Romanoو همکاران.)2015 ،
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تاکنون ،مطالعهای درخصوص استفاده از رژیم غذایی حاوی
سرکه سیب ،در صنعت آبزیپروری میگو انجام نگرفته است .از اینرو
این مطالعه به بررسی اثر سرکه سیب و پروپیونیک اسید در غذای
تجاری میگوی وانامی و پتانسیل این مواد بر تأثیرگذاری بر تعداد
هموسیت ،بافتشناسی هپاتوپانکراس و همچنین بررسی فلور باکتریایی
روده میگوی وانامی پرداخته است.

مواد و روشها
طراحی آزمایش :در سال  1394میگوهای به ظاهر سالم وانامی
( 10/0±2/04گرم) از مزارع پرورش در گمیشان استان گلستان تهیه
و به محل اجرای پروژه سالن پرورش ماهی شهید فضلی برآبادی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند .بهمدت
 15روز در مخازن حاوی آب شور جهت سازگاری به محیط قرار داده
شدند .پس از این ،تعداد  225قطعه میگو بهصورت تصادفی در 9
مخزن فایبرگالس با ظرفیت  400لیتر پراکنده شدند .در طول دوره
غذادهی ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بهصورت روزانه اندازهگیری
شد .میزان شوری  20/27±1/21گرم در لیتر و دما 25/84±1/64
درجه سانتیگراد بود .میگوها روزانه  4بار در ساعتهای  7و ،11/30
 15/30و  22بهمیزان  3درصد وزن بدن بهمدت  60روز تغذیه شدند.
هر روز صبح ،قبل از شروع غذادهی ،غذاهای خورده نشده و مدفوع
خارج میشد .همچنین هر روز حدود  20درصد از آب با آب جدید
دریا جایگزین شد .پس از مرحله سازگاری ،میگوها با جیره غذایی
تجاری تعاونی  21بیضاء و غذاهای شامل  1درصد سرکه سیب تجاری
حاوی %5اسیداستیک (®1و  )1و  /5درصد پروپیونیک اسید ( Sigma
 )Aldrich St. Louis, Mo, USAبهعنوان مکمل غذایی تغذیه شدند.
هر سه جیره غذایی با روغن پوششدار شدند و در دمای  -20تا زمان
استفاده نگهداری شدند ( Romanoو همکاران.)2015 ،
0

بررسی تعداد باکتریها :در پایان دوره آزمایش (روز  ،)60از
هر تکرار  3عدد میگو بهصورت تصادفی جهت بررسی تعداد باکتری
روده انتخاب شد که این بررسی در آزمایشگاه ژنتیک دانشکده شیالت
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت .رودهها با استفاده
از پنس و اسکالپل برداشته شد و در داخل محلول استریل حاوی 0/9
درصد کلریدسدیم هموژنیزه شدند .در ادامه ،نمونهها بهصورت سریالی
( 10 -1تا  )10 -10رقیق گردید .سپس  100میکرولیتر از سوسپانسیون
بر روی پلتهای حاوی محیط کشت نوترینت آگار (برای شمارش
غیراختصاصی باکتریهای هتروتروفیک) بههمراه  1/5درصد نمک
قرار داده شد و در دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت
انکوباسیون شدند .شمارش باکتریها براساس واحد شمارش کلونی
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( )CFUانجام گرفت .پلتهایی که حاوی  30-300کلونی در هر پلت
بودند ،برای شمارش تعداد کل باکتریهای زنده استفاده شد (Romano
و همکاران2015 ،؛  DaSilvaو همکاران.)2013 ،
نمونهگیری از هپاتوپانکراس :هپاتوپانکراس سه میگو در هر
مخزن جهت بررسی آزمایش بافتشناسی در پایان دوره نیز برداشته
شد .هپاتوپانکراسها در محلول  %10فرمالین برای  3روز فیکس شدند
( Franceschini-Vicentiniو همکاران .)2009 ،سپس برای نگهداری
بیشتر وارد محلول اتانول  %70تا زمان بررسی شدند .برش عرضی
( 7-5میکرون) با استفاده از میکروتوم تهیه و با استفاده از ائوزین
هماتوکسیلین رنگآمیزی شد .سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری
به بررسی فراوانی سلولهای جذبی -ذخیرهای و کیسهای پرداخته شد.
همچنین با استفاده از برنامه  ،Digimizer 4.1.1.0قطر توبولهای
هپاتوپانکراس اندازهگیری شد.
شمارش کلی سلولهای همولنف ( :)THCدر پایان دوره آزمایش
شمارش کلی سلولهای همولنف انجام گرفت .جهت بیهوش نمودن
میگوها ،بهمدت  15دقیقه بر روی یخ قرار داده شدند .همولنف ،از
دومین بند شکمی استخراج شد .از سرنگ  1میلیلیتر و سر سوزن
شماره  25که حاوی محلول ضد انعقاد با دمای  4درجه سانتیگراد
(سدیم سیترات  27میلیموالر 9 EDTA ،میلیموالر ،گلوکز 115
میلیموالر ،کلرید سدیم  336میلیموالر pH ،برابر با  )7استفاده شد.
سپس یک قطره از سوسپانسیون همولنف -ضدانعقاد بر روی الم
هموسیتومتر برای شمارش کلی سلولهای همولنف قرار داده شد
( DaSilvaو همکاران.)2014 ،
آنالیز دادهها :پراکنش نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کلموگراف -اسمیرنوف مورد سنجش قرار گرفت .با توجه به نرمال
بودن دادهها ،اختالف موجود بین تیمارها در قالب یک طرح کامالً
تصادفی در  3تیمار و  3تکرار تعیین شد و نتایج حاصله با استفاده از
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،با استفاده از نرمافزار  SPSS18مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت مقایسه میانگینها از تست LSD
در سطح احتمال  95درصد استفاده شد.

نتایج
فلور باکتریایی روده :نتایج مربوط به فلور باکتریایی روده در
شکل  1نمایش داده شده است .نتایج نشان داد که ،سرکه سیب و
پروپیونیک اسید موجود در جیره غذایی موجب کاهش معنیدار تعداد
باکتریها کل نسبت به تیمار شاهد شد (.)p<0/05
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ازای هر گرم روده)

تعداد باکتری (لگاریتم تعداد کلونی به

c

شکل  :1شمارش کل باکتریهای قابل کشت در روده میگوی وانامی تغذیه شده بهترتیب با سطوح  %1و %0/5
سرکه سیب و پروپیونیک اسید بهمدت  60روز .حروف التین غیرهمنام تفاوت معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05

بافتشناسی هپاتوپانکراس :نتایج حاصل از شمارش سلولهای
کیسهای و جذبی -ذخیرهای در توبولهای هپاتوپانکراس با استفاده از
رنگآمیزی ائوزین -هماتوکسیلین نشان داد که تعداد سلولهای کیسهای
در تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری نسبت به تیمار شاهد نداشت

(( )p>0/05شکل  .)2عالوه بر این ،تعداد سلولهای جذبی -ذخیرهای
در میگوهای تغذیه شده با غذای مکمل کاهش معنیداری داشت
( .)p<0/05بهطوریکه تعداد این سلول در تیمار سرکه سیب و پروپیونیک
اسید بهترتیب %80و  %61نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت (شکل .)3
a

a

a

تعداد در هر توبول
شکل :2مقایسه فراوانی سلولهای کیسهای ( )B-cellدر میگوهای تغذیه شده بهترتیب با سطوح  %1و %0/5
سرکه سیب و پروپیونیک اسید بهمدت  60روز .حروف التین غیرهمنام تفاوت معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05
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a

تعداد در هر توبول

b
c

شکل  :3مقایسه فراوانی سلولهای جذبی -ذخیرهای ( )R-cellدر میگوهای تغذیه شده بهترتیب با سطوح  %1و %0/5
سرکه سیب و پروپیونیک اسید بهمدت  60روز .حروف التین غیرهمنام تفاوت معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05

از طرفی ،قطر توبولهای هپاتوپانکراس در تیمار پروپیونیک اسید تفاوت معنیداری با تیمار شاهد داشت (شکل .)p<0/05( )4

a

a

b

میکرومتر
شکل  :4مقایسه قطر توبولهای هپاتوپانکراس میگوی وانامی در میگوهای تغذیه شده بهترتیب با سطوح  %1و %0/5
سرکه سیب و پروپیونیک اسید در جیره غذایی بهمدت  60روز حروف التین غیرهمنام تفاوت معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05

نتایج مربوط به شمارش کلی سلولهای هموسیت ( )THCتیمارهای
مختلف در شکل  5آمده است .تعداد هموسیتها در تیمارهای تغذیه
شده با سرکه سیب افزایش معنیداری را نسبت به تیمار شاهد نشان

داد ( )p<0/05بهطوریکه،کمترین تعداد هموسیت در تیمار شاهد
( )7/55±1/01مشاهده شد.
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a

میلی لیتر)

b

شمارش هموسیت کل ( 106سلول در هر

a

شکل  :5شمارش کلی هموسیت در میگوهای تغذیه شده بهترتیب با سطوح  %1و %0/5
سرکه سیب و پروپیونیک اسید در جیره غذایی بهمدت  60روز حروف التین غیرهمنام تفاوت معنیدار را نشان میدهد (.)p<0/05

بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی حاوی سرکه
سیب و پروپیونیک اسید در جیره میگوی وانامی ،توانایی افزایش
سیستم ایمنی از طریق افزایش تعداد هموسیتها را دارا است .از
طرفی ،این مواد موجب کاهش فراوانی سلولهای جذبی -ذخیرهای و
در نتیجه کاهش ذخیره لیپید در هپاتوپانکراس و همچنین فلور
میکروبی روده شد .در واقع فلور میکروبی ،شامل مجموعهای از
باکتریها است که نقش مهمی در هضم غذا و کنترل بیماریها بر
عهده دارد .از اینرو ،نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاهش
قابل مالحظهای در تعداد کل باکتری روده در تیمارهای حاوی سرکه
سیب و پروپیونیک اسید مشاهده شد .بهنظر میرسد که کاهش تعداد
باکتریها ،میتواند بهواسطه کاهش  pHدر روده توسط سرکه سیب
باشد و همچنین ورود اسیدآلی بهداخل سلول و کاهش pH
سیتوپالسم باکتری ،که در نتیجه مرگ سلول بهدنبال دارد ( NGو
همکاران2015 ،؛  Romanoو همکاران .)2015 ،از طرفی کمترین
تعداد کل باکتری در روده میگوی وانامی در تیمار سرکه سیب
مشاهده شد (( )p<0/05شکل  .)1نتایج حاصل از مطالعات پیشین
نشان داده که سرکه بامبو (حاوی حداقل  7درصد اسیداستیک) اثر
ممانعت کنندگی از رشد باکتری ( Micrococcus Luleusو Bacillus
 )Subtilisو قارچ ( Saccharomyces Cerevisiaeو )Aspergillus Niger
در شرایط آزمایشگاهی داشت ( Jinو همکاران .)2012 ،همچنین
استفاده از سرکه (حاوی  5درصد اسیداستیک) و اسیداستیک بهصورت
خالص اثر مثبت در جلوگیری از رشد باکتریهای جداسازی شده از
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گربه ماهی کانالی ( )Ictalurus punctatusداشت بهطوریکه بیشترین
کاهش بهترتیب در تیمارهای حاوی اسیداستیک و  2/5درصد سرکه
مشاهده شد ( Linghamو همکاران .)2012 ،از طرفی Ng ،و همکاران
( ) 2009گزارش دادند که استفاده از مخلوطی چند از اسیدهای آلی
و پتاسیم دیفرمات میتواند منجر به کاهش تعداد باکتریهای موجود
در مدفوع ماهی هیبرید تیالپیا ( )Oreochromis spشود .همچنین
استفاده از رژیم غذایی حاوی اسیدآلی در خوک موجب کاهش تعداد
باکتریها ی موجود در روده شد که با نتایج حاصل از این مطالعه
همخوانی و مطابقت دارد ( Klugeو همکاران .)2006 ،بهعالوهDaSilva ،
و همکاران ( )2013نشان دادند که تغذیه میگوهای وانامی با  %2نمک
فرمات بهمدت  14روز موجب کاهش معنیداری در تعداد کل باکتریهای
هتروتروفیک شد ،این در حالی است که استفاده از استات تأثیری بر
تعداد کل باکتریها نداشت .که این مطالعات با نتایج حاصل از این
مطالعه مطابقت و همخوانی دارد .اما در مقابل ،جیره غذایی حاوی
نمک آلی بوتیرات موجب کاهش معنیدار در تعداد باکتری ویبریو در
روده میگوی وانامی شد اما تأثیری بر روی تعداد کل باکتری روده
نداشت ( Da Silvaو همکاران .)2014 ،اسیدهای آلی اغلب بر باکتریهای
گرم منفی همچون ویبریو اثر بازدارندگی مؤثرتری دارد ( Salemو
 .)2012 ،Aminهمچنین ،مصرف  %2از چندین نوع اسید آلی موجب
کاهش تعداد باکتریها در روده ،هپاتوپانکراس و افزایش بقای میگوی
وانامی در برابر  Vibrio harveyiشد که کاهش تعداد باکتریهای
دستگاه گوارش اغلب مربوط به گونههای بیماریزا است ( Ngو همکاران،
 .)2015همچنین  Mineو  )2011( Boopathyگزارش دادند که حداقل
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قدرت بازدارندگی اسیدهای آلی همچون اسید استیک ،فرمیک اسید
و پروپیونیک اسید در برابر رشد باکتری بیماریزای Vibrio harveyi
بهترتیب حدود  0/035 ،0/041و  0/03درصد میباشد .بهنظر میرسد
اثرگذاری اسیدهای آلی بر فلور باکتری روده ناشی از نوع اسید آلی و
مقدار بهکار گرفته شده در جیره غذایی باشد .از اینرو نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که استفاده از سرکه سیب بهعنوان یک محصول
طبیعی و همچنین حاوی اسید آلی همچون اسید استیک میتواند در
بهبود سالمتی میگوی وانامی و همچنین جلوگیری از بروز بیماریها
نقش مؤثری ایفا کند.
بهطورکلی هپاتوپانکراس ،مواد غذایی را به شکل ذرات لیپید در
سلولهای جذبی -ذخیرهای ،ذخیره کرده و همچنین محلی برای ترشح
آنزیمهای هضمی بهشمار میآید که عملکردی شبیه به کبد و پانکراس
در مهرهداران آبزی دارد ( Khalilو همکاران .)2014 ،بههر روی،
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جیره غذایی حاوی سرکه
سیب و پروپیونیک اسید میتواند بر فراوانی سلولهای موجود در
هپاتوپانکراس تأثیرگذار باشد بهنحوی که موجب کاهش قابل مالحظهای
در تعداد سلولهای جذبی -ذخیرهای شد (شکل  .)3اگر چه ،در تعداد
سلولهای کیسهای تفاوتی مشاهده نشد (شکلهای  2و  .)6اما در
مقابل قطر توبول در تیمار پروپیونیک اسید کاهش داشت .بنابراین
سرکه سیب و پروپیونیک اسید با کاهش فراوانی سلولهای جذبی
ذخیرهای موجب کاهش ذخیره انرژی و همچنین با توجه به تعداد
سلولهای کیسهای ،نقشی در تغییر ترشح آنزیمهای هضمی نداشتند.
در مقابل  Romanoو همکاران ( ،)2015نشان دادند که فراوانی
سلولهای جذبی -ذخیرهای در میگوهای تغذیه شده با مخلوطی از
چندین نوع اسیدهای آلی افزایش یافت درحالیکه فراوانی سلولهای
کیسهای کاهش معنیداری نسبت به تیمار شاهد داشت همچنین قطر
توبول در تیمار اسیدهای آلی اندکی کاهش داشت ،اما تفاوت معنیداری
بین تیمارهای مشاهده نشد .از طرفی  Khalilو همکاران ()2014
گزارش داد که جیرههای غذایی حاوی  3 ،2و  %4سدیم الکتات منجر
به ورم کردن سلولهای جذبی -ذخیرهای و کیسهای و درنتیجه افزایش
آسیب به هپاتوپانکراس را در میگوی آب شیرین ( Macrobrachium
 )rosenbergiiدر پی داشت .از طرفی ،در میگوی وانامی و مونودون
رژیم غذایی حاوی  2درصد اسید آلی موجب کاهش آسیب و تخریب
هپاتوپانکراس و همچنین افزایش بقاء در برابر باکتری Vibrio harveyi
شد ( Ngو همکاران2015 ،؛  Romanoو همکاران .)2015 ،بههرحال،
تاکنون مطالعهای در خصوص استفاده از سرکه سیب در جیره غذایی
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آبزیان انجام نشده است ،لذا شناخت و درک مکانیسمهای اثرگذاری
این ماده در آبزیان تا حدود زیادی ناشناخته میباشد .از طرفی ،نتایج
حاصل از بررسی اثر سرکه سیب بر لیپید پالسما در انسانهای بیمار
به چربی باال و چاق نشان داد که ،استفاده روزانه از این ماده میتواند
کاهش قابل مالحظهای در تریگلیسیرید و کلسترول موجود در خون
داشته باشد ( Beheshtiو همکاران 2012؛  Kondoو همکاران.)2009 ،
همچنین ،استفاده از سرکه سیب بهمدت  28روز ،موحب کاهش
اکسیداسیون لیپید و افزایش مقدار آنزیمهای آنتیاکسیدانی در موش
شد ( Naziroǧluو همکاران .)2014 ،که با نتایج حاصل از این مطالعه
همخوانی و مطابق دارد .بهنظر میرسد پروپیونیک اسید و اسید
استیک ،موجب کاهش اکسیداسیون اسیدهای چرب شده و از
چربیزایی در بافتها جلوگیری میکند که در نتیجه کاهش غلظت
چربی را بهدنبال دارد ( Yamashitaو همکاران2007 ،؛  Fushimiو
همکاران.)2006 ،
تعداد کل سلولهای هموسیت ( )THCبه بسیاری از فاکتورهای
محیطی ،فیزیولوژیکی و عوامل استرسزا وابسته میباشد ( Van de
 Braakو همکاران .)1996 ،از اینرو ،تعداد این سلولها میتواند
انعکاسی از وضعیت سیستم ایمنی در میگو باشد .بهطوریکه این
سلولها اولین خط دفاعی در برابر عوامل بیماریزا است و توانایی
فاگوسیتوز ،تشکیل ندول ،تشکیل کپسول و تولید چندین پروتئین
مربوط به سیستم ایمنی را دارا است ( Tassanakajonو همکاران،
 .)2012تعداد هموسیتها بهوسیله فعالیت بافت هماتوپویتیک تنظیم
میشود .در واقع افزایش تعداد هموسیت در همولنف بهعنوان شاخصی
برای بهبود سیستم ایمنی مطرح میشود ( Kumarو همکاران.)2013 ،
در این مطالعه بررسی تعداد هموسیتهای کل در میگوهای تغذیه
شده با سرکه سیب و پروپیونیک اسید بهترتیب افزایشی در حدود
 %24و  %56در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند (( )p<0/05شکل
 .)5از طرفی ،افزایش تعداد هموسیتها موجب افزایش مقاومت
میگوی مونودون ( )Penaeus monodonدر برابر باکتری Vibrio
 parahaemolyticusشد ( Sivagnanavelmuruganو همکاران.)2014 ،
تاکنون مطالعات اندکی پیرامون کارایی اسیدهای آلی بر تعداد
هموسیت در میگو انجام گرفته است .بههرحال ،تفاوت معنیداری در
تعداد کل هموسیت میگوهای وانامی تغذیه شده با سطوح مختلف
پروپینات و بوتریات مشاهده نشد ( Dasilvaو همکاران .)2014
همچنین  Wongsasakو همکاران ( )2015گزارش دادند که مواجهه
با آمونیاک منجر به افزایش تعداد هموسیت در میگوهای وانامی شد.
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شکل  :6مقطع عرضی از هپاتوپانکراس میگوی وانامی تغذیه شده با غذای شاهد ( ،)Aیا حاوی  %1سرکه سیب ( )Bو  %0/5پروپیونیک اسید ()C
توبولهای هپاتوپانکراس دارای سلولهای جذبی -ذخیرهای ( )R-cellو کیسهای ( .)B-cellفراوانی کمتر در سلولهای جذبی -ذخیرهای در تیمارهای حاوی سرکه
سیب و پروپیونیک اسید مشخص شده است .بزرگنمایی ×20

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از سرکه سیب
و پروپیونیک اسید موجب افزایش تعداد هموسیتها در همولنف
میگوی وانامی شده است .همچنین ،کاهش قابل مالحظهای در تعداد
سلولهای جذبی -ذخیرهای در میگوهای تغذیه شده با غذای مکمل
به ثبت رسید ،اما تفاوتی میان سلولهای کیسهای در تیمارهای
مختلف مشاهده نشد .از طرفی در تیمار سرکه سیب ،تعداد باکتریهای
غیراختصاصی روده بهطور چشمگیری کاهش یافت .اغلب ،مطالعات
پیشین به بررسی اثرات تولیدات مصنوعی و خالص اسیدهای آلی یا
نمکهای استحصال شده از آنها در جیره غذایی آبزیان پرداخته
بودند .از اینرو ،بهنظر میرسد که سرکه سیب بهعنوان یک ماده
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طبیعی و ارزان قیمت حاوی اسید آلی میتواند بهعنوان جایگزینی
مناسب برای اسیدهای آلی درنظر گرفته شود ،هرچند مطالعات
گستردهتر جهت درک بهتر نقش سرکه سیب در پاسخهای ایمنی و
فاکتورهای رشد مورد نیاز میباشد.
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