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چکیده
تحقیق حاضر با هدف مقایسه پارامتر های ایمنی موکوس پوست گاوماهی زرد ( )Neogobius pallasiو گاوماهی خالدار ( Neogobius

 )melanostomusانجام شد .از تعداد  10عدد ماهی بهترتیب  5عدد از هر گونه نمونهبرداری موکوس صورت گرفته و فاکتورهای ایمنی
غیرا ختصاصی شامل :پروتئین محلول ،لیزوزیم ،آلکالین فسفاتاز قلیایی و ایمنوگلوبولین کل موکوس دو گونه اندازهگیری شد .پس از پایان آزمایش
مشخص شد که میزان پروتئین محلول (بهترتیب  3/14±0/22و  ،)1/23±0/32ایمنوگلوبولین کل (بهترتیب  0/48±0/02و ،)1/09±0/12
آلکالین فسفاتاز (بهترتیب  41/19±0/89و  )30/88±1/52و مقدار لیزوزیم (بهترتیب  10/60±1/00و  )8/87±0/67بود .اختالف معنیداری
بین سایر پارامترهای اندازهگیری شده در دو گونه وجود داشت ( )P<0/05و بهطورکلی میزان این پارامترها در گاوماهی زرد باالتر از گاوماهی
خالدار بود .در مجموع با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت موکوس میتواند نقش مهمی در ایمنی غیراختصاصی داشته باشد و تفاوتهای
دو گونه در مورد واکنش به شرایط استرسزا را میتوان تا حدودی به پارامترهای ایمنی غیراختصاصی موکوسی نسبت داد.
کلمات کلیدی :موکوس ،لیزوزم ،آلکالین فسفاتاز قلیایی ،ایمونوگلبولین
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

marjanhoseini1370@gmail.com
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مقدمه
سیستم ایمنی در ماهیان همانند سایر مهرهداران شامل سیستم
ایمنی ذاتی و اکتسابی است .در جانوران آبزی سیستم ایمنی ذاتی
نقش مهمی در حفاظت در مقابل پاتوژنها دارد ( )2007 ،Whyteو
شامل ترکیباتی از قبیل موکوس است که بهعنوان یک سد حفاظتی
عمل میکند ( .)2006 ،Magnadotirسطح خارجی بدن ماهیان با
الیهای از موکوس پوشیده شدهاست که از سلولهای ویژهای بهنام
گابلت ترشح میشود این سلولها در قسمت اپیدرمی پوست قرار
گرفتهاند ( Clarkو همکاران1994 ،؛  Harrisو همکاران.)1973 ،
موکوس عمدتاً از آب و ماکروملکولهای ژله مانندی از قبیل موسین
و دیگر گلیکوپروتئینها تشکیل شدهاست .گلیکوپروتئینهای موکوس
مقادیر زیادی الیگوساکارید دارند و یک الیه غیرقابل نفوذ در برابر آب
روی الیه اپیتلیال تشکیل میدهند ( .)1999 ،Abrahamالیه موکوس
موجود در سطح بدن ماهیان دارای نقشهای متعددی ازقبیل:
مقاومت در برابر بیماریها ،تنفس ،تنظیمات یونی و اسمزی،
تولیدمثل ،تغذیه و النهسازی است (1993 ،Shephard؛ ،Negus
 .)1963فعالیت ضدمیکروبی موکوس در مقابل انواع گوناگونی از
پاتوژنها توسط  Hellioو همکاران ( )2002گزارش شدهاست .فعالیت
ضدمیکروبی ناشی از عملکردهای مکانیکی و بیوشیمیایی موکوس
است .الیه موکوس بهطور مداوم در حال جایگزین شدن است که این
ویژگی مانع از استقرار و ایجاد کلنی توسط عوامل بیماریزا میشود
( .)1974 ،Pickeringموکوس حاوی ترکیبات بیولوژیکی فعالی از
جمله لیزوزیم ،لکتین ،آنزیمهای پروتئولیتیکی ،ایمونوگلوبولینها و
پپتیدهای ضدمیکروبی است که وظیفه این ترکیبات حفاظت از
ماهیان در مقابل پاتوژنها است ( Alexanderو 1992 ،Ingram؛
 Villaroelو همکاران2007 ،؛  Kitaniو همکاران .)2008 ،موکوس
هم چنین دارای پروتئازهای مختلفی است که نقش مهمی در ایمنی
ذاتی ایفا میکنند .پروتئازها میتوانند پروتئینهای باکتریها را شکسته
سپس بهصورت مستقیم به آنها آسیب رسانند همچنین اثر غیرمستقیم
آنها از طریق فعال کردن و اقزایش تولید کمپلمان ،ایمونوگلوبولین و
پروتئینهای ضدمیکروبی است ( .)1980 ،Ingramچگونگی حضور
آنزیم هایی نظیر لیزوزیم ،آلکالین فسفاتاز قلیایی و پروتئازها هنوز به
صورت کامل مشخص نیست اما دو فرضیه وجود دارد :ا -آنزیمها از
طریق الیه اپیدرمی درون موکوس ترشح میشوند -2 .از سرم و
سلولهای بافت هدف منتقل شده و در موکوس منتشر میشوند (Iger
و  .)1994 ،Abrahamترکیب ،ویسکوزیته و میزان ترشح موکوس از
گونهای به گونه دیگر متفاوت است و به عواملی ازجمله در معرض
پارازیتها قرار گرفتن و اختالالت موجود در محیط زیست مثل فشار
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اسمزی باال و اسیدیته بستگی دارد ( Agarwaو همکاران.)1997 ،
لیزوزیم یک آنزیم ضدباکتریایی است که از طریق شکستن دیواره
پپتیدوگلیکانی باکتریها باعث مرگ آنها میشود و بهصورت
غیراختصاصی مانع رشد باکتریهای بیماریزا میشود ( Choiو
همکاران .)2008 ،آنزیم فسفاتاز قلیایی یک آنزیم لیزوزمی است که
بیشترین دامنه فعالیت آن در پیاچ قلیایی است و در مرحله اول
بهبود زخم و شرایط استرسزا از سلولهای اپیدرمی ترشح میشود و
دارای نقش حفاطتی درمقابل پاتوژنها است ( Igerو ،Abraham
 .)1998پروتئینهای ساختاری موکوس گلیکوپروتئینهایی با حجم
ملکولی زیاد هستند که موسینها نامیده میشوند (.)1995 ،Tabak
همچنین سلولهایی موسوم به سلولهای کیسهای شکل در اپیدرم
ماهیان پروتئینها را ترشح مینمایند که ماهیان را در برابر عفونتها
و آسیبهای ناشی از انگلهای خارجی حفظ میکنند Suzuki .و
همکاران ()2003؛  Dhotreو همکاران ()2013؛  Timalataو همکاران
( )2015به بررسی و مقایسه پارامترهای ایمنی موکوس پوست بین
گونههای مختلف پرداختند .مطالعات انجام شده در ارتباط با نقش
ضدباکتریایی موکوس پوست در ماهیان محدود است بنابراین هدف از
تحقیق حاضر بررسی خواص ضدباکتریایی طیف وسیعتری از گونههای
ماهی و همچنین کسب یک دانش بنیادی از میزان اختالفات درون
گونهای پارامترهای موکوس اپیدرمی میباشد.

مواد و روشها
جمعآوری و استخراج موکوس :نمونهبرداری در اردیبهشت ماه
در جزیره آشوراده انجام شد .در این تحقیق از سطح پشتی تعداد 10
عدد گاوماهی خالدار و باله زرد هم اندازه و هم جنس (نر) (هر کدام
 5عدد ) بهوسیله الم یا قاشقک پالستیکی استریل براساس روش
 Rossو همکاران ( )2000موکوس جمعآوری شد .باید دقت شود که
بهدلیل احتمال آلودگی رودهای و اسپرمی موکوس نباید از سطح
شکمی جمعآوری شود  .موکوس جمعآوری شده بهسرعت فریز شد
و برای تحقیقات بیشتر به یخچال منفی  80منتقل گردید.
ارزیابی الگوی پروتئین :موکوس فریز شده جهت اررزیابی الگوی
گردد SDS-

پروتئینی به دستگاه فریز درایر منتقل شد تا لیوفالیز
 PAGEبراساس روش  )1970( Laemmliانجام شد .به این صورت
که  10میلیگرم از موکوس لیوفالیز شده با  200میکرولیتر از بافر
نمونه بهخوبی هموژنایز شد ،سپس بهمدت  5دقیقه در حمام آب
جوش قرار گرفت و در نهایت سانتریفوژ شد .مایع رویی جمعآوری
گردید و بر روی ژل ( PAGE SDSژل جداکننده  12درصد و ژل
متراکم کننده  7درصد) لود و آنالیز شد.
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سنجش فعالیت آنزیم لیزوزیم :اندازهگیری لیزوزیم براساس
روش کدورت سنجی که بهوسیله  )2000( Shugarارائه شده صورت
گرفت 50 .میکرولیتر از موکوس با بافر فسفات سدیم  40میلیموالر
( ( pH=6/5مخلوط شد و به پلیت  96خانه منتقل شده و نمونهها
بهمدت  15دقیقه در دمای  30درجه سانتیگراد انکوباسیون شدند .سپس
 50میکرولیتر از سوسپانسیون حاوی باکتری میکروکوکوس لوتئوس
( 0/3میلیگرم بر میلیلیتر باکتری در بافر فسفات سدیم  40میلیموالر،
 )pH=6/5به آن اضافه شد و جذب آنها طی  50دقیقه در دمای 30
درجه خوانش شد.
اندازهگیری ایمونوگلوبولین کل :جهت اندازهگیری توتال
ایمونوگلبولین از روش  Siwickiو  )1993( Andersonاستفاده شد.
ابتدا میزان پروتئین سرم تعیین شده و سپس به نمونه موکوس،
پلیاتیلن گالیکول  12درصد اضافه شد .پس از  2ساعت در دمای
اتاق نمونهها سانتریفوژ شده و غلظت پروتئین در قسمت باالیی محلول
مجدداً توسط روش بردفورد اندازهگیری شد .میزان ایمونوگلبولین کل
از تفریق غلظت پروتئین در نمونه اولیه و غلظت پروتئین پس از
افزودن پلیاتیلن گالیکول محاسبه خواهد شد.

معنیداری باهم ندارند ( .)P>0/05اما میزان فعالیت این دو آنزیم در
گاوماهی زرد بیشتر است .همچنین نتایج حاصل از اندازهگیری
پروتئین محلول در این دو گونه نشان داد که اختالف معنیداری بین
میزان پروتئین محلول گاوماهی زرد و خالدار وجود دارد (.)P<0/05
بهطوریکه پروتئین محلول در گاوماهی زرد بیشتر است اما میزان
ایمونوگلبولین موجود در گاوماهی خالدار بهطور معنیداری بیشتر از
گاوماهی زرد است ( .)P<0/05نتایج حاصل از  SDS-PAGEدر شکل
 5آمده است .نتایج نشان داد که تراکم باندهای پروتئینی در در
محدوده  25تا  135کیلودالتون در گاوماهی زرد بیشتر از گاوماهی
خالدار است اما تراکم باندهای پروتئینی در محدوده  11تا  17کیلو
دالتون در گاوماهی خالدار بیشتر است .اگرچه اختالفی بین تعداد
باندها در این دو گونه مشاهده نشد.

سنجش میزان پروتئین محلول و فعالیت آنزیم آلکالین
فسفاتاز قلیایی :برای اندازهگیری پروتئین محلول از روش
و همکاران ( )2005و منحنی استاندارد آلبومین سرم گاوی استفاده
شد .اندازهگیری با اضافه کردن معرف رنگی فولین فنول سیوکالتیو به
 11میکرولیتر از نمونههای رقیق شده موکوس و استاندارد و قرائت
نوری با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گرفت .با انتقال جذب
نوری بهدست آمده به منحنی استاندارد ،میزان پروتئین محلول بر
حسب میلیگرم بر میلیلیتر محاسبه شد .سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز
قلیایی موکوس با استفاده از کیتهای تولید شده توسط شرکت پارس
و دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  415نانومتر و اختالف جذب
نوری در مدت  3دقیقه تعیین گردید.
Lowry

شکل  :1نمودار مقایسه میزان لیزوزیم موکوس پوست گاوماهی
زرد و خالدار
(حروف معنیداری نشاندهنده اختالف در سطح  P<0/05میباشد)

تجزیه و تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل دادهها و مشخص
کردن سطوح معنیداری با استفاده از نرم افزار  Spss22و همچنین
آزمون آماری دانکن با درصد اطمینان  95و با آنالیز واریانس یکطرفه
( )One–Way ANOVAانجام شد.

نتایج
نتایج حاصل از اندازهگیری لیزوزیم ،پروتئین محلول ،آلکالین
فسفاتاز قلیایی و ایمونوگلبولین در شکلهای  1تا  4آمده است .نتایج
نشان داد که میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و آنزیم آلکالین فسفاتاز
قلیایی در گاوماهی زرد و گاوماهی خالدار اختالف

شکل  :2نمودار مقایسه میزان پروتئین محلول موکوس پوست
گاوماهی زرد و خالدار
(حروف معنیداری نشاندهنده اختالف در سطح  P<0/05میباشد)
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بحث

شکل  :3نمودار مقایسه میزان آلکالین فسفاتاز موکوس پوست
گاوماهی زرد و خالدار
(حروف معنیداری نشاندهنده اختالف در سطح  P<0/05میباشد)

شکل  :4نمودار مقایسه میزان ایمونوگلبولین موکوس پوست
گاوماهی زرد و خالدار
(حروف معنیداری نشاندهنده اختالف در سطح  P<0/05میباشد)

شکل :5نتایج حاصل از الگوی پروتئینی گاوماهی زرد و گاوماهی
خالدار ( -1گاوماهی زرد) و ( -2گاوماهی خالدار)
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ماهیان بهطور مداوم در ارتباط با محیط زیست آبی خود هستند
که این محیط سرشار از میکرو ارگانیسمهای غیربیماریزا و بیماریزا
است .موکوس بهعنوان یک سد بیولوژیکی میان ماهیان و عوامل
بیماریزای محیطشان قرار گرفته است ()1993 ،Shephardو بهعنوان
جزئی از مکانیسم ایمنی ذاتی پیوسته در حال جایگزین شدن است
همچنین منبع مهمی از اجزای دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی
ازجمله :لیزوزیم ،ایمونوگلوبولینها ،پروتئینهای کمپلمان ،لکتین،
آنزیمهای پروتئولیتیک و دیگر پروتئینها و لیپیدهای آنتیباکتریال
است ( Subramanianو همکاران .)2007 ،کمیت وکیفیت ترکیبات
موجود در موکوس در انواع گونههای ماهی متفاوت است و به عواملی
از قبیل فاکتورهای ژنتیکی گونه ،سن ،غذا ،شرایط محیط زیست و
وجود یا عدم وجود عوامل استرسزا هنگام نمونهبرداری موکوس
بستگی دارد .تنوع در مقدار موکوس ترشح شده بر سطح پوست سبب
ایجاد اختالف در مقاومت گونهها در مقابل پاتوژنها میشود
( Subramanianو همکاران .)2008 ،لیزوزیم یک آنزیم ضدباکتریایی
قوی در سیستم ایمنی غیراختصاصی است که عالوه بر باکتریهای
گرم مثبت باعث لیز شدن باکتریهای گرم منفی نیز میشود .نتایج
حاصل از اندازهگیری میزان آنزیم لیزوزیم ،نشان داد که فعالیت این
آنزیم در گاو ماهی زرد بیشتر از گاو ماهی خالدار است .تنوع در
میزان فعالیت این آنزیم میتواند بهدلیل عواملی ازجمله پاسخ به
استرس ،دستکاری ،بلوغ ،غذا ،جنسیت ،تنوع گونهای و تنوع ژنتیکی
باشد ( Subramanianو همکاران Jong .)2007 ،و همکاران ()2012
پارامترهای بیوشمیایی موکوس ازجمله فعالیت لیزوزیم اپیدرم را
درکفشک ماهی در ماههای مختلف و شرایط دمایی متفاوت مورد
بررسی قرار دادند ،نتایج نشان داد که فعالیت این آنزیم در ماههای
مختلف بدون تغییر در باالترین سطح خود قرار داشت .نتایج حاصل
از اندازهگیری آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی بهعنوان یک شاخص
استرس در پاسخ به شرایط استرسزا مانند اسیدیته ،افزایش دما و
آلودگی آب نشان داد میزان فعالیت این آنزیم در گاوماهی زرد بیشتر
از گاوماهی خالدار است این تفاوتها به ،محیطی که ماهی در آن
تکامل پیدا میکند ،ضخامت الیه اپیدرمیس و تعداد سلولهای
تولیدکننده موکوس ،مربوط میشود ( Fastو همکاران .)2002 ،وجود
اختالفات قابل توجه در فعالیت آنزیمهای هیدرولیکی از قبیل لیزوزیم،
الکالین فسفاتاز ،کاتپسین  Bو پروتئازها در گونههای مختلف ماهی و
حتی گونههای متعلق به یک خانواده مشاهده شده است (Sangeetha
و همکاران .)2007 ،سلولهای کیسهای شکل موجود در اپیدرم
ماهیان پروتئینهایی را ترشح میکنند که ماهیان را در برابر عفونتها

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

و آسیبهای ناشی از انگلهای خارجی حفظ میکنند ( Suzukiو
همکاران .)2003 ،نتایج بهدست آمده از اندازهگیری پروتئین محلول
نشان داد که میزان این فاکتور در گاوماهی زرد بیشتر از گاوماهی
خالدار است .گزارشات متعددی در ارتباط با اندازهگیری میزان پروتئین
در ماهیان وجود دارد Timalata .و همکاران ( )2015با اندازهگیری
پروتئین محلول  5گونه ماهی متعلق به آبشیرین Clarias gariepinus,
Channa micropeletes, C. straitus, Oreochromis niloticus
 Hemibagrus nemurusگزارش کردند که این ترکیب عمدهترین

ترکیب در این گونهها میباشد .حضور پروتئین در اپیدرم موکوس
گونههای Gaint snakehead, striped snakehead, Tilapia
 mossambicus, bagrid catfishنیز بهاثبات رسیده است ( Raoو
همکاران Fagan .)2015 ،و همکاران ( )2003با بررسی ترکیبات
بیوشیمیایی موکوس ماهی آزاد اقیانوس اطلس در طول مدت تبدیل
پار به اسمولت افزایش معنیداری در مقدار پروتئین محلول مشاهده
کردند .نتایج بهدست آمده از مقایسه فعالیت آنزیمهای لیزوزیم،
آلکالین فسفاتاز قلیایی و پروتئین محلول در گونههای Arctic char,
 Brook trout, Koi carp, Striped bass, Atlantic codو Hage fish
نشان داد که ماهی کوی دارای باالترین سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز
قلیایی است و تفاوتهای زیادی بین فعالیتهای آنزیمی در این هفت
گونه و حتی گونههای متعلق به یک خانواده مثل  Codو Haddock
از خانواده  Gadidaeو  Arctic charو  Brook troutاز خانواده
 Salmonidaeوجود داشت اما این امر که وجود این اختالفات ناشی از
تکامل یا سازگاری ژنتیکی این گونهها به فاکتورهای محیط زیستی
است هنوز مشخص نیست ( Sangeethaو همکارانEdward .)2007 ،
و  )1982( Twomeyبیان کردند که میزان کاتپسین  Bنسبت به
پروتئازها در ماهی کوی که یکی از واریتههای کپور معمولی است
نسبت به گونههای باال ،بسیار بیشتر است این ماهی متعلق به آبهای
ساحلی گلی میباشد بنابراین زیستگاه این گونه متفاوت از زیستگاه
گونههای مذکور است و احتماالً همین امر باعث شده است که میزان
کاتپسین در این گونه نسبت به بقیه گونهها بیشتر ترشح شود .نتایج
نشان دادند که میزان ایمونوگلبولین موجود در موکوس گاوماهی
خالدار بیشتر از گاوماهی زرد است .همچنین نتایج حاصل از ارزیابی
الگوی پروتئینی نشان داد که تراکم باندها در موکوس گاوماهی زرد
بیشتر از گاوماهی خالدار است اما تعداد باندهای مشاهده شده در هر
دو ماهی برابر بودند Fagan .و همکاران ( )2003با بررسی الگوی
پروتئینی ماهی آزاد اقیانوس اطلس در طول دوره تبدیل پار به
اسمولت چنین گزارش کردند که تراکم باندهای پروتئینی در پایان
دوره بیشتر بود .گزارشات متعددی مبنی بر اندازهگیری و مقایسه
پارامترهای ایمنی موکوس بین گونههای مختلف انجام شده است اما
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مقایسات درون گونهای بسیار اندک است .پایه و اساس این تحقیقات
حاکی از وجود خواص ضدمیکروبی ترکیبات موجود در موکوس پوست
است .اگرچه  Subramanianو همکاران ( )2007حضور خواص ضد
میکروبی ترکیباتی نظیر لیزوزیم ،کاتپسین و پروتئازهایی نظیر تریپسین
را در چند گونه ماهی گزارش دادند اما در گزارشی دیگر عدم حضور
این خواص را متذکر شدند .وجود این اختالفات حاکی از تناقص میان
یافتهها نمیباشد بلکه میتواند ناشی از غیرفعال شدن آنزیمها توسط
دما و  pHدر طول دوره انکوبه کردن جهت سنجش فعالیت ضدمیکروبی
باشد .خواص ضدمیکروبی موکوس میتواند بهدلیل حضور پروتئینها
یا پپتیدهای دارای کاتیون فعال و وزن ملکولی کم باشد .این پپتیدها
قادرند پاتوژنهایی از قبیل باکتریها ،قارچها ،پروتوزواها و ویروسها
را به اندام انداخته و آنها را سرکوب کنند ( Honcockو ،Diamond
 .)2000کمیت و کیفیت ترکیبات موجود در موکوس میتواند تحت
تاثیر عوامل محیطی و دستکاری قرار گیرد .وجود اختالفات درون
گونهای امری بدیهی است اما شرایط محیطی و نوع زیستگاه میتواند
بر میزان فعالیت ترکیبات موجود در موکوس تاثیر گذارد بنابراین با
توجه به اینکه نمونهگیری در این تحقیق بهصورت مستقیم در جزیره
آشوراده انجام شده است پیشنهاد میشود که این کار در شرایط
یکسان آزمایشگاهی نیز انجام شده و نتایج گزارش شود .در مجموع
نتایج این مطالعه نشان میدهد که فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی
موکوس گاوماهی زرد در مقایسه با گاوماهی خالدار در سطح باالتری
قرار دارند.
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