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چکیده
کاتاپسین ها جزء اصلی سیستم پروتئولیتیک لیزوزومی و مسئول تجزیه پروتئینهای داخل سلولی هستند .هدف این تحقیق ارزیابی تغییرات
میزان بیان ژن کاتاپسین  )CTSL( Lو فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی ( )Litopenaeus vannameiتحت تاثیر بایوفالکهای متفاوت
با استفاده از سطوح مختلف پروتئینی بود .چهار تیمار بایوفالک مشتمل بر بایوفالک خرما  +جیره با پروتئین  ،)P25( %25بایوفالک مالس  +جیره
با پروتئین  ،)M25( %25بایوفالک خرما  +جیره با پروتئین  )P15( %15و بایوفالک مالس  +جیره با پروتئین  )M15( %15و یک تیمار شاهد
بدون بایوفالک ( %38پروتئین) با  3تکرار بود .در یک دوره  35روزه  35قطعه میگوی جوان ( 5/37±0/33گرم) بهطور تصادفی در  15مخزن
 300لیتری (تراکم  175قطعه در متر مکعب) ذخیرهسازی گردید .بهمنظور برآورد تاثیر بایوفالک بر میزان بیان ژن کاتاپسین  )CTSL( Lدر
هپاتوپانکراس میگو از تکنیک  Real time PCRو از ژن  Beta actinبهعنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد .در تمام تیمارهای بایوفالک نسبت
به شاهد افزایش معنیداری در میزان بیان ژن  CTSLمشاهده گردید ( ،)P<0/05هرچند که تیمار  P25باالترین میزان بیان را نشان داد (.)P>0/05
همچنین باالترین میزان پارامترهای رشد (وزن به دست آمده ،ضریب تبدیل غذایی مطلوب ،نرخ رشد و بازماندگی) در میگوهای تیمار  P25و
کمترین آنها در تیمار شاهد دیده شد ( .)P<0/05نتایج نشان داد میزان بیان ژن  CTSLبا تغییر منابع کربنی یا میزان پروتئین جیره در بین تیمارهای
بایوفالک ،اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)P>0/05بهنظر میرسد فناوری بایوفالک با اثرات مثبت خود بر گوارش و ایمنی ،سبب
افزایش بیان ژن  CTSLدر این گونه شده است.
کلمات کلیدی :میگوی وانامی ،ژنتیک ،بایوفالک ،شیره خرما ،مالس ،رشد
* پست الکترونیکی نویسنده
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ارزیابی تغییرات بیان ژن کاتاپسین  Lو فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی تحت تاثیر....

مقدمه
میگوی سفید غربی ( )Litopenaeus vannameiبا تولید بیش از
 3/5میلیون تن در دنیا مقام نخست تولیدات میگو و سایر سختپوستان
را بهخود اختصاص داده است ( .)2016 ،FAOیکی از روشهای نوین
در پرورش آبزیان استفاده از تکنولوژی بایوفالک ( )Bioflocاست که
سبب توسعه پایدار صنعت پرورش میگو ،افزایش تولید در واحد سطح
و با کاهش چشمگیر خروج پساب سبب بهبود محیط زیست میگردد.
این تکنولوژی که نام دیگر آن سیستم پرورش بدون تعویض آب
( )Zero Exchange Waterاست ،شامل محیطی میباشد که در آن
باکتریهای هتروتروف (مثل  Clostridium ،Bacillusو ،)Enterobacter
ریز جلبکها ،زئوپالنکتونهای غذایی ،نماتودها ،قارچها ،آغازیان ،کوپه
پودها و روتیفرها ،مواد دفعی حاصل از آبزیان پرورشی ،غذای خورده
نشده و بقایای جانوری-گیاهی را تجزیه و به مواد غذایی قابل استفاده
تبدیل میکنند ( Ekasariو همکاران .)2014 ،تاثیرات مثبت بایوفالک
در بهبود رشد میگو به اثبات رسیده است Schveitzer .و همکاران
( )2013به استفاده از بایوفالک در پرورش میگوی سفید غربی در
تراکمهای مختلف پرداخته و اثرات آن را بر فعالیت میکروبها ،کیفیت
آب و میزان تولید مثبت ارزیابی نمودند Jatoba .و همکاران ()2014
سطوح مختلف پروتئین در سیستمهای بایوفالک و نیمه متراکم را
برای پرورش میگوی سفید غربی مطالعه و میگوهای پرورش یافته در
تیمارهای بایوفالک را دارای پارامترهای رشد بهتری ارزیابی نمودند.
 Anandو همکاران ( )2014به بررسی اثر جایگزینی پودر بایوفالک با
پودر ماهی در جیره و تاثیر آن بر پارامترهای رشد و فعالیت آنزیمهای
هضمی در میگوی مونودون پرداخت .آنان عالوه بر جیره شاهد (بایوفالک
صفر) ،جیرههایی با میزان  8 ،4و  %12پودر بایوفالک ساخته و با
موفقیت آزمایش نمودند .همچنین برخی از محققین بر روی بهرهبرداری
از بایوفالک جهت ارتقای فاکتورهای رشد و کاهش هزینه غذا در
ماهی ( Poliaو همکاران )2015 ،و میگو ( Zokaeifarو همکاران،
 )2012پژوهشهایی انجام و نتایج آن را مثبت ارزیابی نمودهاند .در
داخل کشور نیز  Khanjaniو همکاران ( )2016تاثیر نسبتهای
مختلف غذادهی و منابع مختلف کربنی را بر کیفیت آب و عملکرد
رشد پستالروهای میگوی سفید غربی بررسی نمودند .همچنین
 Najdegeramiو همکاران ( )2015تاثیر بایوفالک را بر روی
پارامترهای رشد ،آنزیمهای گوارشی و بافت کپورماهیان انگشتقد
مثبت ارزیابی نمودند .عظیمی و همکاران ( )1395مطالعهای بهمنظور
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بررسی اثرات سطوح مختلف کربوهیدرات روی شکلگیری بایوفالک،
وضعیت نیتروژن و فسـفات ،مصرف غذایی و عملکرد رشد کپور
معمولی در سیستم بایوفالک انجام و تاثیرات مثبتی در پارامترهای
کیفی آب ،کاهش ضریب تبدیل غذایی ،افزایش رشد ماهی و کاهش
مقدار مصرف آب مشاهده نمودند .بایوفالک سبب افزایش رشد ،کاهش
ضریب تبدیل غذایی و بهبود ایمنی میشود ) Xuو  .)2012 ،Panدر
مطالعات گذشته کربوهیدراتهای مختلفی ازجمله :مالس ،شکر،
نشاسته ،گلیسرول ،استات ،کازاوا ،پودر ذرت ،آرد گندم بهعنوان منبع
کربنی استفاده شده است ( Khanjaniو همکاران2017 ،؛  Crabو
همکاران2012 ،؛  Rayو  .)2014 ،Lotzتا کنون گزارشی درخصوص
استفاده از شیره خرما بهمنظور تامین کربن مورد نیاز سیستم بایوفالک
در دنیا ارائه نشده است .کاتاپسین  )CTSL( Lیکی از شناختهترین
پروتئازهای لیزوزومی سیستئین در جانوران میباشد که بههمراه
کاتاپسین  H ،Bو  Sبه فوق خانواده پاپایین ( papainاز پروتئازهای
سیستئین) تعلق دارند .کاتاپسینها در پروتئولیز لیزوزومی پروتئین-
های داخلی و درون سلولی اهمیت زیادی دارند .کاتاپسینهای H ،B
 S ،و  Lپروتئازهای مونومری با وزن مولکولی کمتر از  30کیلو دالتون
هستند ( Le Boulayو همکاران .)1996 ،این آنزیمها نقش مهمی در
تنظیم مراحل زندگی جانداران دارند ( .)1999 ،Grathیازده نوع
کاتاپسین شناخته شده است که کاتاپسین  Lجزء اصلی سیستم
پروتئولیتیک لیزوزومی است .کاتاپسین همچنین در پروتئینهای
بینسلولی تغییر یافته و بهعنوان مردهخوار ( )Scavengerدر سلولها
جهت حذف پروتئینهای ناخواسته و سلولهای سرطانی عمل میکند
( Glennو همکاران .)2005 ،آنها نقش فیزیولوژیک متنوعی در مقابل
آنتیژن دارند و سبب بلوغ پپتیدازهای خارج سلولی نیز میشوند.
برخی از مطالعات حاکی از نقش مهم کاتاپسین  (CTSL) Lدر هضم
غذا در سختپوستان است ) Huو  .)2007 ،Leungدر سختپوستان
این ژن از غدههای گوارشی مثل هپاتوپانکراس در میگوی سفید غربی
جداسازی شده و میزان بیان آن در جانوران بزرگتر ،افزایش نشان
داده است .یکی از بهترین ژنهای شاخص مورد استفاده برای مقایسه
میزان رشد و افزایش وزن در میگوی سفید غربی ،کاتاپسین  Lمیباشد
که عمدتاً در هپاتوپانکراس بیان میگردد (  Jungو همکاران.)2013 ،
 Le Boulayو همکاران ( )1996میزان بیان پروتیئنازهای کاتاپسین L
را در هپاتوپانکراس میگوی سفید غربی در طول مرحله پوستاندازی
مور د مطالعه قرار داده و آن را در این فرآیند تاثیرگذار دانستهاند.
 Glennو همکاران ( )2005بر روی تعداد Single ( SNP
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 )nucleotide polymorphismsدر ژن کاتاپسین در میگوی سفید
غربی تحقیق نموده و تعداد آن را در میگوی سفید غربی و مونودون
یک عدد ذکر نمودند Aoki .و همکاران ( )2003خصوصیات آنزیمی
و مولکولی پروتئینازهای کاتاپسین را در میگوی شمالی Pandalus
 borealisمورد مطالعه قرار دادند Hu .و  )2006( Leungارتباط هضم
غذا و میزان بیان ژن کاتاپسین در هپاتوپانکراس میگوی سفید غربی
را مطالعه نموده است .پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی تغییرات بیان
ژن کاتاپسین و فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی تحت تاثیر
بایوفالکهای مختلف انجام شده و برای اولین بار در دنیا از شیره
ضایعات خرما برای تامین منبع کربوهیدرات بایوفالک استفاده گردید.

مواد و روشها
این پژوهش در تابستان  1394در دانشکده کشاورزی
دانشگاه خلیج فارس بوشهر در مدت  5هفته ،با رژیم نوری  12ساعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی انجام و پرورش میگو در مخازن حاوی
بایوفالک و بدون بایوفالک (شاهد) مقایسه گردید .بهمنظور تقویت
فعالیت باکتریهای هتروتروف جهت تشکیل بایوفالک ،نسبت کربن
به نیتروژن در سیستم بین  15تا 20در نظر گرفته شد (،Avnimelech
 .)1999برای این منظور از کربوهیدراتهای مالس و شیره ضایعات
خرما استفاده گردید (جدول  .)1در این تحقیق از  5تیمار و  3تکرار
و در مجموع  15مخزن فایبرگالس  300لیتری (پس از ضدعفونی با
کلر) استفاده شد که هر کدام تا  200لیتر از آب پر شده بودند .تعداد
 3مخزن برای تیمار شاهد 6 ،مخزن برای بایوفالک خرما و  6مخزن
برای بایوفالک مالس بهکار رفت .با احتساب تراکم  120قطعه میگو
در متر مربع ( 175قطعه در متر مکعب) ،در هر یک از مخازن 35
قطعه میگو ذخیرهسازی گردید .برای تغذیه میگوها از سه نوع جیره
با پروتئینهای متفاوت ( 25 ،15و  )%38استفاده گردید .در تهیه
جیرههای آزمایش از نرمافزار )(Copy right 1999, release 6.1, USA
 Lindoاستفاده گردید و اجزای آن از شرکت هووراش بوشهر تهیه
گردید (عباس زاده و همکاران .)1396 ،تیمارها عبارت بودند از:
تیمار ( 1شاهد) :پرورش میگوی سفید غربی با استفاده از غذای میگو
با پروتئین  38درصد و بدون بایوفالک ( ،)Controlتیمار  :2پرورش
میگوی سفید غربی با استفاده از بایوفالک مالس  +غذای میگو با
پروتئین  25درصد ( ،)M25تیمار  :3پرورش میگوی سفید غربی با
استفاده از بایوفالک خرما  +غذای میگو با پروتئین
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 25درصد ( ،)P25تیمار  :4پرورش میگوی سفید غربی با استفاده از
بایوفالک مالس +غذای میگو با پروتئین  15درصد ( ،)M15تیمار :5
پرورش میگوی سفید غربی با استفاده از بایوفالک خرما  +غذای میگو
با پروتئین  15درصد ( .)P25سپس مخازن با آب دریای فیلتر شده
(شنی) برای حذف ذرات بزرگ و موجودات مزاحم تا  200لیتر پر
شده و جهت تسریع در تشکیل بایوفالک به هر مخزن دو لیتر ()%1
از استوک بایوفالک اضافه شد .میگوهای جوان به وزن 5/37±0/33
گرم از مزرعه پرورشی دلوار بـه سالن منتقل و پس از ضدعفونی و
گذراندن دوره قرنطینه ( 72ساعت) بهطور تصادفی در  15مخزن
ذخیرهسازی شدند که شامل  6مخزن بایوفالک خرما 6 ،مخزن بایوفالک
مالس و  3مخزن شاهد حاوی آب فیلتر شده دریا بدون بایوفالک بود.
در مخازن شاهد ،تعویض آب بهصورت مرسوم و روزانه  %50آن با آب
فیلتر شده تعویض گردید .غذادهی در سه نوبت (ساعات  14 ،8و )22
و بهمیزان  4درصد وزن کل بدن انجام گرفت ( Liuو همکاران.)2014 ،
برای هر  100گرم غذا در تیمار  %25و  %15پروتئین ،بهترتیب 144
و  86گرم از شیره خرما و مالس بعد از وعده دوم غذایی (ساعت )14
اضافه گردید .پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و نوسانات آنها شامل:
اکسیژن ،دما ،پیاچ  ،شوری و نور روزانه ثبت شدند .پارامترهای رشد
مطابق روشهای مرسوم در تیمارهای مختلف سنجیده شد .شاخصهای
آمونیاک ،نیتریت و نیترات در تیمارهای مختلف با استفاده از کیت ،روش
نسلریزاسیون و اسپکتروفتومتر مدل  Unico 2150و با دستورالعملهای
مربوطه اندازهگیری شدند (.)2005 ،Standard Methods
جدول  :آنالیز تقریبی ترکیبات قندی مورد استفاده
ترکیبات %

مالس

ماده خشک
پروتئین
چربی
کربوهیدرات
فیبر
خاکستر

62/27±0/48
9/17±0/12
1/24±0/03
74/34±0/11
0/53±0/04
14/7±0/14

شیره خرما
64/45±0/33
4/85± 0/05
2/8±0/04
79/31±0/23
0/75±0/07
12/26±0/09

بهمنظور ارزیابی میزان بیان ژن  CTSLدر بافت هپاتوپانکراس از
آزمون  PCRدر زمان حقیقی ( ،)Real time PCRروش مقایسهای CtΔΔ
(دستگاه  ،Rotor- Gene, RG-300ساخت کشور استرالیا) استفاده شد.
روش آزمون براساس کاربرد رنگ سایبرگرین انجام شد .در این مطالعه
از ژن  Beta actinبهعنوان ژن کنترل داخلی (خانه گردان) استفاده و
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با توجه به بیان ثابت آن ،میزان بیان ژن  CTSLدر بافت هپاتوپانکراس
میگوهای تیمارهای آزمایش ارزیابی گردیدند .میزان بیان ژن CTSL
بر اساس بیان نسبی نسبت به نمونههای شاهد و نرمال شده در مقایسه
با ژن بتااکتین اندازه گرفته شد .این شدت بیان میزان افزایش را در
مقایسه با نمونههای شاهد که  1میباشد ،بهصورت چند برابر شدن
نشان میدهد .آغازگر ( )Primerاختصاصی ژن 132 ( Cathepsin L
 )bp, AN: X99730.1و ژن )137 bp, AN: AF300705.2) Beta actin
بهعنوان ژن کنترل درونی (خانه گردان) در این مطالعه استفاده گردید

( Cesarو  .)2007 ،Yangتوالی آغازگرها در جدول  2مشخص شده
است .قابل ذکر است که سنتز تمامی آغازگرهای این تحقیق ،توسط
شرکت سیناکلون انجام گرفت .نمونهگیری از هپاتوپانکراس میگوها
در هر تکرار (مجموعاً  3قطعه میگو از هر تیمار) پس از  35روز تغذیه
با جیرههای آزمایشی صورت گرفت .نمونههای هپاتوپانکراس تهیه
شده تا زمان انجام آزمایشات در فالکس نیتروژن مایع (دمای منفی
 176درجه سانتیگراد) قرار گرفت.

جدول  :2توالی پرایمرهای استفاده شده در این تحقیق ( Qianو همکاران*2014 ،؛  Zhaoو همکاران.)** 2015 ،
Gene
*CTSL
**Beta actin

Forward primer
5- GCCGTCCTTCCAGTTCTA -3
5- TGGACTTCGAGCAGGAGATG -3

سپس  RNAبافت هپاتوپانکراس تیمارهای آزمایشی با استفاده
از کیت ( RNXTM )-plusسیناژن طبق دستور شرکت سازنده استخراج
شد .آزمون تعیین کیفیت و کمیت  RNAاستخراج شده با محاسبه
دانسیته نوری  D260/OD280با استفاده از اسپکتروفتومتر انجام شد.
بعد از استخراج  ،RNAبرای سنتز  DNAمعکوس از روی آن،
ابتدا مخلوطی شامل یک میکروگرم (10 pmol) Primer Random
 Hexamers ,RNAو  ddH2oتا حجم  10میکرولیتر در یک میکروتیوب
استریل روی یخ آماده شد .پس از سانتریفیوژ کوتاه ( 1دقیقه در دور
 ،)g 12000بهمدت  5دقیقه در  70درجه سانتیگراد قرار داده شد.
پس از این مرحله میکروتیوب حاوی مخلوط فوق روی یخ قرار داده
شد و مخلوطی شامل (100 U) RNAase ،1x Reaction buffer
 (200U) M-MuLV ،(0.4mM) dNTP mix ،inhibitorو  ddH2Oتا
حجم  20میکرولیتر به آن اضافه شد .نمونه فوق پس از مخلوط کردن
و سانتریفیوژ کوتاه ( 1دقیقه در دور  ،)g 12000برای مدت  60دقیقه
در درجه حرارت  42درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس واکنش با
استفاده از تیمار نمونه در درجه حرارت  70درجه سانتیگراد بهمدت 10
دقیقه متوقف و  cDNAحاصل در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری
گردید cDNA .ساخته شده در واکنشهای  PCRاستاندارد مورد استفاده
قرار گرفت .جهت آزمایش آغازگرهای  CTSLو  Beta actinمورد
استفاده ،ابتدا یک  PCRمعمولی با استفاده از کتابخانه  cDNAساخته
شده از بافتهای هپاتوپانکراس بهعنوان الگو طراحی و واکنش PCR
استاندارد با استفاده از دستگاه گرادیانت مسترسایکلرMastercycler) ،
 )eppendorf, Germanyانجام شد .همچنین تست کنترل برای آلودگی
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Reverse primer
5- GTTCTTGACCAGCCAGTAG -3
5- GGAATGAGGGCTGGAACAGG-3

 DNAبا استفاده از جفت آغازگرها (بتااکتین و کاتاپسین) و
بهعنوان الگو انجام گرفت .شرایط تهیه محلول واکنش زنجیرهای پلیمراز
با حجم کلی  25میلیلیتر شامل 2/5 :میکرولیتر بافر واکنش زنجیرهای
پلیمراز 1/5 ،میکرولیتر  1 ،)50mM( MgCl2میکرولیتر از مخلوط
 1 ،)10mM( dNTPمیکرولیتر از هر یک از الیگونوکلئوتید (آغازگرها)
و  0/3میکرولیتر ( Taq DNAسیناژن) انجام شد .جزئیات برنامه چرخه
حرارتی در دستگاه مسترسایکلر بهترتیب ذیل بود :واسرشت اولیه در
دمای  94درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه ،تعداد چرخه حرارتی کل
 35دور با برنامه واسرشتسازی ،اتصال و تکثیر بهترتیب  20ثانیه در
 94درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه در  60درجه سانتیگراد 40 ،ثانیه در
 72درجه سانتیگراد و تکثیر نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت
 5دقیقه انجام گرفتند .سپس ترکیبات مخصوص واکنش  PCRدر
زمان حقیقی شامل  6/25میکرولیتر  0/5 ،2XSYBR Mixمیکرولیتر از
هر کدام از آغازگرها 0/1 ،میکرولیتر از  0/5 ،Taq Polymeraseمیکرولیتر
از  4/65 ،cDNA Templateمیکرولیتر آب عاری از  DNaseدر چاهکهای
مخصوص  0/1میلیلیتری درپوشدار مخصوص که حاوی نمونه مورد نظر
بودند ،افزوده شدند .جزئیات برنامه چرخه حرارتی در دستگاه
 Rotor- Gene, RG-3000بهترتیب ذیل بود :واسرشت اولیه در دمای
 94درجه سانتیگراد بهمدت  2دقیقه ،تعداد چرخه حرارتی کل  40دور
با دمای واسرشتسازی ،اتصال و تکثیر بهترتیب  15ثانیه در 94درجه
سانتیگراد 30 ،ثانیه در  60درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه در  72درجه
سانتیگراد و تکثیر نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه.
RNA
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رابطه  2-ΔΔCTبرای کمیسازی دادههای ،Real time- PCRمورد
استفاده قرار گرفت (.)2001 ،Rasmussen

نتایج
شوری در دامنه  36-36/5قسمت در هزار ،دما بین 29/5-30/3
درجه ،پیاچ  7/8-8/01و اکسیژن  5/02-6میلیگرم در لیتر قرار داشت.
میگوها روزانه بهمیزان  %4وزنشان (ساعات  14 ،8و  )22غذادهی شدند.
بیشترین میزان آمونیاک و نیتریت در مخزن شاهد و کمترین آنها
در تیمار  P15اندازهگیری شد (عباسزاده و همکاران .)1396 ،عملکرد
فاکتورهای رشد در جدول  3آمده است .بیشترین افزایش وزن در تیمار
 7/27±0/51( P25گرم) و کمترین آن در تیمار شاهد ( 5/0±96/14گرم)
بهدست آمده است و در بقیه تیمارها نیز اختالف معنیدار بود (.)P<0/05

ΔΔCT= (CT target gene – CT reference gene) in treated group
- (CT target gene – CT reference gene) in control group.
ژن هدف ( )Targetدر اینجا  CTSLو ژن کنترل یا رفرنس نیز Beta

 actinبود treated group .تیمارهای بایوفالک و  control groupتیمار
شاهد بود .تحقیق حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی با  5تیمار تغذیهای
متفاوت و  3تکرار اجرا گردید .پس از استخراج دادهها و اطمینان از
نرمال بودن آنها (با استفاده از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف) ،مقایسه
صفات مورد آزمایش از طریق تجزیه واریانس و مقایسه میانگین آزمون
دانکن در سطح  %5انجام گردید .برای انجام آنالیزهای فوق از نرمافزار
 SPSSنسخه  17استفاده گردید.

جدول  :3عملکرد رشد در تیمارهای مختلف در طول  35روز (میانگین  ±انحراف از معیار)
فاکتور
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد (گرم/هفته)
بازماندگی (درصد)
شاخص وزن بدن (درصد)
وزن بهدست آمده (گرم)
ضریب رشد ویژه
ضریب تبدیل غذایی

P15
12/02±0/95bc
6/75±0/81ab
1/35±0/16ab
83/81±1/65ab
128/07±11/82b
202/23±19/84b
2/35±0/15b
1/47±0/12a

P25
12/93±0/49c
7/27±0/51b
1/45±0/1b
86/67±4/36b
128/43±10/84b
229/82±12/22c
2/36±0/14b
1/32±0/09a

M15
11/58±0/56ab
6/07±0/26a
1/21±0/05a
82/86±2/86ab
109/96±1/14a
176±12/11 a
2/12±0/01a
1/9±0/14b

M25
12/27±0/36bc
6/79±0/24ab
1/36±0/04ab
83/81±3/30ab
124/16±11/92ab
203/36±1/99b
2/30±0/15ab
1/5±0/14a

شاهد
10/89±0/37a
5/96±0/14a
1/19±0/03a
80±2/86a
120/98±3/14ab
166/86±2/34a
2/27±0/04ab
1/84±0/21b

(.)p<0/05

در هر ردیف میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد تفاوت معنیدار هستند
 :P25بایوفالک خرما  +جیره با پروتئین  :M25 ،%25بایوفالک مالس +جیره با پروتئین  :P15 ،%25بایوفالک خرما  +جیره با پروتئین  :M15 ،%15بایوفالک مالس  +جیره با پروتئین
 %15و تیمار شاهد ( 38%پروتئین بدون حضور بایوفالک).

همچنین بیشترین نرخ رشد ( ،)1/0±45/1بیشترین درصد بازماندگی
( )%86/67±4/36و وزن بهدست آمده ( 229/12±82/22گرم) در تیمار
 P25و کمترین آنها در تیمار شاهد بهترتیب برای نرخ رشد (،)1/0±19/03
درصدبازماندگی ( )%2±80/86و وزن بهدست آمده (166/86±2/34
گرم) محاسبه شد .بیشترین درصد شاخص وزن بدن ()128/10±43/84
در تیمار  P25و کمترین آن ( )109/1±96/14در تیمار  M15بهدست
آمده است .بیشترین ضریب رشد ویژه در تیمار )2/36±0/14( P25
و کمترین آن در تیمار  )2/12±0/01( M15محاسبه شد .کمترین ضریب
تبدیل غذایی در تیمار  )1/32±0/09( P25و بیشترین آن در تیمار
شاهد ( )1/0±84/21سنجش گردید .موفقیت آنالیز  PCRکه براساس
 RNAاست ،وابسته به خلوص ،کیفیت و کمیت مناسب  RNAتام
استخراج شده است .با الکتروفورز  RNAباندهای مشخص 18Sو 23S
( RNAریبوزومی) بر روی ژل آگارز مشاهده گردید .شکل  1نتایج

الکتروفورز را بر روی ژل اگارز  2درصد نشان میدهد .به منظور تایید
تکثیر اختصاصی ژن و مناسب بودن آغازگرهای طراحی شده برای
اندازهگیری بیان ژن کاتاپسین ،ابتدا واکنش  PCRبر روی cDNA
ساخته شده از هپاتوپانکراس میگوی سفیدغربی انجام گردید (شکل.)2

شکل  :1الکتروفورز نمونه  RNAاستخراج شده
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ارزیابی تغییرات بیان ژن کاتاپسین  Lو فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی تحت تاثیر....

میزان پروتئین جیره در بین تیمارهای مختلف بایوفالک ،اختالف
معنیداری را نشان ندادند .در عین حال باالترین میزان بیان متعلق
به تیمار  P25بود (.)P>0/05

شکل  :2بیان ژن کاتاپسین در هپاتوپانکراس میگو ( )PCRاز
نمونهها بر روی ژل آگارز  2درصد

پس از پایان تکثیر در  Real Time-PCRبرای اطمینان از تکثیر
اختصاصی و تایید واکنش  pcrاز طریق منحنی ذوب ،برنامه ذوب از
 50درجه به  99درجه سانتیگراد برای دستگاه تنظیم شد و منحنی
ذوب برای نمونه توسط دستگاه ترسیم گردید .شکل  3نشاندهنده
منحنی ذوب برای هر دو نمونه بتااکتین و کاتاپسین است که محور
 Xها افزایش درجه حرارت و محور Yها میزان کاهش تشعشع دریافتی
( )Emissionرا نشان میدهند.

شکل : 4مقایسه بیان نسبی ژن کاتاپسین در هپاتوپانکراس
میگو در تیمارهای مختلف آزمایشی (نرمال شده در مقایسه با
ژن بتا اکتین بهعنوان کنترل داخلی)
(بر حسب چند برابر شاهد) گروههای دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختالف
معنیدار هستند ( :P25 .)P<0/05بایوفالک خرما  +جیره با پروتئین :M25 ،%25
بایوفالک مالس +جیره با پروتئین  :P15 ،%25بایوفالک خرما  +جیره با پروتئین
 :M15 ،%15بایوفالک مالس +جیره با پروتئین  %15و تیمار شاهد ( %38پروتئین
بدون حضور بایوفالک).

بحث

شکل  :3منحنی ذوب ژن کاتاپسین و بتااکتین
(وجود یک قله نشاندهنده انجام صحیح واکنش  pcrبوده و ثابت میکند محصول
حاصل یک تکباند میباشد).

میزان بیان ژن  CTSLدر میگوهای تیمارهای بایوفالک پس از
 35روز تغذیه ،با میگوهای تیمار شاهد مقایسه شدند (شکل  .)4طبق
این نتایج در تمام تیمارهای بایوفالک افزایش معنیداری در میزان
بیان ژن کاتاپسین  Lدر مقایسه با تیمار شاهد مشاهده گردید
( .)P<0/05با این وجود میزان بیان این ژن با تغییر منابع کربنی یا
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میگوی سفید غربی از گونههای مناسب برای رشد در محیط
بایوفالک است ( Correiaaو همکاران .)2014 ،اختالف معنیداری بین
پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (دما ،شوری ،پیاچ و رژیم نوری) در
بین تیمارهای مختلف دیده نشد (عباسزاده و همکاران.)1396 ،
بیشترین میزان وزن نهایی ،افزایش وزن ،نرخ رشد (گرم در هفته)،
نرخ بازماندگی ،شاخص وزن بدن و افزایش بایومس مربوط به تیمار
بایوفالک خرما با پروتئین جیره  )P25( %25و کمترین آنها در تیمار
شاهد ثبت گردید که دارای اختالف معنیداری بودند .براساس تحقیقات
دیگران ( Krummenauerو همکاران2014 ،؛  Samochaو همکاران،
 ) 2007نیز بایوفالک حاوی مواد افزاینده رشد بوده و سبب افزایش
بازماندگی و کاهش ضریب تبدیل غذایی می شود .بهدلیل فقدان مواد
قندی و از آنجاییکه باکتریهای هتروتروف در تیمار شاهد در
کمترین تعداد وجود دارند ،بنابراین قادر به نیتریفیکاسیون نبوده و
باالترین میزان آمونیاک در آن دیده شد .کمترین میزان
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پروتئین ،وجود مواد قندی و ارجحیت مواد قندی شیره خرما نسبت
به مالس برای رشد باکتریهای هتروتروف ،سبب حذف آمونیاک و
حداقل شدن آن در تیمار بایوفالک خرما ( )P15گردید .بهنظر میرسد
کاهش ترکیبات مضر ازتی سبب کاهش استرس ،تغذیه بهتر و رشد
بیشتر در تیمارهای بایوفالک میگردد .بهبود پارامترهای رشد در
تیمارهای دارای بایوفالک احتماالً بهدلیل کاهش ترکیبات مضر آمونیاکی
آب و استرس کمتر ( Gaoو همکاران ،)2012 ،ترکیبات محرک ایمنی،
وجود غذای زنده گیاهی و جانوری و ترکیبات غذایی مفید دیگر در
قالب بایوفالک میباشد ( Jatobaو همکاران .)2014 ،برخی آزمایشات
موفقیت سیستم بایوفالک را با پروتئین  %10نیز بیان کردهاند (Ballester
و همکاران .)2010 ،از آنجاییکه میزان رشد و بازماندگی در تیمارهای
بایوفالک در این تحقیق از شاهد بیشتر بود ،میتوان نتیجه گرفت که
بایوفالک نه تنها کمبود پروتئین جیره را جبران میکند بلکه باعث
بهبود ایمنی و در نتیجه افزایش بازماندگی نیز میگردند ( Xuو ،Pan
 .)2013در پستانداران نیز ،کاتاپسین در بسیاری از بافتها وجود دارد.
در بافتهای ریه ،کبد ،کلیه و طحال مقدار زیادی کاتاپسین بیان
میشود که نه تنها قادر به تخریب پروتئین داخل سلولی است بلکه
در رشد سلول نیز دخالت دارد ( Doughtyو .)1987 ،Gruenstein
نتایج این تحقیق نشان داد که در تمام تیمارهای بایوفالک افزایش
معنیداری در میزان بیان ژن کاتاپسین نسبت به تیمار شاهد رخ داده
است .این افزایش بیان فارغ از میزان پروتئین جیرههای متفاوت در
تیمارهای مختلف بایوفالک رخ داده است .با توجه به نقش کاتاپسین
در هضم پروتئینها بهنظر میرسد میزان پروتئین دریافتی در تیمارهای
بایوفالک بیشتر از شاهد بوده که میزان بیشتری آنزیم ترشح شده
است .همچنین با توجه بهمیزان بیشتر پروتئین در جیره شاهد ()%38
میتوان گفت میزان نهایی پروتئین دریافتی خالص توسط میگو در
تیمارهای بایوفالک (با وجود کمتر بودن میزان پروتئین در جیره آنها)
بیشتر بوده است .در دسترس بودن دایمی فالکهای میکربی میتواند
دلیل دیگری بر این امر باشد .زیرا میگو در تیمارهای بایوفالک قادر
است بهطور مداوم از فالکها (که عمدتاً از آغازیان ،جلبکها ،باکتریها
و زئوپالنکتونها با میزان پروتئین باال تشکیل شدهاند و خصوصیات
مفید غذای زنده را در مقایسه با جیره دستی دارند) تغذیه نماید،
پروتئین جذب نماید و لزوماً کاتاپسین برای هضم آن ترشح گردد و
این در حالی است که غذای دستی در تیمار شاهد فقط  3وعده در
شبانه روز در اختیار میگوهای این تیمار قرار گرفته بود Glenn .و
همکاران ( )2005افزایش میزان بیان ژن کاتاپسین
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را در میگوی سفید غربی با رشد مرتبط دانستهاند .استفاده از بایوفالک
سبب افزایش رشد ،بهبود ایمنی و کاهش استرس میگردد .در برخی
مطالعات ثابت شده است وقتی میگوی وانامی تحت استرسهایی مانند
شوری و سرما قرار بگیرد سطح فعالیت فاگوسیتوز و میزان بیان ژن
کاتاپسین در آنها کاهش مییابد ( Zhaoو همکاران .)2015 ،در این
مطالعه تیمار ( P25بایوفالک با منبع کربنی شیره خرما) با بهترین
عملکرد رشد دارای بیشترین میزان بیان ژن کاتاپسین بود .شیره خرما
دارای میزان زیادی ویتامین (ویتامین آ ،اسیداسکوربیک و آلفا توکوفرول)،
مواد معدنی ،چربی ،پروتئین ،رنگدانه ،فالونوئید ،فنل ،آنتوسیانین و
دیگر مواد افزاینده رشد است که سبب کاهش استرس نیز میگردند
( Boudriesو همکاران2007 ،؛  Biglariو همکاران2008 ،؛ ،Allaith
 .)2008عالوه بر این تاثیر ارگانیسمهای موجود در بایوفالک در افزایش
رشد و ایمنی میگو در تحقیقات دیگر بهاثبات رسیده است ( Zhangو
همکاران .)2013 ،قند موجود در شیره خرما بر خالف مالس بیشتر
از قندهای سادهای چون گلوکز و فروکتوز و کمتر از ساکارز تشکیل
شده است که باعث میشود باکتریها و آغازیان آن را آسانتر مورد
استفاده قرار داده و جمعیت خود را سریعتر افزایش دهند (Al Farsi
و  .)2008 ،Leeاین موجودات تکسلولی و سایر آغازیان تغذیه کننده
از آن ها غذایی مفید برای میگو بوده و تاثیر زیادی در رشد ،ایمنی و
کاهش استرس در میگو دارند .بهنظر میرسد بایوفالک سبب کاهش
استرس و افزایش ترشح کاتاپسین در این میگو شده است.
کاتاپسین دارای باالترین میزان رونویسی در هپاتوپانکراس است
( Huو  .)2006 ،Leungمطالعات اخیر حاکی از نقش مهم کاتاپسین L
بهعنوان مردهخواری ( )Scavengerو هضم در سختپوستان میباشد
( Turkو همکاران .)2000 ،شیره خرما دارای خواص ضدسرطانی،
محافظ دستگاه گوارش ،کبد ،سیستم عصبی و کاهنده چربی خون
است ( Raniaو همکاران .)2014 ،بهنظر میرسد شیره خرما با اثرات
مثبت خود بر اندامهای گوارشی و ازجمله هپاتوپانکراس زمینه ترشح
بیشتر کاتاپسین را فراهم آورده است .خانواده کاتاپسین سبب از بین
بردن باکتریها و ویروسهای مضر گردیده و از این طریق سبب
ایمنی بهتر و افزایش رشد میگردد ( Robalinoو همکاران.)2007 ،
افزایش ایمنی در محیط بایوفالک در مطالعات اخیر به اثبات رسیده
است ( Krummenauerو همکاران .)2014 ،افزایش میزان بیان ژن و
بهبود رشد در تیمارهای بایوفالک ممکن است با این امر مرتبط باشد.
کاتاپسین  Lهمچنین از طریق  apoptosisنقش مهمی در
پوستاندازی دارد ( Le Boulayو همکاران .)1996 ،کاتاپسین در
473
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عبلسزاده و همکاران

 هسته اووسیت و اسپرم، تخم، تخمدان، ماهیچه، چشم، روده،معده
میگو نیز یافت میشود که دارای اثرات فیزیولوژیک مهم دیگری غیر
 برابر بافتهای10  میزان بیان آن در هپاتوپانکراس.از گوارش میباشند
 روده و تخمدان بهصورت پیشآنزیم، این آنزیم در معده.دیگر است
، و همکارانHu( و در هپاتوپانکراس بهصورت بالغ دیده میشود
 میگو برای رشد به پوستاندازی نیاز دارد و از آنجاییکه در.)2006
تیمارهای بایوفالک با افزایش ترشح کاتاپسین این فرآیند تسهیل و
 میتواند دلیلی دیگر بر افزایش رشد در این تیمارها،تسریع شده است
.باشد
نتایج این مطالعه نشان داد بایوفالک مستقیماً با تاثیر بر رشد و
ایمنی میگو و غیرمستقیم با افزایش بیان ژن کاتاپسین سبب اثر
 با توجه.) و بهبود پارامترهای رشد گردیده استSynergy( همافزایی
به قیمت ارزانتر شیره ضایعات خرما و ترکیبات مفیدتر آن نسبت به
 بهتر است. برای استفاده در تکنولوژی بایوفالک ارجحیت دارد،مالس
 نسبتهای متفاوت کربن،در مطالعات آتی از شیره ارقام مختلف خرما
به نیتروژن و منابع کربنی بومی و ارزان دیگر نیز استفاده و با هم
.مقایسه شوند
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