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چکیده
این مطالعه به بررسی اثر عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک الوا ( )Ulva rigidaبر فعالیت آنزیمهای گوارشی و
فراسنجههای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی ( )Litopeneaus vannameiپرداخته است .پست الرو میگوها با متوسط وزن
 1±0/1گرم با  4رژیم غذایی ( با سه تکرار) حاوی 1 ،0/5 ،0و  1/5گرم جلبک الوا بر کیلوگرم غذا به مدت  60روز تغذیه
شدند .نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره پلی ساکارید جلبک الوا بر فعالیت آنزیمهای گوارشی موثر است .بهترین فعالیت
آنزیمهای گوارشی در میگوهای تغذیه شده با  1/5گرم عصاره جلبک الوا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد .در رژیمهای حاوی سه
سطح عصاره جلبک الوا میزان گلوکز ،کلسترول ،تری گلیسیرید ،آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز و آلکالین
فسفاتاز ب iصورت معنیداری کاهش یافت ( .)p>0/05سطح پروتئین تام و گلوبولین در میگوهای تغذیه شده با  1و  1/5گرم
عصاره جلبک بر کیلوگرم غذا به طور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد بود ( .)p>0/05از اینرو ،استفاده از عصاره پلی ساکارید
محلول در آب جلبک الوا در سطح  1/5گرم بر کیلوگرم غذا برای بهبود عملکرد آنزیمهای گوارشی ،متابولیسم چربی و قند و
سیستم ایمنی غیر اختصاصی در میگوی پاسفید غربی پیشنهاد میگردد.
آنزیمهایگوارشی،جلبکالوا،فراسنجههایبیوشیمیایی،میگویپاسفیدغربی،پلیساکاریدهایمحلولدرآب 
واژگان کلیدی :
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اثر عصاره پلیساکارید جلبک الوا ( )Ulva rigidaبر ...

مقدمه
امروزه پرورش میگو در کشورهای در حال توسعه اهمیت
روزافزونی یافته است و به دلیل مشکالت ناشی از بهره
برداری بیش از حد ذخایر طبیعی،گامهای موثری در جهت
بهبود پرورش و افزایش تولید میگو برداشته شده است
( & Alam et al., 2007; Mousavi Nadushan
 .)Hellat, 2019در کشور ما وجود  1800کیلومتر
سواحل جنوب و بخشی از  900کیلومتر سواحل شمالی
استعداد بالقوهای برای ایجاد مزارع پرورش میگو دارند.
صنعت پرورش میگو در کشور متاثر از شرایط جهانی در
سالهای گذشته ،به دلیل بروز بیماریهای مختلف از
جمله بیماری ویروسی لکه سفید و بیماریهای باکتریایی
متنوع دچار خسارات سنگین شد .یکی از روشهای ایدهآل
برای کنترل بیماریها در آبزیپروری ،تقویت مکانیسمهای
دفاعی با اجرای اقدامات پیشگیرانه و تحریک سیستم
ایمنی است .محرکهای سیستم ایمنی ترکیباتی هستند
که غالباً منجر به تحریک غیراختصاصی سیستم ایمنی
بدن میشوند .انواع زیادی از ترکیبات بیولوژیک و
سنتتیک باعث بهبود کارایی سیستم ایمنی غیراختصاصی
در آبزی پروری میشوند ( Ali, 2000; Amar et al.,
.)2004; Leung & Dudgeon, 2008
یکی از چالشهای مهم در بیوتکنولوژی مدرن ،جایگزین
نمودن ترکیبات آلی مشتق شده از منابع طبیعی به جای
ترکیبات آلی سنتتیک در حصوالت و فرآوردههای غذایی
است ( .)Chojnacka et al., 2012جلبکها و عصاره
آنها بهدلیل داشتن ترکیبات فعال بیولوژیک برای انسان،
حیوانات و گیاهان در گذشته و در حال حاضر دارای
خواص مفید شناخته شده اند ( Chojnacka et al.,
 .)2012گزارشهای متعدد نشان میدهند که ترکیبات
زیست فعال مشتق شده از جلبکهای دریایی ،دارای
خواص آنتی باکتری ،ضد ویروسی ،ضد تومور ،ضد
هیپیرگلیسمی و هیپوگلیسمی هستند ( Osman et al.,
 .)2013جلبکهای دریایی محتوی پلی ساکاریدهای
مختلف هستند که فعالیت بیولوژیک آنها وابسته به ویژگی
ساختمانی ،وزن مولکولی ،تعداد اتصاالت گلیکوزید ،الگوی
توزیع سولفات و ترکیب مونوساکارید میباشد ( Ferreira

 .)et al., 2012; Wijesinghe et al., 2012پلی
ساکارید سولفاته فعالیت تعدادی گونههای باکتری و
ویروس را مهار میکند .همچنین به عنوان پربیوتیک عمل
مینماید و موجب رشد باکتری مفید در لوله گوارش،
اثرات مثبت بر رشد و ارتقاء سالمتی میشود .بسیاری از
آنها از دسته فیبرهای محلول در رژیم غذایی هستند که
نقش مثبتی بر لوله گوارش حیوانات (برای مثال ،اسید
آلژینیک) ایفاء مینمایند .همچنین پلی ساکاریدهای
حاصل از جلبکهای دریایی آنتی اکسیدانهای موثر و غیر
سمی هستند و میزان آنها با تغییر فصل متغیر است
( .)Souza et al., 2012; Li & Kim, 2011سطح این
ترکیب در جلبکها تا  76درصد وزن خشک نیز میرسد.
از پلی ساکاریدهای مهم میتوان به گاالکتان ،آلژینات،
فوکودین و المینارین اشاره نمود ( Ferreira et al.,
 .)2012برای مثال ،در سخت پوستان استفاده از عصاره
گاالکتان سولفاته جلبک قرمز گراسیالریا ( Gracilaria
 )fisheriو  Asparagopsis spp.در جیره غذایی
میگوی ببری سیاه (Kanjana ( )Peneaus monodon
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;et al., 2011; Wongprasert et al., 2014
Rudtanatip et al., 2015; Manilal et al.,
 )2012و پلی ساکارید محلول در آب جلبک الوا ( U.
 )rigidaدر جیره غذایی میگوی پاسفید غربی ( L.

 )Akbary & Aminikhoei, 2018( )vannameiمنجر
به افزایش سطح ایمنی و افزایش حمایت میگو در مقابل
باکتری ویبریو ( )Vibrio sppو فتوباکتریوم دمسال
( )Photobacterium damselaeبهترتیب شدند.
 Ulva rigidaاز دسته جلبکهای ماکروسکوپی سبز رنگ
از خانواده  Chlorophyceaeدر ناحیه جزر و مدی و
نواحی عمیق دریا رشد میکند و منبع بالقوهای از ترکیبات
زیست فعال بیولوژیک است (.)Paul and Devi, 2013
مطالعات متعددی در ارتباط با اثر عصاره جلبک های
ماکروسکوپی بر فعالیت آنزیمهای گوارشی ( Debashi,
;2017; Mollazaei, 2017; Piexoto et al., 2016

 )Morshedi et al., 2017و پارامترهای بیوشیمیایی
خون ( Khalafalla & El- Hais, 2015; Madibana et
al., 2017; Choi et al., 2015; Zeinab et al.,
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 )2015گونههای مختلف ماهی صورت گرفته است .اما
تاکنون مطالعهای در ارتباط با اثر عصاره پلیساکارید
محلول در آب جلبک الوا بر فعالیت آنزیمهای گوارشی و
شاخصهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی انجام نشده
است .از آنجایی که ترکیبات پلی ساکارید موجود در
جلبکهای دریایی با توجه خواص آنتی اکسیدانی ،نقش
موثری در تقویت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی دارند،
لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره پلی ساکارید
محلول در آب جلبک الوا بر فعالیت آنزیمهای گوارشی و
شاخصهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی میباشد.
مواد و روش کار
میگو و شرایط پرورش
 1000قطعه پست الرو میگوی پاسفید غربی از مرکز
خصوصی تکثیر میگوی آقای مهندس مدنی از شهرستان
کنارک خریداری شده و به مرکز تحقیقات شیالت آبهای
دور چابهار انتقال داده شد .قبل از شروع آزمایش ،به مدت
 2هفته با شرایط آزمایشگاهی سازگار شدند و با جیره
تجاری شرکت شرکت هوورراش بوشهر ( 39درصد
پروتئین 7 ،درصد چربی 8 ،درصد خاکستر و  5درصد
رطوبت) بهصورت سه بار در روز ( 8صبح 13 ،بعد ازظهر و
 17عصر) معادل  5درصد وزن بدن تغذیه شدند .پس از
سازگاری ،پست الروها با میانگین وزنی 1/±0/1گرم به
صورت تصادفی با تراکم  50قطعه پست الرو به  12مخزن
پالستیکی  60لیتری انتقال داده شدند .پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی آب به صورت روزانه در طول دوره
آزمایش اندازهگیری شدند .دمای آب  29±2درجه
سانتیگراد ،اکسیژن  7±0/5میلیگرم بر لیتر ،اسیدیته
 7/5و شوری  33/2±0/35گرم بر لیتر ثبت شد .هر 15
روز یکبار با محاسبه زیست توده کل هر مخزن مقدار
غذای مورد نیاز هر تیمار محاسبه شد و به صورت روزانه
 30درصد آب هر مخزن تعویض گردید ( & Akbary
 .)Aminikhoei, 2018تیمارها شامل :تیمار شاهد که
تنها به غذای کنسانتره تغذیه شد و تیمار  3 ،2و  4که
بترتیب با جیره غذایی حاوی  1 ،0/5و  1/5گرم عصاره
جلبک الوا بر کیلوگرم غذا تغذیه شدند .هر تیمار نیز حاوی
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سه تکرار و جهت یکسان بودن شرایط آزمایشگاهی مخازن
مربوط به هر تیمار به صورت تصادفی بر روی پایه سیمانی
سالن چیدمان شده بودند.
آماده سازی عصاره و طرح آزمایش
هنگام جذر ،جلبک الوا از سواحل دریا بزرگ بندر چابهار
جمع آوری گردید و پس از تائید با کلید شناسایی مرکز
تحقیقات شیالت و شست و شو با آب مقطر ،در مجاورت
سایه خشک شد و سپس پودر گردید .استخراج پلی
ساکارید از جلبکها بهروش  Tabarsoو همکاران ()2012
صورت گرفت .برای حذف مواد لیپوفیلیک مانند
رنگدانههای مربوط به کارتنوئید و کلروفیل وپروتئینهای
با وزن مولکولی کم 20،گرم جلبک با  200میلیلیتر اتانول
 85درصد در دمای اتاق به مدت یک شبانه روز با استفاده
از شیکر مکانیکی مخلوط شد .سپس با دور  18500در
دقیقه به مدت  10دقیقه در دمای  10درجه سانتیگراد
سانتریفیوژ شد .سپس رسوب جمعآوری شده با استون
شسته شد و در دمای اتاق خشک گردید .سپس  20گرم
از بیوماس خشک شده با  400میلیلیتر آب مقطر در
دمای  65درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت بهکمک
شیکر مخلوط شد و با دور  18500در دقیقه به مدت 10
دقیقه در دمای  10درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردید.
مایع رویی با استفاده از دستگاه تبخیر در شرایط خالء
چرخشی (مدل  ،STRIKE-300ایتالیا) در دمای 60
درجه سانتیگراد تغلیظ ( 100میلیلیتر) گردید .سپس
اتانول  99درصد به آن اضافه شد و به مدت یک شبانه روز
در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد .در انتها پلی
ساکارید خام با فیلتر کردن و خشک کردن در دمای 30
درجه سانتیگراد به مدت یک شبانه روز استخراج گردید.
سپس در دمای  -20درجه سانتیگراد تا زمان آزمایش
نگهداری شد .آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی و
با  4تیمار آزمایشی به مدت  60روز انجام شد .پلی
ساکارید استخراج شده از جلبک الوا بههمراه  40میلی
لیتر آب مقطر با سطوح 1 ،0/5 ،0و  1/5گرم بر کیلوگرم
غذا به غذای تجاری میگو اسپری شد و در مجاورت هوا تا
کامالً خشک گردید و سپس تا زمان مصرف غذاهای تهیه
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شده در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند
(.)Choi et al., 2015
نمونهبرداری
جهت سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی و فراسنجههای
بیوشیمیایی ،در پایان دوره آزمایش ،پس از  24ساعت
قطع غذا ،به صورت تصادفی  12قطعه میگو از هر تیمار
نمونهبرداری شدند .ابتدا با استفاده از پودر گل میخک
( 200میلیگرم در هر لیتر) بیهوش شدند .سپس در
مجاورت یخ ،از  6قطعه میگو از هر تیمار بهصورت تصادفی
کالبد شکافی صورت گرفت و با دقت روده آنها برای
سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی خارج گردید .سپس با
سرم فیزیولوژی شسته شد و با هموژنایزر بهمدت  2دقیقه
در محلول بافر فسفات سرد با اسیدیته  1:10( 7حجم/
وزن) هموژن گردیدند .سپس هموژن حاصل به مدت 30
دقیقه در سانتریفیوژ  10000دور در دقیقه در دمای 4
درجه سانتیگراد قرار داده شد (.)Atli & Canli, 2010
 6قطعه باقی مانده از هر تیمار نیز بهمنظور سنجش
فزاسنجههای بیوشیمیایی با استفاده از محلول بافر فسفات
(( )w/v( )1:10حاوی  8گرم کلید سدیم 0/2 ،گرم کلرید
پتاسیم 1/42 ،گرم هیپو فسفات سدیم 0/24 ،گرم
هیپوفسفات پتاسیم در اسیدیته  )7/2در مجاورت یخ
هموژن گردیدند و سپس محلول هموژنیزه شده با دور
 1610دور در دقیقه بهمدت  10دقیقه در دمای  4درجه
سانتیگراد سانتریفیوژ گردیدند ( & Akbary
 .)Aminikhoei, 2018سپس محلول رویی حاصل از هر
نمونه جمع آوری و تا زمان انجام آنالیز در دمای -20
درجه سانتیگراد نگهداری شد.
سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی
از کیتهای تهیه شده از شرکت پارس آزمون تهران و
دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  ،CA-400شرکت Furuno
ژاپن) برای سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی استفاده
شد .میزان فعالیت آنزیم آمیالز بر اساس روش  Nataliaو
همکاران ( (2004در طول موج  480نانومتر ،میزان
فعالیت آنزیم پروتئاز به روش  ،)1972( Kingطول موج
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 410نانومتر و میزان فعالیت آنزیم لیپاز به روش  Furneو
همکاران ( )2005در طول موج  415نانومتر مورد سنجش
قرار گرفتند .فعالیت آنزیمها بر اساس واحد بر میلیگرم
پروتئین بافت با سه تکرار برای هر نمونه محاسبه شدند.
سنجش فراسنجههای بیوشیمیایی
فعالیت آنزیمهای شاخص کبدی از قبیل آسپارتات
آمینوترانسفراز ( ،)ASPآالنین آمینوترانسفراز (،)ALT
آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPگلوکز ،آلبومین و گلوبین
( ،)Thomas, 1998; Akbary et al.,2019کلسترول و
تریگلیسیرید ( )Rifai et al.,1999با استفاده از
کیتهای تهیه شده از شرکت پارس آزمون تهران و با
دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  ،CA-400شرکت Furuno
ژاپن) انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
دادههای آماری به صورت میانگین±خطای استاندارد
گزارش شد .تجزیه و تحلیل دادهها به روش تجزیه
واریانس یکطرفه ( )ANOVAدر سطح اطمینان 95
درصد ( )p>0/05و با استفاده از نرم افزار  SPSS19انجام
شد .نرمال بودن دادهها بر اساس آزمون کالموگراف
اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفت .برای مقایسه میانگین از
آزمون چند دامنهای دانکن استفاده شد.
نتایج
فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی
نتایج مربوط به میزان فعالیت آنزیمهای لیپاز ،آمیالز و
پروتئاز روده میگوی پاسفید غربی تغذیه شده با رژیمهای
غذایی مختلف در پایان دوره آزمایش (روز )60در جدول 1
ارائه شده است .اضافه نمودن عصاره جلبک الوا به جیره
غذایی با سطوح  1و  1/5گرم بر کیلوگرم غذا منجر به
افزایش معنیدار میزان فعالیت آنزیم پروتئاز و آمیالز و
لیپاز در مقایسه با تیمار شاهد شد ( .)p>0/05بیشترین
میزان فعالیت آنزیمهای آمیالز و پروتئاز و لیپاز در تیمار
حاوی با 1/5گرم عصاره جلبک الواا در هر کیلوگرم غذا
مشاهده شد و اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان
داد (.)p>0/05

سال بیست و هشت /شماره 4
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جدول  :1تغییرات میانگین فعالیت آنزیمهای گوارشی میگوی پاسفید غربی در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (روز )60
Table 1: change of digestive enzymes average L. vannamei in different treatments at the end of experiment (day 60).

تیمار

فعالیت آنزیمها (واحد بر میلیگرم پروتئین)
لیپاز
پروتئاز
آمیالز

1

2

3

4

11/05±1/51c
87±1/02c
281/60±5/76c

12±1/57c
88/66±1/15bc
289±1/07c

16/64±3/52b
90/64±4/52b
303/33±5/77b

20±1/21a
94±1a
320/33±2/51a

وجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار است ( .)p>0/05تیمار 1الی  4بترتیب حاوی  1، 0/5، 0و  1/5گرم عصاره جلبک الوا بر
کیلوگرم غذاست.

تیمارها نشان داد ( .)p>0/05بیشترین میزان آلبومین،
پروتئین و گلوبولین نیز در تیمار حاوی  1/5گرم عصاره
الوا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد و اختالف معنیداری را با
سایر تیمارها نشان داد ( .)p>0/05تیمارهای حاوی سطوح
مختلف عصاره جلبک الوا به استثنای گلوبولین و آلبومین
در بقیه شاخصهای بیوشیمیایی اختالف معنیداری را در
مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند (.)p>0/05

شاخصهای بیوشیمیایی خون
میزان شاخصهای بیوشیمیایی میگوی پا سفید غربی در
تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش در جدول  2ارائه
شده است .کمترین میزان گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسیرید
آالنین آمینوترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین
فسفاتاز در تیمار حاوی  1/5گرم عصاره جلبک الوا بر
کیلوگرم غذا مشاهده شد و اختالف معنیداری را با سایر

جدول :2تغییرات میانگین (میانگین ±خطای معیار) شاخصهای بیوشیمیایی میگوی پا سفید غربی در تیمارهای مختلف در پایان دوره
آزمایش
Table 2: Change of means (means±S.E) biochemical parameters L. vannamei in different treatment at the end of
experiment.

شاخصهای بیوشیمیایی
پروتئین تام (گرم بر دسی لیتر)
گلوکز (میلیگرم بر دسی لیتر)
کلسترول(میلیگرم بر دسی لیتر)
تری گلیسیرید (میلیگرم بر دسی لیتر)
آلبومین (گرم بر دسی لیتر)
گلوبولین (گرم بر دسی لیتر)
آالنین آمینو ترانسفراز (واحد بر لیتر)
آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد بر لیتر)
آلکالین فسفاتاز (واحد بر لیتر)

تیمار
2

1
4/68±0/12c
20±1a
17±1a
66±1/06a
2/89±0/11b
1/79±0/12c
66±1/02a
100±12/08a
39/65±4/52a

3
5±0/10b
17/33±1/15b
14/23±0/57b
65/07±1a
2/90±0/10b
2/10±0/17bc
62/66±3/52b
97±5/14b
36±1/23b

4
5/20±0/1b
14±1/24c
11/66±1/53c
67/66±1/58b
3/03±0/40b
2/17±0/15b
59±1c
94±8/04b
33±1/09c

6/03±0/25a
9/34±2/17d
7± 1d
56/66±2/08c
3/30±0/18a
2/73±0/30a
55/33±1/29d
88±3/51c
29/62±2/34d

حروف نامشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنی دار بین تیمارهای آزمایشی است ( .)p>0/05میانگین دادهها بر اساس واریانس یک طرفه
مورد مقایسه قرار گرفتند .تیمار 1الی  4بترتیب حاوی  10، 0/5 ،0و  1/5گرم عصاره جلبک الوا بر کیلوگرم غذاست.
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اثر عصاره پلیساکارید جلبک الوا ( )Ulva rigidaبر ...

بحث
فعالیت آنزیمهای گوارشی به عنوان شاخص ،نقش مهمی
در تعیین قابلیت هضم و وضعیت تغذیه دارند و از این
طریق میتوان به فرموالسیون مناسب جیره غذایی
گونههای مختلف ماهی و سخت پوستان دسترسی یافت.
در این تحقیق ،اضافه نمودن سطوح مختلف عصاره پلی
ساکارید محلول در آب جلبک الوا در جیره غذایی موجب
افزایش معنیدار فعالیت آنزیمهای گوارشی در مقایسه با
تیمار شاهد شد .میتوان گفت که فیبرهای محلول در آب
علی الخصوص اسید آلژنیک جلبک الوا احتماال به عنوان
پربیوتیک اثر مثبتی بر رشد باکتری مفید روده و هضم
بهتر مواد غذایی داشتند (.)Li & kim, 2011
 )2017( Mollazaeiنشان داد که استفاده از  10گرم
عصاره جلبک الوا ( )U. rigidaمنجر به افزایش میزان
فعالیت آنزیمهای گوارشی در ماهی کفال خاکستری شد
که با تحقیق حاضر همخوانی داشت Morshedi .و
همکاران ( )2017نشان دادند که استفاده از  9درصد
جلبک گراسیالریا ( )G. puluvinataدر جیره غذایی
ماهی سی باس آسیایی ( )Lates calcariferمنجر به
کاهش معنیدار میزان فعالیت آنزیم آمیالز و پروتئاز در
مقایسه با تیمار شاهد شد که با نتایج این تحقیق
همخوانی نداشت .دلیل تفاوت در نتایج میتواند احتماالً
مربوط به میزان فیبر موجود در جلبک باشد .هر چه میزان
فیبر باال باشد ،مانع قابلیت دسترسی آنزیمهای گوارشی به
مواد مغذی (کربوهیدراتها ،چربیها و پروتئینها) میشود
( .)Potty, 1996همچنین مواد ضد تغذیه ای موجود در
جلبکهای دریایی نظیر اسید فیتیک ،ساپونین و تاننها
باشد ،بر هضم و کارایی مصرف غذا تاثیرگذارند ( Franci
 .)et al., 2001ساپونینها به دلیل مزه تلخ و اختالل در
جذب لیپیدها و نمکهای صفراوی میتوانند در روند
مصرف و هضم مواد غذایی تاثیرگذار باشند ( Guillaume
 .)& Choubert, 2001همچنین شرایط پرورشی ،غلظت
استفاده از عصاره جلبک و میزان ترکیبات زیست فعال
خاص هر جلبک و گونه آبزی میتواند در اختالف نتایج
تاثیرگذار باشد (.)Peixioto et al., 2016

تغییرات غلظت آلبومین ،پروتئین و گلوبولین به عنوان
شاخص بالینی در تعیین سالمت سیستم ایمنی ،کبد و
کلیه در آبزیان نقش دارند ( .)John, 2006همچنین سطح
آلبومین و پروتئین تام در سرم خون وضعیت تغذیه و
سالمت ماهی و میگو را نشان میدهد ( Svetina et al.,
 .)2002نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که افزودن
 1و  1/5گرم عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک الوا
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به هر کیلوگرم غذا منجر به افزایش معنیدار سطوح
پروتئین و گلوبولین در مقایسه با تیمار شاهد شد و تنها
میزان آلبومین در غلظت  1/5گرم عصاره جلبک بر
کیلوگرم غذا اختالف معنیدار را با سایر تیمارها نشان داد.
 Akbaryو همکاران ( )2018نشان دادند که بیشترین
میزان پروتئین تام ،آلبومین و گلوبولین در تیمار حاوی
 10گرم عصاره جلبک الوا بر کیلوگرم غذا در ماهی کفال
خاکستری مشاهده شد .همچنین  Kaleeswaranو
همکاران ( )2012نشان دادند که استفاده از  5درصد
عصاره اتانولی جلبک  Cynodon dactylonمنجر به
افزایش معنیدار میزان پروتئین تام ،آلبومین و گلوبولین
سرم ماهی کاتال ( )Catla catlaدر مقایسه با تیمار شاهد
شد که با تحقیق حاضر همخوانی داشتند .میتوان گفت
پلی ساکاریدهای موجود در جلبک الوا نقش مهمی در
تقویت سیستم ایمنی غیر اختصاصی دارند و دارای خواص
آنتی اکسیدانی موثرند ( )Souza et al., 2012و با
افزایش آلبومین انتقال ترکیب زیست فعال جلبک به بافت
هدف را تحریک مینماید و همچنین با افزایش الفا و بتا
گلوبولین بهعنوان حامل یا گاما گلوبولین منجر به تحریک
سیستم ایمنی غیر اختصاصی میگردند ( Banaee et al.,
 Quezada-Rodriguezو Fajer-Avile

.)2011
( )2017نشان دادند که استفاده از از سطوح مختلف الوان
( 0/5 ،0/1( )Ulvanو  1درصد بر کیلوگرم غذا) از جبک
الوا ( )U. clathrataتاثیر معنیداری بر میزان پروتئین
تام ،آلبومین و گلوبولین سرم خون ماهی تیالپیای نیل
( )Orechromis niloticusایجاد نکرد که با تحقیق
حاضر همخوانی نداشت .دلیل این تفاوت در نتایج میتواند
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مربوط به شرایط پرورشی ،غلظت استفاده از عصاره جلبک
و گونه آبزی باشد (.)Peixioto et al., 2016
سنجش آنزیمهای کبدی به منظور بررسی وضعیت
تغذیهای ،سیستم عروقی و عملکرد کبد در آبزیان حائز
اهمیت است و تحت شرایط عادی این آنزیمها درون سلول
های کبدی وجود دارند .اما زمانی که کبدی آسیب
میبیند ،این آنزیمها وارد جریان خون میشوند.

آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز کبدی در
مقایسه با تیمار شاهد در ماهی تیالپیای نیل
( )Orechromis niloticusایجاد نکرد که با تحقیق
حاضر همخوانی نداشت .میتوان دلیل این تفاوت را به
اختالف در میزان ترکیبات زیست فعال موجود در جلبک و
گونه ماهی مرتبط دانست.
در این تحقیق ،کمترین میزان گلوکز ،کلسترول و تری

حساسترین و پر مصرفترین آنزیمهای کبدی
آمینوترانسفرازها هستند (.)Zeinab et al., 2015
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از
سطوح مختلف عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک

گلیسیرید در تیمار حاوی  1/5گرم عصاره پلی ساکارید
محلول در آب جلبک الوا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد.
 Akbaryو همکاران ( )2018نشان دادند که استفاده از
عصاره جلبک الوا در جیره غذایی ماهی کفال خاکستری

الوا در جیره غذایی میزان فعالیت آنزیمهای آسپارتات
آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز
کاهش معنیداری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند
که تیمارحاوی  1/5گرم عصاره پلی ساکارید محلول در آب
جلبک الوا بر کیلوگرم غذا کمترین میزان فعالیت را از نظر
آنزیمهای مذکور نشان داد Zeinab .و همکاران ()2015

منجر به کاهش معنیدار سطوح تریگلیسیرید و گلوکز در
مقایسه با تیمار شاهد شد .همچنین )2014( Talpur
نشان داد که استفاده از عصار جلبک قرمز ( Pyropia
 )yezoensisمنجر به کاهش معنی دار سطوح گلوکز و
تریگلیسیرید در کفشک ماهی ژاپنی ( Paralichthys
 )olivaceusشد که با تحقیق حاضر همخوانی داشتند.

نشان دادند که استفاده از سطوح مختلف جلبک
اسپیرولینا ( )Spirulina platensisدر جیره غذایی ماهی
تیالپیای نیل ( )Orechromis niloticusمنجر به کاهش
معنیدار آنزیمهای آمینوترانسفراز شد .همچنین
 Madibanaو همکاران ( )2017نشان دادند که استفاده
از جلبک الوا در جیره غذایی ماهی Agrosomus
 japonicasمنجر به افزایش معنیدار سطوح آنزیمهای
آمینوترانسفراز و کاهش معنیدار میزان آلکالین فسفاتاز
شد که تنها از نظر آلکالین فسفاتاز با تحقیق حاضر

Wijesekaraو همکاران ( )2011نشان دادند که استفاده
از الوان استخراج شده از جلبک الو ( )U. pertusaدر
جیره غذایی موش پتانسیل بالقوهای در جلوگیری از
هیپرلیپیدی و هیپر گلیسمی داشت و منجر به کاهش
معنیدار تریگلیسیرید و کلسترول شد و میزان فعالیت
هیپرلیپیدمی الوان بستگی به وزن مولکولی فراکشن آن
داشت هر چه وزن مولکولی فراکشن الوان باال باشد بر
میزان کلسترول از نوع لیپو پروتئین با وزن مولکولی پایین
موثر است و هرچه وزن مولکولی فراکشن آن پایین باشد

همخوانی داشت .میتوان گفت احتماالً خواص آنتی
اکسیدانی موثر پلی ساکاریدهای محلول در آب جلبک الوا
میتوانند منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی
اکسیدانی کبد و حفاظت از عملکرد کبد گردد ( Souza et
 Khalafalla .)al., 2012و  )2015( El- Haisنشان
دادند که استفاده از سطوح مختلف ( 2/5و  5درصد)
جلبک سبز الوا ( )U. lactucaو جلبک قرمز
 Pterocladia capillaceaتفاوت معنیداری در میزان

برمیزان تری گلیسیرید و کلسترول از نوع لیپوپروتئین با
وزن مولکولی باال موثر است (.)Mohamed et al., 2012
بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه ،میتوان گفت
که تجویز خوراکی عصاره پلی ساکارید جلبک الوا در جیره
غذایی میگوی پاسفید غربی منجر ممکن است منجر به
بهبود عملکرد آنزیمهای گوارشی ،سیستم ایمنی غیر
اختصاصی (پروتئین تام ،گلوبولین و آلبومین) و سالمت
بدن با بهبود متابولیسم قند و چربی شود .لذا ،استفاده از
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Abstract
This study was carried out to investigate the effect of water-soluble polysaccharides extract of
algae Ulva rigida (WPU) on the activity of digestive enzymes and biochemical parameters of
shrimp (Litopenaeus vannamei). Three replicate groups of shrimp (1.0±0.1g) were fed by four
diets containing included, 0 or control, 0.5, 1 and 1.5 g/kg of WPU for 60 days. The results of
this study showed that WPU was effective on the activity of digestive enzymes of L.
vannamei. The best the activity of digestive enzymes were observed in shrimp that fed with
1.5 g/kg of WPU diet. Regarding biochemical parameters, the diets supplemented with three
levels of WPU reduced glucose, cholesterol, triglyceride, aspartat aminotransferase, alanin
aminotransferase and alkaline phosphatase in experimental shrimps. Also, protein and
globulin levels of shrimp receiving WPU at 1.0 and 1.5 level were significantly higher than
those fed control treatment. In conclusion, the incorporation of water-soluble polysaccharides
from green algae U. rigidaat 1.5 g/kg doses improves function of digestive enzymes,
carbohydrate and lipid metabolisms and nonspecific immunity in shrimp L. vannamei.
Keywords: Digestive enzymes, Ulva algae, Biochemical parameters, Litopeneaus vannamei,
Water soluble polysaccharide
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