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مطالعه ساختار بیوشیمیایی وخواص آنتی باکتریایی همولنف جنس نر و
ماده میگو ی آب شیرین )(Macrobrachium nipponense
کتایون کریمزاده* ،1عسگر زحمتکش ،2معصومه

پرمهر1

چکیده

و یا مقاومت (ایمنی) اتتسابی است .ته شامل پاسخهداي ایمندی

هدف از مطالعه حاضر شناسایی ساختار بیوشیمیایی همولنف میگوي آب شیرین

سلو ر و همورال میباشد .این پاسخها بدا تولیدد عوامدل ایعقدا

( )Microbrachium nipponenseو بررسی فعالیت ضدد باتتریدایی آد ر وزهداي

تننددده خددود ،ماییددیه شدددد و پضتیدددهاي ضددد میکروبددی و

شدیرین بدا میدایگین لدولی  1/8±0/12سدایتیمتدراز تدا ب اییلدی مد آوري

فاگوسیتوز تنندده میکروارگاییسدمهاي پدایوژد ر هموسدیتهدا

مختلف بر روي چند سویه پاتوژد میباشد .بدین منظدور  80عدد میگدوي آب
گر ید.پس از داسازي نسهاي یر و ما ه از یکدیگر ،یمویده گیدري از لرید

همراه است( .)13همولنف ر سختپوستاد شدامل سدلولهداي

سینوس شکمی صورت گرفتده وسداختار همولندف مد آوري شدده بدا رو

فاعی هموسیت است تده ر میگدوي آب شدیرین مایندد سدایر

الکتروفورز وآیالیی  FTIRتعیین گر ید .فعالیت ضد باتتریایی پدروتینن همولندف
وهمولنف میگوها بر علیه  5سویه باتتریایی پاتوژد( ویبریوتلره ،اشریشیا تداي،
استافیلوتوتوس اورئوس ،باسیلوس سوبتیلیس ،تلبسیاپنومویه) ر وزهداي 25
تا  100میکروگرم بر لیتر به رو

ایتشار از یسک مور مطالعه قرار گرفدت .ر

الگوي الکتروفورتیک همولنف میگوهاي یر و ما ه حضدور پروتنینادایی بدا وزد
مولکولی

بین KD 100-22

مشاهده گر ید .ساختار همولنف براساس آیالیی

FTIR

شامل ساختارهاي منظم ویامنظم وم پروتنینادا اسدت .تاداوت معندی اري بدین
پروتیننهاي همولنف ر نس یر و ما ه ر قدرت باتتري تشی آیاا یسدبت بده
سویههاي مختلف مشاهده یشدد ( .)P<0/05غلظدتهداي مختلدف از همولندف،

سخت پوستاد ر پاسخهاي سیستم ایمنی مییباد یقش مامی بده
عاده ار (13و.)10
ر سالهاي اخیر مشخص شده است ته بسدیاري از مو دو ات
از پضتیددهاي ضددمیکروبی )(Antimicrobial peptides; AMPs

ته بخشی از سیستم فاعی آیاا میباشند ادت فداد ر برابدر
حمله میکروارگاییسمها استاا ه میتنند ( 26و .)3

فعالیتهاي مااري متااوتی را ر سویههاي باتتریایی یشداد ا یدد .همیندین ر

پضتیدهاي ضدمیکروبی  AMPsاز ا یاي اصدلی سیسدتم فداعی

مییاد فعالیت ضد باتتریایی ،اختاف معنی اري بین همولنف نس یر و دنس

ذاتی بسیاري از مو و ات سدختپوسدتاد میباشدند تده یقدش

ما ه مشاهده گر ید ( .)P<0/05بیشترین اثر مااري ر همولنف نس یر برعلیده
سویههاي استافیلوتوتوس اورئوس ،باسیلوس سوبتیلیس و ویبریو تلره مشداهده

مامی ر حااظت مییباد از هزوم میکروبهدا بده عادده اریدد

شد .ر صورتیته تمترین مییاد فعالیت ضد باتتریایی را همولنف ر نس ما ه

( .)26پضتیدهاي ضدمیکروبی براسداس لدول و سداختارهاي

بر علیه سویههاي باسیلوس سوبتیلیس و اشریشیا تاي با قطدر عددم هالده رشدد

وم و سوم پروتنینهدا ،حضدور و عددم حضدور پیویددهاي

 5/9 ±0/12و  0/08±5/6میلیمتر یشاد ا  .یتایج این تحقید یشداد ا یدد تده
همولنف میگوي آب شیرین از فعالیت ضد باتتریایی مناسبی برخدور ار اسدت و

سولایدي به گروههاي مختلف لبقدهبنددي میشدو ( 26و.)19

میتواید ایگیینی براي اروهاي شیمیاي با خواص آیتی بیوتیکی باشد.

و و الاعات ر خصوص اهمیت بالینی این پضتیدها منزر بده

واژگان کلیدی :فعالیت ضدباتتریایی ،همولنف ،الکتروفورز ،میگو ،ایتشار از یسک

بررسی آیاا ر میگوي آب شیرین شده است حضدور ترتیبدات

تاریخ ریافت 1396/2/11 :تاریخ پذیر 1396/2/24 :

زیست فعال بسیاري ر همولنف سختپوستاد گیار

شدده

مقدمه

است ته اراي خواص بیولوژیک هستند( .)25ر مطالعاتی تده

مکاییسم فاعی ر سختپوستاد شامل مقاومت ذاتی (لبیعی)

روي همولنددف سددختپوسددتاد بددوی ه خرچنگهددا و میگوهددا

*-1

گدددددروه بیولدددددوژي ریدددددا ،واحدددددد هیزددددداد  ،ایشدددددگاه آزا اسدددددامی ،هیزددددداد ،ایدددددراد

()karimzadehkathy@yahoo.co.uk
 -2بخش شیات ،مرتی تحقیقات تشاورزي و مناب لبیعی استاد گیاد ،سازماد تحقیقدات ،آمدوز
ایراد

و تدرویج تشداورزي ،رشدت،

صددورت گرفتدده شددده اسددت ،خددواص ارویددی ماینددد خددواص
ضدسرلایی ( )22وآیتی اتسیدایی آد گیار

شده است(.)12
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همینین فعالیدت بداتتري تشدی هموسدیتهدا ر برخدی از

فصل باار (ار بیاشت) از تا ب اییلی به تمک تلده تاشدو صدید

شده اسدت(29و .)17،22ر خرچندگ

شددیات

سختپوستاد گیار

گر یددد و بدده آزمایشددگاه شددیات مرتددی آمددوز

ساحلی ( )Carsinus maenasپدروتیننهداي ددا شدده بدا وزد

میرزاتوچک خاد ر رشت منتقل و ر اخل تایک بدا هدوا هی

مولکددولی حدددو  6/5تیلددو التددود از همولنددف بددا خاصددیت

تامل یگاداري گر ید.

ضدباتتریایی ددا شدده اسدت اسدت ( .)18همیندین فعالیدت

جمعآوری همولنف

ضدباتتري همولنف ر بسیاري از سختپوستاد مایند خرچندگ

یمویه گیري توسط سریگ ایسولین با سدر سدوزد شدماره  26از

آبی )) (Callinetes sapidus (8خرچنگ شنی ()Scylla Serrata

سینوس شکمی صورت گرفت ( .)4یمویههاي همولنف هدر 10

 ( 27) Ocypodema crocoraو Carcinus

قطعه میگو به تاکیک نسیت ر میکروتیدوب تده حداوي بدافر

) (14و ییی ر نس

 maenasمشخص شده است ( )18بدا و دو مطالعداتی تده ر
سراسر ااد ر خصدوص خدواص ضدد میکروبدی همولندف
سخت پوستاد ایزام شده است ،الاعدات ایددتی رارتبداا بدا
فعالیددت زیسددتی همولنددف میگددوي آب شددیرین بدده ویدد ه ر
نسهاي یر و ما ه مو و میباشد .از مله تحقیقداتی تده بدر
روي همولنف میگوي آب شیرین ایزام شده اسدت میتدواد بده
مطالعه وایگ و همکاراد (  )28اشداره تدر تده تدرا ف ژیدی 5
فاتتور لیضوپلی ساتاریدي با خاصیت ضد باتتریایی ر همولندف
میگو آب شیرین تعیین شده است.
ر سالااي اخیر با تو ه به گستر

استاا ه از آیتدی بیوتیدکهدا

(پا زیستها) ،ظاور پاتوژدهاي مقاوم به آیتدی بیوتدک افدیایش
یافته است ،لذا یافتن ضد میکروبدی از منداب لبیعدی خشدکی و
ریایی ضروري به یظر میرسد.

سیترات سدیم ( ادت لدوگیري از ایعقدا ) بدا  PHبرابدر 4/6
میباشد منتقل شدید .سایتییایوز با ور  rpm 10هدیار بده مددت
 10قیقه ر ماي  4 Cایزام گرفت .مای رویی م آوري شدده
و ات آیالییهاي بعدي ر ر

ه حرارت  4 Cقرار گرفت .

تخلیص پروتئین توسط روش ترسیب
پروتنینهداي همولندف توسدط آمدوییم سدولاات  75ترسدی
گر یدید و بعد از یگاداري به مدت  24سداعت ر مداي ،4 C
ر ور  rpm 15000بده مددت´ 20ر مداي  4 Cسدایتریایوژ
گر یده و رسوب حاصله ر ایدن مرحلده توسدط بدافر اسدتات
(mM 50با  = PH) 5به شکل سوسضایسیود ایزا گر ید (.)8
تهیه باکتری
تشدتهداي خدالص از بداتتريهداي Staphylococcus aureus

بدا تو ده بده اینکده میگدوي آب شدیرین ) (M. nipponenseر

(ATCC 25923), Bacillus subtilis (ATCC 465),
Escherichia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae,
) (ATCC 10031) and Vibrio cholerae (ATCC14035از

حضور اشددته و از معیددت مناسددبی ییددی رتددا ب اییلددی ،ر

مرتی پ وهشهاي علمی صنعتی ایراد تایه و تا زماد مطالعده ر

سواحل نوبی ریاي خیر برخور ار است( ،)6بنابراین مطالعده

ماي ملی یخیال یگاداري شد .روز قبل از ایزدام آزمدایش ،از

بسیاري از رو خایه ها وتا بهاي شمال شدر وغدرب تشدور

حاضر به منظور بررسی ساختار همولنف میگدوي آب شدیرین و

تشت ما ر ،مقداري بده محدیط مدولر هینتدود بدرات

ییی شناسایی اثر ضد باتتریایی همولنف ر نسهاي یدر و مدا ه

) hinton- Brothافیو ه گر ید و به مدت  24ساعت ر مداي

این میگو بر روي سویههاي پاتوژد ایسایی ایزام گرفت.

 37 Cر ایکوباتور یگاداري شدید باتتريها با غلظت  0/5مدک

(muller-

فارلند ( .)810×5/1توسط سواب تتاد استریل به صورت چمنی

مواد و روش کار

ر پلیت حاوي محیط تشت مولر هینتدود تشدت ا ه شددید و
(Maerobrachium

پس از قرار ا د یسکهاي استریل توسط پنس اسدتریل شدده

) nipponenseظاهرا سدالم بدا لدول تقریبدی  12/0±1/8cmر

بر روي پلیتها با فاصله مناسد  20µm،از همولندف بدر روي

ر این مطالعه  80قطعه میگوي آب شدیرین
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یسکها ریخته شد یسکهاي خام استریل بده قطدر  6mmاز

تخلیل آماري آزمایشها ر  3تکرار ایزام شد .تزییده و تحلیدل

غولهوري ر همولنفهاي نس یر و ما ه روي سدط محدیط

ا ههاي آماري با اسدتاا ه از یدرمافدیار  SPSS17ایزدام شدد .از

تشت حاوي باتتري قرار ا ه شد .از یسکهاي آیتدی بیوتیدک

آزمود آیالیی واریایس یک لرفه براي تزییه و تحلیدل ا ههدا و

نتامایسین (ساخت شرتت ایراد ارو) به عندواد تنتدرل متبدت

ات مقایسه بدین تیمارهدا از آزمدود تدوتی ( ایکدن) اسدتاا ه

استاا ه شد ( 4و  .)1پلیتها به صورت وارویده ر مداي 37 C
  35به مدت  24ساعت ایکوبه شدید یاحیده مادار شدد (هالدهعدم رشد) باتتري توسط تولیس ورینده بدا قدت ایددازهگیدري
شدید.

نتایج
مییاد پروتینن همولندف ر نسهداي یدر و مدا ه میگدوي آب
شیرین برابر با 1/82±0/34و 1/58±0/12میلی گرم بر میلدیلیتدر

تعیین غلظت پروتئین
میددیاد پددروتنین همولنددف توسددط رو

گر ید.

 Bradfordبدده تمددک

استایدار آلبومین گاوي تعیین گر ید (.)2

ددنس میگددو  M.nipponensر یگدداره  1آور ه شددده اسددت.
پروتنینهاي مختلای با وزد مولکولی حددو  18تدا  90تیلدو

الکتروفورز پلیاکریآلمید
الکتروفورز پلیاتریل آمید همولنف وپدروتیینهداي آد بده رو
) Laemmli (11ایزام گرفت .پس از تایه ژل پلدی اتریدل آمیدد
 ، 12یمویههاي بر روي ژل بر ه شدید .الکتروفدورز ر حضدور
بافر تریس هیدروتلراید )50 mMحاوي گلیسدین  200 mMو
 % 0/1SDSبدا  PHبرابدر ) 8/6ایزدام گرفدت .پدس از اعمدال
ولتاژي معا ل  V150و شدت ریاد  mA 20آمضدر بده مددت 2
ساعت الکتروفورز به پایاد رسدیده وژل حاصدله از الکتروفدورز
توسط ما ه ریگی توماسی بلو  - R 350ریگآمییي گر ید.
طیفففس فنجی تبففدیف فوریففه مففادون رم ف

به سدت آمدد .الگدوي الکتروفورزهمولندف و پدروتنین هدر و

التود براساس مارتر استایدار قابل تشخیص هسدتند تاداوت
قابل ماحظه اي بین الگوي الکتروفدورز همولندف یدر و مدا ه
( L1و  )L4و پدددروتیین همولندددف یدددر و مدددا ه ر الگدددوي
الکتروفورز مشاهده یگر ید اما میدیاد و تدراتم بایددها بدا وزد
مولکولی  70تا  90تیلو التود ر همولنف دنس یدر قددري
بیشتر از نس ما ه میباشد.
97 KDa
66 KDa

Fourier

)Transform-Infrared Spectroscopy (FTIR

45 KDa

اددت تعیددین سدداختار و ایدددازهگیددري ترتیبددات شددیمیائی ر
همولنف وپروتیینها از لیف سنزی ما ود قرمی استاا ه گر ید.
حدو  5mlاز یمویه همولنف بدا  50 mgتدا  100برمیدد پتاسدیم
خشک مخلوا گر ید وپس از فشر ه سازي و تایه یسکهایی
با قطر  10mmآما هسازي گر ید .و به آزمایشگاه آیالیی ایشکده
اروسازي ایشگاه تاراد تحویل ا ه شد تدا مدور آیدالیی قدرار
گیر (.)27

18 KDa

L4 L5

L3

L2

L1

یگاره  -1الگوي الکتروفورزهمولنف و پروتنینهاي نس یر و ما ه میگوي
رو خایه اي  M.nipponense.. : L1همولنف

نس یر : L2پروتنین

همولنف نس یر : L3پروتیین همولنف نس ما ه  L4 :همولنف نس
ما ه L5 : ،مارتر پروتینی باوزد مولکولی ( 97،66،45،18تیلو التود)

تحلیف آماری
با تو ه به یتابج لیدف  FTIRحضدور پیدکهدا ر محددو ه
 1610تا  1700یایومتر یشاد هنده ر همولنف دنس یدر و
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نس ما ه ،حضور ساختارهاي منظم ویامنظم وم پروتیینها ر
همولنف میباشد ( یگاره 2و  .)3با تو ه به گسدتر گی پیدک ر
محدو ه  1659یایومتر احتما بیش از  35ایدن سداختار متعلد
ذب

به ساختار آلاا هلیکس و پیکهداي محددو ه  1623و 1695
یایومتر ( ) 22/5ساختار تناورماسیود بتا را یشداد مدی هدد.
رمحدو ه  1640ساختار یا منظم مدارپیجهداي تصدا فی ییدی
ایتظددار مددیرو  .حضددور پیددک ر محدددو ه  3000تددا 3460
یایومتر یشاد هنده پیوید تششی  H-Nمربوا به سدولاایامید

تعداد موج 1 Cm

یددود وم و تشددش یامتقددارد  2 C-Hر سدداختار پدروتینن

یگاره  -3آیالیی  FTIRپروتیین همولنف میگوي نس ما ه

میباشد .حضور پیکهدا ر محددو ههداي  1400تدا ،1700

 Macrobrachium nipponenseر یاحیه4000-400 Cm -1

 1380تا  1200 ،1400تا  900 ،1250تا  950و  810تدا 880

میددیاد پددروتینن همولنددف ر میگددوي آب شددیرین برابددر بددا

یدایومتر بده ترتید

گروههداي عملکدر ي  C-Hر ترتیبدات

آروماتیددک ،تددريآزول ،ترتیبددات تیددوفن ،ترتیبددات برمددو

 1/82±0/34و 1/58±0/12میلی گرم بر میلی لیتر بده ترتید

ر

نس یر و ما ه مشاهده گر ید.

وسولاوییک اسید را یشاد می هد .تاداوت قابدل ماحظدهاي

اثرات ضدباتتري پروتینن همولنف و همولندف و دنس یدر و

ر بین حضور پیدکهدا ر همولندف نسهداي یدر و مدا ه

ما ه میگو  M.nipponenesبا استاا ه از آزمدود ایتشداراز یسدک
تعیین گر ید ته یتایج این آزمود ر ا امه آور ه شده است.

مشاهده یشد.

پروتیننهاي همولنف ر هر و نس اراي هاله عدم رشد
بیرگتري ر برابر باتتريهاي ویبریوتلره واشریشیا تلی ،بو ید
و فعالیت ضد باتتریایی بیشتري یسبت به نتامایسین یشاد
پیکاا ر محدو ه

ذب

 1400تا 1700

ا ید ( .)P>0/05تمترین هاله عدم رشد ر سویههاي

باسیلوس سابتلیس و استافیلوتوتوس اورئوس مشاهده گر ید.
اختاف معنی ار ر سط  5بین هاله عدم رشد ر همه
باتتريها ر حضور پروتنین همولنف و شاهد بو ( دول .)1
تااوت معنی اري بین پروتیننهاي همولنف نس یر و ما ه ر
قدرت باتتري تشی آیاا یسبت به سویههاي مختلف مشاهده

تعداد موج 1 Cm

یگاره  -2آیالیی  FTIRپروتیین همولنف

یشد.
نس یر میگوي

 Macrobrachium nipponenseر یاحیه 4000-400 Cm -1
دول  -1میایگین قطر هاله عدم رشد پروتیین همولنف نسهاي یر و ما ه میگوي و آیتی بیوتیک نتامایسین برعلیه برخی از باتتريهاي بیماريزاي ایسایی
پروتینن همولنف ( نس ما ه)
پروتینن همولنف ( نس یر)
نتامایسین()10µg/disc
باتتري
 100میکروگرم بر میلی لیتر
 100میکروگرم بر میلی لیتر
b11/15±0/25
aA7/28±0/34
aA7/17±0/2
S. aureus
b19/10±0/3
aA7/21±0/76
aA7/54±0/12
B. subtilis
a8/30±0/34
bB10/51±0/16
bB10/36±0/26
E.coli
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8/18±0/15
11/65±0/2

K. pneumoniae

aA

V.cholerae

aB

7/43±0/37
11/38±0/73

12/85±0/1
7/76±0/1

b

aA

b

aB

(حروف غیر همنام یشا د هنده تااوت معنی ار ر سط المیناد 95است .حروف توچک اختاف ر ر یف وحروف بیرگ اختاف ر ستود را یشاد می هد).

بیشترین اثر ضدباتتري ر باتتري گرم متبت اسدتافیلوتوتوس

 25میکروگرم ر نس ما ه مشداهده گر یدد .ایدن غلظدت از

اورئوس ر غلظت  100میکروگرم از همولندف بدا قطدر هالده

همولنف با سایر غلظتها و آیتیبیوتیدک نتامایسدین اشدت

عدم رشد  15/5±0/17میلی متر ر نس یر مشداهده گر یدد.

(یمو ار.)P>0/05( )1

تمترین قطر هاله عدم رشد ( )11/2±0/04مربدوا بده غلظدت
D
c
C

a

B

) (mmقطر هاله عدم رشد

C

bc

b

A

یر
ما ه

نتامایسین
یمو ار -1اثرضد باتتري همولنف نسهاي یر و ما ه میگو  M.niponenseبر باتتري  .Staphylococos aurausاعدا بر حس

میایگین سه تکرار بیاد

شده است (ایحراف معیار ±میایگین) ،حروف مختلف یماینده تااوت میایگین ر هر نس ر تیمارهاي مختلف بو ه (حروف توچک ر نس یر و
حروف بیرگ ر نس ما ه) و اعدا مختلف یشاد هنده اختاف ر نسهاي یر و ما ه ر هر تیمار میباشد.

)(µg/mlغلظت همولنف

D

A2

A2

b1

A2

a

A2

ما ه

قطر هاله عدم رشد )(mm

یر

c1

b1

نتامایسین
100

75

50

25

یمو ار - 2اثرضد باتتري همولنف نسهاي یر و ما ه میگو  M.niponenseبر باتتري  .Bacillus Subtilisاعدا بر حس

میایگین سه تکرار بیاد شده

است (ایحراف معیار ±میایگین) ،حروف مختلف یماینده تااوت میایگین ر هر نس ر تیمارهاي مختلف بو ه (حروف توچک ر نس یر و حروف

)(µg/mlغلظت همولنف

بیرک ر نس ما ه) و اعدا مختلف یشاد هنده اختاف ر نسهاي یر و ما ه ر هر تیمار میباشد.
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ر بدداتتري گددرم متبددت باسددیلوس سددابتیلیس ،بیشددترین اثددر

ر باتتري گرم منای اشترشیا تلی همولنف حاصله از دنس یدر

ضدباتتري ر همولنف نس یر با غلظدت  100میکروگدرم بدر

میگوي آب شیرین یسبت بده همولندف

دنس مدا ه اثدر ضدد

میلیلیتر ( )14/2±0/31mmو تمترین مقدار ر همولنف دنس

باتتري بیشتري را یشاد ا (یمدو ار .)3اخدتاف معندی اري ر

مددا ه ر غلظددت  25میکروگددرم بددا قطددر هالدده عدددم رشددد

مییاد فعالیت ضدباتتري بین غلظتهداي مختلدف ر همولندف

 5/5mm±0/32مشدداهده گر یددد( .یمددو ار )2ر فعالیددت ضددد

نس ما ه مشاهده یگر ید )P> 0/05( .اختاف معنی اري بدین

باتتریایی همولنف ر و نس یر و مدا ه اخدتاف معندی اري

آیتی بیوتیکهاي نتامایسین با غلظتهاي مختلف از همولندف
ر و دددنس یدددر و مدددا ه مشددداهده گر یدددد (.)P< 0/05

مشاهده گر ید)P< 0/05( .

D

a1

b1
یر

A2

قطر هاله عدم رشد )(mm

d1

c1

A2

A2

A2

ما ه

تامایسین

100

باتتري همولنف نسهاي یر50و ما ه میگوي رو خایهاي25
یمو ار - 3اثرضد 75
 M.niponenseبر باتتري Escherchia coli.
اعدا بر حس

میایگین سه تکرار بیاد شده است (ایحراف معیار ±میایگین) ،حروف مختلف یماینده تااوت

میایگین ر هر نس ر تیمارهاي مختلف بو ه (حروف توچک ر نس یر وحروف بیرک ر نس ما ه) واعدا مختلف یشاد هنده اختاف ر

غلظت همولنف )(µg/ml

نسهاي یر و ما ه ر هر تیمارمی باشد.

D

B2

یر

A2

a1
A2

ما ه
نتامایسین

A2

) (mmقطر هاله عدم رشد

a1

a1

a1

) (µg/mlغلظت همولنف

یمو ار -4اثرضد باتتري همولنف نسهاي یر و ما ه میگوي رو خایهاي  M.niponenseبر باتتري  Kelbsila pneumoniaاعدا بر حس

میایگین سه

تکرار بیاد شده است (ایحراف معیار ±میایگین) ،حروف مختلف یماینده تااوت میایگین ر هر نس ر تیمارهاي مختلف بو ه (حروف توچک ر نس
یر و حروف بیرک ر نس ما ه) و اعدا مختلف یشاد هنده ر اختاف نسهاي یر و ما ه ر هر تیمار میباشد.
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بیشترین اثر ضدباتتریایی همولنف مربدوا بده دنس یدر ر

ر باتتري گرم منادی ویبریدوتلره (یمدو ار )5بیشدتري اثدر

باتتري تلبسیا پنوموییه (یمو ار )4مربدوا بده غلظدت 100

ضدددباتتري را غلظددت  100میلددی گددرم بددر میلددیلیتددر

میکروگددرم بددر میلددی لیتددر بددو  .اخددتاف معنددی اري بددین

( )13/5±0/14همولنف از خو یشداد ا  .اثدر همولندف ر

غلظتهاي مختلف همولنف ر هر و نس و ییی بدا آیتدی

غلظتهاي مختلف روي این باتتري ر و نس یر و مدا ه

بیوتیکها مشاهده گر ید )P< 0/05( .ولی تااوت معنی اري

اراي اختاف معنی اري بو ه است (.)P< 0/05

بین غلظدتهداي مختلدف همولندف از ایدن حیده مشداهده
یگر ید(.)P>0/05

D
) (mmقطر هاله عدم رشد

d1

c1

C2
B1

B1

b1

a1 A1

یر
ما ه
نتامایسین

یمو ار -5اثرضد باتتري همولنف نسهاي یر و ما ه میگوي  M.niponensبر باتتري  Vibrio chloraeاعدا بر حس

میایگین سه تکرار بیاد شده

است (ایحراف معیار ±میایگین) ،حروف مختلف یماینده تااوت میایگین ر هر نس ر تیمارهاي مختلف (حروف توچک ر نس یر وحروف بیرگ ر
نس ما ه) و اعدا مختلف یشاد هنده تااوت ر نسهاي یر و ما ه ر هر تیمارمیباشد.

بحث

)(µg/mlغلظت همولنف

ر سالهاي اخیر ،تو ه بسیاري به پد وهش وتحقید

ر زمینده

فعالیت زیسدتی تولیددات لبیعدی ریدایی و تداربر ارویدی و
پیشکی آیاا شدده اسدت .ر مطالعده حاضدر سداختار همولندف
میگوي  M.nipponeneseو اثرت ضددباتتریایی همولندف ر و
نس یر و ما ه این میگو مور بررسی قرار گرفت.
مییاد پروتینن همولندف ر نسهداي یدر و مدا ه میگدوي آب
شیرین برابر با 1/82±0/34و 1/58±0/12میلیگرم بدر میلدیلیتدر
بدسددت آمددد .یتددایج مشددابای ر مقددا یر پددروتینن همولنددف ر
خرچنگ  1/5. 1/65( D.dehaeniمیلیگرم بر میلیلیتر به ترتید
ر نس یر و ما ه) مشاهده گر ید( .)18مییاد پدروتنین ییدی ر

گویه  P. segnisبه ترتی
میلیلیتر یه ترتی

برابدر بدا  11/8و  12/5میکروگدرم بدر

ر نس یر و ما ه گیار

شده است(.)8

الگوي الکتروفورز همولنف میگدوي  M.nipponenesر هدر و
نس یر و ما ه ،حضور پضتیدهایی با وزد مولکولی  18 kDaتدا
 90را یشاد ا  .و و چنین پضتیددهایی ر سدایر مطالعدات ییدی
تایید شده اسدت ( .)7،20چنایکده پضتیددهایی بدا اوزاد ،22 kDa
 ،84 ،74 ،68 ،47و  91ر میگوي  M. rosenbergiو حضدور 2
باید پروتنین ر هموسیت میگو  L. vanameiبدا وزد  73 kDaو
 75شناسایی گر یده اسدت( .)20ر میگوهداي خدایوا ه پناییدده
یییحضور پضتیدها با خواص ضدباتتري ر همولنف با  47تدا 74
اسید آمینه ،مشدخص شدده اسدت تده حضدور ایدن پضتیددها ر
میگوي بیري سیاه ( )20ر  )15( P. monodenو ر میگوهداي
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 L. setifeius ، L. vamameiمشاهده شده است ( )5حضور پلدی

فعالیت آیتی باتتري همولنف ر گویه  .C. clibanariusبرعلیده

ر پاسدماي میگدو P.vanama

باتتري ویبریو ) (V. parahaemolyticusبا قطر عدم هاله mm

پضتیدهاي با خاصیت ضدقارچی

با وزد مولکولدی حددو  27 kDaو پضتیددهایی بدا وزدهداي

 15/1مشاهده شده است (.)16
ر بسیاري از مطالعات ایزام شده ر خصوص اثر همولندف بدر

 80/4 Daتا  83/8ر میگوي  P. stylvostrisمشاهده شد(.)9
و

روي ارگاییسمهاي پاتوژد ،تاثیر بیشتر آیاا بر روي بداتتريهداي

گروههاي عداملی مو دو ر همولندف اسدتاا ه گر یدد .ر

گرم متبت به وی ه استافیلوتوتوس اورئوس یسدبت بده بداتتري

M.nipponense

شده است (26و .)20علت این امر مدی

از رو

اسضکتوفتومتري  FT-IRادت شناسدایی ترتید

لیفسنج مدا ود قرمدی ( )FT-IRهمولندف

هاي گرم منای گیار

حضور پیک ر محدو ه  1610 cm-1تا  1700ته یشاد هنده

تواید یاشی از حضور غشا خار ی (سد فاعی) ر باتتريهداي

تششی گروه آمید میباشد ،به خوبی مشاو است .ایدن

محدددو شدددد ایتشددار ا ددیاي

ارتعا

یاحیدده ر اسددتخرام همولنددف از سددایر سددختپوسددتاد ماینددد
خرچنگ  )21( Clibanarius clibanariusو خرچنگ
 macroceraییی گیار

Ocypode

شده اسدت( .)23ایدن بایدد شدامل 80

گددرم مناددی باشددد تدده سددب

هیدروفوبیک همولندف بده یده لیضدو پلدی سداتاریدي بداتتري
میشو ( 26و.)22
ر تحقی حاضراختاف معنی اري رمییاد مادار باتتریدایی بدر

ارتعاشات تششدی C=Oتده متصدل بده پیویدد  N-Hخمشدی

علیه برخی از سویه هاي پاتوژد ر بدین همولندف هدر و نس

اخددل صدداحهاي و تششددی  C=Oمیباشدد ،تدده یشدداد هنددده

میگو مشاهده شد .بطوریکه همولندف ر دنس مدا ه میگدوي

ساختار وم پروتیینهدا اسدت .ر مطالعده حاضدر بدا تو ده بده

 .M.nipponenseفعالیت آیتی باتتریایی تمتري یسبت به دنس

گستر گی پیک ر محدو ه  1659 cm-1احتما بیشترین رصدد

یر یشاد ا  .ساختار پضتیدهاي ضدمیکروبی ر میاد یک گویده و

این ساختار متعل به ساختار آلاا هلیکس و پیدکهداي محددو ه

ر شرایط زیستی یکساد تا حددو زیدا ي بده شدکل یکسدایی

1623 cm-1و ) 22/5( 1695ساختار تناور ماسیود بتدا را شدامل

حاظ شده است ( )23،24،30به لوریکه ر مطالعه ایزدام شدده

میگر ( .)23حضور ترتیبات برمدو ،سدولاوییک اسدید ،تدري

بر فعالیت ضدباتتري ر هموسدیتهاي مد آوري شدده از و

آزول وتیوفن ته ر لیف  FTIRهمولنف میگدوي آب شدیرین
مشاهده میشو میتواید خواص ضد باتتري همولنف را تو یه
یماید ( )23چنادته فعالیتهاي ارویی و رمایی ترتیبات تدري
آزول ر همولنددف بسددیاري از سددختپوسددتاد گددیار

شددده

است(.)22
ر مطالعه حاضر فعالیت آیتدی باتتریدایی بیشدتري را همولندف
میگددوي  M.nipponenesر هددر و ددنس یددر و مددا ه برعلیدده
بداتتدري استافیلوتوتوس اورئوس (با قطدر هالده عدددم رشددد
15/5±0/17 mmو  13/8±0/43mmبه ترتی ) یسبت بده سدایر
سویههاي مور مطالعه یشداد ا یدد .فعالیدت آیتدی باتتریدایی
یسبتا با یی ر همولنف وموتوسهداي داشدده ازخرچندگ
 Bullacta exarataبددر علیدده بدداتتريهدداي اسددتافیلوتوتوس
اورئوس و اشرشیا تلدی گدیار
2446

شدده اسدت( .)26بیشدترین

نس یر و ما ه میگو  M.rosenbergiبا یک یود شرایط زیسدت
محیطددی ،تادداوتی ر فعالیتهدداي ضدددباتتري آیاددا مشدداهده
یگر یددد( .)20امددا برخددی از پارامترهددا ماینددد نسددیت ،شددرایط
غذایی ،چرخده زیددگی ،بلدوو وایددازه گویده وحتدی عوامدل
فیییکی مایند ر ه حرارت می تواید بر مییاد پروتیینهاي یدک
گویه وییی فعالیت آیتی باتتریایی آیاا تاثیر بگذار (.)8،16
تااوت برود گویهاي ییی رمقدار یدود پدروتیینهدا ر همولندف
سختپوستاد مشاهده شده است.چنایکه ر مطالعه ایزام شدده
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 ترتیبات ضدباتتري پس از ایزام پروسدههایی،ر سختپوستاد
توسط گرایولهاي سیتوزولی ر همولنف ذخیره میشدوید و ر
زمددایی تدده ر معددرت عاویددت میکروبددی قددرار میگیریددد بدده
آزا سددازي از همولنددف آغدداز میشددو تدده ر خرچنگهدداي
شددده

 گددیارCallinectes sapidos  وCarcinusmeanas
.)12و20(است

مطالعده حداضدر یشداد ا ته همولنف میگوي آب شدیرین
 از قدرت ضدباتتري بیشتري یسبت به پروتیننM. nipponense
 شاید لیل این امر خصوصیات بدافري.همولنف برخور ار است
و ا یاي یگر هموتنف (غیر از پدروتینن) ر افدیایش خاصدیت
 تااوت مشاهده شدده ر قددرت بداتتري.باتتري تشی آد باشد
تشی همولنف وپروتینن آد مدی توایدد یاشدی از سدمیت ذاتدی
.)16( همولنف ر سخت پوسدتاد یسدبت بده بداتتريهدا باشدد
M. nipponense سددنزش میددیاد فعالیددت ضدددباتتري میگددو

میتواید الاعات پایهاي ات مطالعده بیشدتر ر آیندده را تده
لبیعدی بدا

همولنف این میگو قابلیت تاربري به عندواد ترتید

 تحقی و مطالعده رخصدوص.فعالیتهاي زیستی را ار باشد
پضتیدهاي همولنف میتواید زمینده را ادت شناسدایی ترتیبدات
لبیعی با فعالیت ارویی ات ایگیینی آیتیبیوتیکهدا فدراهم
یماید بارحال تخلیص بیشدتر ترتیبدات لبیعدی ادت بررسدی
ساختار شیمیایی و ارزیابی آیاا به عنواد ارو ضدروري بده یظدر
.میرسد

تشکر و سپاسگ اری
بدین وسیله از زحمات معاویت پ وهشی ایشدگاه آزا اسدامی
واحد هیزاد به ات فراهم یمدو د امکایدات بدراي ا دراي
. پروژه قدر ایی میگر
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