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بررسی تاثیر مصرف خوراکی جلبک اسپیرولینا ( )Spirulina platensisبر میزان
نهای سرم ماهی کپور
پروتئین تام و الگوی الکتروفورزی پروتئی 
1

پرستو یوسفی ،1مهدی سلطانی ، *2محمد طاهری ،1رامین مظاهری نژاد فرد

 -1آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دکتر رستگار ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
یهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2استاد گروه بهداشت و بیمار 
تاریخ دریافت 7 :مرداد 2931

تاریخ پذیرش 29 :آبان 2931

چکیده

یرود .افزایش تولید و کاهش تلفات از اهداف اساسی این صنعت محسوب
پرورش آبزیان یکی از صنایع مهم جهان بشمار م 

تهای ناشی از پاتوژنها
یشود .در این راستا ،استفاده از محرکهای ایمنی به عنوان یک راهکار پیشگیرانه در جهت کاهش عفون 
م

شناخته شده است .در این پژوهش جلبک اسپیرولینا ( )Spirulina platensisبه دلیل ماهیت تحریک دستگاه ایمنی به عنوان مکمل

غذایی در ماهی کپور مورد استفاده قرار گرفته است بطور خالصه ،تاثیر تجویز خوراکی  01 ،5و  15گرم جلبک اسپیرولینا به ازائ
نهای سرم  00 1عدد ماهی کپور ()Cyprinus carpio
هر کیلوگرم جیره به مدت دو هفته بر روی پروتئین تام و الکتروفورز پروتئی 

بررسی شد .نتایج شامل افزایش پروتئین تام در گروههای تیمار  5و  15گرم جلبک (هفته اول) نسبت به گروه کنترل بود .همچنین

در الکتروفورز پروتئینهای سرمی ،افزایش معنی دار آلفاگلبولین در گروههای  01 ،5و  15گرم جلبک (هفته دوم) ،گاماگلبولین

در گروه  15گرم جلبک (هفته اول) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .بطور کل نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی
اسپیرولینا در ماهی کپور موجب افزایش پروتئین تام و برخی از اجزای پروتئینهای سرم از جمله گاماگلبولین میگردد.

نهای سرمی ،الکتروفورز
کلمات کلیدی :اسپیرولینا ،ماهی کپور ،محرک ایمنی ،پروتئی 
*نویسنده مسئول :مهدی سلطانی

آدرس :گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن120- 4 709 1116 :

پست الکترونیکmsoltani@ut.ac.ir:
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مقدمه
پرورش آبزیان با  هب هجوت  ا زف ا تیعمج شی      

جهان

آب با شدت کم ولی ثابت در آکواریومممها ا در جریان
بود .روزانه قبل از توزیع جیره ،کف آکواریومها سیفون

یک صنعت رو به گسترش است .ضعف مدیریت تولید

یشد.
یو فضوالت پاک م 
گردیده و از بقایای مواد غذای 

یگردد .لذا جه ادح هب ندیسر ت ک م رث ی ،دیلوت ناز       
م 

طراحی آزمایش

و شرا  طی ن دیلوت شهاک ببس یطیحم بسانما ات   
اقداما خشت ،یریگشیپ بسانم ت ی و یص

         

مردا دیاب ین             

مدنظر قرار گی گشیپ هک ییاجنآ زا .در ی  التبا زا یر به       
یباشد ،لذا اس هدافت
بیماری بسیار اقتصادی تر از درمان م 
از موا  کرحم د ا و تمواقم داجیا روظنم هب ینمی             
پیشگیری توجه زیادی را در این زمینه به خ فوطعم دو   
کرده است .استفاده از مواد طبیع طیحم اب راگزاس و ی     
زیست به منظور درمان و کنت رامیب لر یی یییها ا در انسا و ن
حیوان پیشینه قدیمی دارد .جلبک سبز-آبی اسپیرولینا به
دلیل قابلیت تحری ا هاگتسد ک یی یییمن لمکم ناونع هب ی     
غذایی انسان )3( ،بصورت تجا و دیلوت یر

هرهب دروم     

برداری قرار گرفته است .این جلبک به دلیل محت اب یو   
نها ا،
ارزش پروتئینی و سایر ترکیبات مغذی نظیر ویتا یم ن ن
مواد معدنی ،اسیدهای چرب ضروری و بتاکاروتن بسیار
مورد توجه قرار گرفته است ( 4و  .)7در این تحقیق رثا   
احتما کبلج یل     

 Spirulina platensisروی میزان   

نها ای س یهام مر   
پروتئین تام سرم والکتروفورز پ یئتور ن ن
کپور معمولی به عنوان یکی از گونههای مه یشرورپ م   
در کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

به ترتیب به گروه شاهد و گروههای تیمار  5و  01و 15
گرم پودر جلب زا هب ک ا  ء ی میسقت هریج مرگولیک ک       
گردی رد و هد    آکواریو ممم مها اای  000 1لیت عیزوت یر       
گردیدند .پودر جلبک توزین شده هر گروه ب مک ه کک کک
ک
ژالتین با جیره معمولی بخوبی مخلوط شده و سپس کل
جی ریج هب هدش نزو هرهه هههههه ههاای روزان .دیدرگ میسقت ه       
کیفی فتسا دروم بآ ت ا بنم اب هد عععععععععع ع چا هجرد لماش ه       
ت  ،8/2 pH ،33°Cاکس نژی   
رارح ت ت

 6/ 32میل د مرگ ی ر   

لیتر ،هدایت الکتریکی  819میکروزیمنس در سا رتمیتن ،
امالح غی لولحم ر     885میل کاینومآ ،رتیل رد مرگ ی     
کمتر از  0/10میلی گرم در لیتر و نیتری زا رتمک ت    0/1
میلی گرم در لیتر بود.
نمونه گیری
در پایا  هتفه ن اا اا اول و دوم دوره آزمای شش ش ،نمون هه ه-
گیریها انجام شد .یک روز قبل از نمونه گیری ،نس تب
به قطع غذای ماهیان اقدام گردید .سپس تعداد  12عدد
ما  دهاش هورگ راهچ ره زا یه و میت  ارها تروصب               
تصادفی انتخاب گردید .پ لگ ردوپ اب یشوهیب زا س

مواد و روشها

   

میخک ( ،)051 mg/lخون گی  دیرو زا یر د  یم ا جن ا اا اااااام

ماهی

تعداد  00 1عدد ماهی کپور با دنا  از هه هههها ای 051- 200

گرم تهیه و به چهار آکواریوم منتقل گردید .ماهیها به
م لبق هتفه ود تد آ هرود عورش زا ز تهج شیام       

پس از طی دوره سازگاری با شرایط جدید ،ماهیها ا

     

سازگاری با محیط جدی رش و د ا مویراوکآ رد ،بآ طی    
نگهداری و روزانه به اندازه سههه درصددد وزن بدنشا اب ن   
جیره معمولی تغذیه گردیدند .در ط امزآ هرود لو یی یییش،

گردی .د    در آزمایشگا ،ه    س مر    نمون هه هه اای خ ادج نو     
گردیده و تا زمان آزمایش در دمای  - 70 °Cنگه یراد
ش دن د.
سنجش پروتئین تام
پروتئین تام س د هرویب شور قباطم مر ررر رررر ط وم لو جج جج
ج
 545نانومتر مورد سنجش قرار گرفت.

بررسی تاثیر مصرف خوراکی جلبک اسپیرولینا95 ...

الکتروفورز پروتئین سرم
جه تتت ت الکتروف رس نیئتورپ زرو ممممممممم مممهاااا از روش
الکتروف تسا زرو ات زلولس      توص دش هی هه ههه  Nakagawaو
همکاران( ) 1976استفاده شد ( .)11در الکتروفورز انجام
ش  رب هد ر  ذغاک یو ارپ زلولس تاتس و یئت نننننننن نننننها ای سمر   
براسا  راب س ا یرتکل ک یی ی ییی یی بص ناب ترو دددد ددهااای مجزا از   
یگردند .بدین منظور نمونههای سرم
یکدیگر تفکیک م 
20

بارگذاری شده روی کاغذ اس ولس تات لللللز ب تدم ه   

نسبت به گروه کنترل ( 2/6گرم بر دس رتیل ی )) ))) اف شیاز
معنی دار داشته است ک دح ه ا هورگ رد نآ رثک      5گ مر
جلب  هب ک ا ش هدهاشم هریج مرگولیک ره ئاز دددددددد د ددددد ددددددد
( ( )P>0/ 05جدول  .)1در پایان هفته دوم حداکثر میزان

پروتئین در گروههای  5و  15گ  هب کبلج مر ا ره ئاز

   

کیلوگرم جیره در مقایسه با گروه کنت ینعم توافت لر    
داری را نشا دن ن اااااد ( ( )P>0/ 05نم رادو  .)1در مقایسه
نتا فورتکلا جی و پ زر ر ئتو یییییی ین س نازیم یسررب رد ،یمر       

دقیق رد ه     60 1ول فورتکلا ت و گ زر ر نومن .دید هههههههه هههااای

آلب زین مرس نیمو فت اتو ورگ نیب یراد ینعم هههههههههههههه ههاای

Panso S

شن هدهاشم لوا هتفه نایاپ رد رامیت ددددد د دددددد ددد .اما   

الکتروفورز شده پس از رنگ آمیزی با رنگ

و سپس رنگبری آن طی سه مرحله متوالی بوس لی ههه اس دی
استیک پنج درص ریگبآ لوناتم رد د ی  هدش  وووو ووووو ش فاف
سازی گردید .در نهایت ژلها اسکن گردی و هد بوس لی ههه
نرم افزار PHOTO EPآنالیز گردید .مقا و نیموبلآ رید
گلوبولین از حاصل ضرب مساحت زیر منحنی ه کی ر   
از پیکها در مقدار پروتئین اندازه گیری ش شور هب هد   
بیوره محاسبه گردید.

حداکثر میزان آلبومین در گروه  15گرم جلبک به ازائ
هر کیلوگرم غذا (  0/ 73گرم بر دسی لیتر) مشا دش هده   
که از لحاظ آماری نسبت به گروه کنترل معنی دار نب دو
(  .)P>0/ 05در پایان هفته دوم نیز گ ور ههها ای 0/ 87 ( 01
گرم بر دسی لیتر) و  15گرم جلبک به ازاء هر کیلوگرم
جیره ( 0/ 81گرم بر دس رتیل ی )) ))) اف رد یراد ینعم شیاز   
میزان آلبومین نسبت به گروه  5گرم جلب زا هب ک اااااء هر
کیلوگرم جیره ( 0 / 63گرم بر دسی لیت ناشن دوخ زا )ر    

آنالیز آماری
آنالیز دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16.0انجام

شد .دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار توصیف
شدند .برای آنالیز دادهها از روش آنا ی سنایراو زیل

ککک ککک
ک

طرفه استفاده شد .سطح معنی داری  0.05در نظر گرفته
شد .برای مقایسه بین گروهها از آزم یبیقعت نو    Tukey

استفاده شد.

دادند .در پایان هفته دوم مقادیر آلفاگلبولین گ ور هههها ای
 1/ 65 ( 5گرم بر دس ) ،رتیل ی  1/ 77 ( 01گ یسد رب مر    
لیتر) و  15گرم جلبک به ازائ ه هریج مرگولیک ر ((( ((((1/7
گرم بر دسی لیتر ) نسبت به گروه کنت (لر  1/2گ رب مر   
دسی لیتر) اف تشاد یراد ینعم شیاز    

(  )P>0/ 05که

دح ا هورگ رد نآ رثک       10گ زا هب کبلج مر اا اا اااااء هر   
کیلوگرم جیره مشا یدرگ هده دد ددد (ج لود

 .)1در مقایسه

مقادیرگاما رس نیلوبلگ مممم مه اا ،گ ور هه هه اای  5و  15گ مر   

نتایج
از مقایسه مقادیر پروتئین تام سرم گروههای کنت و لر
تیما یاپ رد ر ا و لوا هتفه ن    

کنت و لر

دوم م یی یتوان    چن نی    نتیجه   

گرف لوا هتفه نایاپ رد هک ت  ، ،،،،،،،،میزا رس نیئتورپ ن مممممم مم
گروههای  3/7( 5گرم بر دسی لیتر) و  15گ کبلج مر   
به ازاء ه ریج مرگولیک ر ههه هههه ( 3/46گ ل یسد رب مر ی رت )))) )))))

جلبک به ازاء هر کیلوگرم جیره نسبت به گ لرتنک هور   
در پایان هفته اول افزایش معنی دار داشتند ک دح ه ا رثک   
میزان گاماگلبولین در گروه  15گرم جلبک ب ا ه زززاء هر
کیلوگرم جیره ( 0/17گرم بر دسی لیتر) گزارش گردید
( ( )P>0/ 05نمودار .)2
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بحث

 catfishس زفا بب ا ساپ شی خخخخخخخخخ خها  ی ای نم ی لولس  ی         

در این مطالعه میزان کل پروتئین سرم اف ینعم شیاز   
داری در گ ور هه هه اای  5و  15گ بلج مر کککک ک ( 3/7 g/dlو
 )3/46نس رتنک هورگ هب تب لللللللل ل ( )2/ 61 g/dlدر پایان   

بررر اساس

س یاپ یمر ا ورگرد زین لوا هتفه ن هههههههههه ههاای  5و  15گ مر   
(((((((( (((g/dl

 )0/ 38مشاهده شد .ب هب دسریم رظن ه ندوب الاب لیلد

     

محت نیئتورپ یو یی یییی ی اس  انیلوریپ ((( (  60تا      70درص  )د ووو و
اسیدهای آمینه ضروری آن ،گروههای تیمار ب هطساو ه   
تغذیه با جیره حاوی جلبک اس انیلوریپ نس هورگ هب تب    
کنترل از پروتئین بیشتری برخوردار گردیدند .بر اساس

معن د ی ا رد یمرس مات نیئتورپ نازیم ر             

  

ماهی  Heterbroanchus longifilisگردید ( .)1مطابق
تحقیقات  Voltarelliو همکا  نار ((  )11 20اس نیلوریپ ا ا به
تها ایی ک رد ه
عنوان یک منب نیئتورپ بسانم ع ی رد  ر تتت تتت
شرایط نامناسب تغذی رق یا ه ار اد  د ببس دندوب هدش ه

    

بهبود وضعیت پروتئینی و کاهش وزن ناش شهاک زا ی   
منبع پروتئینی گردید ( .)71از آنجایی که پروتئینها ا به
عنوان بلوکهای سا و تالضع رد ینامتخ

ولس لللللللها ای

بدن نقش اساس نراد ی دد ددد ،ل زیم اذ ا رد نیئتورپ ن

میژر     

غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار استتت ( .)1پ نیئتور
تام و گلبولینهای سرم از جمله شاخصهایی هستند که
جهت بررسی فعالیت سیستم ایمن رارق یبایزرا دروم ی     
یگیرند (  .) 12مطا قب تاقیقحت   
م 

 Tawabو همکا نار

(  ،) 2008مص روخ فر اک یییی ی اس نیلوریپ اا ا در ماایپالیت یه     
سبب افزایش میزان پروتئین ،آلبومین و گلبولین گردیددد
(  .) 15طبق مطالعا تت ت  Klesiusو  Duncanدر سال   
 ، 1996تغذی ب ه اا اا اس انیلوریپ    در گرب یهام ه     

طحال موشهای تغذیه شده با یواح هریج      اس نیلوریپ ا ا،

تعداد ولس  لل للله اای تولی رب یداب یتنآ هدننک د            علیه   

گلبولهای قرمز گوس  هیلوا خساپ رد دنف ا زف ا پ شی ی اد      
کر دد د ( Ishii .)8و همکارا  ن (( ( ) 999 1دریافتن فرصم د     
خوراکی اسپیرولینا در انسان سبب زفا  ا مات ریداقم شی     
 IgAترش قازب رد یح     م یی یگ و ددر  نیا ا شیازف       

IgA

( .)9یافتههای بدست آمده بر اساس تحقیقات علیشا یه

 40درصد سبب زفا  ا شی   
         

ت  Hayashiو همکا  نار ((  ) 1994در
تحقیقات ت

ترشحی با یفرصم زود     اس نیلوریپ ا ا نس راد میقتسم تب دد ددد

تحقیقات     Akinwandeو همکارا  ن (( (  ) 2004افزا شی   
میزان پروتئین جیره از  35به

همچنین سبب زفا  ا ب یتنآ دیلوت شی ا خساپ رد ید هب        
( KLHآنتی ژن وابسته به تیموس)گردید ( .)5همچن نی

هفت د ناشن لوا ه ا  .د ا نعم شیازف ی اد  رررررررر رر گام مم ا گلب نیلو   
( 0/17 g/dlو  )0/7در مقایس لرتنک هورگ اب ه

غیراختصاص م ی اا انن تیسوگاف و یسکاتومک د و و هدش ز

     

Channel

و همکاران (  ،)01 20تجویز خوراکی گیاه آلوئ رو ه اا به
عنوان محرک ایمنی در ما روپک یه    Common carp

( )Cyprinus carpioبص صخشم ترو یییییی ی در میزان    
پروتئین تا و مرس م یلوبلگ ننن ننننها ای گ ور ه هها ای تیما رد ر
مقایسه با گروه کنت زفا لر ا سا هدرک داجیا شی تتتتت تتتتتت (.)2
یکی از مکانیسمهای احتمالی افزایش پروتئین تام سرمی
ممک  تسا ن ا لوت شیازف ید یئتورپ نننننننننن ننه اای حاص زا ل   
تحریک گلبولهای سفید باشد ( .) 16
در مطالع هه ه  EL-Boushyو )2 00 2( El Ashram
تجویز لوامیزول در گربه ماهی آفریقایی سبب زفا  ا شی   
گاما گلب یلو نننها ای س یدرگ ملاس نایهام رد مر دد دد ددددد (.)6
ت  Maqsoodو همکاران     ( ) 2009
براسا اقیقحت س تتتتتت ت
مصرف خوراکی لوامیزول به عنوان محرک ایمنی سبب
افزا د ینعم شی ار نیلوبلگ و نیموبلآ ،نیئتورپ

رد        

  

گ ور هه ههااای تیما یدرگ لرتنک هورگ هب تبسن ر دددددددد د ددد ددددد
( 989 1( Siwicki .)01و  ) 987 1مشاهده کرد که تجویز
محرک ایمنی لوامیزول در مولدین کپور سبب زفا  ا شی   
تعداد لکوسیتها و افزایش سطح لی یتنآ رتیت و میزوز    
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باد یی یها عیبط ی ی یدرگ  دد د ددد دد (  13و  .) 14براسا جیاتن س     

مصرف خوراکی اسپیرولینا در ماهی کپوررر ( Cyprinus

یها ای
حاصل از ای فورتکلا رد قیقحت ن و رس زر مممم ممممم ماهی ی

 )carpioموجب اف ،نیموبلآ ،مرس مات نیئتورپ شیاز      

مورد مطالعه  ،گاما گلب نیئتورپ نشکارف( نیلو ی هتسباو      

آلفا بولگ و و نیل

به ایمنی) پس از تحریک با اسپیرولینا افزایش پیدا ک در

گردیده است.

یتوان  هدنهدناشن د ن شق      
که   میی 

ماگ ا وبلگ لل لل لینهااا در برخ امیت ی رررر ررهااا

اس نیلوریپ اا ا در تحریک  

نه اا باش رد .د   
لنفوسیتت ته اای تولی اماگ هدننک د گ یلوبل نننننن 
مجموع نتایج حاصل از ای ناشن هعلاطم ن     میییده هک د   

نمودار  . 1میانگین مقادیر پروتئین تام سرم ماهی کپور معمولی درمان شده با پودر جلبک اسپیرولینا با دوزهای  10 ،5 ، 0و  15گرم جلبک به ازاء
هر کیلوگرم جیره در پایان هفته اول و دوم

جدول  .1میانگین مقادیر پروتئین ،آلبومین ،آلفا ،بتا و گاما گلبولین سرم ماهی کپور معمولی درمان شده با جلبک اسپیرولینا در گروههای کنترل و
تیمار در پایان هفتههای اول و دوم

پروتئین تام g/dl

گاماگلبولین g/dl

2/ 61

0/ 38

بتاگلبولینg/dl
0/ 63

آلفاگلبولین g/dl

آلبومین g/dl

هفته اول

1/ 27

0/ 56

کنترل

3/7

0/7

0/ 83

1/ 67

0/ 67

 5گرم جلبک/کیلوگرم جیره

2/ 98

0/ 58

0/ 57

1/1

0/ 62

 01گرم جلبک/کیلوگرم جیره

3/46

0/17

0/ 75

1/ 37

0/ 73

 15گرم جلبک/کیلوگرم جیره

3/46

0/8

0/ 77

1/2

0/9

کنترل

هفته دوم
4/ 03

0/ 85

0/9

1/ 65

0/ 63

 5گرم جلبک/کیلوگرم جیره

3/ 75

0/ 76

0/ 82

1/ 77

0/ 81

 01گرم جلبک/کیلوگرم جیره

4/ 08

0/ 75

0/6

1/7

0/ 87

 15گرم جلبک/کیلوگرم جیره
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نهای سرم ماهی کپور معمولی درمان شده با دوزهای مختلف جلبک اسپیرولینا در پایان هفته اول و دوم
  الکتروفورز پروتئی-2 نمودار
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The Effects of Oral Administration of Spirulina platensis on Serum Total
Protein and Protein Electrophoresis Patterns of Cyprinus carpio
Youssefi, P. 1, Soltani, M. 2*, Taheri, M. 1, Mazaheri Nezhad Fard, R.1
1- Dr. Rastegar Central Research Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran,
Tehran, Iran
2- Professor, Department of Aquatic Animals Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Tehran, Tehran, Iran
Received Date: 29 July 2013

Accepted Date: 20 November 2013

Abstract: Aquatics culture is one of the most important industries in the world. The increase
in production and decrease in losses are important priority of this industry. Relatively, the use
of immunostimulant as a prophylactic solution for the decrease of microbial infections has
been established. In this research, spirulina alga was used in common carp as a food
supplement due to its immune stimulation capacity. Briefly, the effects of oral administration
of spirulina on serum total protein and protein electrophoresis patterns of 100 common carps
(Cyprinus carpio) were studied. The results showed total protein increase in some treatment
groups compared to control group. Furthermore, significant increase in alpha globulin in 5,
10 and 15 g alga/kg diet groups (second week) and gamma globulin in 15 g alga/kg diet
group (first week) compared to control group was seen in serum protein electrophoresis. In
general, the results of this study showed that the oral consumption of spirulina in common
carps increases total protein and serum protein fractions including immune gamma globulins.
Keywords: Spirulina, Common carp, Immunostimulant, Serum proteins, Electrophoresis.
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