
 
 
 

 
 
 

 بیوتکنولوژی آبزیانفیزیولوژی و 

 8931هارم، زمستان چسال هفتم، شماره 

 

  مقاله پژوهشی

های سیستم ایمنی و هپاتوپانکراس میگوی ببری  ای هموسیت مطالعه مقایسه

 در فصول سرد و گرم (Penaeus semisulcatus)سبز 
 

8زهرا بصیر
 2آبادی ، محمد علی ساالری علی*

 

 98 فروردینتاریخ پذیرش:  97 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده

خلیج فارس که میگوی ببری سبز دارای اهمیت باالی شیالتی و اقتصادی در منطقه  با توجه به این

در  .دش منجر خواهددر این گونه ه بهبود مدیریت بیماری بآن مکانیسم دفاعی و  ایمنیدرک سیستم  است،

صورت ه هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصول سرد و گرم بهای سیستم ایمنی و  هموسیت پژوهشاین 

میگو ببری سبز با طول متوسط قطعه  05ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مجموعا  مقایسه

لیتر نمونه میلییک س پس. در دو فصل سرد و گرم تهیه شدگرم  50±0/5 متر و وزن متوسط سانتی 1±19

 .ها مورد مطالعه قرار گرفت تعداد و نوع هموسیتشد و ماده ضدانعقاد ترکیب لیتر میلی یکبا همولنف 

های  و با روش معمول برش برداری تمامی میگوها نمونههپاتوپانکراس شناسی از  مطالعات باقت برایهمچنین 

در هر دو  .شد انواع هموسیت افزودهبر تعداد همه نشان داد که در فصل سرد  نتایج. ها تهیه شد بافتی از آن

 تعدادهیالین کمترین های  هموسیتبدون تغییر غالب بیشترین تعداد و دار کوچک های دانه هموسیتفصل 

در هر دو فصل سرد و گرم نشان داد که این اندام به هپاتوپانکراس همچنین مطالعه ساختاری  .ندداشترا 

ای و کمترین مقدار مربوط به  های رشته ها مربوط به سلول بیشترین تعداد سلول و بودتوبوالر صورت 

ای  و رشته ای شکلکیسه، ای ذخیره -جذبیهای  د. همچنین بین سلولشهای میواپیتلیال گزارش  سلول

با  پژوهشاز این  به دست آمدهنتایج  (.P<50/5د )شدار در دو فصل گرم و سرد گزارش  اختالف معنی

دلیل تحریک و برانگیختگی سیستم به و  داردهای مشابه همخوانی  سایر گونه ایارائه شده بر های گزارش

 تواند در موارد واکسیناسیون مورد توجه قرار گیرد. ویژه در فصل سرد میبه ایمنی 

 .ایمنی، هپاتوپانکراس، میگوی ببری سبز هموسیت، سیستم کلیدی: واژگان

 .شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  استادیار -1
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 مقدمه

خلیج فارس یکی از دریاهای بزرگ ایران 

 هایشود که در آن انواع میگو محسوب می

در حال زندگی  صورت طبیعیبه دریایی 

 Penaeus)میگو ببری سبز هستند. 

semisulcatus )استپوستان  سخت از خانواده 

از جمله خلیج فارس  ییهای شور دریا و در آب

تا زیاد زندگی   ان در اعماق کمو دریای عم

کند و از جمله اهمیت آن تامین یک منبع  می

-Peraza) غذایی برای موجودات دریایی است

Gomez et  al., 2009) حاوی . این گونه

و های مختلف  ویتامیناز زیادی ر یدامق

 استو پروتئین  ۳همچنین سرشار از امگا

(Flegel, 2012)ی های میگو ّترین گونه . مهم

 Penaeidae خلیج فارس را میگوهای خانواده

این  های مهم یکی از گونهدهند و  تشکیل می

که هر ساله است  خانواده، میگوی ببری سبز

، های استان بوشهر آبدر  مقدار زیادی از آن

ت به عل. شود صید میو خوزستان  هرمزگان

به این گونه  ،ارزش اقتصادی و بازارپسندی باال

 مطالعات .استت مورد توجه قرار گرفته شد

این   ذخیرهکاهش شدید  دهنده نشان  آماری

 . است  فارس  آبزی در خلیج

 انجانداربخشی از بدن  سیستم ایمنی

و  ها سلولکه وظیفه آن شناسایی  است

خودی از بیگانه و از بین بردن یا  های مولکول

 ,.Cerenius et al)است ها  آن خطر کردن بی

دفاع با دو روش  جانداران. بدن (2008

عوامل  دفاع اختصاصیو  غیراختصاصی

و مانع از  برد میزا و بیگانه را از بین  بیماری

 ,Abdel-Salam) شود می بیماریبروز 

 ه استدشبر اساس مطالعات مشخص  .(2013

را  پوستان نقش مهمی ها در سخت که هموسیت

 Zilli) کنند های ایمنی جانور ایفا میدر پاسخ

et al., 2003). فت هماتوپوئتیک این اجزا از با

و ( Yuniarti et al., 2013) گیرند میمنشا 

خل های دا ندازه، شکل و میزان گرانولساس ابرا

های  صلی سلولسیتوپالسم به سه دسته ا

، (HH)ها  یا هیالین هموسیت (HC)هیالین 

یا  (SGC)دار  دانه های نیمه سلول

و  (SGH)دار کوچک های دانه هموسیت

های  یا هموسیت (GC) دارنههای دا سلول

 شوند تقسیم می (LGH)دار بزرگ دانه

(Sanchez-Paz et al., 2007; 

Balasubramanian et al., 2008) . 

بیضی و  به اشکالهیالین  های سلول

ای  دانهات طور معمول ذربه  کههستند کوچک 

ها  نآشکل و به تعداد معدود در سیتوپالسم 

ها ادامه روند فاگوسیتوز  وجود دارد و وظیفه آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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دار دارای دانههای نیمه . دسته دوم یا سلولاست

های ائوزینوفیلی کوچک در سیتوپالسم  گرانول

و در روند کپسوله شدن شرکت هستند خود 

دار دارای های دانه دسته سوم یا سلول کنند.می

های ترشحی ائوزینوفیلی  دی از گرانولمیزان زیا

و به عنوان هستند در سیتوپالسم خود 

های سیستم صلی ذخیره در فعالیتهای ا سلول

 Traifalgar et) کنندپروفنل اکسیداز عمل می

al., 2010) . 

بسیارحیاتی و مهم  اندامهپاتوپانکراس یک 

که است پوستان از جمله میگوها   در سخت

وظایف کبد، لوزالمعده و سیستم ایمنی را با 

در طول اندام کارکرد این  .دهدهم انجام می

د شوتی میدوره زندگی میگو دستخوش تغییرا

شناسی آن تاثیر مستقیم و که در ساختار بافت

که عملکرد مناسب  طوریبه  ،گذاردمیمشهود 

های آن و میزان ذخیره چربی و گلیکوژن  سلول

تغذیه و مرحله  ،در این بافت شاخص سالمت

,.Michiels et al)است زندگی این جانور   

اصلی  هایلولدر ساختار این بافت س. (2013

، R-cellای یا ذخیره -شامل سلول جذبی

-Eجنینی یا  ، سلولB-cellای یا سلول کیسه

cell، ای یا سلول روده llce-Mای ، سلول رشته 

در دیواره آن و سلول میواپیتلیال  llce-F یا

. (Zilli et al., 2007) ه استدشگزارش 

ها  که  هموسیتهستند  دانشمندان بر این باور

پوستان سیستم ایمنی سختو هپاتونکراس در 

های  و با تولید مولکول دارد یبسیار مهمنقش 

 ،تشخیصی نقش اساسی در سیستم ایمنی

های هومورال و سلوالر از طریق تولید واکنش

 ایفاهای خاص و فاگوسیتوز  برخی سلول

در . (Mohajeri et al., 2011) کنند می

ها، فراوانی انواع  هموسیتان میز ،حاضرپژوهش 

فاعی هموسیت و تغییرات های د مختلف سلول

میگوی سلولی هپاتوپانکراس در سیستم ایمنی 

عدم دلیل به ببری سبز در فصول گرم و سرد 

به  ،مشابه بر روی این جانورات وجود مطالع

تا مورد بررسی قرار گرفت ای  صورت مقایسه

پاسخگوی نیازهای مراکز تکثیر و پرورش بر 

ویژه به مشابه،  های گونه روی گونه مورد نظر و

تعیین بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون و 

 مدیریت بهداشت و بیماری باشد.

 

 ها روش و مواد

-قطعه  05 مجموعاپژوهش برای انجام این 

 Penaeus)ببری سبز  یمیگو

semisulcatus ) و در  1۳97بالغ در سال

های شهریور و بهمن  فصول سرد و گرم در ماه

 19±1تعداد مساوی با طول متوسط به 

گرم از  50±0/5متر و وزن متوسط  سانتی
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طور به صیادان بندر امام خمینی از خور موسی 

 های شاخص. (1)شکل  دشزنده تهیه 

شامل شوری، دما، اکسیژن فیزیکوشیمیایی 

برداری  در ایستگاه نمونه pHمحلول و 

که ، ژاپن( U-10 ،Horibaگیری شد ) اندازه

 .ارائه شده است 1جدول نتایج آن در 

مقدار یک  ،ها لعه هموسیتبه منظور مطا

لیتر همولنف از سینوس دومین بند میلی

های استریل چهار  شکمی با استفاده از سرنگ

لیتری با سرسوزن گیج چهار برداشت  میلی

(Elliott and Owens, 2015; Nandanan,  

عقاد شامل لیتر ماده ضدان( و با یک میلی2017

مول، تری سدیم میلی 52اسید سیتریک 

آمین تترا  اتیلن دی مول، میلی ۳5سیترات 

برای  pH 4/0 مول  ومیلی 15استیک اسید 

 ,.Rexi et al) دشترکیب  ،نعقادجلوگیری از ا

2015.) 

 

 

 برداری در خور موسی در ناحیه جنوب ایران مشخصات و نقشه جغرافیایی منطقه نمونه :8شکل 
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 در خور موسی برداری مشخصات فیزیکوشیمیایی ایستگاه نمونه :8جدول 

 شاخص فصل گرم سرد فصل

 (ppt) شوری 2/41 10/45

 (C°) دما 58/57 14/12

58/7  (mL/L) اکسیژن محلول 50/2 

1/9 7/9 pH 
 

 

های همولنف پس از دریافت از  نمونه

میگوهای صید شده توسط صیادان محلی در 

 4در کنار یخ به یخچال ناحیه خورموسی 

شناسی  گراد به آزمایشگاه زیست درجه سانتی

دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

یک  ها، هموسیت شمارش به منظورمنتقل شد. 

نعقاد به قطره از مخلوط همولنف و ماده ضدا

استفاده از و با  شدالم هموسیتومتر انتقال داده 

اقدام به  ، ژاپن(Olympus)میکروسکوپ نوری 

)در خانه وسط  50در  ها آن زیگزاگ شمارش

د. در نهایت به منظور خانه بزرگ وسط( ش

متر میلی 1ها در  محاسبه تعداد هموسیت

نه وسط الم در  خا 50در  ها تعداد سلول، مکعب

و شناسایی  همزماند. همچنین شضرب  154

های  شمارش تفکیکی انواع مختلف سلول

ها  و درصد تقریبی آنانجام دفاعی هموسیت 

. (Ahkam et al., 2018) محاسبه شد

همچنین به منظور مطالعه بر روی 

برای از تمامی میگوها  ،هپاتوپانکراس

توسط  ها نمونهشد.  برداری نمونهشناسی بافت

سازی  آماده شناسی معمول بافتهای  تکنیک

 ها از آن سپس (.Savari et al., 2013) شدند

 به کمک میکروتوممیکرونی  4-2های  برش

(Leica ، )روش به  و تهیهآلمان

آمیزی شد. در  ائوزین رنگ -هماتوکسیلین

توسط میکروسکوپ نوری  ها نمونهنهایت 

(Olympus ،)دیجیتال مجهز به لنز  ژاپن

(Dino-Lite ،تایوان )بررسی و  متصل به رایانه

برداری عکس Dino-Captureافزار  نرمتوسط 

های تشکیل دهنده  تعداد سلولشمارش  شدند.

های سرد  مربوط به فصلهای  نمونه ها در توبول

و گرم در پنج میدان میکروسکوپی مربوط به 

 .(Qiu et al., 2017هر نمونه انجام شد )

 رافزا توسط نرمها  دادهتجزیه و تحلیل آماری 

SPSS  با استفاده از آزمون  18نسخهT-test 

انجام ( P<50/5درصد ) 90اطمینان  حدر سط

 .شد
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 نتایج

 پژوهشاز این  به دست آمدههای فتهیا

های هموسیت  انواع سلولکه از میان نشان داد 

دار  های دانه هموسیتببری سبز،  در میگوی

هیالین و  (درصد 25بیشترین )کوچک 

را در هر تعداد ( درصد 9)کمترین  ها هموسیت

 دارهای دانه سلولهمچنین  .داشتنددو فصل 

بیشتر به اشکال  میکروسکوپیبزرگ در نمای 

به کوچک بیشتر  داردانههای  سلولو  بیضوی

 هیالین .شدندمشاهده کروی  اشکال

گرد تا نیز بیشتر به شکل بیضوی  ها هموسیت

ای  نوع دانههیچ که  طوریشدند، به مشاهده 

د. شنها مشاهده  در سیتوپالسم این سلول

فصل گرم در همچنین در فصل سرد نسبت به 

دار  ها با افزایش معنی شمارش افتراقی هموسیت

جدول ؛ ≥50/5P) ها همراه بود در تمامی سلول

5.) 

شناسی  در مطالعات مربوط به ریخت

در هر دو فصل مشخص شد که هپاتوپانکراس 

این اندام در نمای میکروسکوپی به صورت 

توبوالر متشکل از چندین لوله به هم چسبیده 

ها  مجرای توبولبود. همچنین در کنار یکدیگر 

بسیاری از موارد به و در  اشکال نامنظم داشت

(. 5مشاهده شد )شکل ای شکل ستاره صورت

از بافت ها توسط یک الیه  سطح داخلی توبول

در  .بودای ساده مفروش شده  پوششی استوانه

 متشکل ازبافت این میکروسکوپی  تصاویر

-E) جنینی  های سلولشامل  های متعدد سلول

cells و در  توبولداخلی ( فاقد مجرا به سمت

-Myo) میواپیتلیالهای  سلول ای، دهعناحیه قا

cells صورت کشیده و چسبیده به به ( که

ترشح انقباض و ظیفه پایه که وغشای 

)شکل  دنهای ترشح کننده را بر عهده دار سلول

( به شکل F-cellای ) های رشته (، سلول۳

 های سلول ای بلند و به شدت بازوفیل، استوانه

 (B-cellsای ) دهعای شکل با هسته قاکیسه

و ( cells-M) ایی روده های سلول (،4)شکل 

به شکل  (R-cell) ایذخیره -جذبیهای  سلول

شمارش با  .(0)شکل  بودند ای کوتاه استوانه

 ها در های تشکیل دهنده توبول تعداد سلول

سرد و گرم  های مربوط به فصلهای  نمونه

که در هر دو فصل بیشترین تعداد شد مشخص 

ای و  های رشته ها مربوط به سلول سلول

های میواپیتلیال  کمترین مقدار مربوط به سلول

 -یجذب یها سلول نیب نیهمچن. شدگزارش 

اختالف  یا شکل و رشته یاسهیک ،یا رهیذخ

 شددار در دو فصل گرم و سرد گزارش  یمعن

(50/5P≤ ۳جدول ؛.) 
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 سرد و گرم در فصول  میگوی ببری سبز ی ها هموسیتانواع مقادیر  :2جدول 

 هموسیتنوع 

(CFU mL-1) 

 فصل سرد فصل گرم

 کمینه بیشینه خطای استاندارد ±میانگین  کمینه بیشینه خطای استاندارد ±میانگین 

 a ۳4/5±47/9 15 8 b 5۳/5±45/10 17 11 ها هیالین هموسیت

دار  های دانه هموسیت

 کوچك

a 52/1±50/25 2۳ 08 b 22/1±10/20 22 21 

دار  های دانه هموسیت

 بزرگ

a 24/1±00/۳1 ۳۳ 59 b 58/1±45/۳2 ۳7 ۳4 

 (.≥50/5Pدار است ) حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنی

 

 

به صورت اندامی . در این تصویر هپاتوپانکراس: بافت هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل گرم2شکل 

بسیاری از موارد در که ها  مجرای توبولو توبوالر متشکل از چندین لوله به هم چسبیده در کنار یکدیگر 

 .(H&E) دشو مشاهده میها(  )پیکان رندای داستارهو گاها اشکال نامنظم 
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( E-cells) جنینی  های سلولدر این تصویر . هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل گرم: بافت 9شکل 

در دیواره خارجی  (Myo-cells) میواپیتلیالهای  سلول های عمودی( و ها )پیکان توبول ای دهعدر ناحیه قا

 .(H&E) نشان داده شده است های افقی( ها )پیکان توبول

 

 

( F-cellای  ) های رشته در این تصویر سلولنکراس میگوی ببری سبز در فصل سرد. هپاتوپابافت  :4شکل 

 -B) ای قاعدهای شکل با هسته کیسه  های سلول های افقی( و ای بلند و بازوفیل )پیکان به شکل استوانه

cells) پیکان های عمودی( نشان داده شده است( (H&E). 
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( cells-M) ایی روده های سلولدر این تصویر . هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل سردبافت  :5شکل 

ای کوتاه نشان داده  )پیکان عمودی( به شکل استوانه (R-cell) ایذخیره -جذبیهای  سلول)پیکان افقی( و 

 .(H&E) شده است

 

 فصول سرد و گرممیگوی ببری سبز در در هپاتوپانکراس  در ها سلولانواع  مقادیر: 9 جدول

 نوع سلول
 )میکرومترمربع(

 فصل سرد فصل گرم

 کمینه بیشینه خطای استاندارد ±میانگین  کمینه بیشینه خطای استاندارد ±میانگین 

 a 44/1±10/5۳ 50 5۳ b ۳2/1±51/50 52 50 ای ذخیره -جذبی

 a 4۳/1±۳۳/50 57 54 b 59/1±10/57 59 50 شکل ایکیسه

 a 47/1±19/14 10 1۳ a 85/1±72/10 12 14 جنینی

 a 40/5±1۳/8 9 2 a 52/5±۳7/8 9 0 ایی روده

 a 5۳/5±17/2 7 0 a 19/5±10/2 7 4 میواپیتلیال

 a 5۳/1±12/59 ۳5 52 b 1۳/1±۳5/۳۳ ۳0 59 ای رشته

 (.≥50/5P) است دار ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر 

  

  بحث

که سیستم  هستند بر این باورپژوهشگران 

مهرگان بسیار پیچیده و کارآمد  در بی ایمنی

. زیرا این جانوران تقریبا در تمامی است

های موجود بر روی زمین زندگی  زیستگاه

و قادر به ادامه حیات و مبارزه با  کنند می
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زا و نامساعد محیط زیست اطراف  عوامل بیماری

(. Sanchez-Paz et al., 2007خود هستند )

از مهرگان  بیمطالعه بر روی این سیستم در 

جمله میگوها باعث شناسایی انواع مختلف 

و عملکرد هر  شناسی ریختسلول بر اساس 

 ,.Medina-Beltran et alسلول شده است )

این جانور پوشش سخت کوتیکولی در (. 2012

ها  در برابر میکروارگانیسمرا اولین سد دفاعی 

و برای دفاع درون بافتی  دهد تشکیل می

( و Devi et al., 2015ها ) هموسیت

دارای  (Ahkam et al., 2018هپاتوپانکراس )

ترین  . اولین و مهمهستندنقش بسیار اساسی 

بافتی شناسایی  نیند در دفاع دروآفر

که توسط است های مهاجر  میکروارگانیسم

 در های مختلف موجود سلولها و  هموسیت

 Wang and) گیرد می انجام هپاتوپانکراس

Chen, 2006 .) 

 در  سبز ببری میگوی حاضر، در همطالع در

 در هموسیت نوع سه فصل گرم و سرد، دو هر

 های سلول شاملشد که  شناساییهمولنف 

 بود. بزرگ دار دانه  و کوچک داردانه هیالین،

 های سلول به مربوط هموسیت تعداد بیشترین

 انجام مطالعات با یافته این. بود کوچک دار دانه

 روی برپژوهشگران  سایر توسط گرفته

 گزارش جهان نقاط سایر در که دیگر های گونه

. این مطالعات نشان دارد خوانی هم بود شده

که دما دارای تاثیر کمتری بر روی  اند داده

بزرگ نسبت به  داردانه هیالین و های سلول

 Danya andاست )کوچک  دار های دانه سلول

Jagadish, 2014.) اختالل در باال با  دمای

کاهش ایمنی در این موجود باعث سیستم 

 سیستم ایمنی بدن در فصل گرما توانایی

 ;Danya and Jagadish, 2014)شود.  می

Ahkam et al., 2018.)  پژوهشگران برخی از

پوستان  در برخی سخترا دو گروه سلولی 

(Kakoolaki et al., ( به اتفاق سه تیپ 2010 

( Harikrishnan et al., 2011اصلی سلولی )

های دراز آب شیرین و میگوها در خرچنگ

های  سلولحضور اند. همچنین  گزارش کرده

ای، ذخیره -جذبیهای  سلولای،  رشته

جنینی،   های ای شکل، سلول کیسه  های سلول

که  میواپیتلیالهای  و سلول ایی روده های سلول

هپاتوپانکراس میگوی مطالعه حاضر در در 

 ید در مطالعات متعددشببری سبز گزارش 

گان  مهره بر روی بیپژوهشگران توسط سایر 

 ,.Masson et al) ه بوددشگزارش دیگر نیز 

2012; Qiu et al., 2017 .) 

 ها، هموسیت انواع میزانحاضر  لعهمطا در

شکل و  یا سهیک ،یا رهیذخ -یجذب یها سلول

 سبز ببری میگوی در هپاتوپانکراس یا رشته
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 سرد فصل در ویژهه ب صعودی روند یک دارای

 به توجه با تغییرات این رسدمی نظر به .بود

 زمان شتگذ با و آب سبمنا دمایی محدوده

 قرار محیط تغییرات دستخوش و باشد متغیر

 سیستم تتغییرا از ناشی الحتماا که گیرد

 روند یک از و باشد جانور هورمونی و بدنی

 (.Niu et al., 2013) کند می پیروی طبیعی

درجه  که ه استمختلف نشان دادهای  پژوهش

شود تا سیستم دفاعی  سب باعث میحرارت منا

و در  یردتغییر قرار نگمیگو چندان دستخوش 

در  کهشود نتیجه باعث تحرک و تغذیه مناسب 

نهایت تلفات اندکی به همراه خواهد داشت. 

وسیله ه که ب ای مطالعههمچنین در 

Mohajeri  بر روی  5511و همکاران در سال

باکتری  در مواجهه باسبز  میگوی ببری

، انجام گرفت Vibrio harveyiزای  بیماری

های  داری در میزان هموسیتتغییرات معنی

ویژه در برخی ه کل همولنف و پروفایل بافتی ب

های هپاتوپانکراس با گذشت زمان در  سلول

 Mohajare et ) های تحت تاثیر دیده شدگروه

al., 2011 .)پوستان  ها در سخت عالوه بر این

در دمای است که ده شمانند میگو مشخص 

های  هموسیتویژه در فصل سرد به پایین 

عوامل مسئول دفاع میزبان در برابر  که دار دانه

ها افزوده  بر فعالیت آنهستند، میکروبی 

تولید پپتیدهای با به طوری که  شود، می

ضدمیکروبی به عنوان اولین سد دفاعی میزبان 

اند  در ایمنی ذاتی معرفی شده

(Harikrishnan  et al., 2011.) 

سخ ایمنی نشان از پا مطالعات انجام گرفته

که خود شامل مالنیزه دارد سلولی و همورال 

نعقاد همولنف، تولید پیتیدهای ا ،شدن

دن شضدمیکروبی، فاگوسیتوز و کپسوله 

ها و  وسیله هموسیتبه ها میکروارگانیسم

به های ایمنی سلولی  شاخصافزایش برخی 

که است ویژه در ساختار سلولی هپاتوپانکراس 

پاسخ ایمنی در برابر در نهایت باعث  افزایش 

دمای  ویژه در کاهشبه زا و  عوامل بیماری

 Norfaadila etشود )محیط زندگی جانور می

al., 2013ها، ممکن است  (. کاهش تعداد سلول

دلیل به به دلیل توقف تقسیمات میتوزی 

 ,Panakornزندگی جانور باشد ) شرایط محیط

 ،به ویژه میگوهاپوستان  سخت(. در 2012

بع اترین من از مهمهمچنین هپاتوپانکراس 

که در مواقع ضروری مانند است ی ژذخیره انر

و تغییر دمای محیط جانور  استرس، گرسنگی

 مطالعات دیگریکند. در  از آن استفاده می

 که میگوها مانند سایر شده استمشخص 

اندازی غذا  ، هنگام پوستپوستان سخت

 گیرند می معرض گرسنگی قرار د و درنخور مین
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فیزیولوژیکی،  راتیکه باعث بروز تغی

. به نظر شود میها  متابولیستی و رفتاری در آن

شکل و تعداد رسد اندازه هپاتوپانکراس،  می

های  شاخصهای آن تحت تاثیر  انواع سلول

دما و عوامل داخلی یا  محیطی مثل

 ,.Pinoni et alگیرد ) فیزیولوژیک قرار می

های  داد که سلول(. مطالعات نشان 2013

زای میکروبی و  مل بیمارینبال عوادبه هیالین 

ها در نتیجه از بین رفتن فعالیت  مرگ سلول

در مطالعه حاضر با  .شوندفاگوسیتوز تولید می

ها با شرایط میگوجهه توجه به عدم موا

های  سلول زا، میزان زا و عوامل بیماریاسترس

ها  سایر سلولتغییرات اندکی نسبت به هیالین 

در تغییر فصل نشان داد. به طور کلی با توجه 

های  به نقش مهم سیستم ایمنی و سلول

هموسیت موجود در همولنف و ساختار سلولی 

هپاتوپانکراس در سازگاری و ایجاد تعادل 

میگوها در مواجه با تغییرات محیطی، عوامل 

زا، هر گونه تغییر در میزان  زا و بیماریاسترس

مل محیطی تواند ناشی از عوامی ها شاخصاین 

فزایش تراکم، درجه حرارت محیط، همانند ا

زا  ملی بیماریاکسیژن، تغذیه نامناسب و یا عوا

شد که میگو با نگل بامانند باکتری، قارچ و ا

های  تغییر در شکل، اندازه و تعداد سلول

تواند با شرایط جدید خود  های دخیل می اندام

های  . بنابراین با توجه به یافتهرا وفق دهد

و بر اساس نظر سایر  حاضر پژوهش

درجه حرارت  مانندعوامل محیطی پژوهشگران 

تاثیر  سیستم ایمنی روی فعالیت بر تواند  می

کار ایمنی وجود  و عامل مهم ساز رد.گذاب

سازی و ایمنولوژیکی است که سبب غنی خاطره

اولیه با تقویت سیستم ایمنی بعد از رویارویی 

کار  و این ساز .شود ژن مشابه می پاتوژن یا آنتی

سیستم ایمنی به عنوان یک پاسخ ذاتی و ارثی 

های  خواهد بود و در نتیجه حضور سلول

به هرحال . افتد ای ایمنولوژیکی اتفاق می خاطره

داران  مانند مهرهپوستان  سختدر  مکانیسم این

ر دو اطالعات در این زمینه  یستپیشرفته ن

 .استحال تکمیل شدن 

 تشکر و قدردانی

با حمایت مالی معاونت محترم ین پژوهش ا

 پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

 انجام SCU.vB98.103 پژوهانه با شماره

نویسندگان از همکاری و بدین وسیله  پذیرفت.

عزیزانی که  تمامیو دریغ ایشان  بی مساعدت

تشکر و  ندیاری نمودما را مراحل انجام کار در 

 نمایند. قدردانی می
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Abstract  

Considering that green tiger prawn is important for fisheries and economic in 

the Persian Gulf region, understanding of the immune system and defense 

mechanism will lead to improved disease management in this species. In this 

study, hemocytes of the immune system and hepatopancreas in green tiger 

shrimp were compared in cold and warm seasons. For this purpose in total, 50 

specimens of green tiger shrimp with a mean length of 19±1cm and a mean 

weight of 25±0.5g were prepared. Then 1mL of hemolymph combined with 

1mL of anticoagulant and number and type of hemocytes were studied. Also for 

histological study, hepatopancreas was sampled from all shrimps and 

histological sections were prepared in usual methods. The results of this study 

indicated that in the cold season, the amount of all hemocytes increased. In both 

seasons, small granular hemocytes, without predominant change, were the 

highest in number and hyaline hemocytes were the lowest. In addition, a 

structural study of the hepatopancreas in both seasons showed that this organ 

was tubular, with the highest number of filamentary cells and the lowest amount 

of myoepithelial cells. There was a significant difference between absorptive-

storage, bag and filamentary cells in both cold and warm seasons. Results of 

this study are consistent with the reports on other species and may be 

considered in vaccination cases due to stimulate and excite the immune system, 

especially during the cold season. 

Key words: Hemocyte, Immune System, Hepatopancreas, Penaeus 

semisulcatus. 
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