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مطالعه مقایسهای هموسیتهای سیستم ایمنی و هپاتوپانکراس میگوی ببری
سبز ( )Penaeus semisulcatusدر فصول سرد و گرم
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چکیده
با توجه به این که میگوی ببری سبز دارای اهمیت باالی شیالتی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس
است ،درک سیستم ایمنی و مکانیسم دفاعی آن به بهبود مدیریت بیماری در این گونه منجر خواهد شد .در
این پژوهش هموسیتهای سیستم ایمنی و هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصول سرد و گرم به صورت
مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور مجموعا  05قطعه میگو ببری سبز با طول متوسط
 19±1سانتیمتر و وزن متوسط  50±5/0گرم در دو فصل سرد و گرم تهیه شد .سپس یک میلیلیتر نمونه
همولنف با یک میلیلیتر ماده ضدانعقاد ترکیب شد و تعداد و نوع هموسیتها مورد مطالعه قرار گرفت.
همچنین برای مطالعات باقتشناسی از هپاتوپانکراس تمامی میگوها نمونهبرداری و با روش معمول برشهای
بافتی از آنها تهیه شد .نتایج نشان داد که در فصل سرد بر تعداد همه انواع هموسیت افزوده شد .در هر دو
فصل هموسیتهای دانهدار کوچک بدون تغییر غالب بیشترین تعداد و هموسیتهای هیالین کمترین تعداد
را داشتند .همچنین مطالعه ساختاری هپاتوپانکراس در هر دو فصل سرد و گرم نشان داد که این اندام به
صورت توبوالر بود و بیشترین تعداد سلولها مربوط به سلولهای رشتهای و کمترین مقدار مربوط به
سلولهای میواپیتلیال گزارش شد .همچنین بین سلولهای جذبی -ذخیرهای ،کیسهای شکل و رشتهای
اختالف معنیدار در دو فصل گرم و سرد گزارش شد ( .)P>5/50نتایج به دست آمده از این پژوهش با
گزارشهای ارائه شده برای سایر گونههای مشابه همخوانی دارد و به دلیل تحریک و برانگیختگی سیستم
ایمنی به ویژه در فصل سرد میتواند در موارد واکسیناسیون مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :هموسیت ،سیستم ایمنی ،هپاتوپانکراس ،میگوی ببری سبز.
 -1استادیار گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -5دانشیار گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران.
* نویسنده مسئولz.basir@scu.ac.ir :
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مقدمه
خلیج فارس یکی از دریاهای بزرگ ایران

مولکولهای خودی از بیگانه و از بین بردن یا

محسوب میشود که در آن انواع میگوهای

بیخطر کردن آنها است ( Cerenius et al.,

دریایی به صورت طبیعی در حال زندگی

 .)2008بدن جانداران با دو روش دفاع

هستند .میگو ببری سبز ( Penaeus

غیراختصاصی و دفاع اختصاصی عوامل

 )semisulcatusاز خانواده سختپوستان است

بیماریزا و بیگانه را از بین میبرد و مانع از

و در آبهای شور دریایی از جمله خلیج فارس

بروز بیماری میشود ( Abdel-Salam,

و دریای عمان در اعماق کم تا زیاد زندگی

 .)2013بر اساس مطالعات مشخص شده است

میکند و از جمله اهمیت آن تامین یک منبع

که هموسیتها در سختپوستان نقش مهمی را

غذایی برای موجودات دریایی است (Peraza-

در پاسخهای ایمنی جانور ایفا میکنند ( Zilli

 .)Gomez et al., 2009این گونه حاوی

 .)et al., 2003این اجزا از بافت هماتوپوئتیک

مقادیر زیادی از ویتامینهای مختلف و

منشا میگیرند ( )Yuniarti et al., 2013و

همچنین سرشار از امگا ۳و پروتئین است

براساس اندازه ،شکل و میزان گرانولهای داخل

( .)Flegel, 2012مهمّترین گونههای میگوی

سیتوپالسم به سه دسته اصلی سلولهای

خلیج فارس را میگوهای خانواده Penaeidae

هیالین ) (HCیا هیالین هموسیتها )،(HH

تشکیل میدهند و یکی از گونههای مهم این

سلولهای

یا

خانواده ،میگوی ببری سبز است که هر ساله

هموسیتهای دانهدار کوچک ) (SGHو

مقدار زیادی از آن در آبهای استان بوشهر،

سلولهای دانهدار ) (GCیا هموسیتهای

هرمزگان و خوزستان صید میشود .به علت

دانهدار بزرگ ) (LGHتقسیم میشوند


ارزش اقتصادی و بازارپسندی باال ،این گونه به

(

شدت مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات

.)Balasubramanian et al., 2008

آماری نشان دهنده کاهش شدید ذخیره این
آبزی در خلیج فارس است.

;2007

نیمهدانهدار

al.,

et

)(SGC

Sanchez-Paz

سلولهای هیالین به اشکال بیضی و
کوچک هستند که به طور معمول ذرات دانهای

سیستم ایمنی بخشی از بدن جانداران

شکل و به تعداد معدود در سیتوپالسم آنها

است که وظیفه آن شناسایی سلولها و

وجود دارد و وظیفه آنها ادامه روند فاگوسیتوز
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است .دسته دوم یا سلولهای نیمهدانهدار دارای

دانشمندان بر این باور هستند که هموسیتها

گرانولهای ائوزینوفیلی کوچک در سیتوپالسم

و هپاتونکراس در سیستم ایمنی سختپوستان

خود هستند و در روند کپسوله شدن شرکت

نقش بسیار مهمی دارد و با تولید مولکولهای

میکنند .دسته سوم یا سلولهای دانهدار دارای

تشخیصی نقش اساسی در سیستم ایمنی،

میزان زیادی از گرانولهای ترشحی ائوزینوفیلی

واکنشهای هومورال و سلوالر از طریق تولید

در سیتوپالسم خود هستند و به عنوان

برخی سلولهای خاص و فاگوسیتوز ایفا

سلولهای اصلی ذخیره در فعالیتهای سیستم

میکنند ( .)Mohajeri et al., 2011در

پروفنل اکسیداز عمل میکنند ( Traifalgar et

پژوهش حاضر ،میزان هموسیتها ،فراوانی انواع

.)al., 2010

مختلف سلولهای دفاعی هموسیت و تغییرات

هپاتوپانکراس یک اندام بسیارحیاتی و مهم

سلولی هپاتوپانکراس در سیستم ایمنی میگوی

در سختپوستان از جمله میگوها است که

ببری سبز در فصول گرم و سرد به دلیل عدم

وظایف کبد ،لوزالمعده و سیستم ایمنی را با

وجود مطالعات مشابه بر روی این جانور ،به

هم انجام میدهد .کارکرد این اندام در طول

صورت مقایسهای مورد بررسی قرار گرفت تا

دوره زندگی میگو دستخوش تغییراتی میشود

پاسخگوی نیازهای مراکز تکثیر و پرورش بر

که در ساختار بافتشناسی آن تاثیر مستقیم و

روی گونه مورد نظر و گونههای مشابه ،به ویژه

مشهود میگذارد ،به طوری که عملکرد مناسب

تعیین بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون و

سلولهای آن و میزان ذخیره چربی و گلیکوژن

مدیریت بهداشت و بیماری باشد.

در این بافت شاخص سالمت ،تغذیه و مرحله
زندگی این جانور است ( Michiels et al.,

لولهای اصلی
 .)2013در ساختار این بافت س 
شامل سلول جذبی -ذخیرهای یا ،R-cell
سلول کیسهای یا  ،B-cellسلول جنینی یا E-

 ،cellسلول رودهای یا  ،M-cellسلول رشتهای
یا  F-cellو سلول میواپیتلیال در دیواره آن
گزارش شده است (.)Zilli et al., 2007

مواد و روشها
برای انجام این پژوهش مجموعا  05قطعه -
میگوی

ببری

سبز

(

Penaeus

 )semisulcatusبالغ در سال  1۳97و در
فصول سرد و گرم در ماههای شهریور و بهمن
به تعداد مساوی با طول متوسط 19±1
سانتیمتر و وزن متوسط  50±5/0گرم از
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صیادان بندر امام خمینی از خور موسی به طور

میلیلیتری با سرسوزن گیج چهار برداشت

زنده تهیه شد (شکل  .)1شاخصهای

( Elliott and Owens, 2015; Nandanan,

فیزیکوشیمیایی شامل شوری ،دما ،اکسیژن

 )2017و با یک میلیلیتر ماده ضدانعقاد شامل

محلول و  pHدر ایستگاه نمونهبرداری

اسید سیتریک  52میلیمول ،تری سدیم

اندازهگیری شد ( ،Horiba ،U-10ژاپن) که

سیترات  ۳5میلیمول ،اتیلن دیآمین تترا

نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.

استیک اسید  15میلیمول و  0/4 pHبرای

به منظور مطالعه هموسیتها ،مقدار یک
میلیلیتر همولنف از سینوس دومین بند

جلوگیری از انعقاد ،ترکیب شد ( Rexi et al.,

.)2015

شکمی با استفاده از سرنگهای استریل چهار

شکل  :8مشخصات و نقشه جغرافیایی منطقه نمونهبرداری در خور موسی در ناحیه جنوب ایران

مطالعه هموسیتهای سیستم ایمنی و هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز
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جدول  :8مشخصات فیزیکوشیمیایی ایستگاه نمونهبرداری در خور موسی
فصل گرم

فصل سرد

شاخص
شوری )(ppt

41/2

45/10

دما )(°C

57/58

12/14

اکسیژن محلول )(mL/L

2/50

7/58

pH

9/7

9/1

هپاتوپانکراس،

از

میگوها

تمامی

برای

نمونههای همولنف پس از دریافت از

بافتشناسی نمونهبرداری شد .نمونهها توسط


میگوهای صید شده توسط صیادان محلی در

تکنیکهای معمول بافتشناسی آمادهسازی

ناحیه خورموسی در کنار یخ به یخچال 4

شدند ( .)Savari et al., 2013سپس از آنها

درجه سانتیگراد به آزمایشگاه زیستشناسی

برشهای  4-2میکرونی به کمک میکروتوم

دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

(،Leica

روش

منتقل شد .به منظور شمارش هموسیتها ،یک

هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی شد .در

قطره از مخلوط همولنف و ماده ضدانعقاد به

نهایت نمونهها توسط میکروسکوپ نوری

الم هموسیتومتر انتقال داده شد و با استفاده از

( ،Olympusژاپن) مجهز به لنز دیجیتال

میکروسکوپ نوری ( ،Olympusژاپن) اقدام به

( ،Dino-Liteتایوان) متصل به رایانه بررسی و

شمارش زیگزاگ آنها در  50خانه وسط (در

توسط نرمافزار  Dino-Captureعکسبرداری

خانه بزرگ وسط) شد .در نهایت به منظور

شدند .شمارش تعداد سلولهای تشکیل دهنده

میلیمتر

محاسبه تعداد هموسیتها در 1

توبولها در نمونههای مربوط به فصلهای سرد

مکعب ،تعداد سلولها در  50خانه وسط الم در

و گرم در پنج میدان میکروسکوپی مربوط به

 154ضرب شد .همچنین همزمان شناسایی و

هر نمونه انجام شد (.)Qiu et al., 2017

شمارش تفکیکی انواع مختلف سلولهای

تجزیه و تحلیل آماری دادهها توسط نرمافزار

دفاعی هموسیت انجام و درصد تقریبی آنها

 SPSSنسخه  18با استفاده از آزمون T-test

محاسبه شد (.)Ahkam et al., 2018

در سطح اطمینان  90درصد ( )P>5/50انجام

همچنین

به

منظور

مطالعه

بر

روی

شد.

آلمان)

تهیه

و

به
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سطح داخلی توبولها توسط یک الیه از بافت
نتایج

پوششی استوانهای ساده مفروش شده بود .در

یافتههای به دست آمده از این پژوهش

تصاویر میکروسکوپی این بافت متشکل از

نشان داد که از میان انواع سلولهای هموسیت

سلولهای متعدد شامل سلولهای جنینی (E-

در میگوی ببری سبز ،هموسیتهای دانهدار

 )cellsفاقد مجرا به سمت داخلی توبول و در

کوچک بیشترین ( 25درصد) و هیالین

ناحیه قاعدهای ،سلولهای میواپیتلیال (Myo-

هموسیتها کمترین ( 9درصد) تعداد را در هر

 )cellsکه به صورت کشیده و چسبیده به

دو فصل داشتند .همچنین سلولهای دانهدار

غشای پایه که وظیفه انقباض و ترشح

بزرگ در نمای میکروسکوپی بیشتر به اشکال

سلولهای ترشح کننده را بر عهده دارند (شکل

بیضوی و سلولهای دانهدار کوچک بیشتر به

 ،)۳سلولهای رشتهای ( )F-cellبه شکل

هیالین

استوانهای بلند و به شدت بازوفیل ،سلولهای

هموسیتها نیز بیشتر به شکل بیضوی تا گرد

کیسهای شکل با هسته قاعدهای ()B-cells

مشاهده شدند ،به طوری که هیچ نوع دانهای

(شکل  ،)4سلولهای رودهایی ( )M-cellsو

در سیتوپالسم این سلولها مشاهده نشد.

سلولهای جذبی -ذخیرهای ( )R-cellبه شکل

همچنین در فصل سرد نسبت به فصل گرم در

استوانهای کوتاه بودند (شکل  .)0با شمارش

شمارش افتراقی هموسیتها با افزایش معنیدار

تعداد سلولهای تشکیل دهنده توبولها در

در تمامی سلولها همراه بود (P≤5/50؛ جدول

نمونههای مربوط به فصلهای سرد و گرم

.)5

مشخص شد که در هر دو فصل بیشترین تعداد

اشکال

کروی

مشاهده

شدند.

در مطالعات مربوط به ریختشناسی

سلولها مربوط به سلولهای رشتهای و

هپاتوپانکراس در هر دو فصل مشخص شد که

کمترین مقدار مربوط به سلولهای میواپیتلیال

این اندام در نمای میکروسکوپی به صورت

گزارش شد .همچنین بین سلولهای جذبی-

توبوالر متشکل از چندین لوله به هم چسبیده

ذخیرهای ،کیسهای شکل و رشتهای اختالف

در کنار یکدیگر بود .همچنین مجرای توبولها

معنیدار در دو فصل گرم و سرد گزارش شد

اشکال نامنظم داشت و در بسیاری از موارد به

(P≤5/50؛ جدول .)۳

صورت ستارهای شکل مشاهده شد (شکل .)5

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
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جدول  :2مقادیر انواع هموسیتهای میگوی ببری سبز در فصول سرد و گرم
فصل گرم

نوع هموسیت
()CFU mL-1
هیالین هموسیتها

فصل سرد

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

9/47±5/۳4 a

هموسیتهای دانهدار

a

25/50±1/52

هموسیتهای دانهدار

a

۳1/00±1/24

15
2۳

8
08

10/45±5/5۳ b

17

b

20/10±1/22

22

b

۳2/45±1/58

11
21

کوچك

۳۳

59

۳7

۳4

بزرگ

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار است (.)P≤5/50

شکل  : 2بافت هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل گرم .در این تصویر هپاتوپانکراسبه صورت اندامی
توبوالر متشکل از چندین لوله به هم چسبیده در کنار یکدیگر و مجرای توبولها که در بسیاری از موارد
اشکال نامنظم و گاها ستارهای دارند (پیکانها) مشاهده میشود (.)H&E
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شکل  :9بافت هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل گرم .در این تصویر سلولهای جنینی ()E-cells
در ناحیه قاعدهای توبولها (پیکانهای عمودی) و سلولهای میواپیتلیال ( )Myo-cellsدر دیواره خارجی
توبولها (پیکانهای افقی) نشان داده شده است (.)H&E

شکل  :4بافت هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل سرد .در این تصویر سلولهای رشتهای ()F-cell
به شکل استوانهای بلند و بازوفیل (پیکانهای افقی) و سلولهای کیسهای شکل با هسته قاعدهای ( B-

( )cellsپیکان های عمودی) نشان داده شده است (.)H&E
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شکل  :5بافت هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصل سرد .در این تصویر سلولهای رودهایی ()M-cells
(پیکان افقی) و سلولهای جذبی -ذخیرهای (( )R-cellپیکان عمودی) به شکل استوانهای کوتاه نشان داده
شده است (.)H&E
جدول  :9مقادیر انواع سلولها در هپاتوپانکراس در میگوی ببری سبز در فصول سرد و گرم
فصل گرم

نوع سلول
(میکرومترمربع)

فصل سرد

میانگین  ±خطای استاندارد بیشینه

کمینه

جذبی -ذخیرهای

5۳/10±1/44 a

50

کیسهای شکل

a

50/۳۳±1/4۳

57

54

جنینی

14/19±1/47 a

10

1۳

رودهایی

a

8/1۳±5/40

میواپیتلیال

a

رشتهای

9

5۳

2

2/17±5/5۳

7

0

59/12±1/5۳ a

۳5

52

میانگین  ±خطای استاندارد بیشینه

کمینه

50/51±1/۳2 b

52

b

57/10±1/59

59

50

10/72±1/85 a

12

14

a

8/۳7±5/52

a

9

50

0

2/10±5/19

7

4

۳۳/۳5±1/1۳ b

۳0

59
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بحث

است .زیرا این جانوران تقریبا در تمامی

پژوهشگران بر این باور هستند که سیستم

زیستگاههای موجود بر روی زمین زندگی

ایمنی در بیمهرگان بسیار پیچیده و کارآمد

میکنند و قادر به ادامه حیات و مبارزه با
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عوامل بیماریزا و نامساعد محیط زیست اطراف

شده بود همخوانی دارد .این مطالعات نشان

خود هستند (.)Sanchez-Paz et al., 2007

دادهاند که دما دارای تاثیر کمتری بر روی

مطالعه بر روی این سیستم در بیمهرگان از

سلولهای هیالین و دانهدار بزرگ نسبت به

جمله میگوها باعث شناسایی انواع مختلف

سلولهای دانهدار کوچک است ( Danya and

سلول بر اساس ریختشناسی و عملکرد هر

 .)Jagadish, 2014دمای باال با اختالل در

سلول شده است ( Medina-Beltran et al.,

سیستم ایمنی در این موجود باعث کاهش

 .)2012در این جانور پوشش سخت کوتیکولی

توانایی سیستم ایمنی بدن در فصل گرما

اولین سد دفاعی را در برابر میکروارگانیسمها

میشودDanya and Jagadish, 2014; ( .

تشکیل میدهد و برای دفاع درون بافتی

 .)Ahkam et al., 2018برخی از پژوهشگران

هموسیتها ( )Devi et al., 2015و

دو گروه سلولی را در برخی سختپوستان

هپاتوپانکراس ( )Ahkam et al., 2018دارای

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

نقش بسیار اساسی هستند .اولین و مهمترین

اصلی سلولی ()Harikrishnan et al., 2011

شناسایی

در خرچنگهای دراز آب شیرین و میگوها

میکروارگانیسمهای مهاجر است که توسط

گزارش کردهاند .همچنین حضور سلولهای

هموسیتها و سلولهای مختلف موجود در

رشتهای،

ذخیرهای،

هپاتوپانکراس انجام میگیرد ( Wang and

سلولهای کیسهای شکل ،سلولهای جنینی،

.)Chen, 2006

سلولهای رودهایی و سلولهای میواپیتلیال که

فرآیند

در

دفاع

درونبافتی

سلولهای

جذبی-

در مطالعه حاضر ،در میگوی ببری سبز در

در مطالعه حاضر در هپاتوپانکراس میگوی

هر دو فصل گرم و سرد ،سه نوع هموسیت در

ببری سبز گزارش شد در مطالعات متعددی

همولنف شناسایی شد که شامل سلولهای

توسط سایر پژوهشگران بر روی بیمهرهگان

هیالین ،دانهدار کوچک و دانهدار بزرگ بود.

دیگر نیز گزارش شده بود ( Masson et al.,

بیشترین تعداد هموسیت مربوط به سلولهای

.)2012; Qiu et al.,2017

دانهدار کوچک بود .این یافته با مطالعات انجام

در مطالعه حاضر میزان انواع هموسیتها،

گرفته توسط سایر پژوهشگران بر روی

سلولهای جذبی -ذخیرهای ،کیسهای شکل و

گونههای دیگر که در سایر نقاط جهان گزارش

رشتهای هپاتوپانکراس در میگوی ببری سبز

مطالعه هموسیتهای سیستم ایمنی و هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز
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دارای یک روند صعودی به ویژه در فصل سرد

میشود ،به طوری که با تولید پپتیدهای

بود .به نظر میرسد این تغییرات با توجه به

ضدمیکروبی به عنوان اولین سد دفاعی میزبان

محدوده دمایی مناسب آب و با گذشت زمان

در

شدهاند

متغیر باشد و دستخوش تغییرات محیط قرار

(.)Harikrishnanet al., 2011

ایمنی

ذاتی

معرفی

گیرد که احتماال ناشی از تغییرات سیستم

مطالعات انجام گرفته نشان از پاسخ ایمنی

بدنی و هورمونی جانور باشد و از یک روند

سلولی و همورال دارد که خود شامل مالنیزه

طبیعی پیروی میکند (.)Niu et al., 2013

شدن ،انعقاد همولنف ،تولید پیتیدهای

پژوهشهای مختلف نشان داده است که درجه

ضدمیکروبی ،فاگوسیتوز و کپسوله شدن

حرارت مناسب باعث میشود تا سیستم دفاعی

میکروارگانیسمها به وسیله هموسیتها و

میگو چندان دستخوش تغییر قرار نگیرد و در

افزایش برخی شاخصهای ایمنی سلولی به

نتیجه باعث تحرک و تغذیه مناسب شود که در

ویژه در ساختار سلولی هپاتوپانکراس است که

نهایت تلفات اندکی به همراه خواهد داشت.

در نهایت باعث افزایش پاسخ ایمنی در برابر

همچنین در مطالعهای که به وسیله

عوامل بیماریزا و به ویژه در کاهش دمای

 Mohajeriو همکاران در سال  5511بر روی

محیط زندگی جانور میشود ( Norfaadila et

میگوی ببری سبز در مواجهه با باکتری

 .)al., 2013کاهش تعداد سلولها ،ممکن است

بیماریزای  Vibrio harveyiانجام گرفت،

به دلیل توقف تقسیمات میتوزی به دلیل

تغییرات معنیداری در میزان هموسیتهای

شرایط محیط زندگی جانور باشد ( Panakorn,

کل همولنف و پروفایل بافتی به ویژه در برخی

 .)2012در سختپوستان به ویژه میگوها،

سلولهای هپاتوپانکراس با گذشت زمان در

هپاتوپانکراس همچنین از مهمترین منابع

گروههای تحت تاثیر دیده شد ( Mohajare et

ذخیره انرژی است که در مواقع ضروری مانند

 .)al., 2011عالوه بر اینها در سختپوستان

استرس ،گرسنگی و تغییر دمای محیط جانور

مانند میگو مشخص شده است که در دمای

از آن استفاده میکند .در مطالعات دیگری

پایین به ویژه در فصل سرد هموسیتهای

مشخص شده است که میگوها مانند سایر

دانهدار که مسئول دفاع میزبان در برابر عوامل

سختپوستان،

غذا

میکروبی هستند ،بر فعالیت آنها افزوده

نمیخورند و در معرض گرسنگی قرار میگیرند

هنگام

پوستاندازی
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که

باعث

بروز

تغییرات
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فیزیولوژیکی،

را وفق دهد .بنابراین با توجه به یافتههای

متابولیستی و رفتاری در آنها میشود .به نظر

پژوهش حاضر و بر اساس نظر سایر

میرسد اندازه هپاتوپانکراس ،شکل و تعداد

پژوهشگران عوامل محیطی مانند درجه حرارت

انواع سلولهای آن تحت تاثیر شاخصهای

میتواند بر روی فعالیت سیستم ایمنی تاثیر

محیطی مثل دما و عوامل داخلی یا

بگذارد .عامل مهم ساز و کار ایمنی وجود

فیزیولوژیک قرار میگیرد ( Pinoni et al.,

خاطره ایمنولوژیکی است که سبب غنیسازی و

 .)2013مطالعات نشان داد که سلولهای

تقویت سیستم ایمنی بعد از رویارویی اولیه با

هیالین به دنبال عوامل بیماریزای میکروبی و

پاتوژن یا آنتیژن مشابه میشود .این ساز و کار

مرگ سلولها در نتیجه از بین رفتن فعالیت

سیستم ایمنی به عنوان یک پاسخ ذاتی و ارثی

فاگوسیتوز تولید میشوند .در مطالعه حاضر با

خواهد بود و در نتیجه حضور سلولهای

توجه به عدم مواجهه میگوها با شرایط

خاطرهای ایمنولوژیکی اتفاق میافتد .به هرحال

استرسزا و عوامل بیماریزا ،میزان سلولهای

این مکانیسم در سختپوستان مانند مهرهداران

هیالین تغییرات اندکی نسبت به سایر سلولها

پیشرفته نیست و اطالعات در این زمینه در

در تغییر فصل نشان داد .به طور کلی با توجه

حال تکمیل شدن است.

به نقش مهم سیستم ایمنی و سلولهای

تشکر و قدردانی

هموسیت موجود در همولنف و ساختار سلولی

این پژوهش با حمایت مالی معاونت محترم

هپاتوپانکراس در سازگاری و ایجاد تعادل

پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

میگوها در مواجه با تغییرات محیطی ،عوامل

با شماره پژوهانه  SCU.vB98.103انجام

استرسزا و بیماریزا ،هر گونه تغییر در میزان

پذیرفت .بدین وسیله نویسندگان از همکاری و

این شاخصها میتواند ناشی از عوامل محیطی

مساعدت بیدریغ ایشان و تمامی عزیزانی که

همانند افزایش تراکم ،درجه حرارت محیط،

در مراحل انجام کار ما را یاری نمودند تشکر و

اکسیژن ،تغذیه نامناسب و یا عواملی بیماریزا

قدردانی مینمایند.

مانند باکتری ،قارچ و انگل باشد که میگو با
تغییر در شکل ،اندازه و تعداد سلولهای
اندامهای دخیل میتواند با شرایط جدید خود
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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 absorptivestorage, 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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