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مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر مکمل غذایی پربیوتیک پودر قارچ صدفی ()Pleurotus ostreatus
بر بیان ژنهای  P450و  Hsp70بافت کبد ماهی تیالپیای نیل
( )Oreochromis niloticusدر مواجهه با سم کلرپیریفوس
عاطفه ایری ،0سید علی اکبر هدایتی ،*2حامد پاکنژاد ،3طاهره باقری ،4سید رضا خالقی
تاریخ دریافت :اردیبهشت 0011
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تاریخ پذیرش :خرداد 0011

چکیده
افزایش ورود آفت کشهایی مانند سم کلرپیریفوس در اکوسیستمهای آبی میتواند سبب ایجاد آسیبهای
زیانباری بر آبزیان شود .این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مکمل غذایی پربیوتیک پودر قارچ خوراکی Pleurotus
 ostreatusبر بیان نسبی ژنهای مرتبط با ایمنی ( P450و  )Hsp70در بافت کبد بچه ماهی تیالپیای نیل
( )Oreochromis niloticusدر مواجهه با سم کلرپیریفوس صورت گرفت .در این بررسی  021قطعه بچه ماهی
تیالپیای نیل با میانگین وزن  21±1/0گرم در چهار تیمار و سه تکرار تقسیم شدند و با جیرههای حاوی ( 1شاهد)،
 1/0 ،1/10و 1/2درصد قارچ به مدت  02روز تغذیه شدند .پس از پایان دوره تغذیه ،تمام تیمارها به مدت  00روز
در مواجهه با غلظت تحت کشنده سم کلرپیریفوس قرار گرفتند .نمونهبرداری از بافت کبد برای ارزیابی بیان نسبی
ژنهای یاد شده در آخرین روز دوره تغذیه با قارچ و در چهاردهمین روز مواجهه با سم کلرپیریفوس صورت گرفت.
میزان بیان نسبی  P450در تیمارهای  1/2و  1/0افزایش قابل توجهی داشت ولی تیمارهای  1/10و  1/0بعد از
مواجهه با سم تفاوت معنیداری نسبت به گروه شاهد نداشتند ( .)P<1/10بیان ژن  Hsp70در تیمارهای تغذیه
شده با مکمل غذایی قبل و بعد از مواجهه با سم تفاوت معنیداری داشت ( ،)P<1/10به طوری که در تیمار 1/2
افزایش یافت .ولی در تیمار  1/10تفاوت معنیداری نسبت به تیمار شاهد نداشت ( .)P<1/10نتایج این مطالعه
نشان دهنده اثرات مثبت مکمل غذایی پربیوتیک  Pleurotus ostreatusبر بیان نسبی ژنهای  Hsp70و P450
در بچه ماهی تیالپیا نیل و تقویت دستگاه ایمنی آن در مواجهه با آالیندهها و مواد تنشزا چون کلرپیریفوس است.

واژگان کلیدی :آفتکش ،بیان ژن ،ماهی تیالپیا نیل ،کلرپیریفوس ،پربیوتیک.
 -0دانشجوی دکتری بومشناسی آبزیان ،گروه تولید و بهرهبرداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -2استاد گروه تولید و بهره برداری آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -3دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -0استادیار مرکز تحقیقات شیالتی آب های دور ،موسسه تحقیقات شیالت ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،چابهار ،ایران.
* نویسنده مسئولHedayati@gau.ac.ir :
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مقدمه
امروزه استفاده بیش از حد آفتکشها به

پربیوتیک ( )Prebioticماده غذایی غیرقابل

علت افزایش رونق کشاورزی سبب ورود این

هضمی است که از طریق تحریک رشد و

آالیندهها به اکوسیستمهای آبی شده است و

فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتریهای

آسیبهای جبران ناپذیری را به محیط زیست

موجود در روده ،اثرات سودمندی برای میزبان

گونههای آبزی وارد کرده است .کلرپیریفوس

دارد ( Schrezenmeir and De Vrese,

( )Chlorpyrifos: CPFاز حشرهکشهای

 ،)2001مصرف مکملهای غذایی پربیوتیک

ارگانوفسفره پرمصرف است که در کشاورزی

سبب کاهش تنوع میکروبی و افزایش

برای محدود کردن حشرات به کار برده

باکتریهای مفید مانند  Lactobacillusو

میشوند .استفاده از این سموم به علت توزیع

 Bifidobacteriumو کاهش باکتریهای

گسترده در محیط آبی ،اثرگذاری وسیعی در

بیماریزا مانند گونههای  Aeromonasو

جانداران غیرهدف مانند بیمهرگان ،پرندگان،

 Vibrioمیشود ( .)Ringo et al., 2010به

پستانداران ،ماهی ها و محیط زیست دارد

نظر میرسد که قارچها مورد مناسبی برای

( .)Castano at el., 1986این سم ممکن است

پربیوتیکهای طبیعی باشند زیرا شامل

از طریق آبشش ،پوست و سیستم گوارشی

کربوهیدراتهایی مانند کیتین ،همیسلولز ،بتا و

ماهیها جذب و از طریق خون در بافتهای

آلفا گلوکانها و گاالکتانها هستند و ترکیبات

دیگر توزیع شود .تجمع زیستی این آفتکش و

پلیساکاریدی قارچ به عنوان پربیوتیک عمل

رادیکالهای آزاد شده در طی فرآیند سمزدایی

میکنند ( .)Gibson et al., 2004قارچها به

آن در بافت کبد ممکن است بر عملکرد

علت داشتن شمار زیادی از ترکیبات فعال

فیزیولوژی سلولها تاثیر بگذارد ( Xing et al.,

زیستی به عنوان یک مکمل غذایی طبیعی

 .)2012سموم ارگانوفسفره به طور عمومی

مورد تایید قرار گرفتهاند (.)Wasser, 2002

سمیت باالیی دارند و مهمترین عامل بیماری

بتاگلوکان موجود در قارچ می تواند با اتصال

و مرگومیر ناشی از مسمومیتها در

به گیرندههای پروتئینی موجود در سطح

کشورهای جهان سوم هستند ( Hoffman and

ماکروفاژها منجر به فعال شدن آنها و در نتیجه

.)Papendrof, 2006
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حفظ و تقویت سیستم ایمنی شود ( Van Loo

برابر استرس گرما ) (Hspرا در تیالپیای نیل

.)and Gibson,2006

تغذیه شده با جیرههای غذایی قارچ دکمه سفید

ماهی تیالپیای نیل ( Oreochromis

به مدت  01روز انجام دادند و مشاهده کردند که

 )niloticusاز خانواده سیکلیده (،)Cichlidae

بیان نسبی ژن  Hsp70در مکمل قارچ دکمهای

بعد از کپورماهیان دومین گروه مهم ماهیان

در مقادیر  1/0تا  0درصد کاهش یافت

پرورشی به حساب میآیند .این ماهیان به علت

( .)P<1/10با توجه به این نتایج میتوان

توانایی باال در سازگاری با شرایط نامساعد

استفاده از قارچ دکمهای را برای مقابله با اثر

محیطی ،تکثیر در محیطهای پرورشی ،مقاوم در

تنش گرما بر آبزیپروری تیالپیای نیل و بهبود

برابر استرس و بیماریها ،تغذیه از سطوح پایین

رشد توصیه کرد .همچنین  Dawoodو

غذایی و نرخ رشد باال از اهمیت پرورشی باالیی

همکاران ( )2121aنقش ماننانولیگوساکارید

برخوردار هستند (.)Welker et al., 2011

( )MOSرا در کاهش اثرات جانبی کلرپیریفوس

 Yousefiو  )2102( Hoseinifarاثرات

در بیان ژنهای ایمنی و آنتیاکسیدانی ماهی

کاهش دهنده احتمالی گاالکتولگوساکارید

تیالپیا بررسی کردند و دریافتند که بیان ژن

( )GOSرا بر سم کلرپیریفوس در ماهی

 Hsp70با سمیت  CPFتنظیم شده است

گورخری ( )Danio rerioتخمین زدهاند .نتایج

و به این نتیجه رسیدهاند که پربیوتیک

آنها نشان داد که تغذیه با  0درصد پربیوتیک

مننانولیگوساکارید میتواند از اثرات جانبی سم

 GOSباعث افزایش کل سطح پروتئین و سطح

کلرپیریفوس در ماهی تیالپیای نیل جلوگیری

ایمونوگلوبولین شد ( .)P>1/10این یافتهها

کند Mokhbatly .و همکاران ()2121

نشان داد جیره غذایی با مکمل  GOSمیتواند

در بررسی نقش حفاظتی  Spirulinaو

در پاسخ به تعدیل ایمنی مفید باشد و بر کاهش

بتاگلوکان در گربهماهیان آفریقایی (Clarias

اثرات جانبی سم کلرپیریفوس با اضافه کردن

)gariepinus

مزمن

پربیوتیک در جیره غذایی این ماهی تاثیرگذار

کلرپیریفوس مشاهده کردند که منجر به افزایش

است ( .)Yousefi and Hoseinifar, 2018در

بیان ژن سیتوکروم )P450 (CYP1A-P450

مطالعهای دیگر Dawood ،و همکاران

نسبت به گروه شاهد شد و استفاده از جیره

( )2121bارزیابی ژنهای مرتبط با مقاومت در

غذایی  Spirulinaبه تنهایی یا همراه با

در

برابر

سمیت
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بتاگلوکان به طور قابل توجهی تغییراتی که

منظور انگلزدایی در آب نمک ( )NaClبا غلظت

توسط سم ایجاد شده بود را کاهش داد.

 2درصد به مدت 00دقیقه حمام داده شدند و

افزایش کشاورزی و صنعتی شدن آن و
استفاده زیاد از سموم باعث افزایش آالیندههایی
همچون سم کلرپیریفوس در آب شده است که
این آالیندهها سبب ایجاد پاسخ تنش در ماهیان
میشوند و عملکرد ایمنی ماهیان را کاهش
میدهند .مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر
استفاده از

پودر قارچ صدفی (Pleurotus

 )ostreatusبر روی بیان ژن و درنهایت امکان
کاهش سمیت کلرپیریفوس در بچه ماهیان
تیالپیای نیل صورت پذیرفت.

سپس به مدت  02ساعت برای کاهش تلفات
احتمالی و استرس ،غذادهی نشدند.
طراحی آزمایش و تیماربندی ماهیان
در این آزمایش از قارچ صدفی Pleurotus

 ostreatusبه عنوان پربیوتیک استفاده شد و
آزمایش در دو مرحله شامل مرحله اول تیمار با
پروبیوتیک و مرحله دوم مواجهه با سم
کلرپیریفوس انجام شد .در مرحله اول
تیماربندی بچه ماهیان در قالب چهار تیمار با
سه تکرار انجام شد که شامل تیمار ( 0شاهد)

مواد و روشها

تغذیه با جیره پایه بدون پربیوتیک ،تیمار 2

تهیه و نگهداری بچه ماهیها

تغذیه با جیره پایه حاوی  1/10درصد مکمل

این پژوهش به مدت  00روز در مرکز

پربیوتیک ( 1/0گرم قارچ در کیلوگرم جیره)،

تحقیقات آبزیپروری شهید فضلی برآبادی و

تیمار  3تغذیه با جیره پایه حاوی  1/0درصد

آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان گروه

مکمل پربیوتیک ( 1/2گرم قارچ در کیلوگرم

تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و

جیره) و تیمار  0تغذیه با جیره پایه حاوی 1/2

منابع طبیعی گرگان انجام شد 021 .قطعه

درصد مکمل پربیوتیک ( 1/0گرم قارچ در

بچه ماهی تیالپیای نیل (Oreochromis

کیلوگرم جیره) بود ( Van Doan et al.,

 )niloticusاز کارگاه بخش خصوصی تهیه و به

 .)2017در این آزمایش از غذای تجاری ماهی

محل آزمایش منتقل شدند .ابتدا ماهیها به

کپور معمولی (فرادانه ،ایران) به عنوان جیره پایه
استفاده شد (جدول .)0
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جدول  :0ترکیبات تشکیل دهنده جیره پایه
ترکیب جیره

پروتئین خام

چربی خام

فیبر خام

خاکستر

رطوبت

فسفر کل

مقدار ()%

30-32

0-2

0-7

7-00

0-00

0-0/0

برای آمادهسازی جیرههای آزمایشی ابتدا

تراکم  01قطعه در هر وان ،توزیع شدند (چهار

قارچهای صدفی ( )P. ostreatusپربیوتیک

تیمار با سه تکرار) .ماهیان به مدت  0هفته بر

(قارچ پارس ،ایران) خریداری شد و پس از خرد

اساس تیماربندی با جیرههای غذایی دارای

شدن به مدت  02ساعت در آون  00درجه

مکمل پربیوتیک (پودر قارچ صدفی) تغذیه

سانتیگراد خشک و سپس به وسیله آسیاب

شدند ،بجز تیمار شاهد که جیره غذایی آن فاقد

برقی پودر شدند ( .)Sevik et al., 2013پودر

ممکل بود .غذادهی بچه ماهیها به صورت

قارچ با توجه به تیماربندی طرح آزمایش ابتدا

دستی ،روزانه در  2وعده به میزان  3درصد وزن

تقسیم شده ،سپس با محلول ژالتین  0درصد

بدن انجام شد (جافرنوده .)0330 ،در طی دوره

حل و با جیره پایه که قبال با آسیاب پودر شده

آزمایش شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب شامل

بود مخلوط شد .ترکیب به دست آمده با دستگاه

اکسیژن محلول ( 7-3میلیگرم در لیتر) و دما

میکسر (همزن) به صورت خمیر و بعد با چرخ

( 20-22درجه سانتیگراد) نیز اندازهگیری

گوشت به صورت رشتهای در آورده شد .رشتهها

شدند.

پس از خشک شدن در مجاورت هوا به پلتهای
کوچک تبدیل و در زیپکیپ پالستیکی در
یخچال نگهداری شدند تا در دوره آزمایش مورد
استفاده بچه ماهیان قرار گیرند (جافرنوده،
.)0330
برای شروع آزمایش ،بچه ماهیان ،پس از دو
هفته دوره سازگاری ،در  02عدد وان ونیرو 311
لیتری به عمق  01سانتیمتر و حجم آب حدود
 011لیتر ،با میانگین وزنی  21±1/0گرم و

مواجهه بچه ماهیها با غلظت تحت کشنده سم
کلرپیریفوس

پس از پایان  0هفته دوره تغذیه با جیره
حاوی مکمل پودر قارچ صدفی ()P. ostreatus
به عنوان پربیوتیک ،بچه ماهیان به مدت  00روز
در مواجهه با سم کلرپیریفوس با غلظت
 1/10ppmقرار گرفتند (حسننتاج نیازی و
همکاران .)0333 ،در طی مواجهه با سم روزانه
 01درصد حجم آب تعویض شد و با اضافه کردن
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میزان غلظت آالینده از دست رفته میزان سم

چینی استریل در مجاورت نیتروژن مایع ،کوبیده

ثابت نگه داشته شد .در این مرحله ،غذادهی

و پودر شدند .سپس برای از بین بردن غشای

برای تمام تیمارها با جیره پایه ،روزانه طی 2

سلولی و دسترسی به محتویات درون سلول ،از

مرحله به میزان  0/0درصد وزن انجام شد.

کیت Geneall ،TRIzol( RiboExTM LS

 ،Biotechnologyکره جنوبی) استفاده شد .در
نمونهبرداری

نمونهبرداری از بافت کبد برای تعیین بیان
ژن در دو مرحله شامل مرحله اول قبل از
مواجهه با سم کلرپیریفوس (پایان  0هفته تغذیه
با مکمل غذایی) و مرحله دوم پس از پایان 00

مرحله بعد برای ایجاد دو فاز آبی و آلی 211
میکرولیتر کلروفرم به نمونه اضافه شد .سپس
نمونهها به مدت  00دقیقه در  02111دور در
دقیقه سانتریفیوژ ( ،Eppendorfآلمان) شدند.
پس از جدا کردن فاز رویی (فاز آبی) ،برای

روز مواجهه با سم کلرپیریفوس صورت گرفت .به

رسوب  RNAبه آن ایزوپروپیل الکل اضافه شد

دلیل حساسیت باالی آزمایش ،نمونهبرداری در

و در آخر پس از شستوشو با اتانول  70درصد،

شرایط کامال استریل انجام شد .ابتدا برای

پلت  RNAرسوب داده شده در انتهای

نمونهبرداری از هر تیمار  3ماهی به صورت

میکروتیوب قابل مشاهده بود .ارزیابی کمی

تصادفی انتخاب شد و با استفاده از تیغ اسکالپل
و پنس استریل نمونههای بافت کبد جدا و
بالفاصله بعد از گذاشتن در میکروتیوبهای
عالمتگذاری شده به تانک نیتروژن مایع منتقل

 RNAاستخراج شده با روش اسپکتروفتومتری
با استفاده از نانودرآپ ( ،Eppendorfآلمان)
سنجیده شد .در بررسیهای کیفی  RNAبا
استفاده از ژل الکتروفورز شدت باند SrRNA

شدند .و در نهایت نمونههای کبد برای نگهداری

 22نسبت به باند  ،02 SrRNAمورد ارزیابی

تا روز آزمایش به فریزر منفی  21درجه

قرار گرفت و فاقد  DNAژنومی بود .سپس

سانتیگراد منتقل شدند.

ارزیابی کیفی  RNAاستخراج شده بر روی ژل

استخراج RNA

ابتدا نمونههای کبد مربوط به هر تکرار از
تیمارها با هم مخلوط شدند و در هاونهای

آگارز  0درصد با استفاده از دستگاه الکتروفورز
افقی انجام و قابل مشاهده شد .برای سنتز
 cDNAاز کیت SuPrimeScript RTase

( ،GeNet Bioکره جنوبی) استفاده شد و

تاثیر قارچ صدفی بر بیان  P450و  Hsp70تیالپیا در مواجهه با کلرپیریفوس فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]7[ 0410 ،)0(01 :

 RNAتکرشتهای به دو رشتهای تبدیل شد.

مرجع  β-actinصورت گرفت ( Larionov et

آغازگرهای مورد آزمایش (جدول  )2بر اساس

.)al., 2005

مطالعات قبلی تعیین و با استفاده از نرمافزار

برای اطمینان از بهینه بودن شرایط Real

بایوادیت ( )Bio Editبا توالی موجود در بانک

 ،Time PCRبا استفاده از منحنی استاندارد

National

سری غلظتهای مختلف ( 0:01 ،0:20 ،0:01و

آزموده

 )0:011از نمونههای  cDNAاز تیمارهای

شدند .کارایی آغازگرها با تکنیک PCR

متفاوت هر پلیت بافت کبد تهیه و با هر دو

( )Polymerase Chain Reactionبررسی شد

آغازگر هدف و مرجع در سه تکرار تکثیر شدند

و بهترین دما برای تکثیر و انجام Real Time

و منحنی استاندارد برای تخمین کارایی و

 PCRبه دست آمد .آزمون Real Time PCR

تکرارپذیری آزمایش برای هر آغازگر ترسیم شد

با استفاده از نشانگر فلورسنتی YTA SYBR

( .)Ramakers et al., 2003همچنین بررسی

 Green qPCR MasterMix 2Xبرای

تغییر در بیان نسبی  mRNAبا روش منحنی

سنجش میزان محصول به دست آمده بر اساس

استاندارد ارزیابی شد ( Larionov et al.,

یک دستور العمل استاندارد انجام شد .همچنین

.)2005

ژن

NCBI

Information

( for

Center

)Biotechnology

نرمالسازی بیان ژن هدف با استفاده از ژن
جدول  :2توالی آغازگرهای استفاده شده برای بیان ژن
دما اتصال ()⁰ C

طول قطعه ()bp

رفت

TTTGAATGTGTCTGCGGTGG

01

023

برگشت

TTGAAGGCGTAGGACTCCAG

01

رفت

CAGATCTTCAGCAGTGCACC

01

برگشت

GCAAATTTGGCCCTGTCAGA

01

رفت

CCAGCCTTCCTTCCTTGGTA

01

برگشت

AGGGCTGTGATCTCCTTCTG

01

نام ژن
Hsp70

P450

*β-actin

توالی آغازگرها

* :ژن  β-actinبه منزله ژن مرجع انتخاب شد.

073

070
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با جیره دارای پربیوتیک قارچ صدفی

این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی در

( )Pleurotus ostreatusو شاهد و در مواجهه

چهار تیمار (شاهد و سه تیمار تغذیه شده با

با غلظت تحت کشنده سم کلرپیریفوس تفاوت

غلظتهای مختلف پربیوتیک پودر قارچ) با سه

معنیداری مشاهده شد (P<1/10؛ شکل  .)0در

تکرار اجرا شد CT .به دست آمده برای ژنهای

تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک در انتهای

 Hsp70 ،P450و  β-actinبه عنوان ژن مرجع

دوره ،قبل از قرارگیری در معرض سم (روز

با استفاده از رابطه  ΔΔCT( 2-ΔΔCTبرابر است

صفر) ،در تیمارهای  1/0و  1/2درصد پربیوتیک

با  ΔCTژن هدف منهای  ΔCTکالیبراتور)

نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیداری وجود

تبدیل به بیان نسبی ژنهای مورد نظر نسبت به

داشت ( .)P<1/10میزان بیان ژن در تیمارهای

ژن مرجع  β-actinشد ( Livak and

تغذیه شده با پربیوتیک با افزایش غلظت

 .)Schmittgen, 2001سپس مقادیر به دست

پربیوتیک افزایش قابل مشاهدهای نسبت به

آمده برای بیان نسبی هر ژن نسبت به ژن مرجع

گروه شاهد داشت .بعد از  00روز مواجهه با سم

با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و پسآزمون

کلرپیریفوس ،تیمارهای  1/0و  1/10درصد

دانکن در سطح اطمینان  30درصد ()P>1/10

پربیوتیک تفاوت معنیداری نسبت به گروه

در نرمافزار  SPSS 22بررسی شدند .نمودارها

شاهد نداشتند ولی نسبت به گروه شاهد افزایش

نیز به وسیله نرمافزار Microsoft Excel 2016

یافتند .در تیمار  1/0درصد پربیوتیک بعد از

رسم شدند.

مواجهه با سم نسبت به قبل از مواجهه ،بیان ژن
روند کاهشی داشت .اما در تیمار  1/2درصد

نتایج
بیان نسبی ژن P450

پربیوتیک یک روند افزایشی بعد از مواجهه با سم
نسبت به قبل از مواجهه مشاهده شد .کمترین

نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادهها نشان داد

میزان بیان ژن در تیمار شاهد قبل از مواجهه با

که در بیان ژن سیتوکروم  P450در تمامی

سم و بیشترین میزان در تیمار  1/2درصد

بچه ماهیان تیالپیای نیل تیمارهای تغذیه شده

پربیوتیک بعد از مواجهه با سم بود.

تاثیر قارچ صدفی بر بیان  P450و  Hsp70تیالپیا در مواجهه با کلرپیریفوس فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]9[ 0410 ،)0(01 :

شکل  :0بیان ژن سیتوکروم  P450در تیمارهای تغذیه شده با غلظتهای مختلف مکمل پربیوتیک قارچ
صدفی  Pleurotus ostreatusقبل (روز صفر) و بعد (روز  )04از مواجهه با سم کلرپیریفوس (میانگین ±
خطای استاندارد) .حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنیداری است (.)P<1/10

 1/2درصد پربیوتیک بود .بین تیمارهای 1/10

بیان نسبی ژن Hsp70

نتایج سنجش سطح بیان ژن  Hsp70طی

درصد پربیوتیک و شاهد روز ( 00پس از مواجهه

روزهای صفر و  00مواجهه با سم کلرپیریفوس

با سم کلرپیریفوس) نسبت به گروه شاهد روز

بیان ژن  Hsp70در تمام تیمارهای آزمایشی

صفر (قبل از مواجهه با سم) تفاوت معنیداری

تفاوت معناداری داشت (P<1/10؛ شکل  .)2در

وجود نداشت .همچنین در تیمارهای  1/2درصد

کلیه تیمارهای آزمایشی پربیوتیک قبل و بعد از

پربیوتیک قبل و بعد از مواجهه با سم میزان بیان

مواجهه با سم کلرپیریفوس بیان ژن نسبت به

ژن نسبت به گروه شاهد روند افزایشی داشت،

داشت

ولی در تیمار  1/2درصد پربیوتیک روز 00

( .)P<1/10کمترین مقدار بیان ژن Hsp70

نسبت به روز صفر روند کاهشی داشت.

مربوط به تیمار شاهد بعد از مواجهه با سم

تیمارهای  1/10درصد پربیوتیک و شاهد روز 00

کلرپیریفوس و بیشترین میزان مربوط به تیمار

تفاوت معنیداری با گروه شاهد صفر نداشتند.

گروه

شاهد

افزایش

معنیداری

[ ]01ایری و همکاران
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همچنین در تیمار  1/0درصد پربیوتیک بعد از

سمیت شود .با توجه به مسمومیت حاد و اثرات

مواجهه با سم کلرپیریفوس نسبت به قبل آن

مضر آالینده در ماهی ،برای جانداران آبزی و

تفاوت معنیداری نداشت .ولی در تیمار 1/2

همچنین برای سالمتی انسان یک تهدید جدی

درصد پربیوتیک روز  00نسبت به روز صفر و

محسوب میشود .سموم ارگانوفسفره همانند

گروه شاهد تفاوت معنیداری ایجاد شد.

کلرپیریفوس به هنگام ورود به بدن موجود زنده،
تحت تاثیر فرآیندهای متابولیسمی مختلف

بحث

تولید رادیکالهای آزاد میکنند که این

ورود آالینده به اکوسیستم آبی و نفوذ در

رادیکالها اغلب توانایی آسیب رساندن به

بافتهای گیاهی و جانوری آبزیان منجر به

ساختمان مولکولهای زیستی مثل ماده ژنتیکی

تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی میشود که

و پروتئینها را دارند.

این تغییرات میتواند سازگار باشد یا منجر به

شکل  :2بیان ژن  Hsp70در تیمارهای تغذیه شده با غلظتهای مختلف مکمل پربیوتیک قارچ صدفی
 Pleurotus ostreatusقبل (روز صفر) و بعد (روز  )04از مواجهه با سم کلرپیریفوس (میانگین  ±خطای
استاندارد) .حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنیداری است (.)P<1/10

تاثیر قارچ صدفی بر بیان  P450و  Hsp70تیالپیا در مواجهه با کلرپیریفوس فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]00[ 0410 ،)0(01 :

ترکیبات ارگانوفسفره به علت چربیدوست

اکوسیستمهای طبیعی به وجود آورده است .در

بودن به راحتی از طریق پوست ،آبشش و

مطالعه  Hyneو  )2110( Maherبر میزان

سیستم گوارش جذب میشوند و از سد خونی-

تجمع سموم ارگانوفسفره در بافتهای مختلف

مغزی عبور میکنند (.)Vale, 1998

ماهیها (ماهیچه ،چربی و آبشش) ،بیشترین

در طی سالهای گذشته پژوهشهای

تجمع بافتی این سموم در بافت کبد مشاهده

مختلفی با استفاده از پربیوتیکها به عنوان

شد .استفاده از مکملهای غذایی برای کنترل

مکمل غذایی در جیره غذایی ماهیها و آبزیان

زیستی بیماریها و بهبود سیستم ایمنی در

دیگر به حالتهای مختلف انجام شده است که

ماهیان گسترش یافته است ( Hoseinifar et

میتواند سبب مقاومت ایمنی ذاتی ماهی را در

.)al., 2011

برابر عوامل بیماریزا در فرآیندهای پرتنش

پروتئین شوک حرارتی  Hsp70از میان

بهبود بخشد (Bricknell and Dalmo,

ایزوفرمهای مختلف ،نوعی پروتئین است که در

 .)2005قارچ به عنوان یک پربیوتیک طبیعی

هنگام ورود انواع آلودگیها ،بیان آنها افزایش

شناخته شده است که حاوی پلیساکاریدهایی

مییابد .تغییرات مختلفی از میزان بیان پروتئین

است که مواد مغذی الزم را برای کلونیسازی

 Hsp70در بافت ماهیها در پاسخ به

باکتریهای مفید همانند باکتریهای الکتیک

آلودگیهای زیست محیطی مورد ارزیابی و

اسید فراهم میکند .بتاگلوکان موجود در قارچ

برسی قرار گرفته است (.)Iwama et al., 1999

میتواند باعث تحریک ماکروفاژها شود .همچنین

در مطالعه حاضر ،نتایج بررسی سطوح بیان

مطالعات نشان دادهاند که دیگر ترکیبات موجود

 Hsp70بین تیمارهای مختلف آزمایشی نشان

در قارچ مانند لنتینان و شیزوفیالن باعث

داد که مقدار بیان این ژن در تیمارهای تغذیه

تحریک تکثیر لنفوسیتهای  Tو شاخصهای

شده با سطوح مختلف پربیوتیک قبل و بعد از

ایمنی همورال میشوند .قارچ میتواند جایگزین

مواجهه با سم کلرپیریفوس روند افزایشی داشت

خوبی برای مواد دارویی باشد (Aida et al.,

( .)P<1/10مشاهدات بسیاری درباره تاثیر

 .)2009نبود دانش کافی از اثرات جانبی و

سموم کشاورزی بر بیان ژن  Hsp70در ماهیان

زیانبار سم کلرپیریفوس برای منابع طبیعی و

مختلف صورت گرفته است از جمله تاثیر

موجودات ،نگرانیهایی را درباره ورود آنها به

سم کلرپیریفوس در بیان ژن ماهی قزلآالی

[ ]02ایری و همکاران
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رنگینکمان که افزایش معنیداری در بیان ژن

اتفاق بیفتد و وابسته به درجه عامل استرسزا

 Hsp70داشت (Benedetto et ( )P>1/10

است .بیان بیش از حد ژن  Hsp70ممکن است

 .)al., 2016همچنین در مطالعه  Xingو

به استرس اکسیداتیو یا تغییر در سیتوکینهای

همکاران ( )2103که اثر آترازین و کلرپیریفوس

التهابی ناشی از قرار گرفتن در معرض این

را بر سطح بیان ژنهای  HSC70 ،Hsp70و

آفتکش مربوط باشد (.)Liu et al., 2013

 HSP60در بافتهای بدن از جمله قلب ،عضله،

آنزیم سیتوکروم  P450مسئول متابولیسم

کبد ،مغز ،کلیه و آبشش ماهی کپور معمولی

اکسیداتیو ترکیباتی چون پروستاگالندینها،

( )Cyprinus carpioبررسی کردند ،نتایج

اسیدهای چرب ،استروئیدها و همچنین مواد

نشان داد که بیان این ژنهای به طور معنیداری

شیمیایی سرطانزا و آالیندههای زیست محیطی

در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت

است ( .)Norman and Henry, 2015تجزیه

( .)P>1/10این گزارشها با یافتههای مطالعه

و تحلیل آماری دادههای مطالعه حاضر نشان

حاضر در مورد بیان ژن  Hsp70مغایرت دارد .با

داد که بیان  P450در تمامی تیمارهای تغذیه

این حال ،در مطالعه  Dawoodو همکاران

شده با مکملهای غذایی پربیوتیک قبل

( )2121bبر تاثیر جیرههای غذایی دارای مکمل

و بعد از مواجهه با غلظت تحت کشنده سم

قارچ دکمهای سفید بر ژنهای مرتبط با ایمنی

کلرپیریفوس

داشت

ماهی تیالپیای نیل ،بیان نسبی ژن  Hsp70در

( .)P<1/10گزارشهای متعددی از تاثیر سم بر

ماهیان تغذیه شده با مکمل قارچ دکمهای در

بیان ژن سیتوکروم  P450در ماهیان مختلف

مقادیر  1/0تا  0درصد روند کاهشی داشت

ارائه شده است .در گزارش  Xingو همکارانش

( )P>1/10که با نتایج به دست آمده در این

در سال  2100با بررسی تاثیر سم آترازین

مطالعه موید این موضوع نیست .عواملی مانند

( )ATRو کلرپیریفوس ( )CPFبر ایمنی و

قرار گرفتن در معرض گرما ،سرما و شوکهای

سیتوکروم  P450در بافت کبد ماهی کپور

اسمزی و شیمیایی سبب افزایش بیان ژن

معمولی مشخص شد که سطح mRNA

 Hsp70میشود تا از موجودات آبزی در برابر

ژنهای  CYPو  CYP1Aدر کبد کپور معمولی

استرسهای غیرزنده محافظت کند .افزایش بیان

در معرض  ATRو  CPFافزایش معنیداری

ژن  Hsp70ممکن است به صورت آستانهای

داشت و در تیمارهای در معرض سم ،این

تفاوت

معنیداری

تاثیر قارچ صدفی بر بیان  P450و  Hsp70تیالپیا در مواجهه با کلرپیریفوس فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان]03[ 0410 ،)0(01 :

سموم تجمع باالیی را در کبد نشان دادند.

باشد ( .)Softeland et al., 2010بسیاری از

همچنین  Mokhbatlyو همکارانش ()2121

مواد آالینده مانند سموم کلرپیریفوس با تولید

در بررسی نقش حفاظتی  Spirulinaو

گونههای فعال اکسیژن ،اثرات سمی بر سلولها

آفریقایی

دارند و موجب نابودی مولکولهای زیستی مانند

( )Clarias gariepinusدر برابر سمیت مزمن

پروتئین ،لیپید و  DNAمیشوند .در نتیجه به

کلرپیریفوس مشاهده کردند که قرار گرفتن در

مطالعات و پژوهشهای بیشتری درباره تاثیر

معرض کلرپیریفوس منجر به افزایش رونویسی

مکملهای غذایی مختلف برای کاهش اثر

بیان ژن سیتوکروم ) (CYP1A-P450نسبت

سمیت کلرپیریفوس نیاز است.

بتاگلوکان

در

گربهماهیهای

به گروه شاهد شد .این گزارشها با مطالعه حاضر

یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر

مطابقت دارند .ولی در مطالعه  Fuو همکاران

نشان میدهد که افزایش غلظت پربیوتیک قارچ

( )2103بر تاثیر سموم آترازین و کلرپیریفوس

صدفی ( )Pleurotus ostreatusبه عنوان

بر روی سیتوکروم  P450در آبشش کپور

مکمل غذایی اثرات مطلوبی بر بیان ژنهای مورد

معمولی ،محتوای  P450در ماهیانی که در

مطالعه در بچه ماهی تیالپیای نیل داشت و

معرض  ATRو همچنین ترکیب دو سم قرار

سبب بهبود وضعیت ایمنی بچه ماهیها در

داشتند باالتر از گروه شاهد بود .پس از اتمام

رویارویی با سم کلرپیریفوس شد .نتایج نهایی به

دوره  01روزه آزمایش ،محتوای  P450در ماهی

دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری این

کاهش معنیداری یافت و در تیمار مواجهه با

پژوهش نشان میدهد در بیان ژن  Hsp70در

سم کلرپیریفوس تفاوت معنیداری در

تیمارهای پربیوتیک  1/2درصد و به نسبت کم

سیتوکروم نسبت به گروه شاهد نشان نداد ( Fu

تیمار  1/0درصد در مواجهه با سم کلرپیریفوس

 .)et al., 2013در مطالعه حاضر ،کاهش میزان

افزایش معنیداری مشاهده شد و در بیان نسبی

بیان نسبی ژن  P450در تیمار  1/0در روز 00

ژن  p450در تمام تیمارها بجز تیمار  1/0درصد

ممکن است در اثر سازگاری با شرایط ناشی

روز  00روند افزایشی داشت (.)P<1/10

از برقراری تعادل یونی جدید باشد ( Huang et

در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان

 )al., 2014و یا ممکن است عامل این میزان

میدهد که افزودن پربیوتیک قارچ صدفی

کاهش ،آسیبهای سلولی مقاطع زمانی مختلف

( )Pleurotus ostreatusبا غلظت  1/2درصد
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به جیره غذایی تاثیر معناداری دارد و سبب

تخریبی ناشی از این گونه آالیندهها را کاهش

تقویت سیستم ایمنی در مواجهه با آالیندههایی

دهد .هر چند نیاز به مطالعات بیشتری بر

همچون سم کشاورزی کلرپیریفوس میشود .به

شاخصهای دیگر فیزیولوژیکی ماهی است.

عبارتی میتوان این گونه بیان کرد که اثرات
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Abstract
Increased entry of pesticides such as chlorpyrifos into aquatic ecosystems can cause
harmful damage to aquatic animals. The aim of this study was to investigate the effect of
dietary supplement of Pleurotus ostreatus mushroom powder on the relative expression
of immune-related genes (P450 and Hsp70) in the liver tissue of Nile tilapia (Oreochromis
niloticus) in response to chlorpyrifos toxin. In this study, 120 juveniles of Nile tilapia
with an average weight of 20±0.4g were divided into four treatments in three replications
and fed with diet containing 0 (control), 0.05, 0.1 and 0.2% fungus for 42 days. At the
end of the feeding trial, all treatments were exposed to the sub-lethal concentration of
chlorpyrifos for 14 days. Liver tissue samples were taken to evaluate the relative
expression on the last day of the mushroom feeding period and on the 14th day of exposure
to chlorpyrifos. The relative expression of P450 in treatments of 0.2 and 0.1 were
significantly increased, but the treatments of 0.05 and 0.1 after exposing to poison was
not significantly different from the control group (P>0.05). Expression of Hsp70 gene in
treatments fed with dietary supplement before and after exposure to toxin was
significantly different (P<0.05). It increased in 0.2 treatment, but it was not significantly
different in 0.05 treatment from control (P>0.05). The results of this study indicate the
positive effects of Pleurotus ostreatus prebiotic dietary supplements on the relative
expression of Hsp70 and P450 genes in Nile tilapia juveniles and its immune system
strengthen in the face of contaminants and stressful substances such as chlorpyrifos.
Key words: Pesticide, Gene Expression, Nile Tilapia, Chlorpyrifos, Prebiotic.
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