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 Introduction: This study aimed to investigate the effect of extracted chloroform from sea 

cucumber (Holothuria Parva) on the survival of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) 

exposed to Vibrio harveyi and to evaluate changes in immune factors during the experimental 

period.  

Materials & Methods: Sea cucumber samples were collected from the tidal zone of Dayyer 

county in Bushehr province. Shrimps with an average weight of 10±1 g were collected from 

culture ponds and kept in 33 aquariums containing 100 liters of water with a salinity of 40 ppt. 

Results: The results showed that the survival rate in treatments 1, 2, and 3 with consumption 

of the extracted chloroform was 100%. PO had a significant difference in treatments 1, 2, and 

3 with negative and positive control groups. POD had a significant difference in treatments 1, 

2, and 3 with the positive control group. THC was significantly different in treatments 1 and 2 

with the positive control group and treatment 3 with the negative control group. TPP was 

significantly different in treatment 1 with positive and negative control groups, in treatment 2 

with the negative control group, and treatment 3 with negative and positive control groups. 

SOD was significantly different in treatment 1 with positive and negative control groups, and 

in treatments 2 and 3 with negative control groups.  

Conclusion: According to the results, the survival rate and safety factors were higher in shrimp 

fed with extracted chloroform compared to shrimp fed with commercial food. 
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باکتریایی ویبریو هارویی  یماریاز ب یریشگیدر پ ییایدر اریخکلروفرم عصاره  اثر

(Vibrio harveyi)  و تغییرات فاکتورهای ایمنی و بقا در میگوی پا سفید غربی
(Litopenaeus vannamei) 

 

 

 
 

 2، مریم میربخش2ارنسب، محمد افش1زارع، دالرام نخبه1*،  امیرهوشنگ بحری1زادهمحبوبه حسن
 

 
 ، بندرعباس، ایراناسالمی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد شیالتگروه   1

 ، تهران، ایرانموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2

 چکیده  کلمات کلیدی
ی ائیدر اریخکلروفرم  عصاره

 ویبریو هارویی
 فاکتورهای ایمنی

 ی پا سفید غربی میگو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

بر روی بقای  (Holothuria Parva)ی ائیدر اریخکلروفرم استخراج شده از عصاره هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر  مقدمه: 

ول دوره و بررسی تغییرات فاکتورهای ایمنی در ط Vibrio harveyi در معرض باکتری( Litopenaeus vannamei)میگو وانامی 

  ش بود.آزمای

 متوسط وزنبا  نیز ییهاگویمی شد. آورجمعدریایی از منطقه جزر و مدی شهرستان دیر در استان بوشهر  ی خیارهانمونه ها:مواد و روش

 داری شدند. نگه ppt 40لیتر آب با شوری  100آکواریوم حاوی  33 شده و در یآورجمع یپرورش یهااستخر از گرم 1±10

 3و  2، 1ایدر تیماره PO بود. درصد 100با مصرف عصاره کلروفرمی  3و  2، 1های ن داد که میزان بقا در تیمارنتایج نشا نتایج:

داری با گروه شاهد معنی دارای تفاوت 3و  2،  1در تیمارهای  PODهای شاهد منفی و مثبت بود. داری با گروهدارای تفاوت معنی

 1در تیمار  TPPدار بود. عنیمبا گروه شاهد منفی دارای تفاوت  3در تیمار  ه شاهد مثبت وبا گرو 2و  1در تیمارهای  THCمثبت بود. 

دار ی و مثبت دارای تفاوت معنیهای شاهد منفبا گروه 3با گروه شاهد منفی، و در تیمار  2های شاهد مثبت و منفی، در تیمار با گروه

 داری بود.اوت معنیبا گروه شاهد منفی دارای تف 3و  2و در تیمار  های شاهد مثبت و منفی،با گروه 1در تیمار  SODبود. 

با  سهیدر مقالروفرم ک عصارهشده با  میزان بقا و فاکتورهای ایمنی در میگوهای تغذیهاساس نتایج حاصل شده، بر گیری و بحث:نتیجه

 باالتر بود.شده با غذای تجاری  میگوهای تغذیه
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 قدمهم
آن  توسعه که باشدمی غذا تولید هايفعالیتازجمله  پروريآبزي       

 توجه با و کاسته اقیانوسی و دریایی آبزیان ذخایر بر فشار از یماًمستق

 تولیدات بشر، مصرفی نیاز تأمین جهت جانوري پروتئین کمبود به

 سالم منبع یک کردن فراهم را در مهمی بسیار نقش تواندآبزیان می

 صنعت رکود به با توجه .باشد داشته قیمت ارزان و جانوري پروتئین

 پروريآبزي شیالتی، محصوالت براي جمعیت تقاضاي افزایش و صیادي

 و ماهی تولید براي را پتانسیل ترینبیش است که صنعتی عنوانبه

دارد  سالم و با کیفیت شیالتی غذاي رشد حال در تقاضاي به پاسخ

 عمومی نام و vannamei Litopenaeus علمی نام با وانامی ويمیگ .(1)

 آرام، اقیانوس التین در آمریکاي غربی سواحل بومی پاسفید، میگوي

 دهه اواخر از پراکنده است. شمال در مکزیک تا جنوب در پرو از

یافته  پرورش آسیا در موفقیت تجارتی با مقیاس در گونه ، این1990

( CLکاراپاس ) طول و مترسانتی 23 حداکثر امیوان میگوي اندازه است.

 در غربی سفید میگوي پرورش .(2) باشدمی مترسانتی 9 حداکثر

 در و است قطعه در مترمربع مقدور 150تا  و باال بسیار هايتراکم

مترمربع  در قطعه 400 تا را تراکم توانمی کنترل تحت و بسته شرایط

 غذاهایی به نیاز پرورشی رایج هايگونه سایر با مقایسه در داد. فزایشا

 تولید میانگین ترینبیش. درصد( دارد 35تا  20تر )کم پروتئین با

 مدار در سیستم و ویروسی-بهداشتی باالي کنترل با وانامی میگوي

هاي بیماري (.3) است شده گزارش هکتار در تن 63 تا متراکم فوق بسته

 تولید در اصلی هايچالش از یکیآبزیان و معضالت بهداشتی آنان 

که طوريبه رود.شمار میبه میگو پرورشصنعت در  خصوصبه آبزیان

دهندگان پرورش به هابیماري خسارت از جانب دالر هامیلیون سالیانه

 به صنعت ه اینتوسع در اساسی مشکالت از یکی و شودمی وارد میگو

 بیماري باکتریایی، 4 ویروسی، بیماري 20 حدود تاکنون آید.می حساب

 خصوصبهپوستان سخت در یانگل بیماري تعدادي و قارچی بیماري 3

 تکثیر صنعت به خسارت وارد آمدن موجب که است شده میگو گزارش

 عوامل و محیط میگو، ارتباط میان شناخت .شوندمی میگو پرورش و

 و اساس میگو داشته هايبیماري بررسی در مهم بسیار زا نقشیريبیما

 .(4، 3) باشدپوست میپرورش این سخت و در تکثیر صحیح مدیریت

 میگو )عمدتاً  هايبرخی بیماري براي اختصاصی درمان کهتوجه به این با

هاي هاي اخیر استراتژيدر سال ،وجود نداردوسی( هاي ویربیماري

ها توسعه یافته است به متعددي براي افزایش رشد و بازماندگی میگو

و اثرات مخرب  هابیماري بروز کاهش زمان موجبهم صورتبه که نحوي

بهبود شرایط  به توانها میجمله این استراتژيشود. از زیستبر محیط

( و افزایش SPF) عاري از بیماري هايالرو سازي پستمحیطی، ذخیره

سیستم ایمنی  هايمحرک وسیلهزا بهعوامل بیماري ها بهمیگو مقاومت

 اصلی توژنپا عنوانبه Vibrio harveyi . باکتري(7و  6، 5) اشاره کرد

زا در میگو( مساعد )شرایط استرس شرایط تحت که است ویبریو جنس

برخی . (8) تواند میگوهاي خانواده پنائیده را تحت تأثیر قرار دهدمی

 سلولی خارج محصوالت شامل باکتریایی زايبیماري ترکیبات از

ساکارید، عوامل همولیزین(، لیپوپلی و فسفولیپاز )پروتئینازسیستئین،

وابسته  harveyi. Vزاییبیماري (.9) باشندباکتریوفاژ و باکتریوسین می

سینرژیک بین عوامل فردي  دهنده تعاملاست و نشان باکتري سویه به

توانایی آبگریزي، تشکیل بیوفیلم، بقا در مخاط پوست  و همراه یعنی

 سمیت سلولی و همولیتیک پروتئولیتیک، هايفعالیت سرم، و هیما

ECPرا آبزیان از بزرگی گروه دریایی هايخیار (.11، 10باشد )ها می 

 ضد شامل خاصیت هاآن بیولوژیک هايفعالیت که دهندمی تشکیل

 ضدمیکروبی، ضدالتهاب، خون، ضدفشار ضدانعقاد، ضدویروس، سرطانی،

 زخم بهبود در تسریع و تومور ضد شرائین، تصلب ضد اکسیدانی،آنتی

 حضور به توانمی را دریایی خیار در خواص این وجود دلیل باشد.می

 کندروکتین ترپنوئید، گلیگو شیمیایی ساختار با ترکیباتی مانند موادي

 و گلیکواسفنگولیپید گلیکوپروتئین، سولفاته، اریدساک پلی سولفات،

 خیار دریایی (GAGs)گلوکزآمینوگلیکان   در ضروري چرب هاياسید

تاکنون مطالعات متعددي در ارتباط با استخراج (. 12داد ) نسبت

هاي بهبود بیماري جهت و دیگر موجودات ترکیبات از خیار دریایی

. (17و  16، 15، 14، 13، 5) است گرفته زیان ازجمله میگو صورتآب

هاي ها در درمان سنتی بیماريبیوتیکآنتی مواد شیمیایی و عموماً

در  که براي درماندلیل اینگیرند. بهمی میگو مورد استفاده قرار

شیمیایی  بسیار زیادي از مواد میزانهاي پرورش میگو باید بهاستخر

ها نیز موجب مقاومت بیوتیکاز آنتی متعدداستفاده شود و استفاده 

ها روش کاربرد این .شودمیگو می ر بافتد بیوتیکآنتی میکروبی و ورود

در مراکز  مقاومت میکروبی کهطورياي است، بهعدیده داراي مشکالت

و  است شده جهانی مشکل یک تبدیل به پرورش آبزیان تکثیر و مزارع

 19، 18) اندنمودهزیادي توجهات خود را به این امر معطوف  محققین

هاي از موجودات آبزي، ویژگیهاي استخراج شده بیومولکول .(20و 

هاي دارو توسعه براي آمده عملبه هايتالش دارند. قدرتمندي فعالزیست

 تنظیم بیوتیک،آنتی ضدسرطان، خواص موادي با کشف منجر به دریایی،

اسپاسم، کاهنده یا  ضد درد، ضد ضدانعقاد، هموالیتیک، رشد، کننده

گردیده است. تا به امروز  خون و حتی عوامل ضد ایدز فشار فزاینده

 محصول دریایی از موجودات دریایی کشف شده است 16000تقریباً 

 کلروفرم استخراج عصاره که (. در این مطالعه فرض بر این بود21)

باکتریایی ناشی از ویبریو  يماریاز ب يریشگیدر پ یائیدر اریخ شده از

لذا هدف از  شد.باهارویی و تغییرات فاکتورهاي ایمنی و بقا موثر می

کلروفرم استخراج شده از عصاره بررسی چگونگی تاثیر این مطالعه 

 و هارویی ویبریو باکتري معرض در بر روي بقاي میگوهاي یائیدر اریخ
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گیري شده در در طول دوره بررسی تغییرات فاکتورهاي ایمنی اندازه

 باشد.آزمایش می
 

 هاروشمواد و 
 یحاو ییغذا رهیج نمودن آماده و یاییدر خیار بردارینمونه       

( در تیر ماه H. parva) دریایی خیار يهانمونه :ییایدر اریخ عصاره

متر از منطقه جزر و مدي یسانت 10-15ي متوسط هااندازهبا  1396

ي آورجمعاولی شهرستان دیر، واقع در استان بوشهر  روستاي سواحل

واقع  یخ به آزمایشگاه اکولوژي هاي پر ازداري در کیسهشد و با نگه

 هاياریخ فارس بوشهر منتقل گردید. یجخل دانشگاه مرکز مطالعات در

برداشت  شده نکروز يهاقسمت و شده تمیز یخارج مواد از دریایی

برش داده شدند و لوله  دهان قسمت مخرج به سمت ها ازنمونه گردید.

 گراد سانتی هدرج -20 يدما در سپس شد. ها پاکسازيگوارشی آن

مترمربع سانتی 1 به اندازه ،دریایی خیار براي شناسایی داري شدند.نگه

 5وسیله اسکالپل جدا گردید و درون فالکون حاوي از بافت اپیدرم به

رسوب  ،دقیقه 20زمان  گذشت پس از شد. قرار داده لیتر آب ژاولمیلی

قطره از  1 ،انتهاي فالکون جمع شد که با کمک سمپلر رنگی در سفید

ها چهاستخوان 40 و 10 با میکروسکوپ و نموده الم پخش را روي رسوب

 .(23، 22) مطابقت داده شد FAO شناسایی که با کلید مشاهده شدند

خشک کردن با  یکلروفرم عصاره :تهیه عصاره کلروفرمی روش       

 گیريعصاره و انجمادي( کن )خشک درایر فریز دستگاه با دریائی هايخیار

هاي دریایی پس از خروج خیار (.15) شد انجام يروتار دستگاه لهیوسبه

 24مدت گردیدند. سپس بهتري تبدیل از فریز به قطعات کوچک

 خیارهاي سپس .(24) ساعت در دستگاه فریز درایر قرار داده شد

 دستهو براي ب گردیدند برقی پودر وسیله آسیابشده به خشک دریایی

بافت خیار دریایی از روش خیساندن استفاده شد.  آوردن عصاره

لیتر حالل به میلی 400که پودر خیار دریایی به نسبت صورتبدین

مدت و سپس به کلروفرم قرار داده شد %94 حالل گرم بافت، در 100

از  سپس عصاره .ساعت در دماي اتاق و روي شیکر قرار گرفت 72

داده شد و در نهایت، تحت شرایط ( عبور 1)واتمن شماره  صافی کاغذ

 45خالء با استفاده از دستگاه روتاري )تقطیر در خآل دوار( در دماي 

متشکله حساس  مواد شدن جهت جلوگیري از خراب) گرادسانتی درجه

دریایی،  خیار عصاره دست آمدنهبعد از ب گردید. تغلیظ به گرما(

( GC-MS) افیترکیبات شیمیایی آن توسط دستگاه گاز کروماتوگر

  (.25) شناسایی و تعیین درصد گردید

 خواص منظور بررسیبه In vitro :MICروش به MICتعیین        

 (Methodکردن در محیط مایع  رقیق روش از ضدباکتریایی با استفاده

(Broth Macrodilution ویبریو  باکتري سویه گرفت. انجام زیر شرحبه

 صنعتی هايباکتري و هاقارچ لکسیونک از مرکز (PTCC:1755) هارویی

صورت خطی اولیه به کشت سپس شد. لیوفیلیزه تهیه صورتبه ایران

ساعت در  48تا  24 مدتبه و شد داده نمکی TSAبر روي محیط 

در  باکتري رشد سرعت میزانگراد با توجه بهدرجه سانتی 30دماي 

 آزمایش ور انجاممنظبه تک هايکلونی از تا شد داده قرار انکوباتور

 از را هابر روي پلت، آن باکتري هايرشد کلنی از پس شود. استفاده

 تک هاياز آنس )نیدل( از کلونی استفاده با و نموده خارج انکوباتور

 هايدرصد نمک( در لوله 5/2نمکی ) TSBمایع  محیط به شده ایجاد

 با اثبر محیط کار تا یکسان شدن کدورت این نموده، وارد آزمایش

 5/0باکتري ) CFU/m 810×5/1فارلند معادل مک نیم محیط کدورت

 اسیدسولفوریک لیترمیلی 5/99 و %1 هیدراتهد باریوم لیترکلرورمیلی

 24مدت بسته شدند و به هالوله تمام سر سپس ( تکرار گردید.1%

 24 از داده شدند. پس قرار انکوباتور در و co 30ساعت و در حرارت 

 مورد  هاآن کدورت و خارج شده انکوباتور از آزمایش هايلوله ساعت

 بود بیولوژیک فعال ترکیبات که فاقد کنترل لوله گرفت. قرار بررسی

 براي .اندداشته را فرصت رشد آن در هاباکتري شده، زیرا کدر بسیار

 مقایسه شد. این چشمی صورتبه مذکور لوله با هالوله ادامه کارسایر

 عصاره انجام شد. سپس از تکرار بار با سه عصاره هر براي آزمایش

 لیتر، میلی میکروگرم بر 5 هايغلظت با استریل دریایی خیار کلروفرمی

میکروگرم  30، لیترمیلی میکروگرم بر 20، لیترمیلی میکروگرم بر 10

 لیترمیلی میکروگرم بر 50و  لیترمیلی میکروگرم بر 40 ،لیترمیلی بر

دلیل عدم نتیجه استفاده شد. به MBCو  MIC یین میزانمنظور تعبه

 لیترمیلی میکروگرم بر 100هاي باالتر و عدم ممانعت از رشد، غلظت

  (.15)مورد بررسی قرار گرفتند  لیترمیلی میکروگرم بر 150 و

 يابر: ییایدر اریعصاره خ یحاو ییغذا رهینمودن ج آماده       

 عصاره تلفخم يهااز غلظت شیآزمامورد استفاده در  يغذا هیته

H. Parva (50 و  ترلیمیلی میکروگرم بر 100 ،لیترمیلی میکروگرم بر

رکت ش 4004شد. ابتدا غذاي استفاده ( لیترمیلی میکروگرم بر 150

هاي تعیین غلظت پودر شد. مجدد و توسط آسیاب گردید تهیه هووراش

ین و التژداً با افزودن شده به هر کیلوگرم غذا افزوده گردیده و مجد

 5/1آب به غذا و عبور آن از دستگاه چرخ گوشت با اندازه چشمه 

 از خشک پس ساعت، 6 مدتدرجه به 60 دماي در دادن متر و قرارمیلی

 هاي نایلونی تادقت خرد شده و در کیسهشدن آن توسط دست به

 داري شدند.زمان آزمون مواجهه در یخچال نگه

با شماره  ییهارو ویبریو: ییهارو ویبریو یدن باکترکر آماده       

 NCBI: Gu)شماره بهژن و ثبت در بانک  (PTCC:1755) یونیکلکس

 ثبت و يجداساز بوشهر استان یپرورش يهاگویم از که (974342.1

 در استفاده موردمیگو  زا برايبیماري يباکتر گونه عنوانبه است شده
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کلنی )پرگنه(  منظور تهیهبه يباکتر تدااب. گردید انتخاب آزمون این

درجه  30 يدما در ساعت 24 ينمک برا %5/2با  TSAمحیط در تک 

حاوي  چند لوله بهنظر  مورد کلنی از. سپس داده شد گراد کشتیسانت

ساعت در  24 يبرانمک  %5/2با  TSB کشت طیمح تریلیلیم 10

شد.  دهکشت دا رو در انکوباسیون شیکردا گرادیسانت درجه 30 يدما

 10000 با دارسانتریفیوژ یخچال کشت را در هايمحیط حاوي هايلوله

رسوب نمایند.  هاداده تا باکتري دقیقه قرار 10مدت دقیقه و به دردور 

منظور باشد خارج گردید و سپس بهمایع رویی که محیط کشت می

موجود  باکتریایی متابولیکی و مواد کشت محیط نمودن شستشو و خارج

ها لیتر نرمال سایلین استریل به هر یک از لولهمیلی 10در محیط، 

دقیقیه  10مدت و به دور در دقیقه 10000 اافزوده شد و مجدداً ب

مانده شد. به رسوب باقی بار تکرار 2سانتریفیوز انجام شد. این مرحله 

میزان پلت چسبیده شده ته با توجه به از مرحله دوم شستشو مجدداً

ه دشیک دا لوله شیکر وسیلهو به شد سایلین افزوده یک از لوله نرمال ره

شود. کل  سایلین حل چسبیده به ته لوله در نرمال شد تا توده باکتري

 100دست آمده از این روش را در یک لوله فالکون هباکتري ب محلول

 استریل ریخته و توسط اسپکتوفوتومتر و نمودار استاندارد لیتريمیلی

 چه که گردید محاسبه سپس و نموده را تعیین آن فارلند غلظت مک

( cfu/ml 3×810) غلظت ایجادکننده بیماري تواندمی محلول از حجمی

 حجم آب ایجاد نماید. هاي مواجهه با توجه بهیک از آکواریم را در هر

: تحقیق انجام و یسازگار مرحله ی،غرب دیسف یهاگویم هیته       
تعداد  به 1396 خردادجهت انجام پروژه از  شیآزما مورد يهاگویم

 یپرورش يهااستخر از گرم 10±1 متوسط وزن با گویقطعه م 1000

 انتخاب یبهداشت و یفیک يهافاکتور یو پس از بررسشدند  يآورجمع

 يآورکننده جمعشپخ یهواده ستمیمجهز به س تانک لهیوسو به شده

واقع در بوشهر منتقل  کشور يگویم پژوهشکدهآزمایشگاه و به شده 

 يغربالگر مهم يهايماریب بررسی جهت شیآزما مورد يهاگویم گردیدند.

(HPV، WSSV، MBV و TSV) سیوزیبریو یائیباکتر يماریب لحاظبه و 

 150آکواریوم  33 از شیآزما نیانجام ا يبرا گرفتند. بررسی قرار مورد

)با کنترل  استفاده شد ppt 40لیتر آب با شوري  100لیتري حاوي 

 کیهر  يبرا دیمف يریآبگ حجمها(. منفی و مثبت براي همه تیمار

 تریل 1500با  شیبود و جهت انجام آزما تریل 2000مخازن  نیاز ا

شدن و عبور  رهیو ذخ يریپس از آبگ ي. آب ورودشدند يریآّب، آبگ

 ppm 10با  ،قبل از ورود به سالن یشن لتریو ف ریگاز استخر رسوب

 نیچنهم .گرفت مصرف در پروژه قرار و سپس مورد شد یکلر ضدعفون

 pHدما، يهاپارامتر .دش انجام %15 یال 10 زانیمآب به ضیتعو روزانه

آب  يمحلول آب روزانه در دو نوبت صبح و عصر و شور ژنیو اکس 

 يریگپارامتر اندازهیدستگاه مولت لهیوسبه نوبت صبح، دردر روز  بارکی

استفاده  قیپرورش از طر يهاسالن در داخل ينور دوره .گردیدو ثبت 

 یکیتار ساعت 12 و ییروشنا ساعت 12 صورتفلورسنت به يهااز المپ

روز  5تا  3مدت به ازیموردن یغرب دیسف يهاگویم ابتدا گردید. میتنظ

 يغربالگر ،سازش مرحله از بعد. شدند سازگار یشگاهیآزما طیشرا در

، IMNV ،IHHNV ،BP ،YHVي هاروسیعدم وجود و يبرا هاگویم

HPV، MBV، TSV ،WSSV با استفاده از  ویبریو يهايو باکترPCR 

هاي حاوي بندي با غذاها براي مواجهه مطابق با تیمارمیگو. شد انجام

روز مورد تغدیه قرار داده شدند. سپس  10مدت به کلروفرمی عصاره

 3×810ا با باکتري ویبریو هارویی در غلظت هاي تغذیه شده رمیگو

مدت ها بهها تکرار شده و میگوکار براي تیمار مواجهه داده شدند. این

 داري گردیدند.روز نگه 20

تلفات از  و ینیعالئم بال :گویم یمنیا یفاکتورها یریگهانداز       

آب ثبت و نسبت  يپارامترها هیکل روز 20و تا  ندروز اول ثبت شد

 يفاکتورها یبررس يبرا يبردارنمونه از همولنف و يریگبه نمونه
Total hemocyte count (THC) ،Total protein plasma (TPP)، 

Phenoloxidase (PO) activity و(SOD)  Superoxide dismutase 

activity شیدوره آزما یط 25و  15، 9، 5، 3 يروزها در مورد نظر 

 . (27، 26) گردیداقدام 

گیري درصد بقا اندازه گیری بقا و میزان رشد میگوها:اندازه       

 :(28) محاسبه گردیدو همکاران  Zhouمیگوها براساس روش 
 )تعداد کل میگو/ تعداد میگوي مرده(= درصد مرگ و میر  ×100

= درصد بقا 100 –درصد مرگ و میر   

دست آمده، از منظور مقایسه آماري نتایج بهبه: آنالیز آماری       

 Oneهاي مختلف آزمایش و شاهد از تست ها در گروهنتایج آزمون

way ANOVA و سرخطTukey Honest Significant Difference 

(HSD) دار بودنهاي آماري سطح معنیاستفاده شد. در همه آزمون 

05/0P< .هاي آزمون درنظر گرفته شدPost-hoc که نتایج  در مواردي

ANOVA دار بود، با استفاده از آزمون معنیLSD .انجام شد 

 

 نتایج
هاي تیمار در بقا میزان ترینبیش :مختلف هایتیمار در بقا میزان       

میزان شاهد مثبت به ترین در تیمارو کم 100میزان به 3و  2 و 1

 آمدهدستبهمشاهده شد. نتایج در روز بیست و پنجم  10/2±07/34

هاي که میگو عصاره کلروفرم باعث گردیده است نشان داد که مصرف

مواجهه شده با باکتري در مقایسه با تیمار شاهد  3و  2، 1هاي تیمار

اند(، شده )ولی با باکتري مواجهه اندنکردهاي مصرف مثبت که عصاره

 (.1باشد )جدول  %100میزان بازماندگی به

فاکتور  نتایج (:PO) اکسیداز فنل آنزیم فعالیت شاخص مقایسه       

حاوي عصاره کلروفرمی  غذایی شده با جیره هاي تغذیهمیگو PO ایمنی
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 2در جدول  V. harveyiباکتري در برابر  H. Parvaخیار دریایی 

در روزهاي اول و سوم داراي  1در تیمار  POارائه شده است. میزان 

ا در تنه 2 در تیمار (.P<05/0) داري با شاهد منفی استاختالف معنی

شاهد منفی  با گروه داريمعنی اختالف پنجم و پانزدهم و بیست هايروز

داري در روز پانزدهم تفاوت معنی 3در تیمار  (.P<05/0) مشاهده شد

ولی در بقیه (، P<05/0)با گروه شاهد منفی و مثبت وجود داشت 

 (.2)جدول  (P>05/0)داري مشاهده نشد تیمارها تفاوت معنی

 POD میزان (:POD) پراکسیداز آنزیم فعالیت شاخص مقایسه       

داري از روز سوم تا روز بیست و پنجم داراي تفاوت معنی 1در تیمار 

در  2. در تیمار (P<05/0)با هر دو گروه شاهد منفی و مثبت بود 

دو گروه شاهد منفی  داري با هرروزهاي اول، سوم و نهم تفاوت معنی

که در روزهاي پانزدهم و درحالی (،P<05/0)و مثبت مشاهده شد 

وجود داشت  داريمعنی شاهد منفی اختالف گروه با تنها بیست و پنجم

(05/0>P) میزان  3. در تیمارPOD  در روزهاي اول، سوم، پنجم و

ولی (، P<05/0)داري را با گروه شاهد مثبت داشت نهم تفاوت معنی

را با هر دو گروه داري در روز پانزدهم و بیست و پنجم تفاوت معنی

 . (3( )جدول P<05/0)شاهد منفی و مثبت نشان داد 

میزان  (:THC)مقایسه شاخص میزان هموسیت کل خون        

THC شاهد  گروه داري بامعنی تمام روزها داراي اختالف در 1تیمار  در

جز روز بیست و در تمام روزها به 2. در تیمار (P<05/0)مثبت بود 

داري با گروه شاهد مثبت داشت اختالف معنی THCپنجم میزان 

(05/0>P). و پنجم  و بیست جز روز پانزدهمروزها به تمام در 3 تیمار در

( P<05/0) شد مشاهده شاهد منفی داري با گروهمعنی اختالف

         (. 4)جدول

 TPPمیزان: (TPPمقایسه شاخص میزان پروتئین پالسما )       

ي را با داراول، سوم، پنجم و نهم تفاوت معنیدر روزهاي  1تیمار  در

در  کهحالیدر (،P<05/0)هر دو گروه شاهد منفی و مثبت نشان داد 

 الفروزهاي پانزدهم و بیست و پنجم تنها با گروه شاهد مثبت اخت

ام در تم TPPمیزان  2. در تیمار (P<05/0)داري وجود داشت معنی

. (P<05/0)هد منفی نشان داد داري را با گروه شاروزها تفاوت معنی

اري دمعنی اختالف و سوم داراي اول هايدر روز 3تیمار  در TPP میزان

وزهاي و در سایر ر (P<05/0)با هر دو گروه شاهد منفی و مثبت بود 

ت داري با گروه شاهد منفی وجود داشآزمایش تنها اختالف معنی

(05/0>P 5( )جدول) . 

: (SOD) دیسموتاز سوپراکسید آنزیم فعالیت شاخص مقایسه       

در تمام روزهاي آزمایش داراي اختالف  SODمیزان  1در تیمار 

چنین هم .(P<05/0) مثبت و منفی بود دو گروه شاهد با هر داريمعنی

داري در تمام روزها داراي اختالف معنی SODمیزان  3 و 2در تیمار 

 .(6( )جدول P<05/0)تنها با گروه شاهد منفی بود 

 

 های وانامی تغذیه شده با عصاره کلروفرم در تیمارهای مختلفدرصد بازماندگی میگو : نتایج1جدول 

 بین تیمارهاي آزمایشی است. 05/0دار در سطح دار و حروف متفاوت به معنی اختالف معنیحروف یکسان به معنی عدم وجود اختالف معنی
 

 لفهای مختدر میگوی وانامی تغذیه شده با عصاره کلروفرم در تیمار POنتایج   :2جدول 

PO روز بیست و پنجم روز پانزدهم روز نهم روز پنجم روز سوم روز اول 

 a 25/8 ± 88/376 a97/5± 11/394 a33/8 ±14/390 a52/9±117/406 ab98/9 ± 10/392 a12/12/± 60/381 شاهد منفی

 b24/9± 93/332 b39/9± 52/244 b86/9±20/207 b 86/9±36/204 a20/7±97/221 b27/10±40/241 شاهد مثبت

 a17/12±51/393 a22/11±82/415 cd75/7±62/461 ac 34/11±62/434 ab89/4±28/444 c 64/6±79/412 1تیمار 

 c15/7±76/433 c73/8±72/477 d79/10±64/496 ac 03/14±00/453 b03/14±02/445 c02/9±35/440 2تیمار 

 c75/3±00/439 c42/5±63/473 c46/11±23/453 ac18/5±77/442 b09/5±13/447 c00/5±43/432 3تیمار 

 بین تیمارهاي آزمایشی است. 05/0دار در سطح دار و حروف متفاوت به معنی اختالف معنیحروف یکسان به معنی عدم وجود اختالف معنی

 

 در میگوی وانامی تغذیه شده با عصاره کلروفرم در تیمارهای مختلف POD: نتایج 3جدول 

POD روز بیست و پنجم روز پانزدهم وز نهمر روز پنجم روز سوم روز اول 

 روز بیست و پنجم روز پانزدهم روز نهم روز پنجم روز سوم روز اول تیمار
 a00/0 ±100 d00/0±100 e00/0±100 e00/0±100 e00/0 ±100 e00/0 ±100 شاهد منفی

 a00/0± 010 a81/44±1/64 a 81/89±1/48 a 10/04±2/37 a81/56±1/35 a10/07±2/34 شاهد مثبت

 a00/0 ±100 b 81/1±00/80 b81/1±78/57 b 77/2±59/52 b 81/1±33/53 b 81/1±33/53 1تیمار 

 a00/0 ±100 c09/2±63/89 d81/1±44/84 d 81/1±44/84 d81/1±44/84 d81/1±44/84 2تیمار 

 a00/0 ±100 c81/1±33/93 c 81/1±11/71 c 10/2±93/65 c 10/2±93/65 c 10/2±93/65 3تیمار 
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 a14/0 ±81/5 a18/0±73/5 b 13/0±81/5 b 23/0±75/5 a 20/0±84/5 a 21/0±88/5 شاهد منفی

 a 20/0± 80/5 a 10/0±36/5 a 26/0±17/5 a 26/0±09/5 a 29/0±52/5 a 14/0±75/5 شاهد مثبت

 a 12/0±97/5 a 19/0±81/5 b 28/0±92/5 b 15/0±84/5 a 17/0±01/6 a 22/0±03/6 1تیمار 

 b 11/0±77/6 b 25/0±98/7 c 09/0±75/7 c 11/0±36/7 b 11/0±81/6 b 08/0±82/6 2تیمار 

 b 08/0±73/6 c 23/0±23/7 c02/0±41/7 c 03/0±05/7 b 03/0±85/6 b 02/0±88/6 3تیمار 

 بین تیمارهاي آزمایشی است. 05/0دار در سطح تالف معنیدار و حروف متفاوت به معنی اخحروف یکسان به معنی عدم وجود اختالف معنی
 

 در میگوی وانامی تغذیه شده با عصاره کلروفرم در تیمارهای مختلف THC: نتایج 4جدول 

 بین تیمارهاي آزمایشی است. 05/0دار در سطح دار و حروف متفاوت به معنی اختالف معنیحروف یکسان به معنی عدم وجود اختالف معنی
 

 در میگوی وانامی تغذیه شده با عصاره کلروفرم در تیمارهای مختلف TPPج نتای: 5جدول 

TPP روز بیست و پنجم روز پانزدهم روز نهم روز پنجم روز سوم روز اول 

 a 00/2±15/38 b 28/2±37/37 a 60/1±39/37 b 99/2±96/37 b 97/0±08/38 b 79/1±62/38 شاهد منفی

 b41/2±55/46 a 89/1± 69/52 a 94/0±83/22 a 94/0±48/23 a 04/1±55/26 a 72/0±88/27 شاهد مثبت

 b 00/2±26/53 c 78/3±54/69 b 93/5±26/81 c 03/5±69/83 c 48/2±75/59 c 83/1±92/52 1تیمار 

 c 09/3±40/79 d 84/0±04/91 b 03/2±47/120 d 44/1±38/116 d 44/1±37/79 d 31/3±58/79 2تیمار 

 d 14/2±87/41 e 49/4±94/123 c 87/4±33/147 e 26/4±47/162 d 79/5±66/89 d 82/5±27/78 3تیمار 

 بین تیمارهاي آزمایشی است. 05/0دار در سطح دار و حروف متفاوت به معنی اختالف معنیحروف یکسان به معنی عدم وجود اختالف معنی
 

 های مختلفدر میگوی وانامی تغذیه شده با عصاره کلروفرم در تیمار SODنتایج : 6جدول 

SOD روز بیست و پنجم روز پانزدهم روز نهم روز پنجم روز سوم روز اول 

 b 45/7±19/535 b 18/5±84/533 b 16/5±93/535 b 06/6±64/534 b 58/8±40/536 b 42/8±16/537 منفید شاه

 a 38/13±71/396 a 26/15±47/364 a 98/12±57/353 a 98/12±78/347 a 85/12±90/377 a 00/5±44/395 شاهد مثبت

 c 99/8±55/946 c 31/14±43/1225 c 30/12±68/1430 c 50/14±52/1476 c 03/11±56/1054 c 36/13±67/931 1تیمار 

 d 46/13±42/1391 d 68/14±24/1595 d 93/10±36/2126 d 05/16±32/2052 d 05/16±91/1403 d 61/10±56/1400 2تیمار 

 e 86/9±37/1540 e 63/12±79/2181 e 15/10±66/2593 e 83/12±60/2853 e 07/6±04/1581 e 47/5±33/1547 3تیمار 

 بین تیمارهاي آزمایشی است. 05/0دار در سطح دار و حروف متفاوت به معنی اختالف معنیحروف یکسان به معنی عدم وجود اختالف معنی

 

 بحث
هاي کلروفرمی استخراج در مطالعه حاضر اثر ضدباکتري عصاره       

 V. harveyi هاروي ویبریو باکتري روي بر H. Parvaدریایی  خیار از شده

تحقیقات محدودي بررسی قرار گرفت. تاکنون  ي وانامی موردمیگو در

ویبریو هاروي  باکتري روي دریایی بر خیار ضدباکتریایی خاصیت بر روي

هاي انجام تر مطالعات بر روي سایر باکتريانجام گردیده است. بیش

هاي کلروفرمی خیار که اکثراً خاصیت ضدباکتري عصاره گردیده است

مختلف  سطوح همکاران، و Abraham براساس اند.نموده را تائید دریایی

 اشرشیا هايبر باکتري H. scabraو  A. miliaris ،H. atraهاي عصاره

 المونالس آئروژیناس، سودوموناس پنئومونا، کلبسیال انتروکوکوس، کالي،

 اثر Aspergillus spو  هاروي ویبریو و استافیلوکوکوس اورئوس تیفی،

 Bacillus باکتري بر هاعصاره این ولی دارند، موثري بازدارندگی

.spتوسط  که تحقیقی در .(29) نددنبو موثرMokhlesi بر   همکاران و

 متانول استخراج شده از -آب و متانول استات، اتیل هايهعصار روي

 Bohadschiaدریایی  خیار سلولی دیواره و سلومی مایع داخلی، هايدامان

marmorata خلیح فارس انجام شد، اثر ضدمیکروبی مشاهده نشد در 

که عصاره متانولی  داد و همکاران نشان Farjamiتحقیقات  نتایج .(30)

THC روز بیست و پنجم روز پانزدهم روز نهم روز پنجم روز سوم روز اول 

 a 87/0±07/21 b 01/1±96/20 b 62/0±10/19 b 42/0±81/21 b 24/1±17/21 b 83/0±10/21 شاهد منفی

 a 27/1±64/21 a 79/0±31/14 a 65/0±10/13 a 65/0±25/11 a 46/0±81/11 a 03/1±25/15 شاهد مثبت

 a 15/1±48/25 c 70/0±18/33 c 19/1±43/38 c 69/1±79/39 c 15/2±51/31 c 32/1±09/29 1تیمار 

 b 43/2±45/33 d 39/1±19/38 d84/0±51/50 d 85/0±66/47 d 58/0±30/42 d20/2±49/35 2تیمار 

 b 63/0±41/36 e 44/1±52/51 e 31/1±67/61 e 38/0±35/67 d 68/1±60/45 d 43/0±56/38 3تیمار 
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 روي باکتري بر H. Leucospilotaاستخراج شده از خیار دریایی گونه 

کلروفرمی  عصاره اما دهد،خود نشان نمی از اثري گونههیچ ياشرشیاکال

لیتر از رشد باکتري گرم در میلیمیلی 5و  2 هايغلظت در هگزانیو ان

نشان داد  Oujifardو  Shadi. مطالعه (15) کندمذکور جلوگیري می

 اثر داراي H. Parva هاي اتانولی و متانولی خیار دریاییکه عصاره

 Escherichia coli،Vibrio alginolyticus هايباکتري علیه بازدارندگی

 ایمنی سیستم داراي دریایی خیار ..(17) است aureus Staphylococcus و

میکروبی  ضد پپتیدهاي کشف منظوربه بالقوه منبع یک که است ذاتی

ترکیبات با  از منبع غنی عنوان یکدریایی به نتیجه خیار در باشد.می

 سنتز شود که گزینه خوبی برايمی گرفته درنظر وبیضدمیکر خاصیت

 که است ممکن (.13) باشدبیوتیک میدارویی و آنتی پزشکی، ترکیبات

ترکیب  چندین از تجمعی لیلدبه دریایی خیار هايعصاره ضدباکتري اثر

 تاثیر براساس فراوان احتمال به هاعصاره اثر مکانیسم باشد. فعالزیست

 ممانعت تضعیف عمل با که باشدمی غشا و دیواره روي بر هاعصاره

 داخلبه نفوذ عصاره موجب مذکور باکتري دیواره و غشا کنندگی

در هایی که آنزیمیکی از  (.15) شودمی سلول شدن متالشی و سلول

باشد. می (PO) دازیاکسآنزیم فنل، گرفت تحقیق مورد ارزیابی قرار ینا

کردن موجب فعال وفرمی خیار دریاییکلر عصارهمطالعه حاضر نیز  در

 آزمایش در طی روز پنجم T2در  POشده و میزان  proPOسیستم 

 سیستم پروفنلیافت.  ها افزایشمیگو همولنف در (79/10±64/496)

باشد. میها سیستم دفاعی میگومهم یکی از اجزا ( proPO) اکسیداز

 ار اساسینقش بسی یرخودياجزا غ ییدر شناسا ویژهبه ماین سیست

که در زمان  ی استیهاآنزیم تریناز مهم (PO) اکسیدازآنزیم فنل. دارد

ایجاد گردیده و نقش اساسی در پروسه  proPOفعال شدن سیستم 

 هاي خارجی داردشدن ناشی از مواجهه با ذرات و یا پاتوژن مالنیزه

هاي هکننداین آنزیم توسط تعداد زیادي از تحریک نشدفعال(. 32)

و  (14، 33) ، بتاگلوکان(33) گلیکان و ستم ایمنی شامل پپتیدسی

نتایج حاصل از این تحقیق  .گیردانجام می (5 ،34) ساکاریدلیپوپلی

زیرا  ،داردن مطابقتو همکاران  Chenبا تحقیق صورت گرفته توسط 

 عصاره جلبک گراسیالریا تنیستپتاتبا استفاده از ها متوجه شدند آن

 فعال POفاکتورهاي ایمنی شبیه از غربی برخی در میگوي سفید 

 یابد.یکاهش م هاولی در مواجهه با استرس میزان آن ،(35) هستند

 به که بوده پالسما در موجود (POD) پراکسیداز فاکتور مؤثر دیگر آنزیم

در  ارتباط داشته و (ROS) رادیکال آزاد اکسیژن هايمولکول به شدت

هاي دفاعی در برابر هجوم ترین واکنشمفاگوسیتوز یکی از مه زمان

آزمایش در  2Tدر  PODمیزان  (.36) باشدهاي خارجی میپارتیکل

نقش  POD ترین مقدار بود.داراي بیش (98/7±25/0طی روز سوم )

 میگو دارد ایمنی در اکسیژن و دفاع مسمومیت ناشی از در مهمی بسیار

 POD آزاد اکسیژن، ايهیکالهاي پراکسیدزم حاوي رادارگانل (.37)

 ییرمواد تغ ییرتغ ها ازحفاظت سلول موجب توانندیکه م بوده و کاتاالز

اکسیژن  هايیکال، آب غیرسمی و راد2O2Hها نظیر سلول دهنده

 که آنزیم پراکسیداز نمودندو همکاران گزارش  Yan(. 38) شندآزاد با

در کبد،  وجودنام پراکسیدزم مههاي خاصی بارگانل در طور مشخصهب

کبد نیز  در لیپیدهاي اطراف PODچنین دارند. هم قلب و آبشش قرار

نشان دادند که در میگوهاي آلوده نیز  ان. این محقق(39) وجود دارد

ولی میزان  است، قلب و آبشش وجود داشته در کبد، PODمیزان 

ابد. در تحقیق حاضر یهاي چربی اطراف کبد کاهش میآن در بافت

عصاره با مصرف  ،هاي اصلی این آنزیمدر سلول PODمیزان 

و  Yanاین نتایج با تحقیقات یافت. افزایش ها تیمار کلروفرمی در

آنزیم فعالیت  خوانی دارد.هم (38) و همکاران Wangو  (39) همکاران

در عمل فاگوسیتوز  ROS میزاننزدیکی به طوردر پالسما به ازپراکسید

این آنزیم . (36، 40) شودها میاتوژندخالت دارد که موجب حذف پ

نیز نقش بسیار حساسی در دفاع بدن میگو و سیستم ایمنی میگو 

هاي حاوي لارگان (.16) بسیار تأثیر دارد ییزداداشته و در عفونت

و کاتاالز  PODاکسیداز،  يهاحاوي تعداد زیادي مولکول پراکسیدیزم

 2O2Hرسان شبیه آسیبها را از ترکیبات توانند سلولبوده که می

هاي آب و اکسیژن تجزیه اکسیداسیون به سلول يهاتوسط واکنش

طور به( THC) ن هموسیتمیزادر مطالعه حاضر  .(38نمایند )

میگوهاي تغذیه شده با عصاره کلروفرم در  3تیمار  در داريیمعن

 35/67±38/0نهم در روز  (T3مواجهه با باکتري ویبریو هاروي )

 تولید هايبافت کهاست  معنی اینیافته به  . اینته استافزایش یاف

در لنفاوي  هايمیزان سلول و شده تحریک لنفاوي يهاسلول کننده

ایمنی میگو داشته  هموسیت نقش مهمی در .یافته است میگو افزایش

 در کنندهتعیین هايفاکتور گردش خون یکی از و میزان هموسیت در

  (.41)  باشدمی میگوها سالمتی

شبیه گلوکان ي ساکاریدهاپلی و همکارانCheng مطالعه  در       

 یراتها، مخمرها و آلژینات سدیم داراي تأثموجود در دیواره قارچ

ویبرویوسیس و لکه سفید در  هايیماريدر پیشگیري از ب یمثبت

در میگوي وانامی بعد از ده روز  ن هموسیت کلمیزا وبودند  یگوم

افزایش  داريیطور معنکارومایسیس سروزیه بهتغذیه با مخمر سا

در روز  T1 تیماربراي  THCترین میزان که بیشطوريهب است، یافته

نتایج حاصله از تحقیق حاضر با  .(42) ثبت گردیده است آزمایش 25

 (،43) و همکاران Balasubramanian توسط شده تحقیقات انجام نتایج

Lin و  (44) و همکارانrtWongprase بروي جلبک  (45) و همکاران

نیز شبیه ( TPP) پروتئین کل پالسما میزان دارد.خوانی گراسیالریا هم

سالمتی میگوها  کنندهییناز فاکتورهاي تع یکی (THC) کل همولنف

. در مطالعه حاضر (46) کندمی میگو تغییر سالمتی بوده و با تغییر

عصاره  ی تغذیه شده باهایمیگو)در روز نهم(  3در تیمار  TPPمیزان 
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 براساس گزارش بود. هاتیمار سایر باالتر از (47/162±26/4) کلروفرم

Chen  و Chengغییر در میزان تTPP جنس،   سن، به اندازه، در تیمار

 کل پالسما پروتئین .(47) دارد بستگی تغذیه و شرایط محیطی وضعیت

 زیادي تعداد زیرا ،باشدمی میگو در ترین پارامترهاي دفاعییکی از مهم

هاي پروتئین هکنندمتصل شبیه (SPRR) رسپتورها یشناسای هايالگو از

 3و  1 بتا پروتئینی ايهکنندهساکارید یا متصلگرم منفی، لیپوپلی

 پروتئین مرتبط با فیبرینوژن که در تیواستر، حاوي پروتئین گلوکان،

(. 48) هستند TPPشوند مرتبط با یافت می سهمولنف و هپاتوپانکرا

عصاره از مصرف  ناشی همولنف در TPP رسد افزایش میزاننظر میبه

و این  گردیده همولنف در PRRS میزان افزایش که موجب بوده کلروفرم

ویبریو محافظت میگوها در مقابل با بیماري  توانند درفاکتورها می

عنوان یک موثر باشند. میزان پروتئین پالسماي کل نیز به هاروي

، 46)گیرد ها مورد توجه قرار میسالمتی میگو کننده یینشاخص تع

ناشی از افزایش  TPP، افزایش Wang و Wangگزارش  براساس .(49

 پپتیدو ییشناسا پروتئین مثل (SPRP) هاهگیرند ییشناسا الگوهاي

(، GNBP) گرم منفی هاييباکتر ییشناسا پروتئین ،(SPGRP) گلیکان

 را هاپروتئین این که بوده (SLGBP) ساکاریدپوپلیلی ییپروتئین شناسا

 . افزایش میزان(48) جدا نمود و یا هپاتوپانکراس در همولنف توانمی

TPP و آلژینولیتیکوسیغشا خارجی باکتري ویبر هايپروتئین از ناشی 

بر  یکروگرمم 30تا  10میزان به میگوهاي ببري سیاه به شدهیقتزر

، Philipو  Subramanian مطالعه براساس .(50) دارد میگو بدن وزن

در  THCو  TPP الین فسفاتاز، فاکتورهاي ایمنیکآل هايیممیزان آنز

رها بقا وفاکت و این یافته شده با بتا گلوکان افزایش میگوهاي تغذیه

 دیگر هاي مؤثریکی از آنزیم .(51) دنبال دارندتري در میگو را بهبیش

 (SOD) داز دیسموتازیها آنزیم سوپراکسدفاعی میگو هايدر واکنش

آید. پدید می يهوازیرغ و هوازي هايبافت در طور وسیعیکه به باشدمی

گیرد. قرار می یابیاین آنزیم نیز در بررسی سالمتی میگوها مورد ارز

هایی تغذیه میگو)در روز نهم(  3در تیمار  SOD میزان، TPP چونهم

ترین مقدار بیش داراي (60/2853±83/12عصاره کلروفرم ) شده با

( 52) کارانمو ه Changنتایج تحقیق ها بود. سایر تیمار مقایسه با در

خوانی هم حاضر تحقیق با نتایج حاصل از( 53)و همکاران  Pacheco و

سیستم ایمنی موجب  يهادهد که مصرف محرکداشته و نشان می

 هايیمین آنزتریکی از مهم SOD است. شده در میگو SODافزایش 

 هوازيو غیر ها هوازيدر بافت ور وسیعیطکه به باشدمی اکسیدانیآنت

شوند، ی که با پاتوژن مواجهه داده مییمیگوها(. 39) پراکنده است

 یس و شکل گرفتن میزان زیاديزسیستم ایمنی با فعالیت فاگوسیتو

جهه که در فاگوسیتوز دخالت دارند موا (ROS) فعال اکسیژن هايگونه

 2O1 و 2O ،2O2H، OHاکسیژن فعال شامل  يها. گونه(54) شوندمی

(. 55د )میگو دارن مهمی در ایمنی گرفته و نقش میگو شکل که در بوده

اکسیژن فعال جهت حیات و زنده ماندن  هايسریع و مؤثر گونه فذح

 اکسیدانییالزم است. این فعالیت در میگو با سیستم آنت هامیگو

 حاضر بررسی در مطالعه(. 56) باشدمی SODکه شامل  دگیرمی انجام

دهنده تیمارهاي مختلف نشان در شده کلروفرم استخراج عصارهمصرف 

فاکتورهاي ایمنی در میگوهاي  بهبودچنین میزان بقا و همافزایش 

 با میگوهاي تغذیه یسهدر مقا هاي مصرف شدهعصارهشده با  تغذیه

بود و روند تغییرات بین تیمارهاي مورد بررسی غذاي تجاري  شده با

 (.P<05/0داراي تفاوت معنی داري بود )

 

 تشکر و قدردانی
نین چوسیله نویسندگان از زحمات کلیه همکاران و همبدین       

م نجامعاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد بندرعباس که در طول ا

 ند.نمایتند، تشکر و قدردانی میاین مطالعه کمال مساعدت را داش
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