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 چکیده

مقایسه با در   هیشده با مخمر ساکارومایسیس سروز هیتغذ یغرب دیپاسف یگویمفاکتورهای ایمنی و میزان بقای  یبررس این تحقیق جهت 

 مخمر اب شدهایمنی میگوهای تغذیه فاکتورهای و بازماندگی میزان مطالعه این اند انجام گردید. درمیگوهایی که از مخمر استفاده نکرده

 35تا  30متوسط با وزن  یگوقطعه م  300تعداد گرفت. بدین منظور  قرار بررسی و مقایسه سرویزیه در مقایسه با تیمار شاهد مورد ساکارومیسس

گروه  2شد. میگوها به  انجام انتخاب گردید و پس ازاطمینان از سالمتی، عملیات آداپتاسیون چوئبده آبادان یگویاستخر پرورش م یکاز  گرم

قطعه میگو در سه تکرار( شامل یک گروه تغذیه شده با غذای معمولی و یک گروه تغذیه شده با غذای حاوی  50ای )شامل قطعه 150)تیمار( 

 نسبیگردیدند. نتایج نشان داد که میزان بقاء  یمحاسبه و بررس و میزان بقا در دو گروه  یمنیا یفاکتورها راتشدند. سپس تغییبندی یمتقسمخمر 

( در تیمار تغذیه شده با مخمر نسبت به تیمار  SODو  THC ،TPP، PO، PODتفاوت معنی داری نداشتند. ولی فاکتورهای ایمنی ) دو تیماردر 

رسد که مصرف مخمر ساکارومایسیس سروزیه سبب بهبود سیستم ایمنی نظر می. در بحث کلی به(>05/0P) داری نشان دادشاهد افزایش معنی

 شده است.میگو 
 

  میگو سفید غربی، مخمر ساکارومایسیس سروزیه، میزان بقا، فاکتورهای ایمنی کلمات کلیدی:

  m.ahangarzadeh@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 تن ميليون 5/148 به رشد به رو افزايش با آبزيان جهاني توليد       

ميزان توليد ميگو در کشور از  (.FAO ،2012) رسيد 2010 سال در

رسيد و سهم  1392در سال تن  12698به  1382تن در سال  7462

بوده است  92تن در سال  771و  82تن در سال  26استان خوزستان، 

 ترينمهم از يكي ميگو های(. بيماری1392)سالنامه آماری شيالت، 

از . باشدمي جهان در پرورش و تكثير هایفعاليت محدودکننده عوامل

 50 از بيش ،1970 سال در ميگو پرورش و تكثير صنعت شروع زمان

 توليدات از بااليي حجم و نموده مبادرت صنعت اين توسعه به کشور

 اما. است يافته اختصاص پرورشي ميگوهای به کشورها اين در آبزی

 کشورها اغلب ويروسي، هایبيماری باالخص هابيماری از برخي بروز

 نموده مواجه جدی مشكالت با را شرقيجنوب آسيای کشورهای ويژهبه

 Anderson (2011)و  Valderrama (.1385 همكاران، و رنسبافشا) است

 از است عبارت غربي سفيد ميگوی پرورش هایچالش ترينمهم

 و تخم کيفيت ميگو، جهاني قيمت غذا، قيمت ها،بيماری و بهداشت

 کيفي کنترل بيماری، از عاری مولدين به دسترسي الرو، پست

 هابيوتيکآنتي از فادهاست ممنوعيت سوخت، قيمت توليدی، محصوالت

 هرکدام که زيرساختارها و محيطيزيست هایموضوع شيميايي، مواد و

 هایبيماری ناحيه از ساليانه .دارند ميگو توليد بر مختلفي تأثيرات دارای

 رقمي که رفته بين از دنيا در توليدی ميگوی از %22 بر بالغ ميگو

 در. شودمي وارد خسارت صنعت اين به ساليانه دالر ميليارد 6 معادل

 به زيادی خسارت سفيد لكه بيماری ويروسي ميگو هایبيماری ميان

 بيماری اين بابت از دهندگانپرورش و نموده وارد پرورشي مزارع

 در محققين از بسياری تالش اند. امروزهشده متحمل سنگيني خسارت

 ويتتق به معطوف بيماری، برابر در پرورشي ميگوهای تقويت راستای

 ترينمهم از يكي و ميگوهاست غيراختصاصي ايمني سيستم تحريک و

 زابيماری عوامل برابر در مقاومت برای آبزی توانايي بر مؤثر فاکتورهای

 تأثير تحت آبزی که مواقعي در معموالً هابيماری. است تغذيه وضعيت

 پيدا شيوع باشدمي نامناسب تغذيه نظير مختلف زایاسترس عوامل

 شيوع از جلوگيری و سالمتي وضعيت بهبود برای روازاين. نندکمي

 مورد مناسب غذايي هایجيره پروری،آبزی هایفعاليت در هابيماری

 يداراستفاده از واکسن پا. (Atallah، 2009 و El-Banna) باشندمي نياز

طور تاکنون به یاخاطره يمنيا يستمنداشتن س يلدلبه يگوو مؤثر در م

 افزودني هایمكمل از ، در نتيجه استفادهنبوده است آميزيتفقکامل مو

 کاهش حساسيت و آبزی مطلوب رشد به منجر تواندمي غذايي جيره در

 (.2003 همكاران، و Lara-Flores) گردد زابيماری عوامل به نسبت

 وزن افزايش بهبود با ايمني سيستم تقويت بر عالوه غذايي هایافزودني

 سوددهي نهايتاً و توليد ميزان افزايش باعث غذايي، ديلتب ضريب و بدن

 (.Atallah، 2009و El-Banna) شوندمي پروریآبزی فعاليت تربيش

 ايمني سيستم هایکنندهتحريک کاربرد ايمني، افزايش هایراه از يكي

 سلولي ديواره سازنده ترکيبات از که است بتاگلوکان نظير غيراختصاصي

 مخمر (.Patra، 2011 و Tewary) باشدمي هامخمر و هاباکتری

 ضروری آمينه اسيدهای پروتئين، از مناسبي منبع سرويزيه، ساکاروميسس

 گروه هایويتامين از غني نيز و غيرمعدني و معدني عناصر از بسياری و

B است (Ebrahim و Abou-seif، 2008.) هایمتابوليت توليد با مخمر، اين 

 مواد هضم بهبود و گوارشي هایآنزيم شحتر افزايش موجب مختلف

 را رشد افزايش نهايتاً و بقا نرخ افزايش ايمني، سيستم تحريک غذايي،

(. 2011 همكاران، و  He ؛2013 همكاران، و Kafilzadeh) دارد دنبالبه

 های اين مخمر در آبزيانچنين اثر مواد تجاری حاصل از متابوليتهم

 است رسيده تأييد به هابيماری مقابل در ايمني قدرت افزايش صورتبه

(Tewary و Patra، 2011.) لذا هدف از اين تحقيق بررسي اثرات 

 (Saccharomyces cerevisiae) يهسروز يسيسساکاروما مخمر از استفاده

 .باشدمي بر روی سيستم ايمني ميگو
 

 هامواد و روش

         ،THS، TPP،PO) ايمني فاکتورهای يمنظور بررسبه تحقيق اين       

SOD  وPODسرويزيه مخمر ساکارومايسس با شده تغذيه ( ميگوهای 

های بيولوژيک و ذخاير زيستي کشور( )تهيه شده از مرکز ملي فراورده

 ميگوی تكثير مرکز در مخمر بدون شده با ميگوهای تغذيه مقايسه در

كده آبزی و پژوهش خوزستان شيالت کل اداره به متعلق)ره(  امام بندر

روز با جيره  39مدت به 1تيمار ميگوها در کشور انجام شد. پروری جنوب

و  در طول اين مدت ميزان بازماندگي حاوی مخمر تغذيه شدند و

 .گرديد ها بررسيآن در ايمني فاکتورهای تغييرات
 

ی میگوها مورد آزمایشبندماریت :1جدول 
 تعداد میگو نوع تغذیه نام گروه

 در سه تكرار()قطعه  50 روز 39مدت سروزيه به ساکارومايسيس مخمر از غذا کيلوگرم يک در گرم 2گوهای تغذيه شده با مي 1تيمار 
 (تكرار سه در) قطعه 50 ميگوهای تغذيه شده با جيره غذای معمولي )شاهد( 2تيمار 

 کل، های ايمني )هموسيتجهت بررسي تغييرات شاخص :گیرینمونه

 آنزيم سوپراکسيدديسموتاز، آنزيم پراکسيداز، آنزيم کل، پروتئين ميزان

گيری نمونهبرداری گرديد. اکسيداز( از همولنف ميگوها نمونه فنل

روز پس از تغذيه  14) يکبار در روز صورت انجام گرديد که، يکبدين
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 25و روز  18روز  ،9روز  با مخمر(، تغذيه روز 14)پس از  3با مخمر(، روز 

گيری قطعه ميگو جهت اندازه 3برداری تعداد ر در هر بار نمونهاز هر تكرا

 یهاسرنگ از ،یريگهمولنف منظوربه شد. بردارینمونه ايمني فاکتورهای

محلول خنک از ليتر ميلي 4/0 پر شده با 25 شماره سوزنبا  نيانسول

 mM Na citrate 336 ،Mm NaCl 27،Mm glucose)شده  الزوير اصالح

115 ،mM EDTA 9 وpH 4.6کواگوالنت )ضدانعقاد( عنوان آنتي( به

 یپا ني)بعد از پنجم يشكم نوسيس قيسپس از طر استفاده گرديد و 

، Lightnerو  Redman) شد گرفته از ميگو همولنف ليترميلي 6/0 زن( قدم

 (. 2004و همكاران،  Jiang ؛1995

فاده از با است هاشمارش هموسيت: های ایمنیسنجش شاخص       

 ولنفميكروليتر از مخلوط هم 50الم هموسيتومتر انجام شد. در ابتدا 

 10 ميكروليتر از محلول بافر فرمالين خنثي 50ماده ضدانعقاد با و 

ط، ثانيه مخلوط و نگه داشته شد. سپس از اين مخلو 30مدت درصد به

مل ر الالم نئوبار زي Hميكروليتر نمونه برداشته شد، سپس در شيار  20

ها دقيقه شمارش هموسيت 1تخليه گرديد. در ادامه بعد از گذشت 

خانه  5خانه وسط  25صورت است که از ينبدصورت گرفت. شمارش 

زير  ها مطابق فرمولو تعداد هموسيت شد شمارشتصادفي  صورتبه

 :(2004 همكاران، و Jiang ؛2010 ،همكاران و Kakoolaki) گرديد محاسبه

 ليتر(  )سلول/ميلي L/Mix  =THC×  104 × 5 × خانه 5ميانگين شمارش 

  لیتر(:گرم/میلی)میلیTPP کل پالسمای پروتئین گیریاندازه       

 قيقهد 10 مدتبه 3000 دور با سانتريفيوژ از TPP آزمايش انجام برای

 تيمار ره از و بوده گرادسانتي دجه 4 سانتريفيوژ دمای. گرديد استفاده

س پ. گرددمي سانتريفيوژ و اخذ همولنف و ضدانعقاد طمخلو نمونه 3

. دآوری گرديجمع همولنف فاقد سلول )پالسما( سانتريفيوژ کردن، از

 1000RA دستگاه توسط بيوشيميايي آناليز روشبه آزمايشگاه در

Technicon Auto Analyser روش اصالحيبه پالسما پروتئين Lowry 

 درنظر استاندارد عنوانبه( BSA) گاو سرم آلبومين و شده سنجيده

 (.Bradford، 1976) شودمي گرفته

 ميكروليتر 50 مقدار پروکسیداز: سنجش میزان فعالیت آنزیم       

ميكروليتر محلول  Master reaction mix( )46اصلي واکنشي ) محلول از

 H2O2ميكروليتر Fluorescent Peroxidase+ 2 ميكروليتر2بافر+

12/5MM ت چاهک هر نمونه و کنترل مثبت ريخته و با کمک حرک( را در

 37ي مخلوط شد. سپس پلت چاهک در دمای خوببهافقي و پيپت، 

يری گرديد. گاندازهدقيقه  3ه شد و پس از گراد قرار داديسانتدرجه 

نانومتر  570 موجطولبرای روش رنگ سنجي، ميزان جذب در 

 : شرح زير عمل گرديدهيری شد و برای روش فلورومتريک بگاندازه

 FLUinitialλex=535/λem=585nmکيت( شرکت تجاریSigma-aldrich) 

ميكرو ليتر از  20 (:SODسوپراکسیددیسموتاز) میزان فعالیت       

ميكرو  20ريخته شد و مقدار  2محلول نمونه، در دو ظرف و استاندارد 

 از بعدوط شد. ي مخلخوببهافزوده و  3و  1از بلنک  هرکدامليتر آب به 

ها افزوده و به هر يک از محلول WSTميكروليتر از  200، مقدار آن

شده  يقرقميكروليتر از محلول  20مخلوط شد. در مرحله بعد، مقدار 

اضافه و مخلوط شد. سپس  3و  2بافر، به هر يک از استانداردهای 

 کامالً نمونه اضافه و  1ميكروليتر محلول آنزيم به بالنک  20مقدار 

سوپراکسيد بالفاصله بعد از افزودن آنزيم آزاد  جاکهازآنمخلوط گرديد )

استفاده کنيد تا از  multiple channel pipetteاز شود بهتراست مي

در آخر ظروف  (.جلوگيری شود هاواکنشي زمانهميرغير زماني و تأخ

د، دقيقه قرار داده ش 20مدت گراد بهيسانتدرجه  37ها در دمای نمونه

نانومتر را قرائت گرديد )کيت شرکت  450 موجطولها در ميكروپلت

Biovision و مقدار )SOD ( با کمک  براساسفعال )درصد بازماندگي

 :  شدفرمول زير محاسبه 

SOD Activity=
(Ablank1−Ablank3)−(Asample−Ablsnk2)

(Ablank1−Ablank3)
  

سنجش  برای (:PO) ازاکسید فنول آنزیم فعالیت میزان سنجش       

 (2010)و همكاران  Huangاکسيداز از روش  فنول ميزان فعاليت آنزيم

 چاهک در پالسما از ليترميلي 20ترتيب که استفاده شد. بدين

ه ماد ليترميلي 20 و ناشناخته نمونه يک عنوانبه اسپكتروفتومتر

 قه،قيد 1 از پس قرار داده و شاهد عنوانبه ديگر چاهک در ضدانعقاد

ميزان  .شد اضافه چاهک دو هر به L-DOPA محلول ليترميلي 880

رديد. ثانيه ثبت گ 120ثانيه تا  10 هر نانومتر، 490 در طول موج جذب

 هدقيق هر در 001/0 جذب در معادل تغيير آنزيم فعاليت واحد هر يک

 گرديد. تعريف همولنف ليترميلي هر در

 يانسوار يزها از آزمون آنالداده يزآنال جهت :آماری تحلیل و تجزیه       

( استفاده شد، سپس وجود تفاوت ANOVA Two Wayطرفه )دو

( به ≥05/0pدست آمده در سطح احتمال )به یهادر داده داريمعن

 هاداده آماری تحليل و تجزيه. شد بررسي ،Duncanکمک پس آزمون 

 Excel افزارنرم از انموداره رسم یو برا 19SPSS افزارنرم از استفاده با

 .گرديداستفاده  2007
 

       نتایج

با مخمر  شده تغذيه دو تيماربقا در  مقايسه ميزان :بقا یزانم       

 ( نشان دادT2( و تغذيه شده با جيره فاقد مخمر )T1) يسيسساکاروما

جدول ) داری را در ميزان بقا نشان ندادندکه اين دو تيمار تفاوت معني

 .(1شكلو  2
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 پاسفید میگوهای بازماندگی درصد بررسی از حاصل نتایج :2جدول

 25 18 9 3 1 روز           تیمار

T1 )مخمر( a00/0±100 b00/0±100 b00/0±100 b00/0±100 b00/0±100 

T2 )شاهد( a00/0±100 b00/0±100 b00/0±100 b00/0±100 b 88/0± 33/98 
 (.>05/0Pاست ) يشيمختلف آزما يمارهایت ينب داريارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معناستاند خطای±يانگين)م          

 

 
 شاهد آزمایشی تیماردر  یروند درصد بازماندگ یسهمقا نمودار: 1شکل

 مخمر و

        

 بر سروزیه ساکارومایسیسمخمر  تأثیرحاصل از  یجنتا       

 مخمر که تيماری در ايمني هایفاکتور ميزان: فاکتورهای ایمنی

جدول  تيماری که با جيره معمولي تغذيه شده است، در و نموده مصرف

 يریگاندازه يمنيا یفاکتورها يهکل يزانم ،جدولاساس . برآمده است 3

که  يمارهاييت ينب يشآزما در( POD و THS، TPP،PO ، SOD) شده

اند رف نكردهکه مخمر مص يمارهاييت با( T1اند )مخمر مصرف نموده

(T2 )باشديم دارمعني دارای اختالف (05/0P<). 

 پاسفید میگوهای فاکتورهای ایمنی بر سروزیه ساکارومایسیس مخمر تأثیر یحاصل از بررس یجنتا :3جدول

 )مخمر( 1 تیمار

 25 18 9 3 1 وزر                       ایمنی فاکتورهای

 a61/0 ± 29/42 a  23/1 ±58/24  b07/2±90/45 c48/3±63/58 d96/1±21/112  (×cell/ml510)هموسيت 

 a15/0±65/37 a76/0±07/38 b69/2±77/53 c28/0±57/67 d10/2±50/76 (mg/ml)کل  پروتئين

 a03/0±02/6 ab02/0±09/6 b02/0±19/6 c05/0±37/6 d09/0±75/6 (ml1-nmol/min-1) پروکسيداز آنزيم

 a69/1±55/996 a50/4±33/1053 b14/181±67/1576 b19/120±67/1866 c33/93±33/2373 (lActivity Um-1) سوپراکسيدديسموتاز

 a19/2±42/393 a08/2±00/399 b31/2±00/446 c03/2±67/495 d61/3±00/577 (ml1-U min-1) اکسيداز فنول آنزيم

 )شاهد( 2 یمارت

 a13/0±53/19 a97/0±79/19 a32/0±17/19 a58/0±62/19 a86/0±00/19 (×cell/ml510)هموسيت

 a20/0±70/33 a65/2±95/33 a85/0±35/34 a60/1±20/33 a80/2±10/36 (mg/ml)کل پروتئين

 a02/0±90/5 a21/0±74/5 a28/0±80/5 a42/0±69/5 a35/0±80/5 (ml1-nmol/min-1) پروکسيداز آنزيم

 a91/2±97/503 a15/32±00/510 a00/51±00/495 a50/21±50/499 a00/5±00/496 (Activity Uml-1) سوپراکسيدديسموتاز

 a79/0±55/386 a73/1±00/390 a92/23±33/381 a64/9±00/374 a23/66±33/419 (ml1-U min-1)اکسيداز  فنول آنزيم

 (.>05/0Pاست ) يشيمختلف آزما یروزها ينب دارينشانه وجود اختالف معن يفاستاندارد( *حروف متفاوت در هر رد خطای± يانگين)م

 

 1 تيمارکل در  يتهموس يزانم : (THC) کل هموسیت میزان       

تيماری که جيره معمولي با  مقايسه رد مخمر مصرف نموده( که تيماری)

يانگين م و  (>05/0P) داشته دارمعني يشافزا( 2 )تيمار است کرده دريافت

ليتر در روز يک در تيمار تغذيه شده با ميليسلول/ 29/24اين تعداد از 

شكل افزايش يافته است ) 25ليتر در روز ميليسلول/ 21/112به  مخمر

2.)  
  

 و روند( استاندارد خطای±میانگین)تعداد  یسهمقا نمودار: 2شکل

 مخمر و شاهد آزمایشی تیمارکل در  یتهموس
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موجود در  هایپروتئين ميزان :(TPP) پالسما پروتئین میزان       

) تيماری که مخمر   T1يماردر ت هبرداری شددر روزهای نمونه همولنف

)تيماری که جيره معمولي دريافت  T2 يماراز ت تريشب  مصرف نموده(

 (. >05/0P)( 3شكل )است  دارمعنياختالف  بوده و اين کرده است(

 POD يزانکه منتايج نشان داد :(POD) پراکسیداز آنزیم میزان       

 دارمعني بوده و اين اختالف رتبيش T2 يمارت با  يسهدر مقا T1 يماردر ت

 (.>05/0P) (4شكل )است 

 

 
 و روند (استاندارد خطای±میانگین)میزان  یسهمقا نمودار: 4شکل 

 رمخم و شاهد آزمایشی تیماردر  یدازپراکس

 

نقش  يمآنز اين: (SOD) یسموتازد یداکس سوپر یمآنز میزان       

 کندمي بازی آزاد هایيكالو حذف راد يگوم ياتيح هایفعاليتدر  يمهم

اند که مخمر مصرف نموده T1 يماردر ت يشآزما ينو روند آن در ا يزانو م

 باشدمي تربيش و( >05/0Pداشته ) داریمعنياختالف  T2 يماربا ت

  (.5شكل )

 

 
 و روند (استاندارد خطای±میانگین)میزان  یسهمقانمودار : 5شکل 

 مخمر و شاهد آزمایشی تیماردر  یددیسموتازسوپراکس

 

 يستمس يتکه در فعال يمآنز ينا ميزان :(PO) اکسیداز فنل آنزیم       

proPO يزانم دارد. هادر دفع پاتوژن ينقش مهم گرددمي يجادا PO 

) تيماری که مخمر دريافت نكرده  T2يمار با ت يسهامق در  T1 يماردر ت

 (>05/0Pاست ) دارمعنياختالف  و اين بوده تربيش آزمايش اين در است(

 (.6شكل )

 

 
روند  و (استاندارد خطای±میانگین)یسه میزان مقا نمودار: 6شکل 

 مخمر و شاهد آزمایشی تیماردر  یدازفنول اکس یمآنز

 

 بحث
 يزانداشته و م يگوم يمنيدر ا ينقش مهم يگوهادر م يتهموس       

کننده در يينتع یاز فاکتورها يكي يگودر گردش خون م يتهموس

 يكي هاآن ييراتکل و تغ یلنفاو یهاسلول .باشديم يگوهام يسالمت

 يگودر م يمنيا يستمس یهامهم در استفاده از محرک یهااز شاخص

 یهاسلول يدتول يزانم ينچنهم .(Chen ،2006 و Wangباشد )يم

 کنديم ييرتغ یاستر ياو  يطيمح ييراتدر برابر تغ يگوم یلنفاو

(Kumar 2008همكاران،  و). يزانشده م در مطالعه انجام THC  بعد

داری افزايش طور معنيه، باز تغذيه با مخمر ساکارومايسس سروزيه

ثبت گرديد. اين  25در روز  T1ترين ميزان که بيشطوریهيافته، ب

 

 
 و روند (استاندارد خطای±میانگین)میزان  یسهمقا نمودار :3شکل 

 خمرم و شاهد آزمایشی تیمارکل در  ینپروتئ
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های يافته به اين معني است که اين مخمر توانسته موجب تحريک بافت

های های لنفاوی در ميگو شده و موجب افزايش سلولکننده سلولتوليد

 يدساکاريپل يپول يزانغذا م يقکه از طر يگوهاييمميگو گردد.  لنفاوی

(LPS بتا ،)يبيترک ياو  یصورت انفرادبه يكانگليتدوگلوکان و پپ 3-1 

 يا( و PRP) ييشناسا ييالگو هایينپروتئ يقها رسد از طربه آن

ها شده نژپاتو ييشناسا یالگوها ييموجب شناسا يسطح یاهيرندهگ

 ياو  یلنفاو یهاسلول يزانم يشافزا ييکمپلكس توانا يک يجادو با ا

 موجب را( يتيکساز )هماتوپوخون یهادر بافت يتوزیم هایيتفعال

 .( 2014و همكاران،  Chen) گردندمي

کل  هموسيت يهشب يز( نTPPکل پالسما ) ينپروتئ يزانم       

(THC )ييربوده و با تغ يگوهام يسالمت کنندهيينتع یاز فاکتورها يكي 

. در (b 2003و همكاران،  Yoganandhan)کند يم ييرتغ يگوم يسالمت

و تيمار  T1در مقايسه بين تيمار   TPP يزانمترين بيش مطالعه حاضر 

T2  در تيمارT1  در روز اول  65/37±15/0ثبت گرديد و ميزان آن از

 که در کل روزهای رسيد 25ليتر در روز ميلي/گرمميلي 5/76±1/2به 

بوده است. يافته حاضر  T2تر بيش T1برداری اين فاکتور در تيمارنمونه

داشته که  يخوانهم Philip (2013) و  Subramanianمطالعه نتايجبا 

 یفاکتورها ينچنفسفاتاز، هم ينالكآل هایيمآنز يزانم کنند،مي عنوان

 ينو ا يشابا بتا گلوکان افز شدهيهتغذ يگوهایدر م THCو  TPP يمنيا

 .دنبال دارندرا به يگودر م تریيشرها بقا بوفاکت

( موجود در پالسما بوده POD) يدازپراکس يمآنز يگرفاکتور مؤثر د       

 ROS= Reactive) يژنآزاد اکس يكالراد یهاشدت به مولكولکه به

oxygen species) ينتراز مهم يكي يتوزارتباط داشته و در زمان فاگوس 

 Le) باشديم يخارج یهايكلدر برابر هجوم پارت يدفاع یهاواکنش

Moullac  وHaffner ،2000) .POD يتدر مسموم يمهم يارنقش بس 

. (2000و همكاران،  Liu)دارد  يگودر م يمنيو دفاع ا يژناز اکس يناش

 حاوی يرهبا ج يگوهادر زمان مصرف م POD يزاندر مطالعه حاضر م

 ،DO يدو تول ROS تشكيل يقاز طر يهسروز يسيسمخمر ساکاروما

و همكاران  Linحاصل از  يجبا نتا يجنتا ينا مودند.ن PODاز  ياالئب يدتول

و   Linدارد. يخوان، هم(2007)و همكاران  Wen-ying و (2011)

گلوکان تاليتر بميليگرم/ميلي 1 ، مشخص نمودند(2011)همكاران 

 گردد. يكيمي POو  POD ،SOD ،ALPشامل  يمآنز 6 يکموجب تحر

داز يسوپراکس يمآنز يگوهام يدفاع یهادر واکنش يگرد مؤثر یهايمآنز از

و  یهواز یهادر بافت يعيطور وس( بوده که بهSOD) يسموتازد

مورد  يگوهام يسالمت يدر بررس يزن يمآنز ين. ايدآيم يدپد یهوازيرغ

در تيمار تغذيه  SODيرد. در مطالعه حاضر ميزان گيقرار م يابيارز

روز  14گيری بعد از در روز اول نمونه 55/996±69/1 شده با مخمر از

ليتر در روز ميليواحد/ 2373±33/93تغذيه با جيره حاوی مخمر به 

تر بوده پس از تغذيه با مخمر رسيد و اين ميزان از گروه شاهد بيش 25

و  Pacheco چنين در گروه شاهد روند افزايشي مشاهده نشدو هم

ن، گلوکا 3و  1با بتا  شدهيهتغذ يگوهایمنشان دادند،  (2011)همكاران 

 يزاندر م داریيمعن يشافزا يکدهنده و بتاکاروتن نشان E يتامينو

SOD  ساعت بوده 24ساعت و  12در هپاتوپانكراس و عضالت بعد از 

كاران مو ه Changو  (2011)و همكاران  Pacheco يقتحق يجنتا است.

داشته و نشان  يخوانحاضر هم يقحاصل از تحق يجبا نتا (2003)

در  SOD يشموجب افزا يمنيا يستمس یهاکه مصرف محرک دهديم

 است. شده ياهس یببر يگویم

 يمآنز ،قرار گرفت يابيمورد ارز يقتحق ينکه در ا يگرید يمآنز       

از  يكي( proPO) يدازاکسپروفنل يستمباشد. سي( مPOداز )ياکسفنل

 ييباالخص در شناسا يستمس ينباشد. ايم يگوم يدفاع يستماجزا س

 (.Van de Braak ،2002دارد ) ياساس يارنقش بس يرخودیغ اجزا

 یهاهکننديکاز تحر يادیتوسط تعداد ز يمآنز ينا نشدفعال       

 (، Söderhäll ،2004 و Cerenius) يكانگليدوشامل پپت يمنيا يستمس

و  (2014همكاران، و Bai ؛ Söderhäll ، 2004و Cerenius)بتاگلوکان 

و همكاران،  Takahashi؛ 1999و همكاران،  Lorenzo) يدساکاريپوپليل

علت مصرف مخمر در مطالعه حاضر نيز به .يردگيانجام م (2000

سازی اتفاق ساکارومايسس سروزيه در جيره غذايي ميگوها اين فعال

، بين تيمار تغذيه شده با مخمر و داریافزايش معني افتاده است و يک

 چنين در مقايسه بين روزهای شود. همتيمار شاهد مشاهده مي

ذيه شده با مخمر يک روند افزايشي در غگيری شده در تيمار تنمونه

 مشهود است. کامالً POميزان 

 دارای ايمني سيستم ميگوها در که اين به توجه کلي باطورهب       

 مسدود يا و محرک ترکيبات بايستي نيستند ایطرهخا هایسلول

 در مداوم صورتبه ميگو بدن هایسلول در ويروسي هایگيرنده کننده

بودن  الوصول سهل دليلبه نظر مورد مخمر و گيرند قرار ميگو اختيار

  و ايمن هایروش از يكي و اثرات مثبت در افزايش سيستم ايمني

 طريق از و راحتيبه توانمي و بوده زيست محيط و ميگو برای ضرربي

 .داد قرار ميگوها اختيار در خوراک
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