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چکیده
این تحقیق جهت بررسی فاکتورهای ایمنی و میزان بقای میگوی پاسفید غربی تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با
میگوهایی که از مخمر استفاده نکردهاند انجام گردید .در این مطالعه میزان بازماندگی و فاکتورهای ایمنی میگوهای تغذیهشده با مخمر
ساکارومیسس سرویزیه در مقایسه با تیمار شاهد مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت .بدین منظور تعداد  300قطعه میگو با وزن متوسط  30تا 35
گرم از یک استخر پرورش میگوی چوئبده آبادان انتخاب گردید و پس ازاطمینان از سالمتی ،عملیات آداپتاسیون انجام شد .میگوها به  2گروه
(تیمار)  150قطعهای (شامل  50قطعه میگو در سه تکرار) شامل یک گروه تغذیه شده با غذای معمولی و یک گروه تغذیه شده با غذای حاوی
مخمر تقسیمبندی شدند .سپس تغییرات فاکتورهای ایمنی و میزان بقا در دو گروه محاسبه و بررسی گردیدند .نتایج نشان داد که میزان بقاء نسبی
در دو تیمار تفاوت معنی داری نداشتند .ولی فاکتورهای ایمنی ( POD ،PO ،TPP ،THCو  ) SODدر تیمار تغذیه شده با مخمر نسبت به تیمار
شاهد افزایش معنیداری نشان داد ( .)P<0/05در بحث کلی بهنظر میرسد که مصرف مخمر ساکارومایسیس سروزیه سبب بهبود سیستم ایمنی
میگو شده است.
کلمات کلیدی :میگو سفید غربی ،مخمر ساکارومایسیس سروزیه ،میزان بقا ،فاکتورهای ایمنی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

m.ahangarzadeh@yahoo.com
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بررسی اثر مخمر ساکارومایسیس سروزیه بهعنوان محرک سیستم ایمنی در میگو....

مقدمه
توليد جهاني آبزيان با افزايش رو به رشد به  148/5ميليون تن
در سال  2010رسيد ( .)2012 ،FAOميزان توليد ميگو در کشور از
 7462تن در سال  1382به  12698تن در سال  1392رسيد و سهم
استان خوزستان 26 ،تن در سال  82و  771تن در سال  92بوده است
(سالنامه آماری شيالت .)1392 ،بيماریهای ميگو يكي از مهمترين
عوامل محدودکننده فعاليتهای تكثير و پرورش در جهان ميباشد .از
زمان شروع صنعت تكثير و پرورش ميگو در سال  ،1970بيش از 50
کشور به توسعه اين صنعت مبادرت نموده و حجم بااليي از توليدات
آبزی در اين کشورها به ميگوهای پرورشي اختصاص يافته است .اما
بروز برخي از بيماریها باالخص بيماریهای ويروسي ،اغلب کشورها
بهويژه کشورهای آسيای جنوبشرقي را با مشكالت جدی مواجه نموده
است (افشارنسب و همكاران Valderrama .)1385 ،و )2011( Anderson
مهمترين چالشهای پرورش ميگوی سفيد غربي عبارت است از
بهداشت و بيماریها ،قيمت غذا ،قيمت جهاني ميگو ،کيفيت تخم و
پست الرو ،دسترسي به مولدين عاری از بيماری ،کنترل کيفي
محصوالت توليدی ،قيمت سوخت ،ممنوعيت استفاده از آنتيبيوتيکها
و مواد شيميايي ،موضوعهای زيستمحيطي و زيرساختارها که هرکدام
دارای تأثيرات مختلفي بر توليد ميگو دارند .ساليانه از ناحيه بيماریهای
ميگو بالغ بر  %22از ميگوی توليدی در دنيا از بين رفته که رقمي
معادل  6ميليارد دالر ساليانه به اين صنعت خسارت وارد ميشود .در
ميان بيماریهای ميگو بيماری ويروسي لكه سفيد خسارت زيادی به
مزارع پرورشي وارد نموده و پرورشدهندگان از بابت اين بيماری
خسارت سنگيني متحمل شدهاند .امروزه تالش بسياری از محققين در
راستای تقويت ميگوهای پرورشي در برابر بيماری ،معطوف به تقويت
و تحريک سيستم ايمني غيراختصاصي ميگوهاست و يكي از مهمترين
فاکتورهای مؤثر بر توانايي آبزی برای مقاومت در برابر عوامل بيماریزا
وضعيت تغذيه است .بيماریها معموالً در مواقعي که آبزی تحت تأثير
عوامل استرسزای مختلف نظير تغذيه نامناسب ميباشد شيوع پيدا
ميکنند .ازاينرو برای بهبود وضعيت سالمتي و جلوگيری از شيوع
بيماریها در فعاليتهای آبزیپروری ،جيرههای غذايي مناسب مورد

نام گروه

تيمار 1
تيمار ( 2شاهد)

مواد و روشها
اين تحقيق بهمنظور بررسي فاکتورهای ايمني (،PO،TPP ،THS
 SODو  )PODميگوهای تغذيه شده با مخمر ساکارومايسس سرويزيه
(تهيه شده از مرکز ملي فراوردههای بيولوژيک و ذخاير زيستي کشور)
در مقايسه با ميگوهای تغذيه شده بدون مخمر در مرکز تكثير ميگوی
بندر امام (ره) متعلق به اداره کل شيالت خوزستان و پژوهشكده آبزی
پروری جنوب کشور انجام شد .ميگوها در تيمار 1بهمدت  39روز با جيره
حاوی مخمر تغذيه شدند و در طول اين مدت ميزان بازماندگي و
تغييرات فاکتورهای ايمني در آنها بررسي گرديد.

جدول  :1تیماربندی میگوها مورد آزمایش
نوع تغذیه

ميگوهای تغذيه شده با  2گرم در يک کيلوگرم غذا از مخمر ساکارومايسيس سروزيه بهمدت  39روز
ميگوهای تغذيه شده با جيره غذای معمولي

نمونهگیری :جهت بررسي تغييرات شاخصهای ايمني (هموسيت کل،
ميزان پروتئين کل ،آنزيم پراکسيداز ،آنزيم سوپراکسيدديسموتاز ،آنزيم
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نياز ميباشند ( El-Bannaو  .)2009 ،Atallahاستفاده از واکسن پايدار
و مؤثر در ميگو بهدليل نداشتن سيستم ايمني خاطرهای تاکنون بهطور
کامل موفقيتآميز نبوده است ،در نتيجه استفاده از مكملهای افزودني
در جيره غذايي ميتواند منجر به رشد مطلوب آبزی و کاهش حساسيت
نسبت به عوامل بيماریزا گردد ( Lara-Floresو همكاران.)2003 ،
افزودنيهای غذايي عالوه بر تقويت سيستم ايمني با بهبود افزايش وزن
بدن و ضريب تبديل غذايي ،باعث افزايش ميزان توليد و نهايتاً سوددهي
بيشتر فعاليت آبزیپروری ميشوند ( El-Bannaو.)2009 ،Atallah
يكي از راههای افزايش ايمني ،کاربرد تحريککنندههای سيستم ايمني
غيراختصاصي نظير بتاگلوکان است که از ترکيبات سازنده ديواره سلولي
باکتریها و مخمرها ميباشد ( Tewaryو  .)2011 ،Patraمخمر
ساکاروميسس سرويزيه ،منبع مناسبي از پروتئين ،اسيدهای آمينه ضروری
و بسياری از عناصر معدني و غيرمعدني و نيز غني از ويتامينهای گروه
 Bاست ( Ebrahimو  .)2008 ،Abou-seifاين مخمر ،با توليد متابوليتهای
مختلف موجب افزايش ترشح آنزيمهای گوارشي و بهبود هضم مواد
غذايي ،تحريک سيستم ايمني ،افزايش نرخ بقا و نهايتاً افزايش رشد را
بهدنبال دارد ( Kafilzadehو همكاران2013 ،؛  Heو همكاران.)2011 ،
همچنين اثر مواد تجاری حاصل از متابوليتهای اين مخمر در آبزيان
بهصورت افزايش قدرت ايمني در مقابل بيماریها به تأييد رسيده است
( Tewaryو  .)2011 ،Patraلذا هدف از اين تحقيق بررسي اثرات
استفاده از مخمر ساکارومايسيس سروزيه ()Saccharomyces cerevisiae
بر روی سيستم ايمني ميگو ميباشد.

تعداد میگو

 50قطعه (در سه تكرار)
 50قطعه (در سه تكرار)

فنل اکسيداز) از همولنف ميگوها نمونهبرداری گرديد .نمونهگيری
بدينصورت انجام گرديد که ،يکبار در روز يک ( 14روز پس از تغذيه
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با مخمر) ،روز ( 3پس از  14روز تغذيه با مخمر) ،روز  ،9روز  18و روز 25
از هر تكرار در هر بار نمونهبرداری تعداد  3قطعه ميگو جهت اندازهگيری
فاکتورهای ايمني نمونهبرداری شد .بهمنظور همولنفگيری ،از سرنگهای
انسولين با سوزن شماره  25پر شده با  0/4ميليليتر از محلول خنک
الزوير اصالح شده (Mm glucose،27 Mm NaCl ،336 mM Na citrate
9 mM EDTA ،115و  )4.6 pHبهعنوان آنتيکواگوالنت (ضدانعقاد)
استفاده گرديد و سپس از طريق سينوس شكمي (بعد از پنجمين پای
قدم زن)  0/6ميليليتر همولنف از ميگو گرفته شد ( Redmanو ،Lightner
1995؛  Jiangو همكاران.)2004 ،
سنجش شاخصهای ایمنی :شمارش هموسيتها با استفاده از
الم هموسيتومتر انجام شد .در ابتدا  50ميكروليتر از مخلوط همولنف
و ماده ضدانعقاد با  50ميكروليتر از محلول بافر فرمالين خنثي 10
درصد بهمدت  30ثانيه مخلوط و نگه داشته شد .سپس از اين مخلوط،
 20ميكروليتر نمونه برداشته شد ،سپس در شيار  Hالم نئوبار زير المل
تخليه گرديد .در ادامه بعد از گذشت  1دقيقه شمارش هموسيتها
صورت گرفت .شمارش بدينصورت است که از  25خانه وسط  5خانه
بهصورت تصادفي شمارش شد و تعداد هموسيتها مطابق فرمول زير
محاسبه گرديد ( Kakoolakiو همكاران2010 ،؛  Jiangو همكاران:)2004 ،
ميانگين شمارش  5خانه × ( THC = L/Mix × 104 × 5سلول/ميليليتر)
اندازهگیری پروتئین پالسمای کل (TPPمیلیگرم/میلیلیتر):
برای انجام آزمايش  TPPاز سانتريفيوژ با دور  3000بهمدت  10دقيقه
استفاده گرديد .دمای سانتريفيوژ  4دجه سانتيگراد بوده و از هر تيمار
 3نمونه مخلوط ضدانعقاد و همولنف اخذ و سانتريفيوژ ميگردد .پس
از سانتريفيوژ کردن ،همولنف فاقد سلول (پالسما) جمعآوری گرديد.
در آزمايشگاه بهروش آناليز بيوشيميايي توسط دستگاه RA 1000
 Technicon Auto Analyserپروتئين پالسما بهروش اصالحي Lowry
سنجيده شده و آلبومين سرم گاو ( )BSAبهعنوان استاندارد درنظر
گرفته ميشود (.)1976 ،Bradford
سنجش میزان فعالیت آنزیم پروکسیداز :مقدار  50ميكروليتر
از محلول اصلي واکنشي ( 46( )Master reaction mixميكروليتر محلول
بافر2+ميكروليتر  2 +Fluorescent Peroxidaseميكروليتر H2O2
 )12/5MMرا در چاهک هر نمونه و کنترل مثبت ريخته و با کمک حرکت
افقي و پيپت ،بهخوبي مخلوط شد .سپس پلت چاهک در دمای 37
درجه سانتيگراد قرار داده شد و پس از  3دقيقه اندازهگيری گرديد.
برای روش رنگ سنجي ،ميزان جذب در طولموج  570نانومتر
اندازهگيری شد و برای روش فلورومتريک بهشرح زير عمل گرديد:
( FLUinitialλex=535/λem=585nmکيت تجاری شرکت)Sigma-aldrich
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میزان فعالیت سوپراکسیددیسموتاز( 20 :)SODميكرو ليتر از
محلول نمونه ،در دو ظرف و استاندارد  2ريخته شد و مقدار  20ميكرو
ليتر آب به هرکدام از بلنک  1و  3افزوده و بهخوبي مخلوط شد .بعد از
آن ،مقدار  200ميكروليتر از  WSTبه هر يک از محلولها افزوده و
مخلوط شد .در مرحله بعد ،مقدار  20ميكروليتر از محلول رقيق شده
بافر ،به هر يک از استانداردهای  2و  3اضافه و مخلوط شد .سپس
مقدار  20ميكروليتر محلول آنزيم به بالنک  1نمونه اضافه و کامالً
مخلوط گرديد (ازآنجاکه سوپراکسيد بالفاصله بعد از افزودن آنزيم آزاد
ميشود بهتراست از  multiple channel pipetteاستفاده کنيد تا از
تأخير زماني و غيرهمزماني واکنشها جلوگيری شود) .در آخر ظروف
نمونهها در دمای  37درجه سانتيگراد بهمدت  20دقيقه قرار داده شد،
ميكروپلتها در طولموج  450نانومتر را قرائت گرديد (کيت شرکت
 )Biovisionو مقدار  SODفعال (براساس درصد بازماندگي) با کمک
فرمول زير محاسبه شد:
)(Ablank1−Ablank3)−(Asample−Ablsnk2
)(Ablank1−Ablank3

=SOD Activity

سنجش میزان فعالیت آنزیم فنول اکسیداز ( :)POبرای سنجش
ميزان فعاليت آنزيم فنول اکسيداز از روش  Huangو همكاران ()2010
استفاده شد .بدينترتيب که  20ميليليتر از پالسما در چاهک
اسپكتروفتومتر بهعنوان يک نمونه ناشناخته و  20ميليليتر ماده
ضدانعقاد در چاهک ديگر بهعنوان شاهد قرار داده و پس از  1دقيقه،
 880ميليليتر محلول  L-DOPAبه هر دو چاهک اضافه شد .ميزان
جذب در طول موج  490نانومتر ،هر  10ثانيه تا  120ثانيه ثبت گرديد.
هر يک واحد فعاليت آنزيم معادل تغيير در جذب  0/001در هر دقيقه
در هر ميليليتر همولنف تعريف گرديد.
تجزیه و تحلیل آماری :جهت آناليز دادهها از آزمون آناليز واريانس
دوطرفه ( )ANOVA Two Wayاستفاده شد ،سپس وجود تفاوت
معنيدار در دادههای بهدست آمده در سطح احتمال ( )p≤0/05به
کمک پس آزمون  ،Duncanبررسي شد .تجزيه و تحليل آماری دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSS19و برای رسم نمودارها از نرمافزار Excel
 2007استفاده گرديد.

نتایج
میزان بقا :مقايسه ميزان بقا در دو تيمار تغذيه شده با مخمر
ساکارومايسيس ( )T1و تغذيه شده با جيره فاقد مخمر ( )T2نشان داد
که اين دو تيمار تفاوت معنيداری را در ميزان بقا نشان ندادند (جدول
 2و شكل.)1
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جدول :2نتایج حاصل از بررسی درصد بازماندگی میگوهای پاسفید
تیمار

روز

( T1مخمر)
( T2شاهد)

1

3

9

18

25

100±0/00a
100±0/00a

100±0/00b
100±0/00b

100±0/00b
100±0/00b

100±0/00b
100±0/00b

100±0/00b
98/33 ±0/88b

(ميانگين±خطای استاندارد) *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنيدار بين تيمارهای مختلف آزمايشي است (.)P<0/05

نتایج حاصل از تأثیر مخمر ساکارومایسیس سروزیه بر
فاکتورهای ایمنی :ميزان فاکتورهای ايمني در تيماری که مخمر
مصرف نموده و تيماری که با جيره معمولي تغذيه شده است ،در جدول
 3آمده است .براساس جدول ،ميزان کليه فاکتورهای ايمني اندازهگيری
شده ( SOD ،PO ،TPP ،THSو  )PODدر آزمايش بين تيمارهايي که

شکل :1نمودار مقایسه روند درصد بازماندگی در تیمار آزمایشی شاهد

مخمر مصرف نمودهاند ( )T1با تيمارهايي که مخمر مصرف نكردهاند
( )T2دارای اختالف معنيدار ميباشد (.)P<0/05

و مخمر
جدول :3نتایج حاصل از بررسی تأثیر مخمر ساکارومایسیس سروزیه بر فاکتورهای ایمنی میگوهای پاسفید
تیمار ( 1مخمر)
فاکتورهای ایمنی

روز

1

3
24/58± 1/23 a
38/07±0/76a
6/09±0/02ab
1053/33±4/50a
399/00±2/08a

هموسيت ()×105cell/ml
پروتئين کل ()mg/ml
آنزيم پروکسيداز ()nmol/min-1ml-1
سوپراکسيدديسموتاز ()Activity Uml-1
آنزيم فنول اکسيداز ()U min-1ml-1

a

24/29 ± 0/61
37/65±0/15a
6/02±0/03a
996/55±1/69a
393/42±2/19a

هموسيت()×105cell/ml
پروتئين کل()mg/ml
-1
آنزيم پروکسيداز ()nmol/min ml-1
سوپراکسيدديسموتاز ()Activity Uml-1
آنزيم فنول اکسيداز ()U min-1ml-1

19/53±0/13a
33/70±0/20a
5/90±0/02a
503/97±2/91a
386/55±0/79a

9

25

18

45/90±2/07
53/77±2/69b
6/19±0/02b
1576/67±181/14b
446/00±2/31b

58/63±3/48
67/57±0/28c
6/37±0/05c
1866/67±120/19b
495/67±2/03c

112/21±1/96
76/50±2/10d
6/75±0/09d
2373/33±93/33c
577/00±3/61d

19/17±0/32
34/35±0/85a
5/80±0/28a
495/00±15/00a
381/33±23/92a

19/62±0/58
33/20±1/60a
5/69±0/42a
499/50±21/50a
374/00±9/64a

19/00±0/86
36/10±2/80a
5/80±0/35a
496/00±5/00a
419/33±66/23a

b

c

d

تیمار ( 2شاهد)
19/79±0/97a
33/95±2/65a
5/74±0/21a
510/00±32/15a
390/00±1/73a

a

a

a

(ميانگين ±خطای استاندارد) *حروف متفاوت در هر رديف نشانه وجود اختالف معنيدار بين روزهای مختلف آزمايشي است (.)P<0/05

میزان هموسیت کل ( :)THCميزان هموسيت کل در تيمار 1
(تيماری که مخمر مصرف نموده) در مقايسه با تيماری که جيره معمولي
دريافت کرده است (تيمار  )2افزايش معنيدار داشته ( )P<0/05و ميانگين
اين تعداد از  24/29سلول/ميليليتر در روز يک در تيمار تغذيه شده با
مخمر به  112/21سلول/ميليليتر در روز  25افزايش يافته است (شكل
.)2
شکل :2نمودار مقایسه تعداد (میانگین±خطای استاندارد) و روند
هموسیت کل در تیمار آزمایشی شاهد و مخمر
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میزان پروتئین پالسما ( :)TPPميزان پروتئينهای موجود در
همولنف در روزهای نمونهبرداری شده در تيمار  ( T1تيماری که مخمر
مصرف نموده) بيشتر از تيمار ( T2تيماری که جيره معمولي دريافت
کرده است) بوده و اين اختالف معنيدار است (شكل .)P<0/05( )3

شکل  :5نمودار مقایسه میزان (میانگین±خطای استاندارد) و روند
سوپراکسیددیسموتاز در تیمار آزمایشی شاهد و مخمر

آنزیم فنل اکسیداز ( :)POميزان اين آنزيم که در فعاليت سيستم
 proPOايجاد ميگردد نقش مهمي در دفع پاتوژنها دارد .ميزان
در تيمار  T1در مقايسه با تيمار  ( T2تيماری که مخمر دريافت نكرده
است) در اين آزمايش بيشتر بوده و اين اختالف معنيدار است ()P<0/05
(شكل .)6
PO

شکل  :3نمودار مقایسه میزان (میانگین±خطای استاندارد) و روند
پروتئین کل در تیمار آزمایشی شاهد و مخمر
میزان آنزیم پراکسیداز ( :)PODنتايج نشان دادکه ميزان POD

در تيمار  T1در مقايسه با تيمار  T2بيشتر بوده و اين اختالف معنيدار
است (شكل .)P<0/05( )4

شکل  :6نمودار مقایسه میزان (میانگین±خطای استاندارد) و روند
آنزیم فنول اکسیداز در تیمار آزمایشی شاهد و مخمر
شکل  :4نمودار مقایسه میزان (میانگین±خطای استاندارد) و روند
پراکسیداز در تیمار آزمایشی شاهد و مخمر

میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ( :)SODاين آنزيم نقش
مهمي در فعاليتهای حياتي ميگو و حذف راديكالهای آزاد بازی ميکند
و ميزان و روند آن در اين آزمايش در تيمار  T1که مخمر مصرف نمودهاند
با تيمار  T2اختالف معنيداری داشته ( )P<0/05و بيشتر ميباشد
(شكل .)5

بحث
هموسيت در ميگوها نقش مهمي در ايمني ميگو داشته و ميزان
هموسيت در گردش خون ميگو يكي از فاکتورهای تعيينکننده در
سالمتي ميگوها ميباشد .سلولهای لنفاوی کل و تغييرات آنها يكي
از شاخصهای مهم در استفاده از محرکهای سيستم ايمني در ميگو
ميباشد ( Wangو  .)2006 ،Chenهمچنين ميزان توليد سلولهای
لنفاوی ميگو در برابر تغييرات محيطي و يا استری تغيير ميکند
( Kumarو همكاران .)2008 ،در مطالعه انجام شده ميزان  THCبعد
از تغذيه با مخمر ساکارومايسس سروزيه ،بهطور معنيداری افزايش
يافته ،بهطوریکه بيشترين ميزان  T1در روز  25ثبت گرديد .اين
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آهنگرزاده و همکاران

بررسی اثر مخمر ساکارومایسیس سروزیه بهعنوان محرک سیستم ایمنی در میگو....

يافته به اين معني است که اين مخمر توانسته موجب تحريک بافتهای
توليدکننده سلولهای لنفاوی در ميگو شده و موجب افزايش سلولهای
لنفاوی ميگو گردد .ميگوهايي که از طريق غذا ميزان ليپو پليساکاريد
( ،)LPSبتا  3-1گلوکان و پپيتدوگليكان بهصورت انفرادی و يا ترکيبي
به آنها رسد از طريق پروتئينهای الگويي شناسايي ( )PRPو يا
گيرندههای سطحي موجب شناسايي الگوهای شناسايي پاتوژنها شده
و با ايجاد يک کمپلكس توانايي افزايش ميزان سلولهای لنفاوی و يا
فعاليتهای ميتوزی در بافتهای خونساز (هماتوپويتيک) را موجب
ميگردند ( Chenو همكاران.) 2014 ،
ميزان پروتئين کل پالسما ( )TPPنيز شبيه هموسيت کل
( )THCيكي از فاکتورهای تعيينکننده سالمتي ميگوها بوده و با تغيير
سالمتي ميگو تغيير ميکند ( Yoganandhanو همكاران .)2003 b ،در
مطالعه حاضر بيشترين ميزان  TPPدر مقايسه بين تيمار  T1و تيمار
 T2در تيمار  T1ثبت گرديد و ميزان آن از  37/65±0/15در روز اول
به  76/5±2/1ميليگرم/ميليليتر در روز  25رسيد که در کل روزهای
نمونهبرداری اين فاکتور در تيمار T1بيشتر  T2بوده است .يافته حاضر
با نتايج مطالعه  Subramanianو  )2013( Philipهمخواني داشته که
عنوان ميکنند ،ميزان آنزيمهای آلكالين فسفاتاز ،همچنين فاکتورهای
ايمني  TPPو  THCدر ميگوهای تغذيهشده با بتا گلوکان افزايش و اين
فاکتورها بقا بيشتری در ميگو را بهدنبال دارند.
فاکتور مؤثر ديگر آنزيم پراکسيداز ( )PODموجود در پالسما بوده
که بهشدت به مولكولهای راديكال آزاد اکسيژن ( ROS= Reactive
 )oxygen speciesارتباط داشته و در زمان فاگوسيتوز يكي از مهمترين
واکنشهای دفاعي در برابر هجوم پارتيكلهای خارجي ميباشد ( Le
 Moullacو  POD .)2000 ،Haffnerنقش بسيار مهمي در مسموميت
ناشي از اکسيژن و دفاع ايمني در ميگو دارد ( Liuو همكاران.)2000 ،
در مطالعه حاضر ميزان  PODدر زمان مصرف ميگوها با جيره حاوی
مخمر ساکارومايسيس سروزيه از طريق تشكيل  ROSو توليد ،DO
توليد باالئي از  PODنمودند .اين نتايج با نتايج حاصل از  Linو همكاران
( )2011و  Wen-yingو همكاران ( ،)2007همخواني دارد Lin .و
همكاران ( ،)2011مشخص نمودند  1ميليگرم/ميليليتر بتاگلوکان
موجب تحريک  6آنزيم شامل  ALP ،SOD ،PODو  POميگردد .يكي
از آنزيمهای مؤثر ديگر در واکنشهای دفاعي ميگوها آنزيم سوپراکسيداز
ديسموتاز ( )SODبوده که بهطور وسيعي در بافتهای هوازی و
غيرهوازی پديد ميآيد .اين آنزيم نيز در بررسي سالمتي ميگوها مورد
ارزيابي قرار ميگيرد .در مطالعه حاضر ميزان  SODدر تيمار تغذيه
شده با مخمر از  996/55±1/69در روز اول نمونهگيری بعد از  14روز
تغذيه با جيره حاوی مخمر به  2373±93/33واحد/ميليليتر در روز
 25پس از تغذيه با مخمر رسيد و اين ميزان از گروه شاهد بيشتر بوده
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و همچنين در گروه شاهد روند افزايشي مشاهده نشد  Pachecoو
همكاران ( )2011نشان دادند ،ميگوهای تغذيهشده با بتا  1و  3گلوکان،
ويتامين  Eو بتاکاروتن نشاندهنده يک افزايش معنيداری در ميزان
 SODدر هپاتوپانكراس و عضالت بعد از  12ساعت و  24ساعت بوده
است .نتايج تحقيق  Pachecoو همكاران ( )2011و  Changو همكاران
( )2003با نتايج حاصل از تحقيق حاضر همخواني داشته و نشان
ميدهد که مصرف محرکهای سيستم ايمني موجب افزايش  SODدر
ميگوی ببری سياه شده است.
آنزيم ديگری که در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفت ،آنزيم
فنلاکسيداز ( )POميباشد .سيستم پروفنلاکسيداز ( )proPOيكي از
اجزا سيستم دفاعي ميگو ميباشد .اين سيستم باالخص در شناسايي
اجزا غيرخودی نقش بسيار اساسي دارد (.)2002 ،Van de Braak
فعالشدن اين آنزيم توسط تعداد زيادی از تحريککنندههای
سيستم ايمني شامل پپتيدوگليكان ( Cereniusو ،)2004 ،Söderhäll
بتاگلوکان ( Cereniusو 2004 ،Söderhäll؛  Baiو همكاران )2014 ،و
ليپوپليساکاريد ( Lorenzoو همكاران1999 ،؛  Takahashiو همكاران،
 )2000انجام ميگيرد .در مطالعه حاضر نيز بهعلت مصرف مخمر
ساکارومايسس سروزيه در جيره غذايي ميگوها اين فعالسازی اتفاق
افتاده است و يک افزايش معنيداری ،بين تيمار تغذيه شده با مخمر و
تيمار شاهد مشاهده ميشود .همچنين در مقايسه بين روزهای
نمونهگيری شده در تيمار تغذيه شده با مخمر يک روند افزايشي در
ميزان  POکامالً مشهود است.
بهطورکلي با توجه به اين که در ميگوها سيستم ايمني دارای
سلولهای خاطرهای نيستند بايستي ترکيبات محرک و يا مسدود
کننده گيرندههای ويروسي در سلولهای بدن ميگو بهصورت مداوم در
اختيار ميگو قرار گيرند و مخمر مورد نظر بهدليل سهل الوصول بودن
و اثرات مثبت در افزايش سيستم ايمني يكي از روشهای ايمن و
بيضرر برای ميگو و محيط زيست بوده و ميتوان بهراحتي و از طريق
خوراک در اختيار ميگوها قرار داد.
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