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بر نرخ  Lactococcus lactis و  Pediococcus acidilacticiهاي مقایسه تاثیر پروبیوتیک
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  چکیده

بر نرخ بازماندگی و برخی  Lactococcus lactisو  Pediococcus acidilactici هايتأثیر پروبیوتیک

رزیـابی گردیـد.   ماهـه ا  3ي پـرورش  در یـک دوره ) L. vannamei( میگوي وانـامی  فاکتورهاي ایمنی

تیمارهـاي   ها درپروبیوتیک بود کهتیمار الکتوکوکوس  و شامل تیمار شاهد، تیمار پدیوکوکوس هاتیمار

نتـایج نشـان داد کـه اسـتفاده از      .اسـتفاده شـد.    جیـره غـذایی  در  9بـه تـوان    10بـا دوز   پروبیوتیکی،

در تیمار پدیوکوکوس و پس از آن  باعث افزایش نرخ بازماندگی گردید که بیشترین میزان هاپروبیوتیک

هـا مشـاهده   بهترین عملکرد ایمنی در تیمارهاي تغذیه شده با پروبیوتیک ).≥05/0P( الکتوکوکوس بود

میـزان پـرتئین تـام و گلوبـولین همولنـف در تیمارهـاي پروبیـوتیکی داراي        اکسیداز، فعالیت فنولشد، 

اي بر فعالیـت  که داراي تاثیر قابل مالحظه در حالی ،)≥05/0P(داري با تیمار شاهد بودند اختالف معنی

بهترین عملکـرد را در افـزایش پاسـخ    پدیوکوکوس در مجموع پروبیوتیک ).≤05/0P(لیزوزیم نداشت 

 هاي ایمنی و نرخ بازماندگی میگو نشان داد. 
  

کتورهـاي  ، نـرخ بازمانـدگی، فا   Pediococcus acidilactici  ،Lactococcus lactis کلید واژگان:

  ایمنی، میگوي وانامی
 

  مقدمه

مشکالتی مانند بروز  باوجودتولید جهانی میگوي پرورشی، 

هاي هاي مختلف و نوسانات قیمت جهانی طی سال بیماري

روندي صعودي داشته و با توجه به گـزارش فـائو از    ،اخیر

میلیون  1/4، به بیش از 1995هزار تن در سال  850حدود 

سـه گونـه    2000یده است. تـا سـال   رس 2013تن در سال 

 هــاي میگــوي ببــري ســیاه عمــده پرورشــی شــامل گونــه

)Penaeus monodon( میگوي چینـی ، )Fenneropenaeus 
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chinensis ( ــوي ــامیو میگ ــتاز  ،)L. vannamei( وان پیش

هاي پرورشـی   درصد گونه 78هاي پرورشی بودند که  گونه

میگـوي   هـاي  گونـه  2000شدند. از سـال   می دنیا را شامل

وانـامی    یافـت و بـا رویکـردي نـو، گونـه      تغییـر  پرورشی

) 2013طبـق آمـار فـائو (   شـد.   نـامبرده  گونهدو جایگزین 

میلیـون   3/3با بیش از  2013در سال  وانامیگونه پرورش 

 Ctenopharyngodonهاي کپور علفخوار ( پس از گونهتن 

idellusاي ( رهقـ )، کپور نHypophthalmichthys molitrix( ،

ــور ــل  )، صـــدفCyprinus carpioمعمـــولی ( کپـ مانیـ

)Ruditapes philippinarum و تیالپیــــــاي نیــــــل (

)Oreochromis niloticus ( ــه ــه رتب ــمب ــه شش ــاي  گون ه

 است. رسیده  پرورشی جهان

 امـا  اسـت،  آور سـود  گـذاري  سرمایه یک میگو پرورش

 به متعددي مالحظات و مسائل توسط آن اقتصادي پتانسیل

 و رشـد  مـانع  تـوجهی  قابـل  طور هب ه شده کهکشید چالش

 معمـوالً  .)Lazado et al., 2015( پایدار شـده اسـت   توسعه

 تـرین عوامـل   مهـم  از ویروسـی  و باکتریـایی  هـاي  بیماري

 استفاده در گذشته .هستند میگو پرورش موفق محدودکننده

 کنتـرل  و جلـوگیري  براي مرسوم راهبردي ،بیوتیک آنتی از

انجـام   رویـه  بـی صـورت   به این عمل که بود بیماري شیوع

 برخــی در پیشـگیرانه  اســتانداردهاي وجـود  و بــا شـد  مـی 

 .)Mohapatra et al., 2013دارد ( ادامـه  همچنـان  کشـورها 

 دارویـی و  مقاومـت  افـزایش  ها، نگرانی ترین بزرگ از یکی

 در) MAR( مختلـف  هـاي  بیوتیـک  آنتـی  برابـر  در مقاومت

 اثربخشی کاهش و مقاومت تقالان به منجر که ها بود باکتري

 حضـور  ایـن،  بـر  عـالوه  .دشـ  مـی  یبیوتیک آنتیهاي  درمان

 خطـر  هاي پرورشـی یـک   حوضچه در بیوتیکی آنتی بقایاي

 تـداوم ایـن   دنبـال  به .شد می محسوب محیطی زیست جدي

 عنـوان  بـه  هـا  بیوتیک آنتی از حد از بیش استفاده ها، نگرانی

 در و یافـت  کـاهش  گومی پرورش در بیماري کنترل عوامل

 شـد تـالش  شـدت   بـه  جـایگزین  هـاي  راهبـرد  جستجوي

)Lazado et al., 2015.(   

 توسـعه  براي را راه جایگزین، هاي روش جستجو براي

 در جهـت ثر ؤمـ  عـاملی  عنوان به ها پروبیوتیک از استفاده و

 .کـرد  همـوار  پـروري  آبزي در مدیریت بهداشت و سالمت

وبی زنده، مرده و یا ترکیبـی  هاي میکر سلولها،  پروبیوتیک

کـه از طریـق غـذا یـا آب محـیط       از آنها هستند که زمـانی 

د بـا ارتقـا در وضـعیت    شـون  مـی پرورش وارد بدن آبـزي  

سالمت، عملکرد رشد، مصرف بهینه غذا، مقاومت در برابر 

زا یـا تـوان عمـومی بـدن،      بیماري، پاسخ به عوامل استرس

وامل مذکور از طریق شود که ع موجب بهره بردن میزبان می

بهبود تعادل میکروبی میزبان و یا تعـادل میکروبـی محـیط    

 روند به توجه با). Merrifield et al., 2010آید ( دست می هب

مصـرف   زیست، محیط با سازگار پروري جدید توسعه آبزي

گزارش  متعدد با نتایج سودمندي که در مقاالت پروبیوتیک

 van Haiگرفـت (  قرار مورد استقبال عتسر بهشده است، 

and Fotedar, 2010; Lazado and Caipang, 2014 .(   

تولیـد مـواد   ها با تحریـک سیسـتم ایمنـی،     پروبیوتیک

زا، اشـغال   کننده از رشـد و تکثیـر عوامـل بیمـاري     ممانعت

باعـث  زا،  سطوح روده و ممانعت از استقرار عوامل بیماري

 هنتیجـ در  وزا  افزایش مقاومت به عوامل نامساعد و بیماري

 اول وهله در ها پروبیوتیک. دشون ارتقاي نرخ بازماندگی می

 گرفته نظر میگو در پرورش در بیماري کنترل عامل عنوان به

کـه   ثابـت شـده اسـت    کنترل بیمـاري،  زمینه در .شدند می

 تکثیـر  و رشـد  مهـار  بـه  قادر مستقیم طور بهها  پروبیوتیک

 عوامل میکروبی سلطت تحریک همچنین و زا بیماري عوامل

 Lazado andد (شـون  ها مـی آن تکثیر و بدن میزبان در مفید

Caipang, 2014.(   

ي مطالعات پرور آبزي ها در استفاده از پروبیوتیک بارةدر

هـا در   مثبـت ایـن محـرك    هايثیرأکه ت انجام شدهفراوانی 
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میگوهاي پرورشـی بـا افـزایش نـرخ بازمانـدگی، فعالیـت       

هاي ایمنی اثبات شـده اسـت    شاخص اکسیداز و سایر فنول

)Liu et al., 2009; Xia et al., 2013; Lazado and 

Caipang, 2014; Lazado et al., 2015; Sánchez-Ortiz et 

al., 2015.( هرچند McIntosh ) پـس از  ) 2000و همکاران

روزه مصرف جیره غذایی حاوي پروبیوتیک،  94یک دوره 

ي هـا  شـاخص زماندگی و سایر ي را در نرخ بامعنادارثیر أت

 رو از ایـن . نددر میگوي وانامی مشاهده نکرد رشد و ایمنی

 مـزارع در  هـا  کـارایی پروبیوتیـک   تأییـد  رسـد،  به نظر مـی 

 با توجـه بـه  دارد.  يبررسی بیشترموجود، نیاز به  پرورشی

ـ  مین پـروتئین غـذایی و  اهمیت پرورش میگـو در تـأ    ریثأت

ایمنـی و  از طریق افزایش  هاي غذایی بر بازده تولید مکمل

تولیـد  منظور امکـان افـزایش    ، این تحقیق بهنرخ بازماندگی

  د.شانجام  در استخرهاي خاکی میگو

 

 ها مواد و روش

این تحقیق در مرکز توسعه : برداري منطقه مطالعه و نمونه

بده آبـادان از پایـان جیـره    وئآبزیان دریایی شهید کیانی چ

انجام شـد.   1392ر تابستان کور تا انتهاي دوره پرورش د

هکتاري با تـراکم و شـرایط    5/0استخر  3بدین منظور از 

الروهـا از   نگهداري تقریباً یکسان استفاده گردیـد. پسـت  

الرو  آبادان فراهم شدند. پستبده وئچمرکز تکثیر میگوي 

الرو در متر مربع به  پست 300) با تراکم PL20روزه ( 20

روز از  100ه در حـدود  استخرها معرفی شدند. کـل دور 

ـ انتهاي جیره کور تـا زمـان صـید بـود. منبـع       ، آبمین أت

  . بودشیر  رودخانه بهمن

  طراحی شد.تکرار  3و تیمار  3 در این آزمایش

شاهد که از جیره غذایی بدون افـزودن   :)T.1( 1تیمار 

 د. شمکمل پروبیوتیکی در طول دوره استفاده 

 Pediococcus acidilactici): پروبیوتیـک  T.2( 2تیمار 

 Lallemand Animalاز شـرکت (  Bactocellبا نام تجـاري 

Nutrition S.A., Blagnac, France (  ــزان ــد. می ــه ش تهی

 cfuواحد تشـکیل کلـونی در گـرم (    1×1010غلظت اولیه 

g−1 .بود (  

بـومی   Lactococcus lactis): پروبیوتیک T.3( 3تیمار 

 Acipenserبـرون ( قره این باکتري از روده ماهی .ایران بود

persicus ــایش) اســتخراج ــق آزم ــف  و از طری ــاي مختل ه

، تحمـل نسـبت بـه صـفرا، ارزیـابی      pH تحمل نسبت بـه (

ــت مولکــولی)  ــین هوی ــت آنتاگونیســتی و تعی ــوان  فعالی ت

  .)Soltani et al., 2013( شدید أیتاش  پروبیوتیکی

و افـزودن آن بـه    L. lactis  سـازي بـاکتري   آمـاده  براي

ها در محیط آبگوشت کشت  باکتري اختصار بهي میگو، غذا

ها با سانتریفوژ جداسـازي   رشد، باکتري شدند. پس از داده 

شـماره   ۀو سوسپانسیونی معادل لول ندگردید شو و و شست

-1فارلند ( مک 4
CFU ml 109×1 و با این غلظت  شد ) تهیه

غلظـت   با توجه بـه همچنین گردید.  به هر گرم غذا اسپري 

واحـد تشـکیل کلـونی در     P. acidilactici )1010×1 لیـه او

که یک گرم در کیلـوگرم   پیشینهاي  و براساس یافته )گرم

پروبیوتیک (به شکل پودر) داراي غلظـت نهـایی برابـر بـا     

کلونی پدیوکوکوس در هـر گـرم جیـره     7/9 ± 1/1 ×106

مـورد نظـر   ، غلظـت  )Castex et al., 2006غـذایی بـود (  

 1×109(در غذا  شده کوکوس تیمار بررسیپدیو پروبیوتیک

در محیط کشت  P. acidilacticiبا شمارش کلونی در گرم) 

MRS  ـ هـاي سـریالی    رقـت  تهیهبا و  بـراي دسـت آمـد.    هب

ــاکتري ــداد ب ــان از تع ــذا،   اطمین ــده موجــود در غ ــاي زن ه

برداري و شـمارش باکتریـایی غـذاي حاصـل انجـام       نمونه

فقـط سـرم فیزیولـوژي     گردید. بر روي غذاي گروه شاهد 

ها بـا   ها، پلت پس از افزودن پروبیوتیکاستریل اسپري شد. 

جلوگیري از حل  برايحامل  عنوان بهدرصد روغن ماهی  2

 Castex et( پوشانده شدندبرده در آب،  شدن سریع مواد نام

al., 2009(  .  
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نـرخ   هدر پایـان دور : و ایمنی بررسی نرخ بازماندگی

-Salas( راساس رابطه زیر محاسبه شـد بازماندگی میگوها ب

Leiton et al., 2010(:  

   )SR( درصد میزان بقا

Survival rate = (Nt/N0) × 100  
Nt ها در انتهاي دوره آزمایش = تعداد نمونه  

N0 ها در ابتداي دوره آزمایش = تعداد نمونه. 

بر سیستم ایمنی، ابتدا  ها منظور ارزیابی اثر پروبیوتیک به

در پایان دوره صـد روزه  مولنف بود. بدین منظور نیاز به ه

جلـوگیري   برايقطعه میگو خارج و  30پرورش، همولنف 

مـول   میلـی  27( کواگوالتنـت  از لخته شدن با محلول آنتـی 

مول گلوکز  میلی NaCl ،115 مول میلی 336سیترات سدیم، 

درجـــه  8و دمـــاي  pH=7بـــا  EDTAمـــول  میلـــی 9و 

 ,.Li et al( ) ترکیب شـدند v/v( 2: 1به نسبت گراد)  سانتی

مـدت   گراد بـه  درجه سانتی 4. این مخلوط در دماي )2009

ــه در دور  15 ــد ( g ×300دقیق ــانتریفیوژ گردی -Vargasس

Albores et al., 1993 پس از سانتریفیوژ، الیه رویی جدا .(

 درجه -20 هاي سرمی در دماي انجام آزمایش برايشده و 

میـزان لیـزوزیم همولنـف،     سپس .گراد نگهداري شد سانتی

ــت     ــز فعالی ــرم و نی ــولین س ــل و گلوب ــروتئین ک ــزان پ می

  گیري گردید.  اکسیداز اندازه فنول

گیري میزان فعالیت لیـزوزیم سـرم از روش    براي اندازه

 Nayak) و Ellis )1990 از ســويســنجی کــه   کــدورت

 15 د. بـدین منظـور،  شفاده ) توصیه شده است، است2010(

 2/0میکرولیتر از سوسپانسـیون   135ولنف با میکرولیتر هم

 Micrococcus lysodeikticus لیتر باکتري گرم در میلی میلی

No. 4698ATCC  )Sigma(   بـا نــام علمــی جدیــد)M. 

luteus ( 02/0در بافر ) 8/5موالر سدیم سیترات =pH در (

 اي االیـزا مخلـوط   خانـه  96هاي میکروپلیـت تخـت    گوده

هاي صـفر   در دماي اتاق در زمان گردید و جذب نوري آن

نـانومتر   450سازي در طول موج  از مخلوط پسدقیقه  6و 

. میزان فعالیت لیزوزیم سـرم بـا توجـه بـه     گیري شد اندازه

مرغ سـیگما   منحنی استاندارد مربوط به لیزوزیم سفیده تخم

  ).Nayak et al., 2008تعیین گردید (

 مکارانهو Nayak  کل براساس روش غلظت گلوبولین

ابتـدا پـروتئین تـام و     اختصـار  بـه گیري شد.  ) اندازه2008(

آلبومین پالسما با استفاده از کیت شرکت پـارس آزمـون و   

ساخت کشـور اتـریش    Eurolyserدستگاه اتوآناالیزر مدل 

گیري شد. میزان ایمونوگلوبولین تـام سـرم از تفریـق     اندازه

  . گردید میزان آلبومین از پروتئین تام پالسما محاسبه

 با استفاده از اسپکتروفتومتر با تشکیل اکسیداز فنول فعالیت

-Lسوبســترا اکسیداسـیون  پـس از ،  DOPA-chromeرنگدانـه 

DOPA  (Sigma)  .بافر کاکودیالت  در این روش ازتعیین شد

)CAC( و ) درصد)  1آنزیم محرك تریپسین(Sigma)   اسـتفاده

نانومتر خوانـده   490میزان جذب در طول موج در انتها و شد 

دقیقــه  10و  5، 0پــس از  DOPA-chromeتشــکیل شــد. 

تغییـر در   معـادل  فعالیت آنزیمـی  از . هر واحدگیري شد اندازه

 35پــروتئین در دمــاي  از گــرم جذب/دقیقــه/میلی در 0001/0

. هـر  )Söderhäll and Hall, 1984گـراد اسـت (   سـانتی   درجـه 

  تکرار انجام شد. 3آزمایش در 

ها براساس  داده: ها و آنالیز آماري حلیل دادهتجزیه و ت

تجزیه و تحلیـل   برايمیانگین و خطاي استاندارد بیان شد. 

 SPPSافـزار   ها از روش آنالیز واریانس یک طرفـه نـرم   داده

بـودن   معنـادار استفاده شد. براي بررسـی   21نسخه شماره 

ها از پس آزمون دانکن استفاده شد. در تمام  تفاوت میانگین

در نظـر گرفتـه    >05/0pهـا   دار آزمـون  اها سطح معن ررسیب

 Excelافزار  شد. همچنین ترسیم نمودارها نیز در فضاي نرم 

  .) انجام گرفت2007(نسخه 

  نتایج
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میگوهـاي وانـامی در    نرخ بازمانـدگی در : نرخ بازماندگی

د. بیشــترین نــرخ بقــا در تیمــار شــمحاســبه  انتهــاي دوره

، دسـت آمـد   الکتوکوکوس بـه  پدیوکوکوس و پس از تیمار

 معنـادار ي که نسبت به تیمار شـاهد داراي اخـتالف   طور به

ازده را بهترین ب . در این میان پروبیوتیک پدیوکوکوسبودند

نـرخ بازمانـدگی میگوهـاي     1شـکل  نشان داده اسـت. در  

  ارائه شده است. در تیمارهاي مختلف وانامی 

  

 
 

) و T1 ،(Pediococcus acidilactici )T2شاهد (در تیمارهاي  )L. vannamei( میگوهاي وانامی نرخ بازماندگی 1شکل 

Lactococcus lactis )T3(  تابستان)1392.( 
 ).p>05/0( استدر بین تیمارها  معنادارتفاوت  ةدهند حروف غیرهمنام، نشان*

  

در انتهـاي دوره، فعالیـت لیـزوزیم    : فاکتورهاي ایمنی

اساس نتایج، حاسبه شد. بردر تیمارهاي مختلف مهمولنف 

د. شي مشاهده نمعناداربین تیمارها از لحاظ آماري اختالف 

 هـا  حاضر استفاده از پروبیوتیـک  که در بررسی گفتنی است

قابـل تـوجهی بـر     تـأثیر در جیره غذایی میگوهاي وانـامی  

فعالیت لیزوزیم سرم میگوي وانامی نداشته است، هر چنـد  

سایر تیمارها اندکی افزایش در تیمار پدیوکوکوس نسبت به 

 1. در جــدول )�05/0p( فعالیــت لیــزوزیم مشــاهده شــد

میانگین فعالیت لیزوزیم سرم در تیمارهاي مختلف آزمایش 

  ارائه شده است. 
  

شاهد در تیمارهاي  )L. vannamei( لیتر) همولنف میگوهاي وانامی در میلی واحدفعالیت لیزوزیم ( )SD Means±میانگین ( 1جدول 

)T1 ،(Pediococcus acidilactici )T2 و (Lactococcus lactis )T3 1392) (تابستان.(  

  تیمار شاهد

)T.1(  

 تیمار پدیوکوکوس

)T.2(  

 تیمار الکتوکوکوس

)T.3(  
a4/1±20  a5/1±2/20  a9/0±5/20  

 ).p>05/0( استدر بین تیمارها  معنادارتفاوت  ةدهند حروف غیرهمنام، نشان*

ـ  مقدار پـروتئین  ام همولنـف تیمارهـاي پـدیوکوکوس و    ت

ــتالف   ــاري داراي اخ ــاظ آم ــوس از لح ــادارالکتوکوک در  معن

بیشـترین  ي کـه  طـور  بـه )، >05/0p(مقایسه با تیمار شاهد بود 

ــار الکتوکوکـــوس (  ) 8/5 ± 03/0مقـــدار پـــروتئین در تیمـ

    گیري شد. اندازه
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نتایج مربوط به مقایسه میزان پروتئین و گلوبولین همولنف 

آورده شــده اســت.  2 شــکلدر  شــده یمارهــاي بررســیدر ت

طور که مشخص است، بیشترین میـزان گلبـولین تـام در     همان

دسـت   تیمار پدیوکوکوس و پس از آن تیمار الکتوکوکوس بـه 

  .  )>05/0p(با تیمار شاهد بودند  معنادارکه داراي اختالف آمد 

 

  
 

 T1 ،(Pediococcusشاهد ( تیمارهايدر  )L. vannamei( میگوي وانامی درگلوبولین و  پروتئین تام )SD Means±(مقایسه  2شکل 

acidilactici )T2 و (Lactococcus lactis )T3 1392) (تابستان.(  

  ر تیمار است.براي همیزان گلوبولین همولنف در  معنادارتفاوت  ةدهند میزان پروتئین تام در بین تیمارها و حروف بزرگ نشان تفاوت در ةدهند حروف کوچک نشان

 

در اکسـیداز   فعالیـت آنـزیم فنـول   نتایج میـزان   3شکل 

دهــد.  هــاي تغذیــه شــده پروبیــوتیکی را نشــان مــی گــروه

اکسـیداز    فعالیت آنزیم فنـول شود  گونه که مشاهده می همان

انـد، در مقایسـه بـا     دریافت کرده  تیمارهایی که پروبیوتیک

که  يطور به، )>05/0p(است گروه کنترل افزایش نشان داده 

 .گیـري شـد   در تیمار پدیوکوکوس بیشترین فعالیت انـدازه 

پــس از آن تیمــار الکتوکوکــوس بــود، هــر چنــد از تیمــار 

  .)>05/0p(پدیوکوکوس فعالیت کمتري نشان داده است 

  

  
 T1 ،(Pediococcus acidilacticiشاهد ( تیمارهاي در )L. vannamei( اکسیداز در میگوي وانامی میزان فعالیت آنزیم فنول 3شکل 

)T2 و (Lactococcus lactis )T3 1392) (تابستان.(  

  ).p>05/0( استدر بین تیمارها  معنادارتفاوت  ةدهند حروف غیرهمنام، نشان
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  بحث 

رسـانند.   سود می مختلف به میزبان هاي راهاز  ها پروبیوتیک

 بازدارنـده  مـواد  تولید به قادر مفید هاي میکروارگانیسم این

 باکتریـایی  هاي پاتوژن به مستقیم طور به تواند می که ستنده

ــیب  ویروســی و ــاندبآس  ).Iyapparaj et al., 2013( رس

 مصـرف  از پس زا بیماري حفاظت از میزبان در برابر عوامل

 زا بیمـاري  عوامل مستقیم از طریق مهار تواند می پروبیوتیک

 بـدن  یایمنـ  سیسـتم  تنظیم در ها پروبیوتیک قابلیت به یا و

  ).Fu et al., 2011مرتبط باشد ( میگو

توان به اثر مثبت آنها در  می ها فواید پروبیوتیک از جمله

 Wang andد (کرارتقاي سالمت و بهبود بقاي میزبان اشاره 

Chen, 2006 .(بقاي  افزایشباعث  ها پروبیوتیک استفاده از

زا در شـرایط   رقابتی عوامل بیماري حذف میگوها از طریق

توانند از طریق محـدود   ها می پروبیوتیک شوند. ورش میپر

ــاکتري  ــردن ب ــد     ک ــاتی مانن ــد ترکیب ــا تولی ــر ب ــاي مض ه

ها، پروتئازها، هیدروژن  ها، سیدروفرها، لیزوزیم باکتریوسین

هاي  سازي باکتري پراکسیدها و جلوگیري از اتصال و کلونی

مضر در روده، رقابت جهت مصرف مواد مغذي و ارتقـاي  

تحریــک سیســتم ایمنــی  ۀوســیل ایمنــی آبــزي بــه سیســتم

ویروسی قادر به افزایش بقـاي   غیراختصاصی و فعالیت ضد

در بررسـی  ). Saurabh and Sahoo 2008آبزیـان باشـند (  

انجام شده نرخ بازمانـدگی در انتهـاي دوره در تیمارهـاي    

پروبیوتیکی (بیشترین بازمانـدگی در تیمـار پـدیوکوکوس)    

 نـرخ  ي نسبت به تیمار شاهد بودند.ارمعنادداراي اختالف 

تیمار شاهد،  به نسبت پروبیوتیکی باالتر در تیمارهاي بقاي

 وسـیلۀ  بـه  میگـو  ایمنی سیستم يممکن است به علت ارتقا

ــک ــد پروبیوتی ــا باش ــزایش. ه ــین اف ــدگی در همچن  بازمان

 ترکیبـات تولیـد   بـه علـت   توانـد  می پروبیوتیکی تیمارهاي

باشـد کـه ایـن    هـاي مفیـد    تريبـاک  وسـیلۀ  به ضدمیکروبی

طبیعی در بدن  طور بهکه (را  زا بیماري هاي ترکیبات باکتري

کـه بـا    کند می مهار) حضور دارند میگو و یا محیط زندگی

 ;Fernandez et al., 2011( خـوانی دارد  نتـایج هـم  برخـی  

Nurhayati et al., 2015; Widanarni et al., 2015.(  

بـا   بـراي مقابلـه   میگوها ها، نایمونوگلوبولی نبود رغم به

هاي مختلف  خود را از روش زا سیستم ایمنی عوامل بیماري

اکسـیداز   سیسـتم پروفنـول   آنهـا  از کـه یکـی   ندتوسعه داد

)proPO) است (Fagutao et al., 2009( بهتریندر واقع  که 

 پوســتان ســخت همولنــف آنزیمــی سیســتم بررســیروش 

 است proPO سیستم در ینهای اکسیداز، آنزیم فنول .باشد می

گلوکـان،  - 1،3سـاکارید نظیـر    هـاي پلـی   وسیله سلول و به

 از هـا  پپتیـدوگلیکان میکروارگانیسـم   یـا  ساکارید و لیپوپلی

ــق ــخیص طری ــروتئین تش ــوي پ ــی  الگ ــال م ــا فع ــود  ه ش

)Balasundaram et al., 2012(. بـار  کنترل اکسیداز در فنول 

شناســایی )، Fagutao et al., 2009همولنــف ( باکتریــایی

زا  بیمـاري  هاي باکتري برابر در حفاظت و عوامل غیرخودي

)Amparyup et al., 2009 ( فعالیـت  . دارد محـوري  نقـش

شـاخص سـالمت مطـرح     عنـوان  بـه تواند  اکسیداز می فنول

مستقیم بـه وضـعیت    طور بهباشد، زیرا تغییرات این فاکتور 

شـان  تحقیقـات ن  بیماري و تغییرات محیطی وابسته اسـت. 

 طبیعـی دادند که اندکی کاهش فعالیت ایـن آنـزیم از حـد    

زا  منجر به کاهش مقاومت میگو نسبت بـه عوامـل بیمـاري   

  ).Wang and Chen, 2006د (شو می

از دو نــوع   ،در تحقیقــی بــر میگــوي مونــودون    

اسـتفاده   B. coagulans و Bacillus firmusپروبیوتیـک  

هـا باعـث    یوتیک. نتایج نشان داد که استفاده از پروبشد

ــول  ــت فن ــزایش فعالی ــیداز  اف ــا اکس ــد در میگوه گردی

)Balasundaram et al., 2012 ــابه ــایج مش ی در ). نت

 ,.Li et alدر میگـوي وانـامی (   ها استفاده از پروبیوتیک

2009; Nimrat et al., 2013; Xia et al., 2013(، P. 

monodon )Rengpipat et al., 2000( ،P. japonicas 
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)Zhang et al., 2011(، L. stylirostris )Le Moullac et 

al., 1998( ،Fenneropenaeus chinensis )Zhang et 

al., 2009( و M. rosenbergii )Rahiman et al., 2010 (

ــگو  ) P. clarkia )Mohamed et al., 2015 خرچن

- مذکور موافق با یافتـه  هاي گزارش .ه استشد گزارش

اي که میزان فعالیت آنزیم ونه، به گاستهاي این تحقیق 

در تیمار پـدیوکوکوس و الکتوکوکـوس داراي اخـتالف    

بیشترین فعالیت این آنـزیم   و با تیمار شاهد بود معنادار

  در تیمار پدیوکوکوس مشاهده شد. 

ها،  لیزوزیم با اثر بر پپتیدوگلیکان دیواره سلولی باکتري

و بـدین   متالشـی هاي گرم مثبـت را   دیواره سلولی باکتري

هـاي   غیراختصاصی از رشـد میکروارگانیسـم   طور بهترتیب 

منفـی نیـز    هـاي گـرم   کند. بـاکتري  زا جلوگیري می بیماري

گیرنـد،   مستقیم تحت تأثیر لیزوزیم قرار نمـی  طور بهاگرچه 

هاي گرم منفی  انهدام باکتري ،اما با اثر بر الیه پپتیدوگلیکان

مشـارکت   Opsonizationبخشند. لیـزوزیم در   را تسریع می

سـبب تسـهیل عمـل     و اسـت یند پاسخ ایمنـی  ادارد که فر

 طـور  بـه  لیـزوزیم ). 1392 ،د (محمـدیان شـو  فاگوسیتوز می

هـا   باکتري سلول دیوار هیدرولیز منجر به تسریع اي گسترده

 در غیراختصاصـی  ذاتی ایمنی مولکول یک عنوان به و شده

 Subramanian etکنـد (  فعالیـت مـی   ها پاتوژن تهاجم برابر

al., 2014.(  

ــزوزیم ــده  لی ــاي موجــود در خــانواده پنائی ــر در ه  براب

 از منفـی،  و مثبـت  گـرم  هـاي  باکتري از مختلفی هاي گونه

-de-laکنند ( ویبریو فعالیت می زاي بیماري هايگونه جمله

Re-Vega et al., 2006(. Liu ) اعــالم 2009و دیگــران (

 صورت افزودنی به آب ها بهکردند که استفاده از پروبیوتیک

د شپرورش میگوي وانامی موجب افزایش فعالیت لیزوزیم 

در خـوانی دارد.  ) هم2011و دیگران ( Sonهاي که با یافته

 ،)2014و همکــاران (  Subramanian از ســوي تحقیقــی 

افزایش در فعالیت لیزوزیم در میگـوي مونـودون گـزارش    

کیبـی از  از تر )2013و همکـاران (  Blancaشد. در بررسی 

ولـی   ،شـد پروبیوتیـک اسـتفاده    عنـوان  بهها  الکتوباسیلوس

حاضر  در بررسی .نشد مشاهده لیزوزیم فعالیتافزایشی در 

ها منجر به افزایش فعالیـت لیـزوزیم    نیز مصرف پروبیوتیک

هـا در میگـوي    رسد مصرف پروبیوتیـک  به نظر مینگردید. 

ـ  تأثیروانامی نتوانسته  اکتور ایمنـی  مناسبی در ارتقاي این ف

یش فعالیـت  داشته باشد و موجب تحریک میزبـان بـه افـزا   

 اند.  نشده لیزوزیم

، مقـدار پـروتئین و   شـده  فاکتور ایمنـی دیگـر بررسـی   

ترین ماده حل شده در  گلوبولین همولنف بوده است. فراوان

ها و  هاي پالسما شامل آلبومین پالسما را گروهی از پروتئین

دهند. استفاده از پروتئین کل،  می ) تشکیلIgMها ( گلوبولین

یـک   عنـوان  بـه توانـد   آلبومین و گلوبولین سرم خـون مـی  

 شـود اسـتفاده  هـاي ایمنـی    شاخص بـراي ارزیـابی پاسـخ   

هـاي ایـن تحقیـق نشـان داد کـه       یافته ).1392 ،(محمدیان

هـاي پـدیوکوکوس و الکتوکوکـوس     استفاده از پروبیوتیک

فزایش پروتئین تـام و  باعث ا ،(کمتر از تیمار پدیوکوکوس)

طور کـه از نتـایج    همان. دشگلوبولین در میگوهاي وانامی 

هـاي   این تحقیـق مشـخص اسـت، اسـتفاده از پروبیوتیـک     

پدیوکوکوس و الکتوکوکوس تأثیر مناسبی بر سطح پروتئین 

که در نهایت منجر به  است تام و گلوبولین همولنف داشته

  انامی گردید. در میگوهاي و غیراختصاصی افزایش ایمنی

 کـه تـوان بیـان داشـت     می هاي تحقیق با توجه به یافته

قبـول بـوده   ماسیدالکتیک هاي  عملکرد پروبیوتیکی باکتري

هاي موجود در صـنعت پـرورش    حساسیتهمچنین  .است

پـایین تولیـد در واحـد سـطح،      بازدهیمیگوي کشور نظیر 

ها و گاهی تلفات صددرصدي مزارع پرورش،  شیوع بیماري

هـاي مناسـبی بـراي     توانند جـایگزین  هاي غذایی می لمکم

گسـترده در مقیـاس تجـاري     طـور  بهها بوده و  بیوتیک آنتی
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استفاده شوند. همچنین از لحاظ اقتصادي نسـبت بـه مـواد    

ها و آثار  صرفه بوده، ضمن کاهش هزینه شیمیایی مقرون به

بـا  محیطی، نتایج مطلوبی نیز به همراه دارند.  مخرب زیست

توانـایی  ، هـا  بـاکتري  زنده ماندن د،شو پیشنهاد می حال این

ــونیزه شــدن چســبیدن میگوهــا در دماهــاي روده  در و کل

  بررسی شود. مختلف 

  

  سپاسگزاري

یس اداره میگوي شیالت استان خوزسـتان  ئروسیله از  بدین

محتـرم   کارکنـان دوسـت،   جناب آقاي دکتر مهرداد محمدي

یانی و جناب آقاي دکتر مرکز توسعه آبزیان دریایی شهید ک

تکاور محمدیان استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید 

 د.شو چمران صمیمانه سپاسگزاري می
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Abstract: 

The effects of Pediiococcus acidilactici and Lactococcus lactis was 
evaluated on survival rate and some immunological parameters of L. 
vannamei during three months of cultivations. Treatments included control 
group, Pediococcus and Lactococcus treatments and probotic treatments fed 
at 1×109 cfu g-1. The results indicated that probiotics increased the survival 
rate (P<0.05). The best immune performance was shown in the probiotics 
treatments; phenoloxidase activity, proteins, and globulin hemolymph 
showed  significant difference compared to the control treatment (P<0.05), 
whereas there were no significant influence on lysozyme activity (P≥0.05). 
In general, pediococcus treatment showed the best performance in enhancing 
the immune responses and survival rate. 

 

Keywords: Pediococcus acidilactici, Lactococcus lactis, Survival rate, 
Immunological parameters, Litopenaeus vannamei 
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