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  چکیده

ــاثیر ــارد ت ــی ماکروگ ــه محرك ایمن ــرم درهر م ب ــک گ ــزان ی ــذا ی ــوگرم غ ــد و نیز   کیل ــاي رش ــی از فاکتوره ــر برخ ــن  ب ــارایی واکس ک
بـراي انجـام   . مطالعـه شـد  روزه  40 گرمـی بـراي یـک دوره   5/1کمـان   آالي رنگـین  یس در بچه ماهیـان قـزل  وکوزاسترپتوک/الکتوکوکوزیس

ثانیه همراه هـواده اسـتفاده    120 الکتوکوکوزیس ساخت داخل به صورت حمام و به مدت/از واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیسواکسیناسیون 
 مواجـه ) سلول زنده در هر میلی لیتر آب 1×107(کشنده الکتوکوکوس گارویه درصد 50ز اسیون بچه ماهیان با دوپس از واکسین روز 40 شد و
فـزایش  هاي ا طوري که شاخص هب است د داشتهفاکتورهاي رشوجهی بر که استفاده از ماکروگارد تاثیر قابل تنتایج بدست آمده نشان داد. شدند

عـالوه   هبـ  .)>05/0P( گروه شاهد بـود تر از داري بیش طور معنی وگارد بهکردو تیمار واکسن و واکسن حاوي ماوزن و ضریب رشد ویژه در هر
بچـه  چنـین درصـد بقـاء     هم .)>05/0P(بود  از دو تیمار دیگر تر کمداري  طور معنی هب اردغذایی در تیمار واکسن حاوي ماکروگضریب تبدیل 

کـه بـا   درصـد بود  75و  95، 85ترتیـب   د بـه ایمنـی و شـاه   روز دوره پرورش در بین تیمارهاي واکسن، واکسن حـاوي محـرك   40ماهیان طی 
ترتیب  ی بهنتایج محاسبه درصد بقاء نسبی نیز در تیمارهاي واکسن و واکسن حاوي محرك ایمن. داري برخوردار بودند همدیگر از اختالف معنی

کـه اوالً واکسیناسـیون بچـه ماهیـان     یق نشـان داد یج حاصل از این تحقنتا. )>05/0P(دار بودند  که واجد اختالف معنیدرصد بود 3/82و  6/74
هـا و کـارآیی    هاي ایمنی مانند ماکروگارد بر ارتقاء این شـاخص  ثانیاً استفاده از محرك. شود هاي رشد و بقاء می آال موجب ارتقاء شاخص قزل

   .سزایی دارد هواکسن تاثیر ب
  
  .ترپتوکوکوزیس، ماکروگارد، محرك ایمنیاس /کوزیسآالي رنگین کمان، واکسن الکتوکو قزل :کلیديکلمات 

  

                                                             
  .( msoltani@ut.ac.ir(ار مکاتبات دعهده *
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  مقدمه 
ــان و کــــاهش  رشــــد  ــریع جمعیــــت در جهــ ســ

هـا   ماهیان به دالیل مختلفی از جمله آلـودگی آب ذخایر
و تخریب محیط زیست، باعث شده که نیاز شـدیدي بـه   

در همین راستا . شود میتکثیر و پرورش آبزیان احساس 
پـرورش مـاهی   هاي تکثیر و  با عنایت به گسترش فعالیت

ضوع افزایش تولید در کشور، همچنین پرداختن به مودر
علـت محـدودیت منـابع آبـی و پـرورش       واحد سطح بـه 

ود هـا وجـ   متراکم ماهی، نیاز به کنتـرل شـدیدتر بیمـاري   
کـافی بـه ایـن موضـوع خسـارات      دارد، زیرا عدم توجه 

از جملــه ایــن . داشــتهمــراه خواهد بــران ناپــذیري بــهج
وزیس و هـاي الکتوکوکـ   ان بـه بیمـاري  تـو  ها می بیماري

هـــاي  کـــه طـــی ســـالاســـترپتوکوکوزیس اشـــاره کرد
اند و  گسترش وسیعی یافتهآالي کشور اخیردرمزارع قزل

 Soltani et( انـد  نون موجب خسارات فراوانی شـده تاک

al 2005, 2008; 2010( .  تــرین   یکــی از معمــولی
ــت   روش ــن عفون ــان ای ــاي درم ــا، در ه ــا ه ــان ب ــی  م آنت

ــک ــی  بیوتی ــا م ــد ه ــواد در    . باش ــن م ــتفاده از ای ــا اس ام
دالیلـی ماننـد افـزایش     هاي آبزیـان پرورشـی، بـه    بیماري

میکروبـی محـیط    ر، از بین بـردن فلـو  باکتریاییمقاومت 
ن داروها زیست، هزینه باالي درمان و عوارض جانبی ای

ه طورگسـترده  کننـدگان بـ   بر موجودات آبزي و مصرف
 ).Gatlin et al., 2004( گرفتـه اسـت  مـورد انتقـاد قرار  

تـرین   استفاده از واکسن و عملیات واکسیناسیون از مهـم 
گیري شـناخته شـده علیـه     هاي پیش رین روشت و مطمئن

حـال اسـتفاده از مـواد کمـک     هر هبـ . هاسـت  این بیمـاري 
 Soltani et( هـا  هـا همـراه واکسـن    ایمنی مانند ادجوانت

al.,  2007(  ر جیـره  و نیز افزودن مواد محرك ایمنـی د
هـا   کـارایی واکسـن  توانـد بر  ذایی ماهیان واکسـینه مـی  غ

 ,.Alishahi et al(شـته باشـد   اثـرات قابـل تـوجهی دا   

ــوع   ) 2011 ــوع واکســن، گونــه مــاهی، ن کــه بســته بــه ن
ــله      ــرات حاص ــرف آن اث ــزان مص ــی و می ــرك ایمن مح

  .باشد متفاوت می
متشـکل از  ماکروگارد یکی از مواد محرك ایمنـی  

که مـی باشـد   مرساکرومیسس سرویسهدیواره سلولی مخ
). (Bagni et al., 2005است  نیحاوي ترکیبات گلوکا

بیـانگر اثـر   نتایج انجام شده بر روي این محـرك ایمنـی   
هـاي ماهیـان    هاي رشد برخی گونـه  مثبت آن بر شاخص

 Entezar-yazdi et al., 2014;  Badzohreh(باشد  می

et al., 2012(. قـش ایـن گونـه    هرحال در ارتباط بـا ن  به
ها مطالعـات انـدکی    مواد کمک ایمنی برکارایی واکسن

بنــابر ایــن هــدف از ایــن مطالعــه . صــورت گرفتــه اســت
ارزیابی تاثیر مصرف ماکروگارد در جیره غذایی ماهیان 
ــه      ــن دوگانــ ــا واکســ ــده بــ ــینه شــ ــزل آال واکســ قــ

ــترپتوکوکوزیس الکتوکوکــوزیس و نیــز ســنجش   /اس
  .باشد فاکتورهاي رشد ماهیان می

 
  ها مواد و روش

 ماهی
آالي رنگین کمال سالم و عـاري   از بچه ماهیان قزل

گرم تهیه شده از یک  2/1±2/0از بیماري با میانگین وزن
کارگاه پـرورش مـاهی تجـاري در اسـتان چهارمحـال و      

کـار از مولـدین کارگـاه    اي این بر. بختیاري استفاده شد
باسیون گیري و پس از انجام لقاح و طی دوران انکو تخم

هاي بهداشتی  و تولید بچه ماهیان تا وزن مذکور با مراقبت
 .ها گردید و استفاده از آب چشمه اقدام به پرورش آن

  
 شرایط کیفی آب

ــزل آالي اســتان    ــزارع ق ــه در یکــی از م ــن مطالع ای
آب و با اسـتفاده از ) چشمه نازي(اري چهارمحال و بختی
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اده مـورد اسـتف   فاکتورهاي آب .چشمه صورت پذیرفت
در  گـرم  میلـی  8-7اکسیژن محلـول   در این تحقیق شامل

نیتریــت  ،2/7-3/7برابـر  pHدرجــه،  13-12لیتـر، دمـاي   
 01/0و آمونیــاك زیـــر  در لیتـــر  گــرم  میلـــی 1/0زیــر  
 گرم میلی 6از  تر کمکربن در لیتر و دي اکسید گرم میلی

  .در لیتر بود
  

 محرك ایمنی 
 سـاخت  از محرك ایمنی با نام تجاري ماکروگـارد 

 Biotec Pharmacon(نـروژ   شرکت بیوتک فارمـاکون 

ASA Norway( که نوعی پـودر زرد رنـگ   استفاده شد
. باشد ت بتا گلوکان میقابل حل در آب و حاوي ترکیبا

کارو ایــن محــرك ایمنــی از دیــواره ســلولی مخمــر ســا 
 میزان دوز توصیه شـده آن  مایسس سرویسیه تهیه شده و

زنده یـک گـرم بـه ازاء    ط شـرکت سـا  توسـ  براي ماهیان
  .باشد کیلوگرم غذا میهر

توسط ماهی، کامل لذا به منظور اطمینان از مصرف 
کارخانـه فرادانـه و بـه مقـدار     محرك ایمنـی مـذکور در  

و  وگرم غـذا در خـط کارخانـه   یک گرم به ازاي هر کیل
. مرحله پس از اکسترود به غذاي ماهیان اضافه گردیددر

تفاده در شرایط مطلوب غذاي تهیه شده در طی مدت اس
  .نگهداري شد) مکان خنک و خشک(

  
 تیمار بندي و تغذیه

تیمـار و هـر    3ماهیان بصـورت کـامالً تصـادفی بـه     
  :زیر تقسیم شدند شرح تکرار به 3تیمار در 

ماهیــان واکســینه شــده بــا جیــره  شــامل یــک تیمــار
  .معمولی

ماهیان واکسینه شده با جیـره حـاوي    شامل دو تیمار
  .دماکروگار

شـده و تغذیـه    ماهیـان غیـر واکسـینه    شامل سهتیمار
  .)جیره بدون ماکروگارد(شده با جیره معمولی
هـاي مـذکور تغذیـه     وز با جیرهر 50ماهیان به مدت 

 زانمیزان غذاي مصـرفی در هشـت نوبـت بـه میـ      شده و
   .گردیدچهار درصد وزن بدن ماهیان تجویز

  
 ایمن سازي

ــ  ــیون از واکسـ ــام واکسیناسـ ــراي انجـ ــه بـ ن دوگانـ
ــترپتوکوکوزیس ــل   /اس ــاخت داخ ــوزیس س الکتوکوک

به صورت حمام و به مـدت  ) 5/4/1385-84134شماره (
هـاي واکسـینه    گـروه . ثانیه همراه هواده استفاده شد 120

ــراه ماکر   ــینه هم ــارد و واکس ــدون ماکروگ ــه  ب ــارد ب وگ
یک شامل سه تکـرار و  دو تیمار و هر(صورت جداگانه 

بـه روش  ) قطعـه بچـه مـاهی    100حاوي تعداد  هر تکرار
گروه .هاي مربوطه منتقل شدند حمام واکسینه و به تانک

ثانیه در سرم فیزیولـوژي حمـام داده    120شاهد به مدت 
ــد ــ . ش ــان ب ــدت ه ماهی ــیون   4م ــس از واکسیناس ــه پ هفت

نگهداري و در طول دوره نگهداري براي گروه واکسینه 
ده و اوي ماکروگارد استفاحاوي ماکروگارد از غذاي ح

  .گروه دیگر از غذاي معمولی استفاده شدبراي دو
  

 (LC 50)% 50تعیین دوز کشنده 
ــدا     ــاکتري ابت ــدت ب ــزان ح ــین می ــراي تعی ــهب  ایزول

گارویـه از حالـت لیـوفیلیزه خـارج و در     الکتوکوکوس 
سـاعت   48بـه مـدت    0C25محیط ژلوز خون در دمـاي  

هـا،   پـس از اطمینـان از خلـوص پرگنـه    . شـد کشت داده 
 0C25در دمـاي   TSBبه پاساژ باکتري در محیط  نسبت

ســـاعت اقـــدام و از ایـــن سوسپانســـیون  48بـــه مـــدت 
جمعیــت % 50 کشــندهایی بــراي تعیــین میــزان دزباکتریــ

کـار از سوسپانسـیون باکتریـایی    بـراي ایـن   . استفاده شـد 
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م فیزیولـوژي اسـتریل و سـپس از    سرهاي متوالی در رقت
محیط ژلـوز خـون    میکرولیتر بر روي 10هر رقت میزان 

ه بـ  0C25ها در دماي  کشت سطحی داده و سپس پلیت
ن شـــمارش ســـاعت نگهـــداري و بعـــد از آ 24مـــدت 

هاي رشد یافته انجام شد تا میزان تعداد سلول زنده  گنهپر
ــراي    ــوژي اســتریل کــه ب در هــر میلــی لیتــر ســرم فیزیول

  .مواجهه با ماهیان استفاده شده بود بدست آید
ي بـا سـابقه عـدم بیمـاري بـراي      بچه ماهیان قزل آال

تکـرار   2مـاهی در   25تعـداد  . اسـتفاده شـد   LC50تعیین 
سـلول زنـده بـه ازاء     104 -109هاي رقت(براي هر رقت 

دقیقه بـه   10استفاده و ماهیان به مدت ) هر میلی لیتر آب
. هاي باکتریـایی مواجهـه داده شـدند    روش حمام با رقت

 15قـل و بـه مـدت    هاي اصـلی منت  سپس ماهیان به تانک
تلفـات روزانـه ثبـت و    . روز نگهداي و تغذیه گردیدنـد 

  .با استفاده از جدول پروبیت بدست آمد LC50میزان 
  

 تعیین درصد بقاء نسبی
چهــار هفتــه پــس از ایمــن ســازي نســبت بــه تعیــین 

 50یـان و بـا اسـتفاده از دوز    درصد بقـاء نسـبی بچـه ماه   
 1×  1077(کشنده ایزوله الکتوکوکـوس گارویـه   درصد

به صورت حمام و به مـدت   )سلول زنده در هر میلی لیتر
روز  15میزان تلفات روزانه به مدت . دقیقه اقدام شد 10

پس از مواجهه ثبت و علت تلفات نیز با کشـت از کلیـه   
و شناســایی الکتوکوکــوس  ماهیــان بیمــار و جداســازي

سـپس بـا محاسـبه میـزان درصـد      . یـد گردیـد  گارویه تای
و بــا اســتفاده از فرمــول درصــد بقــاء نســبی تلفــات کــل 

)RPS (        بـه صـورت زیـر میـزان بقـاء ماهیـان در تیمارهـا
  .مشخص شد

100  ×-1 =RPS   

در انتهاي دوره آزمایش نیز با انجام بیومتري نسـبت  
به سنجش برخی از فاکتورهاي رشد شامل افزایش وزن 

دیل روزانه، افزایش وزن کلـی، رشـد ویـژه، ضـریب تبـ     
ــا اســتفاده از فرمــول  هــاي  غــذایی، شــاخص وضــعیت ب

ــاخص     ــذایی، ش ــدیل غ ــریب تب ــل، ض ــزایش وزن ک اف
  .وضعیت و نرخ رشد ویژه استفاده شد

  
  تجزیه و تحلیل دادها

ــز وجــود اخــتالف    ــین تیمارهــا و نی بــراي مقایســه ب
، از )≤05/0P(دار بــین تیمارهــا در ســطح احتمــال  معنــی

بـا اسـتفاده از نـرم      ANOVAآنالیز واریانس یک طرفه 
  .استفاده شد SPSSافزار 

  
  نتایج 

  هاي رشد نتایج شاخص) الف
. آمـده اسـت   1هاي رشـد در جـدول    نتایج شاخص

روز دوره  56طـی  وزن ساس این نتایج میزان افزایش برا
در تیمارهاي واکسن، واکسـن حـاوي محـرك     پرورش

و  3/8/±1، 9/8±3/0ایمنــی و گــروه شــاهد بــه ترتیــب  
گرم بوده است کـه از نظـر آمـاري تیمارهـاي      3/0±2/7

واکسن و واکسن حاوي محرك ایمنـی داراي اخـتالف   
عالوه افـزایش  ه ب ).>05/0P(دار باگروه شاهد بود  معنی

وزن بــین دو تیمــار واکســن و واکســن حــاوي محــرك  
 عـالوه ه بـ  ).<05/0P(دار بـود   ایمنی فاقد اختالف معنـی 

وق االشـاره بـه   ضریب تبدیل غـذایی بـراي تیمارهـاي فـ    
ــب  ــه از  /.9±1/0و  65/0±1/0، 8/0±1/0ترتیـ ــود کـ بـ

ــاري تنظر ــا    آم ــی ب ــرك ایمن ــاوي مح ــن ح ــار واکس  یم
امـا بـین   ) >05/0P(دار  تیمارشاهد داراي اخـتالف معنـی  

داري مشـاهده   تیمار واکسن و تیمار شاهد اختالف معنی
  ).<05/0P(نشد 
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الکتوکوکوزیس و تغذیه شده با محرك /الي واکسینه شده با واکسن استرتپوکوکوزیسل آشاخص هاي رشد در بچه ماهیان قزنتایج  :1جدول 

تیمار =B، نتیمار واکس=  A.باشد می p= 0.05دار در سطح  حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی. 0C13±12ایمنی ماکروگارد در دماي 
  .تیمار شاهد= Cواکسن حاوي محرك ایمنی،

 تیمار

  A B C  شاخص
  5/1±2/0  5/1±2/0  5/1±2/0  )گرم(یه وزن اول

  7/8 ± 5/0  8/9 ± 3/0  4/10±5/0  )گرم(وزن نهایی 
  a 3/0±9/8  a 1/0±3/8  b 3/0±2/7  )گرم(افزایش وزن 

  a 1/0±8/0  b 1/0±65/0  a 1/0±9/0  ضریب تبدیل غذایی
  a 85  b 95  c 75  )قبل از بیماري زایی تجربی( دوره پرورشی روزاول 40درصد بقاء طی 

  
  )کارایی واکسن(نتایج درصد بقاء نسبی 

آمـده اسـت    2نتایج درصـد بقـاء نسـبی در جـدول     
روز پس از بیماري زایـی   15در  طوري که درصد بقاء هب

واکسـن حـاوي محـرك    در تیمارهـاي واکسـن،    تجربی
د بـود  درصـ  7/30و  7/87، 4/82ترتیب  ایمنی و شاهد به

دار  نـی داراي اخـتالف مع که از نظر آمـاري بـا همـدیگر   

عالوه محاسبه درصد بقاء نسـبی در  ه ب ).>05/0P(بودند 
تیمارهاي واکسـن و واکسـن حـاوي محـرك ایمنـی بـه       

ــاري   3/82و  6/74ترتیــب  ــد کــه از نظــر آم بدســت آم
  .)>05/0P(داراي اختالف معنی دار بود 

  
 LC 50ن کمان پس از حمام باکتریایی با دوز نتایج حاصل از میزان تلفات و درصد بقاء نسبی بچه ماهیان قزل آالي رنگی :2جدول  

  0C13-12روز در دماي  15الکتوکوکوس گارویه و نگهداري شده به مدت 

  تیمار
تلفات تکرار 

1 (%)  
تلفات تکرار 

2 (%)  
تلفات تکرار 

3 (%)  
میانگین 
  تلفات 

درصد 
  تلفات 

درصد 
  بقاء

درصد بقاء 
  نسبی 

  a4/82  6/74  6/17  53  16  17  20  واکسینه بدون ماکروگارد
  b7/87  3/82  3/12  37  10  14  13  واکسینه همراه با ماکروگارد

  ----  c7/30  3/69  208  69  64  75  )بدون واکسن و بدون ماکروگارد(شاهد 
  

  بحث 
توسعه صـنعت آبـزي پـروري در دنیـا بـه       اکنون هم

هاي بشـر   ترین استراتژي ترین واساسی عنوان یکی از مهم
انی مــورد نیــاز خــود تبــدیل  حیــو بــراي تــأمین پــروتئین

از  زا هـاي خسـارت   هرحـال بـروز بیمـاري    هبـ  .اسـت  شده

در . می باشـد  هاي پیش روي این توسعه ترین چالش مهم
هـاي باکتریـایی اسـترتپوکوکوزیس و     ایران بروز بیماري

میلیـارد تومـان بـه     200ز الکتوکوکوزیس ساالنه بـیش ا 
بر ایـن  عالوه  .نماید آالي کشور خسارت می صنعت قزل

رویـه   مشکالت وسیع زیست محیطی ناشی از مصرف بی
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کننـده   ها سالمت جوامع مصـرف  داروها و آنتی بیوتیک
  .است آبزیان را در برخی مناطق با خطر مواجه نموده

ها و واکسیناسـیون ماهیـان    گرچه استفاده از واکسن
 40هاي عفونی در کشورهاي پیشرفته سـابقه   علیه بیماري

به چند سال اخیر  در کشور ایران این سابقهساله دارد اما 
  .)Soltani  et al., 2007; 2010( محدود می شود

هـاي بـا اهمیـت     یري از بـروز بیمـاري  گ امروزه پیش
اقتصادي در ماهیان به روش واکسیناسیون و نیز اسـتفاده  

اختصاصـی  حرك ایمنی براي ارتقاء ایمنـی غیر از مواد م
طوري  هب. است ر شدهلولی از اهمیت خاصی برخورداو س

که استفاده از مواد محرك ایمنی در جیره غذایی ماهیان 
گونـه  هرحال بسـته بـه    هب. رایج تبدیل شده است يبه امر

هـاي   ماهی، سـن مـاهی، شـرایط کیفیـت آب و ویژگـی     
مـی توانـد    همحرك ایمنـی مـورد اسـتفاده نتـایج حاصـل     

) 2006(و همکاران  Russoدر مطالعه . کامالً متغیر باشد
گرم در کیلـوگرم غـذاي    1مصرف ماکروگارد به میزان 

بچـه کوسـه    ادواردزیولوزیسخوراکی  سنهمراه با واک
روز موجـب افـزایش    24گرمی بـراي مـدت    4/1ماهیان 

گردیـد در حالیکـه در گـروه    % 70بقاء ماهیان بـه میـزان   
ــاء   ــزان بقـ ــاهد میـ ــود% 14شـ ــه   .بـ ــین در مطالعـ همچنـ

Badzohreh ــه   )2012( و همکــاران ــاثیر ماکروگــارد ب ت
بـر رشـد، بقـاء و میـزان     غـذا  گرم در کیلـوگرم   1میزان 

کوزیس در ضـد اسـترپتوکو   ظرفیتی تک کارایی واکسن
روز نشـان داد   42مدت ه آال ب گرمی قزل 10بچه ماهیان 

قایسه با تیمار شاهد که افزایش وزن در همه تیمارها در م
بقـاء ماهیـان   ر میـزان  معناداري داما اختالف  معنادار بود

عـالوه شـمارش    هبـ . هاي مختلف دیده نشـد در بین تیمار
از  تـر  کممیزان لیزوزیم سرم در تیمـار شـاهد  لکوسیتی و 

گیري کردندکه اسـتفاده از   ها نتیجه آن .سایر تیمارها بود
ــه ــر    ماکروگــارد ب ــی ب ــرات مثبت ــیون اث ــراه واکسیناس هم

ي آال ء ماهی قزلاختصاصی و بقا هاي ایمنی غیر  شاخص
نیـایی  ه با اسـترپتوکوکوس ای پس از مواجه کمان  رنگین
 هبـا توجـه بـه نتـایج حاصـله در ایـن مطالعــ      . اسـت  داشـته 

هاي رشد و بقاء در تیمـار واکسـن    افزایش بیشتر شاخص
گارد در مقایسـه بـا تیمـار واکسـن وگـروه      حاوي ماکرو

در جیـره  توانـد ناشـی از مصـرف ماکروگـارد      کنترل می
گارد با تحریـک  دهد که ماکرو شان میاین نتایج ن. باشد

ــی غیر ــان موجــب کــاهش  سیســتم ایمن اختصاصــی ماهی
و از طرفی موجب تحریک و ارتقاء اثر واکسـن   استرس

کـه  شـده  ) تولید آنتی بـادي (ی اختصاصی بر سیستم ایمن
ضمن کمک به تسهیل بـر هضـم و جـذب غـذا موجـب      

 ،سـلطانی (و افزایش وزن ماهیان می شـود   FCRکاهش 
کـه در بیمـاري   هدد نتایج مطالعه حاضر نشان می .)1378

ــترپتوکوکوزیس ــوزیس/اســــ ــی  الکتوکوکــــ ایمنــــ
ویژه دفاع سلولی نقش مهمی دارد و لذا  هاختصاصی بغیر

کــه مــواد محــرك ایمنــی موجــب تحریــک   یجــایاز آن
 توزیس مـی شـوند،  وسـی ویـژه فاگ  ههاي سلولی بـ  نشواک

مطالعـه  مـی نتـایج ایـن    وري علپـر  بنابر این از نظـر آبـزي  
ی مـواد محـرك ایمنـی    که استفاده خوراکنشان می دهد

تنها در طول دوره پرورش مفید است بلکـه در ماهیـان    نه
ــر   ــاء اث ــا کــارآیی واکســنواکســینه موجــب ارتق ــز ه  نی

) 2014(و همکـاران   Entezar-yazdiدر مطالعه . شود می
هـاي   موجب بهبـود برخـی شـاخص   مصرف ماکروگارد 

ــزوزیم، ی اســکاهمــاســلولی ایمنــی  ر از جملــه میــزان لی
  .گردیدو عامل مکمل  جمعیت لکوسیتی

مکانیسم اثـر احتمـالی ماکروگـارد ناشـی از وجـود      
موجـود در ماکروگـارد   ) بتاگلوکـان (ترکیبات گلوکـان  

ویژه  هاي دفاعی به ها با اثر بر سلول باشد زیرا گلوکان می
ها موجب ترکیب و تزایـد ایـن    وسیتماکرو فاژها و لمف

توسط این  دنبال آن ترکیبات ترشحی هها شده که ب سلول
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 و هـــا سیتوتوکســـین هـــا  هـــا ماننـــد اینترلـــوکین ســـلول
ولی مانند فاگوسـیتوزیس افـزایش   هاي ایمنی سل واکنش

 ).1378سلطانی، ( یابد می

دهـد کـه مصـرف مـواد      نتایج این مطالعه نشـان مـی  
محرك ایمنی حاوي گلوکان مانند ماکروگارد موجـب  

ــت   ــر مثبـــ ــن  اثـــ ــارآیی واکســـ ــر کـــ ــه بـــ دوگانـــ
طـوري   هبـ  شـود  الکتوکوکوزیس می/توکوکوزیسپاستر

هـاي رشـد و درصـد بقـاء نسـبی در ماهیـان        که شـاخص 
و تغذیه شده با ماکروگارد بیشـتر از گـروه    شده واکسینه

. اسـت  ه تغذیه شده با غذاي معمـولی بـوده  ماهیان واکسین
ــی  ــأثیر م ــن ت ــی از اثر  ای ــد ناش ــود در  توان ــان موج گلوک

ــد  ــارد باشـ ــود   ماکروگـ ــک و بهبـ ــق تحریـ که از طریـ
ــر اختصاصــی موجــب کــاهش    واکــنش هــاي ایمنــی غی
ــز   اســترس ــم و جــذب غــذا و نی ــزایش ضــریب هض ، اف

لذا مصـرف  . شود ها می افزایش مقاومت ماهی به بیماري
و هاي واکسیناسیون  هزمان با برنام مواد محرك ایمنی هم

  .دباش قابل توصیه مینیز در طول دوره پرورش 
  

  سپاسگزاري
دانـیم از زحمـات کلیـه    در اینجا بـر خـود الزم مـی   

کســانی کــه مــارا در انجــام ایــن تحقیــق یــاري نمودنــد   
  . سپاسگزاري نماییم
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