
 78 9911پروری، سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز نشریه علمی توسعه آبزی

 ،یبر شاخص های سالمت Bacillus subtilis IS02 کيوتيپروب یحاو رهيتاثير ج

 فيد غربیدر ميگوی س ديلکه سف یمارياز ب یريشگيايمنی و پ ستميعملکرد س
 

 1و سيد محمد جليل ذريه زهرا 1مريم ميربخش، *1 بابک قائدنيا

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی، تهران، ایران -9
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 چکيده

( در 9911لغایت  9977موسسه تحفیفات علوم شیالتی كشور )از ساله  7كه بر اساس مطالعات  "سلتک"در این پژوهش پروبیوتیک 

 Litopenaeus)  پژوهشکده میگوی كشور و با همکاری شركت تک ژن زیست تولید شده است، در جیره غذایی میگوهای پرورشی سفید غربی

vannamei)  به سه مقدار  1با میانگین وزنی بیش از( 791و  891و  191گرم افزوده شدCFU/Kg ) هموسیت  تعداد )شامل یهای سالمتو شاخص

برای این منظور میگوها به  گردید. میگوها در ابتدا و انتهای دوره آزمون، تعیین (میزان پروتئین پالسما كلو  هاشمارش افتراقی هموسیت كل،

هر كدام با سه  و سه تیمارمیگوها در  .شدندقطعه( نگهداری  91لیتری )در هر اكواریوم  911های صورت تصادفی انتخاب شده و در آكواریوم

واجهه با عامل م عامل بیماری( و كنترل مثبت )صرفاًعدم مواجهه با فاقد پروبیوتیک و تغذیه با جیره و كنترل منفی ) تیماربندی شدندتکرار 

 در طول آزمون، ند ودش سل تغذیهپروبیوتیک تکروز با غذای پلت حاوی  41در هر تیمار، میگوها سه بار در روز به مدت . ( منظور شدبیماری

هفته روزانه تلفات و درصد  2روز نیز مواجهه با ویروس لکه سفید انجام شده و به مدت  41پس از  ردد.پارامترهای دما، شوری و اكسیژن ثبت گ

شمارش ، (Total Hemocyte Count,THC)هموسیت كل تعداد شامل ،شاخص سالمت ،گیری همولنفاز نمونهبازماندگی ثبت شد. پس 

گیری اندازه (Total Plasma Protein,TPP) و میزان پروتئین پالسما كل (Differential Hemocyte Count ,DHC) هاافتراقی هموسیت

  یسفید غرب یگوهایم هیكرد كه تغذ انیب توانیپژوهش، م نیا یهاافتهیبر اساس  .گردیدهای شاهد مثبت و منفی، مقایسه در تیمارها با گروهو 

 یسالمت یهاشاخصو  گوهایم یمنیا ستمیعملکرد س( ≥11/1Pدار )موجب افزایش معنی CFU/Kg 791 و  891 ریمقاد یحاو ییغذا یهارهیبا ج

در مقابسه  دیلکه سف روسیبا و افتهیمواجهه  یگوهایم یدرصد بازماندگ شیمورد اشاره، در افزا ییغذا یهارهیبا ج هیتغذ نیگردد. افزون بر ایم

 .(≥11/1P) باشدیموثر م با شاهد،

 

شمارش افتراقی ، كل تیتعداد هموسهای سالمتی، ، پروبیوتیک، شاخص Litopenaeus vannameiمیگوی سففید غربی،  کلمات کليدی:

 پالسما كل نیپروتئ زانیم، هاهموسیت
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 مقدمه

 یطیمح یپارامترها تی، اهمیتکنولوژ شفففرفتیبا پ

های سففیسففتم و دیآشففکار گرد یتیریمد یهاسففتمیدر سفف

حیطی پارامترهای م بفا تفاكیفد بیشفففتر بر پایشمفدیریتی 

های رغم اعمفال مدیریتعلی یول طراحی و اجرا شفففد.

رس مثل است محیطیفشفارهای بهداشفتی كامل، برخی از 

هنگفام انتقال رروهای میگو از هرری به مزرعه اجتناب 

. برای كارآمد بودن هر روش كنترلی در اشففدبیناپذیر م

ز بخشفففی ا روشمفدیریفت بیمفاری باید بکارگیری آن 

 باشففد كه در اسففتخر یسففیسففتم مدیریت بهداشففتی جامع

های سفففیسفففتم محركها و پروبیوتیکشفففود. اعمال می

 یفااهایی توانند نقش مهمی در چنین سفففیسفففتمایمنی می

، Probioticsیا  کیفوتیپروب .(Bachère, 2000) كننفد

Probiont ،Probiotic bacteria   وBeneficial 

bacteria و  هبود هایی هسفففتند كه مترادك یکدیگرواژه

   .شوندیم های پروبیوتیک استفادههمگی برای باكتری

از  یکیهففای اخیر بففه در سففففال گویفپفرورش مف

زا و سفففودآور در جهان شفففتغالاِ هایفعالیت نیترعمده

سال  21شده است، این صنعت  در ایران از حدود  لیتبد

ر د یو خصففوصفف یبخش دولت یگذارهیبا سففرماو  شیپ

شور ك یسواحل جنوبپس از آن در سایر استان بوشهر و 

 جففادیهمواره بففاعفف  ا گویم یهففایمففاریب. آغففاز شففففد

بففه جففامعففه  یادیففز یو اجتمففاع یخسفففارات اقتصففففاد

مرتبط در صفففنعت  یهاحلقه ریدهندگان و سفففاپرورش

ا، زعوامل بیماری نیب درشففده اسففت.  یپرورشفف یگویم

مرگ و میر و عامل  نیزاتریماریب دیفلکفه سفففف روسیو

 ,.Quang et al) اسفففت یپرورشففف یگوهایمتلفات در 

2008) . 

                                                           
1 Taura 

 وان،یدر تارا  یادیخسارت ز یروسفیو یهایماریب

هند، پاناما، هندوراس و اكوادور  ایران، ،یانفدونز ن،یچ

 . به طور كلی میوارد كرده اند یپرور یبه صففنعت آبز

از شففر   كه یروسففیبا و یغرب مکرهینتوان بیان كرد كه 

 مکرهیجنگد و نیم یعنی عامل بیماری لکه سفففید، ،آمد

م دیعنی عامل بیماری كه از غرب آمد  یروسیبا و یشرق

 یهففایمففاریدرمففان ب یبرادر سفففتیز اسفففت.   9تورا قرمز

، یتیریمد یهاکیتکن یوجود ندارد ول ییدارو یروسیو

دهففد. هم اكنون تمففامی یرا كففاهش م هففاروسیاثرات و

بیماری لکه سففففید،  خصفففو  در شفففدهانجام  مطالعات

لزوم بکففارگیری ابزارهففای مففدیریتی پیشفففگیرانففه برای 

 یوگیبرداشت م زانیسازد. مخاطرنشان می را نكنترل آ

از رشفففد  9979 تیلغا 9984اسففتان از سفففال  یشففپرور

به  9979كه در سفففال  یطوره ب ؛برخوردار بود یمناسفففب

 یال 98 بایاعالم شده تقر یوزن نیانگی. مدیتن رسف 1111

 911آن بالغ بر  یگرم بوده اسففت كه ارزش اقتصففاد 97

 لیبدل 9974در سفففال  یباشفففد، ول یم الیر اردیلیهزار م

 111( به حدود WSD) دیسففف کهل یماریب وعیبروز و شفف

 یوزن نیانگیبودن م نییاسفففت. با توجه به پا دهیتن رسففف

ن آ یسال ارزش اقتصاد نیبرداشفت شده در ا یگوهایم

 ,.Salehi et al) افتیكاهش  الیر ردیالیم 11به حدود 

2010.) 

مرتبط با صفففنعت های در حال حاضفففر، پروبیوتیک

به طور وسفففیعی در امریکا، ژاپن، كشفففورهای  آبزیفان،

 وند.شفففاسفففتفاده میتولید و اروپفایی، اندونزی و تایلند 

ایمنی رد عملک بهبود ،هاکیوتیاز اثرات مفید پروب یکی

 هایدر مقفابلفه بفا میکروارگانیسفففم ،آبزیفان پرورشفففی

 ها،كاهش استفاده از آنتی بیوتیک تیزا و در نهابیماری

انی های ناگهمواد شفففیمیایی و نیز پیشفففگیری از اپیدمی
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)وشفففتانی و همکاران،  گزارش شفففده اسفففتها بیماری

. (Newman,1999؛ 9911؛ خانجانی و همکاران، 9919

محورهففای توسفففعففه پفروری در ایفران یکی از آبفزی

لی وشود های جنوبی و شمالی كشور محسوب میاستان

در  روری،پدر صنعت آبزی كاربرد و توسعه پروبیوتیک

بسیار ناچیز است. از آن جهت  ،مقایسفه با سفایر كشورها

هفا نیفاز بفه اقفدامفات نوینی دارد كه  بیمفاریكفه كنترل 

 ،اشندب زیست محیط سفازگار بامقرون به صفرفه، موثر و 

صففنعت  ها( درهای مفید )پروبیوتیکاسففتفاده از باكتری

رین ترین و موثرتنپرورش آبزیفان به عنوان بهترین، ارزا

ده از در مقایسه با استفا عوامل بیماریزاروش برای كنترل 

 .(Salehi et al., 2010) باشدمیها آنتی بیوتیک

اثر  نیی(، به منظور تع9979) و همکفاران ایفنحسفففن

بر رشفففد و   Fluorescenca Pseudomonasی بففاكتر

 Fenneropenaeusی )هنففد دیففسفففف یگویمف یبفقففا

indicus ) انجام دادند.  پژوهشففی ،هیاول یمرحله ررودر

مختلف به صفففورت مکمل  هایشیدر آزما یاثر باكتر

مورد  گویو مررجلبففک بر  نیگزیجففا ایففزنففده  یغففذا

كه اسفففتفاده از  آنهفا اعالم كردند. تمطفالعفه قرارگرفف

mg/L11  ا ت تواندمی ،سففودوموناس فلورسففنس یباكتر

 بر .دوزن را بهبود بخشففف %922طول و %11 ء،بقفا 211%

و همکارانش در   Jiravanichpasial اسفففاس مطالعات

به  .Lactpbacillus sppهای توان از گونهمی 9118سال 

اسفففتفاده  Penaeus monodon عنوان پروبیوتیفک در

 2111در سال  Rengpipat كه توسط یامطالعه در .كرد

 یوگیدر م یمنیا بهبود عملکرد سفففیسفففتم برای مطالعه

 Bacillus S11 کیوتیپروب یباكتر لهیبه وسفف اهیسفف یببر

ن ای شففده با هیتغذ یگوهایانجام شففد، نشففان داد كه در م

 شیافزا یریبه طور چشفففمگ یمنیا یپارامترهاسفففویفه، 

                                                           
1  

در موحففب بهبود نرر رشففففد شففففد.  نیو همرن افففتیفف

 موجب بهبودیک سفففویه از باسفففیلوس  ای دیگرمطالعه

 یهاگویم یرشد و بازماندگ زانیم شیآب و افزا تیفیك

 ازیمففاریب یهففا ویبریپنئوس مونودون جوان و كففاهش و

و  Liبففا مطففالعففه  . et al(Dalmin(2001 ,. شفففودیم

 باسیلوسگونه  اثرات بر روی، 2118همکاران، در سفال 

سفففیسفففتم روده و  یکروبیفلور م یرو بر  9لیکینیفرمیس

 باسفففیلوس دمشفففخص شففف یغرب دیسفففف یگویم یمنیا

 در پرورش میگوی سففففیففد غربی موجففب لیکینیفرمیس

و  هشفففد یحذك رقابت قیاز طر ویبریو یهفامهفار گونفه

 نیشففففد. بنففابرا گویم یمنیا عملکرد ودمفوجففب بفهفب

Bacillus licheniformis کیففتففوانففد بففه عنوان یمفف 

مورد  ییغففذا یهففادر مکمففل محرك سفففیسفففتم ایمنی

 یمنیا بهیود عملکردبه منظور  ی،پرور یاسففتفاده در آبز

   شود. دهاستفا ها،گویدر م

كه  یاو همکاران در مطالعه  a2191، Liu در سففال

 بر Bacillus subtilis E20 کیففوتیپروب ریتففاث یبر رو

 تیرشففد، تحمل اسففترس و وضففع ،یبازماندگدرصففد 

انجام دادند، به  یغرب دیسفففف یگویم یدر رروهفا یمنیا

ل به طور قاب گوهایكه رشفففد ررو م دندیرسففف جهینت نیا

 زانیبففه م کیففوتیاز اففزودن پفروبف پفس یاهمفالحفظفف

CFU/ml  191 یبفازمفاندگ درصفففد افزایش یفاففت و 

 داریبه میزان معنی کیوتیشفففده با پروب ماریت یرروهفا

و   Zokaeifarاسفففاس گزارش  براز كنترل بود.  بیشفففتر

دو  توسط غربی میگوهای سفید تغذیه( 2192همکاران )

هفته و سپس بررسی  7به مدت  سابتیلیس باسیلویسفویه 

اثر آنها در پیشففگیری از بروز ویبریوزیس نشففان داد كه 

هفا سفففبب افزایش وزن نهایی، اسفففتففاده از این بفاكتری

ضریب رشد و فعالیت آنزیمی در مقایسه با گروه كنترل 
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گردید و همرنین ضریب رشد ویژه و درصد بازماندگی 

هففا از بففاكتری  CFU/ml 791در میگوهففایی كففه بففا دوز

داری با گروه شفففاهد یتغفذیه شفففده بودند اختالك معن

در پژوهش  ،(2199) و همکاران Mirbakhsh داشففتند.

از  پس ر،در اسفففتان بوشفففه یغرب دیسفففف یگویم یبررو

 دیتول موثر در یهایباكتر یمولکول ییو شناسا یجداساز

 IS02ایی یباكترهای سفففویهاز  کیهر  ریتاث کیوتیپروت

های شیدر آزما یبوم یهاکیوتیبه عنوان پروب، IS03و

اعالم  یغرب دیسف یگویپست ررو م یبر روانجام شفده 

كففه بففا یی گوهففایم یتجمع ریكرد، درصففففد مرگ و م

ه شففده بودند نسففبت ب هیتغذ ،کیوتیپروب ی حاویغذاها

در پژوهش  (.≥11/1P) گروه كنترل كففاهش داشففففت

حاضر تاثیر پژوهش سویه بومی باسیلوس سابتیلیس جدا 

های سفففالمتی شفففده از مزارع پرورش میگو بر شفففاخص

ی از یکمیگوهای سفففید غربی مورد مطالعه قرار گرفت. 

های مورد روش ات مربوط بهمطالع درمشفففکالت عمده 

اسفتفاده جهت بهبودِ مقاومتِ میگو در شرایط مختلف و 

مناسفففب جهت  ی، انتخاب فاكتورهاتیمفارهفای مختلف

اكتور ف سهمطالعه ، لذا در این اسفت گویسفالمت م نییتع

THC ،DHC  وTPP منظور در نظر گرفته شد نیا یبرا 

(Sanchez et al,. 2001). 

 

 هامواد و روش

س سفففل، باسفففیلوپروبیوتیک تک باكتریسفففویفه 

 با دوز IS02 9 (GenBank: JN856456.1)سففابتیلیس 

CFU/kg 9991  بففا فیلر كلسفففیم كربنففات )نففام تجففاری

 باشد.شركت تک ژن زیست، ایران( می -سلتک

تجهیزات و مواد مصففرفی مورد اسففتفاده عبارتند از 

سفففمپلر، اتوكالو )ایران طففب زعیم(، فور، هموژنففایزر، 

                                                           
1 Bacillus subtilis IS02   

 ,JSBI-250 C, JSR Incدار )انفکففوبففاتففور یففخففرففال

Koreaدار )(، انکوبففاتور شفففیکرJSSI-200CL, JSR 

Inc, Korea16-3 -دار )(، سففففانتریفیوژ یخرففالPK, 

Sigma Inc, Germany( اسفففپکتروفتومتر ،)UV-Vis 

Spectrophotometer 6800 Jenway Inc, England ،)

سفففنج هموژنففایزر، هیتر، ترازو، هود رمینففار، شفففوری

كش، كلونی كففانتر، چشفففمی، پمففد هواده، پمفد كف

، آسففیاب، درجه سففانتیگراد -81و  -21دماسففنج، فریزر 

متری، سفففر سفففانتی 7همزن برقی، چرر گوشففت، پلیت 

سفففمپلر زرد و آبی، میکروتیوب، پنبففه، كووت، كلریففد 

سففدیم،آب مقطر، آب تصفففیه شففده دریا، فویل، محیط 

Tryptice Soy Broth (Merk, Germany ،)كشففففت

 Thiosulfate Citrate Bile Saltsمفحفیط كشففففت 

Sucrose Agar (TCBS) (Merk, Germany). 

این پژوهش در سففالن مواجهه پژوهشففکده میگوی 

لیتری حاوی  911های كشفور، در بوشهر و در اكواریوم

ماه شفده انجام شده  2آب فیلتر شفده و كلرزنی به مدت 

 7پروبیوتیک تک سل كه كه بر اساس مطالعات  است و

 (9911لغایت  9977)از  سفاله پژوهشکده میگوی كشور

و با همکاری شفركت تک ژن زیسفت تولید شده است، 

در جیره غففذایی میگوهففای پرورشفففی سففففیففد غربی بففا 

گرم افزوده شففد )به سففه  12/8  ±71/1  میانگین وزنی

هففای و شففففاخص (791CFU/Kgو  891و  191مقففدار 

میگوها در ابتدا و  (DHCو THC، TPPسفالمت )شامل

ن منظور برای ایگردیففد.  انفتهففای دوره آزمون، تعیین

میگوهففا بففه صفففورت تصففففادفی انتخففاب شففففده و در 

قطعففه(  91لیتری )در هر اكواریوم  911هففای آكواریوم

سففه تیمار با سففه از هر كدام و آداپته شففدند.  نگهداری

و همرنین كنترل منفی )فففاقففد  تیمففاربنففدی شفففدتکرار 
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 اًپروبیوتیفک و عفامفل بیمفاری( و كنترل مثبفت )صفففرف

ار در هر تیمار، میگوها سه ب. منظور شفدنیز پروبیوتیک( 

روز بفا غفذای پلفت شفففده حاوی  41در روز بفه مفدت 

 2صففب ،  7شففدند )سففاعات پروبیوتیک تک سففل تغذیه 

و پفارامترهای دما، شفففوری و  شفففب( 91بعفد از ههر و 

روزه،  41و پایان دوره  آغازدر . دیاكسفففیژن ثبفت گرد

نین و همر شففدمیگوها بیومتری و اطالعات مربوطه ثبت 

اس بر اسفف اندازیاز میگوهایی كه در فاز بین دو پوسففت

 Promwikorn etاندازی )كلید شناسایی مراحل پوست

al., 2004آوری شفففد و جمعف م، نمونه همول( بودنفد

، TPPو THC ،DHCشففففاخص سفففالمففت شففففامففل 

های در تیمفارهفا با گروهو تعیین گردیفد و گیری انفدازه

 ,.Zhenguo et alشففد ) شففاهد مثبت و منفی، مقایسففه

2003). 

گروه شفاهد )مثبت و منفی( و سه  2در این پژوهش 

تیمفار و هركفدام با سفففه تکرار )به شفففری جدول  یل( 

 منظور شد. 

رور نخسفففت با  41در مورد شفففاهد مثبت در مدت 

روز با  41جیره غذایی فاقد پروبیوتیک تغذیه و در پایان 

هففه در مواج. مواجهففه داده شففففد لکففه سففففیففد ویروس

لیتر آب دریای  11لیتری كفه حاوی  911هفای اكواریوم

از  تولید میگوی عاریاز مركز  كه فیلتر شففده و كلر زده

به  .ه بود انجام گردیدخلیج ففارس تفامین شفففدبیمفاری 

هفتفه درصفففد بفازمفانفدگی در تمفامی تیمارها  2مفدت 

تغذیه  از آلوده كردن میگوهاپیگیری و ثبت شففد. برای 

ف میگوهای تلكردن میگوهای تیمارها و شففاهد مثبت با 

)كففه پس از انجففام  بیمففاری لکففه سففففیففد اثر برشفففده 

درجه سففانتیگراد منجمد  81منفی فریزر ، در PCRتسففت

 شد.( برای آلوده كردن میگوها استفاده بودندشده 

 

های شاهد و تیمار، نوع تغذیه هر گروه، مواجهه یا عدم مواجهه با ویروس بیماری لکه سفید میگو، نام اختصاری منظور شده وه: گر9جدول 

 برای هر گروه و تعداد میگو در هر تیمار

 یه با جیره واجد پروبیوتیکذتغ مواجهه با عامل ویروسی در هر تکرار تعداد میگو نام اختصاری تیمار

C1 91×9 (-و مواجهه  -شاهد منفی )پروبیوتیک منفی 

C2 91×9 (و مواجهه + -شاهد مثبت )پروبیوتیک مثبت 

T1 91×9 191 مثبت CFU/Kg  در هر گرم خوراك 

T2 91×9 891 مثبت CFU/Kg  در هر گرم خوراك 

T3 91×9 791 مثبت CFU/Kg  در هر گرم خوراك 

 

، همولمف از سففینوس شففکمی و  THC برای تعیین

  برای این منظور از  سرنگشد. برداری از بند دوم نمونه

ml 9  حففاویانسفففولین ml 4/1 آنتی كوآگورنففت  

Alsever   درجه سففانتیگراد و 4با دمای pH 2/8 برابر با  

پففس از . (Jiang et al., 2004) گففردیففد اسففففتفففففاده

 2محتویففات سفففرنففگ بففه اپنففدروك  ،بردارینفمونففه

 ml مخصففو  سففانتریفیوژ كه از قبل حاویلیتری میلی

یگو برای هر میافت و انتقفال  بودكوآگورنفت آنتی 4/1

تهیه و در مجاورت  ،دو اسفمیر از همولمف آسپیره شده

 9ها تا مانده در اپندوركهمولمف باقی ک شد.هوا خش

ابل نگهداری یخ  ق بر رویبرداری سفففاعت پس از نمونه

 .است
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، اسمیرهای تهیه شده از همولمف DHC برای تعیین

 شدند آمیزیرنگ May Grunwad- Gimsa  به روش

(Ghaednia et al., 2011) آمیزی های رنگسفففلول و

مورد  911×بزرگنمایی شفده با میکروسکو  نوری و با 

 .(Kidchakan and Juadee, 2003) گرفتندبررسی قرار 

استفاده شد.  یاز روش لور TPP یریاندازه گ یبرا

 ییایقل طیدر شرا Cu+به  2Cu+ لیروش بر اساس تبد نیا

 یایففو اح هففانیبففا پففروتففئ یفیایففو واكفنفش مفس قفلف

و  نیروزی)معرك فولین( توسفففط ت بففداتیفسفففففومفول

اد بفاشفففد. در اثر ایجفف یهفا اسفففتوار منیپروتئ پتوففانیتر

آن  )تركیبففات نیفول معركهففا بففا نیكفمفپلکس پروتئ

عبفارتند از: تنگسفففتات سفففدیم و مولیبدات سفففدیم در 

 جادیا یاسفففیدفسففففریک و اسفففید كلریدریک(رنگ آب

 یاهنهیآم دیشفود كه شدت رنگ حاصله به مقدار اسیم

دارد. سفففپس بففا اسفففتفففاده از  یفو  بسفففتگ یحفلقو

 گیریها اندازهاسپکتروفوتومتر، میزان جذب نوری نمونه

رد مقایسفففه شفففده و میزان پروتئین و بفا منحنی اسفففتاندا

 . گردیدمحلول نمونه تعیین 

 

 روش تهيه غذای حاوی پروبيوتيک

برای اضافه كردن پروبیوتیک به غذای پلت شده به 

كفه پس از اضفففاففه كردن آن بففه  شفففدگونفه ای عمففل 

برای  ،در آب حل نشففود خوراكپلت شففده،  خوراك

 ,Zhang et al., 2011گردید )اضففافه  این منظور آگار

Chai et al., 2016 .) 

های حاوی مقادیر مختلف مراحفل تهیه كردن جیره

   پروبیوتیک تک سل:

 درصد وزن خشک 9/1تا  11/1آگار، افزودن   -8 پلت شده  خوراكپودر كردن  -9

 مخلوط كردن با همزن با دور بار -7 درصد وزن خشک( 1/9افزودن آب ) -2

 درجه سانتیگراد 4نگهداری در دمای  -C º 71  1 حرارت دهی در حمام آب گرم -9

 درجه سانتیگراد 91انتقال به دمای منفی  -91 مخلوط كردن با همزن با دور بار -4

 تبدیل به قطعات مورد نظر -99 پروبیوتیک به میزان تعیین شده در هر تیمار افزودن -1

 C º 4 تولید شده در دمایهایجیرهنگهداری  -92 دور بار مخلوط كردن با همزن با -1
 

در ابتدا جمعیت میگوهای برای تیماربندی، 

آوری شده از نظر نرمال بودن توزیع وزن مورد جمع

بررسی قرار گرفت. با توجه به حجم نمونه )تعداد میگوها 

 Kolmogorov-Smirnovعدد(، از آزمون  11بیش از 

های آزمایش از برای تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شد  

 وجود یا عدم برای تعیینو  آنالیز واریانس یک طرفه

درصد از  11دار در سط  اعتماد وجود اختالفات معنی

هاول  -دانکن، توكی و جیمز Post Hoc هایآزمون

 د. استفاده ش

 

 نتايج

متی سااالهای اثر پروبيوتيک بومی  بر شاااخص

(THC  وTPP ميگوی سافيد ) غربی  در شرايط

   زمايشگاهیآ
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تعداد هموسیت كل میگوهای سفید غربی در 

های روز تغذیه با جیره 41ابتدای تیماربندی، پس از 

گروه  سل درحاوی مقادیر تعیین شده پروبیوتیک تک 

تعیین  11/81±18/1و  18/81±41/1بین  شاهد منفی

گردیدكه برحذك فاكتورهای مذاخله كنند درروند 

 (.2)جدول  آزمایش درلت دارد

شفففود، افزایش مشفففاهد می 9همانطور كه در جدول     

پس  T3میزان پروتئین پالسففمای كل در میگوهای تیمار 

 917CFU/Kg هففای حففاوی روز تغففذیففه بففا جیره 41از 

روز پس از مواجهه  94پروبیوتیک تک سففل و همرنین 

با ویروس لکه سففید، اختالك معنی داری با شاهد منفی 

 و مثبت نشان داد.
 

با   های حاویروز پس از تغذیه به جیره 41در میگوی سفید غربی در ابتدای تیماربندی و  )×cell/ml)510: تعداد هموسیت كل2جدول

 پروبیوتیک تک سل 791CFU/Kgو  891و  191مقدار مختلف های حاوی جیره

  )×cell/ml)510تعداد هموسیت كل تیمارها

 روز پس از مواجهه با ویروس 94            روز تغذیه 41پس از          در ابتدای تیماربندی                 

C1 a 41/1±18/81 a 11/99±18/89 b 18/1±11/81 
C2 a 11/1±11/11 a 11/92±99/82 a 19/94±99/91 
T1 a 12/91±99/81 b 17/99±18/919 c 21/94±99/81 
T2 a 82/7±11/82 c 19/1±99/921 c 91/92±99/89 
T3 a 71/1±18/84 c 11/1±99/928 d 11/91±99/71 

 باشد.دار بین مقادیر تعیین شده در هر جدول میدر هر ستون به معنی وجود اختالك معنی dو  a ،b ،cوجود حروك 
 

های های حاوی  با جیرهروز پس از تغذیه به جیره 41در میگوی سفید غربی در ابتدای تیماربندی و  (mg/ml): پروتئین پالسمای كل9جدول 

 پروبیوتیک تک سل 791CFU/Kgو  891و  191مقدار مختلف حاوی 
 (mg/ml)پروتئین پالسمای كل تیمارها

 روز پس از مواجهه با ویروس 94               روز تغذیه 41پس از          در ابتدای تیماربندی        

C1 a 91/92±98/88 a 14/91±22/84 b 19/8±19/89 
C2 a 19/91±42/82 a 91/91±49/89 a 29/1±28/47 

T1 a 82/91±42/84 b 71/1±11/991 c 91/28±72/71 
T2 a 12/99±81/87 b 84/99±19/918 c 11/91±71/911 
T3 a 91/94±99/87 b 94/92±42/998 d 11/21±19/991 

 باشد.دار بین مقادیر تعیین شده در هر جدول میدر هر ستون به معنی وجود اختالك معنی dو  a ،b ،cوجود حروك 
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شاامااارش اقتراقی اثر پروبيوتياک بومی  بر 

غربی در شرايط های ميگوی ساافيد هموساي 

 آزمايشگاهی

 یمربوط بففه شفففمففارش افتراق یخون یتففابفلو

 دهدیمطالعه نشفففان م نیا یگوهایم یهاتیهموسففف

 791CFU/Kgو  891و  191 یحاو یهارهیبا ج هیتغفذ

 یهاتیتک سففل، نشففان داد كه هموسفف کیوتیپروب

 نقش مقفابلفه بفا عوامل ویروسفففیكفه در  ورریگران

ان را نشفف یداریمعن شی. افزاكنندیم فاءیرا ا یاصففل

 (.9 شکل) دهندیم

 
های روز پس از تغذیه به جیره 41در در میگوی سفید غربی در ابتدای تیماربندی و  cells/ml) 5(×10ها : شمارش افتراقی هموسیت9 شکل

 ,H: Hyaline cells, GC: Granular Cells پروبیوتیک تک سل 791CFU/Kgو  891و  191مقدار مختلف های حاوی حاوی  با جیره

SGC: Semi Granular Cells) ( 
 

ماری لکه بر پيشگيری از بياثر پروبيوتيک بومی 

غربی در شاارايط ساافياد در ميگوی ساافياد 

 آزمايشگاهی

بفه میگوهای گروه شفففاهد منفی و مثبت و همرنین 

میگوهای تغذیه شفففده با جیره غذایی حاوی سفففه مقدار 

از پروبیوتیففک  CFU/Kg 791و  891و  191مختلف 

 9/1روز، در پایان دوره تغذیه، 41تفک سفففل بفه مفدت 

میلی لیتر از سوسپانسیون ویروسی به هر میگو تزریق شد 

)به غیر از گروه شففاهد منفی كه به جای سففوسففپانسففیون 

ویروسففی سففرم فیزیولوری در یافت نمودند( ، در پایان 

روزه پس از تزریق، میانگین بازماندگی بترتیب  94دوره 

و  71±91، 9/19±7/1، 41±91، 8/11±7/1بفففه 

یک طرفه در  واریانسدرصفففد رسفففید. آنالیز  7/1±8/81

هفته  اولِ پس از تزریق سفوسفپانسیون ویروسی اختالك 

داری را نشففان نداد ولی در پایان هفته دوم اختالك معنی

داری در بازماندگی بین گروه شفففاهد مثبت و منفی معنی

(P<0.001)  مشاهده شد. در پایان هفته دوم نیز، میانگین

بازماندگی در میگوهای شفففاهد مثبت با میگوهای  تیمار 

T1 (P= 0.027) تیمفار ،T2 (P=0.001)  و تیمارT3 

(P=0.003) 4داری را نشفففان داد )جدول اختالك معنی 

 (.2شکلو 
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سه مقدار روز تغذیه با جیره غذایی حاوی  41: درصفد بازماندگی میگوهای سفید غربی مواجهه داده شده با ویروس لکه سفید، پس از 2جدول 
 از پروبیتیک تک سل 791CFU/Kgو  891و  191

 

 
سه مقدار روز تغذیه با جیره غذایی حاوی  41: درصد بازماندگی میگوهای سفید غربی مواجهه داده شده با ویروس لکه سفید، پس از 2 شکل

 از پروبیتیک تک سل 791CFU/Kgو  891و  191

 بحث

 منظور دفاع وه مهرگان، ببی ریمیگوهفا مفانند سفففا

 عفونت، كامالً به سفففیسفففتم ایمنیمقفابلفه دربرابر یفک 

فاقد حافظه  غیراختصفففاصفففی خود وابسفففتفه هسفففتند و

 باشفففندداران میمهره ایمنولوژیفک شفففناخته شفففده در

(Bachère, 2000)در  هففاکیففوتیپفروب یریف. بفکففارگف

 زا،یمففاریب یهففایبففه منظور كنترل بففاكتر یپروریآبز

و  یمنیا سفففتمیسففف لیرشفففد، تعد یهفابهبود شفففاخص

 Chaiگزارش شففده اسففت ) زبانیم یگوارشفف یهامیآنز

et al., 2016ییایباكتر کیوتیپروب یهاگونه انیم ر(. د، 

و پرورش  ریدر تکث یابه طور گسترده السهیخانواده باسف

   شود.یاستفاده م گویم

ه بر ك "سففلتک"بومی  کیوتیپژوهش پروب نیدر ا

موسفسه تحقیقات علوم شیالتی سفاله  7اسفاس مطالعات 

 یكشفففور و با همکار یگویپژوهشفففکده مكشفففور در 

 رهیشفففده اسفففت، در ج دیتول سفففتیشفففركت تک ژن ز

 یوزن نیانگیبا م یغرب دیسففف یپرورشفف یگوهایم ییغذا

 191گرم افزوده شفففد )به سفففه مقدار مختلف  1از  شیب

(T1)  891و (T2)  791و (T3) CFU/Kgیها( و شاخص 

ی در ابتدا گوهایم DHCو THC ،TPPشففاملی، سففالمت

های اشاره شده روز تغذیه با جیره 41تیماربندی، پس از 

 نیی، تعروز پس از مواجهفه بفا ویروس لکه سففففید 94و 

 .دیگرد
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ار در دبا توجه به نتایج بدسففت آمده، اختالك معنی

های سفففالمتی و درصفففد بازماندگی میگوهای شفففاخص

ندی و پایان دوره در ابتفدای تیمفارب (C1)شفففاهفد منفی 

های حاوی پروبیوتیک، مشفففاهده نشفففد تغفذیفه با جیره

(11/1≤P)شففففاهففد مثبففت  . در گروه(C2)  كففه بففدون

دریافت پروبیوتیک، صفرفاً با ویروس لکه سفید مواجهه 

دار معنی  داشفففت، پس از مواجهفه بففا ویروس، كفاهش

(11/1≥P) هففای سفففالمتی، در شففففاخصTHC وTPP 

 شد نتعیی 41±91آنها، یبازماندگدرصد مشاهد گردید. 

گروه  نیدر ا دیشففد ریكه نشففان از اسففترس و مرگ و م

از  یو تلفات ناشفف روسیبر فعال بودن و یدییاسففت و ت 

 .باشدیمواجهه با آن م

و شدید ( ≥11/1P)دار نکته بسیار مهم كاهش معنی

THC  در میگوهففایC2 دو هفتففه پس از مواجهففه بففا ،

(. با بررسفففی دقیق 2ویروس لکه سففففید اسفففت )جدول

شفففود كفه تعفداد ، مشفففخص می(DHC)تفابلوی خونی 

، (Semi Granular Cells, SGC)های هیالین هموسیت

روز پس از مواجهفه بفا ویروس كفاهش پیدا كرده و  94

هففای نیمففه گرانورر جففانففدار بففا اففزایش هموسفففیففت

(Granular Cells, GC)  تففالش كففرده تففا پففاسففففخ ،

سفففازگاری مناسفففبی به اسفففترس مواجهه با ویروس لکه 

در  GC(. بفا توجفه به نقش 1 شفففکفلسففففیفد بفدهفد )

ویروسی،  هایهای سایتوتوكسیسیتی مهار عفونتفعالیت

این واكنش، منطقی بففه نظر رسفففیففده و این امر كففاهش 

كند. این یافته با را توجیه می SGCهای شفدید هموسیت

( 9919ی آرپناهی و همکاران )های عبداللهنتفایج و یافته

 مطابقت دارد.

با دقت مورد  DHCای كه باید در تفسففیر نتایج نکته

 SGCهای توجه قرار گیرد، افزایش نسفففبت هموسفففیت

های حاوی ها در پایان دوره تغذیه با جیره GCنسففبت به 

است. با توجه به  T3و  T1 ،T2پروبیوتیک در تیمارهای 

، "سفففلتک"ک باكتریایی مواجهفه میگوهفا بفا پروبیوتی

های تغییر در تابلوی خونی و افزایش نسفففبی هموسفففیت

موجففب كففاهش  SGCو  (Hyaline Cells, H)هیففالین 

شده است كه این موضوع در  GCهای نسفبی هموسفیت

روزه پس از مواجهففه بففا ویروس تغییر  94پففایففان دوره 

در تمام تیمارها، كاهش  Hهای كرده و تعداد هموسففیت

( و با 9رسد )شکل های شاهد میه درصفد سلولیافته و ب

در مقابله با  GCهای توجفه بفه نقش حیفاتی هموسفففیفت

یابد. ها افزایش میعوامل ویروسفففی، تعداد این سفففلول

، H  هففایهموسفففیففتمفهفمترین نقش ایمونولوژیففک 

در تشکیل  SGCهای باشد و لی هموسیتفاگوسیتوز می

 ,Bachère)  ندكنندول و كپسول نقش اصلی را ایفا می

( 2114و همکاران ) Gullianها با نتایج (. این یافته2000

 خوانی دارد.هم

 هایكه به ترتیب جیره T3و   T1 ،T2در تیمارهای 

را دریفافت  CFU/Kg 791و  891و  191 غفذایی حفاوی

روز  41هفا به مدت انفد پس از تغفذیفه بفا این جیرهكرده

 و با شاهد بوده در مقایسهدارای شفاخص سالمتی بهتری 

مشفففاهد گردید كه در پایان دوره  THCدر خصفففو  

تغففذیففه، در هر سففففه تیمففار افزایش یففافتففه و اختالك 

دهند و در بین را با شاهد نشان می (≥11/1P)داری معنی

داری نیز اختالك معنی T3و  T2بففا دو تیمففار  T1تیمفار 

بیشتر  T3و  T2در دو تیمار  THCمشفاهد شفده و میزان 

روز از مواجهه با ویروس،  94پس از گذشفففت اسفففت. 

بففه شفففدت كففاهش یففافتففه و  C2در تیمففار  THCمیزان 

داری با شاهد نشان نیز اختالك معنی T2و  T1تیمارهای 

 T3در تیمفار  THCولی این میزان  (P≥0.05)دهنفد نمی

داری را با شاهد نشان داد افزایش داشفته و اختالك معنی

(11/1P≤) همففانطور كففه از نمودار .DHC  اسفففتنبففاط
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شفففود، جانور برای مقابله با عفونت ویروسفففی، تعداد می

ای كه را افزایش داده است به گونه  GCهای هموسفیت

در  GCهفای داری بین تعفداد هموسفففیففتاختالك معنی

و شفففاهدهای مثبت و  T1بفا تیمار  T3و  T2تیمفارهفای 

یففد .كففاهش شففففد(≥11/1P)شفففود مفنفففی دیففده می

نشففان از افزایش قدرت سففازگاری  SGCهای هموسففیت

و  C1میگوهای دریافت كننده پروبیوتیک در مقابسففه با 

C2 ( در مقابله با عفونت ویروسففی داردSupamattaya 

et al., 2003ها با نتایج (. این یفافتفهAndrade  محققین

 Andrade, 2011, Zuoدهد )مطابقت نشفففان می دیگر

et al., 2019, Amoah et al., 2019.) 

همانطور كه در خصو  نقش فعالیت هموسیتی در 

 هایمواجهفه و مقفابلفه سفففیسفففتم ایمنی میگو با عفونت

شود كه نیز مشاهد می TPPویروسی بیان شد، در مطالعه 

در  TPPو  THCهای رغم كاهش شففدید شففاخصعلی

روز از مواجهففه بففا  94پس از گففذشفففت  C2میگوهففای 

در  TPPداری بین شففففاخص ویفروس، اختالك معنی

توان این شفففود و میمشفففاهده نمی T2و  T1میگوهفای 

موضفوع را به تحریک سیستم ایمنی میگوهای تیمارهای 

T1 ،T2  وT3 زون بر این تیمار دانسفففت. افT3  اختالك

های دهد. یافتهها نشفففان میداری را با سفففایر گروهمعنی

و همکاران  Liuمشفففابفه پژوهش انجفام شفففده توسفففط 

(b2191 نفیز بر نقش پروتئین كففل پالسفففمففا در این )

های پژوهش جاری خصفففو  تف كیفد كرده و بفا یفافته

 دهد.مطابقت نشان می

روزه  94دوره تعیین درصفففد بفازمفاندگی در پایان 

پس از مواجهفه با ویروس، اطالعات به دسفففت آمده از 

های سففالمتی را تایید كرده و كمترین درصففد شففاخص

مشففاهده شففد  C2(، در شفاهد 71/47±14/1بازماندگی )

 و  2 شکل)

(. نکته مهم، بیشفتر بودن درصد بازماندگی 2 جدول

های است. تمامی محرك T3نسبت به تیمار  T2در تیمار 

سفیسفتم ایمنی حکم شمشیر دو لبه را داشته و در معرفی 

یک محرك سففیسففتم ایمنی باید دقت نمود كه محرك 

سفیسفتم ایمنی مناسفب، تركیبی اسفت كه سفیستم ایمنی 

جففانور را بففه آرامی و بففه مقففدار رزم تحریففک نمففایففد. 

كه  گرددتحریک بیش از حد سفیستم ایمنی، موجب می

انرژی و توان فیزیولوژیفک جفانور، كفه باید  بخشفففی از

منجر بفه تولیفد نهایی گردد، صفففرك افزایش سفففط  و 

 عملکردایمنی جانور شود.

 توان بیان كردهای این پژوهش، میبر اسفففاس یافته

 های غذاییكفه تغفذیفه میگوهفای سففففیفد غربی با جیره

بر بهبود عملکرد  CFU/Kg 791و  891حففاوی مقففادیر 

سفففیسفففتم ایمنی میگوهفا و تفابلوی خونی آنها اثر مثبت 

هففای سفففالمتی، داشفففتففه و مفوجففب بهبود شففففاخص

تعفدادهموسفففیفت كففل و میزان كفل پروتئین پالسفففمففا، 

های غذایی مورد گردد. افزون بر این تغفذیفه بفا جیرهمی

اشففاره، در افزایش درصففد بازماندگی میگوهای مواجهه 

  باشد.که سف ید، موثر مییافته با ویروس ل

 

 سپاسگزاری

بر خود رزم می دانیم از زحمففات كلیففه همکففاران 

پژوهشففکده میگوی كشففور و موسففسففه تحقیقات علوم 

شفففیالتی كشفففور كفه مفا را در انجام این پژوهش یاری 

   .نمودند سپاسگزاری نماییم

 

 منابع

. 9979، .و .، رضویلر.ر .م .، احمدیر. .، محسن نیا .9

 Pseudomonas fluorescence باكتریسی اثر برر
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ظور منبه وفلوكیب یابیفو ارز دیفتول. 9911نژاد، ا.، 
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و  یمنیا یها بر پاسففخ یلوسففیباسفف یهاکیوتیپروب
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