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 کننده تیتقوی ایغذی مکملها از استفاده یا کسیژنوم هیتغذ مباحث گو،یم پرورش نهیزم در قاتیتحقی اصلی ویسنار امروز

 ریتاث حاضر، پژوهش از هدف راستا نیا در. آنهاست متراکم پرورش در متداولی هایماریب کننده کنترل وی منیا پاسخ

 بر ،(رهیج لویک هر در گرمی لیم 311 و گرمی لیم 911 شاهد،)  نیالکتوفری مارهایت مختلف سطوح با هیپا رهیج ونیفرموالس

 گروه اول، گام در منظورنیبد. بودی ببری ها گویدرم دری منیا ستمیس پاسخی برا دایکاند ژن چهار یژنها انیب و رشد عملکرد

ی گویم 921 ، مجموع در. گرفتند قرار هیتغذ دفعات و نور دما،ی ارهایمع لحاظ از کسانیی تیریمد طیشرا دری شیآزمای ها

. قرار گرفتندماه   3دن ، طول کل و عرض بدن ( به مدت وزن زنده ب) رشد صفاتی رکوردبردار مورد ماه سه مدت به ماده

طرح آزمایشی مورد استفاده پس از مشخص شدن غیرمعنی دار بودن وزن اولیه میگوها در بین تکرارهای هر تیمار) آزمون 

گام دوم ، . در p>0.05))میگو( طراحی گردید 91تکرار) هر واحد ازمایشی  4تیمار در  3کواریت( طرح پایه کامال تصادفی 

 استفاده با آبشش، و عضله تخمدان، روده، ،ی لنفاو اندام ها، تی،هموس هپاتوپانکراس از بیترت به کل RNA ،یمولکول مطالعه

-Realی کم روش. شد انجام معکوس پتازیترنسکر روش توسط cDNA سنتز "متعاقبا و شد استخراج Trizol معرف از

time  ابیی توال ستمیسی توال از استفاده با(ABIPRISM_7300 )دایکاند مختلف ژن چهار انیب لیپروفا مطالعهی برا  

. گرفت قرار استفاده مورد SYBR green I از استفاده بای  منیا ستمیس شیافزای برا( مرجع ژن) نیبتااکت ژن کی بهمراه

 که داد نشان مطالعه نیا جینتا. دش استفاده دانکن طبق بر ها نیانگیم آزمون و انسیوار هیتجز روش ازآماری  آزمونی برا

 داری معن شیافزا باعث پرورش لیاوا مرحله در( هیپا رهیج لویک کی یازا به گرمی لیم 911) نیالکتوفر درصد کی افزودن

 مطالعاتی برا که گرددی م شنهادیپ. گرددی م زای ماریب عواملی احتمال تهاجم بهی منیای پاسخهای ژنها انیب شیافزا و رشد

 .شودی بررس رانیای پرورش مزارع دری روسیو ویی ایباکتری زایماریب عوامل با شده آلودهی گوهایم بر نیالکتوفر ریتاث یبعد

 ی.منیا ستمیس ن،یالکتوفر رشد، صفات ژن، انیب ،یا هیتغذ کیژنوم گو،یم ی:دیکل کلمات

mailto:i2009@gmail.com
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 مقدمه

 و شد مطرحی تجار صورت به 9191 سال در که استی پروری بزآ دریی درآمدزای محورها ازی کی گویم پرورش صنعت

 دری پرورش گویم از ٪97 حدود. افتی یتوجه قابل گسترش اروپا غرب و ژاپن متحده، االتیا مانندیی کشورها در سرعت به

 لیبرز آن در که نیالت کایامر از عمده طور به گرید ٪27 وشود می دیتول لندیتا و نیچی کشورها در ژهیو به ایآس قاره

 . (Jory, 2003) گرددی م نیتام است دیتول نیگتربزر

 عمده هم هنوز( های ااختهی تک و قارچها ،یروسیو ویی ایباکتری هایماریب) مختلفی های ماریب وعیش راستا، نیا در

 از استفاده امکان گو،یم پرورش در. شودی م محسوبی پرورش گویمی جهان داتیتول کننده دیتهد چالش وی اصل مانع نیتر

ی منیا تطابق به قادر گوهایمی منیا ستمیس که چرا است ممکن ریغ عمال های ماریب زیآم تیموفق کنترلی برا ونیناسیواکس

 گویم های ماریب ازی اریبس کنترل دری کمیی کارا زین ها کیوتیبی آنت کاربرد گریدی سو از.(et al., 1994 Bower) ستین

 ماندنی باق احتمال بری مبن موجودی تهایحساس لیدل به کشورها ازی اریبس در کیوتیبی آنت مصرفوه بر این موارد عال. دارد

های مختلف برای رهایی و یا کاهش علی رغم دشواری. است شده ممنوع دولتها توسطیی غذا محصوالت در آنهای ایبقا

ها نیز ینی برای مرتفع کردن مشکالت ناشی از شیوع بیماریمشکالت ناشی از بیماری در صنعت میگو، راهکارهای جایگز

 ( .(Flegel 1997پیشنهاد شده است 

 ژنوم و تغذیه بین متقابل اثر آن در که است علمی مولکولی تغذیه یا( Nutritional Genomic)ایتغذیه ژنومیک علم

-جیرهموجود در  مغذی مواد ارتباط تواند می علم نیا. (Humphrey et al.,2002) گیرد می قرار بررسی مورد موجودات

ی های افزودن و مکملها سطح بهترین حاصل نتایج از استفاده با و دهد قرار بررسی مورد ژنها انفرادی انیب با رایی غذا های

 .(Devresse et al.,2000) کند برآورد را مثل تولید ایمنی، سیستم پاسخهای و بدن احتیاجات برای نیاز مورد

 می آهن یون به شونده متصل نیترانسفر خانواده که در است کاره چند( کیلودالتون 01)گلیکوپروئتین یک رینالکتوف

 ,.Actor et al) است رسیده اثبات به آن وجود نیز انسان شیر در متعاقبا و است شده جدا گاو شیر از بار اولین که باشد

 از بعضی از و منی مایع و اشک بزاق، شیر، مانند پستانداران در ودموج ترشحی غدد از مختلف مقادیر به الکتوفرین. (2009

 عفونتهای علیه دفاع ، باکتریال آنتی خاصیت: شامل الکتوفرین وظایف(. Brock, 2002 )شود می ترشح سفید گلبولهای

 بدن سلولهای رشد محرك دفاعی، سیستم پروتئینهای ، ایمنوگلوبولینها از بعضی با سینرژیسم ای،ایجاد روده -ای معده

 خود رشد برای موجود،ی زای ماریب عوامل و ها میکروارگانیسم بیشتر.  باشدی م روده سلولهای و لنفوسیتها ویژه به حیوانات

 کردن دسترس قابل غیر طریق از آهن به نیازمند های باکتری رشد از آهن به اتصال با الکتوفرین لذا. دارند احتیاج آهن به

Fe) آهن مولکول دو با که است قادر الکتوفرین مولکول یک(. (Baker 2005کند می جلوگیری آهن
. شود متصل( 3+
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 ,Lonnerdalاست شدهی ابیارز و هیتوصی متعدد مطالعات توسط انیبزآ و دامها رهیج در نیالکتوفری افزودن از استفاده

2009).) 

 نیهم به و نداردی بادی آنت مهرگانی ب که تسا نیا ازی حاک ،یمنیا ستمیس خصوص در نیشیپ مطالعاتی بند جمع

 خون گردش ستمیسی حاو گویم واقع در. (Arala-Chaves et al.,2000) باشندی ذاتی منیا ستمیس بهی متک دیبا لیدل

ی سلولها آن، داخل در و دارد نام همولنف باز ستمیس نیا داخل عیما. استی  لنف و خون نشده جدای ها ستمیسی عنی باز

 کنندی م فایای قارچ ویی ایباکتری ها عفونت به گویمی منیا پاسخ دری ا عمده نقش ها . این سلولدندار قرار تیهموس

(Bachere et al., 2000 .) ی سلولی ها وارهیدی روی ها بتاگلوکان و ی دهایساکاری پوپلیل و ها کانیدوگلیپپت کهیبطور

 محو را مهاجم میارگانس تا شوندی م جادیای تیهموسی ا واسطهی ها پاسخ محرك وی شناختی الگو قارچها و هایباکتر

 ضد باتیترک و آزادی ها کالیراد دیتول توز،یفاگوس ، ونیناسیآگلوت شامل ها پاسخ نیا. (Newman et al.,2001)کنند

 پاسخ آنها وبه صیتشخی مولکول سطح دررا ی خود ریغ مولکول گویم آن توسط کهی دفاعیی زمهایمکان شناخت.استی کروبیم

 که است نیمالن رنگدانه سنتر جالبی زمهایمکان نیا ازی ک. یباشدی م حاضر دهه در قیتحقی برا موجودی وهایسنار از دهدیم

 ساز شیپ متعاقبا دارد  زخمی دفاعی ها واکنش و کولیکوت زخم امیالت دری مهم شده شناختهی ها نقش نکهیا ضمن

 پروفنل کننده فعال ستمیس زیانگ شگفتی ماجرا نیا در. هستند پاتوژنها رشدی رو بری سم عملکرد بای گریدی تهایمتابول

 کی( ProPO) دازیاکس پروفنل. است نیمالن دیتولیی ایمیوشیب ریمس شدن فعالی اصل وی دیکل عامل( ProPO) دازیاکس

ی م زیکاتال شودرای م نیمالن به لیتبد "بعدا راکه ها نونیک بهی فنل مواد ونیداسیاکس که است دو مسعنصر ی حاو دازیاکس

 (.(Cerenius 2004دارد قرار گویمی( بدن حفره) سلوم ای و همولنف در که کند

( ProPO) دازیاکس پروفنل کننده فعال ستمیس با کنندهی همکار عوامل از گریدی کی Peroxinectin  نینکتیپراکس  

 ،مشابه مطالعاتی بعض. است نقش فاگریا ،توزیفاگوس ان متعاقب وی خارج عوامل به همولنفی چسبندگ در که باشدی م

ی م محافظت ویداتیاکس مختلفی ها تنش برابر در را موجودات که اند دهینام دانیاکسی آنت نیپروتئ عنوان به را نینکتیپراکس

 جفت 142 از متشکلی ساختاری دارا نیپروت نیا کننده کد ژن cDNA. دارد نقشی سلول داخل گنالیس انتقال در و کند

 .(Liu et al.,  2007)است نهیآم دیاس 910 کد  تینها در که استی بردار نسخه کننده اغاز باز جفت 714 با باز

  برابر در گویم همولنفی شناختی الگوها دهنده صیتشخی نهایپروت( LGB)گلوکان به شونده باند نیپروتئ

 رای مهم نقش که باشندی م قارچها و هایباکتری سلولی ها وارهیدی روی ها بتاگلوکان و دهایساکاری پوپلیل و ها کانیدوگلیپت

 و باز جفت 2197 ژن نیا شونده کد هیناح ساختار. دارند حشرات و مهرگانی ب دری داخلی منیای پاسخها عملکرد در

 .(Chen et al.,  2015) کندی م کد را دالتون لویک 67ی مولکول وزن بای نیپروتئ
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 بااست که ی گریدی تهایمتابول ساز شیپ است نیمالن رنگدانه سنتر ندیفرا در LGB چون نکهیا گرید جالب دهیپد

 درجه و بماند مصون چالش نیا در زبانیمی سلولها نکهیای برا و دارند پاتوژنها رشدی رو برتاثیر ممانعت کننده ی سم عملکرد

 با( ProPO) دازیاکس پروفنل ستمیس تیفعال شهیهم لذا. کنندی م تیفعال( SP) نیسری نهایپروتئ شود کنترل تیسم

 .(Muta et al.,1991) داردی همزمان( SP) نیسری نهایپروتئ تیفعال

 هدف دسترس در مرتبط اطالعات فقدان و گویم در ای تغذیه ژنومیک مطالعه کی یطراح منظور به فوق حاتیتوض با

 در گرمی لیم 311 و گرمی لیم 911 شاهد،)  نیالکتوفری مارهایت مختلف سطوح با هیپا رهیج ونیفرموالس ریتاث پژوهش نیا

 .شد انتخابی ببری ها گویدرم دری منیا ستمیس پاسخی برا دایکاند ژن چهاری ژنها انیب و رشد عملکرد بر ،(رهیج لویک هر

 مواد و روش کار

 یشیآزمای مارهایت

ی شیآزمای مارهایت عنوان به( هیپا رهیج گرم لویک هری ازا به گرمی لیم سه و گرمی لیم یک و شاهد) متفاوت ماریت سه

ی حاو که داد نشان هیپا رهیجی بیتقر هیتجز. بود چرب کم ریش ٪9/1ی حاو ضمنا حاضر، پژوهش در هیپا رهیج. شدی طراح

 Shangqiuی تجار شرکت از نیالکتوفر. بود رطوبت ٪ 1 و خاکستر ٪91/93 خام،ی چرب ٪ 4/9 ، خام نیپروتئ 9/41٪

Technology Co-angmeida BioK  در مربوطه حیتصح با مختلف سطوح دری شیآزمایی غذا میرژ به و شد هیته 

ی زمان تا گرمخانه کی در گرادی سانت درجه 30 در هوا دنیازدم استفاده با شده هیته مخلوط. شد اضافه چرب کم ریش مقدار

 استفاده زمان تا گرادی سانت درجه -4 در شده آماده لتپ کردن، خشک از پس. شد  خشک شود%   91حدود رطوبت سطح که

(  تریل در گرم 21-23ی شور)  آب مجدد گردش ستمیس با ایدر آب از شده پری ها استخر از ، ماهه کیی گوهایم.شد رهیذخ

ی ها حوضچهدر تریل در گرم 21ی شور و( 26±7/1) اتاقی دما به گوهایم.  شد هیتهی مالزی لووا انیسی قاتیتحق موسسه در

 تطابق، دوره طول در. سازگارشد شیآزما از قبل هفته 2 مدت بهی برگشت آب انیجر با و مسقف(  متر 7/9×  2×  6ی )مانیس

 .شدند هیتغذ آب تیفیک حفظی برای هفتگ آب ضیتعو ٪ 71 و کنترلیی غذا میرژ با روز در بار دو گویم

 (است شده گرفته نظر در تن کی یبرا محاسبات) هیپایی غذا رهیج بیترک -9 جدول

  نیالکتوفر  ییغذا رهیجی اجزا

 شاهد درصد کی درصد سه 

 431 431 431 پودر ماهی

 05 05 05 ایسو کنجاله

 50 50 50 مخمر پودر

 05 05 05 گویم پوسته پودر

 303 303 303 گندم آرد

 1 1 1 سلولز

 1 5550/5 5 چرخ پس ریش
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 5 551/5 1 کیوتیپروب

 50 50 50 ذرت وتنگل پودر

 55 55 55 یماه روغن

 51 51 51 یمعدن مکمل

 4 4 4 ینیتامیو مکمل

 روش با نمونه هر بدن شکل. شدی ریگ اندازه ها نمونه بدن عرض و کل طول ، بدن وزن  رشد،ی پارامترهای بررسی برا

truss network شدی ریگ اندازه. 

 

 

 

 

 

 

 

 متفاوتیی غذای مارهایت تحتی گوهایم کیومتریبی هایریگ اندازه ازی تعداد ازیی شما -9 شکل

 

 cDNA سنتز و RNAی جداساز

RNA معرف استفاده با آبشش، و عضله تخمدان، روده، ،یلنفاو اندام ها، تیهموس هپاتوپانکراس، از بیترت به کل 

Trizol یتجار شرکتی شنهادیپ دستورالعمل مطابق سپس وی آور جمع Invitrogenی هایالودگ حذفی برا. شد استخراج

DNA میانز از میآنز از Dnase آب در کردن حل و DEPC ی پرومگا شرگتPromega و شد استفاده RNA کل 

. شدی نگهدار طیمح در موجود Rnase از محافظتی برا گرادیسانت درجه -01یمنف زریفر در شیآزما زمان تا شده صیتخل

 طول در المان اپندورف شرکت نانودراپ دستگاه توسط انها تیفیک و RNAی ها نمونه غلظت cDNA ساخت از قبل

 کرویم 7/1 و( نانوگرم 911 تا 71 غلظت) کل RNA از گرمی لیم دو سپس. شدی ریگ اندازه 201/261 و 231/261ی موجها

 سنتزی برا کلریترموسا برنامه شد استفاده کایامر پرومگا شرکت معکوس پتازیترنسکر میانز و T گویاولی آغازگرها مول

cDNA 71 میتنظ میانز کردن فعال ریغی برا قهیدق ده مدت به گرادیسانت درجه 17  متعاقبا و قهیدق 2 مدت به درجه 

 ژن یک همراه به گویم دری منیای پاسخها مسئول و دایکاند ژن چهاری برا شدهی طراحی اغازگرها از استفاده با سپس. دیگرد

 اورده یک جدول در گاههایجا مشخصات و هایتوال اتییجز. شود انجام real-time PCR زیآنال وی سیرونو( کنترل) رفرنس

 .است شده
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 حاضر مطالعه در رفرنس ژن یک وی منیا مسئول ژن چهار گاههایجا مشخصات و هایتوال اتییجز -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرویم 7/92 محلول نیا در شد انجام تریکرولیم  27 واکنش حجم دری ا خانه  16 تیپل کی در  ریتکث انجام طیشرا

 تریکرولیم 1 و آغازگر هر از کومولیپ cDNA، 2/1 تریکرولیم 9 ،(PE Applied Biosystems) برابر دو نیبرگریسا تیک

 17ی ساز واسرشتی دما شاما کلیس پنج وی س چرخه یک در ریتکثی برا کلریترموسا برنامه. کنندی م استفاده DEPC آب

 و میتنظ قهیدق یک گرادیسانت درجه 92 و قهیدق یک( جدول مطابق)  ژن هر حسب بر اتصالی دما هیثان 97 گرادیسانت درجه

 آغازگرهای توال ژن نام

ی دما

 اتصال

گرایسانت)

 (د

 رفرنس

proPO 

GCCTTGGCAACGCTTTC

A 
60 Lai et al., 2005 

CGCGCATCAGTTCAGTT

TGT 

LGBP 

CATGTCCAACTTCGCTT

TCAGA 
64 Cheng et al., 2005 

ATCACCGCGTGGCATCT

T 

PE 

TGGACCTCGCGGGAGA

T 
76 Liu et al.,2005 

GACCGATAGCCACCAT

GCTT 

SP 

CGTCGTTAGGTTAAGTG

CGTTCT 
69 

Jiménez-Vega et 

al.,2005 TTTCAGCGCATTAAGAC

GTGTT 

 بتا

 نیاکت

GAGCAACACGGAGTTC

GTTGT 
60 AF300705 

CATCACCAACTGGGAC

GACATGGA 
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 نرم با RT–PCRی ها داده لیتحل و هیتجز. شد قالب نیگزیجای منف کنترل عنوان به -DEPC آب. دیگردی ساز نهیهب

 به توجه با ژن انیبی نسبی تیکم نییتع. شد انجام( Perkin–Elmer Applied Biosystems) 2.1 نسخه SDS افزار

 داری معن شیافزا آن در که چرخه تعداد عنوان به PCR خهچر آستانه ، خالصه طور به. شد انجام سازنده شرکت دستورالعمل

 فیتعر شد داده صیتشخ بار نیاولی برا که ، ROX ( ΔRn) ،یداخل منفعل رنگ برابر در SYBR سبز فلورسانس دری آمار

 ژن از نسخه ازی شتریب تعدادی حاو نمونه کی ن،یبنابرا.  بود مرتبط معکوسCT و هدف ژن ارزش ازی کپ تعداد. است شده

 مربوط وی منیای ها  ژن CT ریمقاد در تفاوت.بود هدف همان از نسخه از کمتر تعداد با نمونه کی از کمتر Ct زانیم ، هدف

 واکنش مخلوط به شده اضافه کل RNA مقدار در تفاوت کردن نرمالی برا  ، ΔCt نام به ،یداخل نیاکت β کنترل ژن به

cDNA ارزش. شد محاسبه کوسمعی بردار نسخه واکنشیی کارا وΔCt ارزش از درمان تحت نمونه در ΔCt  شاهد نمونه 

 به نسبت ماریت نمونه دری منیای ها ژن انیب در رییتغی ریگ اندازه امکان که شد انیب  ΔΔCt ارزش عنوان به تفاوت.شد کم

 . شد گرفته نظر ژن انیب در ابربر 91 رییتغ کی معادل Ct زانیم در برابر  3.3 رییتغ.  آوردی م فراهم را شاهد نمونه

 

 یآمار لیتحل و هیتجز

 یک و 7/1 سطح  در تفاوت .گرفتند قرار لیتحل مورد GLM لیتحل و هیتجز  روش با RT- PCR از حاصله جینتا

 یها افزار نرم از استفاده بای مارهایت نیبی داری معن تفاوتی بررس. شد گرفته نظر در داری معن تفاوت عنوان به درصد

.  شد انجام( دانکن وی توک)  چندگانه سهیمقا آزمون (کایآمر متحده االتیا ، NC ،ی کر موسسه، SAS SAS )یوتریکامپ

 pی آمار سطح به دنیرسی برا  ل،یتحل و هیتجز از قبل arcsine از استفاده با موجودی ها داده درصد ل،یتحل و هیتجز از قبل

 .شد نرمال0.05 >

 بحث و جینتا

ی باز گویم سالمت تیریمد دری مهم نقش خوراك تیریمد و خوراك ویی غذا رهیج که دهدی م نشان نیشیپ طالعاتم جینتا 

 و شدهیی غذا موادی بند شنیپارت در راتییتغ به منجر امر نیا. است بری انرژ نوع ازیی واکنشها گویم دری منیا پاسخ. کندیم

 .کندی م تیهدا بدنی منیا ستمیس به  رای شتریبی مغذ مواد متعاقبا

 .شوندی م موجودات دری اختصاص ریغی دفاعی ها سمیمکان کیتحر باعث که هستندی باتیترک ،ی منیای ها محرك

 داری معن نقش انیابز و وریط ،یاهلی دامهای منیا ستمیسی رو که شودی م محسوبی خوراکی هایافزدون جمله از نیالکتوفر

 (.(Lonnerdal 2009است کرده ثابت را خود

 انیبی اسهیمقای نمودارها و  2 شکل در مختلفی ها رهیج در مختلفی ژنها به مربوط محصوالت انیب مختلف لیپروفا

 درصد سه و کیی حاو رهیج دو نیب در زن انیب خامی ها داده ونینرماالس از بعدی منیا پاسخ شیافزای برا دیکاندی ژنها
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 سه و درصد کی شاهد،ی شیآزما رهیج سه نیب در رشد اتیخصوص سهیمقا نیهمچن.  است شده آورده 3 شکل در نیالکتوفر

 . است شده آورده 9 جدول در نیالکتوفر درصد

 

 مختلفی ها رهیج در مختلفی ژنها به مربوط محصوالت انیب مختلف لیپروفا : 2 شکل

 

ز نرمال سازی داده های خام                                بیان ژنهای کاندید برای افزایش پاسخ ایمنی بعد ا اینمودارهای مقایسه : 3شکل 

 بیان زن در بین تیمارهای آزمایشی.

ک ژن بتااکتین) ژن مرجع( برای افزایش سیستم ایمنی با یبرای مطالعه پروفایل بیان چهار ژن مختلف کاندیدا  بهمراه 

از روش تجزیه واریانس و آزمون میانگین ها بر طبق  مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون SYBR green Iاستفاده از 
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میلی گرم به ازای یک کیلو جیره پایه(  911ک درصد الکتوفرین) ی. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن شد دانکن استفاده

ی عوامل بیماری زا در اوایل مرحله پرورش باعث افزایش معنی دار رشد و افزایش بیان ژنهای پاسخهای ایمنی به تهاجم احتمال

 می گردد.

ی دارا پرورش لیاوا در ، بوند شده هیتغذ  درصد 9 نیالکتوفری حاو رهیج با کهیی گوهایم که داد نشان قیتحق نیا جینتا

 رهیج از استفاده نیهمچن.  بودند(  متریلیم 33/39 ±19/1)  کل طول و( گرمی لیم201/ 13 ± 66/9) بدن وزن نیشتریب

  رهیج به نسبت شیآزما موردی گوهایم کل طول و بدن وزن لحاظ ازی داری معن تفاوت بروز موجب درصد 9 نیالکتوفری حاو

 وی وزن رشد حداکثر بهی ابیدستی برا ، قیتحق نیای ها افتهی اساس بر  لذا.  شد درصد 2 نیالکتوفری حاو رهیج و شاهد

 .شودی م هیتوصیی غذا رهیج به درصد 9 مقدار به نیالکتوفر افزودنی ببری گویمی طول

 Van derی ،)ضدقارچ ،یی ایضدباکتر ،(Ellison et alی )روسیضدو تیفعال با رابطه در مشابه دیگر نیز مطالعات

Strate et al., 2001 )ی ضدانگل،(Kirkpatrick et al., 1971 )وی ضدالتهاب ،(Gonzalez-Chavez et al., 2009 )

. است نموده دییتأ رای نیکوپروتئیگل( Breton-Gorius et al., 1980) ماده نیا یمنیا ستمیسی کنندگ میتنظ تیخاص زین

یی بسزا ریتأث ماریهایب برابر در مقاومت شیافزا جهینت در و واکسنها ازی ناشیی زای منیا تیوضع دربهبود نیالکتوفر نیهمچن

 ( .Gonzalez-Chavez et al., 2009)دارد

Sakai آالی قزل ماهی فاگوسیتوزی فعالیت بر را الکتوفرین کیلوگرم در گرم میلی 911 یرتأث نیز(  9117)  همکاران و 

 تیمار با مقایسه  در الکتوفرین تیمار در را فاگوسیتوزی فعالیت دار معنی افزایش ها آن نتایج و کردند بررسی کمان رنگین

 . داد نشان شاهد

 یافته پژوهشی

 پرورش لیاوا مرحله در(  هیپا رهیج لویک کیی ازا به گرمی لیم 911) نیکتوفرال درصد کی افزودن که داد نشان مطالعه نیا

ی م شنهادیپ. گرددی م زای ماریب عواملی احتمال تهاجم بهی منیای پاسخهای ژنها انیب شیافزا و رشد داری معن شیافزا باعث

 مزارع دری روسیو ویی ایباکتری زایماریب عوامل با شده آلودهی گوهایم بر نیالکتوفر ریتاثی بعد مطالعاتی برا که گردد

 .شودی بررس رانیای پرورش

 ی قدردان و تشکر

 وی مالزی عال آموزش وزارتی سو از شده نیتامی مالی کمکها از که دانندی م فرض خود بر پژوهش نیا سندگانینو

 .ندینما تشکری فن کمک وی مالز پوترا، دانشگاه
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