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اثر افزودن سطوح مختلف الکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و بیان چهار ژن کاندیدا
برای پاسخ سیستم ایمنی در میگو های ببری ) ( Penaeus semisulcatus
رضا نهاوندی ،1آرش جوانمرد ، 2مسعود صیدگر ، 3مهدی مقیم
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چکیده:
امروز سناریوی اصلی تحقیقات در زمینه پرورش میگو ،مباحث تغذیه ژنومیکس یا استفاده از مکملهای غذایی تقویت کننده
پاسخ ایمنی و کنترل کننده بیماریهای متداول در پرورش متراکم آنهاست .در این راستا هدف از پژوهش حاضر ،تاثیر
فرموالسیون جیره پایه با سطوح مختلف تیمارهای الکتوفرین ( شاهد 911 ،میلی گرم و  311میلی گرم در هر کیلو جیره) ،بر
عملکرد رشد و بیان ژنهای چهار ژن کاندیدا برای پاسخ سیستم ایمنی در درمیگو های ببری بود .بدینمنظور در گام اول ،گروه
های آزمایشی در شرایط مدیریتی یکسان از لحاظ معیارهای دما ،نور و دفعات تغذیه قرار گرفتند .در مجموع  921 ،میگوی
ماده به مدت سه ماه مورد رکوردبرداری صفات رشد (وزن زنده بدن  ،طول کل و عرض بدن ) به مدت  3ماه قرار گرفتند.
طرح آزمایشی مورد استفاده پس از مشخص شدن غیرمعنی دار بودن وزن اولیه میگوها در بین تکرارهای هر تیمار( آزمون
کواریت) طرح پایه کامال تصادفی  3تیمار در  4تکرار( هر واحد ازمایشی  91میگو) طراحی گردید( .(p>0.05در گام دوم ،
مطالعه مولکولی RNA ،کل به ترتیب از هپاتوپانکراس ،هموسیت ها ،اندام لنفاوی  ،روده ،تخمدان ،عضله و آبشش ،با استفاده
از معرف  Trizolاستخراج شد و متعاقبا" سنتز  cDNAتوسط روش ترنسکریپتاز معکوس انجام شد .روش کمی Real-
 timeبا استفاده از توالی سیستم توالی یاب( )ABIPRISM_7300برای مطالعه پروفایل بیان چهار ژن مختلف کاندیدا
بهمراه یک ژن بتااکتین( ژن مرجع) برای افزایش سیستم ایمنی با استفاده از  SYBR green Iمورد استفاده قرار گرفت.
برای آزمون آماری از روش تجزیه واریانس و آزمون میانگین ها بر طبق دانکن استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که
افزودن یک درصد الکتوفرین(  911میلی گرم به ازای یک کیلو جیره پایه) در مرحله اوایل پرورش باعث افزایش معنی دار
رشد و افزایش بیان ژنهای پاسخهای ایمنی به تهاجم احتمالی عوامل بیماری زا می گردد .پیشنهاد می گردد که برای مطالعات
بعدی تاثیر الکتوفرین بر میگوهای آلوده شده با عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی در مزارع پرورشی ایران بررسی شود.
کلمات کلیدی :میگو ،ژنومیک تغذیه ای ،بیان ژن ،صفات رشد ،الکتوفرین ،سیستم ایمنی.
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مقدمه
صنعت پرورش میگو یکی از محورهای درآمدزایی در آبزی پروری است که در سال  9191به صورت تجاری مطرح شد و
به سرعت در کشورهایی مانند ایاالت متحده ،ژاپن و غرب اروپا گسترش قابل توجهی یافت .حدود  ٪97از میگو پرورشی در
قاره آسیا به ویژه در کشورهای چین و تایلند تولید میشود و  ٪27دیگر به طور عمده از امریکا التین که در آن برزیل
بزرگترین تولید است تامین می گردد). (Jory, 2003
در این راستا ،شیوع بیماری های مختلف (بیماریهای باکتریایی و ویروسی ،قارچها و تک یاختهای ها) هنوز هم عمده
ترین مانع اصلی و چالش تهدید کننده تولیدات جهانی میگو پرورشی محسوب می شود .در پرورش میگو ،امکان استفاده از
واکسیناسیون برای کنترل موفقیت آمیز بیماری ها عمال غیر ممکن است چرا که سیستم ایمنی میگوها قادر به تطابق ایمنی
نیست (.)Bower et al., 1994از سوی دیگر کاربرد آنتی بیوتیک ها نیز کارایی کمی در کنترل بسیاری از بیماری ها میگو
دارد .عالوه بر این موارد مصرف آنتی بیوتیک در بسیاری از کشورها به دلیل حساسیتهای موجود مبنی بر احتمال باقی ماندن
بقایای آنها در محصوالت غذایی توسط دولتها ممنوع شده است .علی رغم دشواریهای مختلف برای رهایی و یا کاهش
مشکالت ناشی از بیماری در صنعت میگو ،راهکارهای جایگزینی برای مرتفع کردن مشکالت ناشی از شیوع بیماریها نیز
پیشنهاد شده است ). )Flegel 1997
علم ژنومیک تغذیهای( )Nutritional Genomicیا تغذیه مولکولی علمی است که در آن اثر متقابل بین تغذیه و ژنوم
موجودات مورد بررسی قرار می گیرد) . (Humphrey et al.,2002این علم می تواند ارتباط مواد مغذی موجود در جیره-
های غذایی را با بیان انفرادی ژنها مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از نتایج حاصل بهترین سطح مکملها و افزودنی های
مورد نیاز برای احتیاجات بدن و پاسخهای سیستم ایمنی ،تولید مثل را برآورد کند). (Devresse et al.,2000
الکتوفرین یک گلیکوپروئتین( 01کیلودالتون) چند کاره است که در خانواده ترانسفرین متصل شونده به یون آهن می
باشد که اولین بار از شیر گاو جدا شده است و متعاقبا در شیر انسان نیز وجود آن به اثبات رسیده است (Actor et al.,
) .2009الکتوفرین به مقادیر مختلف از غدد ترشحی موجود در پستانداران مانند شیر ،بزاق ،اشک و مایع منی و از بعضی از
گلبولهای سفید ترشح می شود( .) Brock, 2002وظایف الکتوفرین شامل :خاصیت آنتی باکتریال  ،دفاع علیه عفونتهای
معده ای -روده ای،ایجاد سینرژیسم با بعضی از ایمنوگلوبولینها  ،پروتئینهای سیستم دفاعی ،محرك رشد سلولهای بدن
حیوانات به ویژه لنفوسیتها و سلولهای روده می باشد .بیشتر میکروارگانیسم ها و عوامل بیماری زای موجود ،برای رشد خود
به آهن احتیاج دارند .لذا الکتوفرین با اتصال به آهن از رشد باکتری های نیازمند به آهن از طریق غیر قابل دسترس کردن
آهن جلوگیری می کند) .)Baker 2005یک مولکول الکتوفرین قادر است که با دو مولکول آهن ( )Fe+3متصل شود.
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استفاده از افزودنی الکتوفرین در جیره دامها و آبزیان توسط مطالعات متعددی توصیه و ارزیابی شده است Lonnerdal,
).)2009
جمع بندی مطالعات پیشین در خصوص سیستم ایمنی ،حاکی از این است که بی مهرگان آنتی بادی ندارد و به همین
دلیل باید متکی به سیستم ایمنی ذاتی باشند) . (Arala-Chaves et al.,2000در واقع میگو حاوی سیستم گردش خون
باز یعنی سیستم های جدا نشده خون و لنفی است .مایع داخل این سیستم باز همولنف نام دارد و در داخل آن ،سلولهای
هموسیت قرار دارند .این سلولها نقش عمده ای در پاسخ ایمنی میگو به عفونت های باکتریایی و قارچی ایفا می کنند
( .)Bachere et al., 2000بطوریکه پپتیدوگلیکان ها و لیپوپلی ساکاریدها ی و بتاگلوکان های روی دیواره های سلولی
باکتریها و قارچها الگوی شناختی و محرك پاسخ های واسطه ای هموسیتی ایجاد می شوند تا ارگانسیم مهاجم را محو
کنند) .(Newman et al.,2001این پاسخ ها شامل آگلوتیناسیون  ،فاگوسیتوز ،تولید رادیکال های آزاد و ترکیبات ضد
میکروبی است.شناخت مکانیزمهایی دفاعی که توسط آن میگو مولکول غیر خودی را در سطح مولکولی تشخیص وبه آنها پاسخ
میدهد از سناریوهای موجود برای تحقیق در دهه حاضر می باشد .یکی از این مکانیزمهای جالب سنتر رنگدانه مالنین است که
ضمن اینکه نقش های شناخته شده مهمی در التیام زخم کوتیکول و واکنش های دفاعی زخم دارد متعاقبا پیش ساز
متابولیتهای دیگری با عملکرد سمی بر روی رشد پاتوژنها هستند .در این ماجرای شگفت انگیز سیستم فعال کننده پروفنل
اکسیداز ( )ProPOعامل کلیدی و اصلی فعال شدن مسیر بیوشیمیایی تولید مالنین است .پروفنل اکسیداز ( )ProPOیک
اکسیداز حاوی عنصر مس دو است که اکسیداسیون مواد فنلی به کینون ها راکه بعدا" تبدیل به مالنین می شودرا کاتالیز می
کند که در همولنف و یا سلوم( حفره بدنی) میگو قرار دارد).)Cerenius 2004
پراکسینکتین  Peroxinectinیکی دیگر از عوامل همکاری کننده با سیستم فعال کننده پروفنل اکسیداز ()ProPO
می باشد که در چسبندگی همولنف به عوامل خارجی و متعاقب ان فاگوسیتوز ،ایفاگر نقش است .بعضی مطالعات مشابه،
پراکسینکتین را به عنوان پروتئین آنتی اکسیدان نامیده اند که موجودات را در برابر تنش های مختلف اکسیداتیو محافظت می
کند و در انتقال سیگنال داخل سلولی نقش دارد cDNA .ژن کد کننده این پروتین دارای ساختاری متشکل از  142جفت
باز با  714جفت باز اغاز کننده نسخه برداری است که در نهایت کد  910اسید آمینه است).(Liu et al., 2007
پروتئین باند شونده به گلوکان( )LGBپروتینهای تشخیص دهنده الگوهای شناختی همولنف میگو در برابر
پتیدوگلیکان ها و لیپوپلی ساکاریدها و بتاگلوکان های روی دیواره های سلولی باکتریها و قارچها می باشند که نقش مهمی را
در عملکرد پاسخهای ایمنی داخلی در بی مهرگان و حشرات دارند .ساختار ناحیه کد شونده این ژن  2197جفت باز و
پروتئینی با وزن مولکولی  67کیلو دالتون را کد می کند). (Chen et al., 2015
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پدیده جالب دیگر اینکه چون  LGBدر فرایند سنتر رنگدانه مالنین است پیش ساز متابولیتهای دیگری است که با
عملکرد سمی تاثیر ممانعت کننده بر روی رشد پاتوژنها دارند و برای اینکه سلولهای میزبان در این چالش مصون بماند و درجه
سمیت کنترل شود پروتئینهای سرین ( )SPفعالیت می کنند .لذا همیشه فعالیت سیستم پروفنل اکسیداز ( )ProPOبا
فعالیت پروتئینهای سرین ( )SPهمزمانی دارد). (Muta et al.,1991
با توضیحات فوق به منظور طراحی یک مطالعه ژنومیک تغذیه ای در میگو و فقدان اطالعات مرتبط در دسترس هدف
این پژوهش تاثیر فرموالسیون جیره پایه با سطوح مختلف تیمارهای الکتوفرین ( شاهد 911 ،میلی گرم و  311میلی گرم در
هر کیلو جیره) ،بر عملکرد رشد و بیان ژنهای چهار ژن کاندیدا برای پاسخ سیستم ایمنی در درمیگو های ببری انتخاب شد.
مواد و روش کار

تیمارهای آزمایشی
سه تیمار متفاوت( شاهد و یک میلی گرم و سه میلی گرم به ازای هر کیلو گرم جیره پایه) به عنوان تیمارهای آزمایشی
طراحی شد .جیره پایه در پژوهش حاضر ،ضمنا حاوی  ٪1/9شیر کم چرب بود .تجزیه تقریبی جیره پایه نشان داد که حاوی
 ٪41/9پروتئین خام  ٪ 9/4 ،چربی خام ٪93/91 ،خاکستر و  ٪ 1رطوبت بود .الکتوفرین از شرکت تجاری Shangqiu
 Kangmeida Bio-Technology Coتهیه شد و به رژیم غذایی آزمایشی در سطوح مختلف با تصحیح مربوطه در
مقدار شیر کم چرب اضافه شد .مخلوط تهیه شده با استفاده ازدمیدن هوا در  30درجه سانتی گراد در یک گرمخانه تا زمانی
که سطح رطوبت حدود % 91شود خشک شد .پس از خشک کردن ،پلت آماده شده در  -4درجه سانتی گراد تا زمان استفاده
ذخیره شد.میگوهای یک ماهه  ،از استخر های پر شده از آب دریا با سیستم گردش مجدد آب ( شوری  21-23گرم در لیتر )
در موسسه تحقیقاتی سیان لووای مالزی تهیه شد  .میگوها به دمای اتاق ( )26±1/7و شوری  21گرم در لیتر درحوضچه های
سیمانی ( 9/7 × 2 × 6متر ) مسقف و با جریان آب برگشتی به مدت  2هفته قبل از آزمایش سازگارشد .در طول دوره تطابق،
میگو دو بار در روز با رژیم غذایی کنترل و  ٪ 71تعویض آب هفتگی برای حفظ کیفیت آب تغذیه شدند.
جدول  -9ترکیب جیره غذایی پایه( محاسبات برای یک تن در نظر گرفته شده است)
الکتوفرین

اجزای جیره غذایی
سه درصد

یک درصد

شاهد

کنجاله سویا

431
05

431
05

431
05

پودر مخمر

50

50

50

پودر پوسته میگو

05

05

05

آرد گندم

303

303

303

سلولز

1

1

1

شیر پس چرخ

5

5/5550

1

پودر ماهی

4
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پروبیوتیک

1

5/551

5

پودر گلوتن ذرت

50

50

50

روغن ماهی

55

55

55

مکمل معدنی

51

51

51

مکمل ویتامینی

4

4

4

برای بررسی پارامترهای رشد ،وزن بدن  ،طول کل و عرض بدن نمونه ها اندازه گیری شد .شکل بدن هر نمونه با روش
 truss networkاندازه گیری شد.

شکل  -9شمایی از تعدادی از اندازه گیریهای بیومتریک میگوهای تحت تیمارهای غذایی متفاوت

جداسازی  RNAو سنتز cDNA
 RNAکل به ترتیب از هپاتوپانکراس ،هموسیت ها ،اندام لنفاوی ،روده ،تخمدان ،عضله و آبشش ،با استفاده معرف
 Trizolجمع آوری و سپس مطابق دستورالعمل پیشنهادی شرکت تجاری Invitrogenاستخراج شد .برای حذف الودگیهای
 DNAاز آنزیم از انزیم  Dnaseو حل کردن در آب  DEPCشرگت پرومگای  Promegaاستفاده شد و  RNAکل
تخلیص شده تا زمان آزمایش در فریزر منفی -01درجه سانتیگراد برای محافظت از  Rnaseموجود در محیط نگهداری شد.
قبل از ساخت  cDNAغلظت نمونه های  RNAو کیفیت انها توسط دستگاه نانودراپ شرکت اپندورف المان در طول
موجهای  261/231و  261/201اندازه گیری شد .سپس دو میلی گرم از  RNAکل( غلظت  71تا  911نانوگرم) و  1/7میکرو
مول آغازگرهای اولیگو  Tو انزیم ترنسکریپتاز معکوس شرکت پرومگا امریکا استفاده شد برنامه ترموسایکلر برای سنتز
 71 cDNAدرجه به مدت  2دقیقه و متعاقبا  17درجه سانتیگراد به مدت ده دقیقه برای غیر فعال کردن انزیم تنظیم
گردید .سپس با استفاده از اغازگرهای طراحی شده برای چهار ژن کاندیدا و مسئول پاسخهای ایمنی در میگو به همراه یک ژن
رفرنس( کنترل) رونویسی و آنالیز  real-time PCRانجام شود .جزییات توالیها و مشخصات جایگاهها در جدول یک اورده
شده است.
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جدول  -2جزییات توالیها و مشخصات جایگاهها چهار ژن مسئول ایمنی و یک ژن رفرنس در مطالعه حاضر
دمای
نام ژن

اتصال

توالی آغازگرها

رفرنس

(سانتیگرا
د)

GCCTTGGCAACGCTTTC
proPO

A
CGCGCATCAGTTCAGTT

60

Lai et al., 2005

TGT
CATGTCCAACTTCGCTT
LGBP

TCAGA
ATCACCGCGTGGCATCT

64

Cheng et al., 2005

T
TGGACCTCGCGGGAGA
PE

T
GACCGATAGCCACCAT

76

Liu et al.,2005

GCTT
CGTCGTTAGGTTAAGTG
SP

CGTTCT
TTTCAGCGCATTAAGAC

69

et

Jiménez-Vega
al.,2005

GTGTT
GAGCAACACGGAGTTC
بتا
اکتین

GTTGT
CATCACCAACTGGGAC

60

AF300705

GACATGGA
شرایط انجام تکثیر در یک پلیت  16خانه ای در حجم واکنش  27میکرولیتر انجام شد در این محلول  92/7میکرو
کیت سایبرگرین دو برابر ( 9 ،)PE Applied Biosystemsمیکرولیتر  1/2 ،cDNAپیکومول از هر آغازگر و  1میکرولیتر
آب  DEPCاستفاده می کنند .برنامه ترموسایکلر برای تکثیر در یک چرخه سی و پنج سیکل شاما دمای واسرشت سازی 17
درجه سانتیگراد  97ثانیه دمای اتصال بر حسب هر ژن ( مطابق جدول) یک دقیقه و  92درجه سانتیگراد یک دقیقه تنظیم و
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بهینه سازی گردید .آب  -DEPCبه عنوان کنترل منفی جایگزین قالب شد .تجزیه و تحلیل داده های  RT–PCRبا نرم
افزار  SDSنسخه  )Perkin–Elmer Applied Biosystems( 2.1انجام شد .تعیین کمیتی نسبی بیان ژن با توجه به
دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .به طور خالصه  ،آستانه چرخه  PCRبه عنوان تعداد چرخه که در آن افزایش معنی دار
آماری در فلورسانس سبز  SYBRدر برابر رنگ منفعل داخلی ، ROX ( ΔRn( ،که برای اولین بار تشخیص داده شد تعریف
شده است .تعداد کپی از ارزش ژن هدف و CTمعکوس مرتبط بود  .بنابراین ،یک نمونه حاوی تعداد بیشتری از نسخه از ژن
هدف  ،میزان  Ctکمتر از یک نمونه با تعداد کمتر از نسخه از همان هدف بود.تفاوت در مقادیر  CTژن های ایمنی و مربوط
به ژن کنترل  βاکتین داخلی ،به نام  ، ΔCtبرای نرمال کردن تفاوت در مقدار  RNAکل اضافه شده به مخلوط واکنش
 cDNAو کارایی واکنش نسخه برداری معکوس محاسبه شد .ارزش ΔCtدر نمونه تحت درمان از ارزش  ΔCtنمونه شاهد
کم شد.تفاوت به عنوان ارزش  ΔΔCtبیان شد که امکان اندازه گیری تغییر در بیان ژن های ایمنی در نمونه تیمار نسبت به
نمونه شاهد را فراهم می آورد  .تغییر  3.3برابر در میزان  Ctمعادل یک تغییر  91برابر در بیان ژن نظر گرفته شد .

تجزیه و تحلیل آماری
نتایج حاصله از  RT- PCRبا روش تجزیه و تحلیل  GLMمورد تحلیل قرار گرفتند .تفاوت در سطح  1/7و یک
درصد به عنوان تفاوت معنی دار در نظر گرفته شد .بررسی تفاوت معنی داری بین تیمارهای با استفاده از نرم افزار های
کامپیوتری(  SAS SASموسسه ،کری  ، NC ،ایاالت متحده آمریکا) آزمون مقایسه چندگانه ( توکی و دانکن) انجام شد .
قبل از تجزیه و تحلیل ،درصد داده های موجود با استفاده از  arcsineقبل از تجزیه و تحلیل ،برای رسیدن به سطح آماری p
< 0.05نرمال شد.
نتایج و بحث
نتایج مطالعات پیشین نشان می دهد که جیره غذایی و خوراك و مدیریت خوراك نقش مهمی در مدیریت سالمت میگو بازی
میکند .پاسخ ایمنی در میگو واکنشهایی از نوع انرژی بر است .این امر منجر به تغییرات در پارتیشن بندی مواد غذایی شده و
متعاقبا مواد مغذی بیشتری را به سیستم ایمنی بدن هدایت می کند.
محرك های ایمنی  ،ترکیباتی هستند که باعث تحریک مکانیسم های دفاعی غیر اختصاصی در موجودات می شوند.
الکتوفرین از جمله افزدونیهای خوراکی محسوب می شود که روی سیستم ایمنی دامهای اهلی ،طیور و ابزیان نقش معنی دار
خود را ثابت کرده است).)Lonnerdal 2009
پروفایل مختلف بیان محصوالت مربوط به ژنهای مختلف در جیره های مختلف در شکل  2و نمودارهای مقایسهای بیان
ژنهای کاندید برای افزایش پاسخ ایمنی بعد از نرماالسیون داده های خام بیان زن در بین دو جیره حاوی یک و سه درصد
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الکتوفرین در شکل  3آورده شده است  .همچنین مقایسه خصوصیات رشد در بین سه جیره آزمایشی شاهد ،یک درصد و سه
درصد الکتوفرین در جدول  9آورده شده است.

شکل  :2پروفایل مختلف بیان محصوالت مربوط به ژنهای مختلف در جیره های مختلف

شکل  :3نمودارهای مقایسهای بیان ژنهای کاندید برای افزایش پاسخ ایمنی بعد از نرمال سازی داده های خام
بیان زن در بین تیمارهای آزمایشی.
برای مطالعه پروفایل بیان چهار ژن مختلف کاندیدا بهمراه یک ژن بتااکتین( ژن مرجع) برای افزایش سیستم ایمنی با
استفاده از  SYBR green Iمورد استفاده قرار گرفت .برای آزمون از روش تجزیه واریانس و آزمون میانگین ها بر طبق
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دانکن استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن یک درصد الکتوفرین(  911میلی گرم به ازای یک کیلو جیره پایه)
در اوایل مرحله پرورش باعث افزایش معنی دار رشد و افزایش بیان ژنهای پاسخهای ایمنی به تهاجم احتمالی عوامل بیماری زا
می گردد.
نتایج این تحقیق نشان داد که میگوهایی که با جیره حاوی الکتوفرین  9درصد تغذیه شده بوند  ،در اوایل پرورش دارای
بیشترین وزن بدن (201 /13 ± 9/66میلی گرم) و طول کل ( 39/33 ±1/19میلیمتر ) بودند  .همچنین استفاده از جیره
حاوی الکتوفرین  9درصد موجب بروز تفاوت معنی داری از لحاظ وزن بدن و طول کل میگوهای مورد آزمایش نسبت به جیره
شاهد و جیره حاوی الکتوفرین  2درصد شد  .لذا بر اساس یافته های این تحقیق  ،برای دستیابی به حداکثر رشد وزنی و
طولی میگوی ببری افزودن الکتوفرین به مقدار  9درصد به جیره غذایی توصیه می شود.
مطالعات مشابه دیگر نیز در رابطه با فعالیت ضدویروسی ( ،)Ellison et alضدباکتریایی  ،ضدقارچی Van der (،
 )Strate et al., 2001ضدانگلی  )Kirkpatrick et al., 1971(،ضدالتهابی و )Gonzalez-Chavez et al., 2009(،
نیز خاصیت تنظیم کنندگی سیستم ایمنی این ماده ( )Breton-Gorius et al., 1980گلیکوپروتئینی را تأیید نموده است.
همچنین الکتوفرین دربهبود وضعیت ایمنی زایی ناشی از واکسنها و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر بیماریها تأثیر بسزایی
دارد(. )Gonzalez-Chavez et al., 2009
 Sakaiو همکاران (  ) 9117نیز تأثیر  911میلی گرم در کیلوگرم الکتوفرین را بر فعالیت فاگوسیتوزی ماهی قزل آالی
رنگین کمان بررسی کردند و نتایج آن ها افزایش معنی دار فعالیت فاگوسیتوزی را در تیمار الکتوفرین در مقایسه با تیمار
شاهد نشان داد.
یافته پژوهشی
این مطالعه نشان داد که افزودن یک درصد الکتوفرین(  911میلی گرم به ازای یک کیلو جیره پایه) در مرحله اوایل پرورش
باعث افزایش معنی دار رشد و افزایش بیان ژنهای پاسخهای ایمنی به تهاجم احتمالی عوامل بیماری زا می گردد .پیشنهاد می
گردد که برای مطالعات بعدی تاثیر الکتوفرین بر میگوهای آلوده شده با عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی در مزارع
پرورشی ایران بررسی شود.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این پژوهش بر خود فرض می دانند که از کمکهای مالی تامین شده از سوی وزارت آموزش عالی مالزی و
دانشگاه پوترا ،مالزی و کمک فنی تشکر نمایند.
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