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 چکیده
 در چالش را  (Artemia fransiscana)ایمنی نایسررری  ک وفرین ی  ر  رورررا ک رتای  رتمیا ن انسررریسررر انا  هایتاثی  مح کحاضررر  در مطالعه 

Vibrio campbellii  کVibrio proteolitycus تیک نگهااری ک فشت یدر و ایط گنیتیرییتیک ر رسی وا.  رتمیا ره مات پنج رکز در و ایط گنیتیری

سپس  واداده واه ناپلیک  سییه 3LVSهای  رتمیا را رافر ی فشره  سلیل ر  لیله نال ین  5/10 × 910 ره تعااد (Aeromonas hydrophylaای از )

 های ها اضررانه وررانا. در رکز سرریژ پاتی ندر ه  رکز غذادهی وررانا. همینی  وفرین ی  ک نایسرری  ره متاار میرد نیاز ره  رریرت رکزانه ره نال ین

V. campbellii   کV. proteolyitus  در ت افم cell/ml 610 × 5  .نتط  ایفه در  ن  رتم یماریفه ت رید ماریوامل وش ت شی زما  یااضانه گ دیانا

در رکز وشم میزان رازماناگی، روا رید ک چهار ت  ار  وامل ماریه  تدر نظ  گ نره وا. واها  ماریره عنیان ت ریدواه  هیفشره واه تغذ یاز رافر 

فل  زیست تیدهن ی  راعث انزایش در ا رتای رکزانه، در ا نسبی رتا ک وفری ها ک زیست تیده )زیریده( فل تیلیا واه ر رسی گ دیا.طیلی ناپلی

. (>05/0p)فل تیلیا واه حا ل وا  زیست تیدهاما تفاکت معنی دار تنها در  ،وا Vibrio proteolitycusک  Vibrio campbelliiدر متارل  تیلیا واه

سبی رتا ک  نایسی   ،وا Vibrio proteolitycusک  Vibrio campbelliiدر متارل فل تیلیا واه  تیدهزیست راعث انزایش در ا رتای رکزانه، در ا ن

ست تیدهاما تفاکت معنی دار تنها در  وا زی واه حا ل   Vibrioطیل ن دی  رتمیا در تیمار وفرین ی  در ر ار  در همینی   .(>05/0p) فل تیلیا 

proteolitycus .وا سرفاده از  جینرا یره طیر فل انزایش معنی دار حا ل  شان داد فه ا سی  ن راعث تیانا می یمنیره عنیان مح ک اوفرین ی  ک نای

 انزایش دها. کییتیگنیتیر طیدر محنسبت ره عفینت کیب یی را  ایمتاکمت  رتمک  وید زیست تیدهمتاار فل  شیانزا

 زیست تیده.عفینت رافر یایی، مح ک ایمنی، گنیتیرییتیک،   انا،س رتمیا ن انسی :واژگان کلیدی
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Abstract 
In this study, the effect of immunostimulants nisin and lactoferrin on the growth and survival of Artemia 

fransiscana in challenge with Vibrio campbellii and Vibrio proteolitycus under gnotobiotic conditions was 

investigated. Artemia was kept and cultured in gnotobiotic conditions for five days, and then Artemia nauplii 

were fed with killed LVS3 bacteria (a strain of Aeromonas hydrophyla) at the number of 10.5 x 109 cells per 

Falcon tube every day. Also, lactoferrin and nisin were added to the falcons in the required amount on a daily 

basis. On the third day, the pathogens V. campbellii and V. proteolyitus were added at a concentration of 5 x 

106 cells/ml. This experiment included six treatments, the treatment in which was fed only with killed bacteria 

was considered as the control treatment. Each treatment consisted of four repetitions, and on the sixth day, the 

survival rate, longitudinal growth of nauplii and the total biomass (biomass) produced were checked. 

Lactoferrin increased daily survival percentage, relative survival percentage and total biomass produced 

against Vibrio campbellii and Vibrio proteolitycus, but a significant difference was obtained only in total 

biomass produced (p<0.05). Nisin increased the daily survival percentage, relative survival percentage and 

total biomass produced against Vibrio campbellii and Vibrio proteolitycus, but a significant difference was 

obtained only in the total biomass produced (p<0.05). Also, there was a significant increase in the individual 

length of Artemia in lactoferrin treatment against Vibrio proteolyticus. In general, the results showed that the 

use of lactoferrin and nisin as immune stimulants can increase the total amount of biomass and increase the 

resistance of Artemia to Vibrio infection in gnotobiotic environment. 

Keywords: Artemia fransiscana, Gnotobiotic, Bacterial infection, Immunostimulants, Biomass. 
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 مقدمه .1
  رزیان دهناگانفه پ کرشت ی  خط اتی ی ی از مهم

صی اً در م احل  سرنا، فاهش میزان رتا خ را  ن میاجه ه

ستاکلیه زناگی  سرم ا سی . از ای  جهت تتییت ک ارتتای 

ران  ناعی  یانایمنی ک د یازاز ا رررلی  رز های ت ی  ن

سرا گان ک مهمدهناپ کرش ت ی  رکی  د محتتان در ای  را

سررریسررررم ایمنی در  (.Shalaby et al., 2006) سرررت

را ریماریری پاسررر  مه گان ر ای مبارزه  ره  های عفینی 

اسرررفاده از اخرصررا رری یا  اتی رسرررگی دارد. ایمنی غی 

عی یا پاسرر  دنا سررمیم ان ی فهعیطب یمنیا یهامح ک

دهنررا یررک ارزار ایمنی میجیدات هررار را انزایش می

ناسرررر پیشرررگی ی  ماری م مل ری نازا در ر ار  عیا  ی

(Soltanian et al., 2007a .)  را هامح کاسرررفاده از ای 

 های رزیان خصی اً م انیسم ایمنی سیسرم تتییت هار

صا یغی  دناعی شگی ی ر ای اخر  ک هاریماری ر کز از پی

ها فنر ل فار پ کریدر  رزی  ن  هایمح ک .رکدمی ره 

 نعالیت ف دن خنثی ک دناعی قارت انزایش ره قادر ایمنی

 رک ای  ک از ریده طل  ن  ت یا عیامل ریماریزای هاپاتی ن

وا رهبید راعث س  در می  ک م گ فاهش ک ر  دکره س تا

یا یان در تیل نامی  رز فاده از .وررری  ره طیر فلی اسرررر

 متاکمت انزایش راعث  رزیان غذای در ایمنی هایمح ک

نهررا ر  در   گین عیامررل ر ا فینررت گینررا ورررید می زاع

(Mukherjee and Sahoo, 2002; Couso et al., 2003.) 

ماوً هایریماری ر ار  در متاکمت انزایش ای   عفینی احر

 م انیسم ک سلیلی اخرصا یغی  ایمنی سیسرم تاثی  تحت

 هایمح ک (.Kwak et al., 2003) اسرررتخینی  دناعی

 فمپلمان سرریسرررم نعالیت انزایش راعث همینی  ایمنی

 لیزکزیم نعالیت انزایش(، Engestad et al., 1993) خین

، (Engestad et al., 1993; Jorgensen et al., 1993) س ژ

 خین سررفیا هایگلبیل تیسررط ریشررر  رادیتیلیا  نری

(Ainsworth and Chen, 1990) مت انزایش ک تاک در  م

ورریری  ک دما افسرریژن، فمبید نظی  هاییر ار  اسررر  

Yashida and Kitao, 1986)انا.( واه 

را قیدق لیک تحل هیتجز راسرررت  ماه از فارر د  جین

گان نشررران م یدر ر یمنیا یهامح ک فه  یمه  ها  د

 فیضرررع یط اح لیعماتا ره دل هاانرهیاز  ی رررحت ر خ

مناسررر  ک ت  ار  ی مار لیک تحل هینتاان تجز ش،ی زما

نباوررا  نانیمم   اسررت قارل اطم جینرا فیضررع ی یپذ

(Smith et al., 2003ر .)ویاها  ینیر ازین  ینار ا ره ارائه 

در فاهش  یمنیا یهااث ات مح ک یاز سرریدمنا حی رر 

 یهاشیعفینت در  زما ای یماریمه گان ره ر یر تیحساس

 است.فنر ل واه  یپ کرو طیتحت و اک اسراناارد واه 

 لیت مای  ن ایناها  یدناع یهاسمیم ان یرک قیرا تحتتا 

تیانا  یم هاشی زما  ی. اک میرد  حت ریشر ی ق ار گی د

مه گان )نگهااری  یر کییتیرا فشرررت ک پ کرش گنیتیر

ح کیرردر  یانرراتیح ریم طیم ر ل  ی  ک ن ف مک  فررا

 (.Smith et al., 2003( اج ا وید ) gnotobioticه،وا

سری دارد رتمیا چنای  کیژگی قارل تیجه  ام ان  ک زی

را ره عنیان یک مال ر ای تحتیتات  از  ناسرررفاده رالتیه 

 را ک و ایط گنیتیرییتیک جانیری زیست وناسیدر حیزه 

ام ان پ کرش (. Marques et al., 2005ن اهم ف ده است )

تحت فنر ل را  ک axenic راکن عامل ریماریزا تحت و ایط

ماریزا خاص ری مل  فاده از انیا   gnotobiotic عیا را اسرررر

های تج ری ک را اسررررفاده از رکش ایمخرلف منارع تغذیه

وره ک Verschuere et al., 2000ساده ) را تیجه ره ( را دا

زمان تیلیا مثل فیتاه )دک تا سرره هفره( ک تحت دارا ریدن 

تیانا ر ای چنا ماه زناگی فنا ک در وررر ایط مطلیی می

ره رزرگسررررال  ناپلیی   نا رکز از    ر سررررافمر  از چ

(Van Stappen, 1996 .)های متاار زیادی از سررریسرررت

ی  نری ی مرفاکت در دسررر   های مخرلف را زمینهگینه

را این ه Bossier et al., 2004اسرررت ) های یا ( ک ن  رتم

تیانا را ت افم راو فیچک اسررت فه ره راحری می میجیدی

سرم سی سرفاده از  شت ک یا در متیا  فیچک را ا های ف

 وید. رسیار ساده پ کرش داده

 80 میل یلی کزن را گکی یپ کتئی  یک نی  وفرین ی 

دارای  ک هات انسرررف ی  خانیاده ره مرعلق فیلی دالرین،

اسررت زناه میجیداتتماژ  در ی سرران میل یلی سرراخرار

(Gonzalez–Chavez et al., 2009 وفرررررینرر یرر .) در 

 ورررید  می اسررررخ ا  گرراک وررری  از تجرراری متیررا 
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(Steijns, 2004.)  سی سط واه تیلیا نای  هایگینه تی

 از گ کهیزی  ررره وفریس، وفریفیفی  از مخرلفی

ونری  .دارد تعلق هاونری رییتیک ناژ ره هارافر ییسررری 

 در ک هسرنا گ ما ره متاکژ ک فیچک هایپپریا هارییتیک

 ونریینی  مریل ک ونریینی  اسرریا مینه خید سرراخرمان

وینا؛ می رنایطبته گ که زی  دک ره هادارنا. ونری رییتیک

شیاه ساخرمان هاگ که زی  ای  از ی ی را  پذی انعطار ک ف

 غشای ساخرمان در درییه ای عنیان ره دارد ک مثبت ارر

نه مل ف ده ک هار هایگی اث ات . پذی  اسررررتنفی  ع

ی ایمنی مثل هامحانظری ک فارر د چنای  نی  از مح ک

 ;Soltanian et al., 2007a) ک فیری  هرراگلیفرران-ررررا

Marques et al., 2006a) هاک مخم نان ک ر خی از رافر ی 

(Marques et al., 2006b)  در  رتمیررا در ر ار  عیامررل

ریماری زای می  کری در وررر ایط گنیتیرییتیک ر رسررری 

 واه است.

عاژ کجید  ئه وررراه ک  حات ارا ره تیضررری جه  را تی

ی ایمنی هاقبلی در زمینه اسرررفاده از مح ک یهاگزارش

وفرین ی  ک نایسرری  در سرریسرررم گنیتیرییتیک پ کرش 

 رتمیا در فشرریر ای ان، مطالعه حاضرر  ره منظیر ر رسرری 

ترراثی  مح ک ایمنی وفرین ی  ک نررایسررری  ر  انزایش 

فینررت  Artemia fransiscanaمترراکمررت  ع ر   ر ا در 

ک  V. proteolitycusک  V. campbelliiهررای رررافررررر ی

های ایمنی ر  رورررا  رتمیا در همینی  تاثی  ای  مح ک

 و ایط  زمایش گنیتیرییتیک  یرت گ نت.

 

 هامواد و روش .۲

 های باکتری و شرایط رشدگونه .۲.1
وامل رافر ی  سه گینه رافر ی   LVS3در ای  تحتیق 

(، رررافررر ی Aeromonas hydrophylaای از )سررررییرره

LMG21363 ایسییه ( ازVibrio campbellii ک رافر ی )

CW8T2 )ای از سرررییرره(Vibrio proteolytiqus میرد ،

اسررررفاده ق ار گ نت.  ئ کمینا  هیارکنیک نتش تغذیه 

داوررره ک در غلظت مطلیی تاثی  مثبت را  رتمیا  گیفننا

ر  روررا ک رتا  ن دارد، در حالی فه از دک رافر ی دیگ  ره 

 رتمیا  چالش می  کری زا ر ایهای ریماریعنیان رافر ی

  زمایشگاه از رافر یایی سییه خالص فشت اسرفاده گ دیا.

شگاه از ک می  کری نناکری ک افیلی ی ، می  کرییلی ی  زمای

 Laboratory of Microbial Ecology)نت گ دانشرررگاه

and Technology, Gent University, and the 

Laboratory of Microbiology Gent University)  تهیه

درجه  -72 ها از دمایارراا فشرررت خالص رافر یورررا. 

وا ک پس از ی  زدایی در دمای اتاق سانری وت  گ اد ر دا

مای  گار در د ماری    جه  28رکی محیط فشررررت  در

های گ اد رورررا داده ورررا. ر ای ه  یک از گینهسرررانری

ای وررا ک های فشررت، انرخرافر ی تنها یک فلینی از پلت

تلتیح وررا ک  2216سررپس در محیط فشررت ماری  ر ا  

 24دکر در دقیته( ره مات  150رکی ان یراتیر ورری  دار )

رعا از  ق ار داده وررا. درجه سررانری 28 سرراعت در دمای

سیی حا ل  وا ک ر سانر یفیی  مایع رکیی ری کن ریخره 

ویری  سمت در  30فه حاکی رافر ی رید در  ی نمک ) ق

سیین گ دیا. ر ای  هزار ( نیلر  سپان سی وا ک  ک اتیفکک 

هررا در سررریسرررپررانسررریین از تعیی  غلظررت رررافر ی

فشررره  LVS3اسررپ ر کنریمر اسرررفاده گ دیا.  رتمیا از 

 واه )اتیفکک واه( را اسرفاده از متادی  ی سان تغذیه وا

(Soltanian et al., 2007). 

یلااه  .۲.۲ تری بااه وساااا ک کم بااا ترا ین  ی ع ت

 اسپکتروفتومتری
در محیط فشررت ماری  ر ا   هارافر ی فشررت از پس

رافر ی تعیی  ، ر ای2216 یاتت افم   محیط ها، محری

شت دکر  2500دکر  را جااگانه  یرت ره ارل  ه  داخل ف

سررانر یفیی  وررا ک  دقیته 15 مات ره ک (rpm)در دقیته 

ره ری کن رکیی، مایع مت ک ورررا ریخ  زی ی  ره قسررر

شی  ته های)رافر ی شی ک ر ایواه(  ن سر سازی و  جاا

شت محیط واه رافر ی از ف ها،  ی دریای نیلر  ک اتیفکک

 مجاداً ک ورررا زده رهم طیر فامل ره ک گ دیا اضرررانه

 ی دریای  انزکدن را وسرشی رار 2 از سانر یفیی  وا. پس

واه ره تیده شی  ته هایرافر ی نیلر  ک اتیفکک   ک واه ن

  ما دست ی نیاخری ره سیسپانسیین رافر یایی زدن، رهم
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سپ ر کنریمر  از هارافر ی ت افم تنظیم ک سنجش ر ای.  ا

سرفاده دیجیرالی  تعیی  ر ای .(Toi et al., 2014)وا  ا

سی متاار لیر ،میلی ه  در رافر ی تعااد  ه  از سی یک 

  زمایش لیله 3 در ک وا ر داوت سمپل  کسیله ره نال ین

 رریرت نیاز رقیق سررازی در  وررا. ریخره جااگانه طیر ره

سپ ر کنریمر رافر ی  ی ی دریا را ها  یرت گ نت. ارراا ا

 هاینمینه از سررپس ه یک ک گ دیا فالیب ه اتیفککورراه

سپ ر کنریمر  ت  ار ره 3 در رافر ی سیله ا می   طیل در ک

 زی  رارطه در  ماه دست وا. عاد ره خیاناه نانیمر   550

 ODسازی ک میزان رقیق DFدر ای  رارطه  فه گ نت ق ار

ناه وررراه تیسرررط اسررر پر کنریمر  اسرررت   عاد خیا

(Toi et al., 2014). 

 هالیر  ماده سازی رافر یمیلی ه  در رافر ی متاار=  :1رارطه 

 9Df× OD×1.2× 10 

( قبل از LVS3رافر ی میرد اسرفاده در تغذیه  رتمیا )

وا ک  شت داده  و ک  ه  دکره در محیط ماری  ر ا ، ف

، اتیفکک ODسرررپس سرررانر یفیی  گ دیا ک رعا از تعیی  

 وش رکزه در یخیال گ دیاه ک ر ای اسرفاده در یک دکره

یش های کیب یی در رکز دکژ  زماداری وررا. اما رافر ینگه

ا در محیط ماری  ر ا  فشت داده وانا ک در رکز سیژ رع

ر ای چالش رافر یایی میرد اسررررفاده ق ار  ODاز تعیی  

 . (Soltanian et al., 2007a) گ نرنا

 کشت گنوتوبیوتیک آرتمیا

 زمایش را سیست  رتمیا ن انسیس انا انجاژ وا. قبل 

فار همه مای ارزار از وررر ک   درجه  120های وزژ در د

وانا دقیته در اتیفکک ضاعفینی  20گ اد ره مات سانری

ها زی  هید می  کرییلی ی انجاژ گ دیا. ک همه دسرررر اری

های سررطحی سرریسررت ک ناپلی را اسرررفاده از تماژ رافر ی

ورررا. پس از گشرررایی زدکده زدایی ک تخمرکش پیسرررره

ستتخم سی شایی  های ( ره لیلهInstar пناپلی ) 20ها، گ

حاکی میلی 50نال ین  فه  لیر  از  ی میلی 30لیر ی 

هم اه را  PPT 30دریایی نیلر  ک اتیفکک ورراه را ورریری 

ورررا. متاار فل ریزی وررراه رید، منرتل خیراک ر نامه
 

 

LVS3  فه غذ کی یر ام ده  یار رکزه  5 هیدکره ت در اخر

سرررلیل در ه   5/10 × 910 رتمیا ق ار گ نت، در حاکد 

 .لیله نال ین رید

 زداییپوسته .۲.۳
ک هم اران  Sorgeloosزدایی را اسرفاده از رکش پیسره

( انجاژ وا. ره ای   یرت فه ارراا یک گ ژ سیست 1986)

درجه  25 رتمیا ن انسیس انا ره مات یک ساعت در دمای 

گ اد  راهی ک هیادهی ورررا. از ای  م حله ره رعا سرررانری

سر اری ها زی  هید انجاژ گ دیا. رعا از ای  م حله، همه د

(  ماده وا، رای   یرت فه ره DS1سره زدایی )محلیل پی

 2میلی لیر  محلیل طبق رارطه  14ازای یک گ ژ سیست 

 ن اهم وا.

 :2رارطه 
14 CC: 10 CC NaOCl5% +0 .33 cc NaOH 40% +  
3.67 CC water 
1 gr cyst + 14 cc Decapsulating solution 

های  راهی واه ره محلیل اضانه وا ک سپس سیست

عا از دک تا سررره دقیته فه رن   هیادهی انجاژ گ دیا. ر

از قهیه ای ره نارنجی تغیی  ف د، در تیری را  هاسرریسررت

شمه  شی داده  100چ سر و واه ک را  ی  می  کن ریخره 

ست وانا. در م حله سی ها رعا ر ای حذر فل  احرمالی، 

ره مات یک دقیته  در ررا 01/0را تیی سرریلفات سررایم 

ی گ دیا ک رعا ره طیر فامل را  هم اه را هیادهی مخلیط 

 ضا عفینی واه وسرشی داده وانا.

 Axenityروش مورد استفاده برای تایید  .۲.4
ر ای اطمینرران از عرراژ  لیدگی رررافر یررایی در ه  

زدایی ورراه قبل از های پیسررره زمایش، غذا، سرریسررت

گشررررایی ک همینی  محیط فشررررت  رتمیررای تخم

دکره  زمایش، رکی  گار دریایی گنیتیرییتیک در پایان ه  

وا ک یا  لیدگی رافر یایی احرمالی  ن شت داده  ها رعا ف

وا. در  فنر ل Tetrazalium salt MTT میزی را از رن 

ماژ  زمایش فاده از ت را اسرررر بل از چالش می  کری،  ها ق

1 Decapsulating solution 
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یان وررراه،  لیدگی می  کری فنر ل ورررا ک رکش های ر

گ دیاه ک تیمار دکراره های حاکی فشررت  لیده حذر لیله

 .ت  ار وا

 آماده سازی نایسین و الکتوفرین .۲.5
سی  از  سرفاده از وفرین ی  ک نای  ک  Agh رکشر ای ا

Sorgeloos (2005 .سرفاده گ دیا وفرین ی  ک نایسی  ( ا

ره دلیل این ه  رات از وررر فت سررریگما خ یااری ورررا. 

هسررررنا ک می  کن  50نایسررری  ک وفرین ی  رزرگر  از 

ز ها رایا ااز  ن رهینه در ی حل نمی وررینا ر ای اسرررفاده

ی  غنی سازی ره ت ت سازی اسرفاده وید. رای رکش غنی

طه ( طبق 2005) Sorgeloos ک  Aghرکش جاژ  3رار ان

 وا:

 :3رارطه 
سیین  2  گ ژ از ماده ر ای 4/0یا  ICES/0/  +2/0گ ژ امیل

 میلی لیر   ی 100+  در ا20ک  در ا10ساخت محلیل 

ره ازای  20از ای  محلیل،  ناپلی  200000میلی لیر  

سبه متاار میرد نیاز  وا ک را محا سرفاده  در یک لیر   ی ا

لیر   ی محلیل میرد نظ  میلی 30عاد ناپلی در  20ر ای 

تهیه گ دیا. قارل  ف  اسررت پس از تهیه ای  محلیل ر ای 

ان ر ای کرکد  رات ره امیلسرریین چ ری ک قارل جذی ورر

سپس  وا   رتمیا محلیل میرد نظ  ره طیر فامل هم زده 

مات  مای  5ره  را د ماژ  ی  ته در ح جه  85دقی در

وا ک پس از این ه ره خیری مخلیط سانری گ اد ق ار داده 

سیم ک در یخیال نگهااری  ص ر رکزانه تت وا ره اناازه م

 وا.

 طراحی آزمایش .۲.6
 ر ای تاییا ت  ارپذی  ریدن دک  زمایش ره  یرت مجزا

ارائه واه  1در جاکل  هاانجاژ وا فه ط احی ای   زمایش

ست.  وامل ا د فه تیماری فه ریتیمار  وشای   زمایش 

در  ن  رتمیا نتط از رافر ی فشرررره وررراه تغذیه وررراه 

ره عنیان تیمار وررراها 1)ردیف   داراید ک ه  تیمار ری( 

های طیر فلی ناپلی ره 2ک  1. در  زمایش ریدچهار ت  ار 

را  سرررلیل ر  لیله  5/10 × 910در حاکد  3LVS رتمیا 

های نال ین در ه  رکز غذادهی ورررانا. همینی  مح ک

ها ایمنی ره متاار میرد نیاز ره  ررریرت رکزانه ره نال ین

 V. campbelliiهای اضررانه وررانا. در رکز سرریژ پاتی ن
(VC)  کV. proteolitycus (VP) در تررر افرررم  

cell/ml610 × 5 دهی اضانه گ دیا. در تیمار واها نتط غذا

 (.Soltanian et al., 2007) انجاژ وا ک چالش داده وا

 در دوره شش روزه مطالعه حاضر 2و  1ی هاطراحی آزمایش -1 جدول

 رکز وشم رکز پنجم رکز چهارژ رکز سیژ رکز دکژ رکز اکل  زمایش یک ک دک

تیمار یک 

 )واها(
 رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه

ر داوت ک ومارش 

  رتمیاهای زناه

رافر ی فشره واه+  رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه تیمار دک
VP 

 رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه
ر داوت ک ومارش 

 زناه رتمیاهای 

رافر ی فشره واه+  رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه تیمار سه
VC 

 رافر ی فشره واه رافر ی فشره واه
ر داوت ک ومارش 

  رتمیاهای زناه

 تیمار چهار
رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

ر داوت ک ومارش 

  رتمیاهای زناه

 تیمار پنج
رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

 رافر ی فشره واه+

 VP +مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

ر داوت ک ومارش 

  رتمیاهای زناه

 تیماروش
رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 VC +مح ک ایمنی
رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

رافر ی فشره واه+ 

 مح ک ایمنی

ر داوت ک ومارش 

 ه رتمیاهای زنا

Vibrio campbellii (VC), Vibrio proteolitycus  (VP) 
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 بازماندگی و رشد آرتمیا .۲.7
نه ناگی رکزا ما راز مار   رتمیا 1(DS) در رررا  ر ای ه  تی

سبه  های زناه قبل از ر ای ای  منظیر تعااد  رتمیا .وامحا

ومارش را چشم غی   ره کسیله تغذیه یا اضانه ف دن رافر ی

نال ین در مع ض یک ومپ  را ق ار دادنمسرررلح  ه  لیله 

وره رکز رعا از خ ک   6وا. در پایان ه   زمایش )ای ثبت ر

 2(IL) های زناه ر ای اناازه گی ی طیل ن دیاز تخم(  رتمیا

تیسررط  ،وژ یوررانا ک پس از ق ار دادن رکرا لیگل نی س 

تیده فل ست زی وانا. ی یاناازه گ زریرایجیلیپ ک دسرگاه د

فه ت فیبی از ه  دک پارامر  رازماناگی ک  3(TBP) تیلیا ورراه

 .گ دیا زی  تعیی  رارطهطیل ن دی است را تیجه ره 

 :4رارطه 

عااد سررررت زی نال ین( = ت فل )میلی مر  در  تیده 

 میانگی  طیل انف ادی × رتمیاهای زناه در رکز وشم 

 هاآماری دادهتجزیه و تحلیل  .۲.8
یل یه ک تحل فاده تجز را اسرررر ماری  مه اهای   نا ز ر 

 گ دیاانجاژ  05/0در سررطح معنی داری   SPSS16 ماری

ک تفاکت در در رررا رازماناگی رکزانه، در رررا رازماناگی 

سبی ) ست تیدهک  طیل ن دی، RPS)4ن واه زی  فل تیلیا 

 تجزیه رتمیا در وررر ایط مخرلف فشرررت را اسررررفاده از

  زمینپس  ( کOne-way ANOVA) یک ط نه کاریانس

Tukey .میرد تجزیه ک تحلیل ق ار گ نت 

 

 نتایج .۳

 درصد بازماندگی روزانه .۳.1
  V. proteolitycusدر ه  دک تیمار چالش داده واه را 

در ا رازماناگی در رکز چهارژ، پنجم ک  V. campbelliiک 

فشره  LVS3های فه را وشم در ا رازماناگی در  رتمیا

ورراه ک وفرین ی  )تیمار وفرین ی ( تغذیه ورراه ریدنا 

 
 

 

 
 

فشره واه )تیمار  LVS3هایی فه نتط را نسبت ره  رتمیا

اما اخرکر معنی داری  واها( تغذیه واه ریدنا راوت  رید

ورنا  همینی  را انزایش زمان رکیارکیی را (. p>05/0)ناا

شم( در ا رازماناگی رافر ی ریماری و زا )رکز چهارژ تا 

فاهش یانت. در ررا نسرربی رازماناگی در رکز وررشررم در 

لش داده ورررراه رررا  یمررار چررا  ک   V. proteolitycusت

V. campbellii  مار ناگی در تی ما راز در ررررا نسررربی 

وفرین ی  ک تیمار وررراها اخرکر معنی دار نااوررررنا 

(05/0<p .) ی  ک نایسی  اث  وفرین تحلیلنرایج حا ل از 

واه را ر  عمل  د  رتمیا واه در  LVS3ی تغذیه  شره  ف

 ک  Vibrio campbellii (VC) زمررین چررالررش رررا 

Vibrio proteolitycus (VP)  در جااکل  یل ارائه وررراه

مایش  حا رررل از اث  وفرین ی  در دک  ز رایج  اسرررت. ن

 نشان داده واه است. 3 ک 2 یهاجااگانه در جاکل

 آرتمیا )میلی متر( طول فردی .۳.۲
واه را  ، طیل  V. proteolitycusدر تیمار چالش داده 

ن دی  رتمیا در تیمار وفرین ی  نسرربت ره تیمار ورراها 

در . (p<05/0ریشرررر  رید ک اخرکر معنی دار داوررررنا )

را  ، طیل ن دی V. campbelliiتیمار چالش داده وررراه 

واها اخرکر معنی  رتمیا در تیمار وفرین ی  دار ک تیمار 

 .(p>05/0)نااورنا 

زیسااات توده کل تولید شاااده )میلی متر بر  .۳.۳

 فالکون(
 ک V. proteolitycusدر تیمارهای چالش داده ورراه را 

V. campbellii زیسرررت تیده فل تیلیا وررراه در تیمار ،

راوت  رید ک تفاکت  ره تیمار وررراها  وفرین ی  نسررربت 

رایج حا رررل از اث   . (p<05/0نمید )داری ایجاد معنی ن

نشرران  5 ک 4نایسرری  در دک  زمایش جااگانه در جاکل  

 داده واه است.

1 daily survival  
2 individual length (IL) 
3 total biomass production (TBP) 
4 Relative percentage of survival 
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کل تولید شده بر حسب میلی متر  زیست تودهمتر، میانگین طول فردی برحسب میلی درصد نسبی بازماندگی،، درصد بازماندگی روزانه -2 جدول

 و  V. campbelliiهای کشته شده و یا به همراه الکتوفرین بعد از پنج روز که در روز سوم با باکتری LVS3تغذیه شده با  یبر فالکون آرتمیا

V. proteolitycus  (1آزمایش) چالش داده شده است. 

 تیمار
در ا نسبی  رتارکزانه )%(

 )%( رتا

 طیل ن دی

مر ()میلی  

زیست تیده فل 

 رکزوشم رکز پنجم رکز چهارژ تیلیا واه

 LVS3 ab21/9±39/85 bc217/9±39/85 bc21/9±39/85 - a05/0±75/1 c33/1±24/34( تیمار تغذیه واه را 1

ک   LVS3( تیمار تغذیه واه را 2

 VPچالش داده واه را 
ab18/1±43/74 abc18/1±43/74 b29/1±57/73 a26/0±68 a04/0+±73/1 c20/3±77/30 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 3

 VCچالش داده واه را 
a62/5±91/70 a29/7±24/63 a87/2±01/53 a08/0±62 a01/0±67/1 a73/1±39/21 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 4

 وفرین ی 
b00/0±00/90 c00/0±00/90 c00/0±00/90  b04/0±70/1 d82/0±10/34 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 5

 VPوفرین ی  ک چالش داده واه را 
ab45/7±53/83 bc45/7±53/83 bc46/6±30/80 a07/0±89 b01/0+±73/1 d75/0±30/33 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 6

 VCوفرین ی  ک چالش داده واه را 
ab88/9±46/76 ab04/4±85/71 a17/2±30/68 a02/0±75 a03/0±66/1 b53/0±75/28 

 (.p<05/0در ا است ) 05/0ح کر وتی  غی  مشر ک در ه  ردیف در راوی اعااد نشانه تفاکت معنی دار در سطح -

 

کل تولید شده بر حسب میلی متر  زیست تودهمتر، میانگین طول فردی برحسب میلی درصد نسبی بازماندگی،، درصد بازماندگی روزانه -3جدول 

 و  V. campbelliiهای کشته شده و یا به همراه زایموزان بعد از پنج روز که در روز سوم با باکتری LVS3تغذیه شده با  یبر فالکون آرتمیا

V. proteolitycus  (2)آزمایش  چالش داده شده است. 

 تیمار
در ا نسبی رتا  رتارکزانه)%(

)%( 

ن دی طیل

 مر ()میلی

فل زیست تیده 

 وشم رکز پنجمرکز  رکز چهارژ تیلیا واه

 LVS3 a21/9±39/85 bc82/7±93/78 bc82/7±93/78  b05/0±75/1 c21/9±40/33( تیمار تغذیه واه را 1

ک   LVS3( تیمار تغذیه واه را 2

 VPچالش داده واه را 
a82/7±93/78 abc57/2±70/75 bc93/4±61/74 b14/0±95 ab04/0+±73/1 c88/1±14/32 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 3

 VCچالش داده واه را 
a04/4±85/71 a88/1±37/64 a85/1±39/58 a08/0±74 a01/0±67/1 a77/0±31/24 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را   4

 وفرین ی 
a45/7±53/83 a45/7±53/83 c45/7±53/83  ab04/0±70/1 c18/1±24/33 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 5

 VPوفرین ی  ک چالش داده واه را 
a18/3±32/74 abc18/3±32/74 bc18/3±23/73 ab08/0±88 ab01/0+±73/1 b61/1±57/31 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 6

 VCوفرین ی  ک چالش داده واه را 
a88/9±46/76 ab04/4±85/71 ab32/3±35/67 ab05/0±80 a03/0±66/1 b81/0±32/28 

 (.p<05/0در ا است ) 05/0غی  مشر ک در ه  ردیف در راوی اعااد نشانه تفاکت معنی دار در سطح ح کر وتی  -
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کل تولید شده بر حسب میلی متر  زیست تودهمتر، میانگین طول فردی برحسب میلی درصد نسبی بازماندگی،، درصد بازماندگی روزانه -4جدول 

 و  V. campbelliiهای ن بعد از پنج روز که در روز سوم با باکترینایسیکشته شده و یا به همراه  LVS3تغذیه شده با  یبر فالکون آرتمیا

V. proteolitycus  (1)آزمایش  چالش داده شده است. 

 تیمار
 در ا نسبی رتا رتارکزانه)%(

)%( 

طیل ن دی 

 مر ()میلی

زیست تیده فل 

 رکزوشم رکز پنجم رکز چهارژ تیلیا واه

 LVS3 a66/1±46/77 ab68/9±54/69 cd68/9±54/69  c08/0±63/1 d84/3±13/28( تیمار تغذیه واه را 1

ک   LVS3( تیمار تغذیه واه را 2

 VPچالش داده واه را 
a88/9±46/76 ab51/2±38/69 bc60/3±41/65 b09/0±95 bc11/0+±75/1 bc34/0±83/28 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 3

 VCچالش داده واه را 
a35/1±16/70 a08/5±31/52 a41/6±33/31 a06/0±45 ab09/0±56/1 a86/2±56/8 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 4

 نایسی 
a46/6±76/86 b10/1+±07/81 d20/1±69/79  ab19/0±96/1 d01/6±98/36 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 5

 VPنایسی  ک چالش داده واه را 
a21/9±17/76 b21/9±17/76 bcd21/9±17/76 b25/0±98 bc11/0±99/1 cd00/4±02/37 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 6

 VCنایسی  ک چالش داده واه را 
a34/9±84/77 ab97/4±55/65 ab33/9±24/47 a13/0±60 a13/0±60/1 b21/6±48/17 

 (.p<05/0در ا است ) 05/0معنی دار در سطح ح کر وتی  غی  مشر ک در ه  ردیف در راوی اعااد نشانه تفاکت -

 

 

کل تولید شده بر  زیست تودهمتر، میانگین طول فردی برحسب میلی درصد نسبی بازماندگی،، : درصد بازماندگی روزانه 2آزمایش  -5جدول 

 کشته شده و یا به همراه زایموزان بعد از پنج روز که در روز سوم با  LVS3تغذیه شده با  یحسب میلی متر بر فالکون آرتمیا

 چالش داده شده است.  V. proteolitycusو  V. campbelliiهای باکتری

 تیمار
 در ا نسبی رتا )%( رتارکزانه

)%( 

طیل ن دی 

 مر ()میلی

زیست تیده فل 

 رکزوشم رکز پنجم رکز چهارژ تیلیا واه

 LVS3 a21/9±39/85 b21/9±35/85 c21/9±39/85  a05/0±753/1 b33/1±24/34( تیمار تغذیه واه را 1

ک   LVS3( تیمار تغذیه واه را 2

 VPچالش داده واه را 
a43/1±66/77 abc18/1±43/74 bc29/1±57/73 b26/0±88 ab04/0+±73/1 b20/3±77/30 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 3

 VCچالش داده واه را 
a62/5±91/70 a29/7±04/63 a53/1±49/54 a07/0±64 a01/0±67/1 a88/0±22/22 

 LVS3 a00/0±00/90 b00/0±00/90 c00/0±00/90  b01/0±73/1 b30/0±75/34( تیمار تغذیه واه را 4

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 5

 VPنایسی  ک چالش داده واه را 
a45/7±53/83 bc45/7±53/83 c82/7±93/78 b08/0±87 b05/0+±72/1 b36/2±80/32 

ک  LVS3( تیمار تغذیه واه را 6

 VCنایسی  ک چالش داده واه را 
a58/9±62/70 ab47/8±07/65 ab79/9±05/59 a10/0±65 a03/0±68/1 a58/4±37/24 

 (.p<05/0در ا است ) 05/0سطح ح کر وتی  غی  مشر ک در ه  ردیف در راوی اعااد نشانه تفاکت معنی دار در -
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 بازماندگی روزانهدرصد  .۳.4
  V. proteolitycusه  دک تیمار چالش داده واه را  در

در ا رازماناگی در رکز چهارژ، پنجم ک  V. campbelliiو 

فشره  LVS3های فه را وشم در ا رازماناگی در  رتمیا

( تغذیه واه ریدنا نسبت ره نایسی )تیمار  نایسی واه ک 

واها(  LVS3هایی فه نتط را  رتمیا واه )تیمار  شره  ف

راوت  رید نا  یه وررراه رید غذ ما اخرکر معنی داری  ت ا

ورنا  همینی  را انزایش زمان رکیارکیی را  .(P >0.05)ناا

شم( در ا رازماناگی رافر ی ریماری و زا )رکز چهارژ تا 

 .(p<05/0) فاهش یانت

 در روز ششم درصد نسبی بازماندگی .۳.5

، در ا  V. proteolitycusدر تیمار چالش داده واه را 

واها  سبت ره تیمار  سی  ن سبی رازماناگی در تیمار نای ن

در تیمار چالش  (. p>05/0)داری نااورررنا اخرکر معنی

واه را  سبی رازماناگی در V. campbelliiداده  ، در ا ن

واها راوت  رید  سبت ره تیمار  سی  ن (. p<05/0)تیمار نای

در ررا نسرربی رازماناگی در تیمار ورراها ک نایسرری  ری  

 .Vک  V. proteolitycus رتمیاهای چالش داده وررراه را 

campbellii  جاد ف ده رید ک در رررا فاکت معنی دار ای ت

 .Vداده ورراه را های چالش نسرربی رازماناگی در  رتمیا

campbellii  ت  رید پایی(05/0>p.) 

 طول فردی آرتمیا )میلی متر( .۳.6
 .V ک V. proteolitycusدر تیمار چالش داده ورراه را 

campbellii   طیل ن دی  رتمیا در تیمار نایسرری  نسرربت

 (.p>05/0) داری را نشان ناادره تیمار واها تفاکت معنی

شاااده )میلی متر بر  زیسااات توده کل تولید .۳.7

 فالکون(
، زیست V. proteolitycusدر تیمار چالش داده واه را 

تیده فل تیلیا ورراه در تیمار نایسرری  نسرربت ره تیمار 

تیمار  در (.p<05/0) نااورررتداری وررراها تفاکت معنی

، زیست تیده فل تیلیا V. campbelliiچالش داده واه را 

سبت ره تیمار  واها راوت  رید واه در تیمار وفرین ی  ن

(05/0>p.) 

 

 و نتیجه گیری نهاییبحث . 4
مه گان طیف گسر ده احرماوً سیسرم ایمنی  اتی ری

ماری مل ری لهک مرنیعی از عیا ره کسررری های ی الگیزا را 

ثل لیپیپلی یامیل یلی رایج م یا پپر یا  فار کگلی ان سرررا

رافر یرافر ی فان  راگلی یا ر قارچها   ها تشرررخیصها ک 

 ،ایمنی یهامح ک (.Fuha and Jianhai, 2013دها )می

 انزایش را فه نااسررنرزی  میاد ک زیسررری یهاعصرراره

 رادی  نری تیلیا را ک ناگیسرریریک یهاسررلیل عمل  د

 ای  رحتیتتد .گ دنا می ایمنی پاسررر  میج  تح یک

 نه میادی فننا. چنی  می نعال را سفیا یهامیاد گلبیل

 ریشر  عفینی یهاریماری ره نسبت را متاکمت میجید تنها

نا، می ماری خط  وررریی  رل ه فن نا می فم را ری  فن

(Sakai, 1998.) 

عه طال رایج فلی م حاضررر  نشررران مین فه ی  ها  د

وفرین ی  ک نایسی  ره عنیان مح ک ایمنی راعث انزایش 

رکزانه، در ررا نسرربی  رازماناگیعمل  د  رتمیا )در ررا 

فل تیلیا ورراه( در ر ار  پاتی ن  زیسررت تیدهک رازماناگی 

Vibrio campbellii (VC)  کVibrio proteolitycus (VP) 

نا.می عث  همینی  وررری را نایسررری  ه دک  وفرین ی  ک 

ر  . اناانزایش معنی دار در زیسررت تیده فل تیلیا ورراه 

اضانه ف دن متاار مشخص از وفرین ی  ک ، هااسا  یانره

را  میجیدرتمیا متاکمت ای  نایسری  ره  ریرت رکزانه ره  

یی هاانزایش می دها در حالی فه  رتمیا هاپاتی ن در ر ار 

م ده تغذیه وررراه ریدنا در ر ار  ای   LVS3فه نتط از 

نا.  های نپات نااورررر تاکمت وزژ را  عه م طال رایج ای  م ن

 اسرررت (a2007)ان ک هم ار Soltanian تاییای ر  نرایج 

ی ایمنی هاای از مح کمجمیعه پرانسررریل حفا ری  فه

در چالش را وامل وش ررا گلیفان تجاری ک  رات فیری  

حت وررر ایط  پاتی ن کیب یی فمپلی ت را  یا  ناپلی  رتم

گنیتیرییتیک ر رسی ف دنا ک ره ای  نریجه رسیانا فه ررا 

 قارل تیجهی در  رتمیا می وید. یگلیفان راعث رتا
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ض  نرایج حا ل از مطالعه همینی   شان دادحا فه  ن

اگ  چه متاار میرد اسرررفاده در ای   زمایش راعث انزایش 

ما یانر  ورررا خیاها  متاکمت  رتمیا در ر ار  کیب ییها ا

مل در ر ار  کیب ییها متاار یا  رهینه ر ای محانظت فا را

ک هم اران   Soltanianچنان فه  مطالعه  مشررخص وررید،

(b2007 )را داورررر   مخرلف مخم  انیا  نشررران داد فه

نامی تیامتادی  مرفاکتی از گلیفاگان  ره طیر  رتمیا  ن را 

مل در ر ار  کیب یی ن فا ظت فن حان نا ای  م مان یا  ا ک 

متاار  احرماوً  زمایش راعث رهبید عمل  د  رتمیا ورررینا.

ی ایمنی مثل هاراوت  ک یا در دسررر   ریدن رهر  مح ک

ده در ای  رریگلیفان ک فیری  ک مح ک ایمنی میرد اسرررفا

سی  سا ست نتش ا سی ( مم   ا  زمایش )وفرین ی  ک نای

 ا.نداوره راوها در ر ار  کیب ییدر محانظت از  رتمیا 

عه ر رسررری  طال رایج م عه  نعلین طال ک  Marquesک م

فه پرانسررریل اث  دک سرررییه مخرلف  (b2006)هم اران 

رافر ی پ کرییتیک را در وررر ایط گنیتیرییتیک ک  زمین 

نه ی  را گی یا  ماری زای فمپلی ک  را کیب ییی ری چالش 

کیب ییی ن  رررت طل  پ کتئیلیری ی  ر رسررری ف دنا، 

شان  سرفاده از رکش دادن شگی انه جایا ماننا هافه ا ی پی

رافر یهامح ک یتیک ر ای فاهش ی پ کریهای ایمنی ک 

اسرررر   ک م گ ک ر ای تح یک م انیسرررم دناعی غی  

صا ی در  رزی پ کری در حا ست ک نرایج اخر ل انزایش ا

دک گینه  را تاییا می فنا. ه  هاای  رکش هاای   زمایش

ک هم اران  Marquesرافر ی اسرررفاده ورراه در  زمایش 

(b2006)   ک وفرین ی  ک نایسرری  اسرررفاده ورراه در ای

سرنا  رتمیا را در ر ار   زمایش  کیب ییی ن  ت طل  تیان

 محانظت فننا. پ کتئیلیری ی 

ک  فه وفرین ی  در مطالعه حاضررر  نشررران داده ورررا

ا در ررا رتای رکزانه، در رر راعث عمل  د رهر  نایسرری  

 .Vک   V. campbellii رتمیررا در ر ار   ینسررربی رتررا

proteolitycus اما تاثی  ا رررلی وفرین ی  ک  انمی وررری

 است( TBPزیست تیده فل تیلیا واه ) رهبیدنایسی  ر  

اگ  چه در  ست.فه دلیل ا لی  ن رازماناگی ک رتا  رتمیا 

ما ای  انزایش  جاد ن  ده رید ا فاکت معنی دری ای رایج ت ن

ره همی  راعث تفاکت معنی دار در زیسررت تیده فل وررا. 

 هایاز مؤلفه ی ی وفرین ی تیان تاییا ف د فه ی علت م

سرم مهم صا ی غی  ایمنی سی ست فه اخر  هاینتش ا

 ه   مراریلیسرررم تنظیم وررراملی رسررریار نیزییلی یک

(Suzuki et al., 2001; Ward and Conneely, 2004) ،

 ,.Shan et al)رافر یایی  هایعفینت متارل در حفا ت

 ;Esteban et al., 2005ایمنی ) عمل  د ، تنظیم(2007

Chand et al., 2006غی  ایمنی هایپاسررر  (، تح یک

صا ی  س  ، تنظیم(Kamilya et al., 2006)اخر  هایپا

ری  رهررا ل لیررت(Hayashida et al., 2004)ا نعررا ری ،  ن  

ک  کی کسیضا نعالیت سمیژ، ره اتصال افسیاانی، خا یت

 داد. نسبت  ن را می تیان ره قارچیضا نعالیت

در ررا رتای رکزانه، ) نایسرری  نیز راعث عمل  د رهر 

واه( سبی رتا ک رییمس فل تیلیا   رتمیا در ر ار   در ا ن

V. campbellii  کV .proteolitycus فه ای  انزایش  وررا

وا سی  را سم عمل نای  ،متاکمت می تیانا تحت تاثی  م انی

 نایسی  عمل ر ای ا لی هار سیریپکسمی غشایزی ا 

ست شا  رکزنه ر ای نفی  ایجاد را  ن عمل  د فه ا در ای  غ

بات را فنشهمر  ط یق از هانایسررری  .سررررت  ت فی

 یینی هایپیینا تیسط سیریپکسمیی غشا ینسفیلیپیا

 در متارل منفی گ ژ هایرافر ی حساسیت .فننامی عمل

 غی  سررلیلی دییاره از ناورری فه اسررت محاکد نایسرری 

سبت پذی نفی  ست.  ن ره ن ای  اکلی  رار در جمع رنای،  ا

سی ، وفرین ی ( در یک  ست فه  رات مح ک ایمنی )نای ا

تست چالش اسراناارد میرد  زمایش ق ار گ نت. در کاقع ره 

و ایط گنیتیرییتیک سرم می ،دلیل  سی تیانا ره عنیان ای  

ای ک یک ارزار منحصررر  ره ن د ر ای تف یق ری  اث ات تغذیه

تح یک فنناگی سرریسرررم ایمنی ناورری از خیاص کاقعی 

 فارر د یک محصیل خاص اسرفاده وید.

 نتیجه گیری نهایی
ک ت میل  ن را  کییتیگنیتیررا اسرررفاده از سرریسرررم 

ی ایمنی ک هاگی ی وررراخصی ماننا اناازههای دیگ ارزار

شر ی در میرد تجزیه ک تحلیل ریان  ن می سناد ری تیان ا

نافریرهای ایمنتاثی  دقیق مح ک های ایمنی ک ی ر  

مالی از  ره عنیان  یا  ماری در  رتم مت در ر ار  ری تاک م
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های میل یلی دخیل در پیسران ارائه داد ک م انیسمسخت

ی هاتیان را  زمایشها را وررناسررایی نمید ک میای  ن  ینا

دیگ  رکی نایسی  ک وفرین ی  در سیسرم گنیتیرییتیک ک 

فاده ظت میرد اسرررر تاثی   تغیی  غل نه ر ای  تاار رهی ره م

 های ریماری زا رسیا.ریشر  در متارل رافر ی

 تشکر و قدردانی
شگاه  سان  زمای ونا ش اه از هم اری ک حمایت فار دان

 سپاسگزاری می گ دد.  ازیدانشگاه و یدامپزو 
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