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هاي ذخایر طبیعی آبزیان، رویکرد  تقاضاي روزافزون جهانی غذا و پرورش آبزیان و محدودیت  
پروي را به سمت کشت متراکم و فوق متراکم سوق داده است. میزان آالیندگی آب در این  آبزي

و باز بوده و میزان آالیندگی آب و احتمال بروز بیماري در هاي نیمه متراکم  تمسها بیشتر از سی سیستم
ها  بیوتیک المللی در زمینه ممنوعیت مصرف و کاربرد آنتی ها بیشتر خواهد بود. با توجه به قوانین بین آن

هاي ایمنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته  هاي غذایی و مکمل پروري، اهمیت افزودنی در آبزي
زا و هزینه باال، با محدودیت مواجه دلیل اختصاصی بودن عوامل بیماري هواکسن نیز ب است. استفاده از

ها، سین  ها، پربیوتیک دهد که استفاده از پروبیوتیک هاي صورت گرفته نشان میاست. بررسی پژوهش
ر بوده ها و داروهاي گیاهی از اقبال و موفقیت خوبی در کنترل عوامل بیماریزاي آبزیان برخوردا بیوتیک

زیست بوده و در  حفظ محیط ها وبیماري تري براي درمان منابع ارزان انگیاه است. در این میان،
 بررسی حاضر به توصیف نقش گیاهان داروییمقایسه با مواد شیمیایی عوارض جانبی کمتري دارند. 

پوستان  سختماهیان و ایمنی در بهبود عملکرد سیستم ها  آن هاياهمیت فرآوردهو بومی کشور 
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  مقدمه
میلیون تن ثابت مانده است درحالی که  90هاي صید شده در حدود  مقدار ماهی ،در مقیاس جهانی  

 درصد 8شود و این رقم هر ساله  میلیون تن آبزي تولید می 60 حدوداً از طریق پرورش آبزیان مستقیماً
هاي عفونی  ، بیماريمتراکم پرورشهاي  دلیل شیوه به .)2012رینگو و همکاران، ( کند می افزایش پیدا

تلفات سنگینی براي  منجر به کهاست   کرده  پروري ایجاد اي را در صنعت آبزي مشکل عمده
 ثیر نامطلوبی که احتماالًأاقتصادي و تهاي  بدین روجهت پیشگیري از خسارتشود.  میدهندگان  پروش

سازد نیاز به مدیریت علمی، کنترل کیفی آب و  شرایط محیطی بر ساختار فیزیولوژي ماهی وارد می
ها از طریق تقویت مکانیسم دفاعی بدن امري  ها و مقاومت در برابر آن جلوگیري از بروز بیماري

  ).2012و همکاران،  گابورضروریست (
هاي انگلی عفونی، باکتریایی و  طور گسترده براي کنترل یا پیشگیري از بیماري به درمانی شیمی  

نتروفلوکساسین، اریترومایسین، آسیلین،  جمله آموکسی از بیوتیک رود. چندین آنتی کار می قارچی به
ماهیان   پوست هاي ماهیان و سخت در کنترل بیماري تتراسایکلین با موفقیت فورازولیدون و اکسی

درمانی  ها و شیمی بیوتیک استفاده از آنتی ).20111، 20091ن، هاریکریشنان و همکارا( اند تفاده شدهاس
ها مانند سرکوب  دلیل اثرات منفی آن به ،پروري متراکم عنوان اقدامات پیشگیرانه در سیستم آبزي به

است   انتقاد گسترده بودهها مورد  در بافتمانده  باقیهاي مقاوم و تجمع  توسعه پاتوژن، سیستم ایمنی
ها تنها به اهداف درمانی  بیوتیک استفاده از آنتیرو امروزه  از این). 2009، 2هاریکریشنان و همکاران(

هاي  به درمان، در مدیریت بیماري ماهیهاي ایمنی  توسط مکمل و رویکردهاي پیشگیرانه دهمحدود ش
  ).20111هاریکریشنان و همکاران، ( شود می هترجیح داد پس از ابتال آبزیان پرهزینه

 تانپوس ها و سخت هاي ماهی ثرترین اقدام پیشگیرانه در کنترل بیماريؤمنیز شاید  واکسیناسیون  
در برابر بسیاري از  اکنونو  هستند اختصاصیپاتوژن براي هر گران و  نسبتاً ها واکسن اما. باشد

بنابراین، براي برآوردن نیاز فوري صنعت  .نیستندثر ؤم، هاي باکتریایی و ویروسی مهم تجاري بیماري
نیاز داریم ها  تر براي کنترل بیماري تر و ارزان هاي جایگزین امن پروري به جستجوي روش آبزي

   .)2011 ،1نهاریکریشنان و همکارا(
اغلب ها  ؛ بیشتر آندارند پروري ایمنی در آبزي محركعنوان  به اي کاربرد بالقوه ،هاي گیاهی عصاره  

، زیست کنند ها عمل می پاتوژناي از  ، علیه طیف گستردهاند ، ارزاناند صورت محلی در دسترس به
 ).2006یین و همکاران، وجود دارد ( احتمال مصرف بیش از حدهمیشه  ي آسانی داشته وپذیر  تخریب
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ویژه محرك  با توجه به تکامل بیشتر ایمنی غیراختصاصی ماهی نسبت به ایمنی اختصاصی و جایگاه
هاي ایمنی براي آبزیان از ارجحیت بیشتري  ایمنی بر تحریک ایمنی غیراختصاصی، استفاده از محرك

 ).2010گابور و همکاران، ( نسبت به حیوانات خونگرم برخوردار است
قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن حدود هشت هزار  و ایران با داشتن تنوع اقلیمی  

برداري  این ترکیبات شیمیایی گیاهی بهره ثره میتواند ازؤی از لحاظ نوع گونه و میزان ماده مگونه گیاه
هاي  رو با توجه به کثرت تحقیقات انجام شده در دنیا بر روي عصاره از این بالینی و دامی داشته باشد.

تا راهگشایی هاي گیاهی موجود در کشور تهیه شده است،  با تمرکز بر گونه 2و  1 هاي ولجد گیاهی،
و پیشگیري  هاي بومی در مدیریت کنترل جهت ادامه تحقیقات بر روي اثر بخشی فیتوبیوتیک

   .هاي آبزیان پرورشی کشور باشد بیماري
(اختصاصی)  اکتسابیهاي ایمنی ذاتی (غیراختصاصی) و  سیستم ایمنی به سیستم: سیستم ایمنی آبزیان

  شود.  تقسیم می
 ت که ها اس داران، خط اول دفاع در برابر حمله پاتوژن ایمنی ذاتی مهره سیستم :سیستم ایمنی ذاتی

ماکروفاژها،  سلولی شامل: اجزاي اصلی سیستم ایمنی ذاتی .شود توسط ساختار ژنتیکی تعیین می
 .لیزوزیم یا سیستم کمپلمان هستند شامل ی این سیستمها و عناصر هومورال ها، گرانولوسیت مونوسیت

پروتئاز،  آنتی( نوتروفیل، تولید پراکسیداز سازي شامل فعال ها پوست سختها و  ماهیاین سیستم در 
گر نیتروژن فعالیت انفجار تنفسی، نیتریک اکسید  هاي واکنش گر اکسیژن، گونه از واکنش ملوپروکسید

عوامل التهابی اندازي سایر  هاي اکسیداتیو همراه با راه و رادیکال )گلوتاتیون پراکسیداز و فنل اکسیداز
 است سخت پوستدر ماهی و   هاي اصلی ایمنی ذاتی براي پاتوژن فاگوسیتوز یکی از واسطه .است

  .)2012(رینگو و همکاران، 
هاي  ثرتر پاتوژنؤتشخیص م است که آبزي را قادربهسیستم ایمنی اختصاصی  سیستم ایمنی اکتسابی:

کند  نسبتاً اختصاصیسازي سیستم ایمنی  کند. فعال حافظه ایمونولوژیک را ایجاد می کرده واختصاصی 
ئی باال پایداري از اختصاصی، تکثیر سلولی و سنتز پروتئین نیاز دارد اما  است و به انتخاب گیرنده

  .)2012 (رینگو و همکاران، است برخوردار
  است. نوتروفیل هماگلوتیناسیون، لنفوسیت، بادي، آنتی آن:جزاي اصلی ا
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  هاي ایمنی آبزیان محرك هاي عملکرد مکانیزم
) 5/0µm≥ براي بلعیدن ذرات بزرگ (با قطر خواه است که انرژي فراینديفاگوسیتوز  وزي:فعالیت فاگوسیتی

ها  1TLR مانند اي ویژههاي  فاگوسیتوز شناسایی میکروب از طریق گیرندهمرحله اولین  است.
ها  داخل سلول فاگوزومو با بلعیدن و ورود به متصل شده  ها میکروب که به) است هاي سلولی گیرنده(

هایی که حاوي پروتئازهاي مختلف هستند ادغام  ها با لیزوزوم سپس فاگوزوم .دهد را تشکیل می
  .)2012 (رینگو و همکاران،طی فرایندهاي پروتئولیتیک کشته می  و شوند می

 هایی پیاماز طریق انتقال و  شود ماکروفاژ با پیوستن میکروب به سلول آغاز میسازي  فعال : ها ماکروفاژ
هاي مسئول شناسایی میکروب  هاي بلعیده شده را نابود کند. گیرنده کنند تا میکروب سلول را فعال می

و گیرنده  Fcو پادتن  C3هاي کمپلمان  گیرنده ،Gهاي جفت شونده با پروتئین  گیرنده ،TLRشامل 
اینترلوکینها و مثل  هایی سیتوکین . ماکروفاژهاي فعال شدهباشند میIFN-y  2خصوصا ،ها سیتوکین

اکتسابی  کنند که موجب التهاب و سرآغاز فعالیت سیستم ایمنی ترشح می تومورنکروز فاکتورها
  .)2012 (رینگو و همکاران، شوند می

سازي سریع گونه فعال  فرایند آزاد یا اکسایشیانفجار تنفسی  (اکسایشی): فعالیت انفجار تنفسی
هیدروکسیل رادیکال و هیدروژن پروکسید از ماکروفاژهاي  ،مثل آنیون سوپراکسید ROS 3اکسیژن

ها از بدن نقش  در حذف میکروب ،ROSهاي  سازي مولوکول ها است. آزاد فعال شده و نوتروفیل
 کند و معموالً تبدیل می ROSکه اکسیژن مولکولی را به  ،اکسیدازکند. آنزیم فاگوسیت  مهمی بازي می

وضعیت  شاخصهعمل انفجار تنفسی  .شود هاي التهابی فعال می هاي باکتریایی یا واسطه با فراورده
  .)2012 (رینگو و همکاران، نوتروفیل است یتماکروفاژ و فعال
فسفاتاز اسیدي یکی از هیدروالزهاي لیزوزومی است که در فاگولیزوزوم ماکروفاژها  :فسفاتاز اسیدي

شود. در محیط اسیدي  اسیدي می هاآن د داخل فاگوزومنشو میوجود دارد. وقتی ماکروفاژ فعال 
شوند. فعالیت فسفاتاز  ها فعال می هیدروالزهاي لیزوزومی حاوي فسفاتاز اسیدي براي کشتن میکروب

 دهنده فعالیت ضدمیکروبی ماکروفاژها و غلظت باالي فسفاتاز اسیدي در خون نشانه  اناسید نش
  .)2012 (رینگو و همکاران، مزمن است آلودگی

                                            
1- Tool like receptoe 
2- Interferon 
3- Reactive oxygen species 
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 و ذاتیثیرگذار روي ایمنی أهاي ت ترین مکانیزم سیستم کمپلمان یکی از اصلی :عملکرد کمپلمان سرم
هاي  پادتن ،ها طریق پیوند کوواالنسی به میکروباز  سازي کمپلمان هاي فعال اکتسابی است. فراورده

هاي  هاي کمپلمان به مولکول اتصال فراورده شوند. ها متصل می ژن ها و دیگر آنتی پیوسته به میکروب
  .)2012 (رینگو و همکاران، دشو می هدف موجب متالشی شدن میکروب

مورامیک اسید  استیل -لیزوزیم آنزیمی کاتیونی است که به پیوند گلیکوسیدي بین ان :فعالیت لیزوزیم
کند. این عمل  هاي سلولی باکتریایی حمله می گلوکزامین موجود در پپتیدوگلیکان دیواره استیل و ان

هاي گرم منفی را  هاي گرم مثبت مشخص و حتی برخی از باکتري  شود که لیزوزیم باکتري یباعث م
شناسایی شده  هاي متعدد ماهی هاي گونه ها و تخم اندام ،سرم ،مخاطزیه کند. فعالیت لیزوزیم در تج

 مانندمیکروبی  عناصرشود و تولید آن در پاسخ به  است. لیزوزیم بیشتر توسط ماکروفاژها تولید می
 .)2012 ،(رینگو و همکاران شود انجام می هاي ایمنی لیپوپلی ساکارید و بسیاري از دیگر محرك

ها  مهرگانی مثل میگوها و خرچنگ فنول اکسیدازها در پاسخ ایمنی اولیه بی :فعالیت فنول اکسیداز
در خون  PPO 1ز تشکیل شده است. سیستمتاکوالز و الکاتک ،نقش دارند. فنول اکسیداز از تیروزیناز

وجود دارد. فنول اکسیداز در فعالیت باکتریایی و  ،پوستان سخت خصوصاً ،مهرگان دریایی بسیاري از بی
  .)2012 (رینگو و همکاران، پوستان نقش دارد تقویت فاگوسیتوز سخت

داران در مقابله با استرس  اکسیدانی یکی از خطوط مهم بدن مهره هاي آنتی آنزیم: اکسیدانی هاي آنتی آنزیم
هاي آزاد در پیکره آبزیان افزایش  رادیکال و بیماریزاشرایط آلوده واجهه با باشند. متعاقب م اکسیداتیو می

شود. در مقابل چنین تهدیداتی از سوي  هاي اکسیداتیو می که در نهایت موجب ایجاد واکنش یابندمی
ها تحت  هاي آزاد هستند که از آن سازي رادیکال هایی براي دفاع و خنثی آبزیان نیز داراي مکانیسم، محیط

اکسیدانی درون  شوند. از جمله این عوامل آنتی اکسیدانی نام برده می تصاصی دفاع آنتیهاي اخ عنوان آنزیم
، گلوتاتیون  4GPXز، گلوتاتیون پراکسیدا 3CATز، کاتاالSOD 2زتوان به سوپراکساید دیسموتا سلولی می

 کرد اشاره -  7G6PDزفسفات دهیدروژنا 6، گلوتاتیون 6GST زترانسفرا - S-، گلوتاتیون 5GRزردوکتا
  ).2013(شریفی و همکاران، 

                                            
1- Polyphenol oxidase 
2- Superoxide dismutase  
3- Catalase 
4- Glutathione peroxidase 
5- Glutathione reductase 
6- Glutathion S transferase 
7- Glutathione dehydrogenase 
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نشان داده شده است  1طور که در جدول  همان: بر سیستم ایمنی آبزیان هاي ثیر فیتوبیوتیکأت
آبزیان یا توانند با اضافه شدن به غذاي  هاي مختلف گیاهان می قسمت )1387، 1383، 1377(قهرمان، 

 عصاره برگ انار .فزایش دهندا ایمنی را ها سیستم وري در این عصاره و غوطهتزریق  در برخی موارد
)Punica granatum( هفته تغذیه کفشک ماهی  8گرم بر کیلوگرم پس از طی  میلی 100تا  50 به میزان
)Paralichthys olivaceus به وضوح فاکتورهاي ایمنی غیراختصاصی را افزایش داده باعث افزایش (

، هاریکریشنان و همکارن(شد  LDV 1ویروسی لمفوییديدار مقاومت این ماهی در برابر عامل  معنی
گرم در  میلی 50 ،200 ،10هاي  ) در غلظتViscum album( دارواشو تنه برگ  لیوفلیزهعصاره  ).2010

) مورد مصرف قرار گرفت که Oreochromis niloticus( تغذیه ماهی تیالپیا روز در 80مدت  کیلوگرم به
عامل روز چالش با روز  10داري فاکتورهاي ایمنی غیراختصاصی را افزایش داده و پس از  طور معنی هب

گرم در کیلوگرم  میلی 50تیمار تغذیه شده با میزان  ،A. hydrophila( (CFU fish_1) 105× 2( باکتریایی
درصد، بیشترین درصد بازماندگی را  42درصد بقا در برابر تیمار شاهد با  83از عصاره این گیاه با 

به  )Magnifera indica(انبه  پودر هسته اضافه کردن همچنین .)2012(پارك و چوي،  نشان دادند
 60، پس از )Labeo rohita(در جیره غذایی  ججاي سبوس برن گرم بر کیلوگرم  به 1 ،5 ،10میزان 

بیوشیمایی سرم خون نسبت به تیمار شاهد شده و دار فاکتورهاي ایمنی،  موجب افزایش معنی روز
پس ) A. hydrophila(گرم بر کیلوگرم در برابر عامل باکتریایی  5ماهیان در تیمار  درصد بازماندگی

و همکاران،  سابو( درصد، باالتر بود 98دار نسبت به تیمار شاهد با حدود  طور معنی هروز ب 10از 
 (قهرمان، که از پراکنش خوبی در کشور برخوردار است )Solanum nigrum( ریزي گیاه تاج). 2007
عنوان محرك ایمنی در آبزي پروریست  هداراي پتانسیل بسیار خوبی جهت استفاده ب نیز )1998

ببري  درصد به غذاي پایه میگوي 1 و 1/0 ،01/0که اسپري عصاره این گیاه با غلظت  طوري هب
)monodon Penaeus( برابر عامل  در اختصاصی و مقاومت میگوها فاکتور ایمنی غیر باعث افزایش

  .)2012پارك و چوي، ( شد هفته تغذیه 4پس از  )Vibrio harveyi( باکتریایی
هاي  ثیر جلبکأت نشان داده شده است حاکی از 1 طور که در جدول ها نیز همان بررسی جلبک  
در  )Litopenaeus vannamei( که میگوي سفید  طوري هباشد. ب اي و قرمز بر ایمنی آبزیان می قهوه

 ،)Sargassum duplicatum(اي سارگوسوم  گرم جلبک قهوه -آبی وري و تزریق عصاره حالت غوطه

                                            
1- Lymphocystis disease virus  
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داري افزایش یافته و درصد بقاي میگوها  طور معنی هانفجار تنفسی ب فنل اکسیداز، هموست کل، فعالیت
یه و ( داشتداري افزایش  طور معنی هب )Vibrio alginolyticus( پس از چالش با عامل بیماري

آمده است  دست هبنیز  )Gelidium amansii(با جلبک فرمز  مشابه چنین نتایجی ).2006 ،همکاران
 دانه گیاه تاج خروس و )Withania somnifera( ریشه گیاه پنیر باد ).2006 ،همکاران(یه و 

)Achyranthes aspera(  طور  هشود  ب سیستان و بلوچستان به فراوانی دیده میهم که در استان
اند. و میزان درصد بقا این ماهی  را افزایش داده )L. rohita( داري فاکتورهاي  ایمنی کپور هندي معنی

رائو و ( داري را نشان داد  نیز افزایش معنی )A. hydrophila( پس از چالش با عامل بیماریزاي
 ).2010 همکارن،شارما و ؛ 2006همکاران، 

باعث  )Tinospora cordifolia(لیتر از عصاره آبی برگ پیچک تینوسپورا  میلی 2/0تزریق صفاقی   
شده و درصد بازماندگی این  )O. mossambicus(اختصاصی تیالپیا  افزایش فاکتورهاي ایمنی غیر

طور  هرا، ب  A. hydrophilaبیماري درصد دز کشنده عامل 80 روز چالش با 6 از آبزي را پس
  ).2010، الکساندر و همکارانافزایش داده است  داري معنی
  سه گیاه دارویی دارواش، زنجبیل و گزنه دردولیوفیلیز شده  اي عصاره آبی در بررسی مقایسه  

 اختصاصی چون فاگوسیتوزیس و  گرم در لیتر، هر سه گیاه فاکتورهاي ایمنی غیر میلی 1 و 1/0غلظت  
 داري بیشتر بود طور معنی هدرصد ب 1این اختالف در تیمار زنجبیل  انفجار تنفسی را افزایش داد اما

  ).2003 دوگنسی و همکارن،(
ثره ؤخاطر وجود ترکیبات شیمیایی یا مواد م هها بر ایمنی آبزیان ب ثیر فایتو بیتیکأتوانایی افزایش ت  

 ها، فنل ها، فالوونوئیدها، نگدانه آلکالوئیدها، د ازهاست. گروه اصلی این مواد عبارتن موجود در آن
 در محصوالت گیاهی طبیعی اثبات شدهکه وجودشان  هاي ضروري ترپنوئیدها، استروئیدها و روغن

ها و  ساکاریدها، پروتئوگلیکان مواد فنلی، پلیاز این بین . )2001 1ت (هاریکشنان و همکاران،اس
 ،). ترکیبات گیاهی2010 سیتاراسو،( هاي عفونی دارند کنترل میکروب دراي  فالونوئیدها نقش عمده

ثره ؤم گروهی از مواد هاي آزاد را دارند. آوري رادیکال هاي اکسیژن و جمع توانایی مهار تولید آنیون
ترکیبات فعال گیاهی و شود  که مالحظه می طور . همانگردآوري شده است 2محرك ایمنی در جدول 

 ،(تیمول) روغن ضروري ،(آنتراکوئینون) هاي آروماتیک هیدروکربن گیاهان مانندمحصوالت مختلف 
(سینام فالونوئید  ،سینئول) ،کامفور ( ، تریپنوئیدساکاریدها، ساپونین پلی محصوالت تخمیر گیاهی،

 ،کلرژنیک اسید ،کوماریک) و اسیدهاي فنلیک (گالیک اسید ،وانیلیک ،(کلرژنیک، فنل آلدئید)
اختصاصی  هاي صورت گرفته بر روي آبزیان باعث افزایش فاکتورهاي ایمنی غیر طی بررسی کومارین)
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گالین و ؛ 2011 1هاریکشنان و همکاران،؛ 2014 (ریورت و همکاران، اختصاصی گردیده است عضاًو ب
 ).2009 همکاران،

استفاده با سایر البته باید در نظر داشت که منطقه کشت گیاه، زمان برداشت و مطابقت گیاه مورد   
که به  ثر استؤثیر ترکیبات شیمایی گیاهی مأاي فیتوبیوتیک مصرفی و ت تغذیه بر کارائی اقالم غذایی

 در چرخه زیستی آبزي را نیز اضافه کرد زمان استفاده گیري و توان روش عصاره این موارد می
  .)2015 1تانیگیول و همکاران، (

ساکاي و همکاران،  ( شوند می پاسخ ایمنی ذاتی تقویت موجب هاي ایمنی ها، محرك واکسنبرخالف   
هاي کشنده طبیعی،  ، سلولها فاگوسیتها اجزاي مختلف سیستم ایمنی مانند  . آن)1998 گالیوتی، ؛2009

  ). 1992 اندرسون،( کنند را فعال می و لیزوزیم کمپلمان، B يها ، لنفوسیتT هاي لنفوسیت
این  کنند. اختصاصی را فعال می هاي مختلف سیستم ایمنی غیر مکانیسممواد شیمیایی گیاهی با   

هاي ضد میکروبی  ملکولو تولید هاي دفاع ذاتی  سازي مکانیسم فعالموجب  توانند می ،هاي محرك
منجر ها را  ژن و تحریک سازي داخل سلولی فعال ، سطح سلولیها  گیرنده با تحریک که  طوري هشوند. ب

طور که نتایج  . همان)2005 بریکنل و دالمو،( گردد منهی میهاي ضد میکروبی  که به تولید مولکول شده
افزایش اجزاي مختلف سیستم ایمنی  این مسیر در ادامه باعث کند، هاي انجام شده بیان می بررسی

در و لیزوزیم و مقاومت در برابر بیماري و  کمپلمانی هاي مکمل فعالیت فاگوسیتوزي، فعالیت :مانند
هاي  از گیاهان دارویی با تقویت مکانیسم حاصل هاي ایمنی . محركگردد می  سرمی 1Ig سطح نهایت

  .دهند ها را افزایش می دفاعی اختصاصی و غیراختصاصی، مقاومت در برابر بیماري
در ترکیب  گیاهی هاي ایمنی استفاده از محرك .)2001 لوگامبال و میشل، ؛2006 (چاکرابارتی و رائو،  

توان با تقویت  هاي محافظتی ماهی است که می براي افزایش قابلیت نو یروشیان نیز ماه براي با واکسن
ها و  افزایش تعداد فاگوسیت منجر به هببهبود بخشد و  عملکرد آن راظرفیت دوزهاي کمتر واکسن 

  ).20111 ،و همکاران هاریکریشنان( شود  Igو سطح کمپلمان هاي مکمل لیزوزیم و فعالیت
به مقرون  و پذیر زیست تخریب هاي ایمنی مورد مصرف بین محركهاي ایمنی طبیعی در  محرك  

با توجه به  هاي بومی برداري از فیتوبیوتیک رو بهره از این .)2002 ،و همکاران ونارتو( صرفه هستند
هاي ایمنی وارداتی و  کشور جایگزین مناسبی براي محركی در یهاي مقاوم گیاهان دارو تنوع گونه

  شیمیایی است.

                                            
1- Immunoglobulin 
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  .هاي بررسی شده جهت افزایش ایمنی ثره فیتوبیوتیکؤماده م -2جدول 
ثره ترکیب ؤماده م

 گیاهی
 منابع پاتوژن افزایش گونه آبزي  نام فارسی  گیاه

Anthraquinon Rheum 
officinale  

ریواس یا 
 M. rosenbergii  ریوند چینی

  تنفس سلولی
  لیزوزیم

  آلکالین فسفاتاز
 پروتئین همولنف

Aphanomyces 
invadans 

 ،لیو و همکاران
2010 

azadirachtin 
+ camphor 
+ curcumin 

Azadirachta 
indica 

+Ocimum 
sanctum 

+Curcuma 
longa  

  چریش +
  ریحان مقدس+

  زردجوبه
C.mrigala 

  تنفس سلولی
  لیزوزیم

 گلبول سفید
A. hydrophila 

هاریکشنان و 
 2009 2ن،اهمکار

Essential Oil 
(Thymol) 

zataria 
multiflora  آویشن شیرازي  Cyprinus 

carpio 

  لیزوزیم
 گلبول سفید

 ابومین و گلبولین
Vibrio harveyi 

 سلطانی و همکاران،
2010 

polysaccharide Sargassum 
fusiforme  اي جلبک قهوه  Fenneropenae

us chinensis 

  گلبول قرمز
  فنل اکسیداز
سوپر اکسید 

 دسموتاز

Vibrio 
alginolyticus 

 هوآنگ و همکاران،
2006 

Allicin Allium sativum سیر  O. mykiss 

  بادي آنتی
 لیزوزیم

 فاگوسیتوزیس
A. hydrophila  ،2009نیا و اوستین 

Cineol Rosmarinus 
officinalis 

 Oreochromis sp رزماري
 لیزوزیم

 فاگوسیتوزي
Streptococcus 

iniae 
 ابوتبول و همکاران،

2004 

Cinnamaldehyde 
  

Cinnamomum 
zeylanicum  

 O. niloticus  دارچین

  تنفس سلولی
  لیزوزیم

 فاگوسیتوزیس

Vibrio 
anguillarum 

راتاناچایکونسپون و 
 2010 فومخاچورن،

saponin Quillaja 
saponaria  ساپوناریا  Litopenaeus 

Vannamei 

 گلبول قرمز

 تنفس سلولی

 فنل اکسیداز

Streptococcus 
agalactiae 

 2008 سو و چن،
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