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 چکیده

 و مخمر ساکارومایسیس سروزیه (Gracilaria corticata) گراسیالریا کورتیکاتادر این مطالعه به میگوهای وانامی جلبک 

(Saccharomyces cervesia) 1800ین منظور بد شدند. بررسیشاخص هایی ایمنی میگو  تغییر سپس و صورت خواکی داده شده ب 

به یک گروه از جلبک گراسیالریا کورتیکاتا به  سازی شدند.یرهذختنی  10مخزن  9 دراز سازگاری  و پسگرمی را انتخاب  5قطعه میگوی 

مخمر ساکارومایسیس سروزیه به میزان یک گرم در یک کیلوگرم غذا به  دیگر گروه بهو گرم در کیلوگرم غذا داده شد یلیم 1500میزان 

 ،کل شامل هموسیت یمنیای هاشاخص .ی شدبردارنمونهیگوها مز همولنف ا 25و  18، 9، 3، 1 استفاده شد. روزهای روز 25مدت 

یج نشان نتا شاهد مقایسه شدند. گروهاین دو گروه با  اکسیداز فنول آنزیم و دیسموتاز اکسید سوپر آنزیم ،پراکسیداز آنزیم، کل پروتئین

-همچنین شاخص (.>05/0Pداری نشان داد )یمعنهای ایمنی نسبت به گروه شاهد نسبت به گروه شاهد افزایش داد هر دو تیمار شاخص

 (. >05/0P) دادداری نسبت به تیمار مخمر نشان یمعنهای ایمنی در تیمار یک افزایش 

   
 .یهسروز یسییسساکاروما ،مخمر ید،پا سف یگویم ،یالریاگراس ،جلبک کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

ترین منابع غذایی ترین و سالممیگو یکی از مهم

جمله ایران دریایی قابل پرورش در سراسر دنیا و از 

است. این گونه دارای کیفیت و ارزش غذایی باالیی 

 رشپرو بوده و طرفداران زیادی دارد. امروزه صنعت

میگو به منظور تأمین بخش از منابع غذایی مورد نیاز 

در بیشتر نقاط جهان توسعه چشمگیری یافته انسان 

 (.Mohseninejad et al., 2018است )

تولید جهانی میگو ، FAOبر طبق اعالم سازمان 

است. میلیون تن  5/3تا  9/2بین  201۷در سال 

درصد تولید در آسیا و منطقه اقیانوس  ۷5-80تقریباً 

بروز بیماری  (.FAO, 2018آرام انجام شده است )

لکه سفید در صنعت تکثیر و پرورش میگو از سال 

مشاهده شد و سپس به کلیه کشورهای  1992

گیری این بیماری، آسیایی سرایت نمود. بعد از همه

دهندگان آسیایی مایل به استفاده از گونه پرورش

رسد گونه وانامی در وانامی شدند زیرا به نظر می

های میگو به خصوص بیماری لکه سفید مقابل بیماری

. با (Briggs et al., 2004)مقاومت بیشتری دارد 

ورود گونه وانامی به صنعت تکثیر و پرورش میگو، 

شدت توسعه یافت، به طوری که تکثیر و تولید آن به

درصد تولیدات میگوی پرورشی  90امروزه بیش از 

 یافته است. جهان به گونه وانامی اختصاص

های اخیر  تالش بسیاری از پژوهشگران در سال

برابر بیماری،  در راستای تقویت میگوهای پرورشی در

معطوف به تقویت و تحریک سیستم ایمنی 

 Rámos-Carreñoغیراختصاصی میگوها بوده است )

et al., 2014ترین فاکتورهای مؤثر بر (. یکی از مهم
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زا توانایی آبزی برای مقاومت در برابر عوامل بیماری

ها معموالً در مواقعی که وضعیت تغذیه است. بیماری

زای مختلف نظیر تغذیه امل تنشآبزی تحت تأثیر عو

رو برای این کنند. ازنامناسب قرار دارد شیوع پیدا می

ها بهبود وضعیت سالمتی و جلوگیری از شیوع بیماری

های غذایی مناسب پروری، جیرههای آبزیدر فعالیت

 .(El-Banna and Atallah, 2009نیاز است ) مورد

مناسب ای و فیزیکی های تغذیهبنابراین ویژگی

توانند حساسیت آبزی نسبت به های غذایی میجیره

 ,.Lall et alزا را کاهش دهند )عوامل بیماری

های افزودنی در مچنین استفاده از مکمله (.2002

تواند منجر به رشد مطلوب آبزی و جیره غذایی می

 زا شودماریکاهش حساسیت نسبت به عوامل بی

(Lara-Flores et al., 2003) . 

دلیل وجود فیبر، ها بهاثرات مثبت تغذیه از جلبک

های شیمیایی غذا، کنندهکاروتنوئیدها، جذب

ها، ها، مواد معدنی، اثرات ترکیبی با ویتامینویتامین

ها و خاصیت جلوگیری از فرایند تجزیه شدن ویتامین

یکی  (.Mustafa et al., 1997اکسیدانی است )آنتی

های کنندههای افزایش ایمنی، کاربرد تحریکاز راه

سیستم ایمنی غیراختصاصی نظیر بتاگلوکان است که 

ها و مخمر از ترکیبات سازنده دیواره سلولی باکتری

جمله محصوالت تجاری  از DV Aquaاست. ترکیب 

شده  های حاصل از مخمر تولیداست که از متابولیک

ر آبزیان به صورت افزایش قدرت ایمنی در و اثر آن د

 Tewary andها به تأیید رسیده است )مقابل بیماری

Patra, 2011) مخمر ساکارومایسیس سروزیه .

(Saccharomyces cervesia منبع مناسبی از )

پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و بسیاری از عناصر 

وه های گرمعدنی و غیر معدنی و نیز غنی از ویتامین

B ( استEbrahim and Abou-seif, 2008 این .)

های مختلف موجب افزایش مخمر، با تولید متابولیت

های گوارشی و بهبود هضم مواد غذایی، ترشح آنزیم

تحریک سیستم ایمنی، افزایش نرخ بقا و نهایتاً 

 ;He et al., 2011) افزایش رشد را به دنبال دارد

Kafilzadeh et al., 2013) . بنابراین با توجه به

های مطالب فوق، این مطالعه با هدف بررسی شاخص

ایمنی میگوی پاسفید غربی پس از تغذیه با جلبک 

و  (Gracilaria corticata) گراسیالریا کورتیکاتا

 ساکارومیسیس سروزیه به اجرا درآمد. مخمر

 

 هامواد و روش

 خمینیاین مطالعه در مرکز تکثیر میگوی بندر امام 

)ره( متعلق به اداره کل شیالت خوزستان انجام شد. 

میگوهای پاسفید غربی مورد نیاز از مرکز آموزش 

شهید کیانی تهیه و به ایستگاه بندر امام خمینی )ره( 

 5تا  3مدت منتقل شدند و برای سازگاری با محیط به

روز در شرایط آزمایشگاهی نگه داری شدند. بعد از 

نسبت به غربالگری میگوها برای مرحله سازگاری، 

 ,WSSV, TSV, MBVهای )عدم وجود ویروس

HPV, YHV, BP, IHHNV, IMNV و )

اقدام شد  PCRهای ویبریو با استفاده از باکتری

(Lightner, 2002).  ،پارامترهای دماpH  و اکسیژن

محلول آب روزانه در دو نوبت صبح و عصر و شوری 

وسیله دستگاه بار در روز در نوبت صبح، بهآب یک

 01/0( و با دقت WTWمولتی پارامتر )مارک 

های گیری و ثبت شد. دوره نوری در داخل سالناندازه

ساعت  12ساعت روشنایی و  12پرورش به صورت 

 5عده غذا به میزان تاریکی تنظیم شد. روزانه سه و

 8های درصد زی توده داده شد و غذا دهی در ساعت

 شب انجام شد. 10ظهر و  2صبح، 

به مخزن بتونی  9برای انجام این آزمایش از 

تن استفاده شد که حجم آبگیری مفید در  10ظرفیت 

لیتر بود. در هر مخزن  10000هر یک از این مخازن 

یکسان گرمی با شرایط  5قطعه میگوی  200

جلبک گراسیالریا  از 1سازی شد. در تیمار ذخیره

گرم در میلی 1500شده به میزان  کورتیکاتا خشک

از مخمر ساکارومایسیس سروزیه  2کیلوگرم و تیمار 

به میزان یک گرم در کیلوگرم غذا استفاده شد. مدت 

روز بود و این مطالعه با دو تیمار و یک 25غذادهی 

 سه تکرار اجرا شد. گروه شاهد، هرکدام با

های ایمنی شامل جهت بررسی تغییرات شاخص



 و همکاران دوستیمحمد                        یگوم یمنیا یهابر شاخص یهسروز یسیسساکاروماو  یکاتاکورت یالریاگراس یرتاث 
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، پروتئین کل (THC) هموسیت کلفاکتورهای خونی 

(TPP)( آنزیم پراکسیداز ،POD) آنزیم سوپر اکسید ،

از  (POو آنزیم فنول اکسیداز ) (SODدیسموتاز )

گیری با . همولنفگردیدبرداری همولنف میگوها نمونه

 6/0حاوی  25های انسولین با گیج فاده از سرنگاست

( از طریق Elseverمیلی لیتر ماده ضد انعقاد السیور )

سینوس شکمی )بعد از پنجمین پای قدم زن( به 

برداری لیتر از همولنف میگو نمونهمیلی 4/0میزان 

بعد  25و  18، 9، 3، 1برداری در روزهای شد. نمونه

 مخمر انجام شد.از شروع تغذیه با جلبک و 

تعیین تعداد  های ایمنی:سنجش شاخص

با استفاده از الم هموسیتومتر انجام شد.  هاهموسیت

ماده ضد  - میکرولیتر از مخلوط همولنف 50در ابتدا 

میکرولیتر از محلول بافر فرمالین خنثی  50انعقاد با 

ثانیه مخلوط و نگه داشته شد؛  30درصد به مدت  10

ر از مخلوط برداشته شد و در میکرولیت 20سپس 

الم نئوبار زیر المل تخلیه گردید. بعد از  Hشیار 

 25ها از دقیقه برای تعیین تعداد هموسیت 1گذشت 

صورت تصادفی شمارش و خانه به 5خانه وسط 

2.5و رقت ) 410 ها در عددمیانگین آن =
1

0.4
 )

میزان (. Kakoolaki et al., 2010) ضرب شد

پالسما براساس روش برادفورد با استفاده پروتئین کل 

( به عنوان یک منحنی BSAآلبومین سرم گاوی )

گیری شد. اندازه گرم در لیتراستاندارد بر اساس میلی

برای سنجش میزان فعالیت آنزیم پروکسیداز، مقدار 

 46میکرولیتر از محلول اصلی واکنشی ) 50

 Fluorescentمیکرولیتر  2+  میکرولیتر محلول بافر

Peroxidase  +2 میکرولیتر Mm5/12 2O2H را در )

چاهک هر نمونه و شاهد مثبت ریخته شد و با کمک 

حرکت افقی و پیپت، به خوبی مخلوط شد. سپس 

گراد قرار درجه سانتی 3۷پلت چاهک را در دمای 

در روش رنگ  گیری شد.دقیقه اندازه 3داده و پس از 

نانومتر  5۷0سنجی، میزان جذب در طول موج 

گیری شد و در روش فلورومتریک به شرح زیر اندازه

 عمل شد:

λex=535/λem=585 nminitialFLU 

برای سنجش میزان فعالیت سوپراکسیددیسموتاز، 

میکرولیتر از محلول نمونه، در دو ظرف نمونه  20

ریخته شد و مقدار  2برداری اسپکتوفتومتر  و بالنک 

افزوده و  3و  1بلنک میکرولیتر آب به هر کدام از  20

 200آن، مقدار  از به خوبی مخلوط شد. بعد

ها افزوده و به هر یک از محلول WSTمیکرولیتر از 

میکرولیتر از  20مخلوط شد. در مرحله بعد، مقدار 

 3و  2های شده بافر، به هر یک از بالنکمحلول رقیق

میکرولیتر  20اضافه و مخلوط شد. سپس مقدار 

نمونه اضافه و کامالً مخلوط  1بالنک  محلول آنزیم به

درجه  3۷ها در دمای گردید. در آخر ظروف نمونه

در طول  و دقیقه قرار داده شد 20گراد به مدت سانتی

فعال  SODنانومتر قرائت شد و مقدار  450موج 

اساس درصد بازماندگی( با کمک فرمول زیر )بر

 (.Kakoolaki et al., 2010محاسبه شد )

SOD Activity 
(Ablank1−Ablank3)−(Asample−Ablsnk2)

(Ablank1−Ablank3)
 

جهت سنجش میزان فعالیت آنزیم فنول اکسیداز 

با استفاده از  ( 2008و همکاران ) Huangاز روش 

لیتر از پالسما در چاهک میلی 20ترتیب که 

 20اسپکتروفتومتر به عنوان یک نمونه ناشناخته و 

در چاهک دیگر  Strewedعقاد لیتر ماده ضد انمیلی

 880دقیقه،  1به عنوان شاهد قرار داده و پس از 

به هر دو چاهک اضافه  L-DOPAلیتر محلول میلی

 10نانومتر، هر  490شد. میزان جذب در طول موج 

ثانیه ثبت شد. هر یک واحد فعالیت  120ثانیه تا 

در هر دقیقه در  001/0 آنزیم معادل تغییر در جذب

 (.Huang et al., 2008لیتر همولنف است )هر میلی

آزمایش به صورت طرح کامالً تحلیل آماری: 

تصادفی انجام گرفت. در ابتدا شرط نرمال بودن 

ها با آزمون آماری اسمیرنوف کولموگراف و داده

تست  Levenها به وسیله آزمون همگنی واریانس

 ها از آزمون آنالیز واریانس یکشد. جهت آنالیز داده

های دارای سپس تفکیک میانگین .طرفه استفاده شد

( به ≥05/0Pدار در سطح احتمال )اختالف معنی

، انجام شد. برای تجزیه و Duncanکمک پس آزمون 
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استفاده  SPSS19افزار ها از نرمتحلیل آماری داده

 شد.

 

  نتایج

افزایش  1جدول براساس فاکتورهای ایمنی: 

فاکتورهای ایمنی در روزهای آزمایش از روز اول تا 

ایمنی  ترین میزان فاکتورهایمشاهده شد. بیش 25

THC ،TPP ،SOD ،POD  وPO  در روز  1در تیمار

نیز صادق  2 آزمایش بود. این وضعیت در تیمار 25

به طور  1بود. ولی میزان آن به نسبت تیمار 

 داری کمتر بود.معنی

میزان  نتایج اساسبر: (THC)هموسیت کل 

هموسیت کل برای تیمارهای مختلف از روز اول 

ترین میزان آن آزمایش روند صعودی داشته و بیش

در  THCبود. میزان  25و در روز  1مربوط با تیمار 

داری روزهای مختلف در بین تیمارها اختالف معنی

 3در تیمار  THC( و کمترین >05/0Pداشت )

 ده گردید.مشاه

پروتئین کل نیز در کلیه (: TPPپروتئین کل )

ترین میزان در تیمارها روند افزایشی داشته و بیش

 TPP(. کمترین میزان 1مشاهده شد )جدول  1تیمار 

بین تیمارهای  TPPشد و میزان  مشاهده 3در تیمار 

 (.>05/0Pداری داشتند )اختالف معنی 2و  1

آنزیم در  نتایج،اساس (: بر POD)آنزیم پراکسیداز 

( داشت و >05/0Pداری )تیمارها افزایش معنی

در تیمار  مقدارو کمترین  1ترین میزان در تیمار بیش

 T3در تیمار  PODسنجش شد. همچنین میزان  3

داری نداشت اختالف معنی 9و  3، 1طی روزهای 

(05/0P> ولی با روز )دار داشت اختالف معنی 18

(05/0P< و میزان )POD  25افزایش نشان داده و تا 

 روز ادامه داشت.

براساس : (SOD)آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 

در مقایسه  2و 1نتایج میزان این آنزیم در تیمارهای 

دار شدت افزایش و اختالف معنیبا تیمار کنترل به

 (.>05/0Pنشان داد )

روند افزایشی آنزیم در : (PO)آنزیم فنول اکسیداز 

دار و در مقایسه با شاهد کامالً معنی 2و  1 تیمارهای

 (.1(  )جدول >05/0Pداری داشت )اختالف معنی

 .یدپا سف یگوهایم یمنیا یهابر شاخص یهسروز یسییسو مخمر ساکاروما یکاتاکورت یالریاجلبک گراس یرتأث یبررس یجنتا - 1جدول 

 )جلبک( 1تیمار 

 روز                                     

 فاکتورهای ایمنی
1 3 9 18 25 

 a 68/0±09/25 a 25/1±38/26 50/38±1/21b 61/54±3/97b 11۷/۷1±11/97c (cell/ml5×10هموسیت )

38/15±0/15b 72/80±0/38 (mg/mlپروتئین کل ) a 81/0±60/54 b 6۷/03±0/68 c 85/45±0/77 d 

02/05±0/6 (ml1-nmol/min-1آنزیم پروکسیداز ) a 03/12±0/6 a 02/22±0/6 b 01/40±0/6 c 04/۷9±0/6 d 

80/45±2/101۷ (Activity Uml-1سوپراکسیددیسموتاز ) a 09/6۷±60/1116 a 38/00±۷6/1650 b 9/33±80/1943 c d19/88±6۷/2466 

32/09±1/405 (ml1-U min-1آنزیم فنول اکسیداز )  a ۷6/6۷±1/409 a 88/6۷±0/456 b 03/33±2/504 c 60/33±2/59۷ d 

 )مخمر( 2 تیمار

61/29±0/24 (cell/ml5×10هموسیت ) a 23/58±1/24 a 0۷/90±2/45 b 48/63±3/58 c 96/21±1/112 d 

15/65±0/3۷ (mg/mlپروتئین کل ) a ۷6/0۷±0/38 a 69/۷۷±2/53 b 28/5۷±0/6۷ c 10/50±2/۷6 d 

03/02±0/6 (ml1-nmol/min-1آنزیم پروکسیداز ) a 02/09±0/6 ab 02/19±0/6 b 05/3۷±0/6 c 09/۷5±0/6 d 

69/55±1/996 (Activity Uml-1سوپراکسیددیسموتاز ) a 50/33±4/1053 a 14/6۷±181/15۷6 b 19/6۷±120/1866 b 33/33±93/23۷3 c 

19/42±2/393 (ml1-U min-1آنزیم فنول اکسیداز ) a 08/00±2/339 a 31/00±2/446 b 03/6۷±2/495 c 61/00±3/5۷۷ d 

 )شاهد( 3تیمار 

13/53±0/19 (cell/ml5×10هموسیت ) a 9۷/۷9±0/19 a 32/1۷±0/19 a 58/62±0/19 a 86/00±0/19 a 

20/۷0±0/33 (mg/mlپروتئین کل ) a 65/95±2/33 a 85/35±0/34 a 60/20±1/33 a 80/10±2/36 a 

02/90±0/50 (ml1-nmol/min-1آنزیم پروکسیداز ) a 21/۷4±0/5 a 28/80±0/5 a 42/69±0/5 a 35/80±0/5 a 

91/9۷±2/503 (Activity Uml-1سوپراکسیددیسموتاز ) a 15/00±32/510 a 00/00±15/495 a 50/50±21/499 a 00/00±5/496 a 

۷9/55±0/386 (ml1-U min-1فنول اکسیداز )آنزیم  a ۷3/00±1/390 a 92/33±23/381 a 64/00±9/3۷4 a 23/33±66/419 a 
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 بحث 

در مطالعه حاضر با مصرف جلبک گراسیالریا 

، THC ،TPP)های ایمنی کورتیکاتا افزایش شاخص

SOD ،POD  وPO مشاهده شد و  25( از روز اول تا

در روز  1فاکتورهای ایمنی در تیمار ترین میزان بیش

نیز صادق  2شد. این وضعیت برای تیمار مشاهده  25

 کمتر بود. در 1بوده ولی میزان آن به نسبت تیمار 

های ایمنی نسبت به شاهد مجموع کلیه شاخص

داری نشان داد. همچنین با مصرف آن اختالف معنی

داشت. افزایش به صورت صعودی ادامه  25تا روز 

توان به ترکیبات ها را میخاصیت ضدویروسی جلبک

، بروموفنل و ، فالونید، فنلساکاریدی، تاننپلی

 ,.Rodriguez et al)کارتینوئیدها مرتبط دانست 

2010, Rajasekar et al., 2012.) از جمله جلبک-

 سفید:های دارای خواص ضدویروسی علیه ویروس لکه

Momordica charantia ،Lantana camara ،

Cynodon dactylon ،Aegle marmelos ،

Phyllanthus amarus باشند، همچنین استفاده می

از جلبک گراسیالریا برای محافظت در برابر ویروس 

لکه سفید در میگوی پاسفید موجب بقای بیشتر و 

گردد افزایش فاکتورهای ایمنی می
(Balasubramanian et al., 2007; Lin et al., 

2011.)  

های مختلفی ممکن است در خاصیت مکانیسم

ضدویروسی جلبک گراسیالریا کورتیکاتا نقش داشته 

های ورود ویروس لکه سفید به ترین راهباشند. مهم

های اپتلیال روده جلویی، آبشش و میگو سلول

 Di)( و روده میانی Chang et al., 2003کوتیکول )

Leonardo et al., 2005) رسد باشد. به نظر میمی

ساکارید موجود در جلبک گراسیالریا که ترکیبات پلی

کورتیکاتا با ویروس لکه سفید رقابت نموده و در این 

های میگو گردد. تواند وارد سلولرقابت ویروس نمی

های میگو همچنین رسپتورهای گیرنده سطح سلول

وسیله ترکیبات موجود در جلبک ممکن است به

ها به پوشیده شده و اجازه ندهد که ویروس گراسیالریا

 Verbruggen et) های میگو بچسبندسطح سلول

al., 2016.)  

در زمان مصرف  PODدر مطالعه حاضر میزان 

میگوها با جیره جلبک گراسیالریا کورتیکاتا و مخمر 

و  ROSساکارومایسیس سروزیه از طریق تشکیل 

شد. این نتایج با  POD، تولید باالیی از DOتولید 

و  Wen-Yingو  (2011)و همکاران  Linنتایج 

و همکاران  Linهمخوانی دارد.  (200۷)همکاران 

بتا گلوکان  1mg/mlمشخص نمودند  (2011)

و  POD ،SOD ،ALP آنزیم شامل 6موجب تحریک 

PO گردد. براساس میAimanianda  و همکاران

سلولی مخمر  ساکارید دیوارهپلی (2009)

ساکارومایسیس سروزیه از دو نوع گلوکان تشکیل 

-1-( و بتا%60تا  50گلوکان ) 3-1-شده است که بتا

دهنده دیواره  ( درصد تشکیل%15تا  10گلوکان ) 6

گزارش  (2004)و همکاران  Chengباشد. سلولی می

ساکاریدها شبیه گلوکان موجود در اند پلینموده

ها، مخمرها و آلژینات سدیم دارای دیواره قارچ

های تأثیرات مثبت در پیشگیری از بیماری

این نتایج  ویبرویوسیس و لکه سفید در میگو را دارد.

و همکاران  Chotikachindaتحقیق با تحقیقات 

همخوانی داشت.  (2014)و همکاران  Baiو  (2008)

ها نشان دادند که غذای حاوی بتا گلوکان و آن

داری سیستم ایمنی میگو طور معنیها بهمشتقات آن

را متأثر و موجب مقاومت علیه بیماری لکه سفید 

شده با حاضر میگوهای تغذیهگردد. در مطالعه می

ساکارومایسیس سروزیه دارای شاخص ایمنی باالتری 

شده با غذای تجاری در  در مقایسه با میگوهای تغذیه

و همکاران  Songهای پایان آزمایش بودند که با یافته

(2003) ،Yoganandhan  (2003)و همکاران 

 همخوانی دارد. 

که میگوهای  بیان داشتتوان طورکلی میبه 

تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک 

گراسیالریا کورتیکاتا افزایش فاکتورهای ایمنی در 

رسد مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. به نظر می

کننده سیستم ایمنی در جلبک بیشتر از مواد تحریک

مخمر بوده است. با توجه به ضعف سیستم ایمنی در 

ها همچنین تهیه و مصرف این مخمر و جلبک میگو
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شود به صورت ساده و کم هزینه بوده توصیه می

دهندگان میگوی کشور خوراکی در دستور کار پرورش

ها بیشتر به خصوص مناطقی که ریسک بروز بیماری

  قرار گیرد.
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Abstract  

In this study, Vanami shrimp were fed Gracilaria corticata alga and Saccharomyces cervesia yeast, then their 

immunity indicators were studied.  A total of 1800 shrimp with 5 gr after adaptation storage were were selected 

and after adaptation were introduced into nine 10-tons tanks. The first they were tested for disease. Shrimp did 

not have any bacterial viral diseases. A group was fed Gracelaria corticata as 1500 mg / kg and another tretment 

with Saccharomyces cerevisiae as 1 g / kg for 25 days. The hemolymph of shrimps was sampled on days 1, 3, 9, 

18, and 25. Then, immunity indicators, including THC, TPP, SOD, POD and PO were compared. The results 

showed that in both treatments, the immunity indicators were significant increased compared to the control 

group (P<0.05). In addition, the immunity indicators in the algae treatment showed a higher increase compared 

to the yeast one (P<0.05).  
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