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1389، زمستان 4سال دوم، شماره محیط زیست جانوري              پژوهشی – علمی فصلنامه 

١٩

پادتن سرمی پس از تزریق داخل صفاقی و داخل عضالنی تیتر تغییرات مطالعه
آئروموناس هیدروفیالبه روش شیمیایی ه شده باکتري کشت

)Aeromonas hydrophila(معمولیماهی کپوردر)Cyprinus carpio(
گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز:*بصیرزهرا 

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز:رحيم پيغان
گروه پاتوبیولوژي دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز:مسعود قربانپور

669: ،صندوق پستیاقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشکده علوم دریایی و :رحیم عبدي
1389آبان : تاریخ پذیرش1389اردیبهشت : تاریخ دریافت

چکیده
Aeromonas(آئروموناس هیدروفیال hydrophila(آب شیرین از هاي بیماریزاي ماهیان پرورشییکی از مهمترین باکتري

ماهی کپور معمولی عدد120در این تحقیق . گرددباکتریایی  در ماهیان  میهاي عمومی عفونتاست که باعث  جمله کپور ماهیان
ی بـاکتري آئرومونـاس   یتـا 30به یک گـروه  .تقسیم گردیدند)ی یتا20گروه 3ی ویتا30گروه 2(گروه5گرمی به 70تا 30

ی دیگر باکتري مذکور به روش داخل یتا30به گروه بصورت  داخل عضالنی وبا رقت مختلف کشته شده با فرمالین ي هیدروفیال
یک گروه . ی بعنوان شاهد بصورت داخل صفاقی و داخل عضالنی سرم نمکی تزریق گردیدبتا20گروه 2به .صفاقی تزریق شد

ماهی خونگیري بعمل آمد و عیـار  عدد120تمامیفته پس از تزریق از دو ه. تایی نیز تحت هیچگونه تزریقی قرار نگرفتند20
ـ تعاي هاي مختلف  به روش آگلوتیناسیون داخل لولـه سرمی پادتن اختصاصی ضد این باکتري در گروه مقایسـه در .گردیـد ین ی

داري میزان عیار سرم بطـور معنـی  ،سرم نمکیسرم در گروه تزریق داخل صفاقی باکتري با گروه تزریق داخل صفاقی پادتنتیتر
سرم در عیارمیزان نیز، عضالنیدر گروههاي تزریق داخل پادتنتیتر مقایسهدر .)>05/0P(بودسرم نمکیبیشتر از گروه تزریق 

بین گروههـاي شـاهد بـدون    مقایسهدر .)>05/0P(بیشتر بودداري ور معنیطبسرم نمکیبا باکتري از گروه تزریق بوسیله گروه تزریق 
نشان نتایج .)<05/0P(داري مشاهده نشدتفاوت معنیهیجسرم نمکیتزریق و گروههاي تزریق داخل صفاقی و داخل عضالنی 

ولـی  .)>05/0P(داشـت  وجـود  دار  بین عیار سرمی ماهیان دریافت کننده باکتري نسبت به گروههاي شاهد اختالف معنیداد گه 
توجه به نتایج بدست آمده با .)<05/0P(ن مشاهده نشدآتزریق  داخل صفاقیداري  بین تزریق داخل عضالنی باکتري بااختالف معنی

.دهدعیار سرمی پادتن اختصاصی را بطور قابل توجهی افزایش می،در هر دو روش تزریقیشده تزریق باکتري کشته 
Cyprinus carpio، معموليماهي كپور،  آئروموناس هيدروفيال،پادتن:کلمات کلیدي

basirzahra@yahoo.com *پست الکترونیکی نویسندة مسئول:
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...ییرات پادتن سرمی پس از تزریق داخل صفاقی وغمطالعه تبصیر و همکاران  

٢٠

هاروشمواد و مقدمه
به اهلی نمـودن  انسان از دیرباز تاشده سببنیاز به پروتئین 

آبزیـان در این میان . حیوانات و ازدیاد و پرورش آنها همت گمارد
و پـرورش آنهـا بخصـوص در    سـت برخوردارقابل توجهیاز سهم 

حجمدر حال حاضر .چشمگیري داشته استهاي اخیر رونق سال
).2(شــوداز مــاهی تهیــه مــیخــوراکیهــاي بــاالیی از فــرآورده

خصوصیات منحصر بفـرد مـاهی و تکثیـر و پـرورش آن، بشـر را      
از اصول اولیه در اهداف سیستم .دادبسوي تولید بیشتر آن سوق 

تولیـد  پرورش آبزیان، تولید باال در حـداقل زمـان و در کمتـرین    
.ساز بسیاري از بیماریهاسـت است که این امر خود زمینهتراکمم

باشـند  هـا مـی  ها، قـارچ عوامل عفونی که شامل باکتریها، ویروس
).1(دهنـد همواره مزارع پرورش ماهی را مورد تهدیـد قـرار مـی   

اسـت  هاي متحـرك آئروموناسسپتی سمییکی از این بیماریها 
ــاس   ــاکتري آئرومون ــدرروفیالکــه عامــل آن ب Aeromonas(هی

hydrophila(دنباشمیهاي آئروموناس و گاهی دیگر گونه)و 7
ایــن بیمــاري گســترش  جهــانی دارد و در پــرورش ماهیــان . )8

یک مشکل اقتصـادي مهـم   آالي رنگین کمان قزلمانندبی آسرد
بیماري فوق در ایران گزارش شده است و به نظـر  ).9و 5(است 

مشکل بالقوه براي سیستم هـاي پـرورش مـاهی    رسد که یک می
).3و 1،2(بخصوص گرم آبی باشد

توجـه  واکسن به ساخت به منظور کنترل این بیماري امروزه 
فعال شده بـه  منظور باکتري غیرکه براي اینشده استبیشتري 

تزریقـی یـا خـوراکی بعنـوان     ، وريغوطهمانندهاي مختلف روش
براي اولین در یک کار تحقیقیهمچنین.شودواکسن مصرف می

سازي ماهی کپور با اسـتفاده از بـاکتري   بار در ایران امکان ایمنی
کشته شده آئروموناس هیدروفیال بوسیلۀ حرارت و فرمالین مـورد  

پیشــنهاد ) 2010(و همکــارانArdo.)1(گرفــتبررســی قــرار 
س ژنیکی آئروموتاسازي با فرمالین ساختمان آنتیکردند که آماده

هـا بـا   ژنشدن آنتـی ردهد که مهاهیدروفیال را بنحوي تغییر می
حرارت دادن و روشدر حالیکه. گیردماکروفاژها بهتر صورت می

بـراي  قادر به آزادسازي ماده ژنتیکی زیـادي  ،هاباکتريشکستن
ــی ــی ایمنـ ــت زایـ و 1994(Austinو Loghothetis).6(نیسـ

هاي مختلف تزریـق آنهـا را   روشنیز چند گونه باکتري و ) 1996
تهیـه  همچنـین مطالعـاتی درخصـوص    .مورد بررسی قرار دادنـد 

.صورت گرفته استبصورت تجاري علیه این بیماري واکسن 
شـده  یی تزریق باکتري کشته اتعیین کارتحقیقهدف از این 

هـاي مختلـف تزریـق در    و مقایسـۀ روش هیـدروفیال  آئروموناس 
در مـاهی کپـور معمـولی بـا اسـتفاده از      ایمنیبرانگیختن پاسخ 

تواند باشد که این کار میمیاي داخل لولهآزمایش آگلوتیناسیون 
ساخت واکسنی جهت کنترل ایـن بیمـاري   امکان براياي مقدمه

.باشد

پره تورتوسطماهی کپور معمولی پرورشی عدد 120تعداد 
صید بطور تصادفی مزارع پرورش ماهی اطراف اهواز ی ازیکاز 

گرم و سن 30- 70ماهیهاي صید شده در محدودة وزنی . گردید
ماهیها بالفاصله پس از صید بوسیلۀ تانک . سال بودند1حدود

100هایی با حجم تقریبی مخصوص حمل ماهی، به آکواریوم
بود بهتیوسولفات سدیم کلرزدایی شده بالیتر که قبالً آب آنها 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید آزمایشگاه بخش آبزیان
براي کلرزدایی آب .نگهداري شدندمنتقل وچمران اهواز

گرم تیوسولفات سدیم بکار 10لیتر آب 100به ازاء هر کشیلوله
، دماي 8/7آن ppt5/0 ،pHها شوري آب آکواریوم).4(برده شد 

ماهیان صید شده . راد بودگسانتیدرجه 24تا 22حدود آب در 
را ابتدا به مدت چهار روز در آکواریوم نگه داشته تا با شرایط 

60جمعاً(تایی 30پس آنها را به دو گروه س. جدید سازگار شوند
تقسیم و هر کدام از گروهها بعنوان یک گروه آزمایشی) عدد

در نظر )گروه تزریق داخل عضالنی و گروه تزریق داخل صفاقی(
ماهی نیز بعنوان شاهد ) عدد40(تایی 20گروه 2. ته شدندگرف

سرم نمکیدر نظر گرفته شد که به آنها به دو روش فوق فقط 
به منظور مطمئن شدن از عدم وجود پادتن ضد .تزریق گردید

عدد20آئروموناس هیدروفیال در سرم ماهیهاي مورد مطالعه 
دند و تست ماهی نیز بدون هیچگونه تزریقی نگهداري گردی

تعدادي که شدسرولوژي آگلوتیناسیون در لوله، روي آنها انجام 
بادي سرم نسبت به آئروموناس از نظر عیار آنتیاز آنها 

سرم نمکیمیزان حجم باکتري کشته و .هیدروفیال منفی بودند
. )12(لیتر در نظر گرفته شدمیلی5/0تزریقی به هر ماهی حدود 

ها آب ماهیحدود نیمی از حجم طی مراحل کار بطور روزانه 
هاي ها با استفاده از پلتدهی به ماهیشد و غذاو سیفونتعویض

ي استفاده باکتري آئروموناس هیدروفیال.گرفتآماده صورت 
.جدا شده بودبیمار از یک نمونه ماهی شده در این تحقیق

ی و مرفولوژیک یاخصوصیات بیوشیمیداراي باکتري مذکور 
-متحرك –اکسیداز مثبت –کوتاهايمیلهو گرم منفی : شامل

سیترات مثبت و واکنش در -اوره آز منفی - ایندول مثبت 
. بودمنفی H2Sاسید، گاز مثبت، /صورت اسیده بTSIمحیط 

گراد درجه سانتی22گار مغذي و در آباکتري فوق در محیط 
اي رشد کرده با هباکتري. شدساعت کشت داده 48به مدت 

از محلول بافر فسفاتاي استریل وهاي شیشهاستفاده از گلوله
و سوسپانسیون غلیظی از باکتري فوق ندسطح محیط جدا گردید

محلول بافر سوسپانسیون حاصله با استفاده از . بدست آمد
مک فارلند تهیه 3که کدورتی معادل لوله شدرقیق فسفات 

لیتر سوسپانسیون نهایی تقریباً تیب در هر میلیبدین تر. گردد
ا هسپس براي کشتن باکتري. باکتري وجود داشت900×106

تهیه و ) درصد3/0و 6/0، 075/0،15/0(فرمالین در چهار رقت 
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هم حجم سوسپانسیون تهیه شده سرم فیزیولوژي فرمالینه 
ساعت در دماي 48و مجموعه حاصل به مدت ریخته شد

هاي پس از این مدت سوسپانسیون. آزمایشگاه قرار داده شد
دقیقه سانتریفوژ 5به مدت دور در دقیقه 3000با سرعتمذکور

طبق شرایط باال محلول بافر فسفاتو رسوب حاصل دو مرتبه با
شسشتو داده شد و سوسپانسیونی معادل لوله شماره سه مک 

ها و کشته شدن باکتريبراي اطمینان از . )1(گردیدفارلند تهیه 
دار کشت داده شد گار خونآعدم رشد آنها از هر لوله در محیط 

درصد 15/0و 075/0هاي هاي مربوط به سوسپانسیونکه پلیت
درصد رشد نکردند 3/0و 6/0هاي مربوط به رشد کردند اما پلیت

ها فرمالین باعث کشته شدن و مشخص شد در این رقت
درصد فرمالین ساختار 3/0و چون رقت ها گردیده استباکتري

ان رقت دهد بعنوآنتی ژنی باکتري را کمتر تحت تاثیر قرار می
حجم نهایتدر .)12(انتخاب شدمورد نظر جهت تهیه باکتري

ها تهیه و تا زمان تزریق به ماهیزیادي از سوسپانسیون باکتري
اهی معدد30به .  گراد نگهداري شددرجه سانتی4در یخچال 

باکتري کشته بصورت داخل صفاقی تزریق شد و یک گروه شاهد 
ماهی، عدد20هم براي آن در نظر گرفته شد که بدین منظور به 

محل تزریق داخل .شدتزریق سرم نمکیبصورت داخل صفاقی 
هاي شکمی صفاقی، خط میانی شکم و حد فاصل بین باله

نیز  باکتري کشته بصورت دیگرماهیعدد30به .اي بودسینه
داخل عضالنی تزریق گردید و یک گروه شاهد نیز براي آن در 

ماهی به صورت داخل عدد20نظر گرفته شد بدین ترتیب که به 
محل تزریق عضالت ناحیه پشتی .تزریق شدسرم نمکیعضالنی 

ماهی نیز عدد20. بود) حدفاصل بین باله پشتی و خط جانبی(

. نگهداري شدندبعنوان شاهد بدون تزریقريبدون تزریق باکت
از طریق ورید دمیماهی دو هفته پس از تزریقعدد120تمامی

لیتريمیلی5سرنگ با استفاده از براي این کار . خونگیري شدند
ساقۀ دمی اقدام به خونگیري محلاز 22با سر سوزن شمارة 

استریلهاي آزمایششده به آرامی در لولهگرفتهخون .گردید
، ریخته ندذاري شده بودگکه قبالً شمارهبدون ماده ضد انعقاد

دقیقه به طور مایل در دماي اتاق قرار 20ها  به مدت لوله. شد
داده شد و پس از منعقد شدن خون فیبرین آن با سواپ استریل 

دقیقه در سانتریفوژ با دور 10ها  به مدت جدا گردید و  لوله
قرار داده شد تا سرم خون به خوبی جدا دور در دقیقه 1000

سرم جدا شده توسط سمپلر برداشته شد و به . شود
منتقل ،ذاري شده بودندگهایی که قبالً شمارهمیکروتیوب

گراد در سانتیدرجه-20و تا زمان آزمایش در دماي ندگردید
سی سی9/0ابتدا 1طبق جدول شماره .فریزر نگهداري شدند

هاي سی در هر یک از لولهسی5/0در لولۀ اول و سرم فیزیولوژي
سی از سرم مورد آزمایش به سی1/0سپس . شدبعدي ریخته 

در مرحلۀ بعد از لوله .گردیدلولۀ اول اضافه شده و کامالً مخلوط 
سی به لولۀ دوم و از لولۀ دوم به لوله سوم به همین سی5/0اول 

سی از لولۀ ششم دور سی5/0شد و ترتیب تا لولۀ آخر ادامه داده 
. گردد) سیسی5/0(ها یکسان ریخته شد تا حجم همه لوله

سوسپانسیون باکتري معادل لوله (ژن سی از آنتیسی5/0سپس 
با افزودن در نهایتها اضافه گردید به تمام لوله) فارلندمک3

، 1:40، 1:20ژن رقت نهایی بترتیب از لولۀ اول تا ششم آنتی
.)13(بدست آمد1:640و1:320، 1:160، 1:80

انجام آزمایش سروآگلوتیناسیون در لولهنحوه: 1جدول 

شاهدلوله123456لوله شماره 
فیزیولوژيسرم
)لیترمیلی(

9/05/05/05/05/05/075/0

سرم ماهی 
)یترلمیلی(

ر ریخته دو1/05/05/05/05/0
شد

-

ژن آنتی
)لیترمیلی(

5/05/05/05/05/05/025/0

-1:201:401:801:1601:3201:640رقت  نهایی

نتایج
گروه شاهد بدون تزریق –الف 

. عدد ماهی بود20گروه شاهد بدون تزریق شامل 
ماهی عدد6فقط شوددیده می3و 2ول اهمانطوریکه در جد

و 1:20نمونه با عیار 5(داراي عیار پادتن ضد آئروموناس بودند
بدست نمونه منفی14درعیار پادتن). 1:40یک نمونه با عیار

.آمد
سرم نمکی و باکتريگروه تزریق داخل صفاقی -ب

شود، در گروه تزریق داخل دیده می3همانطوریکه در جدول 
نمونه آن منفی 15عدد ماهی 20از تعداد مکی سرم نصفاقی 

و یک نمونه با ) درصد20(1:20نمونه با عیار 4، )درصد75(
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در گروه با تزریق در حالیکه . بوده است) درصد5(1:40عیار 
12عدد ماهی مورد بررسی 30باکتري به روش داخل صفاقی از 

) درصد36(عدد 11فاقد عیار ضد آئروموناس، ) درصد40(ماهی 
.داشتند1:40عیار ) درصد23(بقیهعدد 7و 1:20با عیار 

سرم نمکی و باکتريگروه تزریق داخل عضالنی - ج
شود در گروه تزریق داخل دیده می3همانطوریکه در جدول 

15عدد ماهی وجود داشت که 20تعداد سرم نمکی عضالنی 
نمونه 2پس از بررسی داراي عیار منفی،) درصد75(نمونۀ آنها 

1:40با عیار ) درصد15(نمونه 3و 1:20با عیار ) درصد10(
ماهی 30در گروه تزریق باکتري به روش داخل عضالنی از .ندبود

نمونه 7داراي عیار منفی، ) درصد36(آنها عدد11مورد بررسی 
3، 1:40عیار با) درصد26(نمونه 8، 1:20با عیار ) درصد23(

با ) درصد3/3(و یک نمونه 1:80داراي عیار ) درصد10(نمونه 
. خوانده شدند1:160عیار 

مقایسۀ آماري گروهها - د
بـراي بررسـی آمـاري گروههـا میـانگین مخـرج کسـر عیـار         

ها در گروههاي مورد مطالعه با استفاده از نرم افـزار مینـی   پادتن
بـه صـورت   t-testحاسبه گردید و به روش آزمایش م5/10تب  

شـاهد  هاي گروه. ها صورت گرفتبه دو مقایسه بین میانگیندو 
.مورد مقایسه قرار گرفتنـد نیز به روش آنالیز واریانس یک طرفه

صـفاقی  بادي سرم در گـروه تزریـق داخـل    تیتر آنتیمقایسهدر 
یزان عیار سـرم  سرم نمکی مباکتري با گروه تزریق داخل صفاقی 

سـرم  یشـتر از گـروه تزریـق    داري بدر تزریق باکتري بطور معنی
بـادي در گروههـاي   تیتر آنتـی مقایسهدر ).>05/0P(بود نمکی 

99تزریق داخل عضالنی نیز، عیار سرم در گروه تزریق باکتري با 
در ).>05/0P(بیشـتر بـود   سـرم نمکـی   از گـروه تزریـق   درصد

بین گروههاي شـاهد بـدون تزریـق و گروههـاي تزریـق      مقایسه
داري نیز تفاوت معنـی سرم نمکی داخل صفاقی و داخل عضالنی 

).<05/0P(مشاهده نشد 

M±SE)میانگین و خطاي معیار: 2جدول  مورد مطالعهدر گروههايبادي ضد آئروموناس هیدروفیال آنتیو حداکثر تیتر(

تیتر حداکثر خطاي معیار ±میانگینتعداد ماهی داراي تیترتعداد ماهیگروهها
پادتن

71:40±20663/2شاهد بدون تزریق
61:40±20555/2سرم نمکی IPتزریق 

81:40±20537/3سرم نمکی IMتزریق
161:40±301889/2باکتريIPتزریق 
281:160±301941/6باکتريIMتزریق 

مورد مطالعهماهی کپورضد آئروموناس هیدروفیال در گروههايپادتن موارد و درصد عیارهاي مختلف : 3جدول 

تیتر

گروه

تعداد کل1:201:401:801:160صفر
هامثبت

درصدموارددرصدموارددرصدموارددرصدموارددرصدموارددرصدموارد

1470525150000630شاهد بدون تزریق
1575420150000525سرم نمکی IPتزریق
15752103150000525سرم نمکیIMتزریق

1240113672300001860باکتريIPتزریق 
113672382631013/31963باکتريIMتزریق 
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بحث
هـايي اسـت كـه    يكـي از بـاكتري  آئروموناس هيـدروفيال 

كواريـومي  آهـاي  متعـددي در ماهيـان پرورشـي و     گيريهمه
در اين تحقيق براي بررسـي واكـنش ايجـاد    . ايجاد كرده است

از دو روش تزريقــي داخــل صــفاقي و داخــل عضــالنيپــادتن 
هـاي تزريقـي از نظـر بررسـي     روش. اسـتفاده گرديـد  باكتري
، از قبيل خوراندن واكسنهاي متداولها، از ديگر روشواكسن
ـ بود و تر دقيق بهتـر  نيـز بـدن هميزان باكتري كشته ورودي ب

رسد در بين روشهاي تزريقي بنظر مي.)6(قابل محاسبه است
هـم  از نظـر تـاثير و كـارايي     )داخل صفاقي و داخل عضالني(

بـا  هر چند در تحقيق حاضـر  . )6(شته باشدتفاوتهايي وجود دا
توجه به نتايج بدست آمـده تزريـق بـاكتري كشـته در هـر دو      
روش تزريقــي عيــار ســرمي پــادتن اختصاصــي را بطــور قابــل 

دهـد  همانطوريكه نتايج نشـان مـي  .داده استتوجهي افزايش 
ماهيان مورد آزمايش پس از تزريق هيچگونه مرگ و ميري در 

. پـايين باشـد  دوزكـه احتمـاال بـدليل انتخـاب     مشاهده نشـد 
Ruangapan  نيـز بـا آئرومونـاس كشـته     ) 2002(و همكـاران

در مـاهي  شده در اثر فرمـالين واكسيناسـيون داخـل صـفاقي    
انجام دادند و يك هفته بعد از تزريق درجـاتي از ايجـاد   تيالپيا
5و 2هـاي  بـين هفتـه  . تزريق را گزارش كردندپس از ايمني 

هيچگونه مرگ و ميري در گروههايي كه واكسن دريافت كرده
در هنگام مواجه شدن ماهيهاي ايمن شده با بودند ديده نشد و

در گروههـاي  بهبـودي درصد73-80پاتوژن، زنده و باكتري 
Schachteدر ايــن ارتبــاط ..مشــاهده گرديــدمــورد آزمــايش 

در گربـه مـاهي   بـادي نتـي آگيـري تيتـر   اندازهابنيز)1987(
پـادگن  تزريـق  از پـس هاي ايمني بت كرد كه پاسخاثروگاهي

در يك مطالعـه كـه توسـط    .رودباال ميژن باكتريايي به ماهي 
Thune انجام شـد  روي گربه ماهي كانال ) 1982(همكارانو

ژن نشان دادند كه روش تزريقي صـرفنظر از روش تهيـه آنتـي   
باشد در ايـن مطالعـه روش تزريقـي بـا     داراي تيتر باالتري مي

ــهروش  ــپري  غوط ــازي و اس ــت  ور س ــده اس ــه گردي .مقايس
Loghothetis وAustin)1994( روش تزريقي را نسبت نيز

.دانسـتند ارجـح  در قزل آالي رنگين كمـان  ور سازي به غوطه
Fang پـادتن  با روش آگلوتيناسيون تيتر ) 2000(و همكاران

گيـري  انـدازه در گـورامي آبـي   عليه آئرومونـاس هيـدروفيال را   
چندين تحقيق براي تهيـه بـاكتري كشـته آئرومونـاس     .كردند

ماهيهابخصوص باكتري كشته مؤثر بر پاسخ ايمنيهيدروفيال 
ــت  ــده اس ــام ش ــه.انج Austinو Loghothetisاي در مطالع

زايــي واكســن تهيــه شــده از آئرومونــاس كــه ايمنــي)1994(
و آالي رنگين كمان بررسي نمودنـد هيدروفيال را در ماهي قزل

نتيجه گرفتند كه باالترين تيتر بدست آمـده ناشـي از واكسـن    
بـه نظـر   تغييـر تيتـر پـادتن   در ارتبـاط  بـا   .باشدفرمالينه مي

ها در برآورد پاسخ ايمني خيلـي مهـم   رسد كه تعداد سلولمي
ليتـر  ميلـي سلول در هر 9×106در مطالعه حاضر از دوز . است

ــبصــورت ــديتزريق ــتفاده گردي Austinو Loghothetis. اس
سلول براي هر تزريق اسـتفاده  8×106از دوزهاي نيز)1994(

) Austin)1996و Loghothetisدر مطالعـه ديگـري   .كردند
ســلول بــه ازاي هــر گــرم وزن بــدن مــاهي 6×106از دوزهــاي

پژوهش اندكي بيشتر دوز مورد استفاده در اين .استفاده كردند
) Austin)1994و Loghothetisمقادير ارائه شده توسـط  از

براي اولين بار در ايران ايـن كـار را روي   ) 1376(قاجاري .بود
ــور  ــاهي كپ ــاكتري كشــته شــده  معمــولي م ــا اســتفاده از ب ب

ناس هيدروفيال بوسيله فرمالين و حـرارت انجـام داده و   آئرومو
فرمالينـه بـه روش   پـادگن  چنين نتيجه گرفت كه روش تهيه 

همچنـين برتـري   . حـرارت ديـده ارجحيـت دارد   پـادگن  تهيه 
هـاي واكسيناســيون در ارتبـاط مســتقيم بـا روش تهيــه    روش

پس از آزمايش داراي يـك  60تا روز پادتن است و تيتر پادگن 
ــير  ــتس ــعودي اس ــد  .)1(ص ــرم ض ــرات س ــي تغيي در بررس

در گـروه  پادتن ميزان تيتر ،آئروموناس، در هر دو روش تزريق
سـرم  بـا  تزريـق  (تزريق باكتري كشته بيشـتر از گـروه شـاهد    

دار معنـي پـادتن  چند طبق اين نتـايج تفـاوت   هر. بود) نمكي
بوده است ولي واكنش قوي ضد آئروموناس در تمامي ماهيـان  

عامـل در پـايين   احتمـاالً چنـد  .ق شده ايجاد نشده استتزري
:گروههاي آزمايشي مؤثر بوده استپادتن بودن تيتر 

احتماالً در صورتيكه مدت زمان پادتن زمان بررسي تيتر -1
گذشت مثال يك ماه پس از بيشتري از شروع تزريق مي

بيشتر باشد، افزايش پادتن تزريق احتمال اينكه تيتر 
در زمانهاي متفاوت براي ر يك تحقيق ديگر وكه ديافتمي

.باشدخونگيري قابل بررسي مي
تواند در ارائه بهتـر  مي)Adjuvant(ياوروجود مواد همراه يا-2

.به بدن ماهيها نقش مؤثري داشته باشدپادگن 
ات بــاالتريدمـاي نگهـداري ماهيهـا در صــورتيكه بـه درجـ     -3

تري در ماهيها ايجـاد  افزايش يابد احتمال اينكه واكنش قوي
كـه در تحقيقـات مشـابه قابـل بررسـي      شـد  ميبيشتر شود 

.باشدمي
پـس از تزريـق داخـل صـفاقي و     )2010(پيغان و همكـاران  

ندداخل عضالني باكتري كشته آئروموناس هيدروفيال متوجه شد
دار معنــياعــث افــزايشتوانــد بكــه تزريــق بــاكتري كشــته مــي

نتـايج ايـن   .شودمعمولي قدامي ماهي كپوركليهدر هالنفوسيت
هر چند باالترين تيتر در گروه تزريق داخل دهدتحقيق نشان مي

درداريتفـاوت معنـي  عضالني باكتري مشاهده شده اسـت، امـا  
بين دو گروه تزريق ضد آئروموناس هيدروفيالپادتن تيتر متوسط
) خل صفاقي و روش تزريق داخل عضالنيتزريق داروش(باكتري 
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توان پيشنهاد نمود نظر بـه  با توجه به اين نتيجه مي. وجود ندارد
خطر بودن و راحتر بودن روش تزريق داخل عضالني نسبت به كم

تزريق داخل صـفاقي بهتـر اسـت از روش داخـل عضـالني بـراي       
.استفاده گرددكپور يهاسازي ماهيايمن

ـ   ه نتـايج بدسـت آمـده تزريـق بـاكتري      بطور كلي با توجـه ب
را در بدن ماهي كپـور پـس از   پادتن توانسته است واكنش توليد 
كنندگي اين تيتـر  اما قدرت محافظت.حدود دو هفته ايجاد نمايد

هنوز ممكن است كافي نباشد كه براي اثبات ايـن موضـوع   پادتن 
در معـرض  پس از ايمن سازي ماهيهـا تحـت اسـترس    الزم است 

با حدت باال قرار گرفته و كارايي ايـن تزريـق مـورد    زندهباكتري
پس از انجام آزمـايش بيمـاريزايي و مواجهـه    .آزمايش قرار گيرد

تـوان بـا   مـي ماهيان مورد آزمايش با سوش حاد بـاكتري مـذكور  
.زايي اين مطالعه پي برداطمينان كامل به ميزان ايمني
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