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چکیده
با توجه به اهمیت یرسینیوزیس در کشور و ضرورت واکسیناسیون ماهی در این تحقیق اثر لیپوپلی ساکارید باکتری یرسینیا راکری بر
کارایی و ایمنیزایی باکترین یرسینیا راکری در تجویز تزریقی ،خوراکی و غوطهوری ارزیابی گردید 480 .قطعه ماهی ( 7±1/2گرم) بهصورت
تصادفی به  8گروه مساوی ،هر گروه در سه تکرار (هر تکرار  20ماهی) تقسیم گردیدند .گروه  B ،Aو  Cبهترتیب با خوراک حاوی 300( LPS
میکروگرم/کیلوگرم/وزن بدن) +LPS ،باکترین (/cfu 109گرم) و باکترین در هفته اول و سوم تحقیق تغذیه شدند .در گروه غوطهوری

()D

ماهیها بهمدت  2دقیقه در روز صفر و  14در سوسپانسیون باکترین (/cfu 109میلیلیتر) غوطهور شدند .گروههای تزریقی ( F،Eو  )Gبهترتیب
با باکترین (/cfu 1010میلیلیتر) 300( LPS ،میکروگرم/میلیلیتر) و باکترین LPS+بهروش داخل صفاقی ایمن شدند و در روزهای صفر،30 ،
 60نمونه خون و سرم تهیهشده و شاخصهای خونی و ایمنی بین ماهیان تیمارها مقایسه گردیدند .نتایج نشان داد که تزریق باکترین LPS +تحریک
شاخصهای ایمنی غیراختصاصی و اختصاصی را

بهطور معنیداری در اکثر گروهها بهبود بخشید ( .)P<0/05میزان کارایی تجویز باکترینLPS+

درروش خوراکی با روش غوطهوری مشابه بوده و بهطور معنیداری کمتر از روش تزریقی بود ( .)P<0/05نتایج تحقیق جاری نشان داد که اضافه
نمودن  LPSبه باکترین عالوه بر بهبود کارایی واکسن بهروش تزریقی و خوراکی ،ایمنیزایی آنها را هم افزایش داد .لذا میتوان بعد از مطالعات
تکمیلی از آن بهعنوان یک کاندید مناسب و اقتصادی در تهیه واکسن یرسینیوزیس در ماهی قزلآال استفاده کرد.
کلمات کلیدی :ماهی قزلآالی رنگینکمان ،یرسینیوزیس ،LPS ،ایمنیزایی
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مقدمه
یرسینیوزیس در ماهیان توسط باکتری یرسینیا راکری از خانواده
انتروباکتریاسه ایجاد میشود .واژه «یرسینیوزیس» مترادف با بیماری
دهان قرمز رودهای ( )ERMبوده که در اثر عفونت با باکتری یرسینیا
راکری ایجاد میگردد ERM .اولینبار در اواخر دهه  1950وقتیکه
ماهیان قزلآالی رنگینکمان در دره هاگرمن ایداهوی آمریکا مبتال
شده بودند ،توصیف گردید ( .)1966 ،Ruckerیرسینیوزیس در تمام
کشورها منجر به خسارات اقتصادی قابلتوجهی در صنعت پرورش
آزادماهیان میگردد .علیرغم این موضوع فقدان اطالعات مناسب در
مورد یرسینیوزیس مشهود است و بیماریزایی آن بهخوبی درک نشده
است ( Tobbackو همکاران .)2009 ،این باکتری میتواند در ماهیان
عفونت تحت درمانگاهی (حامالن بدون عالمت) ایجاد نموده ،در صورت
بروز هرگونه استرس ،منجر به ایجاد عفونت درمانگاهی در یک جمعیت
شود ( Ghoshو همکاران .)2016 ،یرسینیا راکری یک پاتوژن درون
سلولی اختیاری است و میتواند درون ماکروفاژها زنده بماند
( Ryckaertو همکاران .)2010 ،در ماهیان جوان سیستم کمپلمان،
الیزوزیم ،پپتیدهای ضدمیکروبی CD-8 ،MHC I ،بههمراه سیستم
ایمنی هومورال وابسته و غیر وابسته به آنتیژنهای  Tنقش مهمی در
حفاظت ماهیان علیه پاتوژنها ایفا میکنند ( Chettriو همکاران،
 .)2012غشای سلول باکتریهای گرم منفی شامل دوالیه داخلی و
خارجی است .غشای خارجی شامل لیپوپلی ساکارید ( ،)LPSفسفو
لیپیدها ،پروتئینهای غشای خارجی و لیپوپروتئینهاست .لیپوپلی
ساکارید بخش عمده غشای خارجی را تشکیل میدهد که عالوه بر نقش
ساختاری ،غشای سلول را در برابر انواع خاصی از مواد شیمیایی
محافظت مینماید ( Altinokو همکاران .)2016 ،آنتیژن  Oلیپوپلی
ساکارید یک ترکیب ایمنیزای شناختهشده است و وقتی همراه دیگر
اجزای سلولی استفاده میگردد ،توانایی القای محافظت خوبی در برابر
عفونت یرسینیا راکری خواهد داشت ،حتی اگر آنتیژن  Oاستفادهشده
از گونههای دیگر شامل پربیوتیکها مثل آئروموناس سوبریا و باسیلوس
سوبتیلیس باشد ( Abbassو همکاران .)2010 ،اولین گزارش از
واکسیناسیون موفق قزلآالی رنگینکمان در برابر یرسینیوزیس
توسط  )1963( Klontzبا استفاده از باکترین تهیه شده از یرسینیا
راکری و تجویز خوراکی آن بود .بهدلیل اهمیت بیماری یرسینیوزیس
در تفریخگاه (کارگاه تکثیر) آزادماهیان و مزایای واکسیناسیون به
روش غوطهوری ،بهدلیل کاربرد آسان برای نوزادان و نیز ماهیان جوان،
باعث شده است روش غوطهوری بهعنوان روش انتخابی تجویز واکسن
باقی بماند ،هرچند روش تزریق داخل صفاقی مؤثرترین حفاظت را بر
اساس درصد بقای نسبی و هم طول مدت محافظت ،تأمین مینماید
294

( Andersonو  ،)1974 ،Nelsonولی برای ماهیان کوچک (ماهیان با
وزن کمتر از  20گرم) کاربردی نیست و عالوه بر هزینه باال ،استرس
زیادی به ماهی وارد میکند) .در واکسیناسیون مخاطی (غوطهوری،
خوراکی) آنتیژنها توسط سطوح مخاطی (آبشش ،پوست ،دستگاه
گوارش) جذب میشوند و عالوه بر ایمنی مخاطی ،پاسخ عمومی را
بهمنظور حفاظت در برابر برخورد با عوامل بیماریزا تحریک میکنند.
گزارشات مکتوب این بیماری در ایران محدود است ،اولین گزارشات
مربوط به به جداسازی تعدادی از جدایه های باکتری عامل بیماری از
استان چهار محال بختیاری ( Soltaniو همکاران )1999 ،و فارس
( Akhlaghiو  )2008 ،Sharifiبرمیگردد .سلطانی و همکاران ()1393
با بررسی  5استان اصلی پرورش ماهی قزلآال در کشور عالوه بر
گزارش بیماری یرسینیوزیس حاد ،همه ایزولههای جداشده را از
بیوتیپ  1دانستند .تجویز خوراکی آنتیژنها برای ایمنسازی ماهیان
کوچک آسانتر و کاربردیتر است .همچنین واکسیناسیون به این
روش منجر به تحریک ایمنی مخاطی که بهعنوان اولین خط دفاعی
در برابر اکثر پاتوژنها محسوب میشود ،میگردد ( Gomezو همکاران،
 .)2013واکسیناسیون خوراکی بهطورکلی بهدلیل سهولت تجویز،
استرسزا نبودن ،هزینه پایین و امکان تجویز در جمعیتهای باال و
تمام سنین بهترین روش تجویز واکسن است ( Plantو .)2011 ،LaPatra
البته مهمترین مشکل این روش میزان محافظت پایین در مقایسه با
روش تزریقی است .با توجه به اهمیت یرسینیوزیس در ماهی قزلآال
در کشور و ضرورت واکسیناسیون ماهی در برابر این بیماری و با عنایت
به مزایای واکسیناسیون خوراکی نسبت به سایر روشها بهویژه در مراحل
اولیه رشد ماهی ،در این تحقیق با استفاده از آنتیژن (لیپوپلی ساکارید)
ایمنیزای یرسینیا راکری کارایی تجویز خوراکی این آنتیژن در ایمن
سازی ماهی قزلآالی رنگینکمان ارزیابی شد.

مواد و روشها
ماهی و شرایط تحقیق :تعداد  480قطعه بچهماهی قزلآالی
رنگینکمان با وزن حدود  5گرم از یکی از مزارع پرورش ماهی در
لرستان در دیماه سال  96تهیه و با مراعات شرایط انتقال به دانشکده
دامپزشکی ،بخش بهداشت آبزیان منتقل شدند .بعد از بررسی اولیه از
نظر ظاهری و بیماریهای انگلی و باکتریایی ،ماهیها بهمدت  10روز
با خوراک پایه جهت سازشیابی با محیط و اطمینان از عدم بیماری
در مخازن  1000لیتری پرورش داده شدند و قبل از شروع تحقیق
بهمنظور اطمینان از سالمت ماهیان از بافتهای مختلف کشت باکتریایی
تهیه شد ( Kadowakiو همکاران.)2013 ،
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شرایط آب تحقیق :دمای آب  14±1درجه سانتیگراد،
بین  7/8تا  ،8/5سختی براساس کربنات کلسیم=  850میلیگرم در
لیتر ،نیتریت و آمونیاک کمتر از  0/01میلیگرم در لیتر و نیترات
کمتر از  0/1میلیگرم در لیتر.
pH

تهیه باكترین یرسینیا راكری :در این تحقیق از باکتری یرسینیا
راکری ( )KCW 291153جداسازی شده از ماهیان بیمار قزلآالی
مزارع کشور ایران که با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی و مولکولی
تأییدشده بود ،استفاده شد .یرسینیا راکری با استفاده از فرمالین 1
درصد و انکوبه کردن بهمدت  2ساعت ،غیرفعال و  3مرتبه با بافر فسفات
استریل شسته شده و بهمنظور اطمینان از غیرفعال شدن ،باکترین
قبل از استفاده در محیط آگار خوندار کشت داده شد .بهمنظور
افزودن باکترین به غذا از روش ( Villumsenو همکاران )2014 ،استفاده
گردید.
روش استخراج لیپوپلیساكارید ( :)LPSجداسازی لیپوپلی ساکارید
براساس روش توصیهشده توسط  )2008( Apicellaبهشرح زیر انجام
گرفت:
ابتدا سلولهای کشت دادهشده در محیط کشت مغذی سانتریفیوژ
شدند و رسوب ایجادشده ،به لوله جدید انتقال داده شد .سپس بافر
تریس -کلر  10میلیمول ( )pH: 8شامل  2( SDSدرصد)2-ME ،
( 4درصد) 2( Mgcl ،میلیمول) به لوله حاوی باکتری افزوده و در بن
ماری  65درجه سانتیگراد قرار داده شد تا سلولهای باکتریایی حل
شدند .پروتئیناز  Kبه ترکیبات فوق افزوده شد و  1ساعت در بن ماری
 65درجه سانتیگراد نگهداری گردید .استات سدیم و اتانول سرد به
ترکیبات فوق افزودهشده و در دمای  -20درجه سانتیگراد بهمدت
یکشب نگهداری میشود .سوسپانسیون حاصل سانتریفیوژ میگردد.
مایع رویی دور ریخته شده و آب مقطر استریل ،سدیم استات و اتانول
خالص و سرد به رسوب اضافه شده و بهخوبی ورتکس میشود.
سوسپانسیون یکشب در  -20درجه سانتیگراد گذاشته شد .پس از
آخرین سانتریفیوژ ،به رسوب حاصل ،تریس -کلر  10میلیمول
( DNase ،)pH: 7/4و  RNaseاضافهشده و محلول در  37درجه
سانتیگراد بهمدت یکشب انکوبه میگردد .ترکیب حاصل در حمام
آب  65درجه سانتیگراد قرارگرفته و برابر حجمش فنل  65درجه
سانتیگراد  90درصد ،اضافه میگردد .سوسپانسیون بهدستآمده به
مدت  15دقیقه در دمای  65درجه سانتیگراد قرارگرفته ،سپس
بهوسیلۀ حمام یخ سریعاً تا دمای  4درجه سانتیگراد سرد گردیده و
در مرحله بعد سانتریفیوژ میشود .پس از سانتریفیوژ ،در لولۀ آزمایش
 3فاز تشکیل میشود که شامل فاز آبی ،فاز فنلی و رسوب است که
فاز آبی جمعآوری میشود .فاز آبی جداشده از مرحلۀ قبلی به همراه

فاز آبی جداشده از مرحلۀ دوم ،به کیسۀ دیالیز با محدوده عبور ذرات
تا  14000دالتون بهمدت  3روز منتقل گردید.
اندازه میزان لیپوپلیساكارید ( )LPSاستخراجشده بهروش
فنل سولفوریک اسید :میزان کربوهیدرات در  LPSاستخراجشده به
روش  )1956( Duboisباکمی تغییرات در میکروپلیت اندازهگیری شد.
برای این منظور  30میکرولیتر فنل  5درصد به  50میکرولیتر نمونه
 LPSاضافه گردید و بالفاصله پسازآن 100 ،میکرولیتر سولفوریک
اسید خالص اضافه شد .مخلوط حاصل بهمدت  30دقیقه در دمای
اتاق و سپس بهمدت  10دقیقه در دمای  90درجه سانتیگراد و محل
تاریک قرار داده شد .جذب نوری در  485نانومتر قرائت گردید (،BioTek
آمریکا ) .میزان کربوهیدرات (گلیکان) پس از رسم نمودار استاندارد
(گلوکز بهعنوان قند مرجع) تخمین زده شد .بهمنظور اطمینان از
خلوص  LPSاستخراجشده ،میزان پروتئین آن نیز بهروش برادفورد
اندازهگیری شد .الزم به ذکر است بهمنظور تزریق  LPSبه ماهیان،
میزان موردنظر از محصول با استفاده از گاز ازت تغلیظ گردید.
طراحی تحقیق 480 :قطعه ماهی ( 7±1/2گرم) بهصورت تصادفی
به  8گروه مساوی ،هر گروه در سه تکرار (هر تکرار  20ماهی) تقسیم
گردیدند .گروه  B ،Aو  Cبهترتیب با خوراک حاوی 300( LPS
میکروگرم/کیلوگرم/وزن بدن)+LPS ،باکترین ( /cfu 109گرم) و باکترین
در هفته اول و سوم تحقیق تغذیه شدند ( .Ghoshو همکاران.)2016 ،
گروه غوطهوری ( )Dماهیها بهمدت  2دقیقه در روز صفر و  14در
باکترین ( /cfu 109میلیلیتر) غوطهور شدند .گروههای تزریقی ( F،Eو
 )Gبهترتیب  0/1میلیلیتر باکترین ( /cfu 1010میلیلیتر)300 ( LPS ،
میکروگرم/میلیلیتر) و باکترین LPS+بهروش داخل صفاقی دریافت
کردند .به ماهیان گروه شاهد نیز  0/1میلیلیتر بافر فسفات استریل
تزریق شد (جدول  .)1طول دوره تحقیق دو ماه بوده و در روزهای
صفر 60 ،30 ،از  3ماهی از هر تکرار ( 9ماهی از هر تیمار) نمونه خون
و سرم تهیهشده و شاخصهای خونی و ایمنی ماهیان تیمارها (جدول
 )2مقایسه گردید.
جدول  :1اسامی و مخفف گروههای دریافتكننده واكسن
گروهها

مخفف گروهها

 LPSخوراکی ( 300میکروگرم/کیلوگرم./زن بدن)
 LPSبه همراه باکترین خوراکی ( /cfu 109گرم)
باکترین خوراکی
غوطهوری با باکترین
باکترین تزریقی ( /cfu 1×1010میلیلیتر)
 LPSتزریقی (  300میکروگرم/میلیلیتر)
 LPSبههمراه باکترین تزریقی
شاهد

A
B
C
D
E
F
G
H
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اندازهگیری الیزوزیم سرم :فعالیت الیزوزیم سرم بهروش
توربیدومتری با استفاده از روش توصیهشده توسط  Ellisو همکاران
( )1990با کمی تغییرات اندازهگیری شد .در این روش ابتدا  2میکرو
لیتر از سرم نمونه با  110/5میکرولیتر از سوسپانسیون  0/4میلیگرم
در میلیلیتر باکتری میکروکوکوس لیزودایکتیکوس (سیگما) در بافر
فسفات سیترات  0/05موالر ( )pH=5/8در گودههای پلیت االیزا مخلوط
شد و جذب نوری در دمای  25درجه سانتیگراد در زمانهای  1و 30
دقیقه بعد در طول موج  450نانومتر در دستگاه Elisa reader
( ،Accureaderتایوان) اندازهگیری شد .هر  0/001کاهش جذب نوری
در دقیقه معادل یک واحد الیزوزیم در نظر گرفته شد.
اندازهگیری گلبولهایسفید ،پروتئین كل و گلوبولین پالسما:
شمارش کلی گلبولهای سفید ماهی بهروش دستی و با استفاده از الم
هماسیتومتر نئوبار صورت گرفت ،برای رقیق نمودن نمونه از محلول
رقیقکننده نات هریک استفاده شد (.)2004 ،Thrall
غلظت ایمنوگلوبولین کل براساس روش شرح دادهشده توسط Swain
و همکاران ( )2007اندازهگیری شد .به این منظور ابتدا میزان پروتئین
کل و آلبومین سرم توسط کیتهای زیستشیمی (ایران) اندازهگیری
شده و میزان گلوبولین سرم با تفریق میزان آلبومین از میزان پروتئین
کل تخمین زده شد.
بررسی قدرت باكتریكشی سرم :برای اندازهگیری قدرت
باکتریکشی سرم از روش توصیهشده توسط  Budinoو همکاران
( ،)2006باکمی تغییرات استفاده گردید .برای این منظور ابتدا باکتری
یرسینیا راکری بهمدت  48ساعت در محیط  TSBکشت داده شد و
پس از آن محیط سانتریفیوژ گردید و سپس دو بار با سرم فیزیولوژی
استریل شستشو داده شد ،در ادامه از رسوب سوسپانسیونی با غلظت
/cfu 2×107میلیلیتر در محیط  TSBتهیه گردید و مقدار  133میکرو
لیتر از آن در  2تکرار در گودههای پلیت استریل کشت سلول  96تایی
ریخته شد .در یک حفره نیز بهعنوان شاهد  133میکرولیتر PBS
استریل ریخته شد .در ادامه به هر سه گوده  33میکرولیتر از سرم
ماهی مورد آزمایش ریخته شد و پلیت برای مدت  6ساعت در دمای
 20درجه سانتیگراد انکوبه شدند .در پایان زمان انکوباسیون به همه
گودهها بهمیزان  86میکرولیتر محلول diphenyltetrazolium ( MTT
 )bromideبا غلظت  2میلیگرم در میلیلیتر اضافه شد و دوباره بهمدت
 15دقیقه در دمای اتاق انکوبه گردیدند و درنهایت تغییر رنگ ناشی از
احیای  MTTتوسط باکتریهای زنده در طول موج  630نانومتر اندازهگیری
و ثبت شد و درصد باکتریکشی طبق فرمول زیر محاسبه شد:
]×100جذب گوده شاهد (باکتری/)PBS+میانگین جذب دو تکرار سرم نمونه حاوی باکتری[

اندازهگیری احیاء  :)Nitro Blue Tetrazolium( NBTبرای
ارزیابی احیاء  NBTاز نمونه خون تازه و روش ( Siwickiو همکاران،
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 )1994استفاده شد .برای این منظور ابتدا  100میکرولیتر خون
هپارینه با  100میکرولیتر محلول زردرنگ  NBTدو درصد ترکیب
شد و بهمدت  30دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه گردید .سپس در
لوله آزمایش جداگانه  2000میکرولیتر دی متیل فرمامید ریخته شد
و سپس  100میکرولیتر از ترکیب خون و  NBTبه آن اضافه گردید
و سپس در دور  3000دور در دقیقه و بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ
شد .درنهایت میزان جذب نوری مایع رویی در دستگاه اسپکتروفتومتری
و در طول موج  620نانومتر خوانده شد.
اندازهگیری تیتر آنتیبادی ضد یرسینیا راكری :اندازهگیری
تیتر آنتیبادی ضد یرسینیا راکری به روش االیزا (طبق روش Shelby
و همکاران )2004 ،با کمی تغییرات انجام گرفت .در کف گودههای
پلیت االیزا آنتیژن (باکتری سونیکهشده) ،در کف گودهها کوت و بهمدت
یک روز در یخچال نگهداری شد و سپس محلول رویی پلیتهای االیزا
دور ریخته و  3بار با  PBSتوئین شستوشو گردید .سرم و موکوسهای
ماهی از هر تیمار بهمیزان  1به  20و  1به  1در  PBSتوئین و شیر
 0/1درصد رقیق و بهمیزان  100میکرولیتر اضافه گردید .پلیت بهمدت
 90دقیقه در دمای اتاق  25درجه سانتیگراد و روی شیکر قرار گرفت و
سپس محلول دور ریخته و  4بار شستشو گردید و آنتیبادی مونوکلونال
ضدزنجیره سنگین  IgMقزلآال تولید شده در موش (تهیه شده توسط
دکتر صیفی) به نسبت  1به  7500رقیق شده و بهمیزان  100میکرولیتر
اضافه گردید .بعد از  60دقیقه سه بار شستشو گردید و آنتیبادی ثانویه
ضدموشی تولید شده در بز ( )Sigma-Aldrich( )IgG HRPبهصورت
کنژوگه ،در هر چاهک اضافه شد .بعد از  60دقیقه محلول دور ریخته
و  3بار شستشو گردید .سوبسترای کروموژن به هر چاهک اضافه گردید،
پس از  10دقیقه  50میکرولیتر محلول متوقفکننده  2 H2SO4نرمال
اضافه گردید .جذب نوری مربوط به هر چاهک در دستگاه االیزا ریدر
( )Accu Reader, Taiwanبا طول موج  450نانومتر خوانده شد.
مواجههسازی باكتریایی :بعد از  2ماه ماهیهای تیمارهای 8گانه
با باکتری زنده بهروش تزریق داخل صفاقی مواجههسازی داده شدند .به
این منظور  12ماهی در هر تیمار بهصورت داخل صفاقی با غظت LD50
باکتری که قبالً محاسبه شده بود (دوز  )CFU7/5×107مواجهه داده شدند.
بهمدت ده روز عالئم بیماری و تلفات روزانه ثبت گردید .برای اطمینان
از نقش باکتری در تلفات ایجاد شده در طول مدت مواجههسازی از تلفات
روزانه (ماهیان در حال مرگ) در هر گروه نمونهبرداری باکتریایی انجام
شده و از بافت کلیه آنها کشت داده شد .نتایج براساس نرمافزار
 probitآنالیز گردید و نهایتاً از فرمول زیر درصد بقای نسبی یا RPS
محاسبه شد ( Villumsenو همکاران2014 ،؛  Ghoshو همکاران:)2016 ،
Percent mortality in treated group
𝑅𝑃𝑆 = 1 −
𝑥 100
Percent mortality in control group
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تجزیهوتحلیل آماری :جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش آنالیز
واریانس یکطرفه ( )ANOVAدر نرمافزار ( SPPSنسخه  )22استفاده
شد .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار آورده شده و برای تعیین
معنیداری تفاوت میانگین تیمارها از پس ازمون دانکن در سطح
معنیداری ( )0/05استفاده گردید.

نتایج
میزان  LPSاستخراجشده :میزان  LPSاستخراجشده بهروش
فنل سولفوریک اسید  300میکرولیتر در هر میلیلیتر محصول استخراج
شده تخمین زده شد .همچنین میزان پروتئین اندازهگیری شده بهروش
برادفورد در محصول صفر بود.
فعالیت باكتریكشی سرم :میزان قدرت باکتریکشی سرم در
تیمارهای مختلف و در دو زمان  30و  60تحقیق تفاوت معنیداری
نداشتند (.)P>0/05
میزان فعالیت الیزوزیم سرم :فعالیت الیزوزیم سرم در تیمار
ایمن شده با باکترین LPS+در مقایسه با گروه شاهد و  LPSخوراکی
افزایش معنیداری نشان داد (.)P<0/05
آزمون احیای  :NBTفعالیت  NBTگلبولهای سفید در تیمار تجویز
باکترین LPS+افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد و تیمارهای B،A
و  Cدر روز  60نمونهگیری نشان داد (.)P<0/05

مقایسه میزان گلبولهایسفید ،پروتئین ،گلوبولین و آلبومین
سرم بین تیمارها :بیشترین گلبولهای سفید در گروههای  Gو

E

 30روز پس از نمونهبرداری و در مرحله دوم نمونهبرداری باالترین میزان
در گروه  Gمشاهده شد ( .)P<0/05پروتئین تام و آلبومین سرم در
تیمارهای واکسینه افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد نداشتند
( .)P>0/05بیشترین میزان  IgMدر گروه  Gو در روز  30اندازهگیری
شد که بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها بود (.)P<0/05
عیار پادتن مخاط روده ضد یرسینیا راكری( روش سنجش
مشخص نیست) :عیار پادتن در روز  60بین گروههای مختلف اختالف
معنیداری نشان نداد ولی در روز  30بیشترین عیار پادتنی مخاط
روده بهترتیب در گروههای  G ،E ،Bو  Cدیده شد (.)P<0/05
عیار پادتنی سرم ضدیرسینیا راكری (روش سنجش مشخص
نیست) :باالترین میزان پادتن سرمی در روز  30بهترتیب مربوط به
گروههای  E،Gو  Fبود که بهطور معنیداری بیشتر از سایر گروهها بود
( )P<0/05و در روز  ،60گروه  Gبیشترین عیار پادتنی را در مقایسه
با سایر گروهها نشان داد (.)P<0/05
تلفات پس از مواجههسازی :تلفات بعد از تزریق باکتری زنده
یرسینیا راکری بهترتیب در گروههای  C ،D،B،F،E،Gو  Aکاهش
معنیداری داشت ( .)P<0/05تمام ماهیان گروه شاهد ( )Hدر طی سه
روز پس از چالش تلف شدند.

جدول  :2میانگین فاكتورهای خونی ماهیان قزلآالی رنگینكمان در طول دوره ایمنسازی LPS :A .خوراكی LPS :B ،بههمراه باكترین خوراكی،
 :Cباكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقی LPS :F ،تزریقی LPS :G ،به همراه باكترین تزریقی :H ،شاهد
فاكتور
روزها
روز صفر

روز 30

تیمارهای
تحقیق
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C

روز 60

D
E
F
G
H

پروتئین تام
(گرم/دسیلیتر)
4/0±43/36
4/0±35/53
4/0±68/50
4/0±44/41
4/0±59/40
4/0±61/31
4/0±74/30
4/0±92/72
4/0±48/42
4/0±52/78
4/0±97/73
4/0±59/30
4/0±83/13
4/0±56/29
4/0±72/82
4/0±75/47
4/0±45/28

آلبومین
(گرم/دسیلیتر)
2/0±62/44
2/0±55/51
2/0±71/39
2/0±61/57
2/0±73/12
2/0±57/58
2/0±61/18
2/0±51/42
2/0±56/47
2/0±57/63
2/0±58/36
2/0±52/31
2/0±63/38
2/0±66/48
2/0±63/40
2/0±53/29
2/0±72/40

ایمیونوگلوبولین
(گرم/دسیلیتر)
1/0±81/63
2/0±05/16 b
1/0±97/53 b
1/0±83/45 b
1/0±86/51 b
2/0±04/76 b
2/0±13/24 ab
2/0±41/41 a
1/0±91/36
1/0±95/58
2/0±29/60
2/0±07/33
2/0±20/42
1/0±90/48
2/0±09/53
2/0±22/66
1/0±77/45

تعداد گلبولهای سفید
()×103
12/3±50/08
13/1±50/50b
1±14/73b
13/4±33/51b
5±12/29b
20/4±25/99a
5±13/35b
25/8±25/77a
2±12 b
12/3±33/21b
14/0±67/58ab
12/4±33/16b
13/4±67/51b
3±11/61b
12/3±33/21b
16/7±67/64a
11/6±33/11b

میانگین  ±انحراف معیار با حروف متفاوت در ردیفهای یکسان نشاندهنده اختالف معنیدار در تیمارها میباشند ()p<0/05
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شکل  LPS :A :1خوراكی LPS :B ،بههمراه باكترین خوراكی :C ،باكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقیLPS :F ،

تزریقی LPS :G ،به همراه باكترین تزریقی :H ،شاهد
مقایسه (میانگین±انحراف معیار) میزان قدرت باکتریکشی سرم ضد یرسینیا راکری (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  0/05است).

شکل  LPS :A :2خوراكی LPS :B ،بههمراه باكترین خوراكی :C ،باكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقیLPS :F ،

تزریقی LPS :G ،بههمراه باكترین تزریقی :H ،شاهد
مقایسه (میانگین±انحراف معیار) فعالیت الیزوزیم سرم ضد یرسینیا راکری (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  0/05است).

شکل  LPS :A :3خوراكی LPS :B ،به همراه باكترین خوراكی :C ،باكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقیLPS :F ،

تزریقی LPS :G ،به همراه باكترین تزریقی :H ،شاهد
مقایسه (میانگین±انحراف معیار) احیای  NBTسرم ضد یرسینیا راکری (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  0/05است).
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شکل  LPS :A :4خوراكی LPS :B ،به همراه باكترین خوراكی :C ،باكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقیLPS :F ،

تزریقی LPS :G ،به همراه باكترین تزریقی :H ،شاهد
مقایسه (میانگین±انحراف معیار) عیار پادتن مخاط روده ضد یرسینیا راکری (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  0/05است).

شکل  LPS :A :5خوراكی LP :B ،به همراه باكترین خوراكی :C ،باكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقیLPS :F ،

تزریقی LPS :G ،به همراه باكترین تزریقی :H ،شاهد
مقایسه (میانگین±انحراف معیار) عیار پادتنی سرم ضد یرسینیا راکری (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  0/05است).

شکل  :6مقایسه درصد بازماندگی ماهیان پس از چالش بهروش تزریق داخل صفاقی LPS :A .خوراكی LPS :B ،به همراه باكترین خوراكی،
 :Cباكترین خوراكی :D ،غوطهوری با باكترین :E ،باكترین تزریقی LPS :F ،تزریقی LPS :G ،به همراه باكترین تزریقی
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بحث
اولین تجربیات روی واکسیناسیون روی ماهی از واکسیناسیون
ماهی در برابر بیماری دهان قرمز (یرسینیوزیس) آغاز شد (،Klontz
 ،)1963لذا تحقیق روی انواع واکسن و روشهای مختلف تجویز در
جهان بهکرات صورت گرفته است .علیرغم حضور بیماری در صنعت
آبزیپروری کشور تابهحال مطالعه جامعی در مورد این واکسن در
کشور انجام نشده است .در تحقیق جاری از باکترین فرمالینه و LPS
بهصورت تکی و توام بهروش تزریقی ،خوراکی و غوطهوری استفاده
گردید .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تزریق باکترین LPS+تحریک
ایمنی غیراختصاصی و اختصاصی را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشید
درحالیکه میزان کارایی تجویز باکترین LPS+در روش خوراکی با
روش غوطهوری مشابه و کمتر از روش تزریقی بود .تحقیقات مختلف
در مورد کارایی واکسنهای تزریقی و خوراکی همراه ،یا بدون محرکهای
ایمنی در ماهی ،نتایج متفاوتی در برداشتهاند و یکی از ویژگیهای
اصلی واکسنها و محرکهای ایمنی ،افزایش بقای ماهیها پس از
چالش مواجههسازی با عوامل بیماریزا است .بهعنوانمثال Selvaraj
و همکاران ( )2006اثرات ایمنیزای بتاگلوکان و لیپوپلی ساکارید را
با روشهای مختلف تزریقی ،حمام و خوراکی مورد بررسی قراردادند.
آنها غلظتهای مختلف از ترکیب بتاگلوکان و لیپوپلی ساکارید را در
روزهای  7 ،1و  14استفاده کرده و در روز  16مواجههسازی با
آئروموناس هیدروفیال انجام دادند .درصد نسبی بقا ( )RPSدر گروه
تزریقی ( 100میکروگرم بتاگلوکان 10 +میکروگرم لیپوپلی ساکارید)
 100درصد و در گروه خوراکی ( 1درصد بتاگلوکان 0/25 +درصد
لیپوپلی ساکارید)  71/4درصد گزارش گردید و در گروه غوطهوری
( 100میکروگرم بتاگلوکان 10 +میکروگرم لیپوپلی ساکارید) بهبود
 RPSمشاهده نگردید .میزان نوتروفیلها و مونوسیتها ،تولید آنیون
سوپراکسید توسط ماکروفاژها در گروه تزریقی و خوراکی افرایش یافت.
همانند تحقیق حاضر بیشترین تیتر آنتیبادی سرمی در گروه تزریقی
مشاهده گردید .آنها تزریق داخل صفاقی و تجویز خوراکی
بتاگلوکان+لیپوپلیساکارید را باعث افزایش مقاومت در برابر آئروموناس
هیدروفیال نسبت به گروه ایمن شده بهروش حمام و گروه شاهد
دانستند .در تحقیقی مشابه  Deshmukhو همکاران ( )2012از دو
واکسن ( AquaVac ERMیرسینیا راکری بیوتیپ  1غیرفعال شده با
فرمالین با غلظت  )5 ×109 cells/mlو ( AquaVac RELERAیرسینیا
راکری بیوتیپ  1و  2غیرفعال شده با فرمالین) در ماهیان قزلآالی
رنگین بهروش غوطهوری استفاده کردند .چالش با بیوتیپ  2باکتری
بهروش داخل صفاقی صورت گرفت .درصد نسبی بقا ( )RPSدر گروه
واکسینه شده با  AquaVac ERMبعد از شش ماه  29/5درصد بود
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که حفاظت متقاطع اندکی در برابر بیوتیپ  2را نشان داد درحالیکه
 RPSدر گروه واکسینه شده با  42/5 AquaVac RELERAو 52
درصد بود .در تحقیق حاضر غوطهوری با باکترین توانست پس از
گذشت  2ماه حفاظت  35/29درصدی ایجاد کند و کمترین تلفات در
تیمار تزریقشده با باکترین LPS+مشاهده گردید که بهطور معنیداری
نسبت به سایر تیمارها کمتر بود ( .)p<0/05در تحقیقی دیگر Pridgeon
و همکاران ( )2013بهبود کارایی واکسن با استفاده از تولیدات خارج
سلولی باکتری یرسینیا راکری را گزارش نمودند.
در همین راستا  Chettriو همکاران ( ،)2017اثرات ایمنیزایی
پپتید ضدمیکروبی ( CAP 18سنتزی) در برابر یرسینیا راکری در
قزلآالی رنگینکمان به دو روش تزریقی و خوراکی را مورد ارزیابی
قراردادند .آنها دریافتند که روش تزریقی در ماهیان  2-5گرم بهطور
قابلتوجهی باعث کاهش مرگ و میر پس از مواجهه با باکتری گردید
درحالیکه تجویز خوراکی آن بهمدت  1یا  3هفته باعث بهبود
بازماندگی در ماهیان پس از چالش بهروش حمام نگردید .این محققان
بیان کردند که اثر پروتئولیتیکی ترشحات دستگاه گوارش ماهی بر
روی این ماده منجر به کاهش اثرات خوراکی آن شده ،لذا باید از این
پپتید همراه با ترکیبات مقاوم به اسید و آنزیمی مانند آلژینات و
کیتوزان استفاده نمود تا در دستگاه گوارش بهتر حفظ گردد .اغلب
اثرات زیستشناختی  LPSمانند کاهش فشارخون ،انعقاد داخل عروقی
منتشر ،شوک و مرگ که در پستانداران مشاهدهشده است بهدلیل وجود
بخش لیپید  Aاین مولکول محسوب میشود .با این وجود مهرهداران
پستتر مانند قورباغهها و ماهیان در برابر اثرات نامطلوب  LPSمقاومت
باالیی دارند و  LPSدر میزان  300میکروگرم میتواند اثرات مفیدی برای
ماهیان ازجمله فعالسازی سیستم ایمنی غیراختصاصی (ماکروفاژها)
داشته باشد و مصونیت در برابر برخی بیماریها در ماهیان را افزایش
دهد Guttvik .و همکاران ( )2002نشان دادند که تجویز 200 LPS
میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن به ماهیان بهروش تزریق داخل صفاقی
منجر به بروز عالئم بالینی نگردید ،اگرچه اغلب  LPSوارد جریان خون
شده بود Zhang .و همکاران ( )2014دریافتند که آزادماهی کوهو و
قزلآالی رنگینکمان در برابر اندوتوکسین ( )LPSاشرشیاکالی و
آئروموناس سالمونیسیدا حساسیتی نشان ندادند .نتیجه دیگر تحقیق
جاری کارایی کم  LPSخوراکی در دوز و دوره مورداستفاده بود .لذا با
توجه به روند نسبتاً پرهزینه و زمانبر تولید  LPSباکتری و کارایی کم
آن ،تجویز خوراکی بهتنهایی بهعنوان واکسن یرسینیا منطقی بهنظر
نمیرسد .البته تحقیقات بیشتری برای پی بردن به دوز و دوره بهینه
تجویز ضروری است چراکه تفاوت فیزیولوژیک و آناتومیک لوله گوارش
گونههای مختلف ماهیان پرورشی نیز بر روی اثربخشی واکسن خوراکی
مؤثر است .وجود تفاوتهای آناتومی در گونههای مختلف
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ماهیان که شامل گونههای دارای معده و فاقد معده ،گونههای دارای
روده کوتاه و دارای روده طویل و حتی گونههای فاقد قسمت دوم لوله
گوارش میباشند ،توسعه واکسیناسیون خوراکی در ماهی را مشکل
میکنند .مطالعات نشان داده است که میزان حفاظت ،حتی وقتی
تجویز روزانه برای مدت طوالنی ادامه داشته باشد بهطور قابلتوجهی
کمتر از روش تزریق یا غوطهوری است .افزایش طول دوره تجویز که
بهدلیل اطمینان از رسیدن آنتیژن کافی به همه جمعیت است ،با
توجه به نیاز بهمیزان بسیار زیادی از واکسن ،مقرون بهصرفه نیست و
محققان گرایشی به استفاده از این روش پرهزینه ندارند (Brandtzaeg
و  .)2004 ،Pabstبهمنظور بهبود کارایی این روش ،باید تجزیه آنتیژن
در معده و قسمت قدامی لوله گوارش کاهش یابد و دوره تجویز واکسن
نیز به حداقل برسد .در پژوهش دیگری بهمنظور بررسی اهمیت LPS
و محل اثرگذاری آن  Guttvikو همکاران ( )2002از  LPSآئروموناس
سالمونیسیدا بهمدت دو ماه در جیره غذایی نوزاد آزادماهی اطلس
استفاده کردند .تغییرات قابلتوجهی در میزان پادتن اختصاصی علیه
مواجههسازی با آئروموناس سالمونیسیدا در ماهیان واکسینه شده
یافت نشد .مطالعات ایمیونوهیستوشیمی و رادیوایمنواسی نشان داد
که بیشترین میزان  LPSدر سلولهای پوششی روده قرار داشتند و
کلیه قدامی ،کبد و قلب میزان کمتری از  LPSرا نشان دادند .همچنین
گروه واکسینه شده با  LPSپس از مواجههسازی در مقایسه با گروه
شاهد مرگ و میر باالتری را نشان دادند .آنها دوره طوالنیمدت تغذیه
با  LPSو ایجاد تحمل ایمنی را دلیل نتایج ذکر کردند .در مطالعه
حاضر نیز بیشترین عیار پادتنی در مخاط روده مربوط به تیمار ایمن
شده با باکترین LPS+بهروش خوراکی بود .القای پاسخ ایمنی پس از
ایمنسازی مخاطی وابسته به پاسخهای موضعی در مخاطات یا جذب
آنتیژنها از سطوح خارجی و یا دستگاه گوارش و انتشار آنها به کلیه
قدامی یا طحال است .در مهرهداران پیشرفتهتر عوامل زنده یا مرده
(محلول) توسط فولیکولهای تخصصیافته مرتبط با بافت پوششی که
دارای سلولهای غشایی ( )Mهستند دریافت میشوند و سپس به
بافت لنفاوی (پالکهای پایر) در زیر بافت پوششی منتقل میشوند
( Brandtzaegو همکاران .)1987 ،سلولهای  Mدر ماهیان یافت
نمیشوند ،اما سلولهایی با کارایی مشابه در بافت پوششی دستگاه
گوارش ماهی شناساییشده است ( Fuglemو همکاران .)2010 ،با این
وجود تحقیقی درخصوص تأثیر ماهیت آنتیژن (محلول یا ذرهای بودن)
بر دریافت آنتیژن صورت نگرفته است ،بنابراین نمیتوان در مورد
چگونگی نحوه انتقال آنها از طریق سلولهای پوششی نتیجهگیری
کرد ( Zhangو همکاران  .)2014 ،در تحقیق جاری در گروه واکسن
خوراکی آنتیبادی اختصاصی ضد یرسینیا راکری در سرم یافت نشد
ولی در گروه واکسن تزریقی آنتیبادی  30روز بعد

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

از تزریق افزایش داشته و تا روز  60وجود داشت .احتماالً دوز و دوره
تجویز میتواند در عدم ایجاد ایمنی کافی دخیل باشند ،اگرچه میزان
باکترین دریافت شده توسط هر ماهی در روش خوراکی بهطور دقیق
مشخص نیست .از دالیل دیگر که برای عدم ردیابی آنتیبادی در
واکسیناسیون خوراکی بیان میگردد میتوان به تفاوت ایمنوگلوبولینهای
سرمی و ایمنوگلوبولینهای مخاطی در ماهی قزلآال اشاره کرد .در
ماهی قزلآال ایمنوگلوبولین سرمی از نوع  IgMاست ولی ایمنوگلوبولین
مخاطی بیشتر از نوع  IgTاست ( Munang'anduو 2019 ،Evensen؛
علیشاهی و طوالبی )1396 ،احتماالً منوکلونال آنتیبادی ضدزنجیره
سنگین  IgMبهکار رفته در این تحقیق نسبت به  IgTمخاطی قزلآال
همپوشانی باالیی نداشته و علیرغم اینکه در تیمار خوراکی محافظت
نسبی مشاهده شده است (احتماالً تحت تأثیر  )IgTولی تیتری آنتیبادی
در سرم اندازهگیری نشد .این یافتهها در مطالعه  Ghoshو همکاران
( 2015و  )2016نیز ذکرشده است .یکی از ویژگیهای واکسنها و
محرکهای ایمنی ،بهبود شاخصهای ایمنی غیراختصاصی در ماهیان
تیمار شده است .براساس نتایج این تحقیق برخی شاخصهای ایمنی
غیراختصاصی شامل فعالیت الیزوزیم سرم ،میزان احیای  NBTو
تعداد گلبولهای سفید در تیمار واکسینه شده با باکترین LPS+نسبت
به تیمار شاهد افزایش معنیداری داشتند (.)p<0/05
هرچند شاخصهایی مثل فعالیت باکتریکشی و پروتئین کل و
آلبومین در تیمارهای واکسینه تفاوت معنیداری نسبت به تیمار
شاهد نشان نداد ( .)p>0/05بررسی میزان بیگانهخواری و انفجار تنفسی
در سلولهای بیگانهخوار یکی از شاخصهای مهم ایمنی غیراختصاصی
در ماهی است ( Matsuuraو همکاران .)2017 ،احیای  NBTتوسط
رادیکالهای آزاد تولیدشده درروند فاگوسایتوزیس صورت گرفته و
افزایش احیای  NBTنشاندهنده افزایش توان بیگانهخواری میزبان
است .افزایش احیای  NBTدر این تحقیق در تیمارهای ایمن شده را
میتوان بهدلیل افزایش تعداد و فعالیت سلولهای بیگانهخوار سیستم
دفاعی ماهی نسبت داد .در تحقیقات مشابه Skalli ،و همکاران ()2013
تجویز خوراکی طوالنیمدت ( 93روز) لیپوپلی ساکارید استخراجشده
از دیواره سلولی باکتری گرم منفی  Pantoea agglomeransباعث
بهبود رشد ،افزایش تراکم سلولهای جامی روده و فاکتورهای ایمنی
غیراختصاصی سرم (الیزوزیم ،فعالیت باکتریکشی ،میزان فعالیت
کمپلمان ،انفجار تنفسی) گردید.
الیزوزیم پروتئینی باارزش و یکی از اجزای مهم ایمنی غیراختصاصی
ماهی بوده و بهعنوان اپسونین ،باعث تخریب جدار باکتریها و افزایش
فعالیت بیگانهخواری میگردد ( Estebanو  .)2015 ،Cerezuelaدر تیمار
باکترین LPS+پژوهش جاری فعالیت آن بهطور معنیداری نسبت به
سایر تیمارها افزایش داشت ( .)P<0/05افزایش فعالیت الیزوزیم بعد
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Abstract
Regarding the importance of yersiniosis in the country and the necessity of vaccination of
fish, in this study, the effects of Yersinia ruckeri lipopolysaccharide on the efficacy and
immunity of Yersinia ruckeri bacterin were evaluate. 480 pieces of fish (7±1.2 g) were randomly
divided into 8equal groups, each group was divided into three replicates (20 fish/ replicate).
Group A, B and C were fed with LPS (300μg/kg/Bw), LPS+bacterin (109 cfu/g) and bacterin
respectively in the first and third weeks of the study. In the immersion group (D), the fish were
immersed in the bacterial suspension (109 cfu/ml) for 2 minutes at 0 and 14 days. The injection
groups (E, F and G) were immunized by intraperitoneal route with (1010 cfu/ml), LPS (300 μg
/ml) and bacterin+LPS respectively, and on days 0, 30 and 60 blood and serum samples were
prepared then blood and immune parameters were compared between immunized fish. The
results showed that injection of bacterin+LPS significantly improved the stimulation of
nonspecific and specific immunity factors in most groups (P<0.05) The efficacy of bacterin
+LPS in the oral treatment was similar to immersion immunization and was significantly lower
than the injection method (P<0.05). The results of the current study showed that adding LPS to
bacterin, in addition to improving the efficacy of the vaccine by injection and oral
administration, also increased their immunization. Therefore, after supplementary studies, it can
be used as an appropriate and economical candidate for the preparation of the economical
vaccine in trout.
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