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بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئینهای نوترکیب  VP28و  VP19یک جدایه ویروس
لکه سفید بهروش خوراکی در برابر ویروس بیماری لکه سفید در میگوی سفید غربی
 حسین هوشمند*:

پژوهشکده آبزی پروری جنوب كشور ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج كشاورزی ،اهواز ،ایران

 مینا آهنگرزاده:

پژوهشکده آبزی پروری جنوب كشور ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج كشاورزی ،اهواز ،ایران

 سیدرضا سیدمرتضایی:

پژوهشکده آبزی پروری جنوب كشور ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان

تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،اهواز ،ایران



مسعودرضا صیفیآبادشاپوری :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران



مریم داغری :گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران



جمال اسماعیلیفر :پژوهشکده آبزی پروری جنوب كشور ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزی ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت :مرداد 1396

تاریخ پذیرش :آبان 1396

چکیده
ویروس بیماری لکه سفید یکی از آسیبرسانترین ویروسها در پرورش میگوی جهان و ایران است .پروتئینهای سطحی این ویروس در
مراحل اولیه برخورد با سلولهای میزبان نقش بسیار مهمی دارند و كاندیدی برای ساخت واكسنهای زیر واحد یا نوتركیب محسوب
میشوند .این مطالعه بهمنظور دستیابی به این پروتئینها جهت انجام ایمن سازی میگو وانامی طراحی گردید .ژنوم ویروس لکه سفید از میگوهای
بیمار و دارای عالئم بالینی مزارع پرورش میگوی چوئبده آبادان استخراج گردید .پس از تکثیر و خالصسازی ،ژن پروتئینهای VP28وVP19در
باكتری  TG1كلون شدند .بیان پروتئین بررسی و پلیتهای تجاری توسط باكتری حاوی پروتئین نوتركیب غیرفعال شده پوشانده شد .پست الروهای
مرحله  30میگوی سفید غربی با پلتهای نوتركیب تغذیه شده و در روزهای  9و  23پس از تغذیه ،با ویروس لکه سفید چالش شدند .نتایج آزمایش
مواجهه اول نشان داد كه كمترین درصد تلفات در گروههای مختلف مربوط به گروه  VP28برابر  %30±3/84و باالترین درصد مربوط به گروه
 TG1برابر  %72/22±2/93بود .در آزمایش مواجهه دوم كمترین درصد تلفات مربوط به گروه  )5±%50/09( VP28و باالترین درصد مربوط
به گروه  )%75/2±55/22( TG1بود .با توجه به نتایج تحقیق پروتئین نوتركیب  VP28قابلیت ایجاد محافظت را در برابر ویروس لکه سفید
دارد درحالیكه پروتئین نوتركیب  VP19قابلیت محافظت را نخواهد داشت .همچنین میزان بازماندگی ارتباط مستقیم با مدت زمان در اختیار
داشتن پروتئین نوتركیب دارد.
کلمات کلیدی :ویروس لکه سفید ،پروتئین نوترکیب  VP28و  ،VP19میگوی وانامی ،خوزستان ،ایران
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولHoushmand_h@yahoo.com :
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هوشمند و همکاران

بررسی اثر محافظت كنندگی پروتئینهای نوتركیب  VP28و  VP19یک جدایه ویروس لکه سفید....

مقدمه
بیش از  20نوع ویروس عامل بیماری در میگو شناخته شده
است که سبب کاهش تولید میشوند ( .)2003 ،OIEویروس لکه سفید
بهعنوان یکی از مهمترین ویروسها سبب زیانهای اقتصادی بزرگی
به صنعت پرورش میگو شده است ( .)1996 ،Lightnerویروس لکه
سفید عامل مسبب بیماری لکه سفید با انتشار جهانی همراه با تلفات
باال در میگوهای پرورشی است ( Inouyeو همکاران .)1994 ،این
ویروس باعث تلفات تا  %100در  10روز اول بروز بیماری در مزارع
پرورش میگو شده و خسارات عظیمی را به صنعت پرورش میگو وارد
میکند ( .)1996 ،Lightnerاین ویروس در تمام کشورهای پرورش
دهنده میگو گسترش یافته و بهعنوان یک عامل بیماریزای جدی
برای سختپوستان شناخته شده است ( Walkerو همکاران.)2009 ،
ویروس لکه سفید یک ویروس غشاءدار ،فاقد اکولوژن و باسیلی شکل
است ( Wangو همکاران .)1995 ،ویریونهای غشاءدار سالم محدودهای
بین  210-380نانومتر در طول و  70-167نانومتر پهنا دارند (Flegel
و  .)1998 ،AldaySanzیک زائده دم مانند در یک انتهای ویریون
ویروس برخی اوقات در میکروگرافهای الکترونی نگاتیو دیده میشود
( Durandو همکاران.)1996 ،
راهبردهای مرسوم کنترل بیماری از قبیل بهبود شرایط محیطی،
ذخیرهسازی پستالروهای عاری از بیماری و افزایش مقاومت به بیماری
با استفاده از محرکهای ایمنی خوراکی در عفونتهای لکه سفید بهکار
گرفته شده است ( Citarasuو همکاران2006 ،؛  .)2003 ،Lightnerبا
توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی جهانی پرورش میگو ،توسعه
اقدامات کنترلی جدید در برابر وقوع بیماری لکه سفید به امری
اجتنابناپذیر بدل گشته است .واکسیناسیون میتواند یکی از راهبردهای
بالقوه برای غلبه بر بیماریهای ویروسی باشد .مفهوم واکسیناسیون
میگو بهشدت توسط مطالعات اخیر که در آنها محافظت در برابر
بیماریهای ویروسی شرح داده شده است پشتیبانی میشود (Witteveldt
و همکاران2004a ،؛  Jhaو همکاران .)2006a ،این گزارشات نشان
میدهد که برخالف تصور گذشته که بیمهرگان بهطور کامل به سیستم
ایمنی ذاتی متکی هستند برخی از جنبههای ایمنی خاص مانند
توانایی القاءکنندگی (بهنظر میرسد در بعضی از موارد) و پاسخ ایمنی
ویژه و محافظت در میگوی مونودون میتواند با استفاده از پروتئینهای
ویروسی نوترکیب تحریک شود ( Lokerو همکاران .)2004 ،با این
حال محافظت ایجاد شده بهوسیله این واکسنهای نوترکیب کوتاه اثر
بوده است ،بنابراین بیان طوالنی مدت آنتیژن از طریق ایمنسازی
ژنتیکی میتواند راهبرد مفیدی در برابر بیماریهای ویروسی باشد
( Routو همکاران .)2007 ،بیش از  40پروتئین ویروس لکه سفید
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شناسایی شده است .برخی پروتئینهای غیرساختاری شاید در ارتباط
با تنظیم رونوشتبرداری ( ،)VP9تکثیر ویروس ( )WSV021و یا تنظیم
رونویسی  )WSV477( DNAاست ( Zhuو همکاران .)2007 ،پروتئین
 VP28در اتصال و نفوذ ویروس به سلولها ( Yiو همکاران )2004 ،و
عفونت عمومی دخالت دارد .همچنین  VP19نیز ممکن است در عفونت
عمومی به تنهایی و یا در ترکیب با  VP28دخالت داشته باشد (Wu
و همکاران .)2005 ،مطالعات نشان داده است که پرایمرهای طراحی
شده برای ژن پروتئینهای  VP28و  VP19و آنتیبادی تولیدی بر علیه
این پروتئینها در تشخیص جدایههای متفاوت این ویروس مناسب
بوده است ( Musthaqوهمکاران.)2006 ،
با این پیشزمینه ،مطالعه حاضر بهمنظور بررسی پتانسیلهای
ایمنیزایی پروتئینهای  VP28و  VP19غشاء ویروس لکه سفید انجام
شده و اثر بخشی آن بهعنوان یک راه محافظت میگوی سفید غربی
در برابر بیماری لکه سفید مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
نمونهگیری و استخراج  :DNAبهمنظور دستیابی به ویروس
لکه سفید میگوهای بیمار و دارای عالئم بالینی از سطح مزارع پرورش
میگوی چوئبده آبادان (خرداد تا مهرماه  )1390انتخاب گردیدند ،پای
شنا ،نیمی از آبششها و قسمتی از عضله میگو بهمنظور بررسی آلودگی
به ویروس لکه سفید در الکل  96درجه قرار داده شد و باقیمانده بافت
میگو پس از تأیید آلودگی ،بهعنوان منبع ویروس در فریزر  -80درجه
سانتیگراد نگهداری شد DNA .ویروس براساس دستورالعمل شرکت
 )®( Iq2000و با استفاده از محلولهای  DTABو ( CTABژن ریچ،
تایوان) از نمونههای میگو (آبشش و پای شنا) استخراج گردید .پرایمرهای
اختصاصی ژنهای کد کننده پروتئین  VP28و  VP19براساس پرایمرهای
طراحی شده توسط  )2006( Witteveldtانتخاب و بهمنظور انجام
کلونینگ در انتهای' 5این پرایمرها مکان برش آنزیمهای محدودگر
 SalІو  HindІІІنیز قرارداده شد.
آزمایش  :PCRتکثیر ژنهای پروتئین  VP28و VP19بهوسیله
 PCRدر حجم نهایی  50میکرولیتر شامل  2میکرولیترژنوم الگو0/4 ،
میکرولیتر (2/5واحد در میکرولیتر) آنزیم  5 ،Pfuمیکرولیتر بافر آنزیم
 1 ،Pfuمیکرولیتر  10 dNTPمیلیموالر 1/5 ،میکرولیترکلرید منیزیوم
 50میلیموالر 1 ،میکرولیتر ( 20پیکومول) از هر پرایمر و 38/1
میکرولیتر آب دوبار تقطیر استریل انجام شد .واکنش  PCRبا برنامه
دمایی دناتوره شدن ابتدایی در دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت 2
دقیقه و بهدنبال آن  35سیکل حرارتی  94درجه بهمدت  45ثانیه،
48درجه بهمدت  1دقیقه و  72درجه بهمدت  2دقیقه بود .در پایان
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یک مرحله دمایی  72درجه نیز بهمدت  7دقیقه اجرا گردید .محصول
 PCRدر ژل آگارز  %1/5حاوی رنگ ( Safe Stainسیناژن ،ایران) ،در
کنار یک مارکر  )Fermentas, Lithuania(100 bpالکتروفورز و با دستگاه
ترانس لومیناتور مشاهده گردید ( Ausubelو همکاران .)1992 ،محصول
 PCRبا استفاده از کیت استخراج از روی ژل شرکت بایونیر
( )Gel Purification Kit®AccuPrepو مطابق دستورالعمل شرکت
سازنده خالص و در دمای -20درجه سانتیگراد نگهداری شد.
کلونینگ و بیان پروتئین :بهمنظور کلونینگ و بیان پروتئینهای
 VP28و  VP19از وکتور بیانی پروکاریوتیNew England ( ،pMal-c2X

 )Biolabsاستفاده شد .بهمنظور تکثیر و ازدیاد  ،pMAL-c2Xاین
وکتور بهروش ترانسفورماسیون و با استفاده از شوک حرارتی با کمک
کلرید کلسیم به باکتری ) E. coli (TG1انتقال داده شد و از کیت
استخراج پالسمید شرکت ویوانتیس (مالزی) برای دستیابی به وکتور
استفاده شد .با انجام هضم آنزیمی ( Hind IIIو  )Sal Iو آنزیم لیگاز
 T4محصول  PCRوپالسمید به یکدیگر متصل شده و مجدداً به درون
باکتری منتقل گردیدند ( Ausubelو همکاران .)1992 ،از دو روش
 PCRو بررسی بیان پروتئین برای بررسی حضور پالسمید حاوی
ژنهای پروتئین  VP28و  VP19در این کلونیها ،استفاده گردید .برای
القاء بیان پروتئین از محلول  0/1موالر  IPTGاستفاده شد .همزمان
بهعنوان شاهد منفی یک باکتری حاوی پالسمید  pMAL-c2Xبدون
ژن مورد مطالعه که القاء بیان پروتئین بر روی آن در حضور ،IPTG
اعمال گردیده بود نیز استفاده شد .این نمونهها در آزمایش SDS-
 PAGEمورد بررسی قرار گرفتند .نمونههای باکتری قبل از افزودن
 IPTGو نمونههای بعد از  IPTGدر کنار نشانگر وزنی مولکولی مورد
استفاده در این مطالعه (فرمنتاس ،آمریکا) که از  7باند پروتئینی در
محدوده  14/4KDaتا  116KDaتشکیل شده بود در ژل بارگذاری

گردید .پس از غربالگری ،سه کلونی از هر ژن که در آزمایش
حاوی ژن بوده و در بررسی بیان نیز پروتئین با وزن مولکولی مورد
انتظار را بیان نموده بودند ،انتخاب گردیدند .محصول  PCRبهمنظور
تعیین توالی ژنهای پروتئین  VP28و  VP19به شرکت تکاپوزیست
ارسال شد .پس از تأیید بیان پروتئین ،از کشت باکتری رقتهای
متوالی به نسبت  1/10تهیه و تعداد باکتری در هر میلیلیتر از کشت
مایع با  OD600=1بهدست آمد .باکتریها با میزان  0/5میلیلیتر
فرمالین  %37بهمدت  15دقیقه در دمای آزمایشگاه و سپس 16
ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد غیرفعال شدند .پس از غیرفعال
نمودن باکتری و اطمینان از عدم رشد باکتری ،سوسپانسیون
باکتریهای غیرفعال با استفاده از  PBSشستشو گردید .برای تولید
غذای حاوی پروتئین مورد نظر هر گرم از پلتهای تجاری (شرکت
هووراش) با  108باکتری غیرفعال شده پوشانده شد .به این صورت
که پس از سه بار شستشو ،سوسپاسیون باکتری و پلتهای غذا با هم
مخلوط شده و بهمدت  15دقیقه بر روی یخ نگهداری شد تا باکتریها
جذب پلت شوند سپس بهمنظور جلوگیری از هم پاشیدگی پلتها در
پایان با اسپری کردن روغن مایع پلتهای حاوی باکتری بیانکننده
پروتئین مورد نظر تهیه گردید.
PCR

آزمایش ایمنسازی و چالش :تعداد  1020پست الرو میگوی
سفید غربی مرحله  )PL30( 30نگهداری شده در پژوهشکده آبزی
پروری جنوب کشور ،قبل از انجام تیماربندی از نظر آلودگی به ویروس
لکه سفید توسط کیت تشخیص ویروس ( Iq2000ژن ریچ ،تایوان)
بررسی و به  6گروه تقسیم شدند .پست الروها با تراکم  20قطعه در
هرلیتر آب دریای فیلتر شده با شوری  25قسمت در هزار با هوادهی
مناسب،روزانه و بهمدت  7روز طبق جدول  1تغذیه شدند:

جدول  : 1تیمارها و نوع غذای مورد استفاده در هر تیمار
ردیف

تیمار

تعداد

نوع پلت

1
2
3
4
5
6
7

VP28

180
180
180
180
180
60
60

پلت حاوی باکتری دارای پالسمید نوترکیب
پلت حاوی باکتری دارای پالسمید نوترکیب
پلت حاوی باکتری دارای پالسمید نوترکیب VP28 +VP19
پلت حاوی باکتری دارای پالسمید غیر نونوترکیب ()pMal-c2X
پلت حاوی باکتری بدون پالسمید ()TG1
پلت مخلوط شده با PBS
پلت مخلوط شده با PBS

VP19
VP28+VP19
pMal
TG1

کنترل مثبت
کنترل منفی

برای تعیین میزان ویروس مورد نیاز یک چالش مطلوب با تقریباً
 %75تلفات ،ازهمولنف البستر آلوده به ویروس لکه سفید (105.4

VP28
VP19

 )LD50/mlرقتهای مختلف  1:10تهیه شد .پست الروهای مرحله
 )PL30( 30در رقتهای مختلف همولنف آلوده به ویروس بهمدت 7
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هوشمند و همکاران

ساعت بهصورت غوطهور قرار گرفتند ( .)2006 ،Witteveldtپس از این
مدت زمان ،میگوها از آب حاوی ویروس لکه سفید خارج شده و با آب
شستشو و در آکواریوم غیرآلوده جداگانهای نگهداری شدند .دو بار در
طول شبانه روز تلفات ثبت گردیده و میگوهای تلف شده بهروش
پاتولوژی مورد آزمایش قرار گرفتند .در آخر پایینترین رقتی از
همولنف آلوده به ویروس که سبب تلفات حداقل  75درصدی شده
بود در آزمایشات چالش مورد استفاده قرار گرفت.
در پایان روز هفتم پس از تغدیه ،پستالروها طبق جدول 2
تیماربندی شده ،در تیمارهای  1تا  6در آزمایش اول  2روز پس از
اتمام تغذیه با پلتها و در آزمایش دوم 21،روز پس از اتمام تغذیه با
ویروس لکه سفید بهمدت  7ساعت مورد چالش قرار گرفتند ،در تیمار 7
پستالروها با ویروس مواجه نشدند .عالیم بالینی و تلفات در زمانهای
96 ،72 ،60 ،54 ،48 ،42 ،36 ،30،24،12و  120ساعت و تا  14روز
پس از چالش بررسی و ثبت گردید.

شكل  :1الكتروفورز محصول  PCRکیت تشخیص مولكولی Iq2000

 :Mمارکر( :N ،)848 bp ،630 bp ،333 bpنمونه کنترل منفی :52 ،نمونه مثبت
خیلی خفیف :54 ،نمونه میگوی منفی :56 ،نمونه مثبت خیلی شدید :P،کنترل مثبت

آزمایش  PCRبا استفاده از پرایمرهای توصیف شده منجر به
ساخت محصولی به اندازه  528جفت باز برای  VP28و  366جفت باز
برای  VP19شد که با نتایج قابل انتظار همخوانی داشت (شکل .)2

جدول :2تیماربندی پست الروهای مورد آزمایش
ردیف

تیمار

آزمایش اول

آزمایش دوم

1
2
3
4
5
6
7

VP28

30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
 30پست الرو

30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
30پست الرو( 3تکرار)
 30پست الرو

VP19
VP28+VP19
Pmal
TG1

کنترل مثبت
کنترل منفی

تلفات میگوها پس از ثبت بهمنظور تأیید آلودگی به ویروس لکه
سفید در محلول تثبیت کننده دیویدسون نگهداری شده و در زمان
مناسب از بافتها اسالید تهیه گردید همچنین از برخی میگوها که
دارای عالئم بالینی مثل بروز لکه سفید بودند نیز گسترش مرطوب از
کاراپاس تهیه شد .در پایان آزمایش چالش ،میزان بازماندگی نسبی
محاسبه شده و توصیف آماری دادهها توسط نرمافزار SPSSS 16
صورت گرفت.

نتایج
در بررسی آلودگی میگوها ،نمونهای که براساس دستورالعمل کیت
 Iq2000دارای حدت باال ( )Severeبود بهعنوان جدایه ایرانی ویروس
لکه سفید با نام  IRI-KHZ/904بهعنوان الگو در آزمایشات بعدی مورد
استفاده قرار گرفت (شکل .)1
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شكل :2الكتروفورز محصول  PCRژنهای سازنده پروتئین
VP28و VP19ویروس لكه سفید جدایه IRI-KHZ/904

 :1محصول PCRژن  :2VP28محصول PCRژن  :3 VP19مارکر  100جفت بازی
(فرمنتاس ،لیتوانی)

بررسی وجود ژنها در کلونیهای ترانسفورم شده حاکی از صحت
عمل هضم و انتقال ژنها به درون پالسمید و باکتری بود (شکل .)3

شكل  :3الكتروفورز محصول  PCRبر روی پالسمیدهای نوترکیب
موجود در کلونیهای باکتری TG1

ستونهای  :1-5کلونهای  :6 ،VP28کنترل  :7 ،VP28محصول  ،VP28 ،PCRستونهای
 :8-12کلونهای  :13 ،VP19کنترل منفی  :14 ،VP19محصول VP19 ،PCR
پروتئینهای بیانی که توسط باکتریهای بیانکننده  VP28و VP19

ساخته شدند با احتساب وزن پروتئین متصل شونده به مالتوز()MBP
( 42کیلودالتون) بهترتیب حدود 61/36و  55/42کیلودالتونبودند.
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 %30±3/84و باالترین درصد مربوط به گروه  TG1برابر %72/22±2/93
بود همچنین باالترین و کمترین میزان بازماندگی نسبی بهترتیب
متعلق به گروههای )%60/29±5/09( VP28و )%4/41±2/94( TG1
بود (شکلهای  6و .)7

شكل SDS- PAGE :4القای بیان پروتئین VP28و VP19در
باکتری اشریشیاکلی سویهTG1

ستون :1باکتری فاقد پالسمید ،ستون :2باکتری حاوی پالسمید غیرنوترکیب
قبل از بیان ،ستون  :3باکتری حاوی پالسمید غیرنوترکیب بعد از بیان ،ستون :4
کلون مثبت حاوی پالسمید نوترکیب( )VP28بعد از بیان ،ستون  :5کلون مثبت
حاوی پالسمید نوترکیب( )VP19بعد از بیان ،ستون  :6مارکر پروتئین )فرمنتاس،
آمریکا(

شكل  :6نمودار مقایسه درصد تلفات تجمعی گروههای مورد آزمایش
در مواجهه اول

در بررسی تعیین توالی پالسمیدهای حاوی ژن هیچگونه جهش
و حذفی مشاهده نشد .برای تعیین میزان ویروس مورد نیاز چالش
مشخص گردید که رقت ( 1/1همولنف رقیق نشده) با تلفات  75درصدی
بایستی در آزمایش چالش مورد استفاده قرار گیرد (شکل .)5

شكل  :7نمودار مقایسه درصد بازماندگی نسبی گروههای مورد
آزمایش در مواجهه اول

شكل  :5نمودار مقایسه تلفات تجمعی رقتهای متفاوت ویروس

در بررسی ایمنیزایی ،تلفات میگوها از روز دوم پس از مواجهه
در گروههای مختلف آغاز و بهمدت  4تا  6روز در تکرارهای مختلف
ادامه یافت .میگوها تا  14روز پس از مواجهه نگهداری شده و تلفات
ثبت گردید .در پایان روز  14پس از مواجهه مشخص گردید که
کمترین درصد تلفات در گروههای مختلف مربوط به گروه  VP28برابر

در روز  21پس از اتمام تغذیه میگوها با پلتهای نوترکیب نیز
تلفات میگوها از روز دوم پس از مواجهه در گروههای مختلف آغاز و
بهمدت  4تا  6روز در تکرارهای مختلف ادامه یافت .در پایان روز 14
پس از مواجهه مشخص گردید که کمترین درصد تلفات در این مرحله
در گروههای مختلف مربوط به گروه  VP28برابر  %50±5/09و باالترین
درصد مربوط به گروه  TG1برابر  %75/55±2/22بود ،همچنین باالترین
و کمترین میزان بازماندگی نسبی بهترتیب متعلق به گروههای VP28
( )%32/83±6/83و  )%0/00±2/98( TG1بود (شکلهای  8و .)9
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شكل  :8نمودار مقایسه درصد تلفات تجمعی گروههای مورد
آزمایش در مواجهه دوم

شكل  :9نمودار مقایسه درصد بازماندگی نسبی گروههای مورد
آزمایش در مواجهه دوم

بحث
در این مطالعه اثر پروتئینهای ویروسی در ایجاد پاسخ ایمنی
منتهی به محافظت در برابر ویروس لکه سفید در میگوهای سفید
غربی مورد آزمایش قرار گرفت .در این پژوهش پروتئینهای نوترکیب
 VP28و  VP19در سیستم بیانی پروکاریوتی  pMal-c2Xو باکتری
اشریشیا کلی سویه  TG1بیان گردید .در آزمایش مواجههسازی اول
گروهی از میگوها که پروتئین نوترکیب  VP28را دریافت کرده بودند
باالترین میزان بازماندگی نسبی را در مقایسه با گروههای دیگر نشان
دادند .در مواجهه سازی دوم باز هم این گروه دارای باالترین میزان
بازماندگی نسبی در میان گروههای مورد آزمایش بود ولی این میزان
در مقایسه با آزمایش اول کاهش یافته بود .کاهش میزان بازماندگی
نسبی در گروه باکتری بدون پالسمید نیز نشاندهنده عدم تحریک
سیستم ایمنی میگوها با سلول باکتری استفاده شده در این آزمایش
بوده است .از اواخر سال  2007شواهدی بهدست آمد که فرضیه دارا
بودن نوعی سیستم ایمنی اکتسابی در بیمهرگان را تقویت میکرد
366

( Dehghanو همکاران .)2011 ،درخصوص سختپوستان ازجمله
میگو ،عموماً اعتقاد بر این بوده است که این موجودات دارای ایمنی
اکتسابی نیستند و در نتیجه راهکار واکسیناسیون نمیتواند برای
کنترل بیماریهای این حیوانات مؤثر باشد .اخیراً محققین نشان
دادهاند که با استفاده از پروتئینهای غشایی ویروس بیماری لکه سفید
میتوان پاسخ ایمنی و محافظت خوبی را در برابر این بیماری در
میگوها ایجاد نمود ( Dehghanو همکاران2011 ،؛ ،Houshmand
 .)2014ایمنی ضدویروس لکه سفید ،حضور فعالیت خنثیسازی
ویروس در پالسمای میگوهای آلوده به ویروس از  20روز تا  2ماه پس
از عفونت رانشان داده است .این نتایج سبب شده است که محققین
به فرضیه القاء پاسخ ضدویروس و واکسیناسیون بر علیه آن توجه
بیشتری داشته باشند ( Witteveldtو همکاران.)2004a ،
چندین مطالعه ،تنظیم ایمنی سلولی و خونی میگوها را در پاسخ
به تجویز دیواره سلولهای باکتری و مخمر و یا کل باکترین نشان
دادهاند که راهبردی شبیه واکسیناسیون در حیوانات عالیتر محسوب
میشود ( Alabiو همکاران2016 ،؛  Devarajaو همکاران1998 ،؛
 Kouو همکاران .)1998 ،در مطالعه دیگری در میگوی ژاپنی نشان
داده شد که پالسمای میگوهای زنده مانده از بیماری لکه سفید قادر
به خنثی کردن ویروس از  20روز تا  2ماه پس از عفونت میباشند
( Wuو همکاران .)2002 ،بهطور مشابه ،مطالعات هرچند محدود،
فعال شدن سیستم ایمنی بدن ،شامل پاسخهای سلولی و خونی را در
عفونتهای تجربی با ویروس لکه سفید نشان دادهاند .آزمایشات
تجربی با میگوی ژاپنی حضور یک پاسخ شبه ایمنی را در میگوهای
بازمانده از بیماری لکه سفید بهصورت طبیعی یا تجربی که مجدداً با
ویروس لکه سفید مورد چالش قرار گرفتند نشان داد که درصد
بازماندگی در مقایسه با میگوهای سالم و غیربیمار بسیار باالتر بود
( Rojtinnakornو همکاران2002 ،؛  Rouxو همکاران .)2002 ،در
حالت طبیعی میگوها هم از روش خوراکی و هم از طریق آب آلوده به
بیماری مبتال میشوند و بهنظر میرسد که آبششها درگاه ورود ویروس
به بدن میگوها باشند .همچنین در آزمایش مواجهه نیز از روش
غوطهوری استفاده گردید تا حالتی شبیه نحوه آلودگی طبیعی تداعی
گردد .اگرچه شواهد حکایت از افزایش میزان بازماندگی میگوها در
برابر ویروس لکه سفید دارند اما توانایی حفاظت پروتئینهای نوترکیب
متغیر بوده و بهنظر میرسد وابسته بهمیزان پروتئین دریافتی توسط
میگوها باشد ( Caipangو همکاران .)2008 ،یک احتمال که در
پژوهشهای متعدد به آن اشاره شده آن است که پروتئینهای نوترکیب
سیستم ایمنی میگو را تحریک میکنند و یا به اصطالح شبیه یک
واکسن عمل مینماید ( Bright Singhو همکاران2005 ،؛  Caipangو
همکاران2008 ،؛  Duو همکاران2006 ،؛  Jhaو همکاران،
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2006a؛  Jhaو همکاران2007 ،؛  Mavichakو همکاران2009 ،؛ Rout

و همکاران2007 ،؛  Vaseeharanو همکاران2006 ،؛  Witteveldtو
همکاران2004a ،؛  Witteveldtو همکاران2004b ،؛  Witteveldtو
همکاران .)2006 ،پروتئینهای نوترکیب ویروس لکه سفید تاکنون در
سیستمهای بیانی مختلفی از قبیل باکتری گرم منفی اشریشیا کلی
( ،)E. coliباکتری گرم مثبت ،سلولهای حشرات ،مخمر و کرم ابریشم
بیان شده است ( Caipangو همکاران2008 ،؛  Duو همکاران2006 ،؛
 Jhaو همکاران2007 ،؛  Jhaو همکاران2006a ،؛  Mavichakو
همکاران2009 ،؛  Witteveldtو همکاران2004a,b ،؛  Witteveldtو
همکاران2006 ،؛  Xuو همکاران.)2006 ،
 Witteveldtو همکاران ( ،)2004 bامکان استفاده خوراکی از
پروتئینهای نوترکیب ویروس لکه سفید را بهعنوان واکسن مورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق پروتئینهای  VP19و  VP28بهطور
جداگانه در  E. coliبیان شدند .متعاقباً باکتریهای مولد پروتئینها
پس از غیرفعال شدن وارد پلتهای غذایی میگوها گشته و در تغذیه
میگوها مورد استفاده قرار گرفتند .چالش میگوهای واکسینه شده
بهروش ذکر شده (از طریق خوراکی) نشان داد که مصرف پروتئین
 VP28از طریق خوراکی موجب افزایش مقاومت میگوها در برابر چالش
با ویروس میشود .این مطالعه همچنین نشان داد که محافظت ایجاد
شده در میگوها تا  3هفته دوام داشت.
 Yi Mو همکاران ( ،)2012از باکتری حاوی پالسمید بیانکننده
پروتئین  VP28بهروش خوراکی استفاده نموده و توصیه کردند که
روش خوراکی بهدلیل کپیبرداری از ویروس طبیعی روش درمانی
سادهتری بر علیه بیماری لکه سفید در آبزیپروری میباشد .براساس
نظر  Chenو همکاران ( ،)2002a,bویروس لکه سفید ابتدا در روده
جایگزین شده و تکثیر مییابد سپس به آبشش منتقل میشود.
همچنین در این تحقیق اعالم شد که پروتئین  VP28احتماالً از طریق
رقابت با ویروس در چسبیدن به سلول میزبان سبب محافظت میگو
در برابر بیماری میباشد.
براساس نتایج تحقیقات در این زمینه بهنظر میرسد ژن کدکننده
پروتئین  VP28ویروس لکه سفید بهدلیل میزان حفاظت بسیار باال
کاندید مناسبی برای بررسیهای اپیدمیولوژی نمیباشد اما در مقابل
میتوان از این ژن و پروتئین حاصل از آن برای توسعه روشهای
تشخیص بیماری لکه سفید بر پایه  PCRیا آنتیبادی و نیز تولید
واکسنهای نوترکیب بهمنظور تحریک سیستم ایمنی میگوها استفاده
نمود .بهنظر میرسد درک بهتر از پروتئینهای ساختاری ویروس لکه
سفید و جایابی آنها در ویریون ،نحوه سرهمشدن یا مونتاژ ویروس و
راه عفونت آن و کشف داروهای ضدویروسی را روشنتر خواهد ساخت.
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بهعنوان یک نتیجه کلی میتوان اشاره نمود که با توجه به نتایج
بهدست آمده از این تحقیق و نیز نتایج  (2014( Houshmandپروتئین
نوترکیب  VP28به هر شکلی در اختیار میگوها قرار گیرد قابلیت ایجاد
محافظت را در برابر ویروس لکه سفید خواهد داشت درحالیکه در
این تحقیق و نیز مطالعات دیگر مشخص شد که پروتئین نوترکیب
 VP19قابلیت محافظت را نخواهد داشت .همچنین میزان بازماندگی
ارتباط مستقیم با مدت زمان در اختیار داشتن پروتئین نوترکیب دارد.
این مشاهدات احتمال حضور پاسخ ایمنی خاطرهای را در میگوها
نشان دادند تا مرزهای جدیدی از تحقیقات به سمت استفاده از
واکسنها برای محافظت در برابر بیماری لکه سفید گشوده شود .این
راهبرد در صورت موفقیت ،فرصت بزرگی را برای مقابله با ویروس لکه
سفید فراهم کرده و صنعت پرورش میگو را پایدار خواهد نمود .در این
تحقیق نیز از روش خوراکی بهمنظور ایمنسازی میگوها در برابر
ویروس لکه سفید استفاده شد زیرا تنها راه عملی و کاربردی ایمنسازی
در میگو محسوب میگردد.
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