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چکیده
در میان بیماریهای مختلف ویروسی در ماهی ،ویروس ( )VHSVبهعنوان مهمترین عفونت ویروسی در ماهی قزلآال شناخته شده است.
در بررسی حاضر ،تأثیر  miR-731بر روی آسیب دیدگی چشم یا اگزوفتالمی در ماهی قزلآالی رنگینکمان

()Onchorhynchus mykiss

بررسی شده است .در این آزمایش ،ماهیهای ( )20±1گرم برای تعیین احتمال پیشگیری بیماری  VHSبا  miRNAدر چهار گروه اصلی و سه
تکرار ،شاهد منفی بدون تزریق ،فیزیولوژی با تزریق سالین ،شاهد مثبت با تزریق  VHSVو گروه آزمایشی با تزریق  miRNAو سپس تزریق
ویروس تقسیمبندی شدند .فعالیت کربنیک آنهیدراز ( )CAنقش مهمی در کنترل و تنظیم فشار داخل چشم دارد که مقدار آن در گروهها بررسی
شد .نتایج نشان داد که تمام حیوانات در شاهد مثبت دچار اگزوفتالمی شدند ،در گروه شاهد منفی ،گروه فیزیولوژی و گروه آزمایشی اثری از
اگزوفتالمی مشاهده نشد و تفاوت معنیداری بین میزان آنزیم کربنیک آنهیدراز در گروه شاهد مثبت با سایر گروهها وجود داشت (.)P<0/05
مطالعات بیشتری برای تایید مکانیسم دقیق مهار ویروس توسط  miRNAمورد نیاز است ،اما نتایج حاضر تا حدی نشاندهنده کاهش عالئم
بیماری در چشم توسط  miRNAدر ماهی قزلآالی رنگینکمان در مقابل عفونت  VHSVاست.
کلمات کلیدی :سپتیسمی هموراژیک ویروسی ،اگزوفتالمی ،کربنیک آنهیدرازmiRNA ،
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

bigdelimohammadreza@yahoo.com
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مقدمه
بيماري ويروسي )  Viral Hemorrhagic Septicemia (VHSاز
بيماريهاي مخاطرهآميز در صنعت تكثير و پرورش ماهيهاي سردآبي
بوده و همه ساله بهدليل عدم تشخيص دقيق و به موقع ،ضررهاي
اقتصادي جبرانناپذيري به كشور وارد ميگردد كه ميتوان با شناسايي
مطمئن و دقيق كانونهاي آلوده در كشور و تأييد وقوع بيماري مورد
نظر ،بالفاصله اقدام به مهار و كنترل آن نمود و با كمك برنامههاي
ريشهكني و برنامه كنترلي قرنطينهاي و يا واكسيناسيون درخصوص
اين بيماري از شيوع آن جلوگيري نمود ( Sharifniaو .)2008 ،Kazemi
عامل اين بيماري يك رابدو ويروس است كه به جنس NovirhabdoVirus
تعلق دارد .زمانيكه ويروس به يك مزرعه وارد ميشود ،بيماري ممكن
است در بين گونههاي حساس ماهيهاي وحشي رودخانهها استقرار
يابد .الرو ماهي حساسترين مرحلهاي است كه به بيماري درگير
ميشود .ماهيهاي مسنتر بهطور مشخص مقاومترند .حساسيت به
بيماري در بين ماهيها بهميزان زيادي متفاوت است .در ماهيهايي
كه از تغذيه و وضعيت بهداشتي بهتري برخوردارند تظاهرات باليني
بيماري كمتر ديده مي شود ( Fauquetو همكاران .)2012 ،ويروس
عامل اين بيماري بر بيش از  57گونه ماهي موثر است و باعث آسيب
جدي به صنعت آبزيپروري در جهان ميشود .در دهههاي اخير ،گزارش
شده كه ميزان پراكندگي جغرافيايي بيماري در جهان افزايش يافته
است ( Cornwelو همكاران .)2011 ،ظهور بيماري در ماهي قزلآالي
رنگينكمان ( )Onchorhynchus mykissبا مرگ و مير زياد و آسيب
شديد در صنعت آبزيپروري در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است.
همگام با ورود ويروس و رها شدن ويريونها به سيتوپالسم سلول ميزبان
سنتز  RNAويروسي شروع شده و فرايند بيوسنتتيك در رپليكاسيون
ويروس يا همان نسخهبرداري اوليه توسط  RNAوابسته به RNA
 polymeraseانجام ميگردد ( Fieldsو همكاران .)1996 ،همچنين
آخرين مرحله در چرخه رپليكاسيون ويروس ) )assembleتقريباً همزمان
با رونويسي ثانويه (حدود  2تا  3ساعت پس از عفونت) شروع ميشود
و حداكثر حدود  8تا  10ساعت پس از عفونت ،زمانيكه سنتز پروتئين
ويروسي در حداكثر خود قرار دارد ،همزمان با كاهش سنتز پروتئين،
ويروس به سمت پايان چرخه عفوني رفته و در حدود  16تا  20ساعت
بعد عفونت كاهش مييابد .اگزوفتالمي يكي از عالئم ظاهري اين
بيماري است كه براي فهم رابطه بين آنزيم كربنيك آنهيدراز و تجمع
گاز در چشم آزمايشاتي طراحي شده است ( Gultepeو همكاران.)2011 ،
عالئم  gas bubbleدر چشمها بهعلت تجمع گاز در چشمها اتفاق ميافتد.
پس از ابتال به ويروس ماهيها دچار تجمع شديد حباب گازي در
آبششها شده و همچنين افزايش فشار جزئي توسط شبكه كوروئيد كه
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يك اليه عروقي) بوده و دور تا دور شبكيه را احاطه كرده است ،انجام
ميپذيرد و فشار موضعي ناكافي موجب اگزوفتالمي ميشود .خونريزيهاي
موضعي نيز در نواحي اطراف كره چشم ديده شده و تجمع باالي گاز در
ناحيه آبشش موجب مرگ ماهي ميگردد .كربنيك آنهيدراز آنزيم
مهمي است كه نه تنها موجب زدودن  CO2بلكه موجب تنظيم حركت
پروتونها و يونهاي ديگر بين سلول و مايع خارج سلولي گرديده و
نقش اساسي را در تنظيم  pHداراست .فعاليت  CAدر مژهها ،شبكيه و
عنبيه ديده شده است .در مجموع Dissolved gas super saturation
( )DGsموجب كاهش فعاليت آنزيم  CAدر لنز ماهي قزلآال ميگردد
( Gultepeو همكاران .)2011 ،آنزيم كربنيك آنهيدراز از اعضاي zinc
 metalloenzymesبوده و حداقل  14نوع  isozymesاز اين آنزيم شناسايي
شده است كه داراي فعاليتهاي متفاوتي از قبيل ويژگيهاي بافتي و
نقشهاي فيزيولوژيك مانند انتقال گاز  CO2و يون بيكربنات ((HCO3
بين بافتهاي متابوليزه كننده و آبششها ،هوموستازي  ،pHانتقال
سيگنال سلولي و ترشح الكتروليتها در بافتهاي مختلف ارگانهاي
مهرهداران هستند ( Hisarو همكاران .)2007 ،ايزوزيمها به شكلهاي،
سيتوزولي ( II, IIIو  ،(CA I ،VIIغشايي ( CA IV, IX, XIIو ،)XIV
ميتوكندريايي ،ترشحي و فرم  acatalyticموجود هستند ( Supuranو
 .)2002 ،Scozzafavaفرم  CA IIطبق آزمايشات ايمنوهيستوشيمي
فراوانترين نوع ايزوزيم در چشم در ناحيه سلولهاي اپيتليالي مژكي،
سلولهاي مولر شبكيه ميباشد .فعاليت باالي كاتاليز ،CA isozyme
 HCO 3در اپيتليوم موجب توليد مايع و تنظيم فشار چشم است( Henryو همكاران2000 ،؛  Bairdو همكاران .)1997 ،ميكروRNAها
ريبونوكلئيك اسيدهاي كوچك و غير كدكننده هستند .تك رشتهاي
بوده و  18تا  24نوكلئوتيد دارند .در تنظيم بيان ژن ،پس از رونويسي
نقش مهمي را ايفاء ميكنند .يك ميكرو RNAبه تنهايي ميتواند موجب
تنظيم كاهشي چندين رونوشت  mRNAهدف شود .اخيراً ميكروRNAها
بهعنوان تنظيمكنندههاي كليدي بلوغ ،حفظ هومئوستاز و عملكرد
طبيعي ايمني پديدار شدهاند .نقش تنظيمي ميكروRNAها به مشخصتر
شدن نحوه بيان و عملكرد ژنهاي موجودات در طي تكوين ،رشد
موجودات ،تشخيص و درمان بيماريها بهعنوان بيوماركرها يا شناساگرهاي
زيستي مورد توجه قرار گرفته است ( Linو  .)2006 ،Yingتزريق درون
صفاقي و يا درون وريدي انواع مختلف  miRNAو بررسي اثرات حفاظتي
آنها در بيماريهاي تخريبكننده اعصاب در تعداد وسيعي از آزمايشات
مورد مطالعه قرار گرفته است ( .)2012 ،Van Rooijيكي از انواع اين
ميكروRNAها در ماهي قزلآالي رنگينكمان ،طبق تحقيقات صورت
پذيرفته احتمال توانايي كاهش تكثير ويروس  VHSرا ممكن است (Bela
 )2014 ،Ongداشته باشد كه در اين تحقيق بررسي اثر  miR-731در ناحيه
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چشم در بيماري سپتيسمي خونريزيدهنده ويروسي ( )VHSدر ماهي
قزلآالي رنگينكمان مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روشها
تحقيقات در زمينه ماهي با اجازه كميته پشتيباني حمايت از حيوانات
دانشگاه شهيدبهشتي انجام شد .تعداد  240عدد ماهي قزلآالي رنگين
كمان سالم با مجوز گواهي سالمت از سازمان دامپزشكي كل كشور از
مزرعه واقع در فيروزكوه خريداري و توسط خودروي مخصوص حمل
ماهي به ايستگاه تحقيقاتي پارک ملي خجير منتقل شد و در  12تانك
فايبرگالس  270ليتري تعبيهشده در اتاق چالش ويروس كه مورد
تاييد سازمان دامپزشكي كل كشور بود ،توزيع شدند (هركدام 20
ماهي) و مورد آداپتاسيون قرار گرفتند .مخزن  2000ليتري براي
ويروسزدايي پساب براي انجام آزمايش پيشبيني گرديد .براي اطمينان
از سالمت ماهيها ،با روش  QRT-PCRسالمت ماهيها از طريق
آزمايشگاه ملي مرجع سازمان دامپزشكي از نظر عدم حضور بيماريهاي
اخطاركردني سازمان ( )2006 ،OIEتائيد گرديد .در طول آزمون ،مقدار
اكسيژن (ميليگرم در ليتر) pH ،و دما (درجه سانتيگراد) بهترتيب
 7/5تا  7/9±1/9 ،9و  14/9±0/5بود .ماهيها در مخازن پر شده با
آب فيلتر شده ،بدون كلر نگهداري شدند .در راستاي فراهم آوردن
شرايط مشابه فيزيولوژيك طبيعي روزانه ازجمله ساعت زيستي ،ماهيها
در يك دوره نوري و تاريكي  12ساعت روشنايي و  12ساعت تاريكي
قرار گرفتند .پنجاه درصد از تمام آب مخازن روزانه بهطور مداوم توسط
پمپ آب تعويض گرديد و پساب به مخزن  2000ليتري هدايتشده
و ازآنجا بعد از ضدعفوني به چاه سپتيك هدايت شد .ماهيهاي قزل
آال سه بار در روز با غذاي شركت چينه تغذيه شدند و پس از شروع
آزمايش بهمدت  45روز براي بررسي فاكتورهاي رشد و بقا نگهداري
شدند miR-731 .بهعنوان يك  miRNAفيزيولوژيك توسط شركت
 )2014 ،Bela-Ong( Gene Pharmaطراحي و سفارش داده شد .ويروس
سويه ( )2011 ،Asl( (VHS DK-3592Bجداشده از ماهي قزلآالي
رنگينكمان با عيار تقريبي  TCID50/ml 104تزريق شد كه توسط
آزمايشگاه مرجع ملي ،علوم كاربردي و تشخيص سازمان دامپزشكي
كشور تهيه شده بود ( Zhangو همكاران.)2016 ،
بررسی اگزوفتالمی با استفاده از سنجش از طریق کربنیک
آنهیدراز :پس از اولين مشاهده عالئم بيماري و بيرونزدگي چشم
(اگزوفتالمي)(شكل  ،)1ثبت مشاهدات در روزهاي  8 ،4 ،1و  12انجام
گرديد4 .ماهي از هر گروه بهطور تصادفي انتخاب شده و در سطل حاوي
غلظت كشنده ) 200ميليگرم/ليتر) بافر )tricaine methanesulfonate
 )MS-222قرار گرفتند .عدسي و شبكيه بههمراه شبكه كوروئيد از
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چشم ماهيهاي كشته شده خارج شد .ساختمان چشمي در نيتروژن
مايع فريز شده و در مدياي هموژن ( Lionettoو همكاران )2011 ،قرار
داده شد و سپس در  4درجه سانتيگراد و دور  10000بهمدت 45
دقيقه سانتريفوژ گرديد ( Henryو همكاران .)2000 ،آنزيم كربنيك
آنهيدراز ( ;CA; carbonate hydrolyase, enzyme code 4.2.1.1
 )IUBMB 1992از شركت ميراژن تهيه گرديد .سوپرناتانت براي فعاليت
آنزيمي كربنيك آنهيدراز بافت هدف استفاده شد .آناليز بيوشيميايي
با استفاده از فعاليت هيدراتاز  CO2آنزيم كربنيك آنهيدراز با استفاده
از متد اسپكتروفتومتري سنجش شد .فعاليت  CO2هيدراتاز محاسبه
گرديد .براي سنجش فعاليتهاي آنزيمي كربنيك آنهيدراز در لنز و
بافت رتينال ،از طريق اسپكتروفوتومتري در طول موج ( 595نانومتر)
اندازهگيري گرديد ( Gultepeو همكاران.)2011 ،

شکل  :1عالئم بیرونزدگی چشم همراه با هموراژی در ماهیهای
قزلآالی مبتال به بیماری VHS

براساس نتايج حاصل از آزمون كلموگروف اسميرنوف جهت برآورد
نرمال بودن توزيع دادهها ،تمامي دادهها از توزيع نرمال پيروي كردند
 .P>0/05دادهها بهصورت ميانگين±انحراف معيار تنظيم و اختالف
معنيدار بين گروههاي شاهد و تيمار توسط آزمون آماري آناليز واريانس
يكطرفه و مركب در صورت معنيدار بودن از آزمون تعقيبي دانكن
در سطح معنيدار ( )P<0/05استفاده شد.

نتایج
بررسی مقدار آنزیم کربنیک آنهیدراز نمونههای چشم در
ماهی قزلآالی رنگینکمان :براساس نتايج بهدستآمده از تجزيه
واريانس مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز طبق پروتكل با استفاده از نمونههاي
عصاره چشم ماهي در گروههاي مختلف آزمايشي ،مشخص گرديد .بررسي
نتايج مقايسه ميانگين مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز نمونههاي عصاره
چشم ماهي بعد از تزريق در گروه شاهد مثبت نشان داد كه ويروس
بر روي مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز نمونهها اثر گذاشته بهطوريكه
بيشترين ميانگين آنزيم كربنيك آنهيدراز با مقدار  6/565در گروه
شاهد منفي مشاهده گرديد و كمترين مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز
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نيز در گروه شاهد مثبت با ميانگين  4/956به دست آمد كه بين آنها
اختالف معنيدار مشاهده گرديد .همچنين بين گروه فيزيولوژي با
ميانگين مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز  6/342با سه گروه ديگر اختالف
معنيدار مشاهده گرديد و بين گروه آزمايشي ( +miRNAويروس) با
ميانگين  5/748با سه گروه ديگر اختالف معنيدار مشاهده شد .بهنظر
ميرسد كاربرد  miRNAبا مهار تكثير ويروس در كاهش مقدار آنزيم
كربنيك آنهيدراز در چشم ماهي موثر بوده است .بهطوركلي گروه آزمايشي
( +miRNAويروس) نسبت به شاهد مثبت موجب افزايش  % 16در
مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز گرديد (جدول  1و شكل .)2
جدول  .1مقایسه میانگین مقدار آنزیم کربنیک آنهیدراز عصاره
چشم ماهی قزلآال تحت تاثیر گروههای آزمایشی
تیمار
شاهد منفي
فيزيولوژي
شاهد مثبت
آزمايشي

میانگین مقدار آنزیم کربنیک
آنهیدراز نمونههای چشم ماهی
6/565a
6/342b
4/956d
5/748c

ميانگين هايي كه با حروف مختلف نشان داده شدند در آزمون دانكن در سطح
احتمال  p<0/05اختالف معنيدار دارند

شکل  :2مقایسه میانگین مقدار آنزیم کربنیک آنهیدراز عصاره
چشم ماهی قزلآال تحت تاثیر گروههای آزمایشی
(ميانگينهاي كه با حروف مختلف نشان داده شدند در آزمون دانكن در سطح
احتمال  P <0/05اختالف معنيدار دارند)

بحث
بيماري  VHSبهعنوان يكي از بيماريهاي مهم ويروسي در مناطق
مختلف دنيا گسترش يافته و تاكنون موجب خسارات فراواني به صنعت
آبزيپروري بهويژه ماهيان سردآبي ازجمله قزلآال شده است ،لذا در
سالهاي اخير خسارات و تلفات ناشي از اين بيماري موجب مطالعات
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گسترده در ايران و جهان براي پيشگيري و مقابله با اين بيماري شده
است .اين تحقيق بهمنظور بررسي اثرات مهاري  miR-731برروي ويروس
 VHSدر بافت چشم صورت پذيرفته است .نتايج حاصل از اين مطالعه
بيانگر تاثيرات تزريق داخل صفاقي  miR-731در تغيير وضعيت عالمت
شايع بيرونزدگي چشم در بيماري سپتيسمي هموراژيك ويروسي در
ماهي قزلآالي رنگينكمان است ( Sandlundو همكاران .)2014 ،با
توجه به مقايسه نتايج كه در اين مطالعه انجام گرفته عالوه بر اين كه
تأييد تشخيصي بهصورت مقايسهاي نسبت به همديگر ميباشند ،نقطۀ
قوتي در امر تشخيص نهايي نيز ميباشد .البته در كنار اين آزمايش،
بررسيهاي پاتولوژيكي دقيق و حساسي همچون بافتشناسي و ايمنو
هيستوشيمي در بافت مغز ،بررسي نفوذپذيري سد خوني مغزي و بيان
برخي ژنهاي مغزي در كنار بيان سطوح ويروس از روش RT-Real
 time PCRدر گروههاي مختلف صورت پذيرفته و در مقاالت ديگري
بيان شده است .در اين مقاله تنها بر روي مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز
بافت چشم بررسي صورت گرفته است .با توجه به اينكه روشهاي
تشخيصي نظير ٍ Florescent Ab test ،Elisaو اسپكتروفتومتري براي
تشخيص عالئم بيماري ( )VHSدر چشم كاربرد دارد ولي بهلحاظ بروز
واكنشهاي متقاطع بين ويروسهاي ديگر با عامل مولد بيماري ،VHS
احتمال بروز خطا در تفسير اين آزمايشها وجود دارد ،لذا يك روش
تشخيص حساس و مطمئنتر مثل  ،PCRجهت مقايسۀ نتايج روشها
مورد نياز است ( Kirkanو همكاران .)2018 ،از تعداد كل نمونههاي
چشم بررسي شده در چهار گروه آزمايشي بهروش تشخيص مقدار
آنزيم كربنيك آنهيدراز مشخص شد كه گروه شاهد مثبت داراي اختالف
معنيدار كاهشي با سه گروه ديگر ميباشد و از طرفي گروه آزمايشي
نيز با گروه شاهد مثبت و گروههاي ديگر داراي اختالف معنيدار در
مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز بهروش اسپكتروفتومتري نشان ميدادند
( .)P<0/05اين مطالعه نشان داد مقدار آنزيم كربنيك آنهيدراز در
ماهيهاي آلوده و بيمار با عالمت بيرونزدگي چشم (اگزوفتالمي) كمتر
از ماهيهاي سالم بود .همچنين نشان داد در گروه آزمايشي كه miRNA
را قبل از ابتال به ويروس دريافت كرده بودند مقدار اين آنزيم با اختالف
معنيدار نسبت به گروه شاهد مثبت روند افزايشي را نشان ميدهد كه
ميتواند ارتباطي به امكان كنترل مهار ويروس توسط  miRNAرا
داشته باشد كه در آزمايشات تكميلي توسط  Zamannejadو همكاران
( )1397مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين  Mitroو (2008) White
در آزمايشي در مورد سپتيسمي هموراژيك ويروسي و آبزيپروري در
آبشيرين در مورد اثرات بيماري و عالئم بيماري در جمعيتهاي مختلف
ايالت  Wisconsinدر آمريكا تحقيق و بررسي كردند و اگزوفتالمي را
بهعنوان يكي از عالئم بارز بيماري مطرح نمودند Gultepe .و همكاران
( )2011در مورد ارتباط بين آنزيم كربنيك آنهيدراز و تشكيل

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

حباب در چشم در ماهي قزلآالي رنگينكمان تحقيق كردند و متوجه
امكان اين ارتباط گرديدند .انتقال گازهاي حل شده به بافتها با انتشار
ساده در امتداد يك شيب انتشار اتفاق ميافتد .لذا انتظار ميرود فشار
جزئي گاز حل شده در بافت كمتر از فشار جزئي محيط باشد .افزايش
فشار جزئي توسط غده كوروئيد انجام ميپذيرد و فشار غيركافي
هيدروستاتيك موجب اگزوفتالمي ميگردد .در اين راستا خونريزي در
بافت چشم بهصورت  petechiaeمشاهده گرديده است .ايجاد حباب
چشمي يا اگزوفتالمي با درد و بيقراري براي ماهي همراه است (Gultepe
و همكاران .)2011 ،كربنيك آنهيدراز آنزيم مهمي است كه نه تنها بر
حذف  CO2از محيط تاثير ميگذارد بلكه موجب تنظيم حركات
پروتونها و يونها بين سلولها و مايعات خارج سلولي شده و نقش
مهمي در تنظيم  pHدارد ( Supuranو Maren .)2002 ،Scozzafava
و  (1985) Frederickمتوجه شدند كه فعاليت كربنيك آنهيدراز در
ناحيه مژگاني ،عنبيه و شبكيه چشم است .مهار فعاليت آن ميتواند
منجر به تغييرات فيزيولوژيكي مهم شود .بهعنوان مثال ،مهار فعاليت
 CAموجب كاهش ميزان جذب بيكربنات شده و با اسيدي شدن ادرار
در كليهها ،درنهايت منجر به اسيدوز متابوليك ميشود .عالوه بر اين،
مهار فعاليت كربنيك آنهيدراز در اريتروسيتها باعث ايجاد اسيدوز در
خون ماهي قزلآال رنگينكمان ميگردد .اسيدوز موضعي موجب ترشح
اكسيژن به مثانه و ايجاد اسيدوز عمومي شده و لذا حمل اكسيژن را
كاهش ميدهد .اين ضعف ،با تنظيم  pHتوسط اريتروسيت از طريق
 catecholaminesدر ماهي به حداقل ميرسد .يك مكانيسم مشابه براي
تبادل اكسيژن در شبكه كوروئيد چشم وجود دارد .بهنظر ميرسد
ماهيهاي آسيب ديده داراي مقادير متوسط و باالتر از ،pCO2 ،pO2
 COHbو  -HCO3در خون وريدي شبكه كوروئيد نسبت به حالت
طبيعي هستند .اما ماهيهاي مبتال به مقدار نسبتاً پايينتري در خون
وريدي  O2Hbو همراه با  pHپايينتر دارند .افزايش قابل توجهي در
 pCO2 ،pO2و  -HCO3در ماهيهاي مبتال نشان ميدهد كه قرار
گرفتن در معرض انتقال بيش از حد )TDG (Total dissolved gas
مقدار كل گاز غيرمحلول موجب باال رفتن سطح اشباع خون ميشود.
احتماالً اين وضعيت با كاهش  pHدر خون تشديد ميشود كه موجب
اشباع اكسيژن هموگلوبين از طريق اثر بور شده و لذا اكسيژن را از
هموگلوبين در غلظتهاي باالتر خون آزاد ميكند به اين شكل كه در
هر فشارجزئي معين از گاز اكسيژن ،هرچه  pHخون باالتر باشد ،درصد
سيرشدن هموگلوبين از اكسيژن نيز باالتر ميرود و برعكس ،هرچه اين
فشار جزئي پائينتر بيايد اكسيژن بيشتر از هموگلوبين آزاد ميشود.
علت اين رويداد آن است كه هموگلوبين ضمن جذب اكسيژن ،يونيزه
ميشود .يعني بهازاي هر مولكول اكسيژن كه جذب ميكند ،يك پروتون
آزاد ميكند .اين نتايج با آزمايشات  Pedersenو
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همكاران ( ،)2006همخواني دارد .آنها مشاهده كردند كه ارتباط بين
 pHخون و  pHداخل چشم وجود دارد .البته مهار  CAدر عدسي
احتماالً بهطور كامل و با تغيير  pHدر خون و چشم وابسته نبوده و
انباشت  CO2و  O2در مايع زجاجيه و زالليه ،با كاهش  pHچشم
مرتبط بوده و علت احتمالي مهار فعاليت كربنيك آنهيدراز در عدسي
چشم ماهي است .قبالً گزارش شده كه ايزوزيم كربنيك آنهيدراز در
عدسي ماهي قزلآال رنگينكمان داراي  pHمطلوب  9/5است لذا سطح
پايين فعاليت اين آنزيم احتماالً بهدليل فقدان انتقال پروتوني كارآمد
است ( Beydemirو همكاران .)2006 ،در برخي موارد حبابهاي گازي
ممكن است در قسمتهاي مختلف بدن در بيماريهاي نورولوژيكي،
انواع هموراژي و  osmoregulatoryديده شوند ( Gultepeو همكاران،
2011؛  Shrimptonو همكاران .)1990 ،لذا بسته به ارتباط بين TGP
در ماهي با اگزوفتالمي ممكن است عالئم باليني متنوعي وجود داشته
باشد .بهطور خالصه ميتوان نتيجه گرفت كه  DGSدر نتيجه التهاب
ناشي از بيماري ويروسي ميتواند فعاليت آنزيم كربنيك آنهيدراز در
عدسي ماهي قزلآالي رنگينكمان را كاهش دهد .از طرفي تزريق
داخل صفاقي ،miR-731طبق تحقيقات صورت پذيرفته احتمال توانايي
كاهش تكثير ويروس  VHSرا ممكن است داشته باشد كه در نتايج
بهطور عمده مشاهده ميگردد ( miR-731 .)2014 ،Bela-Ongموجب
افزايش تكثير ويروس در محيط  invivoميشود و بهعنوان تنظيم
كننده تكثير ويروسي در ماهيهاي استخواني و ازجمله ماهي قزلآال
است ( .)2014 ،Bela-Ongآلودگي ويروسي در ماهي موجب القا آپوپتوز
در splenocyteها و توقف چرخه سلولي است كه هر دو بهطور معنيداري
توسط ميكرو RNAكاهشيافته و توسط مهاركننده افزايش مييابند
درحاليكه اثر مهاري پيشبرنده ميكرو RNAروي آپوپتوز و چرخه
سلولي با بيان ويژه  p53ارتباط دارد ( Huangو همكاران .)2015 ،نتايج
نشان ميدهد كه ميكرو RNAآپوپتوز را كاهش داده و توقف چرخه
سلولي با توقف بيان  p53انجام ميگيرد .سعي ميشود با ميزبانهاي
طبيعي از تكثير ويروس جلوگيري شود ( .)2014 ،Bela-Ongاين نوع
 miRNAدر ماهيهاي استخواني موجب افزايش بيان ميشود و سبب
مهار القاء ويروس ،پاسخ نوع خاص اينترفرون ،آپوپتوز و توقف چرخه
سلولي ميگردد .مهار تكثير ويروس در مراحل اوليه آلودگي بهطور
مشخص موجب ،بيان فاكتور تنظيمي اينترفرون ( )IRF7و تومور سلولي
آنتيژن  Nudelman( p53و همكاران )2010 ،در سكانس ترجمه نشدني
ناحيه  ’3از ) (IRF7و  p53ميگردد .نتايج حاصل از اين آزمايش و
آزمايشات تكميلي كه در مقاالت ديگر مولف در مورد بيان ژنهاي
مغزي و ويروس و همچنين تستهاي سرولوژي ،بافتشناسي ،ايمنو
هيستوشيمي و سد خوني مغزي بيان شده نشاندهنده اثر احتمالي
مهار فعاليت ويروس سپتيسمي هموراژيك در ماهي قزلآال در ناحيه
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زماننژاد و همکاران

 تاكنون واكسن تجاري با كارايي باال. ميباشدmiR-731 چشم توسط
 عليه اين بيماري در دسترس نبوده است لذا موضوع،و هزينه قابل قبول
پيشگيري بيماري بهروش واكسيناسيون يكي از نيازهاي تحقيقاتي آتي
 انجام آزمايشات تكميلي و تعيين دوز موثر.در صنعت آبزيپروري است
 پيش از وقوع بيماري ميتواند افق روشني را در تهيهmiRNA تزريق
.واكسن اين بيماري براي اولين بار در كشور به پيش روي داشته باشد

تشکر و قدردانی
،نهايت تشكر و قدرداني خود را از آقاي دكتر مرتضي تقيزاده
خانم دكتر مريم دادار و آقاي دكتر كاووس نظري ابراز نموده و همچنين
 موسسه تحقيقات،سپاس بيكران خود را از همكاري دانشگاه شهيدبهشتي
واكسن و سرمسازي رازي و مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و
منابع طبيعي استان تهران كه در راستاي انجام اين آزمايش كمكهاي
. صميمانه اعالم ميدارد،شاياني كردند
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