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چکیده
علیرغم مزیتهای فراوان واکسنهای خوراکی ،بهدلیل تخریب آنتی ژنی در دستگاه گوارش ماهی ،این واکسنها کارایی پایینی داشته
و کاربرد چندانی در آبزیپروری نیافتهاند .کیتین یک پلیمر طبیعی است که باکتری آئروموناس میتواند فیلم زیستی ( )Biofilmاز آن ایجاد نماید
که باعث مقاومت باکتری در برابر اسید معده و سیستم آنزیمی روده میگردد .ابتدا واکسن بیوفیلم آئروموناس هیدروفیال تولید گردید و سپس
کارایی واکسن تجویز خوراکی و تزریقی آن در ماهی کپورمعمولی ارزیابی گردید .بهاین منظور 700 ،عدد ماهی کپور  46±14گرمی ،به 9
تیمار مساوی در سه تکرار بهصورتی تقسیم گردید که تیمار اول تا چهارم بهترتیب با واکسن بایوفیلم ،باکترین ،کیتین +محیط کشت و کیتین،
بهروش خوراکی ایمن شدند ،تیمار پنجم تا هشتم بههمین صورت بهروش تزریقی ایمن شدند ،تیمار نهم بدون تجویز واکسن بهعنوان شاهد در نظر
گرفته شد .ماهیان هر تیمار در روز  60با غلظت مک فارلند  LD50 )2/4×109CFU/mL( 8باکتری آئروموناس هیدروفیال تزریق گردیدند.
میزان تلفات در مدت 10روز ثبت گردید و درصد بقای نسبی ( )RPSهر تیمار مشخص گردید .نتایج حاصل نشان داد که باالترین میزان RPS

به ترتیب مربوط به بایوفیلم تزریقی ،بایوفیلم خوراکی و باکترین تزریقی بود که بهطور معنیداری باالتر از سایر تیمارها بودند ( .)P<0/05در
واکسن تزیقی  RPSتحت تاثیر بایوفیلم قرار نگرفت و هر دو تیمار باکترین و بایوفیلم معنیدار بودند ( ،)P=0/089هر چند در واکسن خوراکی
 RPSبه طور معنی داری تحت تاثیر بایوفیلم قرارگرفت و تیماربایوفیلم نسبت به بقیه تیمارها بازماندگی بیشتری داشت (.)P<0/05
کلمات کلیدی :واکسن بایوفیلم ،ماهی کپورمعمولی  ،Cyprinus carpioآئروموناس هیدروفیال ،ایمنیزایی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

aramoon.haser@gmail.com
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مقدمه
پیشگیری از بیماریها در بحث آبزیان اهمیت فراوانی دارد ،از
طرفی استفاده از مواد شیمیایی و آنتیبیوتیکها نیز باعث آلودگی
محیط و مقاومت باکتریایی میگردد ،لذا بهترین روش ،تولید واکسن
برای آبزیان بهشمار میآید ( Schjørringو .)2011 ،Krogfeltاستفاده
از واکسنهای خوراکی در آبزیان ،بهدلیل سهولت تجویز ،هزینه و
استرس کم تجویز و امکان استفاده در دورههای مختلف زندگی ماهی،
مزیت باالیی نسبت به سایر روشهای تجویز دارند ،ولی مهمترین
مشکل این روش ،کارایی کم واکسنها میباشد .یکی از دالیل اصلی
کارایی پایین این روش ،تخریب آنتیژن در لوله گوارش ،قبل از جذب
شدن در روده میباشد ( Azadو همکاران ، )2000 ،لذا استفاده از
موادی که قابلیت محافظت آنتیژن در فضای لوله گوارش تا قبل از
جذب را داشته باشند ،به افزایش کارایی واکسنهای خوراکی کمک
میکند .واکسنهای خوراکی تحت تأثیر آنزیمهای گوارشی و شرایط
اسیدی معده قرار میگیرند و تخریب میگردند که این آنزیمهای
گوارشی تحت تأثیر دما ،ترکیبات بیوشیمیایی غذا ،سن ،گونه ماهی
و فصل هستند ( 1996 ،Kuz'minaو  ZamboninoInfanteو ،Cahu
 .)2001کیتین از مواد استحصال شده از پوسته میگو و سایر سخت
پوستان میباشد ،که در تحریک سیستم ایمنی دخالت دارد و بهعنوان
یک یاور واکسن ( )Adjuvantعمل مینماید ( Kawakamiو همکاران،
 Nishimura .)1998و همکاران ( )1986و  Tokuraو همکاران ()1999
بیان کردند که کیتین در غذا باعث افزایش سیتوکنینهایی (که در فرایند
فراخوانی سیستم ایمنی ماهی میشوند) از قبیل ،IL-1, IL-12, IL-18
 TNFαو  IFNαبهصورت مستقیم و افزایش  NFسلولها بهصورت
غیرمستقیم شده است .از طرفی آئروموناس هیدروفیال یکی از شایعترین
باکتریهای بیماریزا در ماهیان پرورشی ایران است .مطالعه اخیر
آهنگرزاده و همکاران ( )1394روی  200قطعه کپور ماهیان پرورشی
( 126قطعه کپور معمولی 39 ،قطعه فیتوفاگ و  35قطعه آمور) 31
جدایه از  125جدایه با روشهای بیوشیمیایی و ردیابی ژنهای PCR
هیدروفیال شناسایی گردیدند .نتایج نشان داد که میزان نقش آئروموناسها
و آئروموناس هیدروفیال در ماهیان دارای عالیم بررسی  15درصد بود.
علیشاهی و همکاران ( )2010در مطالعه باکتریایی آئروموناسها بر
کپورعلفخوار در استان خوزستان میزان آلودگی به  11درصد (آئروموناس
هیدروفیال) و  4درصد (آئروموناس ورونی) و  2/5درصد (آئروموناس
سوبریا) گزارش کردند .لذا تالشهای متعددی برای تولید واکسن
(بهویژه واکسنهای منطقهای ( ))Localبرای جلوگیری از این عفونت
آئروموناسی در کپور ماهیان ارائه شده است .مناسبترین روش تجویز
واکسن (در صورت کارایی باال) تجویز خوراکی است ،ولی تغییرات
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آنتیژنهای واکسن در لوله گوراش ماهی باعث کارایی پایین این
روش تجویز شده است .یکی از روشهای محافظت آنتیژنهای واکسنی
در شرایط دستگاه گوارش ماهی ،استفاده از تکنیک بایوفیلم میباشد
( Azadو همکاران .)2000 ،در این روش با استفاده از یک بستر مناسب
که معموالً از پلیمرهای طبیعی زیست تخریبپذیر ()Biodegradable
هستند ،باکتری بهصورت مجتمع درآمده و توسط بستر پلیمری در
شرایط دستگاه گوارش محافظت میشود و نهایتاً آنتیژنهای واکسنی
سالمتر و با توان ایمنیزایی بهتر در اختیار سیستم ایمنی مخاطی
ماهی قرار داده میشوند .لذا در این تحقیق تأثیر تشکیل بایوفیلم
کیتین بر کارایی واکسن خوراکی و تزریقی آئروموناس هیدروفیال در
ماهی کپورمعمولی ارزیابی گردید.

مواد و روشها
تهیه واکسن :آمادهسازی بایوفیلم واکسن آئروموناس هیدروفیال
طبق روش  Azadو همکاران ( )1999صورت گرفت .بهطور خالصه
در این روش بایوفیلم آئروموناس هیدروفیال روی سوبسترای کیتین
( )%0/3w/vدر محیط  )%0/225w/v( TSBایجاد گردید .کیتین از
شرکت تولید و فراوری کیتین و کیتوزان گلمکانی در مشهد خریداری
و همراه باکتریهای بایوفیلمی بهمدت  4روز و هر روز  6ساعت در
دستگاه شیکر ( )shakerبا دور  120بار در دقیقه و دمای  37درجه
سانتیگراد قرار گرفت تا باکتری روی بایوفیلم کیتین کامالَ مستقر
گردد ،سپس این بایوفیلم با سانتریفیوژ  3000 gبهمدت ده دقیقه از
محیط کشت جدا شده و دوباره با بافر نمک فسفات ( ،0/1M PBS
 )PH= 7/2شستشو گردید .بعد از شمارش باکتری در بایوفیلم ،برای
غیرفعال کردن باکتری بهمدت  50دقیقه در حمام آب جوش 100
درجه سانتیگراد و سپس بهمدت ده دقیقه در دمای  90درجه
سانتیگراد قرار داده شد .محصول نهایی بهعنوان واکسن بایوفیلم
آئروموناس هیدروفیال در واکسن خوراکی و تزریقی (تیمار اول و
پنجم) مورد استفاده قرار گرفت .برای اطمینان از تاثیر بایوفیلم کیتین
در کارایی باکترین ،محیط کشت و کیتین بدون اضافه نمودن باکتری
بهمدت  4روز با شرایط مشابه انکوبه گردیدند و تمام روند آمادهسازی
واکسن بایوفیلم هم در مورد آنها اعمال گردید (تیمارهای  3و .)7
برای تهیه واکسن آئروموناس هیدروفیال بدون بایوفیلم نیز ،ابتدا
باکتریها بهمدت  1روز در محیط  TSBکشت داده شد و با دور g
 3000بهمدت  10دقیقه سانتریفوژ گردید .سپس با بافر نمک فسفات
( )PH=7/2, 0/1M PBSسه بار شستشو گردید .سپس دوباره در PBS
محلول میگردد و تا به غلظت مورد نیاز ( )1010ml-1آماده گردد.
باکتریهای آزاد بهمدت  20دقیقه در دمای  100درجه سانتیگراد
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غیرفعال گردید (تیمارهای  2و  .)6در تجویز تزریقی واکسنها (سرنگ
1میلیلیتر) ،غلظت واکسن 1010باکتری در هر میلیلیتر (باکتری و
 PBSاستریل) تنظیم و به هر ماهی  200میکرولیتر میانگین بهروش
داخل صفاقی تزریق گردید ،برای تجویز خوراکی واکسنها ،تعداد باکتری
براساس  1010 CFU/gتنظیم گردید و بهمدت  10روز به ماهیها تجویز
شد .کیفیت بایوفیلم واکسن آئروموناس هیدروفیال بررسی گردید.
واکسن بایوفیلم و واکسن معمولی بهصورت یکنواخت با خوراک ماهی
مخلوط شده و در طی دوره واکسیناسیون استفاده گردید.
نحوه ایمنسازی :تعداد  700قطعه ماهی کپور معمولی با وزن
 11±32گرم در دمای 28±1درجه سانتیگراد و شوری  0/8±0/1گرم
بر لیتر و 1تا  %2غذادهی روزانه (شرکت کیمیاگران تغذیه) به وزن 46±14
گرم در مدت  60روز رسید و سپس بهصورت زیر به  9تیمار در 3
تکرار  20عددی در شرایط مشابه بهشرح زیر تیماربندی شد:
تیمار

روش تجویز
واکسن

نوع واکسن

تعداد تکرار و
تعدادماهی

اول

خوراکی

بایوفیلم

 3تکرار 60ماهی

دوم

خوراکی

باکترین (بدون
بایوفیلم)

 3تکرار 60ماهی

سوم

خوراکی

کیتین و محیط کشت
فاقد بایوفیلم

 3تکرار 60ماهی

چهارم

خوراکی

کیتین

 3تکرار 60ماهی

پنجم

تزریقی

بایوفیلم

 3تکرار 60ماهی

ششم

تزریقی

باکترین (بدون
بایوفیلم)

 3تکرار 60ماهی

هفتم

تزریقی

کیتین و محیط کشت
فاقد بایوفیلم

 3تکرار 60ماهی

هشتم

تزریقی

کیتین

 3تکرار 60ماهی

نهم

کنترل

بدون تجویز واکسن

 3تکرار 60ماهی

در روش خوراکی ماهیها بهمدت  10روز خوراک حاوی واکسن
( )1010 CFU/gتغذیه شدند ،در روش تزریقی ،میانگین  200میکرو
لیتر از غلظت  1010باکتری بهازای هر ماهی بدون بیهوشی ماهی و
بهصورت داخل صفاقی تزریق گردید (( .)2014 ،Abhimanتیمار باکترین
نیز بههمین میزان تجویز گردید و تیمارهای کیتین و بایوفیلم تشکیل
نشده نیز کیتین بههمان میزان استفاده شده در واکسن تجویر گردید).
محاسبه  :)Lethal Dose %50( LD50قبل از انجام مطالعه

اصلی طی مراحل زیر میزان کشندگی باکتری آئروموناس هیدروفیال
برای ماهی کپورمعمولی محاسبه گردید .برای اینکار آئروموناس

هیدروفیال بهمدت  48ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در محیط
کشت  TSBکشت داده شد .پس از آن محیط کشت بهمدت  10دقیقه
در دور  3000gسانتریفیوژ و رسوب ته لوله سه بار با سرم فیزیولوژیک
 0/9درصد شستوشو داده شد .پس از آن به باکتریها آنقدر سرم
فیزیولوژیک اضافه گردید تا کدورتی معادل لوله شماره  10مکفارلند
( )3109 CFU/mlحاصل شود .سوسپانسیون حاصل بهنحوی رقیق
گردید تا  5گروه سوسپانسیونهای  1105تا  1109بهدست آمد.
از هر رقت از باکتری به  10قطعه ماهی کپور با وزن حدود  38±6گرم
بهصورت داخل صفاقی تزریق گردید ،به گروهی نیز بهعنوان شاهد
تنها سرم فیزیولوژیک استریل تزریق شد .تلفات هر رقت بهمدت سه
روز ثبت وپس از مرگ ماهیها ،سریعاً با کشت اندامهای داخلی ،از
علت مرگ در اثر عفونت باکتریایی (آئروموناس هیدروفیالیی) اطمینان
حاصل شد .نهایتاً با استفاده از نرمافزار  ،Probit analysisاقدام به
محاسبه  LD50گردید ( Alishahiو همکاران .)2010
چالش باکتریایی :بعد از پایان روز ( 60با احتساب  10روزه تجویز
خوراکی) ،سی ماهی از هر تیمار (ده ماهی از هر تکرار) با غلظت
 LD50سه روزه (که معادل  8مک فارلند ()2/4×109CFU/mL
بهدست آمد) از آئروموناس هیدروفیال که در بند پیش محاسبه گردید
بهروش داخل صفاقی و در دمای 28±1درجه سانتیگراد مورد چالش
قرار گرفت ( Alishahiو همکاران )2010 ،و بهمدت ده روز تلفات در
تیمارها ثبت گردید ،براساس نسبت تلفات در تیمارها به تیمار شاهد
درصد بقای نسبی ( )RPSبا استفاده از فرمول زیر برای هر تیمار
محاسبه گردید:

∗ 100

%تلفات تیمار مورد نظر
%تلفات ماهی شاهد

𝑅𝑃𝑆 = 1 −

آنالیز آماری :برای محاسبه  LD50از نرمافزار  SPSSورژن 19و
برنامه  Probitاستفاده گردید ،در این برنامه با توجه به همبستگی بین
لگاریتم غلظت باکتری و تلفات در هر غلظت ،تخیمنی (با ضریب
اطمینان  )%95از غلظتی که ایجاد  %50تلفات در ماهیها را مینماید،
داده میشود .تفاوت  RPSتیمارها (میانگین سه تکرار) با نرمافزار
 SPSSو روش  ANOVAیکطرفه بررسی شد .همچنین از آزمون
دانکن برای تعیین معنیدار بودن تفاوتها استفاده گردید (.)P<0/05

نتایج
بعد از کشت باکتری در محیط کشت بههمراه کیتین ،از تمام
مراحل قبل از شستشو ،بعد شستشو و ورتکس شدید ( )Vortexبا
میکروسکوپ فاز کنتراست عکسبرداری صورت گرفت (شکل ( .)1نتایج
مربوط به درصد بقای نسبی ماهیها در تیمارهای تحقیق در شکل 2
آورده شده است .همانطورکه در شکل مشاهده میگردد ،درصد بقای
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نسبی ( )RPSدر تیمار واکسن تزریقی همراه بایوفیلم باالترین میزان
را داشت ،که با تیمار شاهد تفاوت معنیداری داشت ( )P<0/05هر
چند تفاوت معنیداری با تیمار باکترین تزریقی (بدون بایوفیلم) نداشت
( .)P=0/089در بین تیمارهای خوراکی فقط تیمار خوراکی همراه
بایوفیلم ،بهبود  RPSنسبت به تیمار شاهد را نشان داد (.)P<0/05
(الف)

(ب)

سایر تیمارهای خوراکی تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشتند
( .)P=0/089در مقایسه تیمارهای تزریقی و خوراکی ،تیمار واکسینه
شده با واکسن بایوفیلم بهروش خوراکی باعث ایجاد محافظت
( )RPS=22/5%قابل مقایسه با روش تزریقی (باکترین  RPS=27/5%و
بایوفیلم  )RPS=30%شده است.
(ج)

(د)

شکل :1الف) میکروسکوپ فاز کنتراست  40Xباکتری و کیتین در محیط کشت قبل از فرآیند شستشو .ب) میکروسکوپ فاز کنتراست 100X
باکتری و کیتین در محیط کشت قبل از فرآیند شستشو .ج) میکروسکوپ فاز کنتراست  10Xفالکهای کیتین .د) میکروسکوپ فاز کنتراست
 40Xباکتری و کیتین در محیط کشت بعد از شستشو و ورتکس شدید

شکل  :2نمودار درصد بقای نسبی ( )RPSدر چالش باکتریای آئروموناس هیدروفیال بهمدت ده روز در تیمارهای تزریقی و خوراکی در ماهی کپورمعمولی

شکل  :3ماهیهای کپور در معرض چالش باکتریایی آئروموناس هیدروفیال بهروش داخل صفاقی همراه با خونریزی و پتشی در نواحی شکم

بحث
نتایج تحقیق جاری نشان داد که روش بهکار رفته در تحقیق برای
تولید بایوفیلم آئروموناس هیدروفیال کامالً موفق بوده و با بررسی
میکروسکوپی مراحل مختلف تشکیل بایوفیلم مشخص شد که عالوه
بر تشکیل بایوفیلم کیتین ،باکتری بهخوبی در بایوفیلم مستقر گردیده
است .که وضعیت باکتریهای زنده در بایوفیلم کیتین بهخوبی زیر
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میکروسکوپ فاز کنتراست مشخص بود (شکل(1ب)) .در تحقیق
 )2014( Abhimanو  Azadو همکاران ( )2000نیز روش تولید واکسن
بایوفیلم باکتری آئروموناس هیدروفیال با استفاده از کیتین مشابه
تحقیق حاضر انجام شد ،آنها نیز با تولید واکسن بایوفیلم باکتری
آئروموناس هیدروفیال کارایی مناسب این روش در تهیه بایوفیلم را
گزارش نمودند .در مورد مقایسه کارایی واکسنهای بهکار رفته در
تحقیق همانطورکه در شکل 2مشخص است باالترین درصد بقای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نسبی را تیمار واکسینه شده با واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیال
بهروش تزریقی ( )%30و خوراکی ( )% 22/5و باکترین تزریقی ()% 27/5
داشت ( .)P=0/083با توجه به معنیداری واکسن بایوفیلم که باکتری
و کیتین میباشد در مقایسه با باکترین که کیتین ندارد هر دو تیمار
معنیدار بودهاند (شکل )2لذا نشان میدهد که تشکیل بایوفیلم کیتین
در کارایی واکسن تزریقی تاثیری نداشته است ( .)P=0/089با توجه
به مکانیسم ایمنیزایی آنتیژن واکسنی در روش تزریقی میتوان چنین
نتیجه گرفت که در تحقیق حاضر میزان عرضه آنتیژن و ایمنیزایی
آنتیژن تحت تاثیر بایوفیلم قرار نگرفته است .هرچند اثرات ایمنیزایی
کیتوزان (که از مشتقات کیتین است) اثر ادجوانی آن در ماهی گزارش
شده است ( Alishahiو همکاران .)2014 ،ولی بهنظر میرسد با یک
بار تجویز تزریقی در ماهی کپور این اثر معنیدار نبوده است .شاید با
افزایش دفعات تزریق یا دوز آنتیژن و دوز بایوفیلم کارایی واکسن
بهبود یابد .در تجویز خوراکی واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیال
در ماهی کپورمعمولی نتایج بهروش تزریقی متفاوت بود ،بهطوریکه
تجویز خوراکی واکسن بایوفیلم این باکتری باعث افزایش معنیدار
 RPSدر گروه بایوفلیم ( )RPS=%22/5نسبت به تیمار واکسن خوراکی
معمولی ( )RPS=%10و نیز گروه شاهد گردید ( .)P<0/05در مطالعات
 )2014( Abhimanمیزان  RPSدر ماهی کپور معمولی و روش واکسن
بایوفیلم خوراکی  83/33درصد و گروه شاهد  %20بوده است ،که بهنظر
میرسد از نظر چالش باکتریایی واکسن کارایی باالیی داشته است.
همچنین ماهی کاتال ایمنی بیشتری نسبت به کپورمعمولی و روهو
داشته است .عالوه بر این براساس درصد بازماندگی در گروه کیتین
خوراکی و کیتین و محیط کشت خوراکی با یکدیگر برابر بودهاند و اما
از گروه شاهد میزان بازماندگی باالتر بوده است ،که بهنظر میرسد
کیتین نیز در ایمنی و سالمت ماهی موثر بوده باشد .در مطالعه
 Estebanو همکاران ( )2001با خوراندن بهمدت دو هفته کیتین به
ماهی سیباس () )Gilthead seabream (Sparus aurata L.نشان داد
که کیتین بر ایمنی غیراختصاصی ماهی اثر مثبت داشته است بهصورتی
که باعث افزایش فعالیت الیزوزیم و فعالیت فاگوسیتوزی و سایتوتوکسیک
نشده است اما باعث افزایش معنیدار سطح کمپلمان همولیتیک
طبیعی شده است .در مطالعه  Cuestaو همکاران ( )2003با خوراندن
 1000میکروگرم بر میلیلیتر کیتین به ماهی سیباس باعث افزایش
معنیدار فعالیت فاگوسیتی باکتری  Vibrio anguillarumشد ،اما
میزان  10و  0/1میکروگرم بر میلیلیتر کیتین فعالیت فاگوسیتی
معنیدار نبود Nishimura .و همکاران ( )1986و  Tokuraو همکاران
( )1999بیان کردند که کیتین باعث افزایش سیتوکنینهایی از قبیل:
 TNFα ،IL-1, IL-12, IL-18و  IFNαبهصورت مستقیم و افزایش NF
سلولها بهصورت غیرمستقیم شده است .برطبق

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

شکل ،2درصد بازماندگی ( )RPSدر گروههای باکترین خوراکی 12/5
درصد و بایوفیلم خوراکی  22/5درصد بهدست آمد ،که نشان از اثر
مثبت کیتین بر ایمنی ماهی و همچنین وجود بایوفیم و اثر محافظتی
از آنتیژنهای سطحی باکتری دارد Azad .و همکاران ( )1997میزان
ایمنیزایی واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیال را در ماهی کپور
بررسی کردند و بیان کردند که میزان آنتیبادی باال بوده استAzad .
و همکاران ( )1999میزان  RPSدر ماهی روهو در دوره  20روزه
واکسن بایوفیلم خوراکی  1010 CFU/gبهمیزان  68/3درصد و
باکترین بهمیزان  53/66درصد بود .براساس یک مطالعه دیگر Nayak
و همکاران ( )2004روی ماهی  Clarias batrachusکه یک ماهی
گوشتخوار است ،با تغذیه  20روزه ماهی با واکسن بایوفیلم آئروموناس
هیدروفیال میزان ضریب بازماندگی  100درصد و باکترین 33/33
درصد بهدست آمد .در مطالعه حاضر با خوراندن دوره  10روزه کیتین
بهمیزان برابر با تمام گروههای واکسن  0/3درصد محیط کشت
 CFU/gبه ماهی کپورمعمولی ،با نتایج حاصل همخوانی داشته است
و بهمیزان  22/5درصد بازماندگی در واکسن خوراکی و  30درصد
بازماندگی در واکسن تزریقی و  27/5درصد بازماندگی نیز در گروه
باکترین تزریقی بوده است (شکل  Azad .)2و همکاران ( )1999با
خوراندن واکسن بایوفیلم به ماهیان کاتال ،روهو و کپور معمولی در
طی دوره واکسیناسیون 10روزه و چالش  60 ،40 ،20روز بعد از
واکسیناسیون با غلظتهای  1010 ،107و  1013به این نتایج دست
یافتند که ،میزان درصد بازماندگی بین ماهی کاتال و کپورمعمولی در
روزهای  15تا  20تفاوتی وجود ندارد .عالوه بر این ،بهطورکلی هر چه
میزان غلظت واکسن و چالش روزهای بعد از خوراندن واکسن افزایش
مییابد ،ایمنی و درصد بازماندگی افزایش مییابد .بهطوریکه بیشترین
میزان بازماندگی در روز  60بود و در ماهی کپور بازماندگی در زمان
 40و  60روز بود .همچنین میزان ایمنی آنتیبادی کاتال و روهو نیز
از کپورمعمولی بیشتر بوده است و با درصد بازماندگی رابطه مستقیم
دارد و هرچه تیتر آنتیبادی باالتر باشد بازماندگی ماهیان باالتر بوده
است .در مطالعه حاضر نیز روز  60برای چالش باکتریایی و بررسی
میزان بازماندگی ماهیان و کارایی واکسن انتخاب گردید .عالوه بر این
در این مطالعه براساس درصد بازماندگی ماهیان کارایی واکسن
تزریقی بایوفیلم بهعلت عدم تخریب آنتیژنی باالتر از واکسن خوراکی
بوده است که با مشاهدات  Lamersو همکاران ( )1985همخوانی دارد .در
مطالعه  Prabhugoudaو همکاران ( )2014در ماهی Channa striatus
مرگ و میر واکسن بایوفیلم خوراکی  109 CFU/gبهمدت  20روز
خوراندن در طی دو و سه روز به  50درصد میرسد که در مطالعهLio-
 poو همکاران ( )1998با همین دوز واکسن  3تا  4روز به این میزان
تلفات رسیده است .همچنین در مطالعه Prabhugoudaو همکاران
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آرامون و همکاران

 درصد و گروه واکسن28 ) بازماندگی در گروههای شاهد2014(
 به نظر. درصد بوده است49/3  درصد و گروه باکترین92 بایوفیلم
میرسد میزان بازماندگی ماهیان مختلف با خوراندن واکسن بایوفیلم
بیشتر از مطالعات حاضر میباشد که میتواند از دالیل آن سویه
20  بیشتر بودن دوره خوراندن واکسن یعنی،باکتریایی و حدت آن
روز و نوع ماهی و دوز واکسن و نوع و حدت و غلظت باالتر باکتری
 در مورد افزایش کارایی واکسن بایوفیلم.برای چالش در نظر گرفت
خوراکی میتوان علت افزایش کارایی واکسن بایوفیلم را در حفظ بهتر
ماهیت آنتیژنیک باکتری آئروموناس هیدروفیال در طول دستگاه
 تشکیل بایوفیلم باعث تجمع الیههای متعدد باکتری.گوارش دانست
 بهویژه،در یک پارانشیم کیتینی میگردد که عوامل ضدباکتریایی
اسید معده و آنزیمهای گوارشی فقط توانایی تاثیر بر الیه یا الیههای
،سطحی بایوفیلم را دارد و الیههای میانی با عبور از معده و ابتدای روده
.با حفظ ویژگی آنتیژنیک بهمحل جذب آنتیژنهای روده میرسند
لذا با کارایی بهتر در روده توسط سلولهای فاگوسیت کننده سیستم
 بهطورکلی.ایمنی جذب شده و باعث القای ایمنی موثرتری میشوند
میتوان نتیجه گرفت که واکسن بایوفیلم خوراکی آئروموناس هیدروفیال
) میزان محافظت بیشتری نسبت به واکسن خوراکی معمولیB (تیمار
) این باکتری در برابر چالش با باکتری حاد آئروموناس هیدروفیالD (تیمار
داشته است و میتوان از این روش برای افزایش کارایی واکسن خوراکی
 هرچند واکسن بایوفیلم در روش تزریقی تاثیری.این باکتری بهره برد
در کارایی واکسن نداشته و واکسن بایوفیلم روش مناسبی برای افزایش
.کارایی واکسن تزریقی نیست

تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید
.چمران اهواز و از محل پژوهانه نگارندگان مقاله انجام گرفت
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