J. of Nucl Sci. and Tech.

مجلهی علوم و فنون هستهای

75, 2016, 72-79

71-77 ،9315 ،75

ایمنسازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکهی سفید ( )WSSVبا آنتیژن
ویبریوپاراهمولیتیکوس تابشدهی شده
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چکیده :صنعت پرورش میگو در کشور به ویژه در مناطق جنوبی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار است .اما این صننعت بنا مشن

متعنددی

مانند شیوع بیماریهای باکتریایی و ویروسی روبهرو است که از جملهی آنها میتوان به خسنار ناشنی از بنروز بیمناریهنای ویررینوزیو و سنندرم
ل هی سفید در میگو اشاره نمود .بنابرای با توجه به ضرور ِ یافت راههای پیشگیری از بروز ای بیماریها در مزارع پرورش میگنو ،در این پنژوهش
میزان ایمنی ایجاد شده توسط آنتیژن پرتوی ویرریو (باکتری غیرفعال شده با پرتو گاما) در برابر ویروس زنندهی عامن سنندرم ل نهی سنفید در میگنو
مطالعه شد .نتایج به دست آمده از ای پژوهش نشان داد که باکتری ویرریو غیرفعال شده با پرتو گاما میتواند بنه عننوان آنتنیژن پرتنوی ،باعن

ایجناد

پاسخ ایمنی در برابر ویروس زندهی عام سندرم ل هی سفید در میگو شود به طوری کنه این موضنوع منجنر بنه کناهش قابن توجنه در مینزان تلفنا
میگوهای گروه ایم سازی شده نسرت به گروه کنترل مثرت پو از انجام عملیا روبهروسازی با ویروس زندهی سنندرم ل نهی سنفید شند (.)P<5/55
یافتههای به دست آمده از ای پژوهش میتواند زمینهای مناسب برای انجام مطالعا ت میلنی بنرای سناخت واکسن ویررینو پرتنوی و هن چننی منواد
باکتریایی محرک سیست ایمنی (ادجوانت باکتریایی -ویرریو) را در میگو فراه سازد.

کلیدواژهها :ویبریوپاراهمولیتیکوس ،تابشدهی ،میگو ،ویروس سندرم لکهی سفید ،پاسخ ایمنی ،آنتیژن پرتوی

Immunization of Shrimp by Irradiated Vibrio Paraheamolyticus Against
White Spot Syndrome Virus
M. Heidarieh1, F. Motamedi Sedeh1, M. Soltani2, M. Afsharnasab3, S. Rajabifar1
1. Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 31485-498, Karaj – Iran
2. Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, P.O.Box: 1419963111, Tehran – Iran
3. Iran Fisheries Research Institute, P.O.Box: 14965-149, Tehran – Iran

Abstract: Shrimp farming industry is of significant importance to the economy, particularly in the south
area of Iran. However, this industry faces with various challenges such as viral and bacterial disaeses. The
losses due to Vibriosis and white spot syndrome in shrimp are examples of the issues. Therefore, taking
into account the control of the diseases outbreaks, this investigation was carried out to study the immunity
of Vibrio radio-antigen (inactivated whole-cell bacteria by the gamma irradiation method) against the white
spot syndrome virus (WSSV) in Litopeaneus vannamei. The results showed that the treatment with the
Vibrio radio-antigen caused an immune response against live WSSV in shrimp via significant decreasing of
mortality in the immunized shrimp groups, in comparison with the positive control group after challenge
with the live WSSV (P<0.05). The results of this investigation are potentially useful for future studies in
production of radio-vaccine and adjuvant of Vibrio paraheamolyticus.
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 .1مقدمه

با کارآیی باال و مقرون به صرفه ،کمنک شنایانی بنه اقتصناد این

میگو ی ی از مه تری محصوال شی تی در دنیا و ه چننی در

صنعت مینمایند .امنروزه بنرای تولیند واکسن هنای غیرفعنال بنه

ایران است .صنعت پرورش میگو به ویژه در مناطق جنوبی کشنور

روشهای هستهای (پرتوهای یونساز) بسیار توجه میشنود .زینرا

از اهمیت اقتصادی ویژهای برخوردار است .ای صننعت بنه دلین

ای روش ،ک تری اثر زیانآور را بر ویژگیهای آنتنیژنسنیتی و

فراه آوردن پنروتیی یینوانی سنال و از طنرگ دیگنر بنه دلین

بیشتری اثر ایم سازی را بر ذرا

آنتیژنی ریزجاننداران دارد.

اشننتلالزایننی و ارزآوری ،از اهمیننت قابنن تننوجهی در کشننور

پرتوهننای یننونسنناز مانننند پرتننو گامننا ،قنندر نفننوذ زینناد و اثننر

برخوردار شده است .با ای یال صنعت پرورش میگو با مش

کُشننندگی شنندیدی دارننند [ .]93 ،97اولننی مریلننه در سنناخت و

متعددی از جمله بروز بیماریهای مختلف باکترینایی و ویروسنی

تولید واکس های پرتوی ،تعیی دز مناسب بنرای غیرفعنالسنازی

روبهرو است که از جمله میتوان به خسار های قاب توجه ناشی

عام بیمناریزای منوردنظر اسنت .بنا توجنه بنه ضنرور ِ ینافت

از بروز بیماری باکتریایی ویرریوزیو و ویروسنی سنندرم ل نهی

راهی ن هننای پیشننگیری از بننروز بیمنناری ویرریننوزیو در مننزارع

سفید در مزارع پرورش میگو به ویژه در شرایط تننشزا (افنزایش

پرورش میگو ،در ای پژوهش تن ش شنده اسنت تن ثیر آنتنیژن

شوری ،کاهش و یا افزایش  )... ،pHاشاره نمود [.]3 ،7 ،9

غیرفعال شده با دز مطلوب پرتو گاما بر القای پاسخ سیست ایمننی

باکتری ویرریو ،پاتوژن گرم منفی ،بیشتر در منناطق سنایلی

میگو در برابر ویروس زندهی عام سندرم ل نهی سنفید بررسنی

آرام با اکسیژن ک و غنی از مواد آلنی سناک بنوده و بنه عننوان

شود ،تا زمینهای مناسب برای انجنام مطالعنا آتنی در خصنو

بخشی از فلور طریعی انواع آبزیان از جمله میگوها به شمار میآید

استفاده از ای آنتنیژن باکترینایی غیرفعنال شنده بنه عننوان ینک

[ .]2 ،9ویرریوپاراهمولیتی وس ی نی از جاننداران عامن بیمناری

محرک (آنتنیژن پرتنوی) در القنای پاسنخ سیسنت ایمننی میگنو

ویرریوزیو در میگنو و ی نی از پناتوژنهنای مشنترک آبزینان و

فراه شود.

انسان است ،به طوری که در انسان ایجاد گاستروآنتریت مینماید
[ .]9براساس یک گنزارش ،مهن تنری گوننههنای عامن بیمناری

 .2مواد و روش کار

ویررینننوزیو در میگنننوی برنننری سنننیاه ویرریوآلجینولیتی نننوس،

 1.2تهیه و تکثیر باکتری

پاراهمولیتی وس و انگوئی روم معرفی شده است [ .]6 ،5سنلطانی

سویهی ویرریوپاراهمولیتی وس (شناسه  )97857به صور انجماد

و هم اران نیز عام اصلی بروز بیماری ویرریوزیو در میگوهای

خشننک( )3تهیننه شنند .بننرای تهیننهی سوسپانسننیونی ی نواخننت از

مننزارع پرورشننی بوشننهر را ویرریوپنناراهمولیتی وس و هنناروی

بنناکتری انجمنناد خشننک ،آن را در محننیط مننایع  TSBینناوی

جداسازی شده از همولنف و هپاتوپان راس میگوهنا بینان کردنند

 ،NaCl %3ی کنرده و از سوسپانسنیون یاصن در محنیطهنای

[ .]7از طرگ دیگر سندرم ل هی سنفید نینز ی نی از جندیتنری

آگار ملذی( )2و محیط کشت انتخابی  ،TCBSکشت خطی داده

بیمنناریهننای ویروسننی میگننو بننا گسننترش جهننانی اسننت [.]1 ،8

و سپو در دمای  37 ˚Cبه مد  72ساعت نگهداری شدند .پو

ویننروس سننندرم ل ننهی سننفید میگننو ،جننزخ خننانوادهای بننه نننام

از مشاهدهی کلنیهای سرز رنگ بر روی محیط  ،TCBSبر طرق

نیماویریده( )9و جنو ویسپوویریده( )7اسنت [ .]95سنندرم ل نهی

روش استاندارد جستجوی گوننههنای ویررینو ارائنه شنده توسنط

سفید با نماینان شندن نشنانههنای بنالینی (ایجناد ل نهی سنفید بنر

انجم بهداشت عمومی آمری ا ،آزمایشهای ت ییدی انجام شند.

و مینر بسنیار

پننو از ت یینند کشننت خننالر بنناکتری ،انرننوه بنناکتری در محننیط

شنندید ،ینندود  75تننا  955درصنندی ،در مننزارع پننرورش میگننو

اسنتری  TSBینناوی  ،NaCl %3تولینند شند .پننو از مشنناهدهی

میشود [.]99

کدر شدگی در محیط کشنت ،گسنترش و رننگآمینزی گنرم و

کوتی ول میگو) پنو از  3تنا  95روز باعن

منر

اطمینان از خلو

با وجود رشد سریع صنعت پرورش میگو در کشور ،هننوز در

کشت یاص  ،تعداد سلول زندهی بناکتری در

زمینهی روشهای کنترلی و پیشگیری از بروز ای نوع بیمناریهنا

یک میلیلیتر از محنیط منایع بنا اسنتفاده از روش تهینهی رقنت و

اقداما خاصی انجام نشده است .بنابرای یافت راههای پیشگیری

کلنیکانت تعینی شند .بنرای تهینهی وینالهنای انجمناد خشنک
73

ایم سازی میگو در برابر ویروس عام سندرم ل هی سفید . . .

باکتری از سوسپانسیون تهیه شده ،ابتدا به روش کشت سطحی در

 3.2ایمنسازی با باکتری غیرفعال شده توسط پرتو گاما در میگو

محیط آگار ملذی کشت و در دمای  37 ˚Cبه مند  95سناعت

در ابتدا  52عدد میگو( )7با میانگی وزنی  5تا  6 gانتخناب و بنه 3

نگهداری شدند .سپو سلولها جمنعآوری و پنو از افنزودن بنه

گروه (هر گروه شام  6عدد میگو) با  3ت رار تقسی شدند .ی ی

محیط استری شیر پوچرخ( ،)5عملیا انجماد خشک انجام شند

از  3گروه به عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته شند ،کنه بنه

[.]2 ،9

میگوهای آن گروه فقط بافر استری یاوی تریو کلریدسدی در
دو دز به فاصلهی دو هفتنه بنه صنور عین نی در بنند پننج و

 2.2تعیین دز مؤثر غیرفعالسازی باکتری

شش تزریق شد .در گروه دیگر ،مینزان  75 µlاز محلنول یناوی

بننرای تعیننی دز مطلننوب غیرفعننالسننازی بنناکتری بننا پرتننو گامننا،

 3×956باکتری غیرفعال شده با پرتو گاما (آنتیژن پرتنوی) در دو

ویالهای یاوی باکتری انجماد خشک (ویالهای شیشنهای فاقند

نوبت به فاصلهی دو هفته به صور عی نی در بند پنج و شش

اکسیژن در شرایط خأل) و نیز ویالهای یاوی سوسپانسیون کشت

به میگوها تزریق شد (گنروه آزمنایش) .الزم بنه ذکنر اسنت کنه

تازهی باکتری استفاده شدند .به ای ترتینب ،سوسپانسنیون تنازهی

بنناکتری ویرریننو غیرفعننال شننده در یالننت انجمنناد خشننک دارای

بناکتری بنا کشنت در محنیط  TSBیناوی  NaCl %3تهینه و بنه

 7/5×951باکتری در میلیلیتر بوده است که بنا رقینقسنازی پنودر

مد  95دقیقه در  6555×gو در دمنای  2˚Cسنانتریفوژ شند .در

انجمنناد خشننک بنناکتری در  55 mlبننافر اسننتری ینناوی تننریو

مریلهی بعند ،رسنوب یاصن (بندون منایع روی آن) در محنیط

کلرید سدی بنه رقنت قابن تزرینق بناکتری بنه میگوهنای منورد

سننننترون  TSBینننناوی  ،NaCl %3ینننن و اسننننتفاده شنننند.

آزمایش یعنی  3×956باکتری در  75 µlرسنیده اسنت .میگوهنای

عملیننا پرتننودهی بننا دزهننای  3/5 ،3 ،7/5 ،7 ،9/5 ،9و 2 kGy

گروه آخر نیز تحنت هنی گوننه تیمناری قنرار نگرفتنند ،ولنی در

(سوسپانسنننیون تنننازهی بننناکتری) و  7 ،2 ،7و ( 8 kGyبننناکتری

آزمون روبهرو شدن ،با ویروس زندهی بیماریزای میگنو ،تیمنار

انجماد خشک) در پژوهش دهی کشناورزی هسنتهای بنا دسنتگاه

شدند (گروه کنترل مثرت).

گاماسنن ( (PX-30-IssIedovapelبنننا ننننرخ دز  5/77 Gy/sو
 8.2منبع ویروس زنده (میگوی آلوده به ویـروس سـندرم لکـهی

چشمهی کرالنت 65-انجنام شند .سنپو تمنام وینالهنای انجمناد

سفید)

خشک تابشدهی شده در محیط  TSBیاوی  ،NaCl %3کشت
داده و در دمای  37˚Cبه مد  95ساعت نگهداری شدند .برابری

در ای پژوهش ،اثر فعالسازی سیست ایمننی میگنو بنا اسنتفاده از

ت یی ند رشنند و کنندر شنندگی در محننیطهننای کشننت داده شننده،

آنتیژن پرتوی ویرریو (باکتری غیرفعال شده به روش تابشدهی)

سوسپانسیونهای تابشدهی شده روی محیط اختصاصنی TCBS

در برابر ی نی از عوامن بسنیار مهن و بیمناریزای میگنو بنه ننام

یاوی  NaCl %3و محیط عمومی آگار ملذی ،کشت داده شد و

ویروس عام سندرم ل هی سفید بررسی شد .منرع ویروسی عام

ه زمان با کشت ،از هر کدام از سوسپانسیونهای تابشدهی شده

سندرم ل نهی سنفید منورد اسنتفاده در این پنژوهش ،میگوهنای

گسترش( ،)6تهیه شده و رنگآمیزی گرم به عم آمد .هن چننی

آلوده به ویروس جمعآوری شده از مزارع پرورش میگوی بوشهر

ب فاصله بعد از کشت تازهی سوسپانسیون باکتریهای تابشدهی

بوده است .آلودگی میگوها پنو از مشناهدهی نشنانههنای بنالینی

شده ،رقتهای مناسب تهیه و از هر رقت در محیط آگار ملذی با

بیماری (وجود ل ههای سفید با قطر متلیر  5/5تنا  7 mmبنر روی

 3درصد  NaClکشت داده و محیطهای موردنظر پو از کشنت

کوتی نول میگوهنا) و بنا اسننتفاده از انجنام آزمنون ( PCRکیننت

در دمای  37˚Cبه مد  95ساعت نگهداری و سپو تعداد کلنی

تشخیصی  )IQ-2000ت یید شدند .معتمدی و هم ناران وینروس

باکتری در هر میلیلیتر ( )cfu/mlبرای هر دز تنابشدهنی تعینی

مورد نظر را از نمونههای آلوده جداسازی و برای تسهی در انجام

شد .تعیی دز غیرفعالسازی باکتری ویرریو با استفاده از پرتو گاما

مطالعا آتی بر روی ویروس سندرم ل هی سفید ،ویروس را در
بدن خرچنگ دراز آب شیری ت ثیر و در  -75˚Cذخیره کردنند

براساس روش ارائه شده توسط معتمدی و هم اران انجام گرفت

].[92

].[97
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 3.2تعیین درصد بقای نسبی میگوهای ایمـنسـازی شـده پـز از

75

Y=99/22-7/83 X

 92روز پو از تزریق دوم باکتری (آنتیژن پرتوی) ،به میگوهای

95

هر سه گروه میزان  75 µlویروس زنده با تیتنر  955 LD55/mlبنه
صور عی نی تزریق شد (مریلهی روبنهروسنازی عملنی) .در

95

طی دو هفته ،گروهها از نظر درصد تلفنا و درصند بقنای نسنری
میگوهای ایم شده و نشده بررسی شدند .پو از ثرت تلفنا در

5

همننهی گننروههننا ،بننا اسننتفاده از فرمننول زیننر درصنند بقننای نسننری

لگاریتم تعداد سلول باکتری ()cfu/ml

روبهروسازی عملی با ویروس

) (RPS%در برابر سندرم ل هی سفید در میگوها محاسره شد.
°

()9

2

تلفا گروه تیمار شده
= درصد تلفا نسری
×955
تلفا گروه کنترل شده

3/5

3

7/5

7

9/5

°

5/5

9

دز پرتو گاما ()kGy

( -955 )7درصد تلفا نسری = درصد بقای نسری ()Relative Perecent Survival

شکل  .1رفتار رشد سوسپانسیون کشت تازهی باکتری ویرریوپناراهمولیتی وس
تابشدهی شده با دزهای مختلف پرتو گاما.

 9.2آنالیز آماری

دادههای در دزهای مختلف آزمایشی بنه وسنیله آننالیز وارینانو

95
Y=99/57-9/23 X

میننانگی هننا از آزمننون چننند دامنننهای دان ن در سننطن معنننیدار

97/5

 P<5/55استفاده شند .هن چننی بنرای رسن نمنودار از ننرمافنزار

95

 Excelاستفاده شد.

7/5
5

 .3یافتهها
روند رشد باکتری در دو یالتِ کشت تازه و انجمناد خشنک در
دزهای مختلف پرتنو گامنا در شن

لگاریتم تعداد سلول باکتری ()cfu/ml

یننک طرفننه( )8در نننرمافننزار  SPSSتحلینن و بننرای مقایسننهی

7/5

هنای  9و  7نشنان داده شنده

است .براساس نتایج به دست آمده ،میانگی رشدی سوسپانسنیون

8

کشت تازهی باکتری تابشدهی شده با دزهای ،3 ،7/5 ،7 ،9/5 ،9

7

6

5

2

3

7

9

°

°

دز پرتو گاما ()kGy

 3/5و  2 kGyو میانگی رشد باکتری انجماد خشک تنابشدهنی

شــکل  .2رفتننار رشنند سوسپانسننیون بنناکتری ویرریوپنناراهمولیتی وس انجمنناد

شده با دزهای  7 ،2 ،7و  8 kGyپرتو گاما ،اخت گ معنیداری را

خشک تابشدهی شده با دزهای مختلف پرتو گاما.

در مقایسه با نمونهی کنتنرل بنا عینار  9/5×9595بناکتری در ینک
میلیلیتر در سطن آماری  P>5/55نشان دادند .ه چنی به ترتینب

درصد بقای نسنری در گنروه تیمنار شنده بنا آنتنیژن پرتنوی

ارزش  ،D95معادل  5/3و  5/18 kGyبرای کاهش ینک چرخنهی

(باکتری ویرریو غیرفعال شده با پرتو گاما) پنو از انجنام آزمنون

لگاریتمی باکتری ویرریوپاراهمولیتی وس مورد اشناره بنه ترتینب

روبننهروسننازی عملننی ،اخننت گ معنننیداری را بننا میننزان بقننای

به صور سوسپانسیون کشت تازه و انجماد خشک با پرتنو گامنا

میگوهای گروه کنترل مثرت پو از انجام روبهروسازی عملنی بنا

محاسره شد .براساس ارزش  D95دز مطلنوب پرتنو گامنای منورد

ویروس زنده نشان داد (( )P<5/55جدول .)9

نیاز برای غیرفعالسازی کام بناکتری بنا عینار اولینهی 9/5×9595
باکتری در یک میلیلیتر به صنور کشنت تنازه در این بررسنی
برابر با  3/55 kGyو در یالت انجماد خشک  1/17 kGyمحاسره
شد.
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ایم سازی میگو در برابر ویروس عام سندرم ل هی سفید . . .

جدول  .1درصد بقای نسری در گروههای میگوهای مورد بررسی پو از روبهروسازی با ویروس زندهی عام سندرم ل هی سفید میگو
درصد بقاخ

درصد نسری بقاخ

تعداد ک /تعداد تلفا

گروههای واکسینه
میگوهای بدون هی گونه تیماری قر از روبهرو شدن (شاهد مثرت)

92/98

77/77

77/77

میگوهای تلقین شده با باکتری غیرفعال ویرریو (گروه آزمایش)

95/98

55/55

22/22

°
78/57

میگوهای تیمار شده با بافر فسفا استری بدون روبهرو شدن (گروه شاهد منفی)

9/98

5/5

12/5

17/17

 .8بحث و نتیجهگیری

درصد تلفا

نسرت به کشت تازه ذکر نمود .اثر تابشدهنی (پرتنو گامنا) را بنر
()1

نتایج به دست آمده از ای پژوهش نشان منیدهند کنه بنه ترتینب

گوشت گوساله فرآوری و آلنوده شنده بنه سنه گوننه بناکتری

دزهای  2و  95 kGyپرتو گاما به عنوان کمینه دز مطلنوب بنرای

استافیلوکوکوس آرئوس ،سالمون تیفوموریوم و اشرشیاک ی بنا

غیرفعالسازی بناکتری ویرریوپناراهمولیتی وس بنا عینار9/5×9595

عیار  956 cfu/gنیز بررسی کردند .براساس گزارش ارائه شده ،دز

باکتری در هر میلیلیتر به صور کشت تازه و انجماد خشنک و

 2/5 kGyبدون نگنهداری گوشنت در دمنای  2±9˚Cسنه گوننه

سپو تولید آنتیژن پرتوی سنلول کامن غیرفعنال شنده ،شنناخته

باکتریهای مذکور را کام ا از بی میبرد [ .]98بنابرای منیتنوان

شننده اسننت .در پنننژوهشهننای گذشنننته از روش تننابشدهنننی

به ای ن ته اشاره کرد که سایر عوام مانند عینار بناکتری نینز در

(پرتننو گامننا) بننا دز  5/5 kGyبننرای غیرفعننالسننازی بنناکتری

تعیی کمینه دز غیرفعالسازی ت ثیر به سزایی دارد.

ویرریوپنناراهمولیتی وس و ویرریوآلجینولیتی ننوس ب نرای اسننتری

گرچه استفاده از مواد شیمیایی مختلف بنرای غیرفعنالسنازی

کردن منادهی غنذایی اسنتفاده شنده اسنت [ .]95معتمندیسنده و

جانداران بسیار متداول است اما به علت به جا ماندن بناقیمانندهی

هم اران نیز دز مطلوب پرتنو گامنا بنرای کناهش آلنودگیهنای

مادهی شیمیایی در محصنول نهنایی ،وجنود ایتمنال فنرار برخنی

می روبنننی میگنننوی خنننام ،بنننه وینننژه از بنننی بنننردن بننناکتری

پاتوژنها از مادهی غیرفعالکننده و ه چنی سمی بودن برخنی از

ویرریوپاراهمولیتی وس ،پو از گذشت ینک سنال نگنهداری در

آنها ،موجب شده است که پنژوهشگنران بنه دنرنال روشهنای

دمای انجماد را  7 kGyگزارش کردند [.]97 ،96

مطمننی تننری باشننند [ .]91 ،97بنننابرای امننروزه بننه اسننتفاده از

علتهای متعددی برای تفسنیر نتنایج بنه دسنت آمنده از این

روشهننای هسننتهای (پرتوهننای یننونسنناز) ب نرای غیرفعننالسننازی

پژوهش قاب تصور است که ت ثیر عوام گوناگونی مانند وجنود

جانداران مختلف و سپو تولید واکس های غیرفعال ،بسیار توجه

و یا عندم وجنود اکسنیژن ،خشنک و ینا مرطنوب بنودن نموننه و

شده است .پرتوهای یونساز قندر نفنوذ زیناد و اثنر کُشنندگی

غلظت و عیار باکتری از آن جمله هستند .اگنر چنه روش انجمناد

شدیدی دارند ،اما هرگز در محصول نهایی ،باقیمانندهای بنه جنا

خشک یک روش مناسب برای نگهداری ریزجانداران با اسنتفاده

نمیگذارند .ه چنی ام ان فرار جانداران نینز بنا اسنتفاده از این

از انجماد و خشک کردن در خأل است ،اما در ای روش به علت

روش منتفی است [ .]93 ،97 ،7تنها مش

وجود شرایط خش ی و عدم وجود اکسیژن ،مقاومت بناکتری در

اثر پرتوهای یونسناز از جملنه پرتنو گامنا بنر مول نولهنای آب

برابر تابشدهی افزایش مییابد .به طور مثال انتروتوکسی باکتری

موجود در محیط نگهدارنده جاندار است ،زیرا تابشدهی موجب

ویرریننوکلرا در یالننت مننایع بننا دز  55تننا  ،75 kGyو در یالننت

تولید رادی الهای آزاد از مول نولهنای آب موجنود در محنیط

خشننک بننا دز  955تننا ( 755 kGyپرتننو گامننا) کننام ا غیرفعننال

مننیشننود .بنننابرای بهتننر آن اسننت کننه بننرای یفنن خاصننیت

منیشننود [ .]3غیرفعننالسننازی اِنتروتوکسننی بنناکتری ویرریننوکلرا

آنتیژنسیتی ،جانداران را بنه صنور پنودر انجمناد خشنک و ینا

بیانکنندهی ای واقعیت است که انتروتوکسی در یالت خشنک

منجمد به کار برد .با توجه به موارد اشاره شده و نتیجنهی یاصن

(انجماد خشک ) نسرت به یالت مایع از مقاومت باالتری در برابر

از ای پژوهش ،با وجود مد طوالنیتر غیرفعنالسنازی بناکتری

تابشدهی برخوردار بوده است [ .]3در ای پژوهش نینز منیتنوان

انجماد خشک ،منیتنوان روش انجمناد خشنک را بهتنر از روش

ی ی از علنتهنای افنزایش دز تنابشدهنی بنرای غیرفعنالسنازی

کشت تازه در تهیهی آنتیژن پرتوی باکتری ویرریو گزارش کرد.

باکتری ویرریو را خشک بودن باکتری در یالت انجمناد خشنک

ه چنی در ای پژوهش برای اولی بار نشان داده شد کنه تزرینق
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استفاده از این روش،

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،

آنتیژن پرتوی باکتری ویرریو منجر به القای پاسخ ایمنی در برابنر

تشکر و قدردانی

ویروس عام سندرم ل هی سفید در میگو میشود .استفاده از ای

ای پژوهش با یمایت مالی پژوهشنگاه علنوم و فننون هسنتهای و

آنتیژن پرتوی به طور قاب م یظهای منجر به کناهش تلفنا در

مؤسسهی تحقیقا علوم شی تی انجام شده است.

میگوهای تیمار شده در برابر ویروس سندرم ل هی سفید نسرت به
پینوشتها

گننروه کنتننرل مثرننت پننو از طننی  78روز دورهی ایمنن سننازی
میشود.

1. Nimaviridea
2. Whispovirus
3. Lyophilize
4. Nutrient agar
5. Skim milk
6. Spread slide
7. Litopenaeus vannamei
8. One way ANOVA
9. Species

تاکنون پژوهشهای انندکی بنرای بررسنی نقنش ایمن زاینی
باکتری ویرریو غیرفعال شده در برابر ویروس سندرم ل هی سنفید
انجام شده است [ .]75 ،96براسناس گنزارشهنای متعندد ،مینزان
بقای نسری واکس های  dsRNAو  siRNAیاصن از وینروس
سندرم ل هی سفید در برابر بیماری ل هی سنفید %75 ،]79[ %35
[ ]79[ %95 ،]77[ %35 ،]79و  ]73[ %79بوده است .میزان یفاظتی
واکس ن هننای نوترکیننب  VP19بننه روش تزریقننی %33 ،پننو از
گذشننت  7روز و  %57پننو از  75روز [( VP28 ،]95بننه روش
تزریقی)  %22پنو از  7روز [ VP28 ،]95بنه همنراه ( VP19بنه
روش تزریقنننی)  %33پنننو از دو روز [( VP26 ،]73بنننه روش
تزریقی)  %57بدون واکسیناسیون یادآور و با واکسیناسیون یادآور
 %65پننو از گذشننت  35روز [( VP28 ،]96بننه روش تزریقننی)
 %97بدون یادآور و با یادآور  %15پو از گذشنت  35روز [،]96
میزان یفاظتی واکس کشته (فرمالیننه) در برابنر وینروس سنندرم
ل هی سفید به روش تزریقنی  %55پنو از گذشنت  95روز و %5
پننو از گذشننت  35روز و میننزان یفنناظتی واکسنن کشننته (بننا
یرار )  %95پو از گذشت  95روز و صنفر درصند پنو از 35
روز گزارش شده است [ .]96با بررسی نتنایج بنه دسنت آمنده در
ای پژوهش میتوان بیان کرد که میزان بقای نسری محاسنره شنده
پو از تلقین آنتیژن پرتوی باکتری ویررینو پنو از گذشنت 78
روز از واکسیناسنننیون و روبنننهرو شننندن بنننا تیتنننر ویروسنننی
 ،LD50/ml 955یدود  %78/57خواهد بود .سرانجام با توجنه بنه
نتنننایج ایننن پنننژوهش و اسنننتفاده از پنننژوهشهنننای گذشنننته،
میتوان ای گوننه ادعنا کنرد کنه سیسنت ایمننی میگنو نسنرت بنه
واکسیناسیون در برابر ویروس عامن سنندرم ل نهی سنفید پاسنخ
مثرت میدهد .هر چند برای ایم سازی گستردهی مزارع پنرورش
میگنو از طریننق این آنتنیژن پرتننوی باکتریننایی و ینا سننایر مننواد
محرک سیست ایمنی ،ه چنان آزمایشها و بررسیهای بیشتر و
دقیقتری نیاز است.
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