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 چکیده

پدا  ی ایمنی و بازمانددیی میگدو   ها شاخصه بر ید با اشعلکه سفیرفعال شده بیماری غاین تحقیق جهت بررسی ایمنی زایی تزریق ویروس 

( طراحی و اجرا یردید. مراحل عملی و اجرایی این آزمایش در مرکز تکثیر میگوی بندر امام )ره( و Litopenaeus vannameiید غربی )سف

 یرفعال شدهغبا ویروس  اجهه شدهموپایان پذیرفت. در این آزمایش میزان بازماندیی و فاکتورهای ایمنی میگوهای  8939شروع و در  8932از 

ید توسط اشعه در مقایسه با تیمار شاهد مورد مقایسه و بررسی قرار یرفت. بر اساس نتایج حاصله، میگوهای تغذیه شده با تزریق ویروس لکه سف

بداتتری داشدتند. همیندین تهزیده و     با تیمار شاهد در مواجهه با ویروس لکه سفید، میزان بازماندیی  ید با اشعه در مقایسهلکه سف یرفعال شدهغ

( نشان داد که از یداکسی ایمنی )هموسیت کل، میزان پروتئین کل، آنزیم پراکسیداز، آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، آنزیم فنل ها شاخصتحلیل 

ایهداد کندد    هدا  شاخصافزایش این  درروندیر بسیار مثبتی تأثید با اشعه توانسته لکه سفیرفعال شده بیماری غتیمار آزمایشی ایمنی زایی ویروس 

 یمدار ت کهتوان یفت  یمنتایج آزمایش  بر اساسداری افزایش یافت.  یمعن طور به 21تا روز  8آزمایش از روز  دورهطی  ها آنیکه میزان طور  به

 . در مقایسه با تیمار شاهد، سبب ارتقا ایمنی میگو و افزایش بازماندیی شده است فوق

 

 .ید، میزان بازماندیی، فاکتورهای ایمنیلکه سفید غربی، واکسن پا سفمیگو  :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

های آبزی در  تولید جهانی آبزیان و عرضه فرآورده

طی چند سال اخیر همواره روند رو به رشدی را داشته و 

نقش بسدیار مهمدی در امنیدت غدذایی مدردم جهدان ایفدا        

 بخشدی  ینتأم و تولید به منظور آبزیان پرورش کند. می

 در مردم درصد 44 و هست ها انسان پروتئین موردنیاز از

محسدنی ندژاد و   کنندد )  یمد  مداهی اسدتفاده   از سدال  طول

 ارتبدا   طبیعدی  منابع و یکشاورز بخش. (8934 پیغان،

 در را مهمدی  نقدش  و دارد زیسدت  یطبدا محد   تنگداتنگی 

 توسدعه  درحال کشورهای خصوص به کشورها، اقتصاد

 .(8938 ی و همکداران، ر رودسدر )مسدرو  یدد نما یمد  ایفدا 

افدزایش  غذاسدت   تولیدد  هدای  یفنداور  ینتر مهم از یکی

تولیددد آبزیددان مرهددون افددزایش تولیددد در زیددر بخددش     

(. میگددو از آبزیددان FAO, 2010پددروری اسددت ) آبددزی

باارزش اقتصادی بات است که با توجه به رشد و توسدعه  

و با توجه به محدودیت ذخایر دریایی  صیادی آن بخش

تدوان   میگو انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی

داشت. پرورش میگو در بددو پیددایش بده شدکل بسدیار      

محصول جنبدی   به عنوانیرفت و معموتً  ساده انهام می

در کنددار ماهیددان دریددایی و حتددی موجددود ناخواسددته در  

یافدت ولدی امدروزه     هدای سداحلی پدرورش مدی     حوضیه

توسدعه کده دارای    الپرورش میگدو در کشدورهای درحد   

 3180باشدند، در حدال حاضدر حددود      مناطق مناسب مدی 

ی در کشدور وجدود دارد،   بردار بهرههکتار استخر آماده 

استخر نیز  هکتار 86812امکانات زیربنایی برای احداث 

از  (8931 ،و همکدداران اسددت )یاراحمدددی شددده فددراهم

پروری مسئله بهداشدت و   های اصلی صنعت آبزی چالش

جهدت   انددکی  ابزار آبزیان در .های آبزیان است بیماری

 ،همکاران و خارا) دارد وجود بیماری پایش و تشخیص

هدددا دتر بددده  یلیدددونمسدددالیانه  کددده یبددده طدددور .(8932

سدازد.   یمد ماهی و میگو خسارت وارد  دهندیان پرورش

یایی خدود  پوایر بناست صنعت پرورش میگو به رشد و 

ای  هدا، جایگداه ویدژه    ریادامه دهد باید برای کنترل بیمدا 

قائل بود. راهبرد مدیریتی کارآمد و نوآور و پرورش بدا  

تمهید ابزارهای خاص مدیریتی، نقش بسیار مهمی را در 

نمایدد. از دیددیاه مددیریتی،     حصدول ایدن مهدم ایفدا مدی     

هددا، بهتددر از تددالش بددرای   یمدداریبهمددواره پیشددگیری از 

باً قصدور در  ها پس از وقوع است. غال مبارزه و درمان آن

هدای سداده بدرای جلدوییری از عوامددل      یشدگیری پانهدام  

شود  زا، سبب بروز فهایع و مشکالت تینحل می بیماری

(. بددا توجدده بدده میددزان برداشددت     8916)افشددار نسددب،  

زایددی ایددن  میگوهددای پرورشددی در کددل ایددران و اشددتغال

ی آتدی در مدورد   هدا  سدال اندداز   صنعت و همینین چشدم 

بررسی راهکارهایی برای بهداشت و  تأمین منابع غذایی،

بهبددود شددرایط زیسددتی و ایمنددی میگوهددای پرورشددی      

نمایدد، چراکده عوامدل پداتوژن موجدود در       یمد ضروری 

یک اسدترس مهدم    به عنوانپیرامون میگوهای پرورشی، 

تدوان بدا بهبدود کدارایی سیسدتم       شود که می محسوب می

 ایمنی، میگوهدا را در برخدورد بدا ایدن عوامدل ندام لوب      

 رنگ یردد. کمک کرده و درواقع این استرس کم

پوسدتان دارای پاسدخ ایمندی     ی کده سدخت  با وجود

باشدند، ولدی    همورال از طریق تولید ایمونویلوبولین نمی

پاسخ نیمه ایمنی با تولیدد مدواد شدبه ایمنویلوبدولینی بدر      

های ایمنی  ضد بیماری ویروسی در میگو از طریق سلول

هدای هیالونوسدیت،    سدلول موجود در همولند  ازجملده   

-Rámosیرانوتر و یرانوتر ثابت یردیده است ) سمی

Carreño et al., 2014.) 

هددای ایمنددی در میگددو شددامل:  هددای پاسددخ مکانیسددم

فایوسیتوز، ایهاد نددول، سایتوتوکسیسدیتی )مسدمومیت    

 از یداکسد سلولی(، کپسول دار نمودن و سیسدتم پروفندل   
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غیرفعدال، محققدین    ؛ هنگام تهدویز عوامدل پداتوژن   است

شاهد افزایش ایمنی در برابدر آن بیمداری خداص بودندد     

هدا را بدر آن داشدت کده محصدولی را       که همدین امدر آن  

(. Bachere, 2000تحددت عنددوان واکسددن تهیدده کننددد ) 

هددای دارویددی هسددتند کدده جهددت   هددا فددرآورده واکسددن

ها تولید و مورداستفاده قراریرفتده و   پیشگیری از بیماری

باشددند. اسددتفاده از  ل عددوارج جددانبی مددی دارای حددداق

هددا موجددب تحریددک سیسددتم ایمنددی بدددن بعددد   واکسددن

و پددس از نددابودی عوامددل    مواجهدده بددا بیمدداری شددده   

زا، موجدب پیددایش ایمندی موقدت یدا پایددار در        بیماری

 Rámos-Carreñoشدود )  زا می مقابل این عوامل بیماری

et al., 2014 .)روری، پ های شدید آبزی فعالیت به علت

درییدددری بدددا عوامدددل   در معدددرجمیگوهدددا همدددواره  

. اند بودهزایی ویروسی ازجمله ویروس لکه سفید  بیماری

رو راهکارهددای متعددددی ازجملدده بهبددود شددرایط   ازایددن

سازی پسدت تروهدای عداری از عوامدل      یرهذخمحی ی، 

زا، اسددتفاده از  زا و مقدداوم بدده عوامددل بیمدداری    بیمدداری

اسدتفاده از واکسدن جهدت    های سیستم ایمندی و   محرک

و پیشدگیری از   کنتدرل  بده منظدور  سدازی میگوهدا    مصون

 ,.Namikoshi et al)شده اسدت   بیماری لکه سفید ارائه

2004.) 

حدّت توان به زنده یا تخفی   یم ها واکسناز انواع 

یرفعال و زیر واحدی و توکسوئید اشداره  غیافته، کشته یا 

نت بدون عالئدم  های زنده باعث ایهاد عفو کرد. واکسن

شددوند؛ بنددابراین سددیتم ایمنددی  مددی خددود محدودکنندددهو 

و سدبب   ی طبیعدی تحریدک  هدا  عفونتمیزبان را مشابه با 

با کمترین میدزان تهدویز واکسدن     مدت یطوتنحفاظت 

 آل یدده ای واحدد  یدر زی هدا  واکسدن شوند.  یمدر میزبان 

هدای میکروبدی    های ضروری برای پاتوژن ژن شامل آنتی

هدای ایمندی حفداظتی مؤثرندد و      القاء پاسدخ است که در 

هددای  هددای خددالص شددده، پددروتئین ژن آنتددی هددا آنبیشددتر 

هددا  هددای طبیعددی میکرواریانیسددم  نوترکیددب و پددروتئین 

شده شامل کدل اریانیسدم    یرفعالغی ها واکسنباشند.  می

غیرفعددال شددده کدده ایمونوژنیسددتی آن حفدد  یردیددده،   

ییدد سدالمتی   أتی هدا  آزمدون ی و سداز  فعدال  یرغباشد؛  یم

هدای   کده بدا روش   هاست واکسنترین مرحله این  یبحران

صالحی، ) شود یمحرارتی، مواد شیمیایی و پرتوها انهام 

(. در مقایسدده بددا م العددات صددورت یرفتدده روی    8916

های سیستم ایمنی میگوهدا اطالعدات محددودی     محرک

سازی میگوها وجود دارد. یفتنی اسدت   در راب ه با ایمن

مامی این م العات بده واکسیناسدیون میگوهدا    که سابقه ت

محافظددت و جلددوییری از  بدده منظددورپوسددتان(  )سددخت

یردد. در این م العات مشاهده  ومیر میگوها بازمی مرگ

شد که یدک پاسدخ شدبه ایمندی در میگوهدای مقداوم بده        

زا همانند ویروس بیماری لکه سدفید   های بیماری یروسو

کنندده   تورهای خنثییل وجود فاکبه دلایهادشده بود که 

همولن  میگوهای واکسینه شده، در مواجهده بعددی    در

میگوها با ویروس به دلیدل فعالیدت سیسدتم شدبه ایمندی،      

مقاومددت میگوهددا در برابددر بیمدداری افددزایش یافددت کدده  

ومیدر میگوهدا بدا کداهش همدراه شدد        درنتیهه آن مدرگ 

(Johnsona et al., 2008.) 

توان  ای نوترکیب، میه امروزه با استفاده از پروتئین

های اختصاصدی   ژن موجودات را با مقادیر باتیی از آنتی

های  واکسینه کرد که در پی آن میزان رشد و بازماندیی

یابد، لذا با توجده   ها نسبت به یروه کنترل افزایش می آن

 بده عندوان  به اینکه بیماری ویروسی لکده سدفید همدواره    

شدور  یک خ ر جدی بدرای صدنعت پدرورش میگدوی ک    

یری کداری  بده یردد، سعی خواهد شد تدا بدا    محسوب می

سازی، مقاومت میگوها را  های نوین در جهت ایمن شیوه

نسبت به بیماری لکده سدفید افدزایش داد کده در پدی آن      
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 افشار نسدب میزان رشد و بازماندیی میگوها بهبود یابد )

 (.8930و همکاران، 

 در ایدران اولدین یدزار ش مدرتبط بدا تولیدد واکسددن      

بررسی "یی پروژه نهابرای بیماری لکه سفید به یزار ش 

یرفعال جهت پیشدگیری از بیمداری   غامکان تهیه واکسن 

ی و ا هسدته ی هدا  روشویروسی لکه سفید بدا اسدتفاده از   

یدردد کده    یبرمد  "ی در میگوی سدفید هنددی  ا هستهغیر 

توسددط موسسدده تحقیقددات شددیالت ایددران و پژوهشددکده 

و صدنعتی سدازمان اندرژی     پزشکی تحقیقات کشاورزی،

 (.Motamedi et al., 2012)هسته ائدی بده انهدام رسدید     

در این پروژه مشخص یردیدد کده ویدروس لکده سدفید      

بدا سده روش اشدعه یامدا، بدیم الکتدرون و        شده دادهپرتو 

یر تددأثبددوده و بهتددرین   متفدداوتاثددرات فرمددالین دارای 

ش توان در پرتوهای تابیده بده رو  یمشده را  یهتهواکسن 

ییری شدد کده اثدر     یههنتیت درنهایاما مشاهده نمود؛ و 

حفداظتی واکسددن تولیدددی بددا اشددعه یامددا اثددر بهتددری بددا  

دارد واکسدددن حاصدددل از فرمدددالین و بدددیم الکتدددرون     

(Motamedi et al., 2012.) 

ین میگوهددای پرورشددی کشددور،   تددر مهددمیکددی از 

میگوی وانامی است که دارای توانایی متعددی ازجملده  

های تهاری میگو، مقاوم بده   الرشدترین یونه جزء سریع

دامنه وسیعی از تغییرات دما و شوری، ماندیاری بات در 

مراحدددل تروی در هیدددری و در شدددرایط اسدددتخرهای  

لذا تحقیق حاضدر   .(Tamayo, 2006)باشد  پرورشی می

ید غربدی و  پدا سدف  به منظور افزایش س ح ایمنی میگوی 

یرفعدال شدده   غیروس اثرات بررسی ایمنی زایی تزریق و

ی ایمنددی و هددا شدداخصید بددا اشددعه بددر لکدده سددفبیمدداری 

 Litopenaeus)ید غربددی پددا سددف بازماندددیی میگددو  

vannamei ) یونه میگو طرح و اجرا یردید. ینابر 

 

 ها روشمواد و 

مراحددل عملددی و اجرایددی ایددن آزمددایش در مرکددز  

)ره( متعلدق بده اداره کدل    خمینی تکثیر میگوی بندر امام 

شدروع یردیدد و در    8932ت خوزسدتان و از آبدان   شیال

پایان پذیرفت. ابتدا میگوهای پا سفید غربی  8939 بهمن

موردنیاز تهیه و به ایستگاه بندر امدام خمیندی )ره( منتقدل    

روز در شدرایط   1تدا   9یردید. سپس میگوهدا بده مددت    

آزمایشگاهی آداپته شددند. بعدد از مرحلده آداپتاسدیون،     

میگوهدددا بدددرای عددددم وجدددود   نسدددبت بددده غربدددالگری

 ,WSSV, TSV, MBV, HPV, YHV)هدای   یدروس و

BP, IHHNV, IMNV) هددای ویبریددو بددا    و بدداکتری

 اقدام شد. PCRاستفاده از 

ید بدا  لکده سدف  یرفعال شده بیمداری  غتزریق ویروس 

هدا فدوق، جهدت مواجهده      یشآزمدا  شددن  یمنفاشعه، با 

بدا  یدرم میگدو، واکسدن     20هدر   ازامیگوها با واکسن بده  

LD50=1×10غلظت 
5.4

.ml
مواجهه شد و با توجده بده    1-

وزن میگوها میزان واکسن برای مواجهه محاسبه یردید. 

تزریددق داخددل ع ددالنی بددا   بدده صددورتواکسیناسددیون، 

 روز انهام شد. 84 بافاصلهسرنگ انسولین در دو دز 

ی انهدام آزمدایش از   بدرا  مدیریت سیستم آزمایشی،

، آبلیتدر   9000تنی که بدا   80ی بتنی با ظرفیت ها تانک

آبگیری شدند، اسدتفاده یردیدد. بدرای هدوادهی در هدر      

سنگ هواده؛ که در فواصل یکسان  82ها،  یک از تانک

یکسان هدوادهی را انهدام    به صورتدر تمام س ح آب 

روزانده، تعدوی     طدور  بده دادند؛ بکار رفت. همینین  می

 % انهام پذیرفت.81الی  80ها به میزان  آب تانک

و اکسیژن محلدول آب روزانده    pHارامترهای دما، پ

بدار در روز   در دو نوبت صبح و عصر و شوری آب یک

یله دستگاه مولتی پدارامتر )مدارک   به وسدر نوبت صبح، 

WTW   ییدری و ثبدت یردیددد.    انددازه  08/0( و بدا دقدت
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 82 بده صدورت  های پدرورش   دوره نوری در داخل سالن

نظدیم یردیدد.   سداعت تداریکی ت   82سداعت روشدنایی و   

ی غذا دهبیوماس  درصد 1روزانه سه وعده غذا به میزان 

شب انهام شدد کده    80ظهر و  2صبح،  1های  در ساعت

 یکسان بود، انهام شد. به صورتبرای هر تیمار و تکرار 

 تیمارهای آزمایشی

به منظور بررسی اثرات واکسن ویروس لکده سدفید   

ید پدا سدف  بر فاکتورهدای ایمندی و بازمانددیی میگوهدای     

 .غربی، تیمارهای آزمایشی زیر طراحی و اجرا یردید

 : تیمارهای آزمایشی8جدول 
T1  تکرار 9 تیمار واکسن لکه سفید (1)تیمار 

T2  تکرار 9 تیمار شاهد (2)تیمار 

 

ی هدا  شداخص بررسی تغییرات  جهت ی،بردار نمونه

ایمنددی )هموسددیت کددل، میددزان پددروتئین کددل، آنددزیم     

سوپراکسیددیسددموتاز، آنددزیم فنددل   پراکسددیداز، آنددزیم

شناسددی  یبآسدد( از همولندد  میگوهددا و بددرای از یداکسدد

ی یردیددد. بددرای  بددردار نمونددهبددافتی، از مقدداطع بددافتی  

بده   21های انسولین بدا یدیج    همولن  ییری ابتدا سرنگ

از ماده ضدد انعقداد پدر و سدپس از طریدق       m.l6/0میزان 

بده میدزان   سینوس شکمی )بعد از پنهمین پای قددم زن(  

ml 4/0  تزم به ذکر ی شد. بردار نمونهاز همولن  میگو

 21و  81، 3، 9، 8ی در روزهدای  بدردار  نمونده  است کده 

 قبل و بعد از مواجهه با ویروس انهام یردید.

 

 ی ایمنیها شاخصسنجش 

ها بدا اسدتفاده از تم هموسدیتومتر     یتهموسشمارش 

 -همولند   یتر از مخلدو  ل یکروم 10انهام شد. در ابتدا 

یتر از محلدول بدافر فرمدالین    ل یکروم 10ماده ضد انعقاد با 

ثانیه مخلدو  و نگده داشدته     90 به مدتدرصد  80خنثی 

یتر از مخلو  برداشته شد، سدپس  ل یکروم 20شد؛ سپس 

تم نئوبار زیر تمدل تخلیده یردیدد. در ادامده      Hدر شیار 

دقیقه شدمارش هموسدیت هدا صدورت      8بعد از یذشت 

خانده   21اسدت کده از    صدورت  ینبدد شدمارش  یرفدت.  

شده، میدانگین   تصادفی شمارش به صورتخانه  1وسط 

10هددا را یرفتدده و در عدددد    آن
( و رقددت ) 4

 ,.Kakoolaki et al)همولند  موجدود ضدرب یردیدد     

2010.) 

روش برادفدورد   بر اساسمیزان پروتئین کل پالسما 

یدک   بده عندوان   (BSA)با استفاده آلبومین سدرم یداوی   

 یرم در لیتر(. یلیمیری شد )ی اندازهمنحنی استاندارد 

جهدت سددنهش میدزان فعالیددت آندزیم پروکسددیداز،    

 Master)یتر از محلول اصلی واکنشی ل یکروم 10مقدار 

reaction mix) (46     یکدرو م 2میکرو لیتر محلدول بدافر 

 H2O2یتدر  ل یکدرو م Fluorescent Peroxidase  2یتدر  ل

12/5Mm)  را در چاهک هر نمونه و کنترل مثبت ریخته

ی مخلدو   به خدوب شد و با کمک حرکت افقی و پیپت، 

یدراد   درجه سدانتی  91شد. سپس پلت چاهک در دمای 

ییری یردید. برای  دقیقه اندازه 9قرار داده شد و پس از 

 110 طدول مدوج  روش رندگ سدنهی، میدزان جدذب در     

رومتریدک بده   ییری شدد و بدرای روش فلو   نانومتر اندازه

 FLUinitialλex=535/λem=585 شرح زیر عمل یردید:

nm 
میکرو  20برای میزان فعالیت سوپراکسیددیسموتاز، 

ریختده شدد    2لیتر از محلول نمونه، در دو ظرف و بلنک 

 9و  8از بلندک   هر کددام میکرو لیتر آب به  20و مقدار 

 200ی مخلدو  شدد. بعددازآن، مقددار     به خدوب افزوده و 

افدزوده و   هدا  محلدول به هدر یدک از    WSTیتر از ل یکروم

یتددر از ل یکدرو م 20مخلدو  شدد. در مرحلده بعدد، مقددار      

 9و  2ی هدا  بالندک شده بافر، به هر یدک از   محلول رقیق
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یتر محلدول  ل یکروم 20اضافه و مخلو  شد. سپس مقدار 

نمونه اضافه و کامالً مخلدو  یردیدد    8آنزیم به بالنک 

بالفاصله بعدد از افدزودن آندزیم     یدسوپر اکس)ازآنهاکه 

 multiple channel pipetteشدود بهتراسدت از    یمد آزاد 

ها  استفاده کنید تا از تأخیر زمانی و غیر همزمانی واکنش

 91در دمدای   هدا  نمونهجلوییری شود(. در آخر ظروف 

دقیقده قددرار داده شددد،   20یدراد بدده مدددت   درجده سددانتی 

متر را قرائددت نددانو 410 طددول مددوجمیکددرو پلددت هددا در 

فعدددال )بدددر اسددداس درصدددد    SODیردیدددد و مقددددار  

 بازماندیی( با کمک فرمول زیر محاسبه کنید:
SOD Activity = 

 

 از یداکسد جهت سنهش میزان فعالیت آندزیم فندول   

با استفاده از  2001و همکاران در سال  Huangاز روش 

لیتدددر از پالسدددما در چاهدددک    یلدددیم 20ترتیدددب کددده  

 20روفتومتر بدده عنددوان یددک نموندده ناشددناخته و   اسددپکت

در چاهک دیگر به  Strewed//لیتر ماده ضد انعقاد  یلیم

 110دقیقده،   8قرار داده و پس از  Strewedعنوان شاهد 

به هر دو چاهک اضافه شد.  L-DOPAلیتر محلول  یلیم

ثانیده تدا    80ندانومتر، هدر   430میزان جذب در طول موج 

. هدر یدک واحدد فعالیدت آندزیم      ثانیه ثبدت یردیدد   820

در هددر دقیقدده در هددر    008/0معددادل تغییددر در جددذب   

 لیتر همولن  تعری  یردید. یلیم

  تجزیه و تحلیل آماری داده ها  

آزمدایش بدده صددورت طدرح کددامالً تصددادفی انهددام   

بددا آزمددون  هددا دادهیرفدت. در ابتدددا شددر  نرمددال بدودن   

ها به  یانسوارآماری اسمیرنوف کولمویراف و همگنی 

هدا از   تست شد. جهدت آندالیز داده   Levenیله آزمون وس

طرفده اسدتفاده شدد، سدپس      آزمون آنالیز واریدانس یدک  

در  آمدده  دسدت  بده هدای   دار در داده یمعند وجود تفداوت  

( بددده کمدددک پدددس آزمدددون ≥01/0Pسددد ح احتمدددال )

Dancan بدا   هدا  داده، بررسی شد. تهزیه و تحلیل آماری

ها از شددکلو بددرای رسددم  SPSS19 افددزار نددرماسددتفاده از 

 استفاده شد. Excel 2007 افزار نرم

 

 نتایج

 درصد بازماندگی

، میزان بقا در تیمار 2و  8 شکلو  8بر اساس جدول 

درصدد   800حاوی واکسن از ابتدا تدا انتهدای آزمدایش،    

درصدد   800تیمدار شداهد ایدن روندد      در مدورد بود؛ ولی 

ی اخدتالف  بده تقلیدل یافدت؛ ولد     21بازماندیی، در روز 

 نداشت. 8داری با تیمار  یمعن
 

 یدپا سف: نتایج حاصل از بررسی درصد بازماندیی میگوهای 2جدول 

 21 81 3 9 8 تیمار                    روز

T1 )800±0000 800±0000 800±0000 800±0000 800±0000 )واکسن 

T2 )31099±0011 800±0000 800±0000 800±0000 800±0000 )شاهد 

 (.>01/0Pدار بین تیمارهای مختل  آزمایشی است ) خ ای استاندارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنی±میانگین )
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 : مقایسه روند درصد بازماندیی و روند آن در تیمار آزمایشی شاهد و واکسن لکه سفید2و  8 شکل

 

 (THC)میزان هموسیت کل 

؛ هموسیت کل در 4و  9 شکلو  9جدول  بر اساس

داری بیشدتر از تیمدار شداهد بدوده      یمعند  طور به T1تیمار 

 (.>01/0Pاست )

 

10×): نتایج حاصل از بررسی تأثیر واکسن بیماری لکه سفید بر هموسیت کل 9جدول 
5
cell/ml)  یدپا سفمیگوهای 

 21 81 3 9 8 تیمار             روز

 )واکسن( 8تیمار 
b0001±92009 

b0061±92048 
b8004±13026 

b8060±63090 
b1031±811030 

 )شاهد( 2تیمار 
a0089±83019 

a0031±83013 
a0092±83081 

a0011±83062 
a0016±83000 

 (.>01/0Pدار بین تیمارهای مختل  آزمایشی است ) خ ای استاندارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنی±)میانگین   

 
 هموسیت کل و روند آن در تیمار آزمایشی شاهد و واکسن خصشا: مقایسه 4و  9 شکل

 (TPP)میزان پروتئین کل 

؛ پدروتئین کدل در   6و  1 شکلو  4جدول  بر اساس

داری، بیشدتر   یمعند  طور بهنسبت به تیمار شاهد  T1تیمار 

 (.>01/0Pبود )
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 یدپا سفمیگوهای  (mg/ml)ل : نتایج حاصل از بررسی تأثیر واکسن بیماری لکه سفید بر پروتئین ک4جدول 

 21 81 3 9 8 تیمار             روز

 )واکسن( 8تیمار 
b0081±43041 

b0064±43030 
b2002±62099 

b0039±19000 
b0044±19020 

 )شاهد( 2تیمار 
a0020±99010 

a2061±99031 
a0011±94091 

a8060±99020 
a2010±96080 

 (.>01/0Pدار بین تیمارهای مختل  آزمایشی است ) هر ستون نشانه وجود اختالف معنی خ ای استاندارد( *حروف متفاوت در±)میانگین  

 
 : مقایسه شاخص میزان پروتئین کل و روند آن در تیمار آزمایشی شاهد و واکسن6و  1 شکل

 (POD)میزان آنزیم پراکسیداز 

؛ آنزیم پروکسیداز 1و  1 شکلو  1جدول  بر اساس

داری،  یمعند  طدور  بده ر شداهد  نسبت به تیمدا  T1در تیمار 

 (.>01/0P)بیشتر بود 

 

nmol/min): نتایج حاصل از بررسی تأثیر واکسن بیماری لکه سفید بر آنزیم پروکسیداز 1جدول 
-1

ml
-1

 یدپا سفمیگوهای  (

 21 81 3 9 8 تیمار                  روز 

 )واکسن( 8تیمار 
b0000±6081 

b0004±6028 
b0002±6091 

b0003±6061 
b0001±1084 

 a0002±1030 )شاهد( 2تیمار 
a0028±1014 

a0021±1010 
a0042±1063 

a0091±1010 

 (.>01/0Pدار بین تیمارهای مختل  آزمایشی است ) خ ای استاندارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنی±)میانگین

 
 مار آزمایشی شاهد و واکسنآنزیم پروکسیداز و روند آن در تی شاخص: مقایسه 1و  1 شکل
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 (SOD)میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 

؛ آندددزیم 80و  3 شدددکلو  6جددددول  بدددر اسددداس 

داری،  یمعند  طدور  بده  T1سوپراکسیددیسموتاز در تیمدار  

 (.>01/0P) بیشتر بود

 

 یدپا سفمیگوهای  (Activity Uml-1): نتایج حاصل از بررسی تأثیر واکسن بیماری لکه سفید بر آنزیم سوپراکسیددیسموتاز 6جدول 

 21 81 3 9 8 تیمار            روز

 )واکسن( 8تیمار 
b80091±8463001 

b11082±8106061 
b804001±2010000 

b18032±2119099 
b11083±9066061 

 )شاهد( 2تیمار 
a2038±109031 

a92081±180000 
a81000±431000 

a28010±433010 
a1000±436000 

 .(>50/5P)دار بین تیمارهای مختل  آزمایشی است  ستاندارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنیخ ای ا±)میانگین 

 
 آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و روند آن در تیمار آزمایشی شاهد و واکسن شاخص: مقایسه 80و  3 شکل

 (PO) از یداکسمیزان آنزیم فنول 

آندزیم فندول    82و  88 شدکل و  1جددول   بر اسداس 

داری،  یمعن طور بهنسبت به شاهد  T1در تیمار  از یداکس

 .(>01/0P)بیشتر بود 

 

 یدپا سفمیگوهای  (U min-1ml-1) از یداکس: نتایج حاصل از بررسی تأثیر واکسن بیماری لکه سفید بر آنزیم فنول 1جدول 

 21 81 3 9 8 تیمار           روز

 )واکسن( 8تیمار 
b2080±481049 

b8019±429000 
b2038±418061 b2060±121099 

b80021±692061 

 )شاهد( 2تیمار 
a0013±916011 

a8019±930000 
a29032±918099 

a3064±914000 
a66029±483099 

 (>51/5P)دار بین تیمارهای مختل  آزمایشی است  خ ای استاندارد( *حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معنی±)میانگین 
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 و روند آن در تیمار آزمایشی شاهد و واکسن از یداکسفنول  آنزیم شاخص: مقایسه 82و  88 شکل

 

 بحث  

ویدروس   بر اسداس نتدایج حاصدله، میگوهدای تیمدار     

ید بدا اشدعه در مقایسده بدا     لکده سدف  یرفعال شده بیماری غ

از  (>01/0P)داری  طدور معندی   میگوهای تیمار شاهد، بده 

بده  ندیی بیشتری برخوردار است؛ زیرا بقا و درصد بازما

واکسیناسیون پسدت تروهدا و فعدال شددن سیسدتم       دنبال

ی پسددت تروهددادر  خددو نسددازایمنددی میگوهددا و مراکددز 

ینه بده  واکسد  یدر غی پست تروهدا واکسینه شده نسبت به 

دلیل افزایش تغذیده و صدرف اندرژی زیداد، بازمانددیی      

کدداران  و هم Witteveldtیافتدده اسددت.    یشافددزا  هددا  آن

عنوان نمودند که به دنبال واکسیناسیون میگوهدا   (2003)

-HISو  MBP-VP19هددای نوترکیددب  ینپددروتئتوسددط 

VP28     عالوه بر تأخیر در ابتال میگوها بده بیمداری یدک

کاهش محسوس در میزان تلفدات در مواجهده مهددد بدا     

ی کده ایدن اثدرات در    ا یونده  بهشود،  یمویروس مشاهده 

و یدا مخلدو     MBP-VP19سدط  تو شدده  ساختهواکسن 

MBP-VP19  وHIS-VP28   بیشددددددتر بددددددود؛ لددددددذا

لکده سدفید و    پوشدش دار هدای   ینپدروتئ واکسیناسیون با 

تواندد سدبب افدزایش بازمانددیی میگوهدا       یمد نوترکیب 

از  آمدده  دسدت  بده ییدکننده نتایج تأیردد؛ که این نتیهه، 

 باشد. یمم العه حاضر 

داشدته و   ها، نقش مهمدی در ایمندی میگدو    یتهموس

در یددردش خددون، یکددی از فاکتورهددای    هددا آنمیددزان 

باشددد؛ در تحقیددق  یمددکننددده در سددالمتی میگوهددا  یددینتع

میگوهای واکسینه شده در مقایسه با  THCحاضر، میزان 

داری باتتر بود؛ و ایدن افدزایش    یمعن طور بهتیمار شاهد 

هدای همولند     ممکن است ناشی از فعالیت باتی بافدت 

باشد. بر اساس یدزارش   شده ینهواکسوهای ساز در میگ

Chen and Cheng تغییدر در میدزان    2014در سالTPP 

، سن، جنس، وضعیت تغذیده و شدرایط محی دی    اندازه به

 بستگی دارد.

تدرین پارامترهدای    پروتئین کل پالسما یکدی از مهدم  

دفاعی در میگدو بدوده، زیدرا تعدداد زیدادی از الگوهدای       

ی هددا کننددده متصددلشددبیه  (PRRS)شناسددایی رسددپتورها 

ی هدا  کنندده  متصلساکارید یا  یپوپلیلپروتئین یرم منفی، 

یلوکددان، پددروتئین حدداوی تیواسددتر،  9و  8پروتئینددی بتددا 

پدددروتئین مدددرتبط بدددا فیبریندددوژن کددده در همولنددد  و   

هسددتند  TPPشدوند مددرتبط بددا   یمددهپاتوپدانکراس یافددت  

(Wang et al., 2012).  یدزان  رسدد افدزایش م   یمبه نظر

TPP  یر مثبت واکسن بوده کده  تأثدر همولن ، ناشی از

توانددد در محافظددت میگوهددا در مقابددل بددا بیمدداری     یمدد

WSSV باشند. مؤثر 
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دار فعالیدت آندزیم    یمعند در م العه حاضر، افدزایش  

؛ پراکسددیداز در تیمددار حدداوی واکسددن مشدداهده یردیددد 

فاکتور مؤثر دیگر موجدود در   (POD)آنزیم پراکسیداز 

ی رادیکدال آزاد  هدا  مولکدول شدت به  ما بوده که بهپالس

ارتبددا  داشددته و در زمددان فایوسددیتوز  (ROS)اکسددیژن 

ی دفداعی در برابدر ههدوم    هدا  واکدنش ترین  یکی از مهم

نقش بسیار مهمدی   POD .باشد یمهای خارجی  یکلپارت

در مسمومیت ناشی از اکسدیژن و دفداع ایمندی در میگدو     

ی پراکسددیدزم هددا اریانددلو  (Liu et al., 2000)دارد 

کاتاتز بوده  و POD های آزاد اکسیژن، کالحاوی رادی

از تغییدر مدواد    هدا  سدلول توانندد موجدب حفاظدت     که می

، آب غیددر سددمی و  H2O2هددا نظیددر   تغییردهنددده سددلول 

  .(Wang et al., 2012)های اکسیژن آزاد باشد  رادیکال

ی دفداعی و  هدا  واکدنش های مؤثر در  یمآنزاز دیگر 

سدیداز دیسدموتاز   سیستم ایمندی میگوهدا، آندزیم سوپراک   

(SOD )ی هدوازی و  هدا  بافتطور وسیعی در  بوده که به

آید؛ این آنزیم در بررسدی سدالمتی    یمی پدید هواز یرغ

در  SODییدرد. میدزان    یمد میگوها مدورد ارزیدابی قدرار    

نسبت به تیمار شاهد افدزایش   T1تحقیق حاضر در تیمار 

 (.>01/0P)داری نشان داد  یمعن

و  (2088)و همکددداران  Pachecoنتدددایج تحقیدددق   

Chang  بدا نتدایج حاصدل از تحقیدق      (2003)و همکاران

دهدد کده مصددرف    حاضدر همخدوانی داشدته و نشددان مدی    

هدای سیسدتم ایمنددی همیدون واکسدن، موجددب      محدرک 

 در میگوی ببری سیاه شده است.  SODافزایش 

که در این تحقیق مورد ارزیابی قدرار  آنزیم دیگری 

باشددد؛ سیسددتم  یمدد (PO)یداز اکسدد فنددلیرفددت، آنددزیم 

یکدی از اجدزا سیسدتم دفداعی      (proPO)یداز اکس پروفنل

در شناسدایی اجدزا    بداخخص باشد؛ این سیسدتم   یممیگو 

 غیرخودی نقش بسیار اساسی دارد 

(Van de Braak, 2002)  تدرین   . این آندزیم از مهدم

 proPOاست که در زمان فعال شدن سیسدتم   هایی یمآنز

ایهاد یردیده و نقش اساسدی در پروسده مالنیدزه شددن     

ی خدارجی دارد  هدا  پاتوژنناشی از مواجهه با ذرات و یا 

(Hernhdez-Lopez et al., 1996).      بدا توجده بده نتدایج

حاصل از این تحقیق، میزان فعالیت این آندزیم در تیمدار   

 است. شده یزارشر بات میگوهای واکسینه شده بسیا

Choi ( عنددوان نمودنددد کدده در 2088و همکدداران ،)

 یددرغمیگوهددای واکسددینه شددده در مقایسدده بددا میگوهددای 

ی از بدردار  نسدخه روزه در  80تدا   4ینه یدک تدأخیر   واکس

شود؛ لیکن واکسیناسیون میگوها  یمژنوم ویروس ایهاد 

های ترکیبی عالوه بر فعال نمودن سیسدتم   ینپروتئتوسط 

ایمنی میگوها مانع از ورود ویروس لکه سفید بده داخدل   

 ,.Rámos-Carreño et alسددلول نیددز خواهنددد شددد )

با توجه به نتایج م العه حاضر، میزان تلفدات در   (.2014

تیمار واکسینه شده توسدط ویدروس غیرفعدال شدده لکده      

تدوان   یمد سفید نسبت به تیمار یدروه شداهد کمتدر بدود؛     

تدوان بدا فعدال     یمد ت تروهدا  یفت که واکسیناسیون پس

نمودن سیستم ایمندی میگوهدا و ایهداد یدک پاسدخ شدبه       

به بیمداری ویروسدی لکده سدفید      ها آن ابتالایمنی مانع از 

 (.Huant et al., 2010)شود 

Witteveldt (، بدددا اسدددتفاده از  2003) و همکددداران

نسددبت بدده محافظددت از  VP 19 و VP28هددای  ینپددروتئ

نشدان دادندد بدا     نمودندد و قددام  بیمداری ا  در مقابلمیگو 

توجددده بددده اینکددده امکدددان اسدددتفاده از روش تزریقدددی   

یسدت؛ بهتدر اسدت از روش حمدام اسدتفاده      نیر پدذ  امکان

یردد. در یک بررسی در محیط طبیعدی از طریدق روش   

سازی، واکسیناسیون میگوی ببری سیاه بدا اسدتفاده    یخنث

ید و از نوکلئو کپسید میگو انهام یرد VP28از پروتئین 

ایددن پددروتئین توانسددت نقددش حفدداظتی خددوبی در برابددر  
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 Witteveldt et) ویروس لکه سفید در میگو داشته باشد

al., 2009)با استفاده از پدروتئین   . همینینVP19   فقدط

از طریق تزریقی موجب تحریک سیسدتم ایمندی شدده و    

باعث تقویت میگو در برابر ویروس لکده سدفید یردیدد    

(Witteveldt et al., 2009)    بررسدی صدورت یرفتده  .

سددازی  یخنثدد( بددر اسدداس 2080همکدداران ) yanتوسددط 

 VP19نسبت به تولیدد واکسدن نوترکیدب بدا اسدتفاده از      

اسدت. بددین منظدور     شدده  ساختهید لکه سفعلیه ویروس 

در سدلول   Sf21صورت  به VP19یک ق عه از پروتئین 

حشدددرات توسدددط سیسدددتم بددداکیلوویروس و توسدددط    

بانددد  6His-tagبددا هیسددتون  کننددده تصددلمهددای  ینپددروتئ

در  rVP19یه برعلیردید. سپس پلی کولونال آنتی سرم 

خریددوش تولیددد یددردی. مقدددار ثددابتی از ویددروس لکدده 

ی مختلد  انکوبده شدده و    هدا  غلظدت شده در  یقرقسفید 

روز از  3سپس به میگوی چیندی تزریدق یردیدد. بعدد از     

ها یزارش % تلفات در میگو800ی شاهد ها نمونهتزریق 

شدده   یدق تزری انکوبده  هدا  سدرم یردید. میگوهای کده بدا   

 هددا آن% تلفددات در 11میددزان  روزبدده 81بودنددد بعددد از  

 8یگوهددایی کدده بدده ترتیددب بددا دوزهددای ممشدداهده شددد. 

شدده   یدق تزریتدر  ل یکدرو م 80و  یتدر ل یکروم 1یتر، ل یکروم

روز  81% بعددد از 6/26% و 40، %6/66بودنددد بدده ترتیددب 

کندد کده افدزایش میدزان      یم. این نتایج بیان تلفات دادند

شود.  یمیر در میگوها وم مرگآنتی سرم موجب کاهش 

 VP26همکاران بدا اسدتفاده از    و yeh نیز  2001در سال 

در میگوها علیه ویروس لکده سدفید    اند توانسته VP28 و

 ایمنی ایهاد نمایند.

نتایج این تحقیق نشان داد میگوهدای واکسدینه شدده    

ینه )تیمددار شدداهد(، سیسددتم ایمنددی واکسدد یددرغه نسددبت بدد

تر و کاراتری دارند و سدبب افدزایش بازمانددیی و     یقو

تدوان بدا    یمد شده است؛ بنابراین  ها آنفاکتورهای ایمنی 

اطمینان  خاطر در مراکز تکثیر از این واکسن بده منظدور   

  افزایش س ح ایمنی زایی میگوها استفاده کرد.

 

 سپاسگزاری

دانیم که از زحمدات تمدام   خود تزم میدر اینها بر 

کسددانی کدده مددا را در انهددام ایددن تحقیددق یدداری نمودنددد  

 سپاسگزاری نماییم.
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علفخوار  کپور ماهی روده هیستومتریک مشخصات
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 229 -290،(2)1 جانوری، زیست یطمح پژوهشی
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