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"مقاله پژوهشی"
مقایسه تاثیر ادجوانت مونتاناید ( )Montanide™ ISA 763 AVGو عصاره
شیرین بیان ( )Glycyrrhiza glabraبر شاخصهای رشد و بازماندگی ماهی قزل
الکتوکوکوزیس
الدن ظاهری عبدهوند ،1مهدی سلطانی* ،2شفیق

شفیعی3

 .0گروه شیالت ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 . 3گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
تاریخ دریافت0311/0/03 :

تاریخ پذیرش0311/1/23 :

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

آالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissواکسینه شده با واکسن

چکیده
هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر ادجوانت مونتاناید ( )Montanide™ ISA 763 AVGو عصاره شیرین بیان ()Glycyrrhiza glabra
بر شاخصهای رشد و میزان بازماندگی ماهی قزلآالی رنگینکمان واکسینه شده با واکسن الکتوکوکوزیس بود .به این منظور ماهیان
واکسن همراه با عصاره شیرین بیان تقسیم شدند .هر تیمار حاوی  01قطعه ماهی در  3تکرار در  02مخزن  0111لیتری در یک سیستم پرورش
مدار بسته طراحی شد .پس از سازگاری با شرایط جدید ابتدا ماهیان برای  20ساعت قطع غذا و پس از بیهوشی با اسانس گل میخک به روش
داخل صفاقی واکسن یا واکسن حاوی کمک ایمنی و عصاره گیاهی دریافت نمودند .سپس ماهیان برای  8هفته مورد تغذیه قرار گرفتند .در
پایان دوره با ایجاد بیهوشی و بیومتری شاخص های رشد مورد آنالیز قرار گرفت و میزان بقا نیز تعیین شد .نتایج نشان داد که بیشترین افزایش
وزن ،نرخ رشد ویژه ،رشد روزانه ،نسبت کارایی تبدیل غذا ،پروتئین ،چربی و کاهش ضریب تبدیل غذا بهترتیب در تیمارهای واکسن حاوی
مونتاناید ،واکسن حاوی عصاره و واکسن بهدست آمد ( .)P>1/10همچنین باالترین میزان درصد بازماندگی در گروه واکسن حاوی ادجوانت
مونتاناید ( 10/00±3/33درصد) و کمترین میزان هم در گروه شاهد ( 21±2درصد) بود .نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن ادجوانت
مونتاناید و عصاره شیرین متعاقب استفاده از واکسن الکتوکوکوزیس موجب بهبود برخی از شاخصهای رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن اولیه  12±3گرم در چهار تیمار آزمایشی شامل شاهد ،واکسن ،واکسن همراه با کمک ایمنی مونتاناید و

گردید.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،واکسن الکتوکوکوزیس ،مونتاناید ،عصاره شیرین بیان ،رشد
] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71
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مقدمه

پیرامون اثرات ادجوانتهای مختلف از جمله مواد

رنگینکمان بوده که هر ساله خسارات زیادی به این

 Montanide™ ISA 763 AVGیک ادجوانت تجاری

صنعت وارد مینماید ( .)Vendrell et al., 2006در

سنتتیک )شرکت  Seppicفرانسه( بوده که حاوی

ایران نیز این بیماری طی دهههای گذشته موجب

مخلوطی از مانیتول و اسید اولئیک خالص است و

خسارت فراوانی به مزارع قزلآالی کشور گردیده

همراه با یک امولسیفایر دارویی بهصورت قابل تزریق

است ( .)Soltani et al., 2008یکی از موضوعات

دردسترس است ( .)Tepparin et al., 2018مطالعه اثر

مطرح در ارتباط با واکسنها ،موضوع تأثیر

ادجوانت مونتاناید  )ISA 763 AVGدر غلظتهای

ادجوانتهای همراه واکسن بر شاخصهای رشد است

مختلف همراه با واکسن استرپتوکوکوزیس در ماهی

( .)Valdez et al., 2014به عبارت دیگر گاهی یک

تیالپیا نیل ( )Oreochromis niloticusنشان داد که

ماده کمک ایمنی موجب بهبود کارایی (افزایش بقا در

استفاده از آن در مقادیر  21و  01درصد باعث افزایش

مواجهه با عامل بیماریزا) یک واکسن میشود ،اما

مقاومت ماهیان به استرپتوکوکوزیس نسبت به کنترل

ممکن است بر شاخصهای رشد بی تأثیر یا حتی اثر

شد ( Xu .)Tepparin et al., 2018و همکاران ()2101

منفی داشته باشد .به همین دلیل تحقیقات بالینی مانند

کارایی واکسن ویبریو هاروی همراه این کمک ایمنی

بررسی شاخصهای رشد مرتبط با یک ادجوانت از

در کفشک ماهی  Scophthalmus maximusرا بررسی

اهمیت باالیی برخوردار است .نتایج تحقیقات سالهای

و نشان داد که درصد زندهمانی نسبی باالیی (بیش از

اخیر نشان داده که ترکیب واکسیناسیون و محرکهای

 )٪10در ماهیان مشاهده شد .نتایج مشابهی توسط

ایمنی در کنار هم میتواند توانایی واکسن را در رابطه با

 Soltaniو همکاران ( )2100با استفاده از ادجوانت

پیشگیری از ابتال به بیماریها در ماهیان افزایش دهد

مونتاناید به روش تزریقی مشاهده شد.

گیاهی عالوه بر افزایش راندمان رشد ماهیان و کاهش

یکی از مهمترین گیاهان دارویی بومی ایران است که

زمان دوره پرورش موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی

به میزان قابل توجهی از آن سالیانه صادر میشود

و در نتیجه باعث افزایش مقاومت ماهی در برابر عوامل

(خاناحمدی و همکاران .)0312 ،این گیاه کاربردهای

بیماریزا و افزایش میزان ماندگاری آنها میشوند

درمانی مختلفی داشته و از ریشه آن در طب سنتی به

(Alishahi et al., 2011; Soltani et al., 2018

طور عمده برای درمان زخم معده استفاده میشود

; .)Austin et al., 2012بهعالوه فاکتورهای متعددی

( .)Kumar et al., 2018ترکیبات فعال این گیاه شامل

در انتخاب یک ادجوانت تأثیر گذار است که میتوان

ساپونین ها ،فالونوئیدها و ایزوفالونوئیدها ،کومارین ها،

به گونه حیوان ،نوع آنتی ژن و مسیر ایمن سازی اشاره

استیل بنوئیدها و سایر ترکیبات مانند اسیدهای چرب،

نمود .به همین دلیل طی سالهای اخیر مطالعات وسیعی

فتولها ،اسپاراژین ،گلوکز ،ساکارز و استرون میباشند.

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

( .)Soltani et al., 2018استفاده از محرکهای ایمنی

گیاه شیرینبیان با نام علمی Glycyrrhiza glabra

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

باکتریایی در آزاد ماهیان پرورشی بهویژه قزلآالی

2018؛ .)Tafalla et al., 2013محرک ایمنی مونتاناید

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

الکتوکوکوس گارویه یکی از بیماریهای مهم

مؤثره گیاهان دارویی انجام شده است ( Soltani et al.,
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ساپونینها) ( glabridinجزء ایزوفالونوئیدها) و

دامپزشکی خریداری و به آزمایشگاه دانشگاه شهرکرد

( Isoliquiritigeninجزء فالونوئیدها) استAsl and ( .

(سیستم پرورش مدار بسته کامالً ایزوله در دانشکده

 .)Hosseinzadeh., 2008گالبریدین موجود در شیرین

دامپزشکی) انتقال داده شد .ماهیان پس از انتقال 20

بیان دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی

ساعت قطع غذا و بعد از آن طی دو هفته جهت

میباشد ( .)Tamir et al., 2000با توجه به اینکه تا

آداپتاسیون با محیط پرورش جدید نگهداری و با

کنون مطالعهای بر روی عصاره شیرین بیان به عنوان

خوراک تجاری اکسترود فرادانه (شهرکرد ،ایران)

کمک ایمنی همراه با واکسن روی رشد ماهی انجام

تغذیه شدند ( .)Mohseni et al., 2014ماهیان در چهار

نشده است؛ لذا هدف از این تحقیق ارزیابی اثر احتمالی

تیمار آزمایشی شاهد ،واکسن ،واکسن همراه با کمک

مونتاناید به عنوان یک کمک ایمنی سنتتیک و مقایسه

ایمنی مونتاناید و واکسن همراه با عصاره شیرین بیان و

آن با عصاره شیرین بیان بر برخی شاخصهای رشد

 3تکرار برای مدت  00روز در  02مخزن  0111لیتری

ماهی قزلآالی رنگینکمان است.

نگهداری و بهصورت تزریق داخل صفاقی مورد تغذیه
قرار گرفتند ( .)Shafiei et al., 2018غذا دهی متناسب

مواد و روشها

با سایز ماهی و دمای آب برای ماهیان سردابی بر اساس

این بررسی در پاییز سال  0318در دانشکده
دامپزشکی دانشگاه شهرکرد واقع در استان چهارمحال و

درصد وزن بدن استفاده شد(.)NRC, 1993
فرموالسیون جیره مصرفی در جدول  0آمده است.

میانگین وزنی  12±3گرم سالم از یکی از مزارع استان
جدول  :0میانگین ترکیبات تقریبی خوراک مورد استفاده در طول آزمایش
مقدار (درصد در وزن خشک)

پروتئین

38

چربی

00

فیبر

3

خاکستر

1

رطوبت

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

بختیاری انجام گرفت .ماهیان قزلآالی رنگینکمان با

ترکیب

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

اصلیترین مواد مؤثر آن ( glycyrrhizinic acidجزء

چهار محال و بختیاری واجد پروانه بهداشتی از سازمان

8
] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71
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مواد کمک ایمنی

واکسن مورد استفاده در این مطالعه بر اساس روش بیان

ادجوانت مونتاناید Montanide™ ISA 763 AVG

شده توسط  Soltaniو همکاران ( )2100و Zahrei-

 Effective materialsاز نمایندگی شرکت Seppic

 Abdevandو همکاران ) (2021تهیه و مورد استفاده

عصاره گیاه شیرین بیان

الکتوکوکوس گارویه (جدا سازی شده از ماهیان قزل

برای تهیه عصاره الکلی گیاه شیرین بیان ،ابتدا
ریشههای بریده و خشک گیاه کامالً شسته و خشک
شده و توسط آسیاب تبدیل به پودر شد ،سپس آن را
در الکل با خلوص باال ( 0گرم پودر به ازای یک لیتر

االی بیمار) در دمای  31درجه سانتیگراد در محیط
تریپتیک سویا براث استفاده شدکه پس از غیر فعال
سازی سلول ها و فرموالسیون مورد استفاده قرار گرفت.
واکسیناسیون ماهیان

یه همزن شیشهای هم زده شد .پس از  12ساعت عصاره

انجام شد؛ به طوری که ابتدا ماهیان برای  20ساعت قطع

حاصل با کاغذ واتمن شماره  0صاف شد .در ادامه

غذا شده سپس و با استفاده از اسانس گل میخک

حالل (اتانول) به کمک دستگاه تقطیر در خالء دوار با

بیهوش و به هر ماهی میزان  1/2میلی لیتر تزریق شد.

دور  11دور در دقیقه و درجه حرارت  01درجه سانتی

پروتکل مقادیر تزریقی در جدول  2آمده است .قبل از

گراد انجام شد و تا زمان مصرف در یخچال نگهداری

تزریق مقادیر مورد نیاز از هر یک از واکسن و کمک

تلغیظ شد (.)Gupta et al., 2008

ایمنیها با نسبت بیان شده مخلوط و سپس تزریق
میگردید.

واکسن مورد استفاده

جدول  :2گروههای آزمایشی دریافت کننده واکسن بصورت تزریق داخل صفاقی
گروه آزمایشی
کنترل
واکسن به تنهایی
واکسن حاوی کمک ایمنی مونتاناید

 1/2میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل
 1/2میلیلیتر واکسن
 1/ 2میلیلیترواکسن  1/0 +میلیلیتر مونتاناید
 1/2میلیلیتر واکسن  1/0 +میلیلیتر عصاره شیرین بیان

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

واکسن حاوی عصاره شیرین بیان

غلظت به ازای هر ماهی

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

الکل مطلق) در یخچال خیسانده و هر  8ساعت توسط

عملیات واکسیناسیون به روش تزریق داخل صفاقی

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

فرانسه ( )Paris, Franceدر ایران تهیه شد.

قرار گرفت .بطور خالصه از کشت  08ساعته
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فاکتورهای رشد طبق فرمولهای ارائه شده اندازهگیری

ماهیان  8هفته پس از تزریق قطع غذا و بیهوش شده و

شد (.)Turker and Yıldırım, 2011

سپس توسط ترازو (دقت  1/0گرم) بیومتری شدند و

( ×011وزن اولیه  /وزن اولیه -وزن نهایی) = ) (%افزایش وزن بدن
طول دوره پرورش(روز)  /وزن اولیه -وزن نهایی) =نرخ رشد ویژه
 × 011افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای مصرف شده= ضریب تبدیل غذایی
تعداد اولیه /تعداد نهایی -تعداد اولیه = درصد بازماندگی
ضریب تبدیل غذایی =011/نسبت کارایی غذا
گرم پروتئین خورده شده (گرم)  /وزن بهدستآمده (گرم) = نسبت کارایی پروتئین
چربی خورده شده (گرم)  /وزن بهدستآمده (گرم) = نسبت کارایی چربی

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

وزن اولیه -وزن نهایی= افزایش وزن بدن

اکسیژن محلول در آب با دستگاه اکسیژن متر دیجیتال
برای اطمینان از نرمال بودن دادهها ابتدا آزمون

حرارتبرابر 02درجه سانتی گراد ،اکسیژن محلول  8.0میلی گرم

 Shapiro wilkانجام شد و جهت تجزیه و تحلیل

در لیتر و برابر  pHبا 1 ±1.0بود.

توسط نرم افزار  SPSSنسخه  22استفاده شد .برای

فاکتورهای رشد و بازماندگی

دادهها از روش آنالیز واریانس یک طرفه ()ANOVA
بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین دادههای آزمایشی
( ،)SD ± Meanاز آزمون چند دامنهای دانکن و توکی
استفاده شد .در تمام بررسیها سطح معنیدار آزمونها
 p>1/10در نظر گرفته شد .همچنین ترسیم نمودارها در
فضای نرم افزار  Excelنسخه  2103انجام گرفت.
شرایط کیفی آب
میانگین دما توسط دماسنج به صورت روزانه ثبت
گردید ،میزان  pHتوسط دستگاه  pHمتر دیجیتال و

کننده مواد مختلف در ماهیان قزلآالی رنگینکمان اثر
معنیداری را در شاخصهای رشد از جمله وزننهایی
بدن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و درصد
زندهمانی داشت ( .)P>1/10شکل  0نتایج وزن بدن
حاصل از معنیدار بودن تغییرات وزن نهایی در ماهیان
قزلآالی رنگینکمان ناشی از تزریق واکسن ،مونتاناید
و عصاره گیاهی به ماهیان را نشان داد (.)P>1/10
بیشترین وزن نهایی بدن مربوط به تیمارهای واکسن

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

نتایج

تزریق داخل صفاقی گروههای آزمایشی دریافت

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

تجزیه و تحلیل آماری

هر دو هفته یک بار اندازه گیری شد .که شامل درجه
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حاوی ادجوانت مونتاناید و واکسن حاوی عصاره

کمترین وزن نهایی مربوط به تیمار شاهد

گیاهی ( 012/11±2/01و  011/01±3/21گرم) بود و

( 10/03±0/21گرم) بود.

نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه

مونتاناید و واکسن حاوی عصاره گیاهی (1/01±1/11

میانگین نرخ رشد ویژه ) (SGRتیمارهای مختلف

و  )1/00±1/10و کمترین در تیمار شاهد

بیانگر تفاوت معناداری میان تیمارها بود ( .)P>1/10به-

( )1/00±1/18مشاهده شد (شکل .)P>1/10( )2

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

شکل  .2مقایسه میزان نرخ رشد ویژه میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

طوریکه بیشترین میزان در واکسن حاوی ادجوانت

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03
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غذایی نیز بیانگر وجود اختالف معناداری میان

واکسن حاوی عصاره گیاهی ( 0/03±1/10و

تیمارهای مختلف بود ( .)P>1/10طی این زیست

 )0/00±1/18دیده شد .همچنین تیمارهای واکسن

سنجی تیمار شاهد بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی

حاوی ادجوانت مونتاناید و واکسن حاوی عصاره

را داشت ( )0/31±1/11و کمترین میزان ضریب تبدیل

گیاهی اختالف معنی داری مشاهده نشد.

بیشترین افزایش وزن بدن مربوط به تیمارهای واکسن
حاوی ادجوانت مونتاناید و واکسن حاوی عصاره
گیاهی ( 30/81±2/11و  31/21±2/03گرم) بود و
کمترین افزایش وزن مربوط به تیمار شاهد
( 20/33±0/01گرم) بود .بطوریکه افزایش وزن بدن
تفاوت معنیداری را در ماهیان قزلآالی رنگینکمان

ناشی از تزریق واکسن ،مونتاناید و عصاره گیاهی به
ماهیان را نشان داد (شکل .)P>1/10( )0

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

شکل  .3نمودار مقایسه میزان ضریب تبدیل غذایی میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

بررسی انجام شده در رابطه با میزان ضریب تبدیل

غذایی در تیمارهای واکسن حاوی ادجوانت مونتاناید و

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71
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بیشترین درصد افزایش وزن بدن مربوط به تیمارهای
واکسن حاوی ادجوانت مونتاناید و واکسن حاوی

کمترین درصد افزایش وزن مربوط به تیمار شاهد
( 1/00±1/18گرم) بود (شکل .)P>1/10( )0

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

شکل  .0مقایسه میزان افزایش وزن بدن میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

عصاره گیاهی ( 1/01±1/11و  1/00±1/10گرم) بود و

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

نتایج میزان درصد بقاء و بازماندگی در پایان هفته

معنیدار بین گروههای آزمایش برخوردار بود به گونه

هشتم مطالعه در شکل  0آمده است .بر اساس این نتایج

که بیشترین درصد بقاء در گروه واکسن حاوی

درصد بقاء و بازماندگی بین گروهها از اختالف آماری

ادجوانت مونتاناید ( 10/00±3/33درصد) برآورد شد و

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

شکل  .0مقایسه میزان رشد روزانه میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش
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کمترین میزان هم در گروه شاهد ( 21±2درصد)

و واکسن حاوی عصاره گیاهی تفاوت معناداری

برآورد شد ( .)P>1/10همچنین بین گروههای واکسن

مشاهده نگردید (شکل .)0

براساس نتایج حاصله نسبت کارایی غذا نشان از معنی
دار بودن در ماهیان قزلآالی رنگینکمان ناشی از

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

شکل  .0درصد بازماندگی میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

و  )81/12±1/10بود و کمترین مربوط به تیمار شاهد
( )10/12±1/11بود (شکل .)1

نشان داد ( .)P>1/10بهطوریکه باالترین میزان نسبت
کارایی غذا مربوط به تیمارهای واکسن حاوی ادجوانت
مونتاناید و واکسن حاوی عصاره گیاهی (88/01±1/13

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

شکل  .1نسبت کارایی غذا میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

تزریق واکسن ،مونتاناید و عصاره گیاهی به ماهیان را
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طبق شکل  8نتایج نسبت کارایی پروتئین نشان از

کارایی پروتئین مربوط به تیمارهای واکسن حاوی

معنی دار بودن در ماهیان قزلآالی رنگینکمان ناشی از

ادجوانت مونتاناید و واکسن حاوی عصاره گیاهی

تزریق واکسن ،مونتاناید و عصاره گیاهی به ماهیان را

( 1/83±1/11و  )1/11±1/10بود و کمترین مربوط به

نشان داد ( .)P>1/10بهطوریکه باالترین میزان نسبت

تیمار

()1/00±1/00

شاهد

a

)(PERنسبت کارایی پروتئین

واکسن حاوی عصاره گیاهی

واکسن حاوی مونتاناید

واکسن

c

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

a

b

0.11
1.11
1.81
1.11
1.01
1.01
1.01
1.31
1.21
1.01
1.11

بود.

شاهد

نتایج نشان داد که نسبت کارایی چربی اختالف معنی

چربی مربوط به تیمارهای واکسن حاوی ادجوانت

داری در ماهیان قزل آالی رنگینکمان ناشی از تزریق

مونتاناید و واکسن حاوی عصاره گیاهی (2/21±1/21

واکسن ،مونتاناید و عصاره گیاهی به ماهیان داشت

و  )2/00±1/08بود و کمترین مربوط به تیمار شاهد

( .)P>1/10بهطوریکه باالترین میزان نسبت کارایی

( )0/81±1/32بود (شکل .)1

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

شکل  .1نسبت کارایی چربی میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

شکل  .8نسبت کارایی پروتئین میان تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش
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واکسن

استرپتوکوکوزیس

در

ماهی

زینتی

را به صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی ایران وارد

تأثیر تجویز واکسن الکتوکوکوس با ادجوانتهای

نموده است (کرمی و همکاران .)0310 ،به علت تلفات

مذکور بر روی رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان نشان

شدید ناشی از این بیماری استفاده از واکسن علیه این

داد که تیمار واکسن حاوی ادجوانت مونتاناید و عصاره

بیماری آغاز و توسعه داده شد که اثرات مثبتی بر

گیاهی تأثیر بهتری نسبت به استفاده تنهایی از واکسن

کاهش این بیماری داشته است ( Bachrach et al.,

الکتوکوکوس بر عوامل رشد و بازماندگی ماهی داشته

 )2001و امروزه جهت پیشگیری از بروز این بیماری در

است .نتایج نشان دادند که بیشترین میزان رشد و

صنعت آبزی پروری بهطور گسترده استفاده میشود

کمترین ضریب تبدیل غذایی به طور معناداری مربوط

(فقانی و آذری تاکامی .)0388 ،امروزه پیشگیری از

به تیمار واکسن حاوی ادجوانت مونتاناید و عصاره

بروز بیماری های با اهمیت اقتصادی در ماهیان به روش

گیاهی بود .نتایج این تحقیق با پژوهش  Xuو همکاران

واکسیناسیون و نیز استفاده از مواد محرک ایمنی برای

( )2101در زمینه کارایی واکسن Vibrio harveyi

ارتقاء ایمنی و بهبود فاکتورهای رشد از اهمیت خاصی

حاوی کمک ایمنی تجاری Montanide™ ISA 763

برخوردار شده است .به طوری که استفاده از مواد

 AVGدر کفشک ماهی ،مطالعه  Russoو همکاران

محرک ایمنی در جیره غذایی ماهیان به امری رایج

( )2110در ارتباط با تاثیر کمک ایمنی سنتتیک

تبدیل شده است .بسته به گونه ماهی ،سن ماهی ،شرایط

ماکروگارد

بر افزایش

کارایی واکسن ضد

کیفیت آب و ویژگی های محرک ایمنی مورد استفاده

استرپتوکوکوس

اینیایی

زینتی

نتایج حاصله می تواند کامال متغیر باشد .از عوامل موثر

( )Epalzeorhynchos bicolorو مطالعه سلطانی و

دیگر در افزایش میزان اثربخشی یک واکسن می توان

همکاران ( )0310در زمینه تأثیر محرک ایمنی سنتتیک

به استفاده از ادجوانت ها به همراه واکسن اشاره کرد.

ماکروگاد بر واکسن الکتوکوکوزیس دربچه ماهی قزل

برای مثال  Shafieiو همکاران ( )2108اثر کمک ایمنی

آالی رنگین کمان مطابقت دارد .بنابراین نتایج این

( G2عصاره طحال گاومیش) را در ماهی قزل آالی

مطالعه نشان می دهد که استفاده خوراکی مواد محرک

رنگین کمان رنگین کمان واکسینه شده با واکسن

ایمنی نه تنها در طول دوره پرورش مفید است؛ بلکه در

یرسینیوزیس بررسی و افزایش بقاء ماهیهای واکسینه

ماهیان واکسینه موجب ارتقاء کارآیی واکسنها نیز می

شده با واکسن حاوی کمک ایمنی  G2و عدم تأثیر

شود.

در

ماهی

منفی آن بر رشد ماهیان را نشان دادند .بهعالوه در

 Fodeyو همکاران ( )2118اثر سه ادجوانت

مطالعه  Russoو همکاران ( )2110کمک ایمنی

 Gerbu LQ 3000 ،Montanide ISA 50Vو فرم

ماکروگارد موجب بهبود رشد و افزایش کارایی

کامل  Freundبر تولید آنتی بادی پلی کلنال در

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

که همهگیری باالی آن خسارات اقتصادی قابل توجهی

محسوب می شود .نتایج حاصل از این مطالعه در مورد

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

عفونی باکتریایی در ماهی قزلآالی رنگین کمان بوده

عنوان یکی از فاکتورهای سنجش سالمت ماهی

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

بیماری الکتوکوکوزیس از جمله بیماریهای

 Epalzeorhynchos bicolorشد .از طرفی رشد به
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تحقیق نشان داد که میزان تیتر آنتی بادی در هر دو

مونتاناید در واکسن ها از قبیل واکسن یرسینیوزیس

تیمار Montanideو  Freundبا گذشت زمان به بیشترین

( )Jang et al., 2011( ،)Soltani et al., 2014از

میزان خود رسیده است؛ حال آنکه که در بین این دو

طریق بهبود ایمنی پاسخ ایمنی پاسخ ایمنی سلولی و

تیمار مونتاناید تیتر آنتی بادی باالتری داشته است .در

همورال موجب افزایش شاخصهای ایمنی ماهیان

ضمن این محقق نشان داد ادجوانت مونتاناید عوارض

(لیزوزیم ،کمپلمان و تیتر آنتی بادی سرم) دریافت

جانبی کمتری نسبت به  Freundدارد .بهطوری که

کننده گردیده و میزان ایمنی و مقاومت ماهیان و در

مونتاناید در هیچ یک از تیمارها عوارض موضعی ایجاد

برابر عوامل پاتوژن افزایش یافته است .بنا براین بهبود

نکرد؛ در صورتی که دو ادجوانت دیگر باعث ایجاد

سیستم ایمنی موجب کاهش استرس و ارتقا شرایط

تورم و التهاب قابل توجه در موضع شدند.

هضم و جذب غذا و در نهایت بهبود شاخصهای رشد

 Raveloو همکاران ( )2006تحقیقی مبنی بر مقایسه

ماهیان را فراهم مینماید.

اثرات ادجوانتهای مختلف بر کارایی واکسن ضد

به طورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که افزودن

الکتوکوکوزیس در ماهی قزل آالی رنگین کمان

ادجوانت (کمک ایمنی سنتتیک تجاری مونتاناید

انجام دادند .آنها چهار هفته پس از ایمن سازی درصد

 Montanide™ ISA 763 AVGو عصاره شیرین بیان)

بقا نسبی  80/0را برای واکسن حاوی ادجوانت

به واکسن الکتوکوکوزیس در ماهی قزلآالی

MONTANIDTM ISA 763 VGو درصد بقا نسبی

رنگینکمان تأثیر بهسزایی برشاخصهای رشد و

میزان درصد بقاء نسبی طی یک دوره  01هفته پس از
واکسیناسیون در تیمار واکسن+مونتاناید برابر ٪10/00

سپاسگزاری

بوده که بیانگر کارایی این واکسن به روش تزریق می

در اینجا بر خود الزم میدانیم که از زحماات تماام

باشد .بررسی روند بقا نشان داد که با گذشت زمان بر

کسااانی کااه مااا را در انجااام ایاان تحقیااق یاااری نمودنااد

میزان بقا و در نتیجه کارایی واکسن تا 01هفته پس از

سپاسگزاری نماییم.

واکسیناسیون افزوده گردیده است که این امر خود به
عنوان یکی از مزیت های یک واکسن با کارایی
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] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.71

مطلوب محسوب می شود .از جمله دالیل احتمالی این

 .0خاناحمدی ،م ،.نقدیبادی ،ح ،.آخوندزاده بستی،

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.7.8

82.6را برای واکسن بدون ادجوانت گزارش کردند.

بازماندگی خواهد داشت.

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

دامپزشکی را با یکدیگر مقایسه کردند .نتایج این
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