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Lactococus(ي استرپتوکوکوزیس ي تأثیر واکسن دوگانهمقایسه garvie  و
Streptococcus iniae (هاي رشد و ایمنی ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص
Oncorhynchus(کمان آالي رنگینماهی قزل mykiss(

5مریم دادار و *4، تکاور محمدیان3، محمدرضا تابنده2، مهرزاد مصباح1حسین خاج

22/10/95: تاریخ پذیرش18/1/95:  تاریخ دریافت

چکیده
)Oncorhynchus mykis(کمانآالي رنگینویژه قزله بپروري مهم صنعت آبزي يماریبالکتوکوکوزیس / استرپتوکوکوزیس

 )Streptococcus iniaeو  Lactococus garvie(ي استرپتوکوکوزیسي تأثیر واکسن دوگانهتحقیق مقایسههدف از این . باشدیم
شامل فعالیت کمپلمان،  هاي ایمنیپاسخبرخی بر  )AquaVacساخت شرکت (خارجیو واکسن  )ساخت جهاد دانشگاهی(ایرانی 

و )باکتریایی به روش میکروآگلوتیناسیون(باديتیتر آنتی،)NBTاحیاء (انفجار تنفسی  ،کشیقدرت باکتريمیزان لیزوزیم سرم، 
شامل وزن  رشدعملکرد همچنینودرصد هماتوکریتو سفید هايگلبولشمارش کلی و تفریقیشامل خونیهايشاخصبرخی
پروتئین، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی، میزان کارآیی درصد افزایش وزن بدن، میزان رشد ویژه،ایانی،پوزناولیه،

براي انجام این .بودکمان آالي رنگینقزلماهیدر و در پایان انجام چالش باکتریایی و تعیین درصد بقا نسبیفاکتور وضعیت
 و شاهد تقسیم و واکسن ایرانی،واکسن خارجیتیمارسه گرم در  26±3کمان با وزن آالي رنگینقطعه ماهی قزل 630تعداد  مطالعه

-نشاننتایج حاصله .گیري انجام شدنمونهروز پس از واکسیناسیون 60و  45، 30، 14در روزهاي صفر، روزه و  60يطی یک دوره
 14از روز  شاهدواکسینه نسبت به گروه آالي قزلماهیان درگیري شده اندازههاي ایمنیو پاسخ هاي خونیافزایش شاخص يدهنده

نشان داد که  همچنین نتایج این مطالعه. بودتر از دو گروه دیگر در گروه واکسن خارجی بیش هاآن باشد که مقدارمیآزمایش 60تا 
.داشته استشاهدو گروه واکسن خارجی گروه به نسبتکمانآالي رنگینبر عملکرد رشد ماهی قزل واکسن ایرانی تأثیر بهتري

با توجه . تر بودکم شاهدنشان داد که تلفات در تیمارهاي واکسن ایرانی و خارجی نسبت به گروه چالش باکتریایی نتایج مربوط به 
هاي سالمت ماهی داشته ثیر مثبتی روي شاخصأتوانسته است ت با واکسن خارجی و داخلی به نتایج کلی این مطالعه، واکسیناسیون

.باشد

کمانآالي رنگین، قزلرشد و ایمنیهاي واکسن، استرپتوکوکوزیس، شاخص: کلمات کلیدي

مقدمه
هاي ترین گونهکمان یکی از مهمآالي رنگینامروزه قزل.1

. شوداقتصادي است که در جهان پرورش داده می
شود شامل هایی که سبب برتري این ماهی میمشخصه

سازگاري با تراکم باال در شرایط پرورشی، مقاومت در 

ي دامپزشکی، دانشگاه شهیددانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت آبزیان، دانشکده 1
دانشگاه شهید چمران اهوازي دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده استاد2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم پایه، دانشکده 3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده *4
سازي رازي، سازمان تحقیقات،  موسسه تحقیقات واکسن و سرماستادیار بخش بروسلوز، 5

 يبرابر شرایط نامطلوب محیطی، سازگاري خوب با تغذیه
 ,.Faghani et al(د باشدستی و داشتن افزایش رشد باال می

آالي رنگین کمان براي تولید قزل افزایش نیاز.)2008
افزایش  با.منتج به پرورش متراکم ماهیان گردیده است

چمران اهواز

E-mail: Takavar_m2002@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
کشاورزي، کرجو ترویجآموزش
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هاي باکتریایی، ویروسی و انگلی نیز ، شیوع بیماريتراکم
Woo and Bruno(تر شده است معمول در ایران . )2011

پروري رشد مناسبی را صنعت آبزي ،اخیر يطی دو دهه
ها و مشکالت سفانه بروز برخی بیماريأداشته است، اما مت

بهداشتی از جمله بیماري استرپتوکوکوزیس و 
هاي فراوان الکتوکوکوزیس موجب بروز خسارات و زیان

سلطانی و همکاران (آالي کشور شده است به صنعت قزل
الکتوکوکوزیس عامل بیماري / استرپتوکوکوزیس.)1386

 سیستمیک در ماهیان دریایی، لب شور و آب شیرین از
-جمله مارماهی، باس دریایی، تیالپیا، ماهی دم زرد و قزل

این بیماري در ابتدا در میان . باشدمیکمانآالي رنگین
و  Hoshinaتوسط  در ژاپن کمانآالي رنگینجمعیت قزل

 بعدها این بیماري .گزارش شد1958در سالهمکاران 
کمان در آفریقاي آالي رنگیندر مزارع پرورش قزل

جنوبی، ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ نیز اهمیت 
هاي ترین بیماريعنوان یکی از مهم یافت و امروزه به

پروري شناخته شده است کمان در آبزيآالي رنگینقزل
)Agnew and Barnes 2007, Austin and Austin 2007( .

در ایران از مزارع پرورش  اولین بار استرپتوکوکوزیس
، از 2000کمان استان مازندران در سال آالي رنگینقزل

کمان استان فارس در سال آالي رنگینمزارع پرورش قزل
خزر در  يدار دریاچهو از دستگاه گوارش شانه 2003
.  )Faghani et al. 2008(.ستجدا شده ا 2002سال 

کنترل استرپتوکوکوزیس بسیار مشکل است، زیرا زمانی 
کیفیت  يشود که ماهی به وسیلهمیاین بیماري آشکار

عالوه بر این، یک . پایین آب تحت استرس قرار گیرد
Sakai(باکتري فراگیر و در سطح جهانی است  et al.

-بردار و معموالً بیدرمان با مواد شیمیایی هزینه. )1993

ثیر است زیرا ماهیان بیمار معموالً از گرفتن غذا، أت
هاي جایگزین براي کنترل روش.کنندخودداري می

الکتوکوکوزیس، استفاده از / هاي استرپتوکوکوزیسبیماري
اخیراً . )Pridgeon and Klesius 2011(باشد ها میواکسن

™AquaVacشرکت  Garvetil™ هایی را بهواکسن 

وري و خوراکی ساختند که به صورت صورت غوطه
 الکتوکوکوسو ینیاییا استرپتوکوکوسمشترك علیه 

با توجه به مشکالت . کندمحافظت ایجاد میگارویه
موجود در درمان بیماري استرپتوکوکوزیس، واکسیناسیون 

جهان  گیري مناسب در سطحبه عنوان یک روش پیش
لذا با عنایت به ضرورت استفاده از .پذیرفته شده است

هاي بومی در تولید واکسن، تولید واکسن داخلی بر سویه
رغم این که چند علی. هاي وارداتی ارجحیت داردواکسن

سالی است واکسن این بیماري در کشور در سطح صنعتی 
فته مجوز تولید یافته و در اختیار پرورش دهندگان قرار گر

زایی آن تحقیق مناسبی است، در مورد کارایی و ایمنی
تأثیر ي مقایسه ،لذا در این تحقیق . صورت نگرفته است

ي استرپتوکوکوزیس تولیدي داخل کشوردوگانهواکسن 
ساخت خارجو واکسن  )ساخت جهاد دانشگاهی(
)AquaVac™ Garvetil™( هاي ایمنی وپاسخبرخیبر 

کمان آالي رنگینقزلماهیرشدوخونیهايشاخص
)Oncorhynchus mykiss(در پایان هر و گرفتصورت

سه تیمار واکسن ایرانی، واکسن خارجی و شاهد با هر دو 
الکتوکوکوس گارویهو  اییاسترپتوکوکوس اینیباکتري 
در تیمارها با ماهیان  نسبی يو درصد بقا هداده شدچالش 
.ندمقایسه شد یکدیگر

کارمواد و روش 
کمان با وزن آالي رنگینقطعه ماهی قزل 630تعداد 

گرم تهیه شده و تحت شرایط مناسب به آزمایشگاه  3±26
دامپزشکی دانشگاه شهید  يبهداشت آبزیان دانشکده

هاي از واکسن. فتچمران اهواز انتقال یا
داراي مجوز سازمان (استرپتوکوکوزیس جهاد دانشگاهی 

خارجی شرکتو واکسن ) دامپزشکی
AquaVac™ Garvetil™ها این واکسن. استفاده شد

مسببمهمزايبیماريسویهدومحتوي
غیرفعال باکترینکه شاملبودهماهیاسترپتوکوکوزیس

و  نیاییاسترپتوکوکوس ایبیماریزاي هايباکتري) کشته(



حسین خاج، مهرزاد مصباح و همکاران
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لیتر باکتري در میلی 1×109با دوز  الکتوکوکوس گارویه
.بود

 3صورت تصادفی به به  انماهی ،انجام این مطالعهبراي 
واکسینه شده با واکسینه شده با واکسن خارجی، : گروه

دریافت حجم (شاهد واکسن ساخت داخل کشور و 
 هر گروه که) مساوي از سرم فیزیولوژي به جاي واکسن

در مخازن  بود) ماهی قطعه 70هر تکرار(تکرار  3شامل
نزدیک به شرایط (لیتري مجزا با شرایط مناسب 300

روز نگهداري  60تقسیم و به مدت ) طبیعی پرورش ماهی
سازي روز اول به صورت تزریقی و زمان ایمن.شدند

. وري بودآزمایش به صورت غوطه 30بوستر در روز 
ها به ي ماهیبراي همه اول يمرحلهسازيیمنا روش

لیتر یک دهم میلیداخل صفاقی و به میزان تزریق صورت 
 -در مرحله).Evensen et al. 2005(ماهی بودبه ازاي هر

 10به  1، واکسن به نسبت )30روز(سازي ایمندوم ي
دقیقه در  5ها به مدت و ماهی گردیددر آب رقیق 

.شدندور سوسپانسیون واکسن غوطه
 ایمنی، فعالیت سیستمها بر به منظور ارزیابی اثر واکسن

انفجار ،کشیقدرت باکتريمیزان لیزوزیم سرم،  ،کمپلمان
قطعه  4از تعداد بادي،و تیتر آنتی )NBTاحیاء (تنفسی 

در روزهاي ) ماهی قطعه12مجموعاً(ماهی از هر تکرار 
روز پس از واکسیناسیون، بعد از  60و  45، 31، 14صفر، 

گیري  خون ،)MS222(سولفانات تریکائین متان هوشی با بی
 هايآزمایش تا زمانگرفت و و جداسازي سرم صورت

.شدگراد نگهداري  سانتی يدرجه -20در دماي  ،مذکور
جهت هاي خونی ها بر شاخصارزیابی اثر واکسن براي

از درصد هماتوکریت، و  سفیدهاي گلبول کلیشمارش 
.گردید ستفادها) هپارین(ضد انعقاد  يخون حاوي ماده
گیري فعالیت کمپلمان از آزمایش همولیز جهت اندازه

Barta(در ژل آگارز استفاده شد 1993, Mohammadian 

et al. در  درصد 5/1ابتدا آگارز  ،کار براي این. )2016
مول کلرید منیزیم  میلی 5/0حاوي  )pH=2/7(بافر فسفات 

 1×108مقدار. مول کلرید کلسیم تهیه شد میلی 5/1و 

گلبول قرمز خرگوش شسته شده با بافر فسفات در دماي 
°C55-50 مخلوط آگارز حاوي . به آگارز اضافه شد

در .دیگردها توزیع  هاي قرمز خرگوش داخل پلیت گلبول
میکرولیتر از سرم  20هاي ایجاد شده در آگار میزان گوده

 25ها در محیط مرطوب و دماي پلیت. نمونه ریخته شد
و شدند ساعت انکوبه  48گراد به مدت  سانتی يدرجه

کش مخصوص  پس از آن قطر هاله لیز گلبولی با خط
.گیري شد اندازه

Arbitrary Unit (AU/ml) = (Zone of lysis (mm) ÷ 
Volume of the sample loaded (µl)) × 1000

گیري میزان فعالیت الیزوزیم سرم از براي اندازه
و 1990در سال Ellisسنجی که توسط  کدورت روش

Mohammadian توصیه شده 2016همکاران در سال و
میکرولیتر  15ابتدا  ،کاربراي این.دیگرداستفاده  ،است

گرم در میلی 2/0میکرولیتر از سوسپانسیون  135سرم با 
) سیگما(میکروکوکوس لیزوداکتیکوسلیتر باکتري میلی

در ) pH=8/5(موالر سدیم سیترات   02/0در بافر 
گردید و جذب هاي میکروپلیت تخت مخلوط گوده

دقیقه بعد  6هاي صفر و نوري آن در دماي اتاق در زمان
گیري نانومتر اندازه 450سازي در طول موج از مخلوط

.شد
کشی سرم از روش توصیهبراي ارزیابی قدرت باکتري

و  1990در سال و همکاران  Kajitaشده توسط 
Mohammadian  استفاده 2016در سال و همکاران

هیدروفیالآئروموناسباکتري ابتدا ،کاربراي این. گردید
شد و سپس دادهکشت TSBدر محیط ساعت 6به مدت 

هاي سرمی نیز به نمونه. تهیه گردید 2×10-5از آن رقت 
سوسپانسیون . رقیق گردیدندبا بافر فسفات  1:3نسبت 

 1:1هاي استریل به نسبت  باکتریایی حاصل در میکروتیوب
دقیقه در  90با سرم رقیق شده مخلوط شد و به مدت 

گراد با حرکت مالیم انکوبه  سانتی يدرجه 25دماي 
یش با سرم غیرفعال هاي فعال، آزما عالوه بر نمونه. گردید
گراد  سانتی يرجهد 65حرارت دیده در دماي سرم (شده 
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میکرولیتر  10،سپس . نیز انجام شد) ساعتبه مدت نیم
کشت TSAاز مخلوط سرم و باکتري در محیط کشت 

.تمامی مراحل در زیر هود و کنار شعله انجام گرفت. شد
يدرجه 25ساعت در دماي  24مدت ها به محیط
-به کمک دستگاه کلونی ،و سپس شدندگراد انکوبه سانتی

ي باکتریایی رشد یافته روي محیط کانتر تعداد پرگنه
صورت متوسط تعداد نتایج به. کشت شمارش گردید

شده براي هر نمونه مشخص شد و تعداد باکتري شمارش
باکتري شمارش شده در هر تیمار نسبت به تیمار شاهد 

.مقایسه گردید
از روش ) NBTاحیاء (انفجار تنفسی براي ارزیابی

Secombe  و  1990در سالMohammadian  و همکاران
 1/0مقدار  ،این کاربراي . ستفاده گردیدا 2016در سال 

هاي میکروپلیت در داخل گودههپارینه لیتر از خون میلی
درصد 2/0لیتر محلولمیلی 1/0و شدقرار داده  تخت
NBT  دقیقه در دماي  30به مدت پلیت . شداضافه  آنبه

لیتر از مخلوط میلی 1/0سپس شد و انکوبهآزمایشگاه 
 2آزمایش حاوي  يحاصل برداشت و به یک لوله

نمونه  ،پسس. دیگردفرمامید اضافه متیللیتر ديمیلی
جذب نوري مایع رویی در طول موج شده و سانتریفوژ

.گردیدگیري نانومتر اندازه 620
بادي از روش سنجش تیتر آنتیبراي 

میکروآگلوتیناسیون باکتریایی توصیه شده توسط 
Roberson طور خالصهه ب. دشاستفاده 1990در سال،

هاي پلیت  میکرولیتر از بافر فسفات سدیم به گوده 25ابتدا
 25و سپس مقدار افزوده شد ) جز گروه اوله ب(االیزا 

دومین به اولین و(سرم رقیق نشده  يمیکرولیتر از نمونه
هاي دورقت سپسو  ها اضافه گردیدنیز به گوده) گوده

میکرولیتر از  25وتهیه شد 12الی  2هاي برابر در گوده
میکرولیتر از سوسپانسیون  25و مقدار حذف 12ده گو

تهیه شده در بافر فسفات  ییایاسترپتوکوکوس اینباکتریایی 
cells/ml8= 3يلین شمارهرقت مک فاربا(سدیم 

لحاظ و سرم معمولی به عنوان کنترلاضافه شد ) 9×10

در دماي اتاق قرائت ماندن و نتایج پس از یک شب  شد
که در) باالترین رقتی(اي که آخرین گودهطوريه بشد 

آن آگلوتیناسیون باکتریایی صورت گرفته به عنوان تیتر
. شدسرم در نظر گرفته يبادي نمونهآنتی

به دلیل این ،هاي سفیدگلبولکلی تعداد  شمارشبراي 
 الم هموسایتومتر مربع 4گردد استفاده می 1:20که از رقت 
الم و المل  يکه فاصلهند و با توجه به ایندشمارش ش

ه از فرمول زیر ب هاآنباشد، تعداد متر میمیلی 1/0نیز 
Roberts(آید دست می 1989.(

X ×0 /25 × 10 × 20 = X × 50 WBC/µL
-هاي سفید ابتدا از نمونهبراي شمارش افتراقی گلبول

میزي با آو پس از رنگگردیدهاي خونی گسترش تهیه 
الم شمارش شد  رويسلول 100حداقل ،محلول گیمسا

هاي سفید به صورت و در نهایت تعداد هر یک از گلبول
Roberts(درصد خواهد شد براي تعیین درصد .)1989

د شوهماتوکریت از روش میکروهماتوکریت استفاده می
)Firouzbakhsh et al. 2011.(

هاي رشد تیمارهاي مورد  شاخصسنجی و زیست
هاي زیر  بر اساس رابطهدر روز اول و پایان دورهآزمایش 

.Salas et al(گرفتند گیري قراراندازهمورد 2010.(
 Specificزان رشد ویژه یا یمگیري جهت اندازه    

growth rate (SGR) ، ضریب تبدیل غذایی یاFeed 

Conversion ratio (FCR) ، میزان کارآیی پروتئین یا
Protein efficiency ratio (PER) ، درصد میزان بقاء یا

(SR)Survival rate% ، درصد افزایش وزن بدن
فاکتورهاي وضعیت و growth (BWG) Body weightیا
:زیر استفاده شد هاياز فرمولCondition factors (CF)یا

%SGR = × 100
Wf : گرم(وزن نهایی(Wi : وزن اولیه)گرم   ((t2 –

t1) :تعداد روزهاي آزمایش

FCR = 
FCR :    ضریب تبدیل غذاییF : وزن (غذاي مصرفی

)به گرمخشک 



حسین خاج، مهرزاد مصباح و همکاران

1396زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره سیزدهم، شماره 32

PER = 
BWf : گرم(وزن نهایی  (BWi : وزن اولیه)گرم(

AP :گرم(پروتئین مصرفی(
Survival rate = ( Nt/N0 ) × 100

Nt =ها در انتهاي دوره آزمایشتعداد بچه ماهیN0 =
ها در ابتداي دوره آزمایشتعداد بچه ماهی

%BWG  = BWf - BWi/ BWi × 100
%BWG :    درصد افزایش وزن بدنBWf : وزن نهایی

)گرم(وزن اولیه : BWi)   گرم(
CF= (W/L3) × 100

CF :   شاخص کیفیتW : وزن تر به گرم(وزن ماهی    (
L : مترسانتی(طول ماهی(

استرپتوکوکوس هاي باکتريLD50محاسبه به منظور     
هر کدام به طور جداگانه  ،الکتوکوکوس گارویهو  اییاینی

گراد در سانتی يدرجه 37ساعت در دماي  48به مدت 
پس از آن محیط . کشت داده شدندTSBمحیط کشت 

سانتریفیوژ شد و  3500دقیقه در دور  10کشت به مدت 
شو داده ورسوب ته لوله سه بار با سرم فیزیولوژي شست

دوباره  هاي رسوب یافتهپس از این مراحل، باکتري. شد
با استفاده از سرم فیزیولوژي در حدود تراکم کدورت 

109(تنظیم  7ي فارلند شمارهسنج مک
1/2 ( و سپس از

سازي تراکم را به زا با انجام رقیقهر دو باکتري بیماري
ي اصلی لیتر به عنوان محلول ذخیرهباکتري در میلی 109

 هايرقتو با استفاده از ) Sun et al. 2011(شد رسانده
و تزریق آن به) 109الی  105(متوالی از این محلول 

روز ثبت  4صورت داخل صفاقی تلفات هر رقت به مدت 
-ها، با کشت مجدد باکتري از اندامو پس از مرگ ماهی

هاي داخلی، از علت مرگ در اثر عفونت باکتریایی 
افزار نهایتاً با استفاده از نرم. اطمینان حاصل گردید

Probitگیري ، اقدام به اندازهLD50 گردید .
روز از  60ها بعد از براي ارزیابی کارایی واکسن    

هاي واکسیناسیون، تیمار واکسینه شده با باکتري
به میزان  الکتوکوکوس گارویهو  اییاسترپتوکوکوس اینی

به دست آمده در (تلفات  درصد 50کننده دوز ایجاد 

، به صورت داخل صفاقی، مورد چالش قرار )قبل يمرحله
LD50نیز با ) غیرواکسینه(شاهدزمان گروه هم. گرفت

چالش،  يدر طی دوره. باکتري مورد تزریق قرار گرفت
ها با عالئم کلینیکی بیماري کنترل و میزان روزانه ماهی

روز ثبت و همچنین در صد بقا نسبی  14تلفات در طی 
)RPS( ماهیان مرده و در حال  . قرار گرفت مورد سنجش

براي تعیین میزان بازماندگی ماهیان . مرگ حذف شدند
زاي استرپتوکوکوزیس از هاي بیماريدر مواجه با باکتري

):Amend 1981(فرمول زیر محاسبه گردید 
درصد تلفات گروه / شاهددرصد تلفات گروه (× 100

)درصد(بازماندگی   =)1-واکسینه 
ها از روش آنالیز واریانس  جزیه و تحلیل دادهت تجه

.استفاده شد SPSSافزار نرم) ANOVA(دو طرفه یک و 
 يهادادهدار بودن تفاوت میانگین براي بررسی معنی

. ، از پس آزمون توکی استفاده شد)Mean ± SD(آزمایشی
در نظر  >05/0pها  دار آزمون ها سطح معنی در تمام بررسی

افزار  همچنین ترسیم نمودارها در فضاي نرم. شد گرفته 
Excel) انجام گرفت) 2007نسخه .

نتایج
ي تأثیر واکسن دوگانه يحاصل از مقایسهنتایج

و  Lactococus garvie(استرپتوکوکوزیس
Streptococcus iniae(ایرانی)ساخت جهاد دانشگاهی( ،

ساخت شرکت (واکسن خارجی 
AquaVac™ Garvetil™ (برخیو گروه شاهد بر

طیدرکمانآالي رنگینخونی ماهی قزلهايشاخص
روز پس از 60و 45، 31، 14روزهاي صفر، 

.شده استدادهنمایش1شماره جدولدرواکسیناسیون،
هماتوکریت ،شودمالحظه میگونه که در جدولهمان

)PCV( ایرانی نسبت در گروه واکسن آزمایش  31در روز
ولی این افزایش از  به دو گروه دیگر افزایش داشته است

 45روزدر ).<05/0P(دار نیستنظر آماري معنی
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 گروه واکسن ایرانی در دو آزمایش نیز میزان هماتوکریت
افزایش داشته شاهدنسبت به گروه خارجیواکسن و 

ستادار این افزایش از نظر آماري معنی است که
)05/0P≤.(در داري معنیافزایش  نیز آزمایش60در روز

نسبت به دو گروه میزان هماتوکریت گروه واکسن ایرانی
).≥05/0P(شوددیگر مشاهده می

آزمایش 14در روز  1طبق جدول ، WBCدر مورد 
نسبت به دو گروه در گروه واکسن ایرانی آن تعداد

این ولی استتر بیششاهدگروه  و خارجی واکسن
در روز ).<05/0P(دار نیست افزایش از نظر آماري معنی

در گروه واکسن  سفیدهاي گلبول تعداد،آزمایش 31
 شاهدخارجی نسبت به دو گروه واکسن ایرانی و گروه 

بین دو گروه واکسن خارجی و  همچنین. باشدمیتربیش
شودداري مشاهده میاختالف معنی شاهدایرانی با گروه 

)05/0P≤ .( هاي سفید آزمایش مقدار گلبول 45در روز
در گروه واکسن خارجی نسبت به دو گروه واکسن ایرانی 

همچنین بین گروه واکسن . باشدتر میبیش شاهدو گروه 
اختالف  شاهدخارجی و دو گروه واکسن ایرانی و گروه 

 60در روز ).≥05/0P(شود داري مشاهده میمعنی
در گروه واکسن خارجی نسبت  WBCتعدادآزمایش نیز 

.باشدتر میبیش شاهدبه دو گروه واکسن ایرانی و گروه 
همچنین بین دو گروه واکسن خارجی و ایرانی با گروه 

).≥05/0p(شود داري مشاهده میاختالف معنی شاهد
نتایج شمارش تفریقی ، 1با توجه به جدول همچنین 

-در زمانهاي سفید نشان داد که جمعیت لنفوسیتی گلبول

هاي ایمن شده گروه يبرداري در همههاي مختلف نمونه
ها اما این تفاوت تر بودهبیششاهددر مقایسه با گروه 

).<05/0P(دار نبوده است معنی

هاي ایمنیپاسخ
گیري کمپلمان در بین تیمارهاي در مورد اندازه

شود به مشاهده می 2که در جدول  طورآزمایشی، همان
آزمایش که میزان کمپلمان در گروه واکسن  31جز روز 

در  ،تر استایرانی نسبت به گروه واکسن خارجی بیش
کمپلمان در گروه واکسن بقیه روزهاي آزمایش مقدار

همچنین در . تر از دو گروه دیگر استخارجی بیش
ین دو گروه داري بتمامی روزهاي آزمایش اختالف معنی

مشاهده  شاهدواکسن ایرانی و واکسن خارجی با گروه 
کشی قدرت باکتري يدر مورد مقایسه). ≥05/0p(شودمی

 شاهددو تیمار واکسن ایرانی و واکسن خارجی با گروه 
آزمایش  60و  45، 31، 14، در روزهاي 1طبق جدول 

کشی دو گروه واکسن ایرانی و واکسن قدرت باکتري
افزایش یافته است که  شاهدخارجی نسبت به گروه 

). ≥05/0P(داري با گروه شاهد داشتنداختالف معنی
شود، در روز مالحظه می 1گونه که در جدول همان

آزمایش مقدار الیزوزیم در دو گروه واکسن ایرانی و  14
فزایش یافته است ا شاهدواکسن خارجی نسبت به گروه 

). <05/0P(دار نیستولی این افزایش از نظر آماري معنی
آزمایش نیز مقدار الیزوزیم در گروه واکسن  31در روز 

 شاهدایرانی نسبت به دو گروه واکسن خارجی و گروه 
دار تر است ولی این اختالف از نظر آماري معنیبیش

زوزیم در آزمایش مقدار الی 45در روز ). ≤05/0P(نیست
گروه واکسن خارجی نسبت به دو گروه واکسن ایرانی و 

افزایش یافته است که این افزایش از نظر  شاهدگروه 
آزمایش نیز  60در روز ). ≥05/0P(دار است آماري معنی

مقدار الیزوزیم در گروه واکسن خارجی نسبت به دو 
این  ولیتر است بیش شاهدگروه واکسن ایرانی و گروه 
در ). <05/0P(دار نیستاختالف از نظر آماري معنی

بین ) NBTاحیاء (گیري میزان انفجار تنفسی مورد اندازه
، میزان آن در روزهاي 1سه گروه آزمایشی طبق جدول 

آزمایش در دو گروه واکسن ایرانی و  60و  45، 31، 14
افزایش یافته است  شاهدواکسن خارجی نسبت به گروه 

).≥05/0p(دار است فزایش از نظر آماري معنیکه این ا
علیه ) MAT(بادي در مورد نتایج بررسی تیتر آنتی

 الکتوکوکوس گارویهو  اییاسترپتوکوکوس اینیهاي باکتري
زایی ثیر تیمارهاي آزمایشی در ایمنیأت يجهت مقایسه
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 3طور که در جدول کمان، همانآالي رنگینماهی قزل
آزمایش تفاوت  60تا روز  14از روز  شود،مشاهده می

داري بین تیمار واکسن خارجی با دو تیمار واکسن معنی

همچنین ). ≥05/0p(نی و تیمار شاهد وجود دارد ایرا
بادي در دو تیمار واکسن ایرانی و ترین تیتر آنتیبیش

. شودآزمایش مشاهده می 14واکسن خارجی در روز 

)=45n(پرورشدورهطولدرکمانرنگینآاليقزلخونیهايشاخصازبرخی)معیارانحراف±(میانگینمقایسه: 1جدول
60روز 45روز 31روز 14روزروز صفرگروهفاکتور خونی

هماتوکریت
(%)

66/24ایرانی ± 8/2 Ac33/24 ± 80/2 Ac83/31 ± 81/5 Ab33/38 ± 96/4 ab4/43 ± 14/1 Aa

16/25خارجی ± 48/2 ab8/25 ± 22/6 Ab66/27 ± 95/6 ab16/36 ± 71/3 ABa32± 7/2 Bab

83/23کنترل ± 22/2 Ab33/24 ± 94/2 ab33/26 ± 52/1 ab66/30 ± 30/2 Ba27± 56/5 Bab

تعداد کل
هاي سفیدگلبول

(k/mm3)

25/39ایرانی ± 15/21 Ab75/86 ± 13/15 Aa83/62 ± 32/17 Aab33/40 ± 86/6 Bb6/72 ± 95/12 Aa

08/42خارجی ± 83/38 Aa75/63 ± 23/30 Aa3/79 ± 51/12 Aa85± 16/4 Aa5/89 ± 63/10 Aa

08/37کنترل ± 16/31 Aa42± 39/10 Aa5/33 ± 89/13 Ba25/32 ± 01/12 Ba5/31 ± 91/1 Ba

لنفوسیت
(%)

6/98ایرانی ± 14/1 Aa99±1 Aa97± 58/1 Aa99±1 Aa6/98 ± 14/1 Aa

6/99خارجی ± 54/0 Aa66/99 ± 57/0 Aa96± 44/2 Aa6/99 ± 54/0 Aa66/99 ± 57/0 Aa

8/95کنترل ± 48/1 Aa96± 44/2 Aa97± 82/1 Aa8/95 ± 48/1 Aa33/99 ±0/57 Aa

هترووفیل
(%)

5/1±57/0ایرانی Aa5/0±33/1 Aa5/1±3 Aa5/0±33/1 Aa57/0±5/1 Aa

1خارجی Aa57/0±5/1 Aa73/1±5/4 Aa1 Aa57/0±5/1 Aa

8/2کنترل ± 09/1 Aa73/1±5/4 Aa57/0±66/2 Aa8/2 ± 09/1 Aa1 Aa

مونوسیت
(%)

1ایرانی Aa1 Aa1 Aa1 Aa1 Aa

1خارجی Aa1 Aa5/0±25/1 Aa1 Aa1 Aa

4/1کنترل ± 89/0 Aa5/0±25/1 Aa57/0±33/1 Aa4/1 ± 89/0 Aa1 Aa

درصد است و حروف  95هاي مختلف در سطح اطمینان  دار بین میانگین گروه اختالف معنیحروف التین کوچک غیرمشابه در هر سطر به مفهوم *
.درصد است 95هاي مختلف در سطح اطمینان  دار بین میانگین گروه التین بزرگ غیرمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی
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)=45n(پرورشيدورهطولدرکمانرنگینآاليایمنی قزلهايشاخصازبرخی)معیارانحراف±(میانگینمقایسه :2جدول
فاکتور 
ایمنی

60روز 45روز 31روز 14روزروز صفرگروه

کمپلمان
(AU/ml)

30/56±388/5ایرانی Aa22/422 ± 73/80 Aa66/426 ± 51/36 Aa360± 51/36 Aa444/44±34/42Aa

26/66±376خارجی Ab66/516 ± 33/33 Aa22/422 ± 49/38 ab440± 49/92 ab483/33±33/33ab

87/19±279/83کنترل Ba5/248 ± 35/44 Ba16/265 ± 89/47 Ba260± 90/14 Ba244/44±38/49Ba

قدرت 
باکتري 

کشی

49/14±107/41ایرانی Aa16/53 ± 28/12 Ab83/59 ± 70/18 Ab66/66 ± 75/12 Aab73/83± 43/13 Aab

54/85±104/08خارجی Aa6/54 ± 78/9 Aa4/60 ± 79/19 Aa5/61 ± 12/13 Aa57/78 ± 98/29 Aa

67/46±115/75کنترل Aa41/110 ± 72/56 Ba08/112 ± 43/55 Ba75/113 ± 41/54 Ba25/116 ± 60/54 Ba

الیزوزیم
(AU.ml/min)

34/55±145/71ایرانی Aa24/184 ± 12/61 Aa22/233 ± 34/90 Aa72/163 ±71 ABa57/152 ± 24/29 Aa

12/48±137/38خارجی Aab185± 93/27 Ab6/177 ± 72/64 Aab7/299 ± 46/106 Aa9/210 ± 46/50 ab

71/135کنترل ± 59/17 Aa85/134 ± 40/36 Aa21/133 ± 4/44 Aa57/144 ± 79/42 Ba07/142 ± 45/40 Aa

احیاء میزان 
NBT

0/09±0/38ایرانی Aa76/0 ± 19/0 Aa64/0 ± 03/0 Aa69/0 ± 08/0 Aa73/0 ± 06/0 Aa

0/12±0/35خارجی Aa80/0 ± 08/0 Aa71/0 ± 05/0 Aa74/0 ± 05/0 Aa77/0 ± 02/0 Aa

0/04±0/32کنترل Aa35/0 ± 06/0 Ba35/0 ± 05/0 Bb23/0 ± 10/0 Bb27/0 ± 06/0 Bb

درصد است و حروف  95هاي مختلف در سطح اطمینان  دار بین میانگین گروه حروف التین کوچک غیرمشابه در هر سطر به مفهوم اختالف معنی*
.درصد است 95هاي مختلف در سطح اطمینان  دار بین میانگین گروه التین بزرگ غیرمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی

الکتوکوکوس گارویهو  اییاسترپتوکوکوس اینیهاي بر علیه باکتري) MAT(بادي تیتر آنتی)معیارانحراف±(میانگینمقایسه :3جدول
)=45n(در تیمارهاي آزمایشی

60روز 45روز 31روز 14روزروز صفرگروهباکتري

استرپتوکوکوس 
  اییاینی

2/06±6/66ایرانی Ab16± 76/8 Ba12± 38/4 Bab10± 89/4 Bab9/33±3/22 Bab

66/6خارجی ±2/06 Ac66/50 ± 26/21 Aa66/34 ± 73/15 Aab66/26 ± 26/8 Abc21/33±8/26 Abc

66/6کنترل ±2/06 Aa6± 19/2 Ba33/5 ± 06/2 Ba33/5 ± 06/2 Ba4/66±1/63 Ba

الکتوکوکوس 
  گارویه

1/63±4/66ایرانی Ab16± 39/12 Ba33/7 ± 63/1 Bab66/6 ± 06/2 Bab6± 19/2 Bb

1/63±4/66خارجی Ac33/29 ± 53/6 Aa33/25 ± 63/10 Aab33/21 ± 26/8 Aab16± 76/8 Abc

1/63±4/66کنترل Aa6± 19/2 Ba66/4 ± 63/1 Ba66/4 ± 63/1 Ba66/4 ± 63/1 Ba

درصد است و حروف  95هاي مختلف در سطح اطمینان  دار بین میانگین گروه روف التین کوچک غیرمشابه در هر سطر به مفهوم اختالف معنیح*
.استدرصد  95هاي مختلف در سطح اطمینان  دار بین میانگین گروه التین بزرگ غیرمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنی

عملکرد رشد
مختلف تیمارهايدرماهیانبچهرشدازحاصلنتایج

نمایش4شماره جدولدرروزه60يدورهیکطیدر
ثانویهرشدترینبیش،مذکورنتایجاساسرب.  نداشدهداده

-و کمگرم 25/48±75/0واکسن ایرانی  تیمار مربوط به

گرم 25/36±2/1ترین رشد ثانویه مربوط به تیمار شاهد 

دهد یمنشان تیمارهابینرا  داريمعنیتفاوتکهباشدمی
)05/0p≤.(تیمار واکسن غذایی،تبدیلضریبلحاظاز

ترین و کم15/3±33/0ایرانی بهترین ضریب تبدیل غذایی
باشد و می شاهده گروه غذایی مربوط ب تبدیلضریب

 شاهدهاي واکسینه و گروه داري بین گروهمعنیتفاوت 
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رشد ویژه تفاوت در مورد  ).≥05/0p(شود مشاهده می
ترین به طوري که بیش،داري بین تیمارها مشاهده شدمعنی

و  79/0±09/0ضریب رشد مربوط به تیمار واکسن ایرانی 
26/0±06/0ترین ضریب رشد مربوط به تیمار شاهدکم
از نظر میزان کارایی پروتئین، تیمار ).≥05/0p(باشدمی

واکسن  تیمارترین وبیش06/242±77/37واکسن ایرانی 

داشته ترین کارایی پروتئین را کمشاهدو گروه  خارجی
دار است که این اختالف از نظر آماري معنی است

)05/0p≤.(تیمار واکسنغذایی،کارایی تبدیللحاظاز
ه گروه بترین کارایی مربوط کمایرانی بهترین کارایی و 

هاي واکسینه داري بین گروهمعنیباشد و تفاوتمی شاهد
).≥05/0p(شود مشاهده می شاهدو گروه 

)n=45(پرورشيدورهطولدرکمانرنگینآاليقزلرشدهايشاخصازبرخی)معیارانحراف±(میانگینمقایسه:4جدول
گروه شاهدگروه واکسن خارجیگروه واکسن ایرانیشاخص رشد

gr(31/1±93/2777/1±86/2733/1±30/25(اولیه وزن
gr(75/0±25/4812/1±25/4223/1±25/36(نهایی وزن

gr(68/10±73/4612±15/5237/12±68/43(درصد افزایش وزن بدن
26/0±30/006/0±39/005/0±04/0ویژهرشدضریب
57/5±46/331/1±15/357/0±33/0غذاییتبدیلضریب

51/221±01/21963/51±06/24258/24±77/37میزان کارایی پروتئین
97/0±101/0±95/001/0±01/0فاکتورهاي وضعیت

18/0±29/004/0±31/050/0±03/0غذاییکارایی تبدیل

نتایج چالش باکتریایی
هاي سازي تیمارهاي تحقیق با باکترينتایج مربوط به آلوده

در جدول  الکتوکوکوس گارویهو  اییاسترپتوکوکوس اینی
مشخص  جدولطور که در همان.آورده شده است 4

تلفات در تیمارهاي واکسن ایرانی و خارجی نسبت  ،است
تر بود که این اختالف از نظر آماري کم شاهدگروه به 

).>05/0P(است دار معنی

هايباکتريبعد از چالش با واکسن دوگانه ایرانی و واکسن خارجی هاي تیمار شده با تلفات ماهی :4جدول
الکتوکوکوس گارویهو  اییاسترپتوکوکوس اینی

درصد تلفاتتعداد تلفاتتعداد ماهیباکتريتیمارها

ایرانی
درصد30930گارویه
درصد 301240اینیه

خارجی
درصد 301240گارویه
درصد 301344اینیه

کنترل
درصد 302895گارویه
درصد 3030100اینیه
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بحث
استرپتوکوکوس بیماري استرپتوکوکوزیس با عامل 

موجب خسارت اقتصادي الکتوکوکوس گارویهو  اییاینی
توجه در مزارع ماهی در برخی کشورها از جمله  قابل

سلطانی و (باشد آالي پرورشی در ایران میمزارع قزل
تأثیر واکسن  يدر این مطالعه مقایسه). 1386همکاران 

Lactococus(ي استرپتوکوکوزیسدوگانه garvie  و
Streptococcus iniae( ایرانی)ساخت جهاد دانشگاهی( 

ساخت شرکت (و واکسن خارجی
AquaVac™ Garvetil™(  و خونیهاي شاخصبرخی بر

آالي قزلماهیهاي رشدو شاخصهاي ایمنیپاسخ
.مورد ارزیابی قرار گرفتکمانرنگین

ي ي تأثیر واکسن دوگانهنتایج حاصل از مقایسه
و  Lactococus garvie(استرپتوکوکوزیس 

Streptococcus iniae ( خارجی و گروه ایرانی، واکسن
-آالي رنگینهاي خونی ماهی قزلشاهد بر برخی شاخص

دهد که واکسیناسیون کمان در این تحقیق، نشان می
هاي خونی مورد آزمایش را در توانسته است شاخص

.ماهیان واکسینه نسبت به گروه شاهد افزایش دهد
و Alishahiهاي انجام شده توسطدر طی بررسی

Buchmann استفاده از واکسن ضد2006سال در ،
هاي سفید خون و افزایش گلبول استرپتوکوکوزیس باعث

.Faghani et al(ها شده است جمعیت لنفوسیت 2008 .(
در سال توسط سلطانی و همکاران دیگري که  يدر مطالعه

-آالي رنگینلهاي ایمنی ماهی قزپاسخ روي برخی 1386

صورت  استرپتوکوکوس اینیاییهاي ژنکمان به برخی آنتی
نتایج حاصل حاکی از افزایش جمعیت کل  گرفت

هاي ایمن شده به روش تزریقی و ها در گروهلکوسیت
نسبت گیريوري و خوراکی در تمام مراحل نمونهغوطه

 2003در سال و همکاران  McNulty.بودبه گروه شاهد 
بررسی جمعیت لوکوسیتی ماهیان  دنباله بدر ماهی تیالپیا 

نشان دادند که  استرپتوکوکوس اینیاییایمن شده بر علیه 
برداري پس از واکسیناسیون در مقایسه با در ایام نمونه

و ) شمارش کلی(هاي سفید گروه شاهد جمعیت گلبول
اي برخوردار یش قابل مالحظهفوسیتی از افزانجمعیت ل

فاکتورهايترینمهمازیکیهالنفوسیت.بوده است
ینا.باشندمیمیکروبیعواملبرابردرحفاظتی ماهیان

باديتولید آنتی وفاگوسیتوزیسقابلیتهااز سلولدسته
-محركسایرهمانندها،لنفوسیتتعدادافزایش.را دارند

راماکروفاژهايکنندهفعالفاکتورهاي ،ایمنیسیستمهاي
ي در مطالعه.دارندنقشخواريبیگانهدرکهکندمیتولید

 1394در سال که توسط پورمظفر و همکاران دیگري
کهدادنشانآمدهدستبهنتایج ،صورت گرفت

موگلوبین،ههماتوکریت،برچندانیتأثیرماکروگارد
MCH ،MCV،MCHCردندا.Faghani  در و همکاران
واکسن ضد استرپتوکوکوزیس به همراه  2008سال 

 آاليآلژنیک اسید را روي فاکتورهاي خونی ماهی قزل
 ،حاصل نتایجمورد بررسی قرار دادند که کمانگیننر

گروه  هاي مورد آزمایش وبین گروهداري را معنیتفاوت
در  1388در سال فقانی و همکاران .شاهد نشان نداد

واکسنوارگوساناثرکه جهت ارزیابیاي دیگر مطالعه
-قزلخونی ماهیانپارامترهايبراسترپتوکوکوزیسضد

گونه بیان کردند که کمان انجام دادند اینرنگینآالي
برچندانیتأثیراسترپتوکوکوزیسضدواکسنو ارگوسان

وMCH،MCVهماتوکریت، قرمز،هايگویچهتعداد
MCHC نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات فوق .  داردن

ي اثرات مؤثر که احتماالً نشان دهنده داردنخوانی هم
.ي حاضر استواکسیناسیون در مطالعه

ي تأثیر واکسن دوگانه ارزیابیحاصل از نتایج
و  Lactococus garvie(استرپتوکوکوزیس

Streptococcus iniae( و گروه ایرانی، واکسن خارجی
کمان در این آالي رنگینشاهد بر سیستم ایمنی ماهی قزل

ایمنیهاي شاخصازافزایش برخی يدهندهنشانتحقیق،
. باشدمیشاهدماهیان واکسینه شده نسبت به گروه در
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تحریک سیستم ایمنی بدن جهت افزایش فعالیت 
ماهیان بعد از واکسیناسیون مشاهده شده لیزوزیم در آزاد

.Ackerman et al(است  لیزوزیم یک آنزیم . )2000
هاي گرم که خصوصاً در برابر باکتري کش استباکتري
ثر است و باعث لیز باکتري و تحریک فعالیت ؤمثبت م

.Juha et al(شود فاگوسیتوزي می اي در مطالعه. )2004
روي ماهی 2003در سال  و همکاران  Jokinenکه توسط 

 میزان لیزوزیم پالسما در، کمان انجام شدآالي رنگینقزل
-آزمایش اندازه 49و  42، 35، 28، 21، 14، 7روزهاي 

آزمایش نسبت به گروه  14گیري شد که میزان آن از روز 
پیک  اي که درداري یافت به گونهافزایش معنی شاهد

به شاهدگروه بیست برابر  ، مقدار آن)42روز (لیزوزیم
واکسیناسیون باعث افزایش تولید ماکروفاژها . دست آمد

تولید سایتوکین و  ها و همچنین افزایشو لنفوسیت
براي  2001در سال و همکاران  Balfry. شودلیزوزیم می

 Oncorhynchusاي بررسی مقاومت آزاد ماهی نقره

kisutch  در برابرListonella anguillarum  0در روزهاي ،
پس از واکسیناسیون فاکتورهاي ایمنی  18و  7، 4، 2

حاکی از نتایج حاصل .گیري کردندمختلف را اندازه
و  Barnes.افزایش ایمنی ماهیان واکسینه شده بود

استرپتوکوکوس مقاومت باکتري 2003در سال همکاران 
سرم ماهی را در برابر قدرت باکتري کشی آنتی اینیایی

که تعداد طوريه آالي ایمن شده گزارش کردند بقزل
هاي مربوط به تیمارهاي باکتري شمارش شده در پلیت

درصد نسبت به تیمار شاهد که فاقد  400تا  180واکسینه 
در سال و همکاران Faghani.سرم بود افزایش نشان داد

واکسن ضد استرپتوکوکوزیس به همراه آلژنیک  2008
-رنگینآاليقزلاسید را روي ارزیابی سیستم ایمنی ماهی

سیستم  ايبررسی قرار دادند که حاکی از ارتقموردکمان
زا ایمنی و افزایش مقاومت ماهی در برابر عوامل بیماري

کارایی واکسن  1391در سال بادزهره و همکاران . بود
گانه تولید داخل را به همراه محرك ایمنی بتاگلوکان تک

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که . بررسی کردند
اي ایمنی هثیر مثبتی بر پاسخأافزودن بتاگلوکان به غذا ت

تواند کمان داشته و میآالي رنگینغیراختصاصی ماهی قزل
با .استرپتوکوکوزیس را افزایش دهدکارایی واکسن ضد

توان باال رفتن می ،هاتوجه به ترشح لیزوزیم از لوکوسیت
ها مرتبط سطح لیزوزیم سرم را با افزایش تعداد لوکوسیت

خوانی نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات فوق هم .دانست
دلیل افزایش تولید لیزوزیم در سرم ه دارد که این احتماالً ب

ها بعد از واکسیناسیون و به تبع آن افزایش میزان لنفوسیت
ي همچنین واکسیناسیون در مطالعه. باشددر ماهیان می

داده هاي دفاع غیر اختصاصی را افزایش مکانیسم ،حاضر
و این باعث بهبود وضعیت سیستم دفاعی بدن ماهی شده 

. است
هاي ژنبادي اختصاصی علیه آنتیتیتر آنتی يمقایسه

هاي مورد آزمایش در این مطالعه نشان موجود در واکسن
بادي در دو تیمار واکسن ایرانی و داد که افزایش تیتر آنتی

بقاي بعد از چالش خارجی نسبت به تیمار شاهد، با میزان 
هاي باديدر ارتباط است که این احتماالً به دلیل آنتی

 يغشا. باشداختصاصی تولید شده توسط میزبان می
زا در تماس مستقیم با سیستم هاي بیماريسلولی ارگانیسم

 است اثبات شده مطلب گیرد و اینایمنی میزبان قرار می
ها گانیسمانواع مختلف میکروار يهاي غشاکه مولکول

هاي ایمنی قوي سلولی و همورال را در توانند پاسخمی
,Kawai et al. 2004(ماهی تحریک کنند  Tang et al. 

ایمونوژنیک  اییاسترپتوکوکوس اینیهاي پروتئین). 2009
هستند و به عنوان فاکتورهاي حدت در چسبندگی، 

 ،بنابراین .کلونیزه کردن و تهاجم بافتی نقش دارند
هاي اختصاصی برعلیه باديهاي مؤثر آنتیمکانیسم
ها ممکن است شامل از بین بردن توانایی باکتري پروتئین

در چسبیدن و حمله به بافت میزبان، اپسونیزه کردن 
يوسیلهه هاي باکتري و تحریک فاگوسیتوزیس بسلول

 Lafrentz(ماکروفاژها و فعال شدن آبشار کمپلمان باشد 

et al. 2011( .Yang  نشان 2016و همکاران در سال 
به طور  OMPNبادي ماهی واکسینه با دادند که تیتر آنتی

تر بیش PBSداري نسبت به ماهی واکسینه شده با معنی
 افزایش 2014و همکاران در سال  Huang.  باشدمی
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هاي ایمن شده با بادي را در سرم ماهیدار تیتر آنتیمعنی
روز پس از  14در  اییاسترپتوکوکوس اینیواکسن کشته 

تزریق داخل صفاقی واکسن نسبت به تیمار شاهد گزارش 
اي در طی مطالعه 2015و همکاران در سال  Li. نمودند

زایی واکسن زنده تخفیف حدت که جهت بررسی ایمنی
در ماهی تیالپیا انجام  استرپتوکوکوس آگاالکتیهیافته 

بادي محافظتی به طح آنتیدادند، مشاهده نمودند که س
همچنین . باشدداري باالتر از تیمار شاهد میطور معنی

روز بعد از  21تا  14بادي در بیان داشتند که میزان آنتی
نتایج این مطالعه با . سازي به حداکثر خود رسیدایمن

دهد، نشان میخوانی دارد که این نتایج مطالعات فوق هم
هاي مکانیسم،ي حاضرمطالعه احتماالً واکسیناسیون در

-ها بر علیه باکتريباديآنتیتولید مانند  دفاع اختصاصی

و این باعث بهبود  دادهافزایش را هاي موجود در واکسن
.وضعیت سیستم دفاعی بدن ماهی شده است

رشد به عنوان یکی از فاکتورهاي سنجش سالمت 
مطالعه در نتایج حاصل از این . شودماهی محسوب می

ي استرپتوکوکوزیس بر ثیر تجویز واکسن دوگانهأمورد ت
نشان داد که کمان  آالي رنگینروي رشد ماهی  قزل

واکسن خارجی بربهنسبتواکسن ایرانی تأثیر بهتري
.داشته استرشدعوامل

ضریب  Aquavac Garvetilشرکت استفاده از واکسن
ها نشان داده که این بررسی. دهدرشد ماهی را افزایش می

-آالي رنگینتواند در عملکرد رشد ماهی قزلواکسن می

ماهیان  زیرا،ثر باشد ؤهاي محیطی، مکمان در کنار استرس
اشتهاي خوبی براي غذا خوردن  ،تحت تیمار واکسن

Nakajima(داشتند  et al. 2014( .در ادزهره و همکاران ب
تولید داخل را به  يگانهکارایی واکسن تک 1391سال 

نتایج . همراه محرك ایمنی بتاگلوکان بررسی کردند
حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن بتاگلوکان به 

هاي ایمنی غیراختصاصی ثیر مثبتی بر رشد و پاسخأت ،غذا
تواند کارایی کمان داشته و میآالي رنگینماهی قزل
نتایج این . استرپتوکوکوزیس را افزایش دهدواکسن ضد

 احتماالً.خوانی داردتحقیق با نتایج مطالعات فوق هم

ها و ماکروفاژها و به دنبال آندرصد لنفوسیتافزایش
مقاومت درافزایشموجببدندفاعیسیستمافزایش

ها استرسومحیطیتحریکاتزا،بیماريعواملبرابر
 وسوختفعالیتافزایشباتواندمیخوداینکهگردیده
ومیرومرگمیزانکاهشرشد،بهبودنهایتاًسازي،
.باشدداشتهدنبالبهراماهیان بازماندگیمیزانافزایش

Juha دو واکسن تجاري 2004در سال و همکاران
)Apoject 1800 and Lipogen duo( را به صورت

خوراکی در ماهی سفید اروپایی مورد بررسی قرار دادند 
.رشد ماهی بوده است برثیر واکسن أتکه حاکی از عدم 

کوتاه  ياهکاهش رشد به علت واکسیناسیون در آزمایش
ماهیان نیز مشاهده شده است مدت روي سایر آزاد

)Pylkko et al. 2000( .تحقیق با نتایج مطالعات نتایج این
.خوانی نداردفوق هم

با توجه به نتایج خوب واکسن خارجی در بحث 
در  نسبت به واکسن ایرانیخونی و ایمنی  هايشاخص

در واکسن به دلیل وجود فرمالین  احتماالً، این مطالعه
واکسن از آن و عدم خروج تن باکتري شک جهتخارجی 

و در نهایت شده  ي بافت ماهیهاباعت کشته شدن سلول
ي در تیمارهاي واکسینه رشد ماهیکاهش موجبامر این

است گردیدهایرانیخارجی در برابر تیمارهاي 
)Rønsholdt and McLean, همچنین ترکیب . )1999

تواند باعث کاهش رشد ژن واکسن با ادجوانت نیز میآنتی
).Melingen and Wergeland 2002(ماهی شود 

 واکسن خارجی با افزایشبا توجه به نتایج این مطالعه، 
بهتري ثیر أخونی، تهايشاخصهاي ایمنی و برخیپاسخ

واستکمان داشته آالي رنگینبر سالمت ماهی قزل
و تا حدودي ماهی رشدروي واکسن تولیدي داخل نیز 
عملکرد بهتري را از خود نشان بازماندگی بعد از چالش 

هر دو با توجه به نتایج کلی این مطالعه، .است داده
هاي ثیر مثبتی بر روي شاخصأتاندواکسن توانسته
گیري حصول نتیجهبراي  امادنداشته باشسالمت ماهی 

-از جمله بررسی بیان ژن ترعمیقتر نیاز به مطالعات کامل

.باشدمیهاي ایمنی
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Abstract
Streptococcosis / Lactococcosis are important diseases for the aquaculture industry 

specially in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The aim of this study was to compare the 
efficacy of streptococcosis divalent (Lactococus garvie and Streptococcus iniae)  Iranian 
(SID) and foreign vaccines (Aquavac vaccine) in the immune responses contain, complement 
activation, serum lysozyme rate, bactericidal, respiratory burst (NBT), antibody titers (MAT) 
and some hematological indices contains, RBC count, total and differential white counts and 
hematocrit and as well as the growth  performance contains, initial weight, final weight, body 
weight gain percent, specific growth rate, feed conversion ratio, protein efficiency rate, body 
weight gain percent and condition factor and in final performance bacterial challenge and 
determine the relative survival rate (RPS) in rainbow trout. In this study, 630 rainbow trout 
fish weighing 26±3g were divided into three treatments contains, Aquavac vaccine, Iranian 
vaccines and control group. During the 60-day period and on days 0, 14, 30, 45 and 60 after 
vaccination samples were taken. The results of this study showed an increase in measured 
indices of blood and immune responses. From 14 to 60 test day in vaccinated trout fish 
compared to the control group that the amount of Aquavac vaccine group than two other 
groups. Also, the results of this study showed that Iranian vaccine had a better effect on 
growth performance of rainbow trout compared to Aquavac vaccine and control groups. 
Results of the bacterial challenge showed that losses related to the treatment of Iranian and 
foreign vaccine were lower than the control group. According to the results of this study,
vaccination by Aquavac and Iranian vaccine could have a positive effect on fish health 
indicators.
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