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 چکیده:
 عفـونی و  میگـو  هـاي  نمونـه  از در ایـن تحقیـق،  مـی باشـد.    زاي مهـم میگـو   عفونـت ویروس سندرم لکه سـفید یکـی از عوامـل    

تکثیـر   دراز خرچنـگ همولنـف  جداسـازي و در   سـفید  لکـه  سـندروم   ویـروس  بوشـهر،  اسـتان  مـزارع میگـو   از شـده  جمع آوري
 تیتراســیون ویــروس در پســت الروهــاي میگــو بــه روش کربــر  .گردیــد تاییــد ویــروس وجــود  PCRآزمــون طریــق از و

/ml50LD 5,4 10      ــد. ارزش ــام ش ــرون انج ــیم الکت ــا ب ــازي ب ــال س ــبه و غیرفع ــوب  10Dمحاس ــراي  و دز مطل ــرون ب ــو الکت پرت
بــه عنــوان  ویــروس پرتوتــابی شــده بــا الکتــرون کیلــوگري بدســت آمــد. 13و  85/1غیرفعــال ســازي ایــن ویــروس بــه ترتیــب 

ــن ــرون -واکس ــاکتريو الکت ــاراهمولیتیکوس  ب ــابیویبریوپ ــده پرتوت ــرك   ش ــوان مح ــه عن ــامی   ب ــو وان ــازي میگ ــن س ــراي ایم ب
ــا بــاکتري  بــراي گــروه هــا %50دز حفــاظتی  .نداســتفاده شــد ي دریافــت کننــده واکســن الکتــرون ، واکســن الکتــرون همــراه ب

،  62/5بــه ترتیــب روش تزریقـی   در یافــت کننــده بـاکتري ویبریــو پرتوتــابی شـده بــه تنهــایی  رشــده و گـروه د  پرتوتــابیویبریـو  
ــد.   87/2و  30/6 ــبه ش ــروه    محاس ــه گ ــن س ــبی ای ــا نس ــد بق ــی درص ــب در روش تزریق ــه ترتی و در روش  %22و  %72،  %64 ب

در مقابــل ویــروس  2 و1گــروه  دونتــایج آزمــون مواجهــه بــه بــا توجــه . محاســبه شــد %12,5و  %85، %75حمــامی بــه ترتیــب 
مـی  پرتوتـابی شـده    ویبریـو پـاراهمولیتیکوس   بـاکتري دنـد. لـذا نتیجـه گیـري مـی شـود کـه        اثر حفـاظتی خـوبی نشـان دا   زنده 

ــد ــی   توان ــک محــرك ایمن ــوان ی ــه عن ــاظتی واکســن ب ــر حف ــد. -اث ــت نمای ــا تقوی ــرون را در میگوه ــر دو روش  الکت ــین ه همچن
 مناسب می باشند.بدون اختالف معنی دار در درصد بقا نسبی  میگوها براي واکسیناسیونحمامی تزریقی و 

 
 پاراهمولیتیکوس، واکسن ویبریو بیم الکترون، سندرم لکه سفید،میگو، ویروس ها: کلید واژه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

The combined protective effect of inactivated Vibrio Parahemolyticus and irradiated white 
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Abstract 
 
 

 
White spot syndrome virus (WSSV) is one of the important infectious agents of shrimp and other 
crustaceans. In this research, WSSV was isolated from infected shrimp samples which collected from 
Bushehr’s farms, confirmed by PCR test and multiplied in Astacus leptodactylus crayfish hemolymph. 
Titration of WSSV was obtained in postlarvae by Karber method as 10 5.4 LD50/mL and the virus was 
inactivated by the electron beam irradiation. The D10 value and optimum dose of electron beam were 
obtained at 1.85 and 13 kGy. Electron beam irradiated WSSV (EBI-WSSV) was used as an electron-vaccine 
to immunize L. vannamei. The gamma irradiated inactivated Vibrio Parahaemolyticus (GIVP) was used as 
an immune-stimulant. PD50 were calculated 5.62, 6.30 and 2.87 for the injected groups with EBI–WSSV 
vaccine, EBI-WSSV vaccine+ GIVP and GIVP alone, respectively. The relative percent survival (RPS) 
values were calculated 64%, 72% and 22% for the EBI-WSSV vaccine, EBI-WSSV+ GIVP and GIVP 
groups by injection route and 75%, 85% and 12.5% for these thee vaccine groups in immersion route, 
respectively. Significant difference in cumulative mortalities was observed between both vaccination 
groups (EBI-WSSV and EBI-WSSV+ GIVP), and the GIVP group (P<0.05). Therefore, two vaccine groups 
1 and 2 induced protectivity responses in shrimp against WSSV infection and GIPV enhanced this response. 
The conclusion showed the irradiated Vibrio Parahaemolyticus can be used as an immune stimulator and 
can enhanced the protective effect of electron WSSV vaccine. The RPSs in the vaccinated groups by 
injection and immersion routes are without any significant differences. 
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 .مقدمه1
جهان محسوب  میگو یکی از گونه هاي آبزي پروري درکشور و

مهمترین بیماري که موجب خسارت در صنعت تکثیر می شود. 
لکه سفید سندرم  ویروسی بیماري می شودو پرورش میگو 

 و جنس 1نیماویریدهباشد. این ویروس متعلق به خانواده می
ناشی از این بیماري مرگ و میر بوده، میزان   2ویسپوویروس

روز بعد از ظهور عالئم کلینیکی در  2-7درصد طی  70 -100
سه نوع  1992اولین باردر سال  گزارش شده است. میگو مزارع

ل و درسا چین شناسایی شد تایوان و ،ازاین ویروس در تایلند
 شناسایی شد. این ویروس در آمریکا چهارمین نوع از 1999

 292,9با اندازه حلقوي بزرگی  DNAاین ویروس داراي ژنوم 
این ویروس درطیف وسیعی از کیلو باز می باشد.  307,2تا 

افقی انتقال  خانواده سخت پوستان آبزي به صورت عمودي و
. ]1[ را آلوده می کند آنهامیر متنوعی نتایج مرگ و با یافته و

بخش عمده اي از گونه هاي جنس ویبریو به طور معمول در 
محیط هاي آبی در مناطق گرم یا معتدل یافت شده و از آب، 
رسوبات، پالنکتون ها، انواع ماهیان، میگو، سخت پوستان و هم 

گونه  12از بین . ]3, 2[ جداسازي شده اندچنین صدف ها 
 ر انسان هستند، گزارشاتویبریویی که مولد بیماري غذا زاد د

گونه هاي ویبریو کلرا و ویبریو  الترفراوانی اهمیت با
ویبریو  .]3, 2[ پاراهمولیتیکوس را نشان داده اند

پاراهمولیتیکوس نیز باکتري گرم منفی، تخمیر کننده ي بی 
در این  االو نمک دوست است قدرت تحمل نمک ب هوازي

باکتري سبب شده است که جز فلور میکروبی خلیج ها و آب 
ویبریوپـاراهمولیتیکوس یکـی از . ]5, 4[ هاي شور باشد

جانـداران عامـل بیمـاري ویبریوزیس در میگـو و یکـی از 
مشـترك آبزیـان و انسان است، به طوري عوامل بیماري زاي 

براساس یک  .]6[ نماید ایجاد گاستروآنتریت می که در انسان
هـاي عامـل بیمـاري ویبریــوزیس  گـزارش، مهـمتـرین گونـه

در میگــوي ببــري ســیاه ویبریوآلجینولیتیکــوس، 
 .]8, 7[ پاراهمولیتیکوس و انگوئیالروم معرفی شده است

در  .واکسیناسیون مهمترین راهبرد کنترل و پیشگیري است

                                                           
1 Nimaviridea 

پرتوهاي یونیزان یک استفاده از برابر بیماري هاي ویروسی 
 .است در غیرفعال سازي ویروس ها روش بسیار قابل اعتماد

 بـراي تولیـد واکسـنهـاي غیرفعـال بـه روشهاي هسته امروزه
 زیـرا این باشند. توجه مـیمورد اي (پرتوهاي یونساز) بسیار 

و  ژنسـیتی اي آنتـیآور را بر ویژگیه روش، کمترین اثر زیان
ژنـی ریزجانـداران  سازي را بر ذرات آنتی بیشترین اثر ایمن

سازي ریزجانداران در واکسنبه طور کلی، غیرفعال .]9[ دارد
شیمیایی نظیر فرمالدئید، بتا هاي غیرفعال با استفاده از مواد 

هاي فیزیکی همچون ها و یا روشپروپیوالکتون، آزیریدین
دهی، پرتوتابی با پرتو فرابنفش و یا پرتوهاي یونساز مثل حرارت

سازي . غیرفعال]10[پذیر است پرتو گاما و الکترون امکان
به کمک مواد شیمیایی به ویژه فرمالین و بتا ریزجانداران 

پروپیوالکتون ممکن است با تغییر آنتی ژن هاي سطحی ناشی 
ین از بها، سبب از ایجاد پیوندهاي متقاطع در ساختار پروتئین

هاي آنتی ژنی مورد نیاز براي تحریک توپرفتن و یا کاهش اپی
 .   ]11[ دستگاه ایمنی شود

پرتوتابی با پرتو گاما، به عنوان یکی از قدرتمندترین     
سازي ابزارهاي استریل کردن وسایل پزشکی، براي ایمن

و از پرترود. به عالوه، بسیاري از محصوالت زیستی به کار می
سازي عوامل بیماریزاي بسیار خطرناك مثل گاما براي غیرفعال

. پرتوتابی گاما به ]11[ نیز استفاده شده است ابوالویروس 
سازي ریزجانداران هاي فیزیکی غیرفعالعنوان یکی از روش

مناسب،  دزقدرت نفوذ خوبی داشته و در صورت استفاده با 
وکلئیک و از بین بردن قدرت تکثیر ضمن تخریب اسیدهاي ن

ریزجانداران، در مقایسه با مواد شیمیایی آسیب ساختاري 
آورد. به طور هاي آنتی ژنی به وجود میکمتري در پروتئین

ها و کلی، پرتوتابی کمترین تغییرات مولکولی را در پروتئین
ی زایکند. از بین رفتن توان عفونتساختار ویروس ایجاد می

ئین پروت و عدم تغییر شکل فضایی عدم دناتوره شدن ویروس و
هاي ساختمانی آن که موجب حفظ توانایی ویروس در القاي 

هاي آنتی بادي ضد و تحریک پاسخهاي ایمنی سلولی پاسخ

2  Wispovirus 



 

شود با استفاده از پرتوتابی ویروس با پرتو گاما ویروس می
عالوه بر اثر تخریبی مستقیم . ]15-12, 9[ گزارش شده است

اثرات ژنوم ویروس، دهنده مولکول هاي تشکیل پرتو بر 
غیرمستقیم پرتو هاي یونساز باعث یونسازي در مولکول هاي 

به شد و هاي آزاد اکسیژن تولید رادیکالآب شده که منجر به 
ریزجانداران توسط سازي عنوان سازوکار دیگري در غیرفعال

از مزایاي دیگر  ]15-12[ذکر شده است  پرتوهاي یونساز
ان میزبهاي پرتوتابی شده، عدم ایجاد باقیمانده در بدن واکسن

هاي غیرفعال با مواد واکسن که در استفاده از است، در حالی
کن ها مماین واکسن ،هاشیمیایی از جمله فرمالین یا آزیریدین

این کنندگان مصرف برايکه باشند هایی باقیماندهحاوي  است
شوند  یکژآلرهاي واکنش زایی یامسمومیتباعث  واکسن ها

بیشتر باکتریهاي نمک دوست خانواده ویبریو در . ]13-15[
اکثر آبزیان قدرت رشد مثبت داشته و به عنوان محرك سیستم 
ایمنی در سخت پوستان استفاده می شوند. در این تحقیق از 

گو بیماري ازي میکه از عوامل  باکتري ویبریو پاراهمولیتیکوس
می باشد و به روش پرتوتابی گاما غیرفعال سازي شده است 

هدف از این تحقیق بررسی اثر پرتوي استفاده شده است. 
یونساز الکترون بر کاهش خاصیت عفونت زایی ویروس سندرم 

باکتري همچنین استفاده از  و میگو لکه سفید
قویت اثر در ت ویبریوپاراهمولیتیکوس پرتوتابی شده با پرتوگاما

حفاظتی واکسن پرتوتابی شده بیماري ویروسی سندروم لکه 
 می باشد.به روش تزریقی و حمامی سفید میگو 

 .موادوروش کار:2
ــه  1-2 ــندروم لک ــروس س ــتوك وی ــازي اس ــاده س آم

 :سفید
ــکوك  ــاي مش ــه میگوه ــاري ب ــفید از    بیم ــه س ــندرم لک س

ــه ــع  مزرع ــهر جم ــتان بوش ــد.آپرورشــی دراس ــراي  وري ش ب
براســاس   nested PCRروش ازتأییــد عفونــت ویروســی 

 IQ2000 TMتجـــاري  راهنمـــاي کیـــت تشخیصـــی
Taiwan)ــتفاده ــد ) اســـ ــیون .]17, 16[ شـــ  سوسپانســـ

ــی ــهویروس ــت از ک ــايباف ــروس    ه ــه وی ــوده ب ــاي آل میگوه
ــد  ــازي ش ــس ندجداس ــردن آن  پ ــوژنیزه ک ــااز هم ــراي  ه ب

 Astacusآب شــــیرین  دراز بــــه خرچنــــگ تکثیــــر
leptodactylus بــــراي جداســــازي  .ندســــتفاده شــــدا

ــروس هــــا از همولــــف   خرچنــــگ از فیلترهــــاي   ویــ

اســتوك ویــروس ســندرم لکــه  میکــرون اســتفاده شــد.45/0
 WSSV/IRN/1/2010تهیـــه شــده درایـــران را   ســفید 

 .]22-18[نام گذاري شد
ــريدزی 2-2 ــروس، متـ ــرون ویـ ــابی الکتـ و  پرتوتـ

تیتراســیون نمونــه هــاي ویــروس پرتوتــابی شــده و 
 :نشده

ــراي پرتوتـــابی الکتـــرون درایـــن پـــروژه از سیســـتم     بـ
ــگاه   ــرون در پژوهش ــده الکت ــته  پروتودهن ــون هس ــوم و فن عل

ایـن سیسـتم یـک شـتابدهنده     زد اسـتفاده شـد.   اي، مرکز یـ 
ــرکت   ــاخت شـ ــرون سـ ــدل  IBAالکتـ  Rodotronمـ

TT200  10بـــا انـــرژي-Mev  میلـــی آمپـــر  2و جریـــان
و  FWTدزیمتـــري بـــا اســـتفاده از دزیمتـــر هـــاي بـــود. 
CTA   .ــد ــام ش ــاي   انج ــگ ه ــف خرچن ــاي همول ــه ه نمون

ــه ویــروس را ــا پــس از آلــوده ب ،  g500×دور (  ســانترفیوژ ب
°C 4  میلــی لیتــري تقســیم  3در ویــال هــاي دقیقــه)  10و

ــف خ نگــه داري شــدند. -70درفریــزر  و  رچنــگ هــا راهمول
بـراي پرتـو دهـی     د همـراه بـا یـخ خشـک     امـ شرایط انج در

ــتاده و   ــزد فرس ــه ی ــا  ب ــايدب ، 20، 15، 10، 5، 3، 1، 0 زه
ــوگري  30و 25 ــده وکیل ــابی ش ــد   پرتوت ــت تأیی مجــدداً جه

 %50دز کشــنده  و تعیــین روي میگــو غیــر فعــال ســازي بــر
)50LD  ( ــزر ــه فری ــد.  -70ب ــل گردی ــداد  منتق ــروه  45تع گ

ــو   ــت الرو میگ ــا  1پس ــامل     2ت ــروه ش ــر گ ــه ه ــی ک گرم
ــد  12 ــاب شـ ــت الرو انتخـ ــروس  ند پسـ ــه از ویـ و هرنمونـ

-Tris(اســتریل   TNنشــده در بــافر  پرتوتــابی شــده و 
HCl 20 mM and NaCl 400 mM , pH= 

ــامل    )  7.4 ــت ش ــریال رق ــدند. س ــق ش -2  ،10-3و10-4رقی

ــه و  1، 1-10، 10 ــروس تهی ــه  از وی ــب ــرور ه ــرو 10هگ میک
بـه صـورت داخـل عضـالنی تزریـق       لیتر ویروس رقیـق شـده  

ــد. ــه    ش ــاهد ک ــوان ش ــه عن ــروه ب ــک گ ــط ی ــافر  فق  TNب
 .]24, 23[ در نظـر گرفتـه شـد   استریل به آنهـا تزریـق شـد    

میـزان تلفـات پسـت الروهـاي میگـو تـا یـک هفتـه هـر روز          
درصـد نمونـه    50شمارش شـد و بـه روش کربـر دز کشـنده     

هــاي ویروســی شــاهد و پرتوتــابی شــده در دزهــاي مختلــف 
ســپس بــا . ]25[ محاســبه گردیــدبــه عنــوان تیتــر ویــروس 
نمــودار دز/پاســخ بــراي    Originاســتفاده از نــرم افــزار   

ــابی   ــه هــاي پرتوت تیترهــاي ویروســی بدســت آمــده در نمون



 

شــده بــا دزهــاي مختلــف الکتــرون ترســیم شــد و بــا کمــک 
ــودار ارزش   ــوري از نمــ ي از دز( 10Dمعادلــــه خــــط عبــ

ــاریتمی       ــیکل لگ ــک س ــاهش ی ــه ک ــادر ب ــه ق ــا ک پرتوگام
ــوبازجمعیــت میکروارگانیســم هاســت) و دز  ــال  مطل غیرفع

 شد.   محاسبهین ویروس سازي کامل ا
 

 آمــاده ســازي بــاکتري ویبریوپــاراهمولیتیکوس 3 -2
 :دزیمتري و پرتوتابی گاما باکتريو

 :ATCC) بـا شناســه   3ویبریــو پــاراهمولیتیکوس بـاکتري 
ــه    از (17802 ــران تهی ــگاه ته ــکی دانش ــکده دامپزش و دانش

) کـه   TSBکشـت مـایع تریپتیـک سـوي بـرات (     محیط در 
ویـال   در کشـت داده و بـود  شامل سه درصـد کلریـد سـدیم    

ــاي  ــاکتري    5ه ــاي ب ــه ه ــد. نمون ــري تقســیم ش ــی لیت میل
ــوفیلیزه شــد ــا  ســپس توســط  و هلی ــاتی ب ــا ســل تحقیق گام

ــت  ــمه کبال ــازنده  ( 60-چش ــرکت س  MDS Nordionش
 ) Gy/sec گـري بـر ثانیـه (    8/4از کشـور کانـادا بـا نـرخ دز     

ــه و  ــوري ( 20469اکتیویتـ ــدند.   )Ci کـ ــابی شـ  پرتوتـ
ــاوت از  دز ــاي متف ــوه ــامل   پرت ــا ش  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1گام
 بـاکتري پرتـو تـابی شـده و     .ه شـدند کیلو گـري اسـتفاد   8و 

واحــد تشــکیل عیــار بــاکتري بــه روش بــراي تعیــین  نشــده
ــونی در ــر( کل ــی لیت ــر میل رســم نمــودار ســپس  ) وCFUه

ــا  ســخ /پادز ــزاراســتفاده از ب ــرم اف اســتفاده   Origin6.1ن
بــا کمــک   10Dارزش  مناســب غیــر فعــال ســازي و دز شــد.

ــودار       ــوري از نم ــط عب ــرین خ ــه بهت ــودار و معادل ــن نم ای
بـه  بـاکتري پرتـو تـابی شـده     ایـن   .ندمحاسبه شـد  سخ دز/پا

بــراي تحریــک سیســتم ایمنــی عنــوان یــک محــرك ایمنــی 
 .)39( استفاده شد

 
ویــروس واکســن پرتوتــابی شــده  والســیونفرم  2-4

 :با بیم الکترونسندرم لکه سفید میگو 
ــروس  ــده    وی ــال ش ــفید غیرفع ــه س ــندرم لک ــاس ــوي  ب پرت
در نظـر گرفتـه شـد و     الکتـرون -بـه عنـوان واکسـن   الکترون 

ــزان   ــه می ــی ب ــو   60در روش تزریق ــر میگ ــه ه ــر ب میکرولیت
میلــی لیتــر در  4و در روش حمــامی بــه میــزان  تزریــق شــد

                                                           
3 V. paraheomolyticus 

دیگـري   همچنـین در گـروه  لیتـر آب اضـافه گردیـد.     40هر 
ــا  ــر  از میگوه ــا تیت ــاراهمولیتیکوس ب ــرو پ ــاکتري  ویبری   ب
CFU/mL910  میلـــی  100بـــه صـــورت لیـــوفیلیزه و در

اسـتریل حـل شـده و بـه      (PBS)لیتر بـافر فسـفات سـالین    
ــا واکســن 1:1نســبت  ــزان  -ب ــه می ــوط و ب ــرون مخل  60الکت

میکرو لیتر بـه هـر میگـو تزریـق شـد. میـزان بـاکتري بـراي         
در روش حمــامی مــی باشــد.   CFU   610×3هــر میگــو 
از مخلـوط بـاکتري ویبریـو پرتوتـابی شـده       قبـل  هم مطـابق 

لیتـر   40ر در هـر  میلـی لیتـ   4بـه میـزان   الکترون -و واکسن
در اینجـــــــا بـــــــاکتري   آب اضـــــــافه گردیـــــــد. 

ــا     ــابی گامـ ــه روش پرتوتـ ــه بـ ــاراهمولیتیکوس کـ ویبریوپـ
نــی مــورد غیرفعــال شــده بــود بــه عنــوان یــک محــرك ایم 

 استفاده قرار گرفت.
 

 :واکسیناسیون گروه هاي میگو 5-2
واکسنهاي  پرتوي الکترون پس از غیرفعال سازي ویروس با

غیرفعال شده در حالت منجمد به پژوهشکده میگو بوشهر 
ده گرمی انتخاب شد هر  گروه میگو بالغ شش ند.منتقل شد
 الکترون-عدد میگو بود. به گروه اول واکسن 12-10گروه حاوي

که حاوي سوسپانسیون ویروس سندرم لکه سفید پرتوتابی 
شده به روش بیم الکترون بود به صورت داخل عضالنی تزریق 

الکترون همراه با باکتري ویبریو -گردید. به گروه دوم واکسن
اکتري بپاراهمولیتیکوس پرتوتابی شده  و به گروه سوم فقط 

ورت به تنهایی و به ص یو پاراهمولیتیکوس پرتوتابی شدهویبر
 میزانتزریق گردیدند. به عنوان محرك ایمنی  داخل عضالنی
و در دو دز به میکرولیتر  60سن به هر میگو تزریق هر واک

هر سه گروه میگوهاي  فاصله دو هفته در میان انجام شد.
زریق ن تبعد از دومیدو هفته  تاواکسینه شده به روش تزریقی 

سه . همچنین .نگهداري و تلفات شمارش و جمع آوري گردید
میگوها تحت تیمار با همین واکسنها ولی به روش حمامی گروه 

میلی لیتر  4میزان تلقیح واکسن به روش حمامی  د.قرار گرفتن
در طی مدت گروههاي حمامی لیتر آب بود.  40واکسن در هر 

روز مورد بازرسی قرار گرفتن و هیچ تلفاتی در هیچ کدام  10



 

یروس از گروههاي حمامی دیده نشد. لذا غیرفعال سازي و
 گرفت.مجدداً نیز مورد تایید قرار

 

 
 

ــا ویــروس زنــده و ارزیــابی اثــر حفــاظتی   6-2 آزمــون مواجهــه ب
 :واکسن

 
در این آزمون ویـروس فعـال سـندرم لکـه سـفید میگـو بـا تیتـر         

 کــــه در بــــدن خرچنــــگ دراز ml50LD 4/5  10/مشــــخص 
بـا ویـروس    مواجهـه تکثیر یافته بود مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.     

ــده ــهدر  زن ــروس   دو هفت ــد. وی ــام ش ــس از واکسیناســیون انج پ
ــت   ــا رق ــال ب ــر  20/1فع ــا تیت ــافر  μl50LD 4/2 10 50/ب در ب

TN  بـه صـورت داخـل عضـالنی بـه هـر       مخلوط شـده و  استریل
ــد. 50میگــو میــزان  ــر تزریــق گردی ــه میکرولیت ــرل  ب گــروه کنت

البتــه ایــن  شــد مثبــت بــه همــان میــزان ویــروس زنــده تزریــق
ــود      ــنی دریافــت نکــرده ب ــروه هــیچ واکس در گــروه هــاي  . گ

 ،حمـــامی مثبــت بــه روش  گــروه کنتــرل   واکســینه شــده و   
ولـی   20/1ی رقـت ویروسـ   نیـز بـا همـان    مواجهه با ویروس زنده

انجـام شـد و تلفـات    میلـی لیتـر بـه صـورت حمـامی       4به میزان 
بعـد از مواجهـه بررسـی شـدند و درصـد بقـا در هـر         دو هفتـه تا 

 گروه محاسبه گردید.
 
 :ارزیابی درصد بقا نسبی 7-2
 

با توجـه بـه درصـد تلفـات بعـد از آزمـون مواجهـه اول        
شـده مـی تـوان درصـد بقـا      در هر گروه میگو واکسینه 

 نسبی را در هر گروه تعیین کرد.   
 

 × 100  
 تلفات گروه تیمار شده
 تلفات گروه کنترل شده

 =   درصد تلفات نسبی    

- درصد تلفات نسبی  =  درصد بقاي نسبی            100  
 :آنالیز آماري 8-2

ـــالیز   داده هــاي در دزهــاي مختلــف آزمایشـــی بـــه وســـیله آن
ـــانس ـــرم   واری ـــه در نـ ـــک طرفـ ـــزار یـ  SPSS16 افـ

هـــا از آزمـــون   میـــانگیني  بــــراي مقایســــه  تحلیــــل و
ـــی   ـــطح معنـ ـــن در سـ ـــهاي دانکـ ـــد دامنـ  p<0.05دار چنـ

افــزار   هـمچنــین بــراي رســم نمــودار از نــرم      اسـتفاده شـد.  
Excel  استفاده شد. 

 
 

 .نتایج3
شـده بـا وروس   نمونـه هـاي میگـو عفـونی      PCRنتیجه آزمـون  

 مشاهده می شود. 1لکه سفید در شکل 
نتیجه تعیین دز بهینه الکترون جهت غیرفعال سازي  -3-1

 :کامل ویروس سندرم لکه سفید
اســتوك ویروســی زنــده بــه     )50LDدرصــد ( 50دز کشــنده 
ــر ــد،   روش کرب ــبه ش ــه ]25[محاس ــدود  ک ــی  10 4/5ح در میل

درصـد نمونـه هـاي ویروسـی      50دز کشـنده   ،مـد لیتر بدسـت آ 
ــز مح   ــر نی ــه روش کرب ــرون ب ــابی شــده توســط الکت ــبه پرتوت اس

یجی تیتـر ویروسـی بـا افـزایش     کـاهش تـدر  گردید که نتـایج آن  
 2در شــکل. ]40[ دز پرتوتــابی الکتــرون را نشــان مــی دهــد    

ــی دز/ پا ــخ منحن ــا     س ــده ب ــابی ش ــی پرتوت ــاي ویروس ــه ه نمون
مطــابق بـا خـط منطبــق شـده بــر     الکتـرون مشـاهده مــی شـود.   

ــزایش دز    ــا افـ ــراه بـ ــروس همـ ــیون ویـ ــی، تیتراسـ روي منحنـ
( دز  10Dهمچنـین فـاکتور    پرتوتابی کم کـم کـاهش مـی یابـد.    

ــه    ــرون ک ــابی الکت ــاهش مــی     %90پرتوت ــی را ک تیتــر ویروس
ــدود  ــد.) حـ ــه   07/2دهـ ــد. دز بهینـ ــبه شـ ــوگري محاسـ کیلـ

ــا   الکتــرون بــراي غیرفعــال ســازي کامــل ویــروس لکــه ســفید ب
 .]40[ کیلوگري بدست آمد 13در میلی لیتر  10 4/5تیتر 

غیرفعال سازي باکتري ویبریوپاراهمولیتیکوس نتیجه  -3-2
 به روش لیوفیلیزه:

بهترین دز غیرفعال سازي ) 1جدول ( با توجه به نتایج
کامل باکتري ویبریو پاراهمولیتیکوس در حالت لیوفیلیزه 

 کیلوگري بدست آمد. 8
حاصل از آزمون مواجهه با  %50نتیجه دز حفاظتی  -3-3

 :ابی الکترون ویروس غیر فعال شده با پرتوت
ــا توجــه نتــایج دز حفــاظتی  ) بدســت آمــده در  50PD(  %50ب

مـی تـوان    مورد رادیـو واکسـن غیرفعـال شـده بـا پرتـو الکتـرون       



 

در مقابـل ویـروس فعـال     تهیـه شـده   واکسـن نتیجه گرفـت کـه   
 .اثـر حفـاظتی خـوبی دارنـد      μl 50LD 4/2 10 50 /تیتـر   بـا  

 آخــرین واکسیناســیوندو هفتــه پــس از  نتــایج آزمــون مواجهــه
بـــراي رادیوواکســـن  PD)50 (50دز حفـــاظتی بـــه صـــورت 

ــرون ــرون  ، الکت ــن الکت ــراه رادیوواکس ــال  هم ــاکتري غیرفع ــا ب ب
محاســبه  30/6و  62/5بــه ترتیــب   پرتوتــابی شــده بــه روش 

ــد ــاظتی   .گردی ــایج دز حف ــا توجــه نت ) بدســت  50PD(  %50ب
 الکتــرونآمــده در مــورد رادیــو واکســن غیرفعــال شــده بــا پرتــو 

ــن     ــو واکس ــن رادی ــاظتی ای ــر حف ــو   اث ــاکتري ویبری ــی از ب وقت
غیرفعال شده به عنـوان یـک محـرك ایمنـی همزمـان بـا تزریـق        
رادیــو واکســن اســتفاده شــده، بیشــتر از وقتــی اســت کــه        

 مورد استفاده قرار گیرد. باکتري ویبریورادیوواکسن بدون 
 
-تعیین درصد تلفات و درصـد نسـبی بقـا در گـروه     -4-3

 هاي میگو واکسینه شده به روش تزریقی وحمامی:
ــدول   ــایج ج ــق نت ــت   2طب ــه عفون ــت علی ــه  مقاوم ــروس لک وی

بـه تنهـایی   بـا اسـتفاده از رادیوواکسـن الکتـرون     سفید در میگـو  
ــراه  و  ــرون هم ــن الکت ــال   رادیوواکس ــو غیرفع ــاکتري ویبری ــا ب ب

ــی   ــه روش تزریق ــه اول ب ــون مواجه ــد از آزم ــامی شــده بع  و حم
ـــتالف م ـــیاخـ ــاي    عنـ ـــاي میگوه ـــزان بقـ ـــا میـ داري را بـ

مواجهــه پــس از انجــام (کنتــرل ویــروس) گــروه کنتــرل مثبــت 
 . (P<0.05)نشان می دهد بـا ویروس زنده 

 
 

  .نتیجه وبحث4
قابل توجه است کـه کـاربرد مـواد شـیمیایی مختلـف بـه منظـور        

امـا  . ]28-26[ غیرفعال سازي بـاکتري هـا بسـیار متـداول اسـت     
از آنجایی کـه در اسـتفاده از ایـن مـواد بـه جـا مانـدن باقیمانـده         

عوامــل بیمــاري زا در محصــول نهــایی و بعضــاً مقاومــت برخــی  
ــین ســمی    ــده وجــود دارد و همچن ــاده غیرفعــال کنن ــر م در براب

موجـب شـد کـه    مواد شـیمیایی غیرفعـال کننـده    ز بودن برخی ا
لـذا امـروزه    .محققین به دنبال روش هـاي مطمـئن تـري باشـند    

ــاز)      ــاي یونس ــته اي (پرتوه ــاي هس ــاربرد روش ه ــه ک ــه ب توج
بـــراي غیرفعـــال ســـازي ارگانیســـم هـــا و در نهایـــت تولیـــد  
ــادي       ــزان زی ــه می ــی ب ــایی و ویروس ــاي باکتری ــن ه رادیوواکس

پرتوهــاي یونســاز داراي انــرژي  مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

د. امـا  باال و قدرت نفـوذ زیـاد و اثـر کشـندگی شـدید مـی باشـن       
در هیچ شـرایطی در محصـول نهـایی باقیمانـده اي بـه جـا نمـی        
گذارنـد. همچنـین امکــان فـرار ارگانیسـم هــا نیـز در اســتفاده از      

تنهـا اشـکال اسـتفاده از ایـن     ]. 29[ این روش منفـی مـی باشـد   
روش اثــر پرتوهــاي یــون ســاز از جملــه پرتــو گامــا بــر مولکــول  

مـی باشـد. اثـر     یسـم هاي آب موجود در محـیط نگهدارنـده ارگان  
پرتو بر مولکول هـاي آب موجـب تولیـد رادیکـال هـاي آزاد مـی       

مـی  گردد کـه داراي اثـرات مخربـی بـر آنتـی ژن هـاي واکسـن        
ــند ــظ      .]33-30[باش ــراي حف ــه ب ــت ک ــر آن اس ــابراین بهت بن

خاصیت آنتـی ژنسـیتی ارگانیسـم را بـه صـورت پـودر لیـوفیلیزه        
کـه بـا توجـه بـه نتـایج حاصـله از ایـن         دو یا منجمد بـه کـار بـر   

مـی تـوان بیــان   ) 2016و مطالعـه حیـدري و همکـاران (    مطالعـه 
ــو      ــاکتري ویبریــ ــازي بــ ــال ســ ــه دز غیرفعــ ــت کــ داشــ
ــازه    ــه کشــت ت ــوفیلیزه نســبت ب ــت لی ــاراهمولیتیکوس در حال پ
باکتري افـزایش یافتـه و حـداقل دز غیرفعـال سـازي بـاکتري بـا        

ــا پرتــو گامــا   5/1× 1010غلظــت  ــاکتري در میلــی لیتــر ب عــدد ب
ــوفیلیزه  ــت لی ــازه   8در حال ــورت کشــت ت ــه ص ــوگري  4و ب کیل

. کــه بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الــذکر علیــرغم  ]39[ مــی باشــد
ــوفیلیزه     ــاکتري، روش لی ــازي ب ــال س ــر غیرفع ــوالنی ت ــدت ط م
بهتــر از روش کشــت تــازه بــه منظــور تهیــه رادیــوآنتی ژن       

ــد.  ــی باش ــاکتري م ــال از    ب ــاي غیرفع ــن ه ــد واکس ــه و تولی تهی
طریق تیمار باکتري هـا و ویـروس هـاي بیمـاري زا بـا پرتوهـاي       
ــا      ــا  ب ــس و گام ــاي ایک ــت. پرتوه ــده اس ــزارش ش ــاز گ ــون س ی

ــواص  ــوذ    خ ــدرت نف ــاه و ق ــوج کوت ــول م ــی، ط الکترومغناطیس
ــال      ــور غیرفع ــه منظ ــو ب ــواص رادیواکتی ــاد خ ــدون ایج ــاد، ب زی
ســـازي میکروارگانیســـم هـــا اســـتفاده مـــی شـــوند. مطالعـــه  
ــروس هــا    ــی وی ــت زائ ویروســهاي حیــوانی نشــان داده کــه عفون
ممکن اسـت بـه طـور انتخـابی توسـط پرتوتـابی تخریـب گـردد         

نهــا مـی توانــد دسـت نخــورده بــاقی   ولـی خــواص آنتـی ژنیــک آ  
پرتوهـاي یـون سـاز توسـط      پرتوتابی ویـروس هـا بـا   . ]34[ بماند

ــوالرد  ــه: پ ــی از جمل ــوزا  ، ]35[محققین ــده  ]36[گین ــه ش مطالع
ــال    ــاردو  در س ــمولکو و لمب ــت. اس ــابی  2005اس از روش پرتوت

گاما براي غیرفعـال سـازي نسـبی و کامـل ویـروس تـب برفکـی،        
ــتفاده     ــروس اس ــیمپلک وی ــرپس س ــروس و ه ــا وی ــر لوکمی راچ

ــد ــورد     .]37, 30[ نمودن ــاران در م ــدي و همک ــین معتم همچن
  A87/IRNواکســـن غیرفعـــال بیمـــاري تـــب برفکـــی تایـــپ 



 

بــدون تغییــر خــواص آنتــی ژنیکــی آن بــه روش پرتوتــابی گامــا  
نامیکاشــی و همکــارانش ویــروس  .]24[ طالعــاتی انجــام دادنــدم

) غیرفعــال نمــوده و %5/0لکــه ســفید میگــو را توســط فرمــالین (
ــین    ــد، همچن ــه عنــوان واکســن غیرفعــال شــده اســتفاده کردن ب

بـه مـدت    C ° 60غیرفعـال شـده بـا حـرارت      WSSVویـروس  
ــار   10 دقیقـــه  را بـــراي تهیـــه واکســـن غیرفعـــال شـــده بکـ

ســه مــدل   1997پــرس و همکــارانش در ســال    .]23[بردنــد
خــوکی، اینتروویــروس خــوکی و  ویروســی متفــاوت (پــاروویروس

پرتوتــابی  ویـروس عامــل اســهال گــاوي) را توسـط بــیم الکتــرون  
ــاکتور     ــه ف ــد ک ــزارش کردن ــا گ ــد. آنه ــاي   10Dنمودن ــه ه نمون
درصـد   69تـا   51ویروسی پرتوتـابی شـده در حالـت مـایع بـین      

ارزش آن در حالت منجمـد مـی باشـد، ایـن بـدین معنـی اسـت        
ال سـازي همـان مقـدار ویـروس     که دز باالتر پرتو بـراي غیـر فعـ   

اکسیناســیون و ].38[ وقتــی در حالــت منجمــد باشــد الزم اســت
ویــروس  . 1گرمــی بــا واکســنهاي :    10-8گروههــاي میگــو  

سـندروم لکــه ســفید میگــو پرتوتــابی شــده بــا بــیم الکتــرون بــه  
ویـروس سـندروم لکـه سـفید میگـو پرتوتـابی شـده         . 2تنهـایی  

ــابی شــده     ــو پرتوت ــاکتري ویبری ــا ب ــرون همــراه ب ــیم الکت ــا ب  3ب
 4 (کنتــرا بــاکتري) .بــاکتري ویبریــو پرتوتــابی شــده بــه تنهــایی

. گـروه کنتـرل بـاکتري پرتوتـابی شـده      5ویـروس  .گروه کنتـرل  
در دو دز بــه فاصــله زمــانی دو هفتــه یکبــار بــه روش تزریقــی و  

شـد. آزمـون مواجهـه میگوهـاي واکسـینه شـده        امی انجـام  حمـ 
ــرین       ــس از آخـ ــه پـ ــان دو هفتـ ــده در زمـ ــروس زنـ ــا ویـ بـ

ــیون واکسین ــان داداس ــاظتی  نش ــد   %50دز حف ــین درص همچن
ــی    ــرل منف ــاي کنت ــه گروهه ــا نســبت ب ــاظتی  بق ــر حف ــد اث موی

واکســـن الکتـــرون و بـــاکتري ویبریـــو پرتوتـــابی شـــده و اثـــر 
لــذا نتیجــه گیــري مــی هــم بــود.  ترکیبــی حفــاظتی ایــن دو بــا

شود کـه بـاکتري ویبریـو پـاراهمولیتیکوس پرتوتـابی شـده مـی        
ــاظتی واکســن   ــر حف ــوان یــک محــرك ایمنــی اث ــه عن ــد ب -توان

ــا      ــد بق ــین درص ــد. همچن ــت نمای ــا تقوی ــرون را در میگوه الکت
نســبی در گــروه هــاي واکســینه شــده بــه روش تزریقــی و       

ــد   ــا هــم ندارن ــذا هــر دو روش حمــامی اخــتالف معنــی داري ب ل
ــند.    ــی باش ــب م ــیون مناس ــراي واکسیناس ــه   ب ــی از آنجائیک ول

ــامی    ــذا روش حم ــتري دارد ل ــرا بیش ــهولت اج ــامی س روش حم
 در عمل امکان پذیرتر می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 مختلف در حالت لیوفیلیزه. میانگین نتایج رشد باکتري ویبریو پاراهمولیتیکوس پرتوتابی شده با دزهاي 1جدول 
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   با افزایش دز پرتوتابی الکترونسندرم لکه سفید مربوط به کاهش تیتر ویروس  سخ. منحنی دز/پا1شکل

دز پرتوتـــابی (کیلـــوگري)/  
 تکرار

انحــــراف  ±میــــانگین  تکرار   2تکرار 1تکرار 
 معیار

0 10 10 ×2,3 10 10 ×3,3 10 10 ×2,5 2,7× 10 10± 0,35×1010 
1 9 10 ×1,8 9 10 ×0,8 9 10 ×0,7 1,1× 10 9±0,61×109 
2 8 10 ×1,2 8 10 ×1,1 8 10 ×0,7 1× 10 8±0,26×108  
3 7 10 ×7 7 10 ×9 7 10 ×9,5 8,5× 10 7±1,3×107 
4 6 10 ×5,7 6 10 ×9 6 10 ×4,1 6,3× 10 6±2,5×106 
5 5 10 ×5,2 5 10 ×8. 5 10 ×4,1 510×2±5 10 ×5,7 
6 4 10 ×4,9 410×6. 4 10 ×,13,1 410×2±4 10 ×4,6 
7 2 10 ×,95 210×3,8 2 10 ×,1,16 210×2±2 10 ×4,6 
8 1 10 ×0 1 10 ×0 1 10 ×0 1 10 ×0 



 

: مقایسه درصد بقا نسبی در گروه میگو ایمن شده با واکسن الکترون علیه ویروس سندرم لکه سفید و گروه میگو ایمن شده با واکسن 2جدول 
 در زمان دو هفته پس از مواجهه با ویروس زنده و حمامی به روش تزریقی همولیتیکوس پرتوتابی شدهپاراویبریوباکتري الکترون همراه با 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

روش  واکسنگروههاي  ردیف
 واکسیناسیون

تعداد  دز واکسن
کل/تعداد 

 تلفات

درصد 
 تلفات

درصد 
 بقاء

درصد 
 نسبی بقاء

P- 
Value 

 >05/0 %67 75 25 12/3 میکرولیتر 60 تزریقی  الکترون -واکسن 1

مخلوط (واکسن  2
 الکترون+ویبریو)

 >05/0 %78 83 17 12/2 میکرولیتر 60 تزریقی 

کنترل ویروس پرتوتابی  3
 شده

  - 25 75 12/9 میکرولیتر 60 تزریقی

کنترل باکتري غیرفعال  4
 شده

  %23/22 27/41 33/58 12/7 میکرولیتر 60 تزریقی

میلی لیتر در  4 حمامی الکترون -واکسن 5
 لیتر آب 40

10/2 20 80 75% 05/0< 

مخلوط (واکسن  6
 الکترون+ویبریو)

میلی لیتر در  4 حمامی
 لیتر آب 40

10/1 10 90 71/85% 05/0< 

کنترل ویروس پرتوتابی  7
 شده

میلی لیتر در  4 حمامی
 لیتر آب 40

10/8 80 20   

کنترل باکتري غیرفعال  8
 شده

میلی لیتر در  4 حمامی
 لیتر آب 40

10/7 70 30 5/12%  
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