جلد /1شماره /1پائیز و زمستان  – 1931صفحات 3-1

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته شده  Vibrio fluvialisدر مرغ
تخمگذار نژاد هایالینW36
1
مجتبی میرزائی* ،1محسن نجیمی ،2محمد جهانتیغ ،3فیروز ابراهیمی ،4عباس جمشیدیان ،5نرجس حسن

فخرآبادی6

-1دانش آموخته دکتری دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل.
-2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل.
-3گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل.
-4مرکز تحقیقات زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه امام حسین(ع) ،تهران.
-5گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل.
-6دانشجوی دکتری دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل.
دریافت مقاله 11 :دی  ،1336بازنگری 11:بهمن  ،1336پذیرش نهایی 21 :اسفند 1336

چکیده
باکتری  Vibrio fluvialisموجب بیماری در ماهیان پرورشی و ضررهای اقتصادی قابل توجه میشود .این باکتری پاتوژن انسانی و چندین نوع
از ماهیان پرورشی دریایی میباشد .استفاده از تکنولوژی ایمونوگلوبولین زرده تخممرغ ( )IgYتا کنون برای کنترل عفونتهای میکروبی فراوانی
مورد استفاده قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر بررسی و ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری  V. fluvialisپس از تزریق به مرغ تخمگذار
میباشد .باکتری  V. fluvialisپس از کشت در محیط مایع ،با فرمالئین  1/15درصد مجاور شد .سپس سلول باکتری به همراه اجوانت فروند به
عنوان واکسن به مرغهای تخمگذار نژاد هایالین در  7نوبت تزریق شد ،افزایش وزن مرغها تا بلوغ جسمی و تولید تخممرغ مورد ارزیابی قرار
گرفت ،سپس آزمایش االیزا غیر مستقیم برای شناسایی  IgGضد باکتری  V. fluvialisطراحی و اجرا شد .تزریق واکسن تهیه شده در افزایش
وزن مرغها در طول آزمایش و تعداد و وزن تخممرغها معنیدار نبود و آزمایش االیزا نشان داد تیتر آنتیبادی در سرم مرغهای هایپر ایمن شده
پس از تزریق چهارمین بوستر به  1:12111رسیده است .با توجه به نتایج به دست آمده و نتایج مطالعات سایر محققین به نظر میرسد ،آنتیبادی
زرده تخممرغ ( )IgYکه همان  IgGمنتقل شده به زرده است ،توانایی مهار بیماریزایی این باکتری را در حیوان آزمایشگاهی و مزرعه دارد.

واژگان کلیدی :اجوانت فروند ،مرغ تخمگذار،

Vibrio fluvialis

مقدمه

پاتوژنهنای فرصنتطلنب مناهی ،خزنندگان و پسنتاندارانند

باکتریهای جننس ویبرینو سناکنین اکوسیسنتمهنای آبنی

( .)1ویبریننو فالویننالیس ( )V. Fluvialisیننک بنناکتری گننرم

دریایی ،خلنیجهنا و آبهنای محنل پنرورش میگنو و مناهی

منفی نسنبتاً هالوفینل منیباشند .مورفولنوژی اینن بناکتری

هستند ،باکتریهنای گنرم منفنی و خمینده ویبرینو اکثنراً

بننه شننکل میلننهای صنناف تننا کمننی خمیننده اسننت ،توانننایی

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهmoj.mirzaei@uoz.ac.ir :

مجتبی میرزائی و همکاران

 V. fluvialisنینناز بنه سنندیم کلراینند دارد ،اکسننیداز مثبننت

آنتننیبننادیهننای زرده تخننممننرغ تننا کنننون بننه طننور

و نیتننرات مثبننت اسننت کننه مننیتواننند دی-گلننوکز و دیگننر

موفقیننتآمیننزی جهننت اهننداف علمننی ( )13تشخیصننی

کربوهیدراتهنا را تخمینر کنند و اسنید و گناز تولیند کنند.

( )15پیشنننگیرانه ( )16و درمنننانی ( )17و همچننننین در

ایننن بنناکتری از آب ،منندفوع حیوانننات ،منندفوع انسننان،

دامپزشنننکی در مقابلنننه بنننا بننناکتریهنننای بیمننناریزای

فاضننالب و محصننوالت غننذایی دریننایی جنندا شننده اسننت.

متنوعی استفاده شده است.

این بناکتری در همنه بخنشهنای سنواحل آبنی وجنود دارد

ایننن تحقیننق مقدمننهای بننرای تولینند آنتننیبننادی IgY

و موجنننب بیمننناری در ماهینننان پرورشنننی و ضنننررهنننای

اختصاصنننننی ضننننند بننننناکتری Fluvialis

 V.از زرده

اقتصادی قابل توجه میشود (.)2

تخممرغهای هنایپر ایمنن شنده منیباشند .در اینن تحقینق

آنتننیبننادی  )IgY) Immunoglobulin of Yolkدر واقننع

غیننر فعننال شنندن بنناکتری در واکسننن تهیننه شننده بررسننی

( )IgGمنتفننل شننده از سننرم مننرغ بننه زرده تخننممننرغ

گردیند و نیننز تنأتیر تزرینق واکسننن بننر مینزان تولینند مننرغ

مننیباشنند ( .)3اسننتفاده از زیسننت فننناوری ایمونوگلوبننولین

تخمگذار مورد بررسنی قنرار گرفنت .همچننین اتنر واکسنن

زرده تخنننممنننرغ ( )IgYبنننا اهنننداف کننناربرد درمنننانی و

تهیننه شننده بننر تیتننر آنتننیبننادی سننرمی مننرغ نیننز تعیننین

تشخیصنننی در حنننال پیشنننرفت اسنننت ( .)4اسنننتفاده از

گردید.

ایمونوگلوبولینهنا علینه عفوننتهنا اولنین بنار بنه وسنیلهی
 Bartzو همکنناران مطننرش شنند و تننا کنننون بننرای کنتننرل

مواد و روشها

عفونتهنای میکروبنی فراواننی منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه

کشت بتتاکتری:

اسنت ( .)5نتنایج مطالعنات مختلنا تابنت کنرده اسنت کنه
ایمونوگلوبننولین  IgYاتننر مهنناری بننر رشنند بسننیاری از
بنناکتریهننا دارد و بننه طننور کلننی روز بننه روز تمایننل بننه
اسننتفاده از زرده تخننممننرغ جهننت تولینند آنتننیبننادی
پلننیکلونننال بننرای اهننداف کنناربردی و اقتصننادی افننزایش
مییابد (.)6
مزیتهای اسنتفاده از منرغ بنه عننوان میزبنان ایمننسنازی
شننامل :حجننم بنناالی آنتننیبننادی در یننک زرده تخننممننرغ،
نیاز کنم بنه آنتنیژن بنرای ایمننسنازی ،سنادگی و هزیننه
کننم بننرای تخلننی

آنتننیبننادی ،رعایننت حقننوو حیوانننات

(نیننازی بننه خننونگیری از مننرغ نیسننت) ،طننول عمننر مننرغ
نسننبت بننه حیوانننات آزمایشننگاهی ،عنندم فعننال شنندن
سیسننتم کمپلمننان پسننتانداران و عنندم تننداخل بننا فنناکتور

سنویه اسننتاندارد بناکتری fluvialis

V.

از مرکننز ملننی رخننایر زیسننتی و ژنتیکننی ایننران ( )IBRCبننا
کنند  IBRC-M 10800تهیننه شنند ،سننپس محننیط کشننت
 Blood Agarو محننیط کشننت

Brain heart infusion

 brothطبننق دسننتور شننرکت سننازنده سنناخته شنند و در
اتوکالو قرار گرفنت و سنایر تجهینزات و لنوازم منورد نیناز از
قبینننل سنننوآه ،لولنننههنننای آزمایشنننگاهی ،فنننالکون
15میلننیلیتننری ،سرسننمپلر و سننایر تجهیننزات مننورد نینناز
بننا اسننتفاده از اتننوکالو در دمننای  121درجننه سننانتیگننراد
بننه منندت  15دقیقننه اسننتریل شنندند .سننپس پلیننت حنناوی
کشننت فعننال ب ناکتری در زیننر هننود المینننار بنناز شنند و بننر
روی محننیط جامنند  Blood Agarتجدینند پاسنناژ یافننت.
پلیننت در انکوبنناتور بننا دمننای  31درجننه سننانتیگننراد بننه
مندت  24سناعت قنرار داده شند .پنس از اطمیننان از عنندم
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حرکننت ایننن بنناکتری از طریننق تنناژ هننای قطبننی آن

رماتوئیننند توسنننط  ،IgYپاینننداری نسنننبی در شنننرایط

ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته ...

آلنننودگی ،بننناکتری در محنننیط منننایع  BHIدر انکوبننناتور

این رسوب با  11میلنیلیتنر  PBSبنه خنوبی همگنن شند و

شننیکردار بننا دمننای  31درجننه سننانتیگننراد بننه منندت 24

سننپس بننه غلظننت معننادل1081.5

سنناعت کشننت داده شنند .سننپس بننا  21درصنند گلیسننرول

شد .بدین صنورت کنه جنذب ننوری حاصنل از آن در طنول

مخلوط شند و در فرینزر بنا دمنای  -73درجنه سنانتیگنراد

مو  611نانومتنر بنر روی  1تنظنیم شند .اینن محلنول در

قننرار گرفننت و در مراحننل بعنند از آن بننه عنننوان رخیننره

دمای -73سانتیگراد رخینره شند و تنا انتهنای تحقینق بنه

باکتری استفاده شد.

عنننوان مخننزن سننلول لیننز شننده بنناکتری اسننتفاده شنند

تهیتتته آنتتتتیژن :پنننس از خنننار کنننردن بننناکتری

(.)11

 V. Fluvialisاز فریننزر ،در محننیط جامنند آگننار خننوندار

آمتتاده زتتازی واکستتن :بننرای آمنناده سننازی واکسننن 1

کشنننت داده شنننده و سنننپس در محنننیط منننایع  BHIدر

میلنیلیتننر از محلننول رخیننره سنلول لیننز شننده بنناکتری در

فنننالکون  15میلنننیلیتنننری کشنننت داده شننند .سنننپس

تیوه دو میلیلیتری ریختنه شند ،کنه اینن محلنول حندوداً

فننالکونهننا در سننانتریفیوژ بننا دور  3211دور در دقیقننه

معنادل  CFU/ml 108غلظننت داشنت .سننپس تینوههننا در

( )rpmبه مندت  5دقیقنه سنانتریفیوژ شند ،در اینن مرحلنه

دمای  4درجه سانتیگنراد بنه مندت  11دقیقنه بنا سنرعت

در شنننرایط اسنننتریل هنننود المیننننار ،محلنننول روینننی دور

 rpm 10000سننانتریفیوژ شننده و سننپس  511میکرولیتننر

ریختننه شنند و رسننوب بنناکتری بننا  15میلننیلیتننر بننافر

از محلننول رویننی برداشننته شنند و  511میکرولیتننر اجوانننت

فسفات سنالین ( )PBSبنه خنوبی همگنن شند و سنپس در

فروند بنه آن اضنافه شند( .در تزرینق اول از اجواننت کامنل

سنننانتریفیوژ قنننرار گرفنننت و مجننندد محلنننول روینننی دور

فروننند (مؤسسننه تحقیقننات واکسننن و سننرمسننازی رازی،

ریختننه شنند و رسننوب بنناکتری بننا  15میلننیلیتننر PBS

کننر  ،ایننران) اسننتفاده شنند و در تزریننقهننای بعنندی از

همگن شند و مجندد در سنانتریفیوژ قنرار گرفنت اینن کنار

اجوانت ناق

فروند اسنتفاده شند) .اینن ترکینب بنه عننوان

 3مرتبننه تکننرار شنند تننا مطمننئن شننویم محننیط کشننت بننه

واکسن مورد استفاده قرار گرفت.

خننوبی از سننلولهننای بنناکتری جنندا شننده اسننت .سننپس

تهیه و پترورش مترغ تختمگتذار :تعنداد  1عندد منرغ

رسننوب بننا 11میلننیلیتننر فرمننالئین  1/15درصنند همگننن

تخمگنذار هنایالین  W36سنال  2115بنا سنن  13روزگنی

شنننده (فرمنننالئین  1/15درصننند از فرمنننالئین غلنننی 37

کننه آخننرین واکسننن دوره پننولتی را دریافننت کننرده بودننند،

درصنند تهیننه شنند) و در طننول شننب در دمننای  37درجننه

(از کشننت و صنننعت بیدمشننک ،بیرجننند ،ایننران) بننه محننل

سنننانتیگنننراد ،در انکوبننناتور شنننیکردار بنننا دور  61دور در

نگهننداری مننرغ تخننمگننذار در دانشننکده دامپزشننکی انتقننال

دقیقنننه ( )rpmقنننرار گرفنننت .روز بعننند فنننالکونهنننا در

یافت و بهصنورت تصنادفی در  2گنروه مسناوی گنروهبنندی

سننانتریوفوژ بننا سننرعت  3211دور در دقیقننه بننه منندت 11

شنند .دمننای اتنناو پننرورش ،رطوبننت ،طننول روشنننایی،

دقیقننه سننانتریوفوژ شنندند ،سننپس مننایع رویننی دور ریختننه

ترکیبننات جیننره و سننایر نکننات پرورشننی طبننق دفترچننه

شند و رسننوب سننلول لیننز شننده بنناکتریهننا مجننددااً بننا 11

راهنمنننای پنننرورش منننرغ هنننایالین  W36سنننال 2115

میلی لیتر  PBSهمگن شد و اینن کنار  3بنار انجنام شند تنا

کنترل شد .میزان نور تنا بلنوغ جسنمی منرغ کنه تقریبنا در

مطمننئن شننویم فرمالنندئین از سننلول لیننز شننده بنناکتریهننا

سننن  11هفتگننی بننود بنهصننورت  12سناعت روشنننایی (بننا

به خوبی جدا شده است.

شنندت نننور تقریبناً  5تننا  15لننوکس) و  12سنناعت تنناریکی

 CFU/mlرسننانده
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مصننرف دان در نظننر گرفتننه شنند ،پننس از بلننوغ جسننمی

دو عنندد فننن  VPH-15S2Sبننا قنندرت تهویننه ()m3/h211

تحریننک نننوری انجننام شنند ( 25لننوکس ،و هفتننه ای 31

(شرکت دمنده ،اینران) اسنتفاده شند .ورود بنه داخنل اتناو

دقیقه به طنول روشننایی افنزوده شند) تنا مینزان روشننایی

پننرورش مننرغهننا بننا تعننویا لبننا هننا و کفننشهننا و

بننه  16سنناعت رس نید و تننا پای نان دوره بننه همننین صننورت

ضدعفونی دستها بود.

ادامه یافت.

جیره :بنرای هنر منرغ متناسنب بنا نیناز روزاننهاش کنه در

قرنطینه محل نگهتداری مترغ هتا :جهنت ضند عفنونی

 12هفتگنننی در حننندود  55گنننرم و در  32هفتگنننی در

هننوای ورودی سننالن از فیلتننر المننا اولتننرا ویولننت )(UVC

حنندود  31گننرم بننود در دانخننوری ریختننه شنند .فرمننول

 31وات (فیلینننپس لهسنننتان) اسنننتفاده شننند .جهنننت

جیننره مننرغهننا در دوره پننرورش بننرای  111کیلننوگرم در
جدول  1آمده

جلنننوگیری از ورود آلنننودگی از طرینننق درب سنننالن بنننه

است.

ترتیننب از فشننار منفننی و مثبننت در اتنناو ورودی و محننل
نگهننداری مننرغهننا اسننتفاده شنند .بنندین طریننق ورود هننوا
جدول  -1میزان مواد اولیه ازتفاده شده در جیره برای  111کیلو گرم
ررت
سبو
سویا
پودر گوشت دامی
متیونین

دی کلسیم فسفات
کربنات کلسیم
مکمل
نمک
روغن سویا

برنامتته ایمتتن زتتازی و ختتونگیری از متترغهتتا :در روز

نیمننی از حجننم واکسننن در داخننل ع ننله ( )IMو نیمننی

صننفر اولننین خننونگیری انجننام شنند سننپس در همننان روز

دیگر در زینر پوسنت ( )SCتزرینق شند .بنه گنروه مواجهنه

اولنننین واکسنننن تزرینننق شننند پنننس از آن در هفتنننه اول

آنتننیژن همننراه بننا اجوانننت فروننند تزریننق شنند و بننه گننروه

خننونگیری دوم انجننام شنند و در هفتننه دوم واکسننن دوم

کنتنننرل  PBSهمنننراه بنننا اجواننننت فرونننند تزرینننق شننند.

(بوسننتر اول) تزریننق شنند و تننا هفتننه  13ایننن عملیننات

تزریقننات بننا فاصننله دو هفتننه تکننرار شنند در نوبننت اول

طبق جدول  2ادامنه یافنت .تزرینق واکسنن بنا حجنم 511

آنتننیژن بننه همننراه اجوانننت کامننل فروننند و در نوبننتهننای

میکرولیتر بنا اسنتفاده از سنرنن انسنولین در سنینه سنمت

بعنندی (بوسننتر) تزریننق آنتننیژن بننه همننراه اجوانننت ننناق

راسننت و سننمت چننا مننرغ انجننام شنند و در هننر سننمت

فروند انجام شد.

جدول  -2تزریقات و خونگیری ( Bنشان دهنده خونگیری از

و عدد مجاور آن شماره خونگیری میباشد V ،نشان دهنده تزریق واکسن از

و عدد مجاور

آن نشان دهنده شماره تزریق واکسن میباشد)
روزصفر

هفته1

خونگیری

B0

B1

واکسن

V1

هفته2

هفته3

هفته4

B2
V2

هفته5

هفته6

B3
V3

هفته7

هفته1

B4
V4

هفته3

هفته11

B5
V5

هفته11

هفته12

B6
V6

هفته13
B7

V7
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 61کیلو گرم
 3211گرم
 21/5کیلوگرم
 3111گرم
 111گرم

 1151گرم
 1111گرم
 3751گرم
 321گرم
گرم

4

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

بود که در نیمه شنب  1سناعت ننور شنبانه جهنت افنزایش

فقط از طریق تهوینههنا صنورت منیگرفنت .بنرای تهوینه از

ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته ...

االیتتزا ریتتر مستتتقیم :در ایننن مرحلننه جهننت بررسننی

میکرولیتننر اسننید سننولفوریک  2/5مننوالر جهننت توقننا

ح نننور آنتنننیبنننادی اختصاصنننی ضننند بننناکتری ویبرینننو

واکنننش بننه هننر چاهننک اضننافه شنند .بننرای قرائننت جننذب

فالویننالیس میننزان تیتننر آنتننیبننادی در سننرم  2مننرغ از 4

ننننوری از دسنننتگاه االینننزا ریننندر(

مننرغ هننر گننروه توسننط روش االیننزا غیننر مسننتقیم ،مننورد

 )Readermark, Germanyدر طنننول منننو  432ننننانومتر

بررسی قرار گرفت.

اسننتفاده شنند .زمننانی کننه  ODسننرم مننرغهننای گننروه

جهننت تثبیننت آنتننیژن در کننا چاهننکهننای پلیننت االیننزا

مواجهننه تقسننیم بننر  ODسننرم مننرغهننای گننروه کنتننرل،

( SPL, Korea) 100میکرولیتنر بنافر کربننات بنی کربننات

بزرگتننر یننا مسنناوی  2.1شنند ( )ODsample/control ≥2.1آن

( )pH=9.8کننه  CFU/ml 107سننلول لیننز شننده بنناکتری

چاهک به عنوان تیتر آن سرم انتخاب شد (.)11

داشنننت ،ریختنننه شننند و پلینننت در دمنننای  4درجنننه

تجزیننه و تحلیننل آمنناری دادههننای حاصننل از ایننن تحقیننق

سننانتیگننراد در طننول شننب انکوبننه گردینند .بننه منظننور

بننا اسننتفاده از نننرم افننزار  SPSS Statistics 19انجننام شنند.

کنتننرل اجننزا واکنننش یننک چاهننک فقننط حنناوی بننافر

از آزمننون  Independent sample T testبننرای بررسننی

کنوتکنننده در نظنر گرفتنه شند .شستشنوی چاهنکهنا 3

معنننیدار بننودن نتننایج بننهدسننت آمننده اسننتفاده شنند،

مرتبننه بننا بننافر  PBST) PBSحنناوی  %1/5تننوئین )21

تفناوتهنای کنه سنط  P value < 0.05بنود معننیدار در

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نظر گرفته شد.
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انجنننام شننند .جهنننت بنننال

کنننردن از  151میکرولیتنننر

Hiperion MPR4+,

شیرخشننک  5درصنند در بننافر ( PBSTحجمننی /وزنننی) در
هننر چاهننک اسننتفاده شنند و در طننول شننب در  4درجننه
سننانتیگننراد انکوبننه شنند .سننپس شستشننوی چاهننکهننا 4
مرتبه بنا بنافر  PBSTانجنام شند و رقنتسنازی سنرمهنا از
 1:111تننا  1:12111انجننام شنند و سننپس میکروپلیننت در
انکوبننناتور شنننیکردار در دمنننای  37درجنننه بنننه مننندت 2
سنناعت انکوبننه شنند ،بننرای کنتننرل منفننی یننک چاهننک بننا
3 NaClدرصد بنال

شند .چاهنکهنا مجنددا  4مرتبنه بنا

بنننافر

 PBSTشسنننته شنننده و  111میکرولیتنننر ازanti-

USA,

chicken

(Sigma,

HRP

conjugated

IgG

) 1:2000در هننر چاهننک اضننافه شنند و پلیننت بننه منندت 1

نتایج
نتایج کشت باکتری غینر فعنال شنده توسنط فرمالدئیند بنر
روی محننیط کشننت  Blood Agarکننه بننا  3تکننرار انجننام
شننند ،نشنننان داد هنننیس کلنننونی پنننس از  24سننناعت
انکوباسیون بنر روی محنیط کشنت ایجناد نشند ،کنه نشنان
دهنننده غیننر فعننال شنندن بنناکتری در شننرایط ایجنناد شننده
بننود .همچنننین نتننایج تزریننق واکسننن بننه  4مننرغ در گننروه
مواجهننه و  4مننرغ در گننروه کنتننرل و بررسننی سننالمت
مننرغهننا در طننول دوره پننرورش در جنندول  3آورده شننده

سنناعت در دمننای  37درجننه سننانتیگننراد انکوبننه شنند.

اسننت .بننا توجننه بننه اینکننه  P valueبننرای هننیس کنندام از

مجنندداً چاهننکهننا  5مرتبننه شستشننو داده شنند .سننپس 3

فننناکتورهنننای در نظنننر گرفتنننه شنننده ،کنننوچکتر از 1/15

 )OPDدر 5

بنهدسننت نیامنند ،لننذا تفنناوت آمنناری معنننیداری در میننزان

میلیلیتر بنافر سنیترات فسنفات حنل شنده و  3میکرولیتنر

رشنند مننرغهننا و همچنننین تعننداد تولینند تخننممننرغ و وزن

آب اکسنننیژنه ( )H2O2اضنننافه شننند و  111میکرولیتنننر از

تخممرغها و وزن کل تخممرغها حاصل نشد.

محلول حاضر به هنر چاهنک اضنافه شند و پلینت در محنل

یافتههای آزمنایش االینزا بنر روی سنرم منرغهنا در جندول

تنناریکی قننرار گرفننت تننا واکنننش انجننام شنند .سننپس 51

 4آمننده اسننت .در روز  ODs/n 14برابننر بننا  2/1بننود کننه

میلننننیگننننرم سوبسننننترا )Sigma,USA

5

مجتبی میرزائی و همکاران

بزرگتننر از  2/1مننیباشنند لننذا  1:111بننه عنننوان تیتننر در

اسننت تیتننر سننرمی پننس از تزریننق بوسننتر  3بننه شنندت

نظننر گرفتننه مننیشننود ،همچنننین در روز  21و  42و  56و

افننزایش پینندا کننرده اسننت ،همچنننین ،بعنند از روز  56تیتننر

 72اینننن عننندد بنننه ترتینننب در رقنننتهنننای  1:1611و

سننرمی بننر روی  12111بنناقی مانننده اسننت ،کننه نشننان

 1:3211و  1:12111و  1:12111بزگتننننر یننننا مسنننناوی

مننیدهنند حننداکثر تیتننر سننرمی قابننل انتظننار بننرای ایننن

 2/1مننیباشنند کننه ایننن رقننتهننا بننه عنننوان تیتننر در نظننر

باکتری (آنتیژن) میباشد.

6

گرفتننه مننیشننوند .همننانطننور کننه در نمننودار  1مشننخ

گروه مواجهه

گروه کنترل

آزمون آماری

افزایش وزن

21/54±154

35/55±156

Independent samples t test

P value
1/711

تعداد تخممرغ تولید شده

1/31±21

1/63±21/4

Independent samples t test

1/461

وزن تخممرغ

16/5±46/6

15/6±46/3

Independent samples t test

1/177

وزن کل تخممرغها

71/61±371/6

52/36±313/3

Independent samples t test

1/177

جدول  -4نسب

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

جدول  -3فاکتورهای بررزی شده در مرغها (نتایج به صورت  Mean±SDنشان داده شده از )

میانگین  ODدر گروه مواجهه به میانگین  ODدر گروه کنترل )(OD Sample/OD Control

رقت

روز 1

روز 14

روز 21

روز 42

روز 56

روز 71

1:111

1/2

2/1

3/6

3/1

4/1

4/5

1:211

1/1

2/1

3/4

3/5

3/7

4/3

1:411

1/1

1/3

2/3

3/3

3/4

4/1

1:111

1/3

1/1

2/4

2/3

3/2

3/1

1:1611

1/3

1/3

2/1

2/3

2/3

3/5

1:3211

1/1

1/7

1/1

2/1

2/4

3/3

1:6411

1/7

1/6

1/6

1/3

2/2

2/5

1:12111

1/6

1/5

1/2

1/1

2/1

2/1

١٢٨٠٠

١٢٨٠٠

١٤٠٠٠
١٢٠٠٠

١٢٨٠٠

١٠٠٠٠
٦٠٠٠

٣٢٠٠

titer

تیتر زرمی

٨٠٠٠
٤٠٠٠

١٦٠٠
١٠٠

٠

١4

٠

٢٠٠٠
٠

٨4

7٠

56

4٢

٢٨

زمان (روز)
نمودار  -1نمودار افزایش تیتر زرمی طی تزریق واکسن تهیه شده در طول  14هفته
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زمان

ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته ...

وبننا در مننوشهننا شنند ( .)21تحقیقننات

بحث و نتیجهگیری
 V. fluvialisبنناکتری بیمنناریزایننی اسننت کننه عالئننم روده

Chang-Hong Li

و همکنناران نشننان داد تولینند آنتننیبننادی اختصاصننی IgY

با این باک تری منجنر بنه اسنهال آبکنی بنه همنراه اسنتفراغ،

صننورت گرفننت و بننهطننور مننؤتر از عفونننتهننای ویبریننو

دلدرد ،دهیدراتننه شنندن متوسننط تننا شنندید و اغلننب تننب

انگنننننیالروم پیشنننننگیری کنننننرد ( .)22در مطالعنننننات

است (.)13

 Punyokunو همکنناران آنتننیبننادی IgYاختصاصننی علیننه

طبق نتنایج بنهدسنت آمنده از اینن مطالعنه ،واکسنن تهینه

ویبرینو هنناروی بنهطننور موفقیننتآمینزی تولینند و تخلننی

شننده از سننلول لیننز شننده بنناکتری  V. fluvialisبننه همننراه

شد (.)23

اجوانننت فروننند تننأتیر معنننیداری در افننزایش وزن مننرغ

بننا توجننه بننه نتننایج بدسننت آمننده از ایننن تحقیننق تیتننر

تخننمگننذار از بلننوغ جنسننی تننا رسننیدن بننه بلننوغ جسننمی،

آنتننیبننادی اختصاصننی ضنند بنناکتری  V. fluvialisدر سننرم

تعداد تولید تخنممنرغ و وزن تخنممنرغهنا نداشنت .لنذا بنه

مننرغهننای هننایپرایمن شننده بننه شنندت افننزایش پینندا کننرد،

نظر میرسد اسنتفاده از اینن روش بنرای ایمننسنازی منرغ

لذا بنه نظنر منیرسند اینن آنتنیبنادی اختصاصنی بنه زرده

آنتنیبننادی  IgYاز

تخممرغ هم منتقنل خواهند شند و بنا توجنه بنه تحقیقنات

تخنمگننذار بنه منظننور تولیند و تخلننی

مطالعننهای کننه توسننط  Zhuو همکنناران انجننام شنند ،نشننان

بنناکتریهننای جنننس ویبریننو ب نه نظننر مننیرسنند ،تولینند و

داد که ویبرینو انگنیالروم بنهطنور منؤتری سیسنتم ایمننی

آنتننیبننادی  IgYاز زرده تخننممننرغهننای هننایپر

مرغهای تخمگنذار را بنر انگیختنه

کنرده و آنتنیبنادی IgY

تخلننی

ایمننن شننده و اسننتفاده از آن در چننالش میکروبننی حیننوان

اختصاصی ضند ویبرینو انگنیالروم توسنط االینزا شناسنایی

آزمایشگاهی ،میتوانند منجنر بنه کناهش بیمناریزاینی

شننند ( .)21در مطالعنننه حاضنننر نتنننایج آزمنننایش االینننزا

 fluvialisشننود ،بنننابراین نینناز بننه تحقیننق بیشننتر در ایننن

طراحننی شننده نشننان داد کننه تیتننر سننرمی مننرغهننا علیننه

زمین نه مننیباشنند و ادامننه انجننام مراحننل ایننن تحقیننق در

بننناکتری  V. fluvialisکنننه بنننه عننننوان آنتنننیژن منننورد

برنامه کاری محققین است.

V.

استفاده قرار گرفتنه بنود از تزرینق سنومین بوسنتر بنه بعند
بننه بنناالترین سننط خننود رسننید و بننا ادامننه واکسیناسننیون

زپازگزاری

بننه فاصننله  2هفتننه تیتننر همچنننان بنناال بننود کننه نشننان

ایننن مقالننه حاصننل بخشننی از پاینناننامننه دوره دکتننری

دهننندهی هننایپر ایمونیزاسننیون موفننق مننیباشنند و تأیینند

حرفننه ای دامپزشننکی مننیباشنند کننه شننماره پیگیننری

کننده نتایج تحقیق  Zhuو همکاران میباشد.

پروپننوزال پایننان نامننه در ایراننندا

طبنننننق تحقیقنننننات  Hiraiو همکننننناران اسنننننتفاده از

نویسنننندگان برخنننود الزم منننیداننننند کنننه از همکننناری

ایمونوگلوبننولین اختصاصننی زرده تخننممننرغ( )IgYعلیننه

کارشناسننان دانشننکده دامپزشننکی دانشننگاه زابننل از جملننه

ویبریو کلرا بهصنورت منؤتری منجنر بنه جلنوگیری از بنروز

آقای سعید شهریاری و خانم سرگلزایی تشکر نمایند.

 1361535مننیباشنند.
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زرده تخممرغ روش مفید و مناسبی باشد.

سننایر محققننین در ارتبنناط بننا ممانعننت از بیمنناریزایننی
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ای مشابه بنا  V. choleraایجناد منیکنند ،درگینری انسنان

علیننه ویبریننو انگننیالروم ( )V.anguillarumبننا موفقیننت
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Summary
Vibrio fluvialis causes disease and significant economic losses in breeding fish. This bacterium is considered as a
human pathogen and several species of marine spawning fish. The egg yolk immunoglobulin technology (IgY) has
been used to control many microbial infections. The purpose of the present study was to evaluate the vaccine prepared
from V. fluivialis bacteria after injection into laying hens. V. fluvialis was admixed by 0.05% formaldehyde after
culture in a liquid medium. Then, the pathogen along with Freund’s adjuvant was injected to the Hyline W36 hens as
a vaccine for 7 days. Increase of the weight of the hens was measured until Physical maturity and egg production.
Then, an Indirect ELISA was designed to detect IgG Anti V. fluivialis. Injection of the vaccine had no significant
effect on weight gain of hens and the number and weight of eggs during the experiment. ELISA test showed that
antibody titers in the serum of hyper-immunized hens after injection of the fourth booster reached 1: 12800. According
to the results obtained and the results of studies by other researchers, egg yolk antibody (IgY), which is the same as
IgG, has been shown to inhibit the pathogenicity in lab and farm animals.
Keywords: Freund’s adjuvant, laying hens, Vibrio fluvialis

