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 چکیده
 ین کمان بعد از تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/پاسخ ایمنی اختصاصی ماهی قزل آالی رنگپژوهش در این 

قطعه  240تعداد  بدین منظور .ضد این دو باکتری به روش االیزا ارزیابی گردید پادتنالکتوکوکوزیس با اندازه گیری عیار 
مار واکسینه ابتدا با واکسن در تی ماهیانگرم به دو گروه، هر گروه در سه تکرار تقسیم شدند.  30±7/1آال با وزن  ماهی قزل

روش داخل صفاقی  الکتوکوکوزیس )در برابر استرپتوکوکوس اینیه و الکتوکوکوس گارویه( به  دوگانه استرپتوکوکوزیس/
وری با همان واکسن انجام شد. گروه شاهد کامالً مشابه تیمار واکسینه  روش غوطه  روز بعد واکسن یادآور به 30ایمن شدند و 

تهیه و تیتر  ماهیانسرمی از   نمونه ،بعد از واکسیناسیون اولیه  60و  45، 30، 15، 0یولوژی تیمار شد. در روزهای با سرم فیز
 Rabbit anti- troutپلی کلونال  پادتنبه روش االیزا و با استفاده از  الکتوکوکوس گارویهو  استرپتوکوکوس اینیهضد پادتن 

هر تیمار با حادترین سویه در دسترس باکتری  ماهیانروز بعد از واکسیناسیون اولیه  60گردید. بررسی و بین تیمارها مقایسه 
( بین RPSنسبی ) ءچالش داده شدند و نتایج به مدت دو هفته ثبت و درصد بقا استرپتوکوکوس اینیهو  الکتوکوکوس گارویه
ترتیب ب گارویه الکتوکوکوسو  استرپتوکوکوس اینیهسینه چالش شده با نسبی در تیمار واک ءمیزان بقا تیمارها مقایسه گردید.

دو هفته بعد از  پادتن عیار  .داری داشت که نسبت به تیمار کنترل افزایش معنی بود درصد 98/68±67/8و  05/62±22/7برابر 
کاهش  پادتنسطح  60هر چند در روز  .روز بعد از واکسیناسون به حداکثر رسید 45 گیری بود و قابل اندازهواکسیناسیون 

گیری می شود که از واکسن  نتیجه ،. لذا(p<05/0) طور معنی داری باالتر بوده اما همچنان  نسبت به گروه کنترل  ب ،یافت
روش وان ت می ،لذا .باشد میدوگانه حاوی این دو باکتری عالوه بر کارایی قابل قبول، قادر به افزایش عیار پادتن سرمی در ماهی 

 .موثر و قابل اجرا دانست ،در کشوررا  الکتوکوکوزیس علیه بیماری استرپتوکوکوزیس/واکسیناسیون پیشنهادی این تحقیق 
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 مقدمه
ر گسترش و ثبات در ها مهمترین مانع د بیماری
د. اغلب نباش میپروری در سراسر دنیا  بزیآهای  فعالیت

های باکتریایی مسئول تلفات شدید در گستره  نپاتوژ
 .دنباش وسیعی از مراحل مختلف رشد ماهی می

(Vendrell et al., 2006) های عفونی باکتریایی  بیماری
ی ها میکروارگانیسمطور عمده توسط ه پروری ب آبزیدر 

ه های اخیر ب در دهه ،د. با این حالنده میگرم منفی رخ 
های گرم  های ناشی از باکتری دالیل ناشناخته بیماری

و اکنون از مهمترین معضالت هستند مثبت رو به رشد 
الکتوکوکوس مثبت  های گرم کوکسی .باشند پروری می آبزی

که به نام بیماری  استرپتوکوکوس اینیاییو  گارویه
بیماری عفونی عامل  ،شوند شناخته میترپتوکوکوزیس اس

مرگ میر  و موجبالکتوکوکوزیس  استرپتوکوکوزیس/
قزل ماهی بویژه در اب شیرین و شور شدید در ماهیان 

 ,Agnew and Barnes)د نباش میرنگین کمان الی آ

2007) . 
ایجاد  سببدر شرایط پرورشی ها  بیوتیکاستفاده از آنتی 

 تجمع آنتی بیوتیک در بدن ماهیان، آنتی بیوتیکمقاومت 
و احتمال  گردد می انتقال دارو به مصرف کنندگان ماهی و

زای انسانی و  های بیماری ایجاد مقاومت در باکتری
ها  تجویز آنتی بیوتیکناشی از  مشکالت زیست محیطی 

های پیشگیری جهت به یافتن راه ،. لذایابد افزایش می
دن خسارات اقتصادی ناشی از تلفات در مزارع حداقل رسان

پرورش ماهی و نیز کاهش مشکالت زیست محیطی ناشی 
 رسد. نظر میها ضروری ب رویه آنتی بیوتیک از مصرف بی

(Hastein et al., 2005). 
االنت و مونو ،پروری در دسترس در آبزی یها غالب واکسن

همواره  ،ماهیکه در محیط زیست حالیدر  .دنباش می
های  های مختلف و نیز مهاجم گستره وسیعی از باکتری

استراتژی واکسیناسیون تنها با یک  ود نثانویه وجود دار
ممکن است قادر به محافظت در برابر یک پاتوژن  ،عامل

 ,.Vendrell et al)خاص یا یک عامل بیماری باشد 

استراتژی ایمنی سازی با چند عامل در تحریک . (2006
برانگیخته  موجبو  می شودواقع ثرتر ؤمپاسخ ایمنی 

ها  تر از بیماری شدن پاسخ ایمنی در برابر گستره وسیع

و نیز استرس ناشی  سازی ایمنهزینه  ،و در نتیجه دگرد می
عالوه بر پژوهش در این  ،بنابراینیابد.  از آن نیز کاهش می

 /بررسی کارایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس

الکتوکوکوزیس در ماهی قزل آالی رنگین کمان، پاسخ 
در برابر این دو  نیزپادتنی ماهیان بعد از واکسیناسیون 

 باکتری ارزیابی گردید.
 

 کارمواد و روش 
 تهیه ماهی 

گرم از  30±7/1 قطعه ماهی به وزن متوسط 450تعداد 
یکی از مزارع پرورشی استان لرستان خریداری و تحت 

اسب به آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشکده شرایط من
عدد  5. از نددامپزشکی شهید چمران انتقال داده شد

 TSAمحیط  دربرداری گردید و  ماهی از کلیه و مغز نمونه
درجه  30ساعت در  48ها به مدت  تلقیح گردید. نمونه

گذاری گردیدند تا اطمینان حاصل  گراد گرمخانه سانتی
ن مبتال به استرپتوکوزیس نیستند. نتایج گردد ماهیا

برداری منفی بود. قبل از شروع تحقیق ماهیان به  نمونه
لیتری  250مدت دو هفته جهت سازگاری در مخازن 

نگهداری شدند. آب مورد استفاده آب کلرزدایی شده لوله 
% تعویض آب صورت 50کشی شهری بود که روزانه 

ماهیان به ره برقرار بود. طی دوگرفت. هوادهی دائمی  می
و روزانه  7/0سایز  روز با خوراک تجاری بایومار 60مدت 

طی تحقیق درجه % وزن بدن غذادهی شدند. 2به میزان 
، 7±3/0 آب pHو گراد  درجه سانتی 14±2آب حرات 

% 80گرم در لیتر )باالی  میلی 8اکسیژن محلول باالی 
گرم  میلی 01/0ز کمتر ا NO2و   NH3اشباع( و میزان 

 بود. در لیتر
 

  تهیه واکسن 
 پتوکوکوزیس/از واکسن تجاری دوگانه استر 

ACECRالکتوکوکوزیس جهاد دانشگاهی 
)دارای مجوز  1

 دو سازمان دامپزشکی( استفاده شد. این واکسن محتوی

بیماریزای  های غیرفعال)کشته( باکتری زای بیماری سویه

                                                 
1
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Streptococcus iniae
با   Lactococcus garviaeو   

1جرم در میلی لیتر و  1×109 دوز
ECP  غلیظ شده دو

  باشد. می باکتری
 

 واکسیناسیون
 تیمار 2 قطعه ماهی به 240تعداد  برای انجام این مطالعه

در قطعه ماهی در هر تکرار(  40)تکرار  3هر تیمار و 

واکسیناسیون طبق لیتری تقسیم شدند.  250های  تانک

گروه واکسینه شده طبق پروتکل  انجام گرفت. یلذروش 

و به روش تزریق داخل صورت تزریقی ه واکسن روز اول ب

میکرولیتر واکسن و بوستر در  100و به میزان  i.pصفاقی 

وری و با رقیق نمودن  صورت غوطهه روز سی ام آزمایش ب

واکسن به ده واکسیناسون انجام شد.  1واکسن به نسبت 

لیتر واکسن با  میلی 300تهیه شد و  1010 ابتدا با دوز

لیتر آب مخازن ماهی مخلوط و برای  میلی 2700

به گروه کنترل در روز صفر واکسیناسیون استفاده شد. 

تنها حجم مساوی از سرم فیزیولوژی به جای واکسن 

وری در آب بدون  تزریق گردید و در روز سی ام غوطه

اکسیناسیون غذادهی روز قبل از و 2واکسن صورت گرفت. 

قطع گردید. قبل از شروع واکسیناسیون ماهیان با دوز 

Hedayati ,) از فنوکسی اتانول در لیتر گرم میلی 400

 بیهوش گردیدند. (2018

 

 گیری  نمونه
از تیمارها  60و  45، 30، 15در روزهای صفر، 

عدد در هر مرحله با  6عمل آمد. از هر تیمار برداری ب نمونه
لیتری از ساقه دمی خونگیری گردید.  میلی 5/2نگ سر

داری گردیدند ساعت در دمای اتاق نگه 2ها به مدت  نمونه
دور در دقیقه  4000 سرعت دقیقه در 10و سپس به مدت 

ها جداسازی و تا زمان استفاده در  . سرمندسانتریفیوژ شد
گراد نگهداری گردیدند. قبل از خونگیری  درجه سانتی -80

در لیتر با فنوکسی اتانول گرم  لیمی 400اهیان با دوز م
 (2018Hedayati ,) بیهوش گردیدند

 

                                                 
1
 Excretion of cytosolic proteins 

  
 پادتن گیری تیتر  اندازه

آالی  ماهی قزل IgMسرم خرگوشی ضد  تهیه آنتی
کمان  رنگین یآال ماهی قزل 5سرم : کمان رنگین

های سرم با ترسیب با  آوری گردید. ایمنوگلوبولین جمع
. ندسازی نسبی شد آمونیوم اشباع خالصسولفات 

با ادجوانت کامل فروند  1:1ماهی به نسبت   ایمنوگلوبولین
در تزریق اول و با ادجوانت ناقص فروند در تزریق دوم 

عدد  3هفته به  2دو  تزریق به فاصله  .مخلوط گردید
از گیری  از خرگوش خون نهایتاًخرگوش تزریق گردید. 

دور در  4000با سانتریفیوژ در  و سرم آنقلب انجام شد 
گراد  سانتی -20جداسازی و در  دقیقه به مدت ده دقیقه

 نگهداری گردید.

و همکاران  Shelbyروش االیزا توصیه شده توسط 
میکرولیتر  100ابتدا  ،طور خالصه  به شد. انجام  (2002)
)باکتری سونیکه شده در بافر پوشاننده با میزان  ژن نتیآ

 96به کف گوده  میکروگرم در میلی لیتر( 100پروتئین 
ساعت محتویات پلیت تخلیه  20بعد از  .ای کوت شد خانه

حاوی توئن شستشو گردید. در  PBSمرتبه با  4گردید و 
های پلیت به هر  مرحله بعد برای بالک کردن چاهک

اضافه  %2میکرولیتر شیر پس چرخ  200چاهک میزان 
ساعت انکوبه گردید.  2 شد. در دمای آزمایشگاه به مدت

حاوی  PBSبار با  4محتویات پلیت تخلیه شد و مجدداً 
های شاهد مثبت  توئن شستشو گردید. در مرحله بعد سرم

با رقیق  1:20های مورد آزمایش به نسبت  و منفی و سرم
سازی گردید و به هر  رقیق %1کننده شیر پس چرخ 

ه میکرولیتر سرم رقیق شده اضاف 100چاهک میزان 
دقیقه انکوباسیون در دمای آزمایشگاه،  45گردید. پس از 

مورد  PBS+ Tweenمرتبه با  4محتویات پلیت تخلیه و 
 پادتنشستشو قرار گرفت. پس از شستشوی کامل پلیت، 

پلی کلونال خرگوشی تولید شده در مرحله قبل به نسبت 
میکرولیتر از  100رقیق شد و میزان  %1در شیر  1:1500

دقیقه در  45چاهک اضافه گردید و به مدت  آن به هر
 4دمای اتاق انکوبه گردید. سپس محتویات پلیت تخلیه و 

مورد شستشو قرار گرفت. در این  PBS+ Tweenمرتبه با 
به نسبت  Goat anti Rabbitمرحله آنتی بادی کونژوگه 
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میکرولیتر از  100رقیق شد و میزان  %1در شیر  1:5000
دقیقه در  45ه گردید و به مدت آن به هر چاهک اضاف

 2دمای اتاق انکوبه گردید. سپس محتویات پلیت تخلیه و 
مورد  PBSمرتبه دیگر با  2و   PBS+ Tweenمرتبه با 

سوبسترا -شستشو قرار گرفت. سپس محلول کروموژن
 100)تترامتیل بنزیدین+ آب اکسیژنه( به میزان 

نش بعد از ها اضافه شد و واک میکرولیتر به تمامی چاهک
 2میکرولیتر اسید سولفوریک  75دقیقه با اضافه کردن  10

متوقف گردید. پلیت  واکنش، نرمال به عنوان متوقف کننده
 450با استفاده از دستگاه قرائت کننده االیزا در طول موج 

 نانومتر قرائت گردید.
و استرپتوکوکوس اینیایی دو باکتری  LD50تعیین 

هر باکتری   LD50ه منظور محاسبهب: الکتوکوکوس گارویه
استرپتوکوکوس اینیایی های  ، ابتدا باکتریآالدر ماهی قزل 

 37ساعت در دمای  24به مدت  الکتوکوکوس گارویهو 
کشت داده شدند.   TSBگراد در محیط کشت  درجه سانتی

دور در دقیقه به مدت ده  3000در  پس از سانتریفوژ
باکتری در سرم  و جداسازی باکتری، غلظت دقیقه

باکتری در میلی لیتر تنظیم شد و  1010فیزیولوژی درحد 
-109های متوالی از این سوسپانسیون )با استفاده از رقت

( تهیه گردید. از هر غلظت به ده ماهی  تزریق داخل 105
روز ثبت و  10صفاقی انجام شده و تلفات هر رقت به مدت 

های باکتری از اندامها، با کشت مجدد پس از مرگ ماهی
داخلی شامل کلیه قدامی و کبد، از علت مرگ در اثر 
عفونت باکتریایی چالش داده شده، اطمینان حاصل گردید. 

 گیری ، اقدام به اندازهProbitافزار نهایتاً با استفاده از نرم

LD50 .میزان  گردیدLD50  استرپتوکوکوس اینیهباکتری 
 الکتوکوکوس گارویهباکتری  و در مورد 3/1×106به میزان 

 محاسبه شد. 7/4×105
 

 چالش  باکتریایی
طور ه ، از هر تکرار ب60آزمایش، در روز  پس از طی دوره

ه ماهی( ب 30تیمار  ماهی )هر 10جداگانه برای هر باکتری 
صورت تصادفی انتخاب شد. سپس این ماهیان با دوز 

LD50 و  یههر باکتری )الکتوکوس گارو محاسبه شده
با تزریق  صورت جداگانهه زنده( ب استرپتوکوکوس اینیه

مورد  صورت داخل صفاقیه میکرولیتر واکسن ب 100
روز بعد از چالش  14چالش قرار گرفتند. نتایج تلفات تا 

 ثبت گردید و در صد تلفات بین تیمارها مقایسه گردید.
 

 هاتجزیه و تحلیل آماری دادهروش 
نسخه  SPPSبدست آمده از نرم افزار های  برای آنالیز داده

 Leven statistic testاستفاده گردید. ابتدا از آزمون  16
تی آزمون برای همگن بودن انحراف معیار اطالعات واز 

تست مستقل برای بررسی تفاوت میانگین تیمارها استفاده 
 گردید.

 
 نتایج
 پادتنتیتر 

کوکوس الکتواختصاصی علیه پادتن نتایج مربوط به تیتر 
در تیمارهای مورد تحقیق استرپتوکوکوس اینیه  و گارویه

نشان داده شده است. نتایج  ترتیبب 2و  1های  شکلدر 
بعد از  30در روز پادتن نشان داد که بیشترین میزان 

هرچند دست آمد. واکسیناسیون اولیه بر ضد هر دو گونه ب
 بعد از واکسیناسیون کاهش تیتر 60و  45در روزهای 

اما همچنان نسبت به  ،مشاهده گردید 30نسبت به روز 
 داری باالتر بود. صورت معنیه گروه کنترل ب

 
 
 
 
 
 
 

در  الکتوکوکوس گارویهمقایسه تیتر پادتن علیه   :1شکل

ها بر اساس  برداری. داده تیمارهای مختلف در مراحل نمونه

ک متفاوت انحراف معیار ارائه شده است. حروف کوچ ±میانگین

دار در  روی ستون انحراف معیار نشان دهنده اختالف معنی

 باشد. در بین تیمارها می 05/0سطح 
Figure 1: Comparison of antibody titers against 

Lactococcus garviae in different treatments at 

sampling stages. Data are presented based on mean ± 

SD. Different lowercase letters on the standard 

deviation scale indicate a significant difference at the 

level of 0.05 between treatments. 
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در  استرپتوکوکوس اینیهمقایسه تیتر پادتن علیه   :2شکل

ها بر اساس  برداری. داده تیمارهای مختلف در مراحل نمونه

عیار ارائه شده است. حروف کوچک متفاوت انحراف م ±میانگین

دار در  روی ستون انحراف معیار نشان دهنده اختالف معنی

 باشد. در بین تیمارها می 05/0سطح 
Figure 2: Comparison of antibody titers against 

Streptococcus iniae in different treatments at sampling 

stages. Data are presented based on mean ± SD. 

Different lowercase letters on the standard deviation 

scale indicate a significant difference at the level of 

0.05 between treatments. 

 
ماهیان تکرارهای هر  بعد از واکسیناسیون  60در روز 
باکتری  LD50ور جداگانه با غلظت کشنده ط  تیمار به

چالش داده  الکتوکوکوس گارویهو  اینیه استرپتوکوکوس
نتیجه تلفات تجمعی بعد از دو هفته در هر تیمار در  .شدند
 .شده است داده نشان 3شکل 

 
 
 
 
 
 
 

آال بعد از چالش با  : درصد تلفات تجمعی ماهی قزل3شکل

. )تعداد استرپتوکوکوس اینیه و الکتوکوس گارویهباکتری 

( عالمت* در نمودار  نشان دهنده تفاوت معنی دار با 20ماهی=

 گروه کنترل است .
Figure 3: The percentage of trout cumulative 

mortality after the challenge with Lactococcus garviae 

and Streptococcus iniae. (Fish number = 20) The * 

sign in the chart indicates a significant difference with 

the control group 

 استرپتوکوکوس اینیهدر هر تیمار واکسینه چالش شده با 
داری  تلفات تجمعی کاهش معنی گارویه الکتوکوکوسو 

در  تلفات تجمعی بطوریکه ،نسبت به گروه کنترل داشت
و  گارویه کتوکوکوسالتیمار واکسینه چالش شده با 

 ترتیبدر انتهای دوره چالش ب اینیه استرپتوکوکوس
درصد بود که نسبت به تیمار  67/36 ±08/9و  8/7±30

 داری داشت درصد( تفاوت معنی 67/96±7/6کنترل )
(05/0p<) ولی بین دو تیمار واکسینه چالش شده با دو ،

 . (<05/0p)  داری مشاهده نگردید باکتری تفاوت معنی
واکسینه چالش  نسبی در تیمار واکسینه و غیر ءدرصد بقا
در  گارویه الکتوکوکوسو  استرپتوکوکوس اینیهشده با 

نسبی در تیمار  ءشده است. میزان بقا داده نشان 4شکل 
و  استرپتوکوکوس اینیهواکسینه چالش شده با 

و  05/62±22/7ترتیب برابر ب گارویه الکتوکوکوس
 بود.درصد  67/8±98/68
 
 
 
 
 
 
 
 

آال بعد از چالش با باکتری  ماهی قزلدرصد بقای نسبی  :4شکل 

حروف کوچک . اینیهاسترپتوکوکوس و  الکتوکوس گارویه

متفاوت روی ستون انحراف معیار نشان دهنده اختالف 

 باشد. در بین تیمارها می 05/0دار در سطح  معنی
Figure 4: Relative survival rate of trout after 

challenge with Lactococcus garviae and Streptococcus 

iniae. Different lowercase letters on the standard 

deviation scale indicate a significant difference at the 

level of 0.05 between treatments 
 

 حث ب
واکسن استرپتوکوکوزیس  در خصوصبیشترین مطالعات 

سلول کشته شده باکتری با فرمالین با تجویز تزریقی و بر 
 Romaldeصورت مونوواالنت )تک واحدی( بوده است )ه ب

et al., 2004; Bercovier et al., 1996.) فاده ولی است
تواند عالوه بر کاهش  گانه می های دو و چنداز واکسن
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که در  یی. از آنجاهزینه، استرس ماهی را نیز کاهش دهند
 الکتوکوکوسو  استرپتوکوکوس اینیهکشور هر دو عامل 

آال  باعث ایجاد عفونت و تلفات در ماهی قزل گارویه
استفاده از واکسن دوگانه توجیه کافی دارد  ،گردند می

(Soltani et al., 2005).  
در این تحقیق اثر تجویز واکسن دوگانه، بر محافظت در 

)باکتری به غیر از باکتری بذر  1برابر باکتری اگزولوکوس
و  الکتوکوس گارویهاختصاصی علیه پادتن واکسنی( و تیتر 

مطالعه شد. نتایج نشان داد که استرپتوکوکوس اینیایی 
د از واکسیناسیون اولیه روز بع 30پادتن بیشترین میزان 

چند در روزهای  هردست آمد. اما بر ضد هر دو گونه ب
بعد از واکسیناسیون میزان تولید  60و  45برداری  نمونه
اما همچنان نسبت به گروه کنترل  ،کاهش یافت پادتن

مشابه  .(>05/0p) دار بود دارای اختالف معنی باالتر و
ن داده است که مطالعه حاضر در مطالعات متعددی نشا

کمان با واکسن کشته  آالی رنگین واکسیناسیون ماهی قزل
 ءالقا سبب استرپتوکوکوس اینیهو  الکتوکوکوس گارویه

بادی قابل  پاسخ ایمنی هومورال از طریق تولید آنتی
 Eldar et al., 1997; Akhlaghiسنجش گردیده است )

et al., 1996; Klesius et al., 2000 مطالعه .)Costa  و
نشان داد که واکسیناسیون ماهی تیالپیا  (2012)همکاران 

دار  موجب افزایش معنی استرپتوکوکوس اینیه با باکترین
اما  ،هفته بعد از واکسیناسیون گردید 12تا پادتن تیتر 

و Eldar  با شیب آرامی کاهش یافت.پادتن سپس تیتر 
واکسیناسیون ماهی  نشان دادند که (1997)همکاران 

به روش تزریقی  استرپتوکوکوس اینیه باکتریآال با  قزل
علیه این بیماری پادتن ایجاد پاسخ ایمنی با تولید  سبب

با  (2016)و همکاران Jeong-Hwan  گردید.
 Paralichthys)واکسیناسیون کفشک ماهی زیتونی 

olivaceus ) کوکوس استرپتوکشته فرمالینه باکتری با
پادتن ، گزارش کردند که تولید بیشترین تیتر اینیه

 هفته بعد از واکسیناسیون حاصل شده است. 8اختصاصی 
در این مطالعه نیز واکسن کشته سلول احتماالً  ،بنابراین

های سطحی موجب تحریک  ژن کامل با عرضه کامل آنتی

                                                 
1
 Exolucus 

نسبت به گروه پادتن ایمنی و در نتیجه باعث افزایش تیتر 
 رل گردیده است.کنت

در این پژوهش کارایی واکسن بر اساس درصد تلفات 
های حاد  بدنبال چالش به روش تزریقی با سویه

حاد  استرپتوکوکوس اینیهو  الکتوکوس گارویههای  باکتری
)به غیر از باکتری بذر واکسنی( نیز ارزیابی شد. درصد 
تلفات تجمعی در گروه واکسینه بعد از چالش با هر دو 

 گارویه الکتوکوکوسو  سترپتوکوکوس اینیهکتری ابا
بود که نسبت به تلفات تجمعی  30و  7/36ترتیب برابر ب

نشان داری  تفاوت معنی ،بود 7/96در تیمار شاهد که برابر 
و  98/68. درصد محافظت در این مطالعه (>05/0p)داد 
 و الکتوکوکوس گارویه علیهترتیب درصد ب 05/62

داری با  که اختالف معنی دست آمدب توکوکوس اینیهاسترپ
چنین این مطالعه نشان . هم(>05/0p) گروه کنترل داشت
گانه استرپتوکوکوزیس/الکتوکوکوزیس  داد که واکسن دو

و  Bastardo ایجاد کرده است.سطح محافظت مناسبی 
ند که واکسن دوگانه گزارش کرد (2012)همکاران 

الکتوکوس %( را علیه 90باالیی )حدود محافظت بسیار 
. البته آنها شود میموجب  هیدروفیالآئروموناس و  گارویه

برای چالش از باکتری اتوجنوس بذر واکسنی استفاده 
واکسن مطالعات زیادی بر  ،ند. از سوی دیگرکرد

گزارش شده است. در مطابقت با نتایج  نیزمونوواالنت 
ناسیون ماهی با واکسن کشته علیه تحقیق جاری، واکسی
 Eldar et% )90بازماندگی موجب  استرپتوکوکوس اینیه

al., 1997)،  الکتوکوکوس گارویه % علیه 3/83بازماندگی
(Romalde et al., 2004 و نیز بازماندگی )علیه 5/82 %

ه گردید( Ravelo et al., 2006الکتوکوکوس گارویه )
واکسیناسیون ماهی  (1996) انو همکار Akhlaghi. است
را انجام دادند و بعد  استرپتوکوکوس اینیهآال با باکتری  قزل
 % را گزارش نمودند. 7/91ماه درصد بازماندگی  1از 

Vendrell  نیز کارایی واکسن تجاری  (2006)و همکاران
در ماهی  (Ichtiovac-Lg) الکتوکوکوس گارویهکشته 

 30-40آال به وزن  ند. آنها ماهی قزلآال را بررسی کرد قزل
میکرولیتر از واکسن مورد نظر ایمن نمودند  100گرم را با 

الکتوکوس روز پس از واکسیناسیون با سویه حاد  29و 
چالش داده و بازماندگی حدود  3×106به میزان  گارویه
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 (2002)و همکاران  Shelby% را گزارش نمودند. 94
نی همورال نقش مهمی در گزارش نمودند که پاسخ ایم

 استرپتوکوس اینیهآال علیه  دفاع سیستم ایمنی ماهی قزل
در پادتن چنین نقش ایمونولوژیک . همکند می ءایفا

و  استرپتوکوکوس اینیهمحافظت علیه باکتری 
در ماهی با ایمن سازی غیرفعال با  الکتوکوکوس گارویه

ان داده شده خوبی نشبادی اختصاصی ب سرم حاوی آنتی
ند که آنها گزارش کرد .(Shelby et al., 2002است )

یابی به محافظت نسبی بعد از چالش با این باکتری دست
در دفاع سیستم ایمنی ماهی پادتن مؤثر دهنده نقش  نشان

 باشد. در برابر این بیماری می
بر اساس استفاده از یک باکتری فوق  مذکوراکثر تحقیقات 

با همان  نیزکه چالش  است ان بذر باکتریایی بودهبه عنو
باکتری صورت گرفته است و شاید تفاوت کارایی واکسن 
 ،در تحقیق حاضر با تحقیقات فوق در اثر این عامل باشد

زیرا در این تحقیق هدف این بود که کارایی واکسن تجاری 
 بشدتهای  مورد استفاده در کشور در مواجهه با جدایه

برای انتخاب باکتری مورد نظر  ،لذا. زا ارزیابی گردد بیماری
برای چالش باکتریایی ابتدا از بین چندین جدایه تهیه 
شده از ماهیان بیمار در نقاط مختلف کشور با محاسبه 

LC50 حادترین جدایه بعد از تشخیص مولکولی مورد ،
درصد برای  68و  RPS 62هر چند استفاده قرار گرفت. 

اکسن بعد از چالش با باکتری اتوجنوس خیلی مناسب و
در مورد واکسن  نیست، ولی این میزان محافظت

باکترین  ،از سوی دیگراگزولوکوس بسیار مطلوب است. 
نسبت به محتویات  پادتندوگانه منجر به سرکوب تولید 

واکسن نگردید که ممکن است به دلیل واکنش باالی 
 در نتیجه،ی دو باکتری باشد. ژنآنتی متقابل و عدم رقابت 

استفاده از واکسن دوگانه علیه این بیماری رایج در مزارع 
 استراتژییک تواند به عنوان  پرورش ماهی قزل آال می

خسارت ناشی از این بیماری مورد  کاهش در جهت مفید
البته بکارگیری این واکسن نیاز به  استفاده واقع شود.

های مختلف  ت و تحقیقات تکمیلی در جنبهمطالعا
 بهداشت ماهی دارد.

 
 

 و قدردانی تشکر
با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه  پژوهشاین 

 شهید چمران اهواز انجام گرفت.
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Abstract 

One of the most important bacterial diseases in aquaculture is Streptococosis/loctococosis. Meanwhile 

this disease has been known as a zoonosis disease, and then fish vaccination against this disease is 

important. In this study the specific immunological responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

to vaccination with bivalent lactococcal/streptococcal vaccine were investigated. Two hundred and 

fourty rainbow trout fingerlings (30±1.7g) were randomly divided into two equal groups in triplicates. 

Fish in vaccinated treatment intraperitonealy injected with 100 microliter vaccine on the first day and 

booster vaccine were directed by immersion route on day 30
th
 of study. The control group was injected 

with sterile PBS, identical to vaccinated group. Blood samples were collected from vaccinated and 

non-vaccinated groups at days 0, 14. 30, 45 and 60 of study and antibody titer were subsequently 

performed. Sixty days after initial immunization all groups were challenged by lethal dose of 

Streptococcus iniae and Lactococcus garviae, mortality rate was calculated and compared between the 

groups. Survival rates of vaccinated fish after challenge with S. iniae and L. garviae were 62±7.22% 

and 68±.8.67% respectively. The results demonstrated that specific plasma IgM antibody titer induced 

by commercial vaccine were significantly higher compared to the level in the control group (p<0.05). 

Our results demonstrated that not only these bivalent vaccines can effectively protect rainbow trout 

against L. garvieae and S. iniae, but also can increase antibody titer in rainbow trout, then it could 

offer an appropriate strategy to prevent these infections in rainbow trout farms in Iran. 
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