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Yersiniosis is one of the most important bacterial diseases that cause a 
lot of economic losses to cold-water fish farms in the country. Therefore, 
the use of effective vaccination is one of the best ways to control this 
disease. In this study, the vaccine efficacy of different methods of bathing 
in these fish has been evaluated. In this regard, 300 fish with an average 
weight of 3 ± 0.35 were divided into 12 tanks after adaptation. In this 
study, 6 experimental groups including a positive control group, negative 
control group, single dose vaccinated fish group, two-dose vaccinated fish 
group, hyperosmotic environment + single dose vaccinated fish group, and 
hyperosmotic environment + two-dose vaccinated fish group. Fish from 
different groups were exposed to 4.3 10 107 bacteria intraperitoneally after 
vaccination and the survival rates of the fish was evaluated. Based on the 
results, the white blood cells counts (WBC) in the vaccinated groups were 
significantly higher than the control group. Yersinia ruckeri antibody titers 
by microagglutination method were also measured significantly higher in 
the vaccinated groups compare to the control, in the other hand, in the fish 
that received the vaccine twice, this titer was significantly higher than the 
other groups. According to the bacterial exposure results, 100% of the fish 
in the control group died during 5 days. In all vaccinated groups, the 
mortality rate was significantly lower than the control group, while the 
lowest mortality rate was recorded for fish in the hyperosmotic 
environment + twice vaccine. In this study, vaccination significantly 
reduced fish mortality after exposure to Yersinia rockeri bacterium, and 
based on this study, the use of hyperosmotic environments with vaccination 
is recommended to increase vaccine efficacy. 
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  "Yersinia ruckeri"یرسینیا  ارزیابی عملکرد واکسن آنتی

 (mykiss Oncorhynchusکمان ) آالی رنگین ماهیان قزل در بچه
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 های کلیدی:  واژه

 ، بادی تیتر آنتی

 کمان،  آالی رنگین قزل

  مواجهه باکتریایی،

 واکسیناسیون، 

  یرسینیوزیس
 

های باکتریایی است که خسارات اقتصادی فراوانی به  ترین بیمارییرسینیوزیس یکی از مهم

های واکسیناسیون  سازد به همین دلیل استفاده از روش کشور وارد میمزارع ماهیان سردابی 

های  باشد. در این بررسی کارآیی روش های کنترل این بیماری می کارآمد یکی از بهترین راه

( Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگین روش حمام در ماهی قزلمختلف واکسیناسیون به

 3 ±35/0عدد ماهی با میانگین وزنی  300این منظور تعداد مورد ارزیابی قرار گرفته است. به

گروه آزمایشی شامل یک  6در این بررسی  مخزن تقسیم شدند. 12گرم پس از سازگاری در 

حمام، گروه   ای به روش گروه کنترل مثبت، گروه کنترل منفی، گروه ماهیان واکسینه یک مرحله

حمام، گروه محیط هایپراسمزتیک + واکسن یک   ای به روش ماهیان واکسینه دو مرحله

حمام   روشای به رحلهحمام و گروه محیط هایپراسمزتیک + واکسن دو م  ای به روش مرحله

های مختلف با  های مختلف پس از واکسیناسیون به روش درنظر گرفته خواهد شد. ماهیان گروه

مانی ماهیان مورد  صورت داخل صفاقی مواجهه داده شدند و روند زنده باکتری به 3/4×  107

داری تعداد  طور معنیبر اساس نتایج در ماهیان گروه واکسینه شده به ارزیابی قرار گرفت.

 بادی ضد باکتری یرسینیا راکری به های سفید باالتر از گروه شاهد ثبت گردید. تیتر آنتی گلبول

روش میکروآگلوتیناسیون نیز در ماهیان گروه واکسینه شده باالتر از گروه کنترل بود در 

تر از سایر داری باال طور معنیحال در ماهیانی که دوبار واکسینه شده بودند این تیتر به عین

رصد ماهیان گروه شاهد د 100ها ثبت گردید. براساس نتایج بررسی مواجهه با باکتری،  گروه

 تر از  داری پایینطور معنی های واکسینه شده روند تلفات به در تمامی گروهتلف شدند. 

یک ترین میزان تلفات مربوط به ماهیان گروه محیط هایپراسمزتحال کم گروه شاهد بود در عین

 داری باعث  طور معنی واکسیناسیون به پژوهشدر این ای ثبت گردید.  + واکسن دو مرحله
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 کاهش تلفات ماهیان پس از مواجهه با باکتری یرسینیا راکری گردید و بر اساس این 

کارگیری محیط هایپراسموتیک به همراه واکسیناسیون برای افزایش کارآیی واکسن  بررسی به

 گردد. پیشنهاد می
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 مقدمه

های باکتریایی بسیار  یرسینیوزیس یکی از بیماری

دی شایع در آبزیان است که همه ساله خسارات اقتصا

سازد، عامل این  وارد میفراوانی به این صنعت در دنیا 

 معموالًبوده و  Yersinia ruckeriبیماری باکتری 

عمومی و سیستمیک ماهیان را درگیر کرده  صورت هب

 (.1تواند ایجاد کند ) ای می و عالیم بسیار گسترده

با  1966در سال  راکراولین بار این بیماری توسط 

عالیم خونریزی گسترده در اندام مختلف ماهی 

ا گزارش کمان و تلفات باال در آمریکآالی رنگین قزل

های  پس از آن نیز یرسینیوزیس از گونه .(2) گردید

مختلف ماهیان با عالیم بسیار گسترده در نقاط 

زایی رغم بیماری (. علی3مختلف دنیا گزارش گردید )

های مختلف ماهیان، به گمان برخی  در گونه

کمان از حساسیت بسیار آالی رنگین قزل گران پژوهش

های ماهیان در مواجهه با  باالتری نسبت به سایر گونه

این بیماری  (. معموال4ًاین بیماری برخوردار است )

خصوص هداخلی، ببا خونریزی گسترده در اندام 

ها و تجمع مایعات در محوطه  های انتهایی روده قسمت

خونریزی در چشم و شکمی همراه است، در عین 

محوطه دهانی و فکین ماهی نیز از عالیم تیپیک این 

باشد به همین دلیل به بیماری دهان قرمز ماهی  میبیماری 

(Enteric red mouth disease)  ،نیز معروف است

یم یاد شده ممکن است در یک تمام یا یرخی از عال

حال برخی ماهیان از  بیماری مشاهده شود اما در عین

جمله ماهیان بهبود یافته از بیماری قادرند بدون بروز 

ها باکتری عامل بیماری را در محیط  عالیم تا مدت

(. این بیماری در کشور برای اولین بار 1پخش کنند )

غربی  در جنوباز مزارع ماهیان سردابی  1999در سال 

(. طولی نکشید که عفونت 5کشور گزارش گردید )

باکتریایی مذکور از نقاط مختلف کشور گزارش گردید 

های  ترین بیماری ای که امروزه یکی از مهم به گونه

باکتری مزارع ماهیان سردابی کشور محسوب شده و 

سالیانه خسارات اقتصادی بسیار باالیی به این صنعت 

 (.7 ،6)سازد  در کشور وارد می

دلیل عدم تغذیه به در هنگام بروز بیماری معموالً

  رها معموالًماهیان و شرایط سخت درمان استخ

 شود به همین دلیل  هزینه باالیی به مزارع وارد می

هداشتی مزارع همواره پیشگیری در مدیریت ب

ها  ترین و کارآمدترین راه کنترل بیماری هزینه  کم

ها در این  شود که یکی از بهترین روش محسوب می

های شایع  راستا واکسیناسیون ماهیان بر علیه بیماری

ترین  اقتصادیی از واکسیناسیون یک در منطقه است.

های کنترل بیماری در ماهیان است درمان آبزیان در راه

بسیاری از موارد خسارات متعددی به محیط زیست و 

های  (. واکسن3) سازد کنندگان وارد می سالمت مصرف

براساس پاتوژن کشته شده و یا  فعال شده عمدتاًغیر

هایی از عامل پاتوژن که سیستم ایمنی  ج قسمتاستخرا

گذاری شده است در بسیاری  ماهیان را فعال نماید پایه

تری دارند اما های تزریقی کارآیی بیش از موارد واکسن

بنا به سختی کار و مشکالت استفاده از این روش، 

های مورد استفاده به روش حمام اقبال  واکسن

(. در این راستا اطمینان از وضعیت 3)تری دارند  بیش

 دارایعملکرد و کارآیی واکسن مورد استفاده بسیار 

هایی گیری واکسنکار هاهمیت و مفید خواهد بود. در ب

گیرند زمان  صورت حمام مورد استفاده قرار میهکه ب

ای  دهی و دوز واکسن بسیار مهم است به گونه حمام

 کدام از موارد یاد شده رعایت نشوند که هر 

(. برای 8شود ) کارآیی واکسن دچار اختالل می

ها  روش ،حمام صورتبهافزایش دریافت واکسن 

کار گرفته شده است از جمله استفاده از  مختلفی به

( 9محیط هایپراسموتیک و سپس انجام واکسناسیون )

های مختلف که جذب واکسن  یا استفاده از ادجوانت و

 .(10را افزایش دهند )
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های مختلف  کارگیری روشهدر نهایت پس از ب

برای افزایش کارآیی واکسن، الزم است ارزیابی 

کار گرفته شده صورت پذیرد. ههای ب درستی از واکسن

مستقیم پس از ترین روش در این راستا مواجهه  دقیق

واکسیناسیون با پاتوژن مورد نظر است. در این بررسی 

یرسین )شرکت بوژان وضعیت کارآیی واکسن آنتی

تک فارمد( پس از یک دوره و دو دوره واکسیناسیون 

کارگیری محیط هایپراسموتیک بر آن مورد  هثیر بأو ت

   ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

 ها مواد و روش

برای انجام : شرایط پرورشتهیه بچه ماهی و 

آالی  ماهی قزل عدد بچه 300آزمایش تعداد 

گرم از یکی از  3±35/0 کمان با میانگین وزنی رنگین

مراکز تکثیر و پرورش استان تهیه گردید. ماهیان در 

ماهی به همراه اکسیژن به سالن  پالستیک حمل بچه

ونیرو دانشکده شیالت و محیط زیست دانشگاه علوم 

و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند. ماهیان  کشاورزی

سازی  لیتری ذخیره 1000 مخزنساعت در  24مدت  به

فایبرگالس  مخزن 12ساعت در  24شده و پس از 

  لیتر آب( تقسیم شدند 80لیتری )حاوی  100

مدت . ماهیان قبل از تقسیم بهماهی در هر تکرار( 25)

ند. ضدعفونی گردید 1/4000دقیقه در فرمالین  15

بار در  4درصد وزن بدن  5ماهیان در طی این دوره 

روز مورد تغذیه قرار گرفتند. غذای مورد استفاده در 

دوره آزمایش در طی بود. این دوره مربوط به شرکت 

گراد، سختی آب  درجه سانتی 14 ±22/1دمای آب 

 7/7±2/0برابر pH گرم/لیتر، میلی 3/188 ± 2برابر با 

در طی این دوره تعویض آب  گیری گردید. اندازه

حجم  درصد 80میزان حدود  صورت روزانه و به به

 آب ونیرو صورت گرفت.

گروه  6در این بررسی  بندی و طرح آزمایش:تیمار

آزمایشی شامل یک گروه کنترل مثبت، گروه کنترل 

  ای به روش مرحله اکسینه یکگروه ماهیان و منفی،

  روش ای به مرحلهگروه ماهیان واکسینه دو ، حمام

+ واکسینه هایپراسمزتیک حمام، گروه محیط 

گروه محیط  و حمام  روش ای به مرحله یک

   روش ای به + واکسینه دو مرحله هایپراسمزتیک

واکسن مورد استفاده  حمام در نظر گرفته خواهد شد.

 شرکت"یرسین از در آزمایش با عنوان واکسن آنتی

تهیه گردید. این واکسن  "فارمدبوژان تک  دانش بنیان

فعال بوده و باکتری غیر صورت سوسپانسیونهب

در این  صورت حمام مورد استفاده قرار گرفت. هب

کننده، واکسن  اساس دستورالعمل شرکت تولیدراستا بر

)یک لیتر با آب پرورش رقیق شده  1/0میزان به

و مورد استفاده قرار گرفت. به لیتر آب(  9واکسن در 

واکسیناسیون به همراه  ،سازی ر پس از آمادهاین منظو

دقیقه صورت  3مدت هواده برای تیمارهای مختلف به

های حاوی محیط هایپراسمتیک و  پذیرفت. در گروه

دقیقه در  13مدت  واکسن در ابتدا ماهیان هر تیمار به

گرم/لیتر قرار داده شده و  13محیط آب نمک 

به ظرف حاوی دقیقه  3مدت بالفاصله بعد از آن به

سازی محیط منظور آمادهواکسن منتقل شدند. به

براساس  هایپراسمتیک از نمک دریایی استفاده گردید.

 های گروهروز پس از سازگاری ماهیان  10طرح اولیه 

د. این شده واکسینه شدنتیمار مورد آزمایش با کیفیت یاد

روز بعد  21واکسن  ای مرحلهواکسیناسیون در ماهیان دو

اً تکرار گردید. سه هفته پس از واکسیناسیون مجدد

حال تعداد  مرحله دوم از ماهیان خونگیری شد در عین

عدد ماهی از هر تیمار مورد مواجهه با  14تا  12

باکتری یرسینیا راکری عفونی قرار گرفتند تا وضعیت 

  مانی ماهیان مورد ارزیابی قرار گرفت. مقاومت و زنده

 برابر باکتری یرسینیا راکری بهبادی در  تیتر آنتی

 21خونگیری از ماهیان : روش میکرواگلوتیناسیون

روز پس از دومین واکسیناسون صورت گرفت به این 
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محلول گرم در لیتر میلی 100منظور ماهیان با غلظت 

هوش شده و خونگیری با سرسوزن گیج یوجینول بی

بادی از ساقه دمی صورت گرفت. تیتر آنتی 25

و ساوین  روش توضیح داده شده توسط براساس

ترتیب که ابتدا  . بدین(11) انجام شد (2007همکاران )

کرولیتر از بافر فسفات سدیم به تمام می 50میزان  به

یون اضافه شد. سپس های پلیت میکرو آگلوتیناسگوده

کرولیتر از سرم به اولین گوده اضافه می 50میزان به

 ل تا هایی بر مبنای دو از گوده اوو رقت هشد

آخرین گوده هر سری ساخته شد. رقت سوسپانسیون 

بوده و  CFU/ml109×5/1  باکتریایی در این آزمایش

مدت ها بهپس از اضافه شدن این سوسپانسیون پلیت

ساعت در دمای اطاق انکوبه شدند. عدد نهایی  24

عکس باالترین رقتی که  2صورت لگاریتم در مبنای  به

 .(11) گردیدآگلوتیناسیون داده بود بیان 

برای ارزیابی  :باکتریاییو مواجهه سازی  نحوه آماده

مختلف ماهیان واکسینه شده و  های مقاومت گروه

با کد  Yersinia ruckeriاز سویه باکتری واکسینه غیر

PTCC 1888 (Mazandarani) های  سازمان پژوهش

 .علمی و صنعتی ایران استفاده گردید

 نوترینت براسباکتری مذکور در محیط کشت 

سازی گردیده و سپس ساعت غنی 48مدت  به

صورت سطحی بر روی محیط کشت تریپتیک سوی  به

ساعت پس از کشت،  48( تلقیح گردید. TSAآگار )

از آن آوری شده جمعها از سطح محیط کشت  باکتری

بار باکتریایی  ون باکتریایی تهیه گردید.یسوسپانس

سنجی و براساس روش کدورتون بهیسوسپاسپانس

 فارلند و دستگاه اسپکتروفتومتر جدول استاندارد مک

برابر با یک تنظیم  ODنانومتر و  640ر طول موج د

های سریالی گردید. در عین حال پس از تهیه رقت

سی از های زنده در هر سیبار باکتریجهت تعیین 

 مبنای تشکیل به روش کشت سطحی برسوسپانسیون 

CFU طور دقیق محاسبه گردید که بر این اساس  به

باکتری سلول  3/4×  108ان میزهای زنده به رقت سلول

در این راستا  سی از سوسپانسیون ثبت شد. در هر سی

 های آکواریوم ماهی از هر تیمار در 14تا  12تعداد 

متری با ارتفاع سانتی 30× 40ای با ابعاد شیشه

 هر کدام از متر تقسیم شدند سانتی 30گیری  آب

سی از سوسپانسیون مذکور را معادل  سی 1/0ماهیان 

ثیر أمنظور بررسی تبهدریافت نمودند.  3/4×  107

صورت داخل صفاقی هعدد از ماهیان ب 12 تزریق، به

ماهیان یزیولوژی تزریق گردید. سی سرم ف سی 1/0

روز پس از مواجهه مورد بررسی و  14مدت  به

و عالیم کلینیکی و  دمانیتورینگ روزانه قرار گرفتن

منظور تأیید بهصورت روزانه ثبت گردید. هتلفات ب

ماهیان در حال مرگ و یا  از کلیهعلت مرگ ماهیان 

تازه تلف شده کشت باکتریایی در محیط نوترینت 

عنوان  به یرسینیا راکریر صورت گرفته و باکتری آگا

 یید گردید.أت جداسازی و عامل بیماری

 گیری برای اندازهشناسی:  های خون گیری شاخص اندازه

سازی محلول رقیق( از WBCهای سفید )تعداد گلبول

در این روش استفاده شد، و الم هموسیتومتر 

برابر رقیق  100های خونی توسط محلول دایس  نمونه

های  شده و براساس رو استاندارد شمارش گلبول

 صورت پذیرفتسفید و قرمز خون توسط الم نئوبار 

(12 .) 

از ها  تجزیه و تحلیل دادهبرای : های آماری بررسی

استفاده شد.   Excel 2010و SPSS18افزارهای  نرم

آزمون از داری تعیین سطوح معنی در این راستا برای

و با آنالیز  95با درصد اطمینان  Duncanآماری 

استفاده ( One – Way ANOVAطرفه ) واریانس یک

 گردید.

 

 نتایج

های مختلف ماهیان  وضعیت تلفات در گروه

قابل مشاهده  1 شکلروش حمام در واکسینه شده به
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تمامی ماهیان پس از مواجهه به روش تزریق  است.

داخل صفاقی از غذاگیری اجتناب کردند و تلفات 

اساس ساعت پس از مواجهه آغاز گردید بر 48ماهیان 

 48درصد ماهیان گروه شاهد  72نتایج این بررسی 

روز این  5ساعت پس از مواجهه تلف شدند و پس از 

 1 تیماران ماهیگروه درصد رسید. برای  100تلفات به 

ساعت  48ای( این تلفات پس از  یک مرحلهواکسینه )

 6/63به  4درصد ثبت شد این روند در روز  5/54

تغییری نداشت. در ماهیان  12درصد رسید و تا روز 

ساعت پس از  48 (دو مرحله واکسیناسیون) 2 تیمار

 درصد تلف شدند این روند در روز  8/53مواجهه 

 تا پایان دوره تلفاتی درصد رسید و  5/61به  4

محیط ) 3 ثبت نگردید. تلفات در ماهیان تیمار

ساعت  48( هایپراسموتیک + یک مرحله واکسیناسیون

درصد ثبت گردید این روند در  4/45پس از مواجهه 

درصد رسید و تا پایان دوره این روند  5/54به  3روز 

محیط هایپراسموتیک + ) 4 ثابت ماند. در ماهیان تیمار

 درصد از ماهیان  46/38( مرحله واکسیناسیوندو 

این  3ساعت پس از مواجهه تلف شدند در روز  48

رسید و تا پایان دوره تغییری نداشت  4/38روند به 

(. ماهیانی که تلف نشدند از روز پنجم و 1شکل )

ششم پس از مواجهه به غذا تمایل نشان دادند و 

اگیری به حد اشتهای ماهیان برای غذ 7تقریباً از روز 

و پس از آن هیچ تلفاتی تا پایان دوره  نرمال رسید

مواجهه در این . (1 شکلمانیتورینگ ثبت نگردید )

ماهیانی که تلف شدند عالیم مختلفی از خود نشان 

ترین  آورده شده است عمده 1ول ددادند که در ج

عالیم ثبت شده در این بررسی خونریزی در قسمت 

یزی در اندام محوطه شکمی، ها، خونر انتهایی روده

ها بود  های سرسوزنی در پوست و چشم خونریزی

 (. 1 )جدول

 

 
 .روش تزریق داخل صفاقی به Yersinia ruckeriنمودار روند تلفات ماهیان در مواجهه با  -1شکل 

 ای،  : گروه ماهیان واکسینه دو مرحله2 ای، تیمار ماهیان واکسینه یک مرحله: گروه 1 گروه شاهد: گروه ماهیان غیر واکسینه، تیمار

 ای + واکسینه دو مرحله : گروه محیط هایپراسمزتیک4 ای و تیمار + واکسینه یک مرحله : گروه محیط هایپراسمزتیک3 تیمار
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  3/4×  710با ( مواجهه شده Oncorhynchus mykiss) کمان آالی رنگین ماهیان قزل بچهعالئم بالینی ثبت شده در  -1جدول 

 روش تزریق داخل صفاقی ( در مواجهه بهYersinia ruckeri) یرسینیا راکریباکتری 

  شاهد 1 تیمار 2 تیمار 3 تیمار 4 تیمار

 خونریزی در اطراف مخرج √ √ √ √ √

 ها خونریزی در قاعده باله _ _ _ _ _

 انتهایی رودههای  قسمت خونریزی √ √ √ √ √

 خونریزی در قسمت پایینی چشم √ √ √ √ √

 خونریزی گسترده در سطح پوست _ _ _ _ _

 خونریزی در اندام داخلی محوطه شکمی √ √ √ √ √

 خونریزی پتشیا )سرسوزنی( در سطح پوست √ √ √ √ √

 خونریزی در اطراف دهان و فکین _ _ _ _ _

 ای،  : گروه ماهیان واکسینه دو مرحله2 ای، تیمار : گروه ماهیان واکسینه یک مرحله1 واکسینه، تیمارگروه شاهد: گروه ماهیان غیر 

 ای : گروه محیط هایپراسمزتیک+ واکسینه دو مرحله4 ای و تیمار : گروه محیط هایپراسمزتیک+ واکسینه یک مرحله3 تیمار

 
های سفید در تمام  گلبولبراساس نتایج تعداد 

داری در مقایسه با  طور معنی ماهیان واکسینه شده به

حال  در عین (≥05/0P) گروه شاهد افزایش داشت

های سفید در ماهیان واکسینه شده  تعداد گلبول

دار مشاهده نگردید  های مختلف اختالف معنی گروه

بادی ماهیان  ی(. در همین راستا تیتر آنت2شکل )

اساس میکروآگلوتیناسیون در مختلف برهای  گروه

آورده شده است در این بررسی هیچ تیتری  3شکل 

برای ماهیان گروه شاهد مشاهده نگردید. ماهیان 

داری  یطور معنههایی که دوبار واکسینه شدند ب گروه

در مقایسه با ماهیان گروهی که یک بار واکسینه شدند 

(، در ≥05/0Pداری باالتر ثبت گردید ) طور معنی به

ماهیانی که از هحیط هایپراسموتیک و یک مرحله 

رغم اختالف  واکسیناسیون استفاده شده بود علی

داری در  بادی، اختالف معنیظاهری در تیر آنتی

مقایسه با ماهیانی که دو بار واکسینه شده بودند 

    (.3شکل محاسبه نشد )
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 .به روش حمامهای مختلف ماهیان واکسینه  گروه ( درWBCهای سفید خون ) نمودار تعداد گلبول -2شکل 

 ای،  : گروه ماهیان واکسینه دو مرحله2 ای، تیمار : گروه ماهیان واکسینه یک مرحله1 گروه شاهد: گروه ماهیان غیر واکسینه، تیمار

 ای + واکسینه دو مرحله : گروه محیط هایپراسمزتیک4 ای و تیمار مرحله+ واکسینه یک  : گروه محیط هایپراسمزتیک3 تیمار

 

 

 
 .روش حمام در ماهیان واکسینه به روش میکرواگلوتیناسیون به یرسینیا راکریبادی در برابر باکتری  آنتی نمودار تیتر -3شکل 

 ای،  : گروه ماهیان واکسینه دو مرحله2 ای، تیمار مرحله: گروه ماهیان واکسینه یک 1 گروه شاهد: گروه ماهیان غیر واکسینه، تیمار

 ای + واکسینه دو مرحله : گروه محیط هایپراسمزتیک4 ای و تیمار + واکسینه یک مرحله : گروه محیط هایپراسمزتیک3 تیمار
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 بحث

آالی  های اخیر صنعت پرورش قزل در سال

کمان در کشور به سرعت توسعه یافته است و  نرنگی

ترین  یکی از مهم یرسینیا راکریبیماری ناشی از 

های باکتریایی است که همه ساله خسارات  بیماری

  اقتصادی فراوانی به این صنعت وارد ساخته است

( با توجه به شیوع باالی این بیماری در کشور 7)

 بنابراینحتمال آلودگی مزارع وجود دارد همواره ا

ها در مدیریت بهداشتی در این یکی از بهترین راه

زمینه استفاده از واکسیناسیون برای جلوگیری و یا 

حداقل کاهش شیوع بیماری در مزارع است. به عبارت 

های باالی  دیگر واکسیناسیون قادر خواهد بود تا هزینه

طور  لفات را بهدرمان و نیز خسارات ناشی از ت

های متعددی برای  داری کاهش دهد، روش معنی

های  واکسنماهیان پیشنهاد شده است.  واکسیناسیون

براساس پاتوژن کشته شده و یا  غیرفعال شده عمدتاً

هایی از عامل پاتوژن که سیستم ایمنی  استخراج قسمت

گذاری شده است در بسیاری  ماهیان را فعال نماید پایه

اما  تری دارندهای تزریقی کارآیی بیش اکسناز موارد و

چون سختی کار، نیاز استفاده از نیروی مشکالتی هم

تزریق سبب شده تا متخصص و استرس ناشی از 

ترین اقبال را در میان روش حمام بیشواکسیناسیون به

(. در هنگام انتخاب 3)دهندگان داشته باشد  پرورش

کارگیری واکسن اطمینان از کارآیی و  هروش ب نوع و

بهترین روش اهمیت است  دارایعملکرد آن بسیار 

زا  بررسی عملکرد واکسن مواجهه با عامل بیماری

درصد ماهیان واکسینه  100است در بررسی حاضر 

روز تلف شدند و این در حالی است  5نشده پس از 

 تا 4/36ماهیان واکسینه شده بین  مانیکه نرخ زنده

های مختلف داشتند،  مانی در گروهدرصد زنده 5/61

توان با اطمینان عنوان نمود  میبراساس نتایج  بنابراین

کار گرفته شده از کارآیی هواکسن حاضر با روش ب

سلطانی و همکاران قبولی برخوردار است.  قابل

ر ماهی ددر ارزیابی واکسن یرسینیا راکری ( 2014)

هفته پس  10مانی را  میزان زندهکمان آالی رنگین قزل

صد رد 10تر از ماهیان غیر واکسینه کم از مواجهه برای

 درصد گزارش 60تر از ن واکسینه کمماهیابرای و 

( 2019و همکاران ) علیشاهی(. در گزارش 7کردند )

 برای باکتری عفونیروش تزریقی در واکسیناسیون به

Aeromonas hydrophila  میزان تلفات پس از

درصد و در  70مواجهه در گروه شاهد حدود 

 3/83تا  3/60های مختلف واکسینه شده بین  گروه

میزان  2006در سال  چو(. 13درصد گزارش گردید )

 Carassrus auratusدر ماهیان قرمز )مانی  زنده

gibelio واکسینه شده با باکتری کشته شده )

آئروموناس هیدروفیال را پس از مواجهه با باکتری 

(. 14درصد گزارش کرد ) 1/50تا  2/32عفونی بین 

مذکور در تمامی  های شایان ذکر است در گزارش

درصد نبوده  100موارد میزان تلفات در گروه شاهد 

درصدی گروه  100ر مقایسه تلفات د بنابرایناست 

 توان گفت حدت و شدت بیماری در  شاهد می

با این حال بررسی حاضر بسیار باال بوده است 

اند  قبولی داشته مانی قابل های واکسینه شده زنده گروه

دهنده عملکرد نسبتاً خوب واکسیناسیون  که نشان

داری  اختالف معنی حال در این بررسی است. در عین

روش محیط  در میزان تلفات ماهیانی که به

ای واکسینه شدند  هایپراسموتیک + واکسن دو مرحله

 های واکسینه شده وجود  نسبت به سایر گروه

ثیر مثبت محیط أدهنده ت که این امر نشان داشت

هایپراسموتیک بر کارآیی واکسن حاضر بوده است به 

وتیک باعث جذب احتمال زیاد محیط هایپراسم

است و در   ژن باکتریایی واکسن گردیده تر آنتی بیش
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یرسینیا نتیجه سیستم ایمنی ماهیان بر علیه باکتری 

عملکرد باالتری داشته است بررسی تیتر  راکری

بادی سرمی نیز کم و بیش دلیلی بر این ادعا  آنتی

یش های مختلف برای افزا کارگیری روشه. بباشد می

 گران پژوهشنظر ناسیون همواره مدعملکرد واکسی

 عبارت دیگر کارآیی واکسیناسیون مختلف بوده است به

که از  تواند متفاوت باشد ثیر عوامل مختلف میأت تحت

ن، توان به دوز واکسن، زمان واکسیناسیو آن جمله می

دمای محیط واکسیناسیون، میزان فشار اسمزی محیط، 

کار گرفته شده به همراه واکسن و  هنوع ادجوانت ب

و همکاران  دو(. در بررسی 3)سایز ماهی اشاره نمود 

( مدت زمان واکسیناسیون و دوز واکسن بر 2017)

داری  طور معنی به Edwardseilla tardaاکتری بعلیه 

کارگیری  هب (.8ثیر داشته است )أتبر عملکرد واکسن 

عنوان عنوان ادجوانت منجر به Aloe veraعصاره گیاه 

واکسن آئروموناس هیدروفیال کارآیی دار  به افزایش معنی

 گردید (Cyprinus carpioدر ماهی کپور معمولی )

های  کار گیری ادجوانته، در بررسی دیگری ب(15)

propolis  و Freund واکسن آئروموناس کارایی

داری  طور معنی هیدروفیال را در کپور معمولی به

  . (13افزایش داد )

ثر بر کارآیی ؤهای م یکی دیگر از روش

کارگیری محیط هایپراسموتیک است، هواکسیناسیون ب

 واکسن در ژن موجود درحقیقت این روش جذب آنتی

سیستم ایمنی ماهی دهد و در نتیجه  را افزایش می

 تر تحریک شده و عملکرد بهتری در مواجهه بیش

 در مطالعه(. 16زا خواهد داشت ) عامل بیماریبا 

کارگیری محیط هایپراسموتیک در ماهی فالندر  هب

(Paralichthys olivaceus منجر به افزایش )

 Edwardseilla tardaکارآیی واکسن دار  معنی

محیط  کارگیریه. در بررسی حاضر نیز ب(9گردید )

دار تلفات در ماهیان  هایپراسموتیک باعث کاهش معنی

شده  یرسینیا راکریکمان در مواجهه با آالی رنگین قزل

توجه به گزارش شیوع یرسینیوزیس با  بنابرایناست 

مختلف کشور، واکسیناسیون بر علیه این از مناطق 

رسد و در راستای افزایش  نظر می بیماری ضروری به

کارآیی واکسن استفاده از محیط هایپر اسموتیک به 

 گردد. همراه واکسیناسیون پیشنهاد می

 

 گیري کلی نتیجه

ن نمود بیاتوان  حاضر می پژوهشبر اساس 

واکسیناسیون به روش حمام قادر به کاهش تلفات 

 کمان در مواجهه با یرسینیوزیس آالی رنگین ماهیان قزل

اسموتیک کارگیری محبط هایپر هبچنین  است و هم

طور  هپیش از واکسیناسیون کارآیی واکسناسیون را ب

 دهد  داری افزایش می معنی

 

 انیتشکر و قدرد

با حمایت مالی شرکت دانش بنیان  پژوهشاین 

های ماهی در بوژان تک فارمد تولیدکننده واکسن

 کشور به انجام رسید.
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