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مطالعه و تعیین دز مطلوب غیرفعال سازی ویبریو پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت
تازه و لیوفیلیزه با استفاده از پرتو گاما
مرضیه حیدریه 1مهدی سلطانی
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فرحناز معتمدی سده 2سعید رجبی فر 2محمدرضا احمدی 1غالمرضا شاه حسینی
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 )1گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران -ایران
 )2گروه پژوهشی کشاورزی هستهای ،پژوهشکده کشاورزی پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای -ایران
(دریافت مقاله 24 :دی ماه  ،1393پذیرش نهایی 26 :اسفند ماه )1393

چکیده

زمینه مطالعه :ویبریو پاراهمولیتیکوس یکی از عوامل مولد بروز بیماری ویبریوزیس در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان و میگوها میباشدکه
در صورت بروز شــرایط مســاعد موجب تلفات قابل توجه مینماید .هدف :هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر غیرفعال ســازی ویبریو
پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت تازه و لیوفیلیزه میباشد .روشکار :ویالهای حاوی  0/5 mLسوسپانسیون باکتری با رقت  1/5*1010عدد سلول
باکتری در میلی لیتر در حالت کشت تازه با دزهای  3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1 KGYو  4و ویالهای باکتری لیوفیلیزه با دزهای  7 ،4 ،2 KGYو  8پرتودهی
گردیدند .سپس رفتار رشد باکتریهای پرتودیده مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج :نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حداقل دز مطلوب برای
غیرفعال سازی این باکتری به صورت کشت تازه و در حالت لیوفیلیزه با پرتو گاما به ترتیب  4 KGYو  10برآورد شد .نتیجهگیرینهایی:نتیجه این
مطالعه نشان میدهد که غیر فعال سازی ویبریو پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت تازه با میزان کمتر از نصف دز مورد نیاز برای غیر فعال سازی
یان با پرتوگاما مورد نیاز میباشد.

واژههایکلیدی :پرتو گاما ،میگو ،ویبریو پاراهمولیتیکوس ،ویبریوزیس

مقدمه
امروزه میگو یکی از مهمترین محصوالت شــیالتی نه تنها در دنیا بلکه در
کشــورمان نیز میباشــد .صنعت پرورش میگو در کشور به ویژه در مناطق
جنوبی از اهمیت اقتصادی خاصی برخورداراست زیرا نه تنها موجب تأمین
پروتئین حیوانی سالم مورد نیاز میباشد بلکه به دلیل اشتغال زایی و ارزآوری
از اهمیت قابل توجهای برخوردار است .با این حال این صنعت با چالشهای
متعددی از جمله مباحث بروز بیماریهای باکتریایی مواجه میباشند؛ از جمله
میتوان به خســارت ناشی از بروز بیماریهای باکتریایی جنس ویبریو اشاره
نمود که موجب خســارت قابل توجه به ویژه در شرایط استرسزا میگردند
( .)3،10این اجرام بیماریزا گرم منفی عمدتًا در مناطق ساحلی آرام با اکسیژن

کم و غنی از مواد آلی ســاکن بوده و به عنوان بخشــی از فلور طبیعی انواع
آبزیان از جمله میگوها محسوب میشوند ( .)3،12بسته به شرایط محیطی
و اکولوژیکی مناطق مختلف ،تنوع و فراوانی گونههای این جنس باکتریایی
نیز میتواند متغیر باشد ( .)3،12ویبریو پاراهمولیتیکوس یکی از اجرام عامل
بیماری ویبریوزیس و به عنوان یکی از پاتوژنهای مشــترک بین آبزیان و
انســان بوده به طوری که در انســان ایجاد گاستروآنتریت مینماید ( .)3در
صنعت میگو نیز ویبریوزیس یکــی از جدیدترین و مهمترین عفونتهای
باکتریایی در کارگاههای تکثیر و پرورش میگو بوده که میتواند خســارات
قابل توجهی را موجب شود.
طی مطالعهای توســط  Chanو  Hannaدر ســال  1994مهمترین
گونههای عامل ویبریوزیــس در میگوی منودون ویبریو آلجینولیتیکوس،
پاراهمولیتیکوس و انگوئیالروم معرفی شده است ( )4و همچنین Nashi

در ســال  1992و  Runngpanو  Kitaoدر ســال  1991گونههــای
آلجینولیتیکــوس ،پاراهمولیتیکوس و انگوئیــاروم را به عنوان گونههای
عمده عامل بیماری ویبریوزیس در میگوها گزارش نمودهاند (Soltani .)11
و همــکاران در ســال  2006نیز عامل اصلی بروز بیمــاری ویبریوزیس در
میگوهای مزارع پرورشی میگو بوشهر را ویبریو پاراهمولیتیکوس وهاروی
جداســازی شــده از همولنف و هپاتوپانکراس میگوها بیــان نمودند (.)12
علیرغم رشد صنعت پرورش میگو در کشور هنوز در زمینه روشهای کنترل
و پیشــگیری از بروز این نوع بیماریها اقدامات گســتردهای صورت نگرفته
اســت .لذا یافتن راههای پیشگیری با کارآیی باال و مقرون به صرفه کمک
شــایانی به اقتصاد این صنعت مینماید .امروزه کاربرد روشهای هستهای
(پرتوهای یونســاز) برای تولید واکسنهای غیرفعال به میزان زیادی مورد
توجه قرار گرفته است ،زیرا کمترین تأثیر سوء را بر خواص آنتی ژنیسیتی و
در نتیجه ایمنزایی ذرات آنتی ژن میگذارد .پرتوهای یونساز دارای انرژی
باال و قدرت نفوذ زیاد و اثر کشندگی شدید میباشند .به عنوان مثال اشعه
گاما نوعی پرتوی با شدت خیلی زیاد و قدرت نفوذ باال که با متالشی سلول
موجب تولید ایزوتوپهای رادیواکتیو نیز میشــود .الزم به ذکر اســت که
مهمترین ایزوتوپ مورد اســتفاده کبالت  60میباشــد ( .)1اولین مرحله در
ســاخت و تولید رادیوواکســنها تعیین دز مناســب غیرفعال سازی پاتوژن
مربوطه اســت .لذا بــا توجه به ضرورت یافتــن راه حلهای پیش گیری از
بــروز بیماری ویبریوزیس در مــزارع میگو ،در این مطالعه تالش شــده تا
نســبت به تعیین و مقایســه دزهای غیرفعال سازی اشعه گاما علیه ویبریو
پاراهمولیتیکوس اقدام شود تا زمینهای برای مطالعات آتی ساخت واکسن

*) نویسنده مسئول :تلفن 021-61117094 :نمابرEmail: msoltani@ut.ac.ir 021-66933222:
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دیده گسترش تهیه و رنگ آمیزی گرم به عمل آمد .همچنین بالفاصله از

مربوطه فراهم شود.

مواد و روش کار
سویه ویبریو پاراهمولیتیکوس (شناسه  )17802از دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران به صورت لیوفیلیزه تهیه گردید .باکتری لیوفیلیزه به منظور
تهیه یک سوسپانســیون یکنواخت در محیط مایع TSBحاوی NaCl %3
حل گردیده و از سوسپانســیون حاصله در محیطهای آگار مغذی و محیط
کشــت انتخابی TCBSکشــت خطی داده شــد و در  37 oCبه مدت 24
ســاعت نگهداری گردیدند .پس از مشــاهده پرگنههای سبز رنگ بر روی
محیط TCBSآزمایشهای تائیدی بر طبق روش اســتاندارد جســتجوی
گونههای ویبریو ارایه شده توسط انجمن بهداشت عمومیآمریکا انجام شد.
پس از انجام آزمایشــات فوق الذکر و تائید کشت خالص باکتری به منظور
تولید انبوه باکتری مقدار 500mLمحیط اســتریل TSBحاوی NaCl % 3
تهیه و از پرگنههای خالص باکتری در آن کشت داده و سپس محیط کشت
به مدت  8-10ساعت در  37 oCنگهداری گردید .پس از مشاهده کدورت و
تهیه گسترش و رنگ آمیزی گرم و اطمینان از خلوص کشت حاصله نسبت

سوسپانســیون باکتریهای پرتو دیده به صورت کشــت تازه اقدام به تهیه
رقتهای مورد نظر نموده و از هر رقت در محیط آگار مغذی با NaCl % 3
کشــت داده و محیطهای مربوطه پس از کشــت در دمای 37 oCبه مدت
 10ســاعت نگهداری و سپس تعداد سلول باکتری( )cfu/mLبرای هر دز
پرتودهی تعیین گردید.
برای تعیین دز غیرفعال سازی پرتو بر سوسپانسیون کشت تازه باکتری
براساس روش ارائه شده توسط  Motamediو همکاران در سال  2008و
معادلــه خط حاصلــه Y = -3.4352+ X 12.765که در آن میزان دز مورد
نیاز غیرفعال ســازی=  Xو رقت باکتری =  Yمیباشد .اگر  Y =102در نظر
گرفته شود میزان دز مورد نیاز برای غیرفعال سازی این رقت باکتری برابر با
 X =3/17 KGYاست و همچنین اگر  Y =105باشد میزان X=2/26 KGY
به دســت میآید .همچنین طبق معادله خــط Y= -1.399+ X 11.27اگر
Y=102در نظــر گرفته شــود میزان دز مورد نیاز به منظور غیرفعال ســازی
این رقت باکتری لیوفیلیزه برابر با  X = 6/62 KGYاســت و همچنین اگر
 Y=510باشد میزان  X = 4/48 KGYبه دست میآید.

به تعیین تعداد ســلول زنده باکتری در میلی لیتر با اســتفاده از روش تهیه

نتایج

رقــت و کلنی کانت اقدام گردیــد .برای تهیه ویالهای لیوفیلیزه باکتری از
سوسپانسیون تهیه شده به روش کشت سطحی در محیط آگار مغذی کشت

نتایــج مربــوط بــه تأثیر دزهــای مختلــف پرتو گامــا بر رفتار رشــد

داده شــد و در  37 oCبه مدت  10ساعت نگهداری و سلولها جمعآوری و

ویبریوپاراهمولیتیکوس در جدول  1آمده اســت .بهعالوه روند رشد باکتری

پس از افزودن به محیط شیر پس چرخ( )Skim milkبرای انجام عملیات

در هــر دو حالت تحت تأثیر دزهای مختلــف پرتو گاما در نمودارهای  1و 2

لیوفیلیزه به انستیتو پاستور ایران منتقل گردیدند (.)3،12

نشان داده شده است.
براســاس نتایج مذکور میانگین رشد سوسپانسیون کشت تازه باکتری

تعیین دز مؤثر غیرفعال سازی باکتری :از ویالهای  0/5 mLلیوفیلیزه
(ویالهای شیشــهای فاقد اکســیژن در شــرایط خالء) و نیــز ویالهای 5

در حضور دزهای  3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1 KGYو  4به ترتیب ،1/1 ×10

سوسپانسیون کشــت تازه باکتری برای تعیین دز مطلوب غیر فعال سازی
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 0×10 ،2/8 ×10 ،2/53 ×10 ،8/5 ×10 ،1/03 ×10و  0×10و میانگین

باکتری با استفاده از اشعه گاما استفاده گردید .بدین ترتیب سوسپانسیون تازه

رشــد باکتــری در حالت لیوفیلیزه در حضور دزهــای  7 ،4 ،2 KGYو  8به

باکتری با کشت در محیط  TSBحاوی  NaCl % 3تهیه و با دور 6000×g

ترتیب  0×101 ،1/85 ×107 ،2/82 ×108و  0 ×101که تمامیگروهها اختالف

به مدت  15دقیقه و در دمای  4 oCســانتریفوژ گردید .در مرحله بعد رسوب

معنیداری را در مقایسه با نمونه کنترل با رقت  1/5 ×10در سطح آماری

حاصله (بدون مایع رویی) در محیط اســتریل  TSBحاوی  NaCl % 3حل

 p<0/05نشان دادند (جدول .)1

و مورد اســتفاده قرار گرفت .عملیات پرتودهی با دزهای ،2 ،1/5 ،1 KGY
 3/5 ،3 ،2/5و ( 4سوسپانسیون تازه باکتری) و  7 ،4 ،2 KGYو( 8باکتری
لیوفیلیزه با ) در گروه کشــاورزی پژوهشکده کشاورزی ،پزشکی و صنعتی

9

6

3

4

1

1

10

لذا به منظور کاهش رقت سوسپانســیون کشت تازه باکتری به میزان

تقریبًا قسه سیکل لگاریتمی یعنی از  102به  105نیاز به دز پرتودهی معادل

 0/3 KGYمیباشــد .کاهش رقت باکتری لیوفیلیزه به میزان تقریبًا ســه

هستهای با دســتگاه گاماســل ( )PX-30 IssIedovapelبا نرخ دز 0/22

سیکل لگاریتمی یعنی از  10به 10نیاز به دز پرتودهی معادل 2/94 KGY

گری بر ثانیه و چشمه کبالت  60انجام گردید .پس از پرتودهی از هر کدام

میباشد .بنابراین دزهای 0/3 KGYو  0/98به ترتیب به منظور کاهش یک

از ویالهای لیوفیلیزه اشعه دیده در محیط  TSBحاوی  NaCl % 3کشت

سیکل لگاریتمی باکتری به صورت کشت تازه و در حالت لیوفیلیزه مورد نیاز

داده و در دمای 37 oCبه مدت  10ساعت نگهداری شد .به منظور تائید رشد

است .در نهایت میتوان بیان نمود که Value=0/3ر D10و Value=0/98

2

5

و کدورت ایجاد شده در محیط کشتهای مربوطه از سوسپانسیونهای پرتو
دیده روی محیط اختصاصی  TCBSحاوی  NaCl %3و محیط عمومیآگار

ر D 10به ترتیب میزان دز مورد نیاز به منظور کاهش یک سیکل لگاریتمی

باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس مذکور به صورت سوسپانسیون کشت تازه

مغذی کشت داده و همزمان با کشت از هر کدام از سوسپانسیونهای اشعه

و لیوفیلیزه با پرتو گاما میباشــد .با توجه به رقــت اولیه باکتری که معادل

غیر فعالسازی ویبریوپاراهمولیتیکوس و پرتوگاما
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لگاریتم تعداد سلول باکتری ()cfu/mL

R2=379.0

لگاریتم تعداد سلول باکتری ()cfu/mL

Y= -X2534.3+567.21

Y= -X993.1+72.11
R2=838.0

دز پرتو گاما ()KGY

دز پرتو گاما ()KGY
نمودار  .2نمودار رفتار رشد باکتری لیوفیلیزه ویبریو پاراهمولیتیکوس پرتودهی شده با
دزهای مختلف پرتو گاما.

نمودار  .1نمودار رفتار رشــد سوسپانسیون کشت تازه باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس
پرتودهی شده با دزهای مختلف پرتو گاما.

جدول  .1رشــد ویبریوپاراهمولیتکیوس (سوسپانســیون کشــت تازه و لیوفیلیزه) تحت تأثیر دزهای مختلف پرتو گاما )*( .حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنیدار آماری در سطح
 p>0/05میباشد.
 - 1aکشت تازه باکتری
0

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

تکرار 1

1/1× 10 10

1/8× 10 9

1/23× 10 8

7× 10 6

2/73× 10 4

2/5×10 3

0

0

دز پرتوتابی ()KGy
تکرار 2

10

2/1× 10

9

0/8× 10

8

1/13× 10

9× 10

4

2/48× 10

3

3/1×10

0

0

تکرار 3

10

1/5× 10

9

0/7× 10

8

0/73× 10

9/5× 10

4

2/38× 10

3

2/8×10

0

0
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0

0
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0

0
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0
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8
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تکرار 3
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SD±log cfu
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8/45 ± 0/02
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2
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6

1/03× 10 8
b

8

6

6/92 ± 0/07

d
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4/39 ± 0/03

c

b
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 -1باکتری لیوفیلیزه

4

7

8

0

0
0
0

6

6/23 × 10

6

5/13 × 10

0

7/22 × 10 6

0

1/85 × 10 7

0

0

6/78 ± 0/07

0

0

b

a

a

 1/5×1010در  1mLدز پرتو گاما مورد نیاز برای غیرفعال سازی کامل باکتری

دز  0/5 KGYبه منظور غیرفعال ســازی ویبریو پاراهمولیتیکوس و ویبریو

به صورت کشت تازه در این بررسی برابر با  3/05و در حالت لیوفیلیزه KGY

آلجینولیتیکوس به منظور اســتریل نمودن مواد غذایی استفاده شده است.

 9/97محاسبه گردید (.)7

همچنین آنها متوجه شدند که پرتو گاما موجب ایجاد تغییر در پروتئینهای

بحث
نتایج بهدســت آمده از این تحقیق نشان میدهد که به ترتیب دزهای
 4 KGYو  10پرتــو گامــا به عنــوان حداقل دز مطلوب بــرای غیرفعال
سازی باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس با رقت  1/5×1010به صورت کشت
تازه و لیوفیلیزه و در نهایت تولید آنتی ژنهای ســلول کامل غیرفعال شده
(رادیوآنتی ژن) مناسب شناخته شده است .در این زمینه مطالعات محدودی
موجود میباشد .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعه انجام شده توسط
 Abdallahو همکاران در ســال  2009اشــاره نمود کــه از پرتوی گاما با

دیواره خارجی باکتریهای پرتودیده میگردد ( Song .)2و همکاران در سال
 2009نیز به مقایســه اثر پرتوی گاما و بیم الکترون برای اســترلیزه کردن
نوعی صدف دوکفهای در ســه حالت نمک شــور ،تخمیری و همراه ادویه
پرداخته و متوجه کاهش رشد لیستریا منوسیتوژنز و استافیلوکوکوس آرئوس
و ویبریــو پاراهمولیتیکوس با گذرانــدن دوره  4هفتهای در دمای 4 Cبا دز
o

 5 KGYگردیدند و براساس میزان محاسبه شده  D 10 Valueمتوجه نافذتر
بودن اثر پرتوی گاما نسبت به بیم الکترون گردیدند (.)13

علل متعددی برای تفســیر نتیجه بهدست آمده قابل تصور است که از
آن جمله میتوان به تأثیر فاکتورهایی مانند وجود و یا عدم وجود اکسیژن،

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،70شماره 1394 ،2
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خشک و یا مرطوب یودن نمونه و غلظت باکتری مورد پرتودهی قرار گرفته

آنتی ژنسیتی ارگانیسم را به صورت پودر لیوفیلیزه و یا منجمد به کار برد .که

اشاره نمود .اگر چه روش لیوفیلیزه نمودن یک روش مناسب برای نگهداری

با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه میتوان بیان داشــت که دز غیرفعال

میکروارگانیسمها با استفاده از انجماد و خشک کردن در خالء میباشد ،اما

سازی باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس در حالت لیوفیلیزه نسبت به کشت

در این روش به علت وجود شــرایط خشــکی و عدم وجود اکسیژن مقاومت

تــازه باکتری افزایش یافته و حداقل دز غیرفعال ســازی باکتری با غلظت

باکتری در برابر پرتودهی افزایش مییابد .این مسئله با گزارشهای موجود

10

 1/5×10عدد باکتری در میلی لیتر با پرتو گاما در حالت لیوفیلیزه  10و به


برخی از محققین هم خوانی دارد .به طوری که در مطالعه انجام شده توسط

صورت کشت تازه 4 KGYمیباشد .که با توجه به موارد فوق الذکر علیرغم

 Nedugovaو همکاران در ســال  1984نشــان دادند که انتروتوکســین

مدت طوالنی تر غیرفعال سازی باکتری ،روش لیوفیلیزه بهتر از روش کشت

باکتــری ویبریو کلرا در حالت مایع با دز  70-50KGYو در حالت خشــک

تازه به منظور تهیه رادیوآنتی ژن باکتری میباشد .مطالعات آتی نیز به منظور



بــا دز  200-150KGYپرتو گاما کام ً
ال غیرفعــال میگردد .نتیجه مطالعه

ارزیابی مقایسهای تأثیر این رادیوآنتی ژنها و مقایسه آنها با آنتی ژنهای

مذکور بیانگر این موضوع میباشد که انتروتوکسین باکتری در حالت خشک

غیرفعال شده به کمک روشهای شیمیایی در حال انجام میباشد.

(لیوفیلیزه) نســبت به حالت مایع از مقاومت باالتری برخوردار میباشد (.)9

تشکر و قدردانی

در مطالعه حاضر نیــز میتوان یکی از علتهای افزایش دز پرتودهی برای
غیرفعال ســازی باکتری ویبریو را خشک بودن باکتری در حالت لیوفیلیزه
نســبت به کشت تازه ذکر نمود .در بررسی انجام شــده توسط  Vassiliaو
همکاران در سال  2009بر روی نمونه گوشت خوک آلوده شده با رقتهای
310g/cfuو  610باکتری ســالمونال اینتریتیدیس در بسته بندی با شرایط
خــاء به ترتیب دزهــای  2/5 KGYو  4/7به عنــوان حداقل دز غیرفعال
سازی پس از یک ماه نگهداری در دمای  4 oCبدون ایجاد هیچ گونه تغییر
ارگانولپتیکی و بیوشیمیایی در گوشت شناخته شد ( .)14در حالیکه Gumus
و همکاران در سال  2008اثر پرتو گاما را بر گوشت گوساله فرآوری و آلوده
شده به سه سوش باکتری استافیلوکوکوس آرئوس ،سالمونال تیفوموریوم و
اشرشیاکالی با رقت  610g/cfuبررسی و گزارش نمودند که دز4/5 KGY

بدون نگهداری گوشت در دمای 1±4 oCسه سوش مذکور را کام ً
ال از بین
میبرد ( .)5بنابراین برخی از فاکتورهای دیگر مانند رقت باکتری نیز در تعیین
حداقل دز غیرفعال سازی تأثیر بسزایی دارد.
قابل توجه اســت که کاربرد مواد شیمیایی مختلف به منظور غیرفعال
سازی باکتریها بسیار متداول است .اما از آنجایی که در استفاده از این مواد

به جا ماندن باقیمانده در محصول نهایی و بعضًا مقاومت برخی پاتوژنها در
برابــر ماده غیرفعال کننده وجود دارد و همچنین ســمی بودن برخی از آنها
موجب شد که محققین به دنبال روشهای مطمئن تری باشند (.)1،11لذا
امروزه توجه به کاربرد روشهای هستهای (پرتوهای یونساز) برای غیرفعال
ســازی ارگانیسمها و در نهایت تولید واکسنهای غیرفعال به میزان زیادی
مورد توجه قرار گرفته اســت .پرتوهای یونســاز دارای انــرژی باال و قدرت
نفوذ زیاد و اثر کشــندگی شــدید میباشند اما در هیچ شرایطی در محصول
نهایی باقیماندهای به جا نمی گذارند .همچنین امکان فرار ارگانیسمها نیز در
استفاده از این روش منفی میباشد (.)1،11تنها اشکال استفاده از این روش
اثر پرتوهای یون ساز از جمله پرتو گاما بر مولکولهای آب موجود در محیط
نگهدارنده ارگانیســم میباشــد .اثر پرتو بر مولکولهــای آب موجب تولید
رادیکالهای آزاد میگردد .بنابراین بهتر آن اســت که برای حفظ خاصیت

این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوهشــی دانشــکده دامپزشــکی
دانشــگاه تهران و معاونت تحقیقات پژوهشی ســازمان انرژی اتمی انجام
گرفته است.
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Abstract:

BACKGROUND: Vibrio paraheamoloyticus is one the causative agents of vibrio-

sis with high mortality in farmed fish and shrimp and under predisposing conditions.
OBJECTIVES: This study was aimed to assess the effect of gamma irradiation on the inactivation of V. paraheamoloyticus under fresh and freeze-dried conditions. METHODS:
Vials of 0.5 ml fresh culture of the bacterial suspensions at 1.5*1010 cfu/ml were subjected
to 1, 1.5,2, 2.5, 3 and 4 KGy. Also, vials of 0.5 ml freeze-dried culture of the bacterial suspensions at 1.5 x 1010 cfu/ml were subjected to 2, 4, 7 and 8 KGy. The bacterial growth
behavior was then evaluated on fresh medium. RESULTS: The obtained results showed
that the minimum doses of 4 and 10 KGy were sufficient for the inactivation of fresh and
freeze-dried bacteria, respectively. CONCLUSIONS: The result of this study shows that
inactivation of V. paraheamolyicus in fresh culture condition requires below half- dosage
of gamma ray required for the inactivation of the freeze- dried of bacterial cells.
Keyword: gamma ray, shrimp, Vibrio paraheamolyticus, vibriosis

Figure Legends and Table Captions
Graph 1. Growth behaviour of Vibrio parahaemolyticus fresh culture exposed to different dosages of gama radiation.
Graph 2. Growth behaviour of lyophilized Vibrio parahaemolyticus exposed to different dosages of gama radiation.
Table 1. Growth behaviour of Vibrio parahaemolyticus fresh culture exposed to different dosages of gama radiation. (*) Different
letters showing significant different of p<0.05.
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