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تشــخیص مولکولــی باکتــری Streptococcus agalactiae

در تخمدان مولدین قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss

بــر اســاس واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز ( )PCRژن scpB
سميرا رشیدی منفرد؛ گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
*
عليرضا میرواقفی ؛ گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
حميد فرحمند؛ گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
محمدعلي نعمتالهی؛ گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
سيدعلي پوربخش؛ مؤسسة تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،کرج ،ایران
عباس اشتری؛ مؤسسة تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،کرج ،ایران

چكيــده
باکتری اســترپتوکوکوس آگاالکتیه ( )group B, GBSیکی از مهمترین عوامل بیماریزا در ماهی ،انســان و گاو اســت .در
مطالعة حاضر امکان انتقال عمودی این باکتری با اســتفاده از  PCRژن  ScpBدر مولدین قزلآالی رنگینکمان بررســی شد .دو
تیمار با جمعیت  48عدد ماهی در هر تیمار ،در نظر گرفته شــد؛ به ماهیان تیمار اول باکتری اســترپتوکوکوس آگاالکتیه با دوز
 1/5×107 CFU/0/5 mlو به ماهیان تیمار شــاهد 0/5 ml ،نرمال ســالین اســتریل ،در عضلة زیر بالة پشتی تزریق شد .در این
مطالعه نمونهبرداری از بافتهای کلیه ،تخمدان و مایع تخمدانی از روز چهارم پس از تزریق صورت گرفت .اســتخراج DNA
از نمونههای مذکور به دو صورت اســتخراج مستقیم از بافت و استخراج از محیط  Brain-Heart Infusionکه بافت در آن
کشــت داده شده بود ،انجام شد .نمونههای استخراجشــده به هر دو روش مورد تست  PCRقرار گرفتند .نتایج PCR، DNA
استخراجشده از بافت حضور باکتری را در( %91/46 )44/48بافت کلیة ماهیان و ( %70/75 )34/48از بافت تخمدان ماهیان نشان
داد که این نتایج در  PCR، DNAاستخراجشده از محیط کشت برای بافتهای کلیه و تخمدان به ترتیب برابر (%95/83 )46/48
و ( %87/5 )42/48بود .نتایج جداسازی و توالییابی حضور باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه در بافت تخمدان را اثبات کرد.

واژگان كليدي :استرپتوکوکوس آگاالکتیه ،PCR ،ژن  ،ScpBقزلآالی رنگینکمان.

* نویسنده مسئول

تلفن026361119033 :

E. mail: avaghefi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه

گونههای مختلف جنس استرپتوکوکوس در اکثر ماهیان
توانایی بیماریزايي دارند ،از بین باکتریهای این جنس
گونة استرپتوکوکوس آگاالکتیه (Lance.eld group
 ):B GBSیکی از مهمترین پاتوژنهاست که سبب
بیماریزايي در گونههای مختلف ماهی ،گاو و انسان
میشود .این باکتری در گونههای پرورشی در اقلیمهای
گرم توليد بیماری ميكند و عمدت ًا توانایی بیماریزایی
در گونههای آب شیرین ،آبهای دریایی و آبهای
مصبی را دارد (Evans et al., 2002; Mitchell,
.)2003; Oliveria et al., 2006; Mian et al., 2009
این گونه را برای اولین بار ،در سال  Eldar 1994و
همکاران با عنوان استرپتوکوکوس دیفیسیل از قزلآالی
رنگینکمان جداسازی كردند و عنوان شد که این باکتری
یک کوکسی گرم مثبت است که سبب بروز سپتیسمی
و مننژیت در این ماهی میشود .بیماری ایجادشده
توسط كه باکتریهای جنس استرپتوکوکوس در ماهی
سبب بروز عالئمی از جمله اگزوفتالمی یکطرفه یا
دوطرفه ،هموراژی در چشم ،تیرگی رنگ و شنای
نامنظم میشود ( .)Rasheed et al., 1985مطالعات
بعدی نشان داد که گونة استرپتوکوکوس دیفیسیل از
نظر پروتئینهای سطحی و ژنوم کام ً
ال مشابه گونة
استرپتوکوکوس آگاالکتیه است و هیچ گونه تفاوتی بین
این دو گونه وجود ندارد (.)Vandamme et al., 1997
در بسیاری از گونههای آب شیرین ،شور پرورشی و
وحشی گزارشهاي بسیاری از آلودگی به باکتریهای
گروه  GBSارائه شده است که از جملة این گزارشها
میتوان به آلودگی گونههای گربهماهی دریایی (Arius
felis) (Plumb et al., 1974؛ باس راهراه (Morone
 ،)saxatilisتروت دریایی )(Cynoscion regalis
)Baya et al., 1990؛ هیبرید تیالپیا (Oreochromis
niloticus × Oreochromis aureus)، (Eldar et al.,
 ،)1994; Eldar et al., 1995سیم دریایی (Sparus
 ،)auratus)، (Evans et al., 2002نیل تیالپیا (O.
niloticus)، (Suanyuk et al., 2005; Salvador et
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 )al., 2005و قزلآالي ينكمان (Akhlaghi et
 )al., 1996اشاره کرد .با توجه به مشکالت روشهای

معمول نظیر بررسی خصوصیات پرگنهها در محیط
کشت یا سایر مطالعات متداول استفاده از تکنیکهای
مولکولی در روشهای تشخیصی بسیار گسترش یافته
است؛ تکنیکهای مولکولی خیلی سریعتر و حساستر
از روشهای تشخیصی مانند کشت ،سرولوژی و
هیستولوژی قادر به شناسایی پاتوژنها در ماهی هستند
( .)Altinok and Kurt, 2003با استفاده از تکنیکهای
مولکولی میتوان پاتوژن را در موجوداتی که عالئم
بیماری در آنها بروز نیافته است ،ولی پاتوژن در بدن
آنها حضور دارد ،تشخیص داد و از وقوع آن پیشگیری
کرد؛ در نتیجه ،استفاده از آنتیبیوتیک کاهش مييابد
و میتوان از وقوع مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریها
جلوگیری کرد (;Versalovic and Schneid, 1994
.)Johnson, 2000; Altinok and Kurt, 2003
تشخیص باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه بر اساس
خصوصیات فنوتیپی و تستهای تشخیصی معمول
مشکل است ،به همین علت ،خصوصیات ژنوتیپی
براي تشخیص این باکتری به طور گسترده استفاده
ميشود (;Berridge et al., 2001; Facklam, 2002
 .)Yildirim et al., 2002کپسولهای پلیساکاریدی
و پروتئینهای سطحی استرپتوکوکوسهای GBS
نقش مهمی در بیماریزایی باکتریهای این گونه دارند

(Kong et al., 2002; Austin and Austin, 2007).
اگرچه در تستهای  PCRمعموالً از ژن 16S rRNA
براي تشخیص باکتریها استفاده میشود (Gibello
 ،)et al., 1999; Blanco et al., 2002اما سایر

ژنها نیز میتوانند بهمنزلة توالی هدف در تستهای
تشخیصی  PCRاستفاده شوند (Gustafson et al.,
1992; Miriam et al., 1997; Aoki et al., 2000).
باکتریهای استرپتوکوکوس گروه ) B (GBSحاوی ژن
 ScpBروی کروموزم خود هستند که پپتیداز سطحی
 C5aرا کد میکنند ،پروتئین کدشوندة این ژن دارای
 1150آمینو اسید و وزن مولکولی  126237 Daاست.
پروتئینهای سطحی این گروه از باکتریها سبب
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چسبندگی باکتری به سطوح مختلف از جمله بافت
موجودات زنده ميشوند و از این طریق نقش مهمی در
بیماریزایی این گروه ایفا میکنند .ساختار پپتیدازهای
سطحی همچنین ،ژنهای کدکنندة این پپتیدازها در
گونههای مختلف جنس استرپتوکوکوس متفاوتاند که
از این طریق میتوان نوع گونههای این جنس از باکتری
را به راحتی شناسایی کرد (.)Dmitrive et al., 2004

یکی از مسائل مهم در بررسی و اعمال مدیریت
بیماریها بحث انتقال برخی از پاتوژنها از ماهی مولد
به نسل بعدی یا اصطالح ًا «انتقال عمودی» بیماری
است .این نوع انتقال در مورد برخی بیماریها مانند
بیماری ویروسی Infectious Pancreatic Necrosis
و بیماری باکتریایی کلیه( )BKDشناخته شده است
(Miriam et al., 1997; Fasial and Eissa, 2010).

آگاهی از وجود یا نبود انتقال عمودی بیماریها ،به
خصوص برای کنترل بهداشت ماهیان مولدی که از
جاهای دیگر خریداری میشوند ،ضروری است .هدف
از مطالعة حاضر بررسی وجود یا نبود انتقال عمودی
باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه در مولدین قزلآالی
رنگینکمان همچنین ،بهینهسازی یک تست مولکولی
دقیق در ناحیة ژن  ScpBبا استفاده از پرایمرهای
طراحیشدة  Dmitriveو همکاران در سال  ،2004به
منظور تشخیص باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه در
بافت تخمدان و کلیة ماهی قزلآالی رنگینکمان است
که میتواند در بررسی سالمت مولدین حائز اهمیت
بسیار باشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2ماهیان مورد آزمایش

 102ماهی مادة قزلآالی رنگینکمان (Oncorhynchus
 )mykissبا میانگین وزن  1 kgو متوسط طول cm

 41از یک مزرعة پرورشی تجاری تهیه شدند؛ هیچ
کدام از ماهیان عالئم بیماری استرپتوکوکوزیس و سایر
بیماریها را نداشتند و از نظر ظاهری کام ً
ال سالم بودند.
قبل از انجامدادن آزمایش براي اطمینان از آلودهنبودن
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ماهیان با باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه 6 ،عدد ماهی
به صورت تصادفی از هر یک از تانکها انتخاب شدند
و نمونههای کلیه ،تخمدان و مغز مورد تست  PCRقرار
گرفتند که نتایج منفی بود .قبل از شروع آزمایش از آب
کارگاه نمونهگیری شد و نمونههای حاصل مورد تست
 PCRقرار گرفتند ،نتایج تست آلودهنبودن آب کارگاه با
باکتری مذکور را نشان داد .ماهیان به  2گروه با جمعیت
 48عدد ماهی تقسیم شدند .یک گروه بهمنزلة شاهد در
نظر گرفته شد و به ماهیان گروه دیگر باکتری تزریق
شد .به منظور ایجاد تراکم مناسب ،ماهیان هر گروه در
 3تانک  1000لیتری فایبرگالس با تراکم  16عدد ماهی
در هر تانک ریخته شدند .شرایط این تانکها کام ً
ال
مشابه بود و هیچ گونه تفاوتی با هم نداشتند .روزانه 50
درصد از آب تانکها تعویض ميشد و غذادهی حدود
 3درصد وزن بدن با غذای تجاری صورت میگرفت.
دورة آداپتاسیون  10روزه به منظور سازگاری نمونهها
با شرایط کارگاه در نظر گرفته شد .دما طي آزمایش
 ،13±1° Cاکسیژن در حد اشباع و  pHبرابر  7/2بود.
 .2.2آمادهسازی باکتری براي تزریق

باکتری  2051 S. agalactiae RTCCاز مؤسسة
تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تهیه شد .به منظور
تهیة دستورالعمل مناسب براي تست  PCRو تعیین
 ،CFUباکتری مورد نظر در محیط کشت  BHIدر دمای
 37 ° Cبه مدت  24ساعت کشت داده شد به منظور
تعیین  CFUاز باکتری مورد نظر کشت جدید تهیه شد
كه به مدت  24ساعت در  37 °Cگرمخانهگذاری و از
محیط کشت واجد باکتری رشدکرده سریال رقت به کسر
 10تهیه شد .از لولههای شمارة  9 ،8 ،7 ،6و  10بر روی
بالد آگار کشت داده شد به این ترتیب که از هر رقت
 3پلیت براي دستیابی به میانگین کلنیهای رشدکرده
در رقت مورد نظر تهیه شد .پلیتهای کشتدادهشده
به مدت  24ساعت در دمای  37 ° Cانکوبه شد و پس
از رشد باکتری کلنیهای مربوط به هر رقت شمارش
و از میانگین کلنیهای رشدکرده در  3پلیت مربوط به
هر رقت  CFUتعیین شد که برای باکتری مورد نظر
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 3×10-8بود.
 .3.2آلودهسازی ماهیان با استرپتوکوکوس آگاالکتیه

آزمایش در یک دورة  30روزه از  15آبان تا  15آذر
سال  1389انجام شد ،پس از گذشت دورة آداپتاسیون
به ماهیان تیمارشده 1/5×107 CFU 0/5 ml ،باکتری
 S. agalactiaeتزريق شد .دوز مورد نظر با استفاده از
اسپکتوفتومتری در نرمال سالین تهیه شد .به ماهیان گروه
شاهد  0/5 mlنرمال سالین استریل به صورت عضالنی
زیر بالة پشتی تزریق شد .ابتدا ماهیان هر تانک صید
شدند و پس از بیهوشی در محلول پودر گل میخک
با دوز  160 ppmباکتری به صورت عضالنی زیر بالة
پشتی تزریق شد؛ سپس ،براي بازگشت ماهیان به حالت
عادی ،در تانکهای  Recoveryکه دارای آب شفاف با
هوادهی باال بودند ،قرار داده شدند .براي یکسانبودن
شرایط به ماهیان گروه شاهد نیز  0/5 mlنرمال سالین
استریل تزریق شد .پس از تزریق ماهیان  3بار در روز
بررسی ميشدند و عالئم ظاهری و رفتاری ثبت میشد.

جدا و در میکروتیوبهای استریل بالفاصله به فریزر
 -20منتقل میشدند .تلفات از روز نهم پس از تزریق
آغاز شد که این نمونهها نیز سریع ًا تشریح و براي تست
 PCRفریز شدند .پس از طی دورة تلفات به مدت 3
روز نمونهبرداریها متوقف شد که در این دوره تلفاتی
مشاهده نشد؛ پس از آن به منظور بررسی باکتریمی
هر  12ساعت یک بار  3نمونه از گروههای شاهد و
تزریقشده ،برداشت و تشریح شدند .در هر نمونه،
بخشی از تخمکها همراه با مایع تخمدانی با فشار به
شکم و بخشی پس از بازکردن شکم جمعآوری شدند.
 .5.2مولکولی

استخراج  DNAاز نمونهها به روش فنلکلروفرم انجام
شد و به علت وجود پروتئین و چربی باال در نمونههای
بافتی پس از هموژنکردن بافت 150 ،میلیگرم از
نمونه با  PBS 150 lµرقیق شد .براي مقایسة نتایج
 PCRحاصل از  DNAاستخراجی از بافت همزمان با
استخراج  DNAاز بافتهای کلیه و تخمدان به صورت
مستقیم ،حدود  10میکروگرم از بافتهای مورد نظر در
 .4.2نمونهگیری
 BHIکشت داده شد و پس از  24ساعت انکوباسیون
نمونهگیری از بافتهای کلیه و تخمدان (بخش خلفی
براي رشد باکتری موجود در بافت مورد نظر ،کشتها
کلیه و بخشهای ابتدایی ،میانی و انتهایی تخمدانها)،
مورد تست  PCRقرار گرفتند .کمیت و کیفیت DNA
مایع تخمدانی و تخمکها از روز چهارم پس از تزریق
استخراجشده با استفاده از الکتروفورز روی ژل آگارز
آغاز شد .هر روز  3ماهی به صورت تصادفی از هر
 0.8درصد و نانودراپ بررسی شد .برای تست  PCRاز
یک از تکرارهای گروه یک و  3ماهی از تکرارهای
طراحیشدة
پرایمرهای
رﻧﮕﻴﻦسال
همکاران در
 Dmitriveو
ﻛﻤﺎن...
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰلآﻻي
 Streptococcusدر ﺗﺨﻤﺪان
agalactiae
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
4
گروه شاهد انتخاب و در شرایط کام ً
ال استریل تشریح
 ،2004که براي تشخیص این باکتری در مایع تخمدانی
های 1کلیه
ﺑﻮدﻧﺪو ،ازبافت
شدند
تخمدان با پنس استریل
اﺳﺘﻔﺎدهو ﺷﺪ.
ﺟﺪول
ميﺷﺪه
انسان طراحی شده بودند ،از جدول  1استفاده شد.
آزﻣﺎﻳﺶPCR
اﺳﺘﻔﺎدهدردرآزمایش
ﻣﻮرداستفاده
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎيمورد
.1 .1پرایمرهای
جدول
PCR
ﺟﺪول
ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ*

ﻧﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮ

´5´-ACAATGGAAGGCGCTACTGTTC-3

217 to 238

P2

´5´ACCTGGTGTTTGACCTGAACTA-3

471 to 450

P3

* ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺻﺤﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة دﺳﺘﺮﺳﻲ CP000114.1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

واﻛﻨﺶ  PCRﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل
) 2/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2 ،PCR buffer 10xﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/5 ،MgCL2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ (1u taq DNA polymerase ،dNTPs
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﺸﺮو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ،10 pmﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻌﻜﻮس  10 pmو
 DNAاﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1µgدر ﺣﺠﻢ
 25 µlاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺗﺴﺖ  PCRﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از DNA

 kitﺷﺮﻛﺖ  Rocheآﻟﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺶ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  MWGآﻟﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
 .3ﻧﺘﺎﻳﺞ
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پرایمر پيشرو به میزان  ،10 pmپرایمر معكوس pm
 10و  DNAاستخراجشده از هر نمونه به میزان 1 gµ
در حجم  25 lµانجام شد .براي بهینهسازی تست PCR

باکتری مورد نظر ،با الگوبرداری از مقالة مرجع و با
استفاده از  DNAاستخراجشده از نمونة استرپتوکوکوس
آگاالکتیة استاندارد ،چندین مرحله واکنش  PCRتکرار
شد تا بهترین شرایط واکنش براي تشخیص باکتری از
بافتهای مورد بررسی حاصل شود .پس از تستهای
متوالی برنامة  PCRبراي اعمال تستها به صورت
 94°Cبه مدت  3دقیقه سپس 30 ،سیکل به صورت:
 94°Cبه مدت  1دقیقه ( 58 denaturing) ، °Cبه
مدت  1دقیقه ( 72 annealing)، °Cبه مدت  1دقیقه
( )extendingو سیکل نهایی & 72 °به مدت  10دقیقه
طراحی شد .واکنش مورد نظر در دستگاه (Eppendorf
 )master cycler gradient, Germanyانجام شد.
پس از انجامدادن واکنش 10 lµ ،از محصول  PCRبراي

			
(الف)
			

الکتروفورز استفاده شد .براي بررسی صحت تشخیص
و مطابقت باکتری تزریقشده با باکتری جداشده از
بافت ،از باکتری مخزن اولیه که براي تزریق استفاده شد
یک کلنی در محیط  BHIکشت داده شد و از محصول
کشت استخراج  DNAو یک نمونه از محصول PCR
بافت پایة گناد به منظور توالییابی استفاده شد .پس از
الکتروفورز و جداسازی باند از روی ژل زیر نور ،UV
باند مورد نظر همراه با ژل درون میکروتیوب استریل
ریخته شد و با استفاده از کیت High Pure PCR
 template preparation kitشرکت  Rocheآلمان
خالص شد و براي تعیین توالی به صورت خوانش
دوطرفه به شرکت  MWGآلمان فرستاده شد.

 .3نتایج

حضور باکتری  S. agalactiaeدر بافتهای کلیه و
تخمدان با تست  PCRدر ناحیة ژن  ScpBاثبات شد
(جدول  ،2شکل  .)1عالئم بیماری در ماهیان تیمارشده،

(ب)

شکل ( .1الف) ،نتایج تست  PCRژن  ScpBباکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه جداشده از بافت کلیة ماهی قزلآالی رنگینکمان
ژ  ScpBﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﺟﺪاﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎن

 .2 100ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ) .3 ،(S. agalactiae RTCC 2051ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 4 ،اﻟﻲ 13ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ؛
،100bp
bp ladder
)ladder (Fermentas
(Fermentas) .1.1
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﺟﺪاﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان؛ ،100 bp ladder (fermentas) .1
ScpB
ژن
PCR
ﺗﺴﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
)ب()S. agalactiae RTCC 2051(،
 .2کنترل مثبت
.
ﻛﻤﺎن
رﻧﮕﻴﻦ
ي
آﻻ
ﻗﺰل
ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺨﻤﺪان
ﺑﺎﻓﺖ
از
ﺷﺪه
ﺟﺪا
ﻫﺎي
ﻧﻤﻮﻧﻪ
10
اﻟﻲ
4
ﻣﻨﻔﻲ،
ﻛﻨﺘﺮل
.
3
،
(S.
agalactiae
RTCC
)2051
ﻣﺜﺒﺖ
ﻛﻨﺘﺮل
2
کنترل .منفی 4 ،الی 13نمونههای کلیة ماهیان مورد آزمایش؛ (ب) ،نتایج تست  PCRژن  ScpBباکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه جداشده از بافت
.3

تخمدان؛  .2 ،100 bp ladder (fermentas( .1کنترل مثبت ( .3 ،)S. agalactiae RTCC 2051کنترل منفی 4 ،الی  10نمونههای جداشده از
بافت تخمدان ماهی قزلآالی رنگینکمان.

 .4ﺑﺤﺚ

ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در اﻗﺘﺼﺎد
آﺑﺰيﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ) ;Evans et al., 2002

ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را  1/5×106 CFUﺗﺎ  1.5×107اﻋﻼم و ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
دوز ﺗﺰرﻳﻘﻲ و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﺔ ﭘﺮورﺷﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و دوز ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ.
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تشخیص مولکولی باکتری  Streptococcus agalactiaeدر...
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  Streptococcus agalactiaeدر ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰلآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎن...

6

تیمارشده
 PCRنمون
جدول
ماهیانﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه
تخمدانﻣﺎﻫﻴﺎن
کلیه وو ﺗﺨﻤﺪان
هایﻛﻠﻴﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪهﻫﺎي
نتایج PCR
 .2ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﺪول .2
روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري
روز ﭼﻬﺎرم

روز ﭘﻨﺠﻢ

روز ﺷﺸﻢ

روز ﻫﻔﺘﻢ
روز ﻫﺸﺘﻢ )ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ(

روز ﻧﻬﻢ

روز دﻫﻢ
روز ﻳﺎزدﻫﻢ
روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ
روز ﻫﻔﺪﻫﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ اول

روز ﻫﻔﺪﻫﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ دوم

روز ﻫﺠﺪﻫﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ اول

روز ﻫﺠﺪﻫﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ دوم

روز ﻧﻮزدﻫﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ اول

روز ﻧﻮزدﻫﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ دوم

روز ﺑﻴﺴﺘﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ اول

روز ﺑﻴﺴﺘﻢ  12ﺳﺎﻋﺖ دوم
درﺻﺪ ﻛﻞ

 DNA ،PCRاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﺑﺎﻓﺖ

ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
91/66

*ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  PCRﻣﺜﺒﺖ؛ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي  S. agalactiaeدر اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_
+
_
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
70/83

 DNA ،PCRاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺸﺖ دادهﺷﺪه
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
95/83

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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 8روز پس از تزریق ،در دو مورد از ماهیان به صورت
زخم عمیقی در ناحیة ساقة دمی مشاهده شد .تلفات از
روز نهم پس از تزریق شروع شد و تا روز چهاردهم
ادامه داشت .در این گروه پس از سپریشدن دورة تلفات
از روز هفدهم پس از تزریق هر  12ساعت یک بار،
نمونهگیری از بافتها از  3عدد ماهی صورت گرفت
که نتایج نمونهگیریها در جدول  2مشاهده ميشود .در
ماهیان گروه شاهد عالئم بیماری و تلفات مشاهده نشد،
نبود باکتری  S. agalactiaeدر این گروه با تست CRP
تأیید شد .نتایج  PCRتخمکها و مایع تخمدانی در هر
دو روش استخراجی  DNAمنفی بود.

نتایج توالییابی نشان داد که باکتریهای جداشده با
باکتریهای تزریقی کام ً
ال مطابقت دارند .نتایج توالییابی
با شمارة دسترسیهای  JF831507و  JF831508به
ترتیب برای باکتری تزریقشده و باکتری جداشده از
بافت پایة گناد در  GenBankثبت شد.

 .4بحث

باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه سبب بروز بیماری
در گونههای مختلف ماهی ميشود و از این طریق در
اقتصاد آبزیپروری بسیار تأثیرگذار است (Evans et
.)al., 2002; Mitchell, 2003; Oliveria etal., 2006
تاکنون مطالعاتی به منظور تشخیص عالئم بیماری ناشی
از گونة استرپتوکوکوس آگاالکتیه در گونههای مختلف
ماهی از جمله قزلآالی رنگینکمان انجام شده است که
در این میان روش تزریق باکتری به علت دقت و صحت
باالی نتایج ،توصیه شده است ;(Eldar et al., 1994

;Eldar et al., 1995; Pretto-Giordano et al., 2010
 Faisal and Eissa, 2010). Eldarو همکاران در سال

 ،1995در آزمايش باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه
روي ماهی قزلآالی رنگینکمان ،در صورت دو بار
کشت متوالی باکتری در محیط  ،BHIمیزان  LD50را
برابر با  107-108 CFUعنوان و بیان كردند که مرگ
و میر ماهیان در دورة  8-6روزه اتفاق خواهد افتاد ،که
نتایج گزارششده با نتایج مطالعة حاضر مطابقت دارد.
 Pretto-Giordanoو همکاران در سال  2010طی
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تحقیقی دوز  LD50در ماهیان تیالپیا را 1/5×106 CFU
تا  1.5×107اعالم و ذکر کردند که دوز تزریقی و درصد
تلفات در گونههای مختلف ،متفاوت است و نوع گونة
پرورشی ،شرایط پرورش و دوز تزریق باکتری در میزان
تلفات تأثیرگذارند.
اگرچه در تستهاي  PCRمعموالً از ژن 16S
 rRNAبراي تشخیص باکتریها استفاده میشود
( ،)Gibello et al., 1999; Blanco etal., 2002سایر
ژنها نیز میتوانند بهمنزلة توالی هدف در تستهای
تشخیصی  PCRبه كار روند (Gustafson et al.,
).1992; Miriam et al., 1997; Aoki et al., 2000
براي تشخیص در حد گونه بهتر است از ژنهایی که در
سطح گونههای مختلف یک جنس با هم تفاوت دارند،
استفاده شود که ژن  ScpBاز جمله ژنهایی است
که در سطح گونههای مختلف جنس استرپتوکوکوس
تفاوت دارد؛ توالی استفادهشده در طراحی پرایمرهای
این تحقیق صرف ًا براي تشخیص گونة استرپتوکوکوس
آگاالکتیه کاربرد دارد و میتوانند این گونه را از سایر
گونههای جنس استرپتوکوکوس جدا کنند که شناسایی
پاتوژنها در حد گونه در تهیة شناسنامة پاتوژن ضروری
است.
با استفاده از تکنیک  PCRطراحیشده در ناحیة ژن
 ScpBمیتوان باکتری را در ماهیان حامل شناسایی و
از بروز بیماری جلوگیری کرد .با توجه به جداسازی
باکتری مورد نظر از بافت تخمدان ماهیان مولد قزلآالی
رنگینکمان برای اولین بار ،نتایج این تحقیق در صنعت
پرورش مولدین بسیار کارآمد خواهد بود .در این مطالعه
ماهیان مولد یکساله براي بررسی انتقال عمودی باکتری
استرپتوکوکوس آگاالکتیه با استفاده از تکنیک PCR
بررسی شدند و باکتری از بافت پایة گناد و بافت کلیه
جدا شد .در پایان درصد باالتری از نمونههای بافت کلیه
نسبت به بافت تخمدان مثبت تشخیص داده شد ،علت
این امر توزیع نابرابر پاتوژنها در بافتهای مختلف
است ( .)Miriam et al., 1997بهرغم مشکالتی از
جمله باالبودن پروتئین و چربی در بافت ،که میتواند
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عامل منفی در استخراج و هم در  PCRو الکتروفورز
باشد ،جداسازی باکتری از بافتها براي تعیین تراکم
واقعی باکتری صورت گرفت (.)Miriam et al., 1997
در نهایت مقایسهای بین استخراج مستقیم از بافت و
استخراج از روی محیط کشت صورت گرفت که در
برخی از نمونهها در استخراج مستقیم از بافت نتیجه
منفی بود ،ولی پس از کشت و افزایش تراکم باکتری
نتیجه مثبت شد و در نهایت درصد بیشتری از نمونهها
در استخراج از بافت کشت دادهشده مثبت شد.

یکی از راههای تشخیص انتقال عمودی بیماریها
شناسایی عامل بیماری در مایع تخمدانی مولدین
ماده است؛ با توجه به اینکه محققان مختلف از جمله
 Evelynو همکاران در سال  1986نشان دادند که انتقال
عمودی از طریق جنس نر بیاهمیت است و امکانپذیر
نیست ،برای این منظور میتوان از تکنیکهای مولکولی
استفاده کرد که تلفیقی از قدرت تفکیک باال و قابلیت
باالی تستهای فنوتیپیاند؛ از جمله امتیازات این
تکنیکها این است که قدرت و توانایی تشخیص
کوچکترین اختالفات ژنوم را دارند و مقایسة مولکولی
پروفایل فنوتیپ برای برخی گونهها از ثبات باالیی
برخوردار است (Aoki et al., 2000; Altinok and
 .)Kurt, 2003در اکثر تحقیقاتی که محققان به منظور
بررسی انتقال عمودی بسیاری از باکتریها و ویروسها
در گونههای مختلف ماهی انجام دادهاند ،روشهای

تشخیص مولکولی باکتری  Streptococcus agalactiaeدر...

مولکولی در دقت و سرعت باالی تشخیص روشهایی
برتر معرفی شدند و استفاده از این گونه روشها بهمنزلة
جایگزینی مناسب برای سایر تکنیکهای تشخیصی
توصیه شده است (Morga, 1995; Miriam etal.,
1997; Ronald et al., 1998; Fasial and Eissa,
 .)2009انتقال عمودی باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه
در مایع تخمدانی انسان را قب ً
ال  Dmitrievو همکاران
در سال  2004انجام داده بودند و توانسته بودند باکتری
مورد نظر را از مایع تخمدانی انسانی جداسازی کنند؛
نتایج این بررسی در ماهی نشان داد که باکتری مورد نظر
میتواند خود را به بافت تخمدان مولدین ماده برساند،
در آنجا رشد کند و برای مدتی طوالنی باقی بماند و از
این طریق به تخمکها منتقل شود؛ اگرچه باکتری مورد
نظر همانند حالتی که در ویروسهای مولد بیماریهای
 IPNو  ،Viral Hemorrhagic Septicemiaاز
تخمکهای استحصالشده جداسازی نشد ولی این امر
نمیتواند دلیلی بر نبود باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه
در تخمکها باشد؛ اگرچه در بسیاری از مطالعات ،براي
بررسی انتقال عمودی پاتوژنها ،به بررسی حضور
پاتوژن در بافت یا مایع تخمدانی مولدین ماده اکتفا
میشود ،ولی بررسی الروهای حاصل از این مولدین
میتواند نتایج جامعتری ارائه كند که پیشنهاد میشود
در تحقیقات آینده این نکته مد نظر قرار گیرد.
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