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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
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چکیده
بیماری استرپتوکوکوزیس بهدلیل شیوع سریع بهویژه در فصل تابستان ،مرگ و میر نسبتاً باال ،کاهش تولید و خسارات اقتصادی به آبزیپروری
یکی از مهمترین بیماریهای باکتریایی در ماهیان سردآبی است .تشخیص بهموقع بیماری در پیشگیری از همهگیری و اقدامات درمانی
بسیار ضروری میباشد .نمونه برداری بهصورت  Non-destructiveاز خون و موکوس ماهی یکی از بهترین روشهای تشخیصی میباشد
که بدون نیاز به تلف کردن ماهی بیماری تشخیص داده میشود .در این بررسی شناسایی باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه در ماهی
قزلاالی رنگین کمان انجام شده است که با وجود بیماریزایی باالی این باکتری  ،کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .برای این بررسی از
خون و موکوس ماهیان قزل آالی رنگین کمان برداشت گردید و تشخیص مولکولی توسط پی سی آر انجام گردید .در بررسی مولکولیDNA
موکوس و خون بهطور مستقیم استخراج و وارد چرخه پیسیآر گردید .برای  PCRاز پرایمر طراحی شده بر پایه ژن  scpBاستفاده گردید
که برای این جنس اختصاصی میباشد و از حساسیت باالیی برای تشخیص این گونه برخوردار است .نتایج نشان داد که در خون ماهیان
قبل از بروز عالئم بیماری می توان با استفاده از روش مولکولی باکتری را تشخیص داد اما در موکوس ماهیان باکتری مورد نظر یافت نشد.
می توان با استفاده از این روش بیماری باکتریایی در حال گسترش در ماهیان مولد و ماهیان ارزشمند را بدون نیاز به تلف کردن ماهی
تشخیص داد و به درمان آن پرداخت.
واژگان کلیدی :روش تشخیص مولکولی ،پیسیآر ،خون ،موکوس ،بیماری.
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 .1مقدمه
باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه یکی از
باکتریهای مهم بیماریزا در میان ماهیان آب شیرین،
شور و لبشور میباشد که بیماری و مرگ و میر را در
ماهیان ایجاد میکند .این گونه میتواند ماهیهای
زیادی از جمله تیالپیا ،مولت ،شاینر طالئی ،منهدن،
گود و بالمینو را آلوده سازد .همهگیری این بیماری با
مرگ و میر باال به چندین عامل از جمله باال رفتن دمای
آب ،افزایش سطح آمونیاک و کم شدن اکسیژن محلول
مربوط می باشد .عالئم بیماری شامل بیاشتهایی ،قرار
گرفتن بدن بهصورت  ،Cشنای نامنظم ،بیرونزدگی
چشم و آسیت میباشد ( .)Evans et al.,2002این
گونه میتواند موجب سپتی سمی در تیالپیا گردد و بر
روی مغز ،کلیه و دستگاه گوارش اثر گذار باشد .از
شایعترین عالئم این بیماری میتوان بیاشتهایی،
بیرونزدگی چشم ،تجمع مایع در حفره شکمی و شنای
نامنظم را نام برد ).(Giordano et al., 2010
در دهه گذشته مطالعات بسیار زیادی بر روی
تشخیص بیماریهای باکتریایی با استفاده از پروتکل
پیسیآر انجام پذیرفته است .اساس اکثر این بررسیها
بر شناسایی ژن  16SrRNAبوده است و با نتایج قابل
قبولی همراه نبوده است ( Cunningham et al.,
2002; Keya sen et al., 2000; Bridge et al.,
2001; Cano-Gomez et al., 2010; Aila et al.,
 .)2009بیشتر روشهای تشخیصی پاتوژن برای

برداشت نمونه نیاز به کشتن ماهی دارد ،اما در این
بررسی تشخیصی بدون نیاز به تلف ساختن ماهی نمونه
برداری از خون و موکوس صورت پذیرفته است .این
نوع روش برای تشخیص بیماری مخصوصاً در مورد
ماهیان مولد و ماهیان ارزشمند روشی سودمند می-
باشد (.)Cipriano et al.,1996
ژن  scpBتوسط دیمیتریو و همکاران ()2006
برای بررسی نمونههای انسانی معرفی گردید و با آن
شناسایی باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه بهخوبی
انجام پذیرفت .این ژن نقش مهمی در تولید
پروتئین  C5aدارا میباشد که نقش آن در چسبیدن
به سلول اپیتلیال میباشد و بهطور مستقیم با بیماری-
زایی باکتری در ارتباط میباشد.
بنابراین هدف این بررسی ایجاد روش پیسیآر
با استفاده از پرایمرهای جدید برای تشخیص سریع و

اختصاصی باکتری بدون تلفسازی ماهی میباشد
(.)Beaz-hidalgo et al., 2008

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی
تعداد  60عدد ماهی قزلآالی رنگین کمان از
ماهی سرای کرج (کرج-ایران) خریداری شد و به
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل گردید.
ماهیان متوسط وزن  20±230گرم را دارا بودند.
ماهیان در  6مخزن  1000لیتری حاوی آب شهری
کلرزدایی شده جای گرفتند .دوره روشنایی به تاریکی
12ساعت به  12ساعت بود .ماهیان روزانه توسط بیومار
شرکت بهپرور (کرج-ایران) غذادهی شدند .میانگین
دمای آب تانک ها  17درجه سانتیگراد ثبت گردید.

 .2.2سویه باکتری و شرایط کشت
باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه با شناسه
 RTCC2051از موسسه سرم سازی رازی (ایران-
کرج) تهیه گردید .برای کشت باکتری محیط کشت
بالد آگار  5درصد از شرکت دارواش (ایران-تهران)
خریداری شد .سپس از محیط کشت اولیه کلونیها
برداشت و بهصورت خطی بر روی محیط کشت بالد
آگار کشت داده شد و برای مدت  24ساعت در داخل
انکوباتور با دمای  37درجه قرار داده شدند .برای تهیه
مخزن باکتری ،کلونی باکتری در محیط کشت BHI
که حاوی  20درصد گلیسرول بود حل گردید .پس از
تهیه ،محلول در دمای  -80قرار داده شد.
برای تعیین دوز تزریقی از مخزن باکتری بر روی
محیط بالد آگار بهصورت خطی کشت داده شده و
داخل انکوباتور  37درجه قرار داده شد .پس از گذشت
 24ساعت کلونیهای باکتری که رشد کردهاند برداشته
شده و در سرم فیزیولوژی حل گردیدند و از محلول
بهدست آمده میزان  100ماکرولیتر بر روی محیطهای
کشت تازه ریخته شد و دوباره بهصورت کامل بر روی
سطح محیط کشت پخش گردید .
برای تعیین  CFUاز باکتری دوبار کشت داده
شده بر روی محیط کشت بالد آگار استفاده گردید و با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر کدورت سنجیده
شد .در جذب  623نانومتر ،برای کدورت عدد 0/2
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خوانده شد و بر این اساس میزان  CFUباکتری برابر با
 8×109محاسبه گردید.

 .3.2تزریق ماهیان
برای تزریق باکتری این میزان  CFUرا به میزان
 100برابر رقیق کرده و محلولی با میزان 8×107 CFU
برای تزریق به ماهیان آماده شد .ماهیان در ظرف
حاوی گل میخک بیهوش گردیده و تزریق بهصورت
داخل صفاقی به میزان  0/1سیسی انجام پذیرفت .به
ماهیان شاهد نیز به میزان  0/1سیسی سرم فیزیولوژی
استریل تزریق گردید.

 .4.2نمونهبرداری غیر کشنده
از ماهیان  24ساعت پس از تزریق با فاصله
زمانی  24ساعته نمونهبرداری انجام پذیرفت .میزان
یک سیسی خون از ناحیه دم ماهیان برداشت و داخل
لوله حاوی  EDTAریخته شد .خون گرفته شده تا
هنگام بررسی و استخراج  DNAدر دمای -70
نگهداری شدند .موکوس نیز توسط کشیدن الم بر روی
بدن ماهی در جهت فلسها برداشت شد .سپس از روی
الم به داخل میکروتیوپ ریخته شده و برای جلوگیری
از لیز شدن نمونه توسط آنزیمهای موجود در موکوس،
نمونهها بر روی یخ جابجا شدند و سریعاً به دمای -70
منتقل گردیدند.
 .5.2استخراج DNA

برای استخراج  DNAاز خون از کیت خون
 Cinnapure DNA KITو برای موکوس از روش
فنل و کلروفرم ) (Altinok et al.,2001استفاده
گردید .پس از استخراج DNA ،تا زمان بررسی در
دمای  -20قرار داده شد .به منظور استخراج  DNAاز
باکتری ،برای مدت  10دقیقه به میکروتیوپ حرارت
 96درجه وارد گردید تا  DNAاستخراج گردد .پس از
گذشت  10دقیقه میکروتیوپ از داخل دستگاه برداشته
شده و برای نگهداری به دمای  -70انتقال یافتند.

 .6.2پرایمر مورد استفاده و شرایط پیسیآر
توالی نوکلئوتیدی پرایمر پیش رونده بهصورت
 ´5-ACAATGGAAGGCGCTACTGTTC-3بود.

این پرایمر براساس ناحیه پرایمر طراحی شده براساس
ژن  scpBاستفاده گردید .توالی نوکلئوتیدی پرایمر
´ACCTGGTG 5
بهصورت
نیز
معکوس
´ TTTGACCTGAACTA-3میباشد ( Dimitrive
.)et al., 2004

 .7.2توالییابی محصول پی سی آر
برای توالییابی ،محصول پیسیآر به شرکت
فزاپژوه فرستاده شد .برای بررسی توالی محصول پی
سیآراز نرمافزار  BLASTاستفاده و توالی دریافتی
مورد بررسی قرار گرفت و صحت آن ارزیابی شد .با این
بررسی از چسبیدن درست پرایمر به جایگاه ژنی
 scpBدر باکتری اطمینان حاصل گردید.

 .8.2روش آماری
پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،برای
بررسی تأثیر تیمارها و زمان نگهداری از طرح کامالً
تصادفی و تجزیه واریانس یک طرفه ( One-way
 )ANOVAاستفاده شد .در صورت وجود اختالف
معنیدار بین تیمارها از آزمون دانکن در سطح معنیدار
پنج درصد استفاده شد .تجزیه تحلیل آماری دادههای
حاصله با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام
شد.

 .3نتایج
 .1.3عالئم و تلفات ماهیان پس از تزریق باکتری
از روز ششم پس از تزریق عالئم بیماری ظاهر
گردید .این عالئم شامل زخم در باله دمی ،خونریزی
در قاعده بالهها ،تیرگی رنگ بدن ،اگزوفتالمی یکطرفه
و دوطرفه و شنای نامنظم و عالئم داخلی بدن ماهی
شامل رنگپریدگی کبد و خونریزی داخلی و تورم
اندامهای گوارشی بودند.

 .2.3پی سی آر نمونه های غیر مخرب

در بررسی نمونههای خون بر روی ژل در نمونه-
های برداشتی از روز سوم پس از تزریق ،باندهای
حاصل از وجود ژن  scpBدر محدوده  245bpدیده
شد که نشان دهنده وجود باکتری در نمونه خون مورد
بررسی میباشد .برای یافتن باکتری بر روی موکوس از
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شکل  - 1ژل الکتروفورز محصوالت پیسیآر نمونه های خون قبل از بروز عالئم بیماری :2 ،DNA Ladder1 .کنترل مثبت :3 .کنترل
منفی و  4الی  :14نمونه های خون از روز سوم پس از تزریق.
.

شکل  - 2ژل الکتروفورز حاصل از نمونههای موکوس قبل از بروز عالئم :2 ،DNA Ladder :1 .کنترل مثبت و  :3کنترل منفی  4الی
 :14نمونههای موکوس.
.

 DNAنمونههای موکوس برای واکنش پیسیآر
.
برداشت شد (شکلهای  1و  .)2نتایج حاصل از
استخراج  DNAهیچگونه  DNAاستخراج شده ای را
به ما نشان نداد .اما برای اطمینان از نبود باکتری پی-
سیآر انجام گردید .در نمونهها باندی مبنی بر وجود
باکتری استرپتوکوکوس اگاالکتیه دیده نشد .

 .3.3توالییابی محصول پی سی آر
نتایج توالییابی نشان داد که محصول پیسیآر
مربوط به سویه  RTCC_2051میباشد که باکتری
مورد نظر ما در این بررسی میباشد .توالی مربوط به
ژن پپتیداز ) C5a(scpBاست و با Accession
 numberشماره  JF831508.1موجود میاشد .این
نتایج نشان میدهد پرایمر طراحی شده و استفاده شده
در این بررسی به قطعه مورد نظر در ژنوم باکتری

چسبیده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
تکنیک پیسیآر بهعنوان روش تشخیصی
مولکولی امروزه در حال گسترش است .استفاده از
پرایمرهای عمومی همانند  16SrRNAبهعلت در
دسترس بودن و حفاظت شدگی باال در گونهها مورد
استفاده میباشند ) ;Zlotkin et al., 1998
 .(Blanco et al., 2002اما تشخیص توسط این
پرایمرها بایستی با قدمهای بعدی شامل توالییابی و
برشهای آنزیمی اختصاصیتر شوند .زیرا بههمراه نکات
مثبتی که در این گونه پرایمرها وجود دارد ،به علت
اینکه احتمال ریسک نتایج مثبت اشتباه را باال میبرند
و میتوانند به گستره وسیعی از باکتریها و انگلها
بچسبند ،مورد اعتماد کامل نیستند.
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سن و همکاران ( )2000از نسخه ژن
ریبوزومی  16SrRNAاستفاده کردند .آنها نقص کار
خود را اینطور عنوان کردند که این محدوده ژنی بین
باکتریها مشترک است و آلودگی با انواع باکتریهای
موجود در محیط وجود دارد و احتمال دارد نتایج مثبت
اشتباهی بهدست بیاید .موارد متعددی از اشتباه در
تشخیص توسط این محدوده ژنی در جنس مورد نظر
ما رخ داده است از جمله بریدج و همکاران ()2001
براساس ژن  16SrRNAتوالی باکتری
استرپتوکوکوس اینیه را با استرپتوکوکوس دیفیسیل را
نزدیک هم گزارش کردند و حسن و همکاران ()2000
این دو گونه را یکسان تشخیص دادند .با توجه به این
مسئله که باکتریهای جنس استرپتوکوکوس در
ماهیان بیماریزا هستند ،احتیاج به محدوده ژنی
احتصاصی برای تشخیص این باکتری الزام می یابد.
در این بررسی از محدوده ژنی  scpBاستفاده
گردید .دیمیتریوو همکاران ( )2004گروه B
استرپتوکوکها را با استفاده از پرایمر طراحی شده
براساس ژن  scpBشناسایی کردند وکارآیی این ژن را
در پیسیآر باال دانستند و آن را جایگزین مناسبی برای
16SrRNAدانستند .فرانکن و همکاران ( )2001نیز
بر روی ژن  scpBتحقیقی را انجام دادند و نشان دادند
این محدوده ژنی از کارآیی باالتری برخوردار است و
میتواند در پیسیآر بهعنوان محدوده مناسبی مدنظر
قرار بگیرد .نتایج نیز نشان داد که توالی مورد نظر،
توالی ژن  scpBدر باکتری با سویه  RTCC2051می-
اشد .این نتیجه دقت باالی پرایمر را در چسبیدن به
جایگاه مورد نظر و نیز شرایط بسیار مناسب و بهینه
پی سی آر را نشان میدهد.
نمونهبرداری برای تشخیص باکتری عمدتاً منوط
به کشتن ماهی میباشد .برای تشخیص از ارگانهای
کبد ،کلیه و مغز استفاده میشود که همه مستلزم تلف
نمودن ماهی است .در این بررسی با استفاده از خون و
موکوس نمونهبرداری برای تشخیص باکتری انجام
پذیرفت .استفاده از این دو منبع تشخیصی این امکان
را فراهم میکند که بدون احتیاج به تلف نمودن ماهی
بتوان از خون و موکوس نمونه برداشت کرد .این مزیت
در برنامههای تشخیص سالمت ماهیان مولد و نیز
ماهیان ارزشمندی که نسل آنها در خطر میباشد بسیار
کاربرد دارد .این روش همچنین در مورد ماهیان

323
وارداتی که برنامه ارزیابی سالمت را بر روی آنها انجام
میدهند بهکار گرفته می شود تا بدون تلف شدن ماهی
بتوان سالمت آن را ارزیابی و پروانه واردسازی آن را
صادر کرد .به عالوه برای نمونهگیری بدون کشتن و
تلف کردن ماهی از موکوس و خون بهره گرفته شد که
نمونه برداری از آنها راحت میباشد و کمترین استرس
را به ماهی منتقل میکند .
باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه در موکوس
شناسایی نگردید و تمامی نمونههای موکوس منفی
اعالم شدند .علت احتمالی این جواب به خصوصیات
موکوس میتواند مرتبط باشد .موکوس یک جایگاه
انتقالی بر روی بدن ماهی میباشد که به دلیل آنزیم-
های لیز کننده فراوان محیطی است که بار باکتریایی
کمتری بر روی آن باقی میماند .در بیماری
استرپتوکوکوزیس محل تجمع باکتری در کلیه و
سیستم عصبی ماهی میباشد .پس میتوان اینگونه
نتیجه گیری کرد که باکتری بر روی فلور موکوس دیده
نمیشود .نیکوکالینن و همکاران ( )2001بررسی را بر
روی چسبندگی موکوس انجام دادند و عنوان کردند
که باکتری های خاصی میتوانند به موکوس بچسبند.
بر این اساس میتوان گفت که باکتری مورد نظر ما بر
روی موکوس نمینشیند .برخالف این بررسی سیپریانو
و همکاران ( )1996برای تشخیص باکتری آئروموناس
سالمونیسیدا از موکوس برداشت کردند و کشت دادند
و عنوان کردند که موکوس میتواند محل مناسبی برای
نمونه برداری از ماهیان مولد باشد .این تفاوت در نتیجه
میتواند ناشی از این مسئله باشد که جایگاه اصلی این
باکتری بر روی پوست ماهی و موکوس میباشد و از
همین طریق ماهی را بیمار میسازد.
ماگارینوس و همکاران ( )1995بر روی تاثیر
باکتری پاستورال پیسکیدا بررسی را انجام دادند و
متوجه شدند که این باکتری بر روی موکوس ماهیان
دریایی مثل باس دریایی دیده میشود اما بر روی
موکوس ماهیان قزل آال موجود نمیباشد .این محققین
وجود موادی مانند لیزوزیم ،ایمونوگلوبولین ها ،پروتئاز-
ها و گلیکوپروتئین ها را در موکوس عاملی برای رشد
نکردن میکروارگانیزم ها بر روی آن میدانند .همچنین
بهدلیل فعالیت زیاد آنتی باکتریال موکوس قزلآال این
باکتری پس از چسبیدن به موکوس از بین خواهد رفت.
اوستین ( )1998در طی بررسی عنوان کرد که موکوس
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ماهی قزل آال حاوی مواد آنتی باکتریال میباشد.

همسو با این نتایج برگسون و همکاران ( )2005بر روی
موکوس ماهی آتالنتیک کاد بررسی انجام دادند و به
این نتیجه رسیدند که موکوس این ماهی فعالیت شدید
آنتی میکروبی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم
منفی را دارا میباشد .در تایید این نتایج در سال 2010
کانتو عنوان کرد که موکوس در ماهی قزل آال حاوی
موادی میباشد که به سرعت باکتری های گرم مثبت
و منفی را از بین میبرد .این نتایج میتواند دلیلی باشد
برای این ادعا که باکتری بر روی موکوس ماهی قزل
آال به سرعت لیز شده و هضم میشود و در نتیجه در
هیچیک از تست ها دیده نمیشود.
در این بررسی برای گرفتن نتایج دقیق از کل
خون برداشت گردید تا باکتری در قسمتهای
ساتنریفیوژ شده و ته نشین شده برای برداشت پالسما
یا سرم باقی نماند .با استفاده از  DNAاستخراجی و
 PCRطراحی شده در روز سوم پس از تزریق و بیمار-
سازی ماهی قبل از شروع عالئم و تلفات باکتری
تشخیص داده شد .در این روز ماهیان هیچگونه عالئمی
را از خود نشان نمیدادند .بر این اساس میتوان بیان
کرد که ماهیان در قبل از بیمار شدن خود میزانی از
باکتری را در خون خود دارا هستند که بسته به میزان
پیشرفت بیماری تعداد آنها افزایش مییابد تنها
غذاگیری آنها کمتر گردیده بود که این مسئله با توجه
به شروع استرس ازدیاد باکتری در بدن امری توجیه
پذیر است .در واقع با افزوده شدن سیر پیشرفت باکتری
در بدن ماهی به تدریج اندام های داخلی درگیر گردیده
و از اشتهای ماهی کم میگردد .بررسی سن و همکاران
( )2000نشان داد که بررسی در خون میتواند در
روزهای اول بیماری و در میزان کم باکتری نتایج خوبی
را بدهد .همچنین خاطر نشان کردند این نتایج مثبت
در روز اول و دوم بیماری به احتمال زیاد بهدست نمی-
آید.
گرچه در سیر طبیعی بیماری زمان هایی وجود
دارد که باکتری در داخل یک ارگان جای میگیرد و
شاید میزان باکتری در خون موقتی کاهش یابد اما
هیچگاه عاری از باکتری نمیشود مگر اینکه سیستم
دفاعی ماهی بتواند باکتری را از پای درآورد که این
مسئله در سیستمهای پرورشی ما همواره استرس بر
ماهیان وارد میشود و بیماری در کمین آنها است

وجود ندارد .در شرایط پرورشی ماهیان در صورت
داشتن این باکتری در خون خود به احتمال بسیار
زیادی بیمار میشوند ،زیرا مسلماً شرایط پرورش در
تراکم باال محیط استرسزاتری را نسبت به محیط
آزمایشی ما دارا میباشد .در سال  2010اوانس و
همکاران آنتی ژن باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه را
 3روز پس از تزریق در نمونههای مغز ماهیان تشخیص
دادند .اما  7روز پس از تزریق آنتی ژن باکتری در بافت
یافت نشد که این مسئله ممکن است به خاطر پاک
شدن ارگان مورد نظر از ارگانیزمهای بیماریزا باشد.
ژو و همکاران ( )2010بر روی تشخیص باکتری
در خون بررسی انجام دادند و نتایج منفی که در مورد
پیسیآر در نمونه های مستقیم از خون داشتند به
میزان کم باکتری در خون و همچنین ناکارآمدی
استخراج  DNAنسبت دادند .همچنین این محققین
برای افزایش کارایی پیسیآر خود نمونههای خون
گرفته شده را در محیط کشت مخصوصی کشت دادند
تا میزان باکتری به حدی که قابل تشخیص باشد برسد.
بایستی توجه داشت که تفاوت در نتایج ،ممکن است
به علت تفاوت در میزان پخش شدگی بیماری در داخل
بدن ماهی و ارگانهای مختلف آن باشد .در بررسی
دیگری توسط برونو و همکاران ( ،)2007نتایج حاصل
از تشخیص توسط  ELIZAاز بافت کلیه همخوانی با
نتایج گرفته شده در خون نداشت که این امر نشان
دهنده سیر طبیعی و مزمن بیماری در میزبان و یکسان
پراکنده نشدن باکتری در بدن و بافت های ماهی می
باشد.
براساس نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت
که استفاده از این محدوده ژنی در بین جمعیت ماهیان
مولد و نیز ماهیان در خطر انقراض حائز اهمیت می-
باشد و با استفاده از این تکنولوژی میتوان از همه
گیری بیماری در جمعیت این ماهیان جلوگیری کرد.
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