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 چکیده
پروری به آبزی تولید و خسارات اقتصادی باال، کاهش ویژه در فصل تابستان، مرگ و میر نسبتاًهدلیل شیوع سریع بهبیماری استرپتوکوکوزیس ب
 گیری و اقدامات درمانیموقع بیماری در پیشگیری از همهتشخیص به های باکتریایی در ماهیان سردآبی است.یکی از مهمترین بیماری

باشد های تشخیصی میاز خون و موکوس ماهی یکی از بهترین روش  Non-destructiveصورت باشد. نمونه برداری بهبسیار ضروری می
ر ماهی دباکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه ود. در این بررسی شناسایی شداده می که بدون نیاز به تلف کردن ماهی بیماری تشخیص

، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این بررسی از ی این باکتریزایی باالانجام شده است که با وجود بیماریاالی رنگین کمان قزل
 DNAدر بررسی مولکولی ص مولکولی توسط پی سی آر انجام گردید.خون و موکوس ماهیان قزل آالی رنگین کمان برداشت گردید و تشخی

استفاده گردید  scpBاز پرایمر طراحی شده بر پایه ژن  PCRبرای آر گردید. سیطور مستقیم استخراج و وارد چرخه پیموکوس و خون به
ان در خون ماهیکه ر است. نتایج نشان داد برخوردا برای تشخیص این گونه باشد و از حساسیت باالییکه برای این جنس اختصاصی می

توان با استفاده از روش مولکولی باکتری را تشخیص داد اما در موکوس ماهیان باکتری مورد نظر یافت نشد. می بیماری قبل از بروز عالئم
را بدون نیاز به تلف کردن ماهی توان با استفاده از این روش بیماری باکتریایی در حال گسترش در ماهیان مولد و ماهیان ارزشمند می
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 مقدمه  . 1
 از یکی هیآگاالکت استرپتوکوکوس یباکتر

، نیریش آب انیماه انیم در زایماریب مهم یهایباکتر
 در را ریم و مرگ و یماریب که باشدیم شورلب و شور
 یهایماه تواندیم گونه نیا .کندیم جادیا انیماه

 ،منهدن ،یطالئ نریشا مولت، ا،یالپیتزیادی از جمله 
 اب یماریب نیا یریگهمه. سازد آلوده را نویبالم و گود

 یادم رفتن باال جمله از عامل نیچند به باال ریم و مرگ
 لمحلو ژنیاکس شدن کم و اکیآمون سطح شیافزا آب،

 ارقر ،ییاشتهایب شامل یماریب عالئم .باشد یم مربوط
 یزدگرونیب نامنظم، یشنا ،C صورتبه بدن گرفتن
 نیا(. Evans et al.,2002) باشدیم تیآسو  چشم
 بر و گردد ایالپیت در یسم یسپت موجب تواندیم گونه

 از. باشد گذار اثر گوارش دستگاه و هیکل مغز، یرو
  ،ییاشتهایب توانیم یماریباین  عالئم نیترعیشا

 یشنا و یشکم حفره در عیما تجمع چشم، یزدگرونیب
  (Giordano et al., 2010).برد نام را نامنظم

 یرو بر یادیز اریبس مطالعات گذشته دهه در
 وتکلپر از استفاده باباکتریایی  هایبیماری صیتشخ

 هایبررس نیا اکثر اساس .است رفتهیذپ انجام آریسیپ
نتایج قابل  با و است بوده  16SrRNAژن ییشناسا بر

 ,.Cunningham et al) است قبولی همراه نبوده

2002; Keya sen et al., 2000; Bridge et al., 
2001; Cano-Gomez et al., 2010; Aila et al., 

پاتوژن برای  یصیتشخ هایروش شتریب .(2009
 اما در این ،دارد ماهی کشتن به ازینبرداشت نمونه 

نمونه  یماه ساختن تلف به ازین دونتشخیصی ب یبررس
 نیا .است پذیرفته صورتبرداری از خون و موکوس 

 مورد در مخصوصاً بیماری صیتشخ یبرا روش نوع
-یم سودمند یروش ارزشمند انیماه و مولد انیماه
 (.Cipriano et al.,1996) د باش

 (2006) همکاران و ویتریمید توسط scpB ژن
 با آنمعرفی گردید و  یانسان یهانمونه یبررس یبرا

خوبی شناسایی باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه به
 دیتول در یمهم نقش ژن نیا انجام پذیرفت.

 دنیچسب در آن نقش که باشدیمدارا   C5aنیپروتئ
-یماریب با میمستق طورهب و باشدیم الیتلیاپ سلول به
  .باشدیم ارتباط در یباکتر ییزا

 رآیسیپ روش جادیا یبررس نیا هدف نیبنابرا
 و عیسر صیتشخ یبرا دیجد یمرهایپرا از استفاده با

 باشدیم یماه یسازتلف بدون یباکتر یاختصاص
(Beaz-hidalgo et al., 2008.) 

 

 ها. مواد و روش2
 یماه یهته .2.1

 از کمان نیرنگ یآالقزل یماه عدد 60 تعداد
 به و شد خریداری( رانیا-کرج) کرج یسرا یماه

. دیدگر منتقل نتهرا دانشگاه یعیطب منابع دانشکده
.  بودند دارا را گرم 20±230 وزن متوسط انیماه
حاوی آب شهری  یتریل 1000 مخزن 6 در انیماه

 یکیتار به ییروشنا دوره. جای گرفتند شده ییکلرزدا
 وماریب توسط روزانه انیماه. بود ساعت 12 به ساعت12

 نیانگیم .شدند یغذاده( رانیا-کرج) بهپرور شرکت
 .دیگرد ثبت گرادیسانت درجه 17 ها تانک آب یدما

 

 کشت یطو شرا یباکتر یهسو .2.2
 ناسهش با هیآگاالکت استرپتوکوکوس یباکتر

RTCC2051  رانیا) یراز یساز سرم موسسه از-
 تکش طیمح یباکتر کشت یبرا. دیگرد هیته( کرج
( تهران-رانیا) دارواش شرکت از درصد 5 آگار بالد
 هایکلون هیاول کشت طیمح از سپس.  دش یداریخر

 بالد کشت طیمح یرو بر یخط صورتبه و برداشت
 داخل در ساعت 24 مدت یبراو  شد داده کشت آگار

تهیه  یبرا .شدند داده قرار درجه 37 یدما با انکوباتور
 BHI کشت طیمح درکلونی باکتری  ،یباکتر مخزن

پس از . حل گردید بود سرولیگل درصد 20 یحاو که
 .شد قرار داده -80 یدما در تهیه، محلول

 یرو بر یباکترمخزن  از یقیتزر دوز نییتع یبرا
 و شده داده کشت یخط صورتهب آگار بالد طیمح

 گذشت از پس. شد داده قرار درجه 37 انکوباتور داخل
 تهبرداش اندکه رشد کرده یباکتر یهایکلون ساعت 24

 محلول از و دندیگرد حل یولوژیزیف سرم در و شده
 یهاطیمح یرو بر تریماکرول 100 زانیم آمده دستهب

 یرو بر کامل صورتهب دوباره و شد ختهیر تازه کشت
  .دیگرد پخش کشت طیمح سطح

 داده کشت دوبار یباکتر از CFU نییتع یبرا
 با و دیگرد استفاده آگار بالد کشت طیمح یرو بر شده

 دهیسنج کدورت اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده
 2/0 عدد کدورت یبرا نانومتر، 623 جذب در. شد
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 اب برابر یباکتر  CFUزانیم و بر این اساس شد خوانده
 .گردید محاسبه 8×901

 

 یانماه یقتزر .2.3
 زانیم به را CFU زانیم نیا یباکتر قیتزر یبرا

 CFU 710×8میزان محلولی با  و کرده قیرق برابر 100
 ظرف در انیماه .شد آماده به ماهیان  قیتزر یبرا

 صورتهب قیتزر و هدیگرد هوشیب خکیم گل یحاو
به . رفتیپذ انجام یسیس 1/0 زانیمبه  یصفاق داخل

 یولوژیزیف سرم یسیس 1/0 زانیم به زین شاهد انیماه
 .دیگرد تزریق لیاستر

 

 کشنده یرغ یبردارنمونه .2.4
 فاصله با قیتزر از پس ساعت 24 انیماه از

 زانیم. پذیرفت انجام یبردارنمونه ساعته 24 ینازم
 داخل و برداشت انیماه دمناحیه  از خون یسیسیک 
 تا شده گرفته خون. شد ختهیر EDTA یحاو لوله

 -70 یدما در DNA استخراج و یبررس هنگام
 یور بر الم دنیکش توسطنیز  موکوس .نددش ینگهدار

 یرو از سپس. شد برداشت هافلس جهت در یماه بدن
 یریجلوگ یبرا و هشد ختهیر وپیکروتیم داخل به الم
 ،موکوس در موجود یهامیآنز توسط نمونه شدن زیل از

 -70 یدما به عاًیسر و شدند جابجا خی یرو بر هانمونه
 .دندیگرد منتقل

 

 DNAاستخراج  .2.5
 خون تیکخون از  از DNA استخراج یبرا

Cinnapure DNA KIT   روش ازو برای موکوس 
 استفاده  (Altinok et al.,2001)کلروفرم و فنل
 در یبررس زمان تا DNA ،استخراج از پس. دیگرد
 از DNA استخراج منظور به .شد داده قرار -20 یدما

 حرارت وپیکروتیم به قهیدق 10 مدت یبرا ،یباکتر
 از پس. گردد استخراج DNA تا دیگرد وارد درجه 96

 تهبرداش دستگاه داخل از وپیکروتیم قهیدق 10 گذشت
 .دفتنای انتقال -70 یدما به ینگهدار یبرا و هشد

 

 آریسیپ یطمورد استفاده و شرا یمرپرا .2.6
 ورتصبه رونده شیپ مریپرا یدینوکلئوت یتوال

´5-ACAATGGAAGGCGCTACTGTTC-3 دبو .

 براساس شده یطراح مریپرا هیناح براساس مریپرا نیا
 مریپرا یدینوکلئوت یتوال. دیگرد استفاده scpB ژن

 ACCTGGTG´5 صورتبه نیز معکوس

TTTGACCTGAACTA-3´ باشدیم (Dimitrive 

et al., 2004.) 

 
 آر یس یمحصول پ یابییتوال .2.7

 شرکت به آریسیپ محصول ،یابییتوال یبرا
محصول پی  یتوال یبررس یبرا .شد فرستاده فزاپژوه

 یافتیدر یتوال و استفاده BLAST افزارنرم ازآرسی
 نیا با. دش یابیارز آن صحت و گرفت قرار یبررس مورد
 یژن گاهیجا به مریپرا درست دنیچسب از یبررس

scpB  دیگرد حاصل نانیاطم یباکتر در. 
 

 یروش آمار .2.8
ها، برای پس از اطمینان از نرمال بودن داده

 بررسی تأثیر تیمارها و زمان نگهداری از طرح کامالً
 One-way) تصادفی و تجزیه واریانس یک طرفه

ANOVA ) استفاده شد. در صورت وجود اختالف
ر دامعنی دار بین تیمارها از آزمون دانکن در سطحمعنی

های پنج درصد استفاده شد. تجزیه تحلیل آماری داده
انجام  21نسخه  SPSSحاصله با استفاده از نرم افزار 

  شد.

 
 . نتایج  3
 یترباک یقپس از تزر یانعالئم و تلفات ماه .3.1

ظاهر  یماریب عالئم قیتزر از پس ششم روز از
 یزیخونر ،یدم باله در زخمشامل  عالئم نیا .گردید

 طرفهکی یاگزوفتالم بدن، رنگ یرگیت ها،باله قاعده در
 یماه بدن یداخل عالئم و نامنظم یشنا و دوطرفه و

 تورم و یداخل یزیخونر و کبد یدگیپررنگ شامل
 بودند. یگوارش یهااندام

 مخرب یرغ یآر نمونه ها یس یپ .3.2
-در نمونه ژل یرو بر خون یهانمونه یبررس در

 یباندها، قیتزر از پس سوم روز از های برداشتی 
 دهید 245bp محدوده در scpB ژن وجود از حاصل

 مورد خوننمونه  در یباکتر وجود دهنده نشان که شد
 از وسموک یرو بر یباکتر افتنی یبرا .باشدیم یبررس
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DNA  آریسیپ واکنش یبرا موکوسهای نمونه  
 از حاصل جینتا. (2و  1های )شکل شد برداشت
 را یا شده استخراج  DNA گونهچیه DNA استخراج

-یپ یباکتر نبود از نانیاطم یبرا اما. نداد نشان ما به
 وجود بر یمبن یباند هانمونه در. دیگرد انجام آریس

  .نشد دهید هیاگاالکت استرپتوکوکوس یباکتر

 

  آر یس یمحصول پ یابییتوال .3.3
 آریسیپ محصول که داد نشان یابییتوال جینتا

 یباکتر که باشدیم RTCC_2051 هیسو به مربوط
 هب مربوط یتوال. باشدیم یبررس نیا در ما نظر مورد

 Accessionبا و است C5a(scpB) دازیپپت ژن

number  شماره JF831508.1 نیا. اشدیم موجود 
 دهش استفاده و شده یطراح مریپرا دهدیم نشان جینتا
 یباکتر ژنوم در نظر مورد قطعه به یبررس نیا در

 .است دهیچسب
 

 گیری. بحث و نتیجه4
 یصیتشخ روش عنوانبه آریسیپ کیتکن

 از استفاده. است گسترش حال در امروزه یمولکول
 در علتبه  16SrRNAهمانند یعموم یمرهایپرا

 مورد هاگونه در باال یشدگ حفاظت و بودن دسترس
 ( ;Zlotkin et al., 1998دنباشیم استفاده

.(Blanco et al., 2002 نیا توسط صیتشخ اما 
 و یابییتوال شامل یبعد یهاقدم با یستیبا مرهایپرا

 اتنک همراهبه رایز. شوند تریاختصاص یمیآنز یهابرش
 علت به ،دارد وجود مرهایپرا گونه نیا در که یمثبت

 برندیم باال را اشتباه مثبت جینتا سکیر احتمال کهنیا
 هاانگل و هایباکتر از یعیوس گستره به توانندیم و

 .ستندین کامل اعتماد مورد ،بچسبند

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

. 
. 

 کنترل: 3. مثبت کنترل: 1DNA Ladder ،2 .یماریب عالئم بروز از قبل خون یها نمونه آریسیپ محصوالت الکتروفورز ژل - 1شکل 
 . از روز سوم پس از تزریق خون یها نمونه: 14 یال 4 و یمنف

. 
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 ژن نسخه از (2000) همکاران و سن
 کار نقص هاآن. کردند استفاده  16SrRNAیبوزومیر

 نیب یژن محدوده نیا که کردند عنوان طورنیا را خود
 یهایباکتر انواع با یآلودگ و است مشترک هایباکتر

 مثبت جینتا حتمال داردا و دارد وجود طیمح در موجود
 در اشتباه از یمتعدد موارد .دیایب دستهب یاشتباه

 نظر مورد جنس در یژن محدوده نیا توسط صیتشخ
 (2001) همکاران و دجیبر جمله از است داده رخ ما

 یباکتر یتوال  16SrRNAژن براساس
 را لیسیفید استرپتوکوکوس با را هینیا استرپتوکوکوس

 (2000) همکاران و حسن  و کردند گزارش هم کینزد
 نیا به توجه با .دادند صیتشخ کسانی را گونه دو نیا

 در استرپتوکوکوس جنس یهایباکتر که مسئله
 یژن محدوده به اجیاحتد، هستن زایماریب انیماه

 .بدای یم الزام یباکتر نیا صیتشخ یبرا یاحتصاص

 استفاده scpB یژن محدوده از یبررس نیا در
 Bگروه( 2004) همکاران وویتریمید. دیگرد

 شده یطراح مریپرا از استفاده با را هااسترپتوکوک
 ار ژن نیا ییوکارآ کردند ییشناسا scpB  ژن براساس

 یبرا یمناسب نیگزیجا را آن و دانستند باال آریسیپ در
16SrRNA زین (2001) همکاران و فرانکن .دانستند 

 دادند نشان و دادند انجام را یقیتحق scpB ژن یرو بر
 و است برخوردار یباالتر ییکارآ از یژن محدوده نیا
 مدنظر یمناسب محدوده عنوانبه آریسیپ در تواندیم

 ظر،ن مورد یتوال که داد نشان زین جینتا .ردیبگ قرار
-یم RTCC2051 هیسو با یباکتر در scpB ژن یتوال
 هب دنیچسب در را مریپرا یباال دقت جهینت نیا. اشد
 نهیبه و مناسب اریبس طیشرا زین و نظر مورد گاهیجا

 .دهدیم نشان را آر یس یپ

 نوطم عمدتاً یباکتر صیتشخ یبرا یبردارنمونه
 یهاارگان از صیتشخ یبرا. باشدیم یماه کشتن به

 لفت مستلزم همه که شودیم استفاده مغز و هیکل کبد،
 و خون از استفاده با یبررس نیا در. است یماه نمودن

 انجام یباکتر صیتشخ یبرا یبردارنمونه موکوس
 مکانا نیا یصیتشخ منبع دو نیا از استفاده. رفتیپذ
 یماه نمودن تلف به اجیاحت بدون که کندیم فراهم را

 تیمز نیا کرد. برداشتنمونه  موکوس و خون از بتوان
 زین و مولد انیماه سالمت صیتشخ یهابرنامه در

 اریبس باشدیم خطر در آنها نسل که یارزشمند انیماه
 انیماه مورد در نیهمچن روش نیا. دارد کاربرد

 مانجا هاآن یرو بر را سالمت یابیارز برنامه که یواردات
 یاهم شدن تلف بدون تا شودمی  گرفته کارهب دهندیم

 را آن یواردساز پروانه و یابیارز را آن سالمت بتوان
 و کشتن بدون یریگنمونه یبرابه عالوه  .کرد صادر
 هک شد گرفته بهره و خون موکوس از یماه کردن تلف

 استرس نیکمتر و باشدیم راحت هاآن از یبردار نمونه
  .کندیم منتقل یماه به را

 وسموک دراسترپتوکوکوس آگاالکتیه باکتری 
 یمنف موکوس یهانمونه یتمام و شناسایی نگردید

علت احتمالی این جواب به خصوصیات . شدند اعالم
 گاهیجا کی موکوس تواند مرتبط باشد.موکوس می

-میآنز لیدل به که باشدیم یماه بدن یرو بر یانتقال
 ییایباکتر بار که است یطیمح فراوان کننده زیل یها

 یماریب در .ماندیم یباق آن یرو بر یکمتر
 و هیکل در باکتری تجمع محلاسترپتوکوکوزیس 

 نهگونیا توانیم پس. باشدیم یماه یعصب ستمیس
 دهید موکوس فلور یرو بر یباکتر که کرد یریگ جهینت
 بر را یبررس (2001) همکاران و ننیکوکالین .شودینم
 کردند عنوان و دادند انجام موکوس یچسبندگ یرو
. ندبچسب موکوس به توانندیم یخاص یها یباکتر که
 بر ام نظر مورد یباکتر که گفت توانیم اساس نیا بر
 نوایپریس یبررس نیا برخالف .ندینشینم موکوس یرو
 آئروموناس یباکتر صیتشخ یبرا( 1996) همکاران و

 دنددا کشت و کردند برداشت موکوس از دایسیسالمون
 یراب یمناسب محل تواندیم موکوس که کردند عنوان و

 جهینت در تفاوت نیا .باشد مولد انیماه از یبردار نمونه
 نیا یاصل گاهیجا که باشد مسئله نیا از یناش تواندیم

 از و باشدیم موکوس و یماه پوست یرو بر یباکتر
 .سازدیم ماریب را یماه قیطر نیهم

 ریتاث یرو بر (1995) همکاران و نوسیماگار
 و دادند انجام را یبررس دایسکیپ پاستورال یباکتر

 انیماه موکوس یرو بر یباکتر نیا که شدند متوجه
 یرو بر اما شودیم دهید ییایدر باس مثل ییایدر

 نیمحقق نیا. باشدینم موجود آال قزل انیماه موکوس
-ئازپروت ها، نیمونوگلوبولیا م،یزوزیل مانند یمواد وجود

 درش یبرا یعامل موکوس در را ها نیکوپروتئیگل و ها
 نیهمچن. دانندیم آن یرو بر ها زمیکروارگانیم نکردن

 نیا آالقزل موکوس الیباکتر یآنت ادیز تیفعال لیدلبه
 .فتر خواهد نیب از موکوس به دنیچسب از پس یباکتر
 موکوس که کرد عنوان یبررس یط در (1998) نیاوست



 کمان ینرنگ یقزل آال یدر ماه agalactiae .S یکشنده باکتر یرغ یمولکول یصتشخ                                      324

 

 .باشدیم الیباکتر یآنت مواد یحاو آال قزل یماه
 یرو بر (2005) همکاران و برگسون جینتا نیا با همسو

 هب و دادند انجام یبررس کاد کیآتالنت یماه موکوس
 دیدش تیفعال یماه نیا موکوس که دندیرس جهینت نیا

 گرم و مثبت گرم یها یباکتر هیعل بر یکروبیم یآنت
 2010 سال در جینتا نیا دییتا در. باشدیم دارا را یمنف

 یحاو آال قزل یماه در موکوس که کرد عنوان کانتو
 مثبت گرم یها یباکتر سرعت به که باشدیم یمواد

 اشدب یلیدل تواندیم جینتا نیا .بردیم نیب از را یمنف و
 قزل یماه موکوس یرو بر یباکتر که ادعا نیا یبرا
 در جهینت در و شودیم هضم و شده زیل سرعت به آال
 .شودینم دهید ها تست از کیچیه

 لک از قیدق جینتا گرفتن یبرا یبررس نیا در
 یهاقسمت در یباکتر تا دیگرد برداشت خون
 السماپ برداشت یبرا شده نینش ته و شده وژیفیساتنر

 و یاستخراج DNA از استفاده با. نماند یباق سرم ای
PCR  ماریب و قیتزر از پس سوم روز در شده یطراح-

 یباکتر تلفات و عالئم شروع از قبل یماه یساز
 یعالئم گونهچیه انیماه روز نیا در. شد داده صیتشخ

 انیب توانیم اساس نیا بر. دادندینم نشان خود از را
 از یزانیم خود شدن ماریب از قبل در انیماه که کرد

 انزیم به بسته که هستند دارا خود خون در را یباکتر
 تنها ابدییم شیافزا آنها تعداد یماریب شرفتیپ

 توجه با مسئله نیا که بود دهیگرد کمتر آنها یریغذاگ
 هیتوج یامر بدن در یباکتر ادیازد استرس شروع به
 یاکترب شرفتیپ ریس شدن افزوده با واقع در. است ریپذ
 دهیگرد ریدرگ یداخل یها اندام جیتدر به یماه بدن در
 همکاران و سن یبررس .گرددیم کم یماه یاشتها از و
 در تواندیم خون در یبررس که داد نشان (2000)

 یخوب جینتا یباکتر کم زانیم در و یماریب اول یروزها
 مثبت جینتا نیا کردند نشان خاطر نیهمچن. بدهد را
-ینم دستهب ادیز احتمال به یماریب دوم و اول روز در
 .دیآ

 وجود ییها زمان یماریب یعیطب ریس در گرچه
 و ردیگیم یجا ارگان کی داخل در یباکتر که دارد
 اما ابدی کاهش یموقت خون در یباکتر زانیم دیشا
 تمسیس کهنیا مگر شودینم یباکتر از یعار چگاهیه

 نیا که درآورد یپا از را یباکتر بتواند یماه یدفاع
 بر استرس همواره ما یپرورش یهاستمیس در مسئله

 ستا هاآن نیکم در یماریب و شودیم وارد انیماه

 صورت در انیماه یپرورش طیشرا در .ندارد وجود
 اریبس احتمال به خود خون در یباکتر نیا داشتن

 در پرورش طیشرا مسلماً رایز ،شوندیم ماریب یادیز
 طیمح به نسبت را یترزااسترس طیمح باال تراکم

 و اوانس 2010 سال در .باشدیم دارا ما یشیآزما
 را هیتآگاالک استرپتوکوکوس یباکتر ژن یآنت همکاران

 صیتشخ انیماه مغز یهانمونه در قیتزر از پس روز 3
 تباف در یباکتر ژن یآنت قیتزر از پس روز 7 اما. دادند

 پاک خاطر به است ممکن مسئله نیا که نشد افتی
 .باشد زایماریب یهازمیارگان از نظر مورد ارگان شدن

 یباکتر صیتشخ یرو بر (2010) همکاران و ژو
 مورد در که یمنف جینتا و دادند انجام یبررس خون در
 به داشتند خون از میمستق یها نمونه در آریسیپ
 یناکارآمد نیهمچن و خون در یباکتر کم زانیم

 نیمحقق نیا نیهمچن. دادند نسبت DNA استخراج
 خون یهانمونه خود آریسیپ ییکارا شیافزا یبرا

 ددادن کشت یمخصوص کشت طیمح در را شده گرفته
 .برسد باشد صیتشخ قابل که یحد به یباکتر زانیم تا

 تاس ممکن ج،ینتا در تفاوت که داشت توجه یستیبا
 لداخ در یماریب یشدگ پخش زانیم در تفاوت علت به

 یبررس در .باشد آن مختلف یهاارگان و یماه بدن
 حاصل جینتا(، 2007) همکاران و برونو توسط یگرید
 با یهمخوان هیکل بافت از ELIZA توسط صیتشخ از
 نشان امر نیا که نداشت خون در شده گرفته جینتا

 سانکی و زبانیم در یماریب مزمن و یعیطب ریس دهنده
یم یماه یها بافت و بدن در یباکتر نشدن پراکنده

 .باشد

توان بیان داشت براساس نتایج این تحقیق می
 نایماه تیجمع نیب در یژن محدوده نیا از استفادهکه 

-یم تیاهم حائز انقراض خطر در انیماه زین و مولد
 همه از توانیم یتکنولوژ نیا از استفاده با و باشد

 .کرد یریجلوگ انیماه جمعیت این در یماریب یریگ
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