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 25/7/1397 تاریخ تصویب:      4/2/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ین کمان قزل آالی رنگ در مزارع ماهیان به ویژه ماهی یسیکی از عوامل اصلی بیماری استرپتوکوکوزیس/الکتوکوکوز الکتوکوکوس گارویه آ

بدست آمده از تلفات  الکتوکوکوس گارویه آجدایه  20شود. در این مطالعه تنوع ژنتیکی می باشد که هر ساله خسارات زیادی را موجب می
رفت. پس از کشت از بافت کلیه ماهیان مورد مطالعه قرار گ RAPD-PCRهای کشور به روش مزارع قزل آالی رنگین کمان در برخی استان

با )تشخیص گونه  ،اختصاصی PCRبا استفاده از روش در ابتدا (، BHIهای گرم مثبت روی برین هارت آگار )بیمار و جداسازی کوکسی
و دو  RAPD-PCRسپس ژنوتاپینگ جدایه ها با استفاده از روش . انجام گرفت جدایه های باکتریاییجفت بازی(  1100 محصولتولید 
 4باند و  3قادر به تولید حداکثر در مجموع  P5نشان داد که پرایمر  RAPD-PCR روش از نتایج حاصلانجام شد.  M13 و P5پرایمر 

ترسیم درخت حاصل از نتایج همچنین  الگوی باندی شد. 5باند و  7قادر به تولید حداکثر  M13پرایمر  اماشد ها در میان جدایهالگوی باند 
 4و  اصلی کالستر 2ها در موجب تفکیک این جدایه UPGMAبا استفاده از روش  P5پرایمر  RAPD-PCR التمحصوبر اساس فیلوژنی 
نتایج این مطالعه . قرار گرفتندژنتیکی فرعی گروه  5و  اصلی کالستر 2ها در این جدایه M13ژنتیکی شد، اما با استفاده از پرایمر فرعی گروه 

با  هاوجود دارد ولی این جدایه ایرانمناطق مختلف آ الکتوکوکوس گارویه های بین جدایهفنوتیپی های ه گرچه مشابهتدهد کنشان می
ن کسب شده در ای تفاوت های ژنتیکی. مطالعات بیشتری در آینده نیاز است تا نقش این های ژنتیکی نیز هستندهمدیگر دارای تفاوت

  اسیون نشان دهد.واکسنزایی بدنبال مطالعه را در میزان حدت باکتری و ایمنی

 .یکیتنوع ژنت یران،کمان، ا ینرنگ یقزل آال یس،، الکتوکوکوزآ یهالکتوکوکوس گارو واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
عامل ایجاد کننده  الکتوکوکوس گارویه آ

ه ببیماری الکتوکوکوزیس در آبزیان است و متعلق 
باشد. اگرچه اسید الکتیک می هایباکتری

از منابع مختلفی مانند ماهی،  الکتوکوکوس گارویه آ
حیوانات خشکی زی و انسان نیز جدا محصوالت غذایی، 

زای مهم در ماهیان شده است، اما یک عامل بیماری
بوده و باعث ایجاد سپتی سمی خونریزی دهنده کشنده 
و فوق حاد در ماهیان وحشی و پرورشی در آب شور و 

هنگامی که دمای آب به باالتر  خصوصاً ،شودشیرین می
 ,.Vendrell et alرسد )گراد میسانتی درجه 15از 

2006; Ture and Altinok, 2016.) 
این باکتری نخستین بار از ماهی دم زرد در ژاپن 

بیشترین اثرات . (Kusuda et al., 1991جدا شد )
-ری بر صنعت پرورش آزاد ماهیان میبالینی این باکت

باشد که باعث بروز خسارات اقتصادی سنگین در 
مچنین ایران ( و هEldar et al., 1996سرتاسر جهان )

عمل آمده بیانگر انتشار است که مطالعات به شده
بیماری در بسیاری از مزارع قزل آالی رنگین کمان 

 ,Akhlaghi and Keshavarzi) کشور می باشد

2002; Sharifiyazdi et al., 2010; Haghighi 
Karsidani et al., 2010; Erfanmanesh et al., 

2012 .) 
مخازن باکتری درگیر از به علت تنوع منابع و 

-گرم، توجه به تنوع ژنتیکی جدایهجمله جانوران خون

های درگیر برای ارتقا اطالعات اپیدمیولوژیک بیماری 
و اتخاذ روش های پیشگیری از اهمیت خاصی برخوردار 
است. مطالعاتی پیرامون مقایسه تنوع ژنتیکی برخی 

پن، جدایه های بدست آمده از تعدادی کشورها نظیر ژا
استرالیا، تایوان، اسپانیا و انگلیس بیانگر تنوع جدایه 

 ,.Eldar et alهای درگیر در بروز بیماری است )

 یجداساز با (2010) همکاران و(. شریفی یزدی 1996
 از دهجداش آ هیگارو الکتوکوکوس یمولکول ییشناسا و

 مشابهتمشخص نمودن  ضمن کشور، یآالقزل مزارع
ها با نآ اس 16ریبوزومی  ترادف ژن یدرصد 100
 شباهت نیشتریب ران،یا از ثبت شده یهایباکتر

 مولت یماه از جداشده یباکتر با را یباکتر نیاژنتیکی 
 نمودند گزارش ژاپن در زرد دم و وانیتا در
(Sharifiyazdi et al., 2010در ایران علی .) رغم

مطالعات مولکولی برای شناسایی مزارع و مناطق آلوده 

های درگیر العات اندکی پیرامون تنوع ژنتیکی جدایهاط
در بروز بیماری در مناطق مختلف کشور وجود دارد. 
اهمیت این نوع مطالعات به ویژه از دیدگاه مباحث همه 

شناسی و پیشگیری از بیماری قابل توجه است گیری
به خصوص در کشورهایی مانند ایران که سرزمینی 

یی در ارتبا  با منابع آبی بزرگ و از تنوع زیستی باال
برخوردار است. در میان روش های مولکولی برای 

 RAPD-PCRمطالعات تنوع ژنتیکی، روش 
(Random Amplified Polymorphic DNA )هب-

-قابل دسترس می پذیری باال وعنوان روشی با تفریق

باشد، که براساس آن و با استفاده از انتخاب صحیحی 
توان بر اساس تولید الگوهای ی میاز پرایمرهای انتخاب

مورفیسم را در سطح ، پلیPCRمتفاوت از محصوالت 
DNA ها را شناسایی کرد )میکروارگانیسمWilliams 

et al., 1990 تنها مطالعه صورت (. در این خصوص
گرفته در داخل کشور توسط طاهری میرقائد و 

و  RAPD-PCRبا استفاده از روش  (2013) همکاران
انجام شده است که ( P1-P6ایمر انتخابی )شش پر

های نتایج آنها بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین جدایه
مناطق شمالی و جنوبی کشور  الکتوکوکوس گارویه آ

(. محققین Taherimirghaed et al., 2013بود )
به  RAPD-PCRنیز با استفاده از روش دیگری 

 ویه آالکتوکوکوس گارهای بررسی تنوع ژنتیکی جدایه
 ,.Ravelo et alاند )در مناطق مختلف جهان پرداخته

2003; Foschino et al., 2008; Ferrario et al., 
2012; Plumed-Ferrer et al., 2015; Duman et 

al., 2016.) 
مطالعه جداسازی و شناسایی  هدف از این

در بروز بیماری از  الکتوکوکوس گارویه آهای جدایه

کشور و نیز بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی استان های 

با استفاده از دو پرایمر  RAPD-PCRآنها به روش 

M13  وP5 باشد. نتایج حاصله به ارتقا کارآیی می

واکسن تولید داخل و در نتیجه پیشگیری موثر از بروز 

 بیماری و خسارات وارده کمک خواهد نمود.
 

 ها. مواد و روش2
 DNA و استخراج یباکتر یهایهجدا .2.1

جدایه ی باکتری کوکوسی گرم  50در ابتدا 
مثبت از مزارع پرورش ماهیان قزل آالی رنگین کمان 
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های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بیمار در استان
چهارمحال و بختیاری، لرستان و مازندارن در بهار و 

های مشکوک دست آمدند. این جدایههب 1396تابستان 
 ن بیمار بر روی محیط برینبا کشت از بافت کلیه ماهیا

گراد و به مدت درجه سانتی 25( در BHIهارت آگار )
ساعت در محیط گرمخانه نگهداری شدند.  72تا  48
باکتری ها از روش جوشاندن  DNAمنظور استخراج به

(، به Holmes and Quiqley, 1981استفاده گردید )
این صورت که پرگنه خالص از هر جدایه به طور 

میکرولیتر محلول  500به میکروتیوپ حاوی  جداگانه
( افزوده TAE) –EDTAاسید استیک تریس X1بافر 

دقیقه جوشانده شدند. سپس تمامی  10مدت شد و به
دقیقه  10مدت به g 6000ها با دور میکروتیوپ

سانتریفیوژ شدند تا اجزا سلولی رسوب داده شوند. 
ژنومی بودند به  DNAسپس مایع رویی که حاوی 

میکروتیوپ تازه منتقل گردیدند و تا زمان اجرای 
 نگهداری شدند. -20آزمایش در فریزر 

 

ا ب الکتوکوکوس گارویه آشناسایی باکتری  .2.2
 PCRاستفاده از 

الکتوکوکوس به منظور شناسایی جدایه های 
                                                 pLG-1پرایمرهای از  گارویه آ

(5'-CATAACAATGAGAATCGC-3' و )

pLG-2 (5'-GCACCCTCGCGGGTTG-3' )

 (2014) و همکاران Mataبه روش توصیه شده توسط 

 16S rRNAاین پرایمرها ناحیه ژن استفاده شد. 

طور اختصاصی هرا ب الکتوکوکوس گارویه آباکتری 

نمایند. پس جفت بازی می 1100ی و تولید باند شناسای

جدایه مورد مطالعه، واکنش  20از  DNAاز استخراج 

PCR  میکرولیتر مخلو   20به میزانPCR 10 شامل 

(، ، دانمارکAmpliqon) X10 PCRمیکرولیتر بافر 

استخراج شده از  DNAمیکرولیتر از هر پرایمر و  1

و رساندن  نانوگرم 20های مورد نظر به میزان جدایه

میکرولیتر توسط آب مقطر  20حجم نهایی مخلو  به 

از منظور تکثیر قطعه ژن مورد نظر انجام گرفت. به

جدا شده از ماهی قزل  الکتوکوکوس گارویه آباکتری 

در  EU727199آالی رنگین کمان با شماره دسترسی 

عنوان کنترل مثبت استفاده گردید و از آب بانک ژن به

امه برن. عنوان کنترل منفی استفاده شدمقطر نیز به

PCR اه ترموسایکلر )با استفاده از دستگBio-Rad ،

درجه سانتی  95دقیقه در  5ترتیب شامل آمریکا( نیز به

سیکل )دور( واسرشته  30گراد )واسرشته سازی اولیه(، 

درجه سانتی  94ثانیه در  45مدت سازی هر دور به

درجه  56دقیقه در  1مدت گراد، اتصال هر دور به

 72ه در دقیق 1مدت گراد، بسط اولیه هر دور بهسانتی

 72دقیقه در  5مدت گراد و بسط نهایی بهدرجه سانتی

گراد بود. پس از طی شدن مراحل دمایی درجه سانتی

میکرولیتر از  5و تکثیر احتمالی ژن هدف در نهایت 

جفت بازی  100در کنار نردبان ژنی  PCRمحصول 

(K-Plus DNA Ladderو محصول کنترل ، هند )

درصد  5/1در ژل آگارز  ی )آب مقطر(های مثبت و منف

، RedSafe (Intron Biotechnologyحاوی رنگ 

دقیقه  45ولت به مدت  100( در ولتاژ کره جنوبی

الکتروفورز شدند و با استفاده از دستگاه مستندساز 

 برداری شد.ایلومیناتور عکسترانس
 

 RAPD-PCR یشآزما .2.3
برای انجام مطالعه تنوع ژنتیکی از روش 

RAPD-PCR وصیه شده توسط تFoschino  و
 با اندکی تغییرات استفاده شد( 2008)همکاران 

(Foschino et al., 2008).  پرایمر  2برای این کار
طور مجزا مورد به 1انتخابی نشان داده شده در جدول 

 استفاده قرار گرفت. 
میکرولیتری مورد استفاده  20مخلو  واکنش 

رولیتر بافر میک 10شامل:  RAPD-PCRبرای آزمایش 
X10 PCR (Ampliqonدانمارک ، ،)میکرولیتر  5/2

های مورد استخراج شده از جدایه DNAو از پرایمر 
و رساندن حجم نهایی مخلو   نانوگرم 30نظر به میزان 

 بود. میکرولیتر توسط آب مقطر  20به 
با استفاده از دستگاه  RAPD-PCRعملیات 

ترتیب ( نیز به، آمریکاBio-Radدستگاه ترموسایکلر )
گراد )واسرشته درجه سانتی 95دقیقه در  5شامل 

سازی هر دور سیکل )دور( واسرشته 40سازی اولیه(، 
گراد، اتصال هر درجه سانتی 94در  دقیقه 1مدت به
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گراد، بسط درجه سانتی 43دقیقه در  2مدت دور به
-درجه سانتی 72دقیقه در  5/1اولیه هر دور به مدت 

درجه سانتی  72دقیقه در  5مدت نهایی به گراد و بسط
با استفاده از  RAPD-PCRمحصول . انجام شدگراد 

 RedSafe (Intronحاوی رنگ درصد  5/1ژل آگارز 

Biotechnologyولت به 100( در ولتاژ ، کره جنوبی-

دقیقه الکتروفورز شدند و با استفاده از دستگاه  95مدت 
  رداری شد.مستندساز ترانس ایلومیناتور عکس ب

های مورد برای درک روابط تکاملی جدایه
مطالعه از درخت فیلوژنیک استفاده شد. درخت 
فیلوژنی از روش جفت گروهی غیر وزنی از طریق 

افزار ( با کمک نرمUPGMAمیانگین حسابی )

PyElph 1.4 ترسیم گردید (Nei, 1972). 
 

 . نتایج  3
3.1. PCR وس الکتوکهای برای شناسایی جدایه

 گارویه آ
های جدایه PCRبراساس نتایج حاصل از 

ی گارویه عنوان گونهجدایه به 20باکتریایی تعداد 
که الکتروفورز محصول طوریه ب ،شناسایی شدند

PCR  ی ژن بیانگر قطعهدرصد  5/1روی ژل آگارز
با  الکتوکوکوس گارویه آ 16S rRNAی تکثیر شده
-و هیچ یک از نمونهجفت بازی بود  1100اندازه باندی 

 (.1 شکلهای کنترل منفی تولید باند ننمودند )
 

 RAPD-PCRنتایج  .3.1
با استفاده از جدایه های  RAPD-PCRانجام 

پرایمر  2و با استفاده از هر  الکتوکوکوس گارویه آ
قادر به تولید حداکثر  P5انتخابی نشان داد که پرایمر 

باند  7ید حداکثر قادر به تول M13باند بود و پرایمر  3
بود. با تکرار آزمایش باندهای تولیدی قابل تولید مجدد 
بودند و تکرار پذیری الگوها باال بود. جهت اطمینان 

برای پرایمرهای مورد  PCRبیشتر تمامی مراحل 
استفاده حداقل دو بار تکرار شد و نتایج حاصله فاقد 

-RAPDدر این مطالعه نتایج  .تفاوت خاصی بودند

PCR  با استفاده از پرایمر P5 4فقط منجر به تولید 
در این مطالعه نتایج (. 2)جدول  الگوی باندی شد
RAPD-PCR  با استفاده از پرایمر M13 موجب

د ش بیشترالگوی باندی و با تنوع ژنتیکی  5تولید 
 (.3)جدول 

 .RAPD-PCR یشمورد استفاده جهت انجام آزما یمرهایپرا -1جدول 

 منبع توالی پرایمر نام پرایمر
M13 5'-GAGGGTGGCGGTTCT-3' Ferrario et al., 2012 
P5 5'-AACGCGCAAC-3' Ravelo et al., 2008 

 .الکتوکوکوس گارویه آدر جدایه های  P5الگوهای باندی تولید شده با استفاده از پرایمر  -2جدول 

 شکل استان  وزن مولکولی تعداد باند یالگوی باند

فارس، کهگیلویه و بویراحمد،   جفت باز 400 یک   Iالگوی باندی 

 مازندران، چهارمحال و بختیاری

 1چاهک  2شکل 

 2چاهک  2شکل  لرستان جفت باز 650تا  300 سه IIالگوی باندی 

 3چاهک  2شکل  یراحمدمازندران، کهگیلویه و بو جفت باز 600تا  400 دو IIIالگوی باندی 

 4چاهک  2شکل  فارس، چهارمحال و بختیاری جفت باز 1000تا  400 سه IVالگوی باندی 

حاصل  PCRالکتروفورز محصوالت اختصاصی  - 1شکل 
بر  الکتوکوکوس گارویه آ جدایه های 16S rRNAاز ژن 
جفت بازی،  100نردبان ژنی ( M) ،% 5/1گارز ل آروی ژ

های محصوالت حاصل از جدایه 3و  2، 1چاهک 
( کنترل PCجفت بازی(، ) 1100) الکتوکوکوس گارویه آ

 .( کنترل منفیNCمثبت، )
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ترسیم درخت فیلوژنی حاصل از محصول 
RAPD-PCR هایدست آمده روی جدایههب 

و روش  P5با استفاده از پرایمر  توکوکوس گارویه آالک
UPGMA  کالستر اصلی قابل تفکیک  2نشان داد که

گروه فرعی قابل تقسیم  3است، اولین کالستر خود به 
گروه ژنتیکی  4و در مجموع با استفاده از این پرایمر 

 شکلهای مورد مطالعه شناسایی شد )در بین جدایه

ژنتیکی  3ها در گروه جدایهکه بیشترین طوریه(، ب4
 های فارس، کهگیلویه ونمونهقرار داشتند که متعلق به 

بویراحمد، مازندران و چهارمحال و بختیاری بودند، اما 
-RAPDترسیم درخت فیلوژنی حاصل از محصول 

PCR الکتوکوکوس های دست آمده روی جدایههب
 UPGMAو روش  M13با استفاده از پرایمر  گارویه آ

کالستر اصلی قابل تفکیک است، اولین  2ن داد که نشا

 .الکتوکوکوس گارویه آدر جدایه های  M13الگوهای باندی تولید شده با استفاده از پرایمر  - 3جدول 

 شکل استان  وزن مولکولی تعداد باند الگوی باندی
 1چاهک  3شکل  چهارمحال و بختیاری، فارس، مازندران   جفت باز 1500تا  500 پنج  Iالگوی باندی 

 جفت باز 1500تا  500 هفت IIالگوی باندی 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و  

 بختیاری
 2چاهک  3شکل 

 3چاهک  3شکل  لرستان جفت باز 900 یک IIIالگوی باندی 

 جفت باز 2800تا  500 پنج IVالگوی باندی 
فارس، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران،  

 چهارمحال و بختیاری
 4چاهک  3شکل 

 5چاهک  3شکل  کهگیلویه و بویراحمد جفت باز 1100تا  500 چهار Vالگوی باندی 

دست آمده با هالگوهای باندی متفاوت ب - 2شکل 
: نردبان RAPD-PCR (Mدر روش  P5استفاده از پرایمر 

 .جفت بازی( 100مولکولی 

الگوهای باندی متفاوت بدست آمده با استفاده  - 3شکل 
: نردبان RAPD-PCR (Mدر روش  M13از پرایمر 

 .جفت بازی( 100مولکولی 
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گروه فرعی قابل تقسیم و در مجموع  2کالستر خود به 
-گروه ژنتیکی در بین جدایه 5با استفاده از این پرایمر 

که طوریه(، ب5 شکلهای مورد مطالعه شناسایی شد )
های اول ژنتیکی قرار ها در گروهبیشترین جدایه

های فارس، کهگیلویه و به نمونه داشتند که متعلق
بویراحمد، مازندران و چهارمحال و بختیاری بودند. 
نمونه استان لرستان در این مطالعه در گروه چهارم و 

 پنجم ژنتیکی قرار گرفت.
 

 گیری. بحث و نتیجه4
یکی از عوامل مهم  الکتوکوکوس گارویه آ

بیماری استرپتوکوکوزیس/الکتوکوزیس در صنعت 
 Eldar et) باشدوری در مناطق مختلف میپرآبزی

al., 1996; Eldar et al., 1999; Vela et al., 
2000; Eyngor et al., 2004; Soltani et al., 

های شیمیایی و مرسوم برای استفاده از روش (.2008
ز ها اشناسایی باکتری عامل بیماری و تفکیک از آن

 ،استرپتوکوکوس اینیاییسایر عوامل مولد )
( وسانتروکوکهای شبه و سویه الکتوکوکوس الکتیس
ین ا جعالوه نتایهزینه است. بهبر و پرکاری دشوار، زمان

 دباشگونه مطالعات بیوشیمیایی اغلب متغییر می
(Toranzo et al., 1994; Eldar et al., 1996; 

Soltani et al., 2008.)  همچنین استفاده از این نوع

جمع آوری  P5با استفاده از پرایمر  RAPD-PCRمحصول  الکتوکوس گارویه آدندروگرام فاصله ژنتیکی ایزوله های  - 4شکل 
 UPGMA (Nei, 1972.)براساس  شده از استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مازندران و لرستان

جمع آوری  M13با استفاده از پرایمر  RAPD-PCRمحصول  الکتوکوس گارویه آدندروگرام فاصله ژنتیکی ایزوله های  - 5شکل 
 UPGMA (Nei, 1972.)براساس  شده از استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مازندران و لرستان
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سایی باکتری در حد ها تنها موجب شناروش
نیاز به مطالعات  بنابراینشود و فنوتایپینگ می

ای همولکولی برای اطالع از موقعیت تاکسونومی جدایه
 این میان ژن هدف باشد، درعامل بیماری می

16SrRNA  از مزایای بیشتری برخوردار است
(Zlotkin et al., 1998 .) 

ی جدایه 20در مطالعه حاضر که روی تعداد 
از تلفات ماهیان قزل آال در  کتوکوکوس گارویه آال

استان های فارس، مازندران، لرستان،      برخی از مزارع 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری انجام 
 4شد، با استفاده از دو پرایمر مورد استفاده به ترتیب 

رغم مطالعات متعدد علی تیپ مختلف بدست آمد. 5و 
 دست آمده از تلفاتههای بیپینگ جدایهپیرامون فنوتا

های ماهیان، مطالعات اندکی در خصوص جنبه
های مولکولی اپیدمیولوژیک آن و با استفاده از روش

با  (1999) و همکاران Eldarصورت گرفته است. 
ی این جدایه 15استفاده از روش ریبوتایپینگ تعداد 

ا استرالیدست آمده از مناطق آسیا، اروپا و -باکتری به
ریبوتایپ با استفاده از آندونوکلئاز  2متوجه تعداد 

EcoR1  ریبوتایپ با استفاده از آندونوکلئاز  7و
HindIII در این مطالعه و با استفاده از هر دو  اند.شده

های آندونوکلئاز فوق الذکر ارتبا  نزدیکی بین جدایه
و  Velaژاپنی و ایتالیایی مشاهده شد. در مطالعه 

( با استفاده از الکتروفورز ژل آکریل 2000همکاران )
جدایه این باکتری  84( روی تعداد PFGEآمید )

بدست آمده از انسان، گاو، ماهی و آب موفق شدند تا 
تیپ باکتریایی را از همدیگر تفکیک کنند.  19

کلون ژنتیکی  3همچنین این محققین نشان دادند که 
 Raveloارد. در مطالعه متفاوت از این باکتری وجود د

اقدام  RAPD( با استفاده از روش 2003و همکاران )
جدایه این باکتری  57به بررسی تنوع ژنتیکی تعداد 

گربه  و دست آمده از ماهیان قزل آال، گیش دم زردهب
ماهی در کشورهای مختلف )فرانسه، پرتقال، ترکیه، 

 3را در  هااسپانیا، ایتالیا و ژاپن( نمودند. آنها جدایه
گروه ژنتیکی طبقه بندی نمودند و درصد مشابهت هر 

 درصد گزارش کردند. 100-75سه گروه را 
Taherimirghaed ( 2013و همکاران ) روی تعداد بر

از تلفات ماهیان  الکتوکوکوس گارویه آی جدایه 44
های در برخی از مزارع استان ی رنگین کمانقزل آال

رمانشاه، کهگیلویه و تهران، مازندران، لرستان، ک

ای انجام مطالعهبویراحمد و چهارمحال و بختیاری 
تیپ )پروفایل(  4تعداد  P4، با استفاده از پرایمر دادند

مختلف بدست آمد. در این مطالعه و بر خالف مطالعه 
Ravelo ( پرایمر 2003و همکاران ،)P5  در مقایسه با

. در این ودسایر پرایمرها قادر به تولید بیشترین باند ب
و همکاران  Foschinoمطالعه و مشابه با مطالعه 

ژنوتایپ را تشخیص داد در  M13 52(، پرایمر 2008)
ژنوتایپ بود،  27قادر به تشخیص  P5که پرایمر حالی
 Ferrarioقادر به تولید بیشترین باند بود.  M13پرایمر 

 49از  M13پرایمر ( با استفاده از 2012و همکاران )
پروفایل مختلف را بدست آوردند.  23ا شده سویه جد
Duman ( با استفاده از پرایمرهای 2015و همکاران )

M13  وP5  4و  5ترتیب جدایه این باکتری به 137از 
ژنوتایپ را تشخیص دادند. در این مطالعه نیز مانند 

 5قادر به شناسایی  M13سایر مطالعات قبلی پرایمر 
ژنوتایپ را  4فقط  P5ر که پرایمژنوتایپ شد در حالی

قادر به تولید  M13که پرایمر شناسایی نمود. علت این
 هک باند بیشتری می باشد می تواند به این دلیل باشد

 در بیشتری پیوندی های مکان دارای M13 پرایمر
DNA رایمرپ کننده تفکیک بنابراین قدرت و می باشد 
M13 از باالتر P5 باشدمی.  

 RAPD-PCRوی )پروفایل( به عالوه تولید الگ

تواند ناشی از تفاوت در های ایرانی میدر بین جدایه

منطقه جغرافیایی کشور باشد، زیرا ایران کشوری 

پهناور و مناطق شمالی و غربی آن از نظر تنوع زیستی 

و جغرافیایی و گردشگری که همگی در منابع و انتشار 

وت اباکتری عامل بیماری نقش دارند، با همدیگر متف

(. به عالوه Taherimirghaed et al., 2013هستند )

با استفاده از  RAPD-PCRدر این مطالعه الگوی 

بیانگر وجود پنج و چهار گروه  P5و  M13پرایمر 

-هب الکتوکوکوس گارویه آجدایه  20ژنتیکی در میان 

دست آمده از مزارع قزل آال در استان های تحت 

های برخی جدایهمطالعه است. قابل توجه است که 

های مختلف کشور با یکدیگر مشابه هستند. یکی استان

تواند ناشی از مخزن باکتری از این علل این امر می

)جانوران خونگرم(، حمل و نقل ماهیان بازاری، مولدین 

های و بچه ماهیان و تخم چشم زده آلوده بین استان

 همختلف مورد مطالعه باشد، بنابراین نتایج این مطالع
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های هر منطقه از شباهت دهد که جدایهنشان می

ر های سایباالیی با یکدیگر برخوردار بوده و با جدایه

مناطق متفاوت هستند که از نظر اپیدمیولوژیک بیانگر 

ر د الکتوکوکوس گارویه آهای هتروژنیسیتی جدایه

جایی که این بیماری مزارع قزل آالی ایران است. از آن

های درگیر نیازمند اتخاذ ابع باکتریبه لحاظ تنوع من

های اخیر واکسن های پیشگیری است و در سالروش

. بنابراین ساخت داخل علیه آن در حال استفاده است

نتایج این مطالعه به ارتقا کارآیی این واکسن کمک 

 شایانی خواهد نمود. 

توان اظهار داشت که گیری کلی میدر نتیجه

عامل تلفات مزارع  رویه آالکتوکوکوس گاهای جدایه

قزل آالی ایران از تنوع ژنتیکی قابل توجه برخوردار 

قابل مطالعه  RAPD-PCRبوده و این تنوع با روش 

ها این روش ارزان، است زیرا در مقایسه با سایر روش

سریع و ساده بوده و با ابزارهای متداول قابل اجرا است. 

نوع دلیل تکه به دهدعالوه نتایج این مطالعه نشان میبه

های درگیر در بیماری ضروری است تا ژنتیکی جدایه

 ایبرای ارتقا و کارآیی واکسن ساخت داخل به گونه

عمل شود تا واکسن تولیدی قدرت ایجاد محافظت علیه 

های با تنوع زنتیکی متفاوت را داشته باشد همه جدایه

 جایی که منابع این باکتری متعدد و شماری ازو از آن

گیرد لذا انجام مطالعات جانوران خونگرم را در بر می

های مبتال به بیماری برای شناسایی مستمر در استان

های جدید و هتروژن و مقایسه تفاوت در حدت جدایه

زایی ژنوتیپ های مختلف قابل توصیه است.و بیماری
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