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چکیده
الکتوکوکوس گارویه باکتری گرم مثبت ،بیهوازی اختياری ،اکسيداز و کاتاالز منفی ،متعلق به باکتریهای گروه اسيد الکتيک است .این
باکتری عامل الکتوکوکوزیس ،یک بيماری فوق حاد با سپتیسمی هموراژیک در ماهيان قزلآالی رنگين کمان است و باعث خسارتهای
اقتصادی فراوانی به صنعت آبزیپروری میگردد .در این مطالعه از تعداد  10قطعه ماهی قزلآالی رنگينکمان مشکوک به الکتوکوکوزیس
از یکی از مزارع استان خوزستان واقع در مسجدسليمان نمونهبرداری و از کليه قدامی و مغز آنها کشت باکتریایی انجام گردید .با استفاده
از تستهای بيوشيميایی و روش مولکولی (با پرایمرهای اختصاصی ژن  )16S rRNAایزولههای به دست آمده مورد بررسی بيشتر
قرار گرفتند .همچنين نمونهگيری از اندامهای مختلف انجام و برای بررسی هيستوپاتولوژی در فرمالين  10درصد قرار داده شد .جهت
بررسی ضایعات ،از بافتها مقاطع  5ميکرون تهيه و با روش هماتوکسيلين-ائوزین رنگآميزی و بررسی گردیدند .نتایج کشت ،تستهای
بيوشيميایی و  PCRموید وجود بيماری الکتوکوکوزیس در مزرعه مورد بررسی بود .در بررسی ماکروسکوپی ضایعاتی در کبد ،کليهها
و رودهی ماهيان مبتال مشاهده گردید .کبد رنگ پریده و کليهها نسبتاً متورم بودند .عوارض و ضایعات دیگر از جمله آب آوردگی شکم
در ماهيان مبتال مشاهده نگردید .در بررسی هيستوپاتولوژیک کبد ،دژنرسانس خفيف و نکروز کانونی سلولهای کبدی مشهود بود .در
کليهها دژنرهسانس لوله های کليوی به همراه افزایش مراکز مالنوماکروفاژ و در مواردی ادم خفيف گلومرولها مشاهده گردید .در رودهها
التهاب و تجمع سلولهای التهابی در مخاط مشاهده گردید .با توجه به تایيد حضور الکتوکوکوزیس الزم است اقدامات مناسب در خصوص
پيشگيری از بيماری (خصوصاً واکسيناسيون) انجام گردد.
کلمات کلیدی :الکتوکوکوس گارویه ،قزلآالی رنگين کمان ،تستهای بيوشيميایی ،PCR ،هيستوپاتولوژی
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تشخيص بيماری الکتوکوکوزيس در يكی از مزارع پرورش ماهی . . .

باکتری در سال  1985از جنس استرپتوکوکوس تفکیك شد

منتشر شده است که میتوان به گزارش بیماری در اسپانیا،

و در سال  1991پس از جدا شدن از ماهی گیش دم زرد

ایتالیا ،استرالیا و افریقای جنوبی ،تایوان و انگلستان ،پرتغال،

در ژاپن با نام انتروکوکوس خوانده شد و در نهایت با نام

فرانسه و کشورهای منطقه بالکان ،ترکیه و کره اشاره کرد.

الکتوکوکوس گارویه نامگذاری شد ).(Wang et al., 2007

در ایران نیز نخستین بار تشخیص قطعی بیماری در سال

این باکتری گرم مثبت ،بیهوازی اختیاری ،فاقد تحرک،

 2005در مزارع پرورش قزلآالی استانهای فارس و

بدون اسپور و غالباً آلفا همولتیك میباشد (.)Ravelo, 2001

چهارمحال و بختیاری به عمل آمد

( Sharifiyazdi et al,

این باکتری در خانوادهی انتروکوکوسهها طبقهبندی شده

 .)2010سپس در سالهای  2008و  2009اپیدمیولوژی

16 S

بیماری در برخی مزارع پرورش ماهی ،استانهای کشور از

( Bekker et al,

جمله استانهای لرستان و مازندران ،فارس و چهارمحال و

 .)2011الکتوکوکوس گارویه از منابع مختلفی مانند ماهی،

بختیاری مطالعه شد

( Soltani et al, 2005; Soltani et al,

محصوالت غذایی ،حیوانات خشکیزی و انسان نیز جدا

 .)2011با توجه به ظهور و گسترش صنعت پرورش ماهی

شده است ،اما یك عامل بیماریزای مهم در ماهیان بوده و

قزلآال در شهرستانهای مسجد سلیمان ،ایذه ،اللی و گتوند

باعث ایجاد سپتیسمی خونریزیدهنده کشنده و فوق حاد

واقع در استان خوزستان و گزارش شیوع بیماری در این

در ماهیان وحشی و پرورشی در آب شور و شیرین میشود،

مزارع ،هدف از مطالعه حاضر بررسی دقیقتر بیماری در

خصوصاً هنگامی که دمای آب به باالتر از  15درجهی

تلفات یکی از مزارع ماهیان پرورشی قزلآالی رنگین کمان

سانتیگراد میرسد ) .(Wang et al., 2007در ماهی ،باکتری

استان به منظور شناخت عوامل بیماری و جلوگیری از شیوع

یاد شده با بروز سپتی سمی در ماهی مبتال همراه است که

در مزارع قزلآالی استان بوده است.

است و بر اساس  DNAدی اکسیریبونوکلئیك اسید
ریبوزومی ) (rDNAتوالییابی میشود

معموالً با عالیمی چون شنای غیرعادی ،تیرگی بدن،
اگزوفتالمی ،خونریزی در داخل و یا اطراف کره چشم یا
خونریزیهای سطحی بدن در نواحی سرپوش آبششی،
قاعده بالهها و همچنین ،خونریزیهای وسیع داخلی ظهور
پیدا میکند ) .(Raissy & Ansari., 2007بیشترین تلفات
در ماهی قزل آالی رنگین کمان رخ میدهد به طوری که
خسارات ساالنه ناشی از آنها به دهها میلیون دالر میرسد
) .(Soltani et al., 2008الکتوکوکوس گارویه به عنوان
عامل زئونوز (مشترک انسان و دام) قلمداد میشود
) .(Gibello et al., 2016اولین گزارشهای انتقال عفونت
از طریق مصرف آبزیان به اواخر دهه  90میالدی بر میگردد
که افراد با مصرف ماهیان مبتال به پاتوژنهای مذکور مبتال
به عوارض متعددی از جمله اسهال و استفراغ ،سلولیت،

مواد و روش کار
نمونه برداری
در فروردین ماه سال  ،1398نمونهگیری از ماهیان بیمار
(دارای عالیم سپتیسمی) از یکی از مزارع پرورش ماهی
قزلآالی رنگینکمان در شهرستان مسجدسلیمان که از آب
چشمه برای آبزیپروری خود استفاده میکند انجام شد.
مزرعه فعالی که از آنها نمونه برداری صورت گرفت ،شامل
یك مزرعه پرورش ماهی بزرگ با استخرهای سیمانی بود.

جداسازی الکتوکوکوس
به منظور جداسازی الکتوکوکوس ،ماهیان مشکوک به

( Austin & Austin,

بیماری ،به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل و کشت

 .)1999در بین ماهیان ،ماهیان ،گونه قزلآالی رنگینکمان

باکتریایی از کلیه ،کبد ،مغز ،طحال ،آبشش و انتهای روده

از حساسترین گونهها محسوب میشود و تاکنون

آنها طبق روشهای استاندارد انجام گرفت

( Buller,

گزارشات متعددی از همهگیری آن در کشورهای مختلف

 .)2014نمونهها بر روی پلیتهای حاوی محیط مغذی

کوری و سپتیسمی کشنده شدند
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) Tryptic Soy Agar (TSAتلقیح و سپس در دمای 30

از آزمایشهای مرسوم بیوشیمیایی مطابق جدول  1بهره-

درجهی سانتیگراد به مدت  48ساعت گرمخانهگذاری

گیری شد ).(Buller., 2014; Austin, & Austin,2014

شدند.

بعد از طی زمان گرمخانهگذاری کلونیهای

مشکوک به الکتوکوکوس انتخاب و بر روی محیط  TSAبه

مطالعات مولكولی

روش کشت چهار منطقهای خالصسازی گردیدند.

جهت شناسایی مولکولی باکتریهای جداسازی شده،
ژنوم آنها با حرارت استخراج گشت .برای این کار ،از دو

شناسايی جدايهها

تا سه کلنی از کشت  24ساعته باکتری ،در آب مقطر

مطالعات بيوشيميايی

سوسپانسیونی تهیه شده و به مدت  10دقیقه در دستگاه

پس از خالصسازی باکتریها ،تشخیص اولیه

ترموبالک (کیاژن ،ایران) جوشانده شد و پس از  2دقیقه

الکتوکوکوس گارویه با به کارگیری آزمایشهای

سانتریفوژ در دور  ،6000 rpmمایع رو به عنوان  DNAدر

بیوشیمیایی انجام گرفت (پیغان و افتخار معنوی.)1389 ،

واکنش زنجیرهای پلیمراز با به کارگیری پرایمرهای

پرگنههای خالصسازی شده ،مورد انجام آزمونهای

اختصاصی استفاده شد ) .)(Buller.,2014برای این کار از

بیوشیمیایی قرار گرفتند .جدایههایی که گرم مثبت و

یك جفت پرایمر طبق اطالعات مندرج در  Table 2استفاده

اکسیداز و کاتاالز منفی بودند ،به عنوان مظنون به جنس

شد.

الکتوکوکوس در نظر گرفته شدند و جهت تشخیص دقیقتر
Table 1: Results of biochemical tests of suspected isolates of Lactococcus garvieae
Reaction

Character

Reaction

Character

𝑎

Haemolysis

+

Gram

)(+

Lactose

-

Oxidase

+

Galactose

-

Catalase

+

Sorbitol

-

Indol production

+

Trehalose

-

MR

-

Raffinose

+

VP

-

Arabinose

-

Motility

-

Inositol

+

Salicin

Citrate
Sucrose
V
H2S production
Ribose
V
TSI
A/A
Glycerol
Urea
Esculin
+
V: variable / (): weak / A/A: acidic without hydrogen sulfide production

Reference

Pathogens

(2014) Mata et al

garvieae.L
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Table 2: Primer information used
Product
)'Primer sequence (5'- 3
Target gene
)size (bp
CATAACAATGAGAATCGC
16S rRNA
1100
GCACCCTCGCGGGTTG

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره هفدهم ،شماره  ،4زمستان 1400

Primer
pLG -1
pLG -2

تشخيص بيماری الکتوکوکوزيس در يكی از مزارع پرورش ماهی . . .

مراحل  PCRبرای این کار ،در هر واکنش از 12/5

نتايج

میکرولیتر مسترمیکس (سیناژن ،ایران) 6/5 ،میکرولیتر آب

از بین ماهیان مشکوک به الکتوکوکوزیس عالیمی چون

مخصوص  1 ،PCRمیکرولیتر از هر یك از پرایمرها (10

شنای غیرعادی ،تیرگی بدن ،اگزوفتالمی ،خونریزی در

پیکومول ،سیناژن ،ایران) و  4میکرولیتر ( 10پیکومول) از

داخل و یا اطراف کرهچشم یا خونریزیهای سطحی بدن

 DNAاستخراج شده برای رسیدن به حجم نهایی 25

در نواحی سرپوش آبششی ،قاعده بالهها و همچنین،

میکرولیتر استفاده گردید PCR .با استفاده از دستگاه

خونریزیهای وسیع داخلی داشتند و پس از کشت

ترموسایکلر (اپندورف آلمان) و با برنامه واسرشتهسازی

باکتریایی تمام کلنیهای خالصسازی شده از نظر شکل

اولیه به مدت  5دقیقه ( 95درجه سانتیگراد)،

کلنی مشابه بودند.

واسرشتهسازی به مدت  45ثانیه ( 94درجه سانتیگراد)،

نتايج جداسازی باکتريايی و مطالعات بيوشيميايی

اتصال به مدت  1دقیقه ( 56درجه سانتیگراد) ،طویل شدن

نتایج کشت باکتریایی از اندامهای داخلی (کلیه قدامی و

به مدت  1دقیقه ( 72درجه سانتیگراد) ،سپس تکرار مراحل

مغز) و ضایعات جلدی ماهی های واجد عالئم ،جدایههای

 2الی  4به تعداد  30چرخه و در نهایت مرحلهی طویل

باکتریایی مظنون به الکتوکوکوس گارویه (باکتریهای گرم

شدن نهایی به مدت  5دقیقه ( 72درجهی سانتیگراد) انجام

مثبت ،اکسیداز منفی و کاتاالز منفی و سایر تستهای

شد .پس از طی شدن چرخههای دمایی و تکثیر ژن مورد

بیوشیمیایی) را نشان داد .نتایج مطالعات بیوشیمیایی بر

هدف ،در نهایت  5میکرولیتر از محصول  PCRدر کنار

روی جدایههای مظنون الکتوکوکوس گارویه در

نردبان ژنی ( 100 bpسیناژن ،ایران) و محصول کنترلهای
مثبت و منفی در ژل آگارز  1/5درصد حاوی رنگ

آمده است.

Table 1

براساس نتایج حاصل از آزمونهای

Safe

میکروبیولوژی و بیوشیمیایی در تحقیق حاضر ،از  10ماهی

( Stainسیناژن ،ایران) در ولتاژ  100به مدت  35دقیقه

بیمار ،مشخص گردید که  3ایزوله از کوکسیهای گرم مثبت

الکتروفورز شد و در دستگاه ژل داک ( ،Uvitecانگلستان)

جدا شده در ارتباط با بیماری الکتوکوکوزیس در ماهیان

با نور  ،UVعکسبرداری شد.

بوده که باعث آلودگی مزارع پرورشی استان شدهاند.

مطالعات پاتولوژی

مطالعات مولكولی  PCRجهت تاييد جدايهها

در این بررسی ضمن بررسی ماکروسکوپی اندامهای

نتایج آزمایش  PCRبا استفاده از جفت پرایمر مورد

مختلف ماهیان مورد مطالعه ،نمونهگیری از اندامهای

اشاره منجر به تولید باند با وزن مولکولی  1100bpبرای

مختلف ماهی شامل کبد ،کلیه و مغز صورت گرفت و بافت

جدایههای مظنون و کنترل مثبت گردید؛ در صورتی که در

برای بررسی پاتولوژی در فرمالین  10درصد قرار فیکس

کنترل منفی هیچ باندی تشکیل نشد (.)Figure 1

شدند و پس از انجام مراحل پاساژ بافتی شامل آبگیری،
شفاف کردن و آغشتگی به پارافین در نهایت مقاطع 5
میکرون تهیه و با استفاده از رنگآمیزی معمولی جهت
بررسی ضایعات ،با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگآمیزی
و بررسی گردیدند.
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Figure 1: agarose gel PCR analysis of
Lactococcus garvieae DNA, M: 100 bp indicator,
L1 and L2: our samples, C-: negative control,
C+: positive control.

Figure 2: Pathological changes of liver:
)degeneration of renal tubules (arrows
melanomacrophage aggregation and glomerulus
edema, H & E staining, magnification: x400

نتايج بررسی پاتولوژی
در بررسی ماکروسکوپی ماهیان مشکوک به
الکتوکوکوزیس ضایعاتی در کبد ،کلیهها و رودهی ماهیان
مبتال مشاهده گردید .کبد رنگ پریده و کلیهها نسبتاً متورم
بودند .عوارض و ضایعات دیگر از جمله آب آوردگی
شکم در ماهیان مبتال مشاهده نگردید.

در بررسی

هیستوپاتولوژیك کبد ،دژنرسانس خفیف و نکروز کانونی
سلولهای کبدی مشهود بود .در کلیهها دژنره سانس لوله-
های کلیوی به همراه افزایش مراکز مالنوماکروفاژ و در
مواردی ادم خفیف گلومرولها مشاهده گردید .در رودهها
التهاب و تجمع سلولهای التهابی در مخاط مشاهده گردید
(.)Figures 2&3&4
Figure 3: Pathological changes of liver:
degeneration and focal necrosis (arrows), H & E
staining, magnification: x400
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تشخيص بيماری الکتوکوکوزيس در يكی از مزارع پرورش ماهی . . .

پرورش ماهی قزلآال در کل مطرح شده است ( fereidouni

 .)et al, 2013در تحقیق حاضر بعد از جداسازی  8کوکسی
گرم مثبت کاتاالز منفی و اکسیداز منفی سایر تستهای
 Soltaniو

بیوشیمیایی روی جدایهها انجام گرفت.

همکاران  ،1391با تحقیقی که بر روی تعیین فراوانی
الکتوکوکوس گارویه عامل بیماری الکتوکوکوزیس در
مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان استان
چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن

16S rRNA

جدایههای حاصله داشتند نتایج نشان داد که نمونههای جدا
شده در بررسی آنها بیشترین قرابت را با نمونههای جدا
شده از چین ،ژاپن و استرالیا و کمترین قرابت را با نمونه-
های گزارش شده از کشور تونس دارند و موارد بروز
الکتوکوزیس (استرپتوکوکوزیس) در مزارع قزل آالی

Figure 4: Pathological changes of intestinal
epithelium:
& aggregation of inflammatory cells (arrow), H
E staining, magnification: x400

چهارمحال و بختیاری در سال  1388نسبت به سالهای قبل
افزایش یافته است .در این تحقیق نیز برای تعیین هویت
مولکولی کوکسیهای گرم مثبت از آزمایش  PCRبا استفاده
از پرایمر اختصاصی بر اساس ژن  16S rRNAصورت

بحث
فعالیتهای آبزیپروری نقش مهمی در تولید مواد

گرفت تا بتوان تمام گونههای عامل الکتوکوکوزیس را

غذایی از جمله پروتئین مورد نیاز جامعه بشری دارند .با

الکتوکوکوس گارویه شناسایی کرد.

توجه به شرایط اقلیمی مناسب در استان خوزستان و

الکتوکوکوس گارویه در ایران نیز نخستین بار در سال 1381

همچنین بسترهای بهینه ،از جمله وجود رودخانههای

از استان فارس توسط اخالقی و همکاران گزارش شد.

فراوان با میزان آب فراوان ،پرورش ماهی میتواند نقش

مشاهدات کارگاهی و گزارشهای مختلف نشان میدهد که

مهمی در اقتصاد این استان داشته باشد .از آن جایی که

در حال حاضر بیماری در بیشتر نقاط کشور وجود دارد و

بیماری مهمترین عامل بازدارندهی این صنعت میباشد

عامل مهم مرگ و میر و بروز تلفات در ماهیان پرورشی

پیشگیری ،کنترل و واکسیناسیون بهترین گزینههای

قزل آالی رنگین کمان به ویژه در استانهای پر تولید کشور

جلوگیری از تلفات در ماهیان و رونق بخشیدن به این

است ( .)Carson et al, 1993بیماری الکتوکوکوزیس در

بیماری ناشی

صنعت به شمار میرود .با توجه با این که نشانههای بالینی

کشورهای مختلف گزارش شده است که از آن جمله می-

در اکثر بیماریهای خونریزیدهندهی غیراختصاصی است

توان به گزارش بیماری در اسپانیا )،(Palacios et al., 1993

جهت تعیین هویت و کنترل سریع عوامل بیماریزا برای

ایتالیا ( ،)Ghittino et al, 1992استرالیا و افریقای جنوبی

کاهش تلفات ناشی از آن ،استفاده از تستهای بیوشیمیایی

) ،(Austin & Austin., 2014تایوان و انگلستان

( & Bark

باکتریشناسی و آزمایش مولکولی  PCRضروری است.

 ،)McGregor, 2001پرتغال ) ،(Pereira et al., 2004فرانسه

الکتوکوکوس گارویه در سالهای اخیر به عنوان عامل بروز

و کشورهای منطقه بالکا ( ،)Eyngor et al, 2004ترکیه و

تلفات و خسارتهای اقتصادی فراوان به صنعت تکثیر و

کره ) (Baeck et al., 2006اشاره کرد .در ایران نیز در سال-
های اخیر هم زمان با توسعه مزارع پرورش ماهی قزل آالی
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رنگین کمان شاهد بروز همهگیری با عوامل فوق در مراکز

 .)1999موارد گزارشهای باال نشان از شیوع گسترده

پرورش ماهی هستیم .بررسی  Soltani and Tarahomiدر

الکتوکوزیس در کشور دارد بنابراین ،با توجه به رشد سریع

سال  2008نشان داد که  20درصد از مجموع  600کوکسی

صنعت آبزی پروری و تامین مواد غذایی به ویژه پروتئینی

گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل آالی پرورشی در استان

در کشور و همچنین احتمال گسترش بیماریهای عفونی

فارس را گونه الکتوکوکوس گارویه تشکیل میدهد و مابقی

الکتوکوکوزیس و حدتدار شدن آن  ،یافتن روشهای

مربوط به جنس استرپتوکوکوس و عمدتاً گونه اینیائی بوده

سریع و دقیق شناسایی عوامل بیماریزا کمك شایانی به

است ( .)Soltani et al, 2011مطالعه  Mirzakhaniنشان

انجام روشهای درمانی و پیشگیرانه مناسب خواهد بود،

داد که از مجموع جدایه کوکسی گرم مثبت جدا شده از

بنابراین توصیه به استفاده از روشهای مولکولی سریع نظیر

ماهیان مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری،

 PCRجهت شناسایی دقیق در تشخیص عوامل بیماریزا

( Mirzakhani,

بر اساس نتایج پیشبینی از رشد صنعت

 11مورد الکتوکوکوس گارویه بوده است

میگردد.

 .)2009مطالعه  Soltaniو همکاران در سال  2012نشان

آبزیپروری در خشکی و استفاده بیش از حد از توان

داد  4/6درصد از ماهیان استان مازندران مبتال به

استخرهای پرورشی با ازدیاد تراکم ماهی در استخرها و

الکتوکوکوس گارویه بودند ).(Soltani et al, 2011

افزایش احتمال تلفات ماهیان در اثر بیماری با باکتری

پژوهش  Shahraniو همکاران در سال  2014در استان

الکتوکوکوس گارویه وجود دارد همچنین گسترش و انتقال

چهارمحال و بختیاری مشخص کرد  76درصد از ماهیان

عامل بیماری وابسته به عوامل مختلفی است که از جمله

مورد مطالعه در  23مزرعه مبتال به الکتوکوکوزیس بودند.

میتوان به انتقال از طریق آب ،تغذیه ،مدفوع و ادرار دام و

نتایج بررسی حاضر نشان میدهد که از بررسی موردی تنها

احشام ورود ماهیان آلوده به آب اشاره کرد .در کل بروز و

یك مزرعه بیمار در سطح استان و بررسی بیوشیمیایی و

شیوع بیماریهای باکتریایی در مزارع پر تولید کشور با

مولکولی باکتری به دست آمده ،ماهیان مزرعه به

همیشه با ضرر و زیانهای زیادی برای صنعت پرورش

مطالعه  Sharifiyazdiو

ماهیان سردآبی کشور همراه بوده است .به غیر از ضررهای

همکاران در سال  ،2010در استان فارس نشان داد که 16

اقتصادی ،باید در نظر داشت که بیماری ناشی

درصد از کل نمونههای قزلآالی مورد مطالعه مبتال به

از الکتوکوکوس گارویه در گروه بیماریهای قابل انتقال به

الکتوکوکوس گارویه بودند ).(Sharifiyazdi., 2010

انسان قرار دارد که این مسئله خود اهمیت بیماری را دو

باکتری الکتوکوکوس گارویه به همراه برخی باکتریهای

چندان میکند .در چنین شرایطی نیاز به تعیین سیاستهای

جنس استرپتوکوکوس که از آن جمله میتوان به

موثر و عملی در جهت مقابله با بیماری که شامل پیشگیری،

استرپتوکوکوس اینیائی اشاره کرد متعلق به خانواده

کنترل و در آخر درمان است ،میباشد .به منظور پیشگیری

استرپتوکوکاسه میباشند و عامل مهم بروز سپتی سمی و

از شیوع این بیماری باید مطالعات تهیه واکسن جهت ایمن-

تلفات باال در مزارع پرورش ماهی به ویژه در قزلآالی

سازی ماهی قزلآالی رنگین کمان بیشتر مورد توجه قرار

الکتوکوکوزیس آلوده بودند.

رنگین کمان محسوب میشوند

( Austin & Austin,

گیرد.

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در اعطای پژوهانه (شماره  (SCU.vC98.413کمك به اجرای این تحقیق
تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Lactococcus garviea is a gram positive, facultative anaerobic, oxidase and catalase negative
that belong to the lactic acid group bacteria. This bacterium is the cause of Lactococcosis, an
acute disease with hemorrhagic septicemia in rainbow trout and causes a lot of economic
damage to the aquaculture industry. In this study, 10 diseased rainbow trout were
bacteriologically sampled from head kidney and brain in one of fish farms of Khuzestan
province, Located in Masjed Soleyman. The obtained isolates were further evaluated by
biochemical tests and molecular method (with 16S rRNA specific primers). Samples were also
taken from different organs and fixed in formalin 10% for pathological examination. To
investigate the lesions, sections were prepared from 5 μm and stained with Hematoxylin-Eosin.
The results of bacterial culture, biochemical tests and PCR confirmed the presence of
Lactococcosis in the studied farms. Macroscopic examination revealed lesions in the liver,
kidneys and intestine of affected fish. The liver was pale and the kidneys were relatively
swollen. No other complications or lesions, including abdominal discharge, were observed in
affected fish. In histopathologic examination of liver, degeneration, and focal necrosis were
seen. In kidneys, tubules degeneration and melanomacrophage cells accumulation were seen.
In intestines, moderate inflammation and inflammatory cells aggregation was seen. According
to the confirmation of the presence of lactococcosis, it is necessary to take measures to prevent
lactococcosis (especially vaccination).
Keywords: Lactococcus garvieae, Rainbow trout, Biochemical tests, PCR, Histopathology
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