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چکیده

این .  استکتيک اسيد ال گروه هایمتعلق به باکتریو کاتاالز منفی،  ، اکسيدازهوازی اختياریبیباکتری گرم مثبت،  الکتوکوکوس گارویه    
های باعث خسارت و آالی رنگين کمان استقزل اندر ماهيسمی هموراژیک یک بيماری فوق حاد با سپتی ،باکتری عامل الکتوکوکوزیس

 الکتوکوکوزیسمشکوک به  کمانآالی رنگينقطعه ماهی قزل 10از تعداد  مطالعه این در  .گرددپروری میوانی به صنعت آبزیاقتصادی فرا
با استفاده  . یدگردباکتریایی انجام  کشتها آنبرداری و از کليه قدامی و مغز نمونه واقع در مسجدسليمان مزارع استان خوزستانیکی از از 

 ترشيب یمورد بررسآمده  های به دستایزوله(  16S rRNAی ژناختصاص یمرهای)با پرا یلکولومروش و  ییايميوشيب هایاز تست
جهت   .دقرار داده ش درصد 10پاتولوژی در فرمالين هيستوبرای بررسی انجام و های مختلف گيری از اندامنمونه همچنين  قرار گرفتند.

های کشت، تست جینتا . ندميزی و بررسی گردیدآائوزین رنگ-هماتوکسيلين روشبا ميکرون تهيه و  5مقاطع ها از بافتبررسی ضایعات، 
ا هضایعاتی در کبد، کليه ماکروسکوپیبررسی  در  .مزرعه مورد بررسی بود موید وجود بيماری الکتوکوکوزیس در PCRبيوشيميایی و 

وردگی شکم عوارض و ضایعات دیگر از جمله آب آ متورم بودند.  ها نسبتاًکبد رنگ پریده و کليه  ماهيان مبتال مشاهده گردید. یو روده
در   های کبدی مشهود بود.کبد، دژنرسانس خفيف و نکروز کانونی سلولهيستوپاتولوژیک در بررسی  در ماهيان مبتال مشاهده نگردید. 

ها .  در رودهها مشاهده گردیدرولهای کليوی به همراه افزایش مراکز مالنوماکروفاژ و در مواردی ادم خفيف گلومسانس لولهها دژنرهکليه
صوص خدر  مناسب الزم است اقداماتحضور الکتوکوکوزیس با توجه به تایيد  های التهابی در مخاط مشاهده گردید. التهاب و تجمع سلول

پيشگيری از بيماری )خصوصاً واکسيناسيون( انجام گردد.
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et al,1996).  به ابتدا در را الکتوکوکوس جنس هایباکتری 

 این ولی دانستندمیاسترپتوکوکوس  از ایگونه عنوان
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 شد تفکیكاسترپتوکوکوس  جنس از 1985 سال در باکتری

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

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

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

تحرک،  فاقدهوازی اختیاری، ن باکتری گرم مثبت، بیای

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

بندی شده ها طبقهسهانتروکوکوی این باکتری در خانواده

 S 16 دیاس كیبونوکلئیریاکس ید DNAبر اساس و  است

 ,Bekker et al) شودیابی مییتوال (rDNA) یبوزومیر

 ماهی، مانند مختلفی منابع از گارویه الکتوکوکوس  .(2011

 جدا نیز انسان و زیخشکی حیوانات غذایی، محصوالت

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

 حاد فوق و کشنده دهندهریزیخون سمیسپتی ایجاد باعث

 شود،می شیرین و شور آب در پرورشی و وحشی ماهیان در

ی درجه 15 از باالتر به آب دمای که هنگامی خصوصاً

 باکتری ماهی، در  .(Wang et al., 2007) رسدمی گرادسانتی

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

 بدن، تیرگی غیرعادی، شنای چون عالیمی با معموالً

 یا چشم کره اطراف یا و داخل در خونریزی اگزوفتالمی،

 آبششی، سرپوش نواحی در بدن سطحی هایخونریزی

 ظهور داخلی وسیع هایخونریزی همچنین، و هاباله قاعده

 تلفات ترینبیش  .(Raissy & Ansari., 2007) کندمی پیدا

 که طوری به دهدمی رخ کمان رنگین آالی قزل ماهی در

 رسدمی دالر میلیون هاده به هاآن از ناشی ساالنه خسارات

(Soltani et al., 2008).  عنوان ه ب کتوکوکوس گارویهال

 شود( قلمداد میمشترک انسان و دامزئونوز )عامل 

(Gibello et al., 2016).  عفونت انتقال هایگزارش اولین 

  گرددبر می میالدی 90 دهه اواخر به آبزیان مصرف طریق از

 مبتال مذکور هایپاتوژن به مبتال ماهیان با مصرف افراد که

 سلولیت، ،استفراغ و اسهال جمله از متعددی عوارض به

 ,Austin & Austin) شدند کشنده سمیسپتی و کوری

 کمانرنگین آالیقزل گونه ماهیان، در بین ماهیان،  .(1999

 تاکنون و شودمی محسوب هاگونه ترینحساس از

 مختلف کشورهای در آن گیریهمه از متعددی گزارشات

 اسپانیا، در بیماری گزارش به توانمی که است شده منتشر

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

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

 سال دربیماری  قطعی تشخیص بار نخستین نیز ایران در

 و فارس هایاستان آالیقزل پرورش مزارع در 2005

 ,Sharifiyazdi et al) آمد عمل به بختیاری و چهارمحال

 اپیدمیولوژی 2009 و 2008 هایسال در سپس  .(2010

از  کشور هایاستان ماهی، پرورش مزارع برخی در بیماری

و  چهارمحال و فارس مازندران، و لرستان هایاستان جمله

 ,Soltani et al, 2005; Soltani et al) شد مطالعه بختیاری

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

های مسجد سلیمان، ایذه، اللی و گتوند در شهرستان آالقزل

این بیماری در  شیوع و گزارش خوزستان استانواقع در 

 در بیماری تردقیق بررسی مطالعه حاضر از مزارع، هدف

 کمان رنگین آالیپرورشی قزل ماهیانتلفات یکی از مزارع 

 عوامل بیماری و جلوگیری از شیوع شناخت منظور به استان

 بوده است. استان آالیقزل مزارع در

 

 روش کارمواد و 

 نمونه برداری 

گیری از ماهیان بیمار ، نمونه1398 فروردین ماه سال در    

پرورش ماهی مزارع یکی از ( از سمیسپتی)دارای عالیم 

شهرستان مسجدسلیمان که از آب  کمان درآالی رنگینقزل

 د. شانجام  کندپروری خود استفاده میچشمه برای آبزی

ها نمونه برداری صورت گرفت، شامل که از آن یفعال همزرع

 سیمانی بود.  هایاستخربزرگ با پرورش ماهی  یك مزرعه

 
 الکتوکوکوسجداسازی 

، ماهیان مشکوک به الکتوکوکوس به منظور جداسازی    

بیماری، به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل و کشت 

، آبشش و انتهای روده کبد، مغز، طحالکتریایی از کلیه، با

 ,Buller) های استاندارد انجام گرفتها طبق روشآن

های حاوی محیط مغذی ها بر روی پلیتنمونه . (2014
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Tryptic Soy Agar (TSA)  30تلقیح و سپس در دمای 

گذاری خانهساعت گرم 48گراد به مدت سانتی یدرجه

های گذاری کلونیخانهبعد از طی زمان گرم شدند. 

به  TSAانتخاب و بر روی محیط  الکتوکوکوسمشکوک به 

 سازی گردیدند.خالص ایروش کشت چهار منطقه

 

 هاشناسايی جدايه

 بيوشيميايی مطالعات

ها، تشخیص اولیه سازی باکتریپس از خالص    

های کارگیری آزمایش هبا ب الکتوکوکوس گارویه

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

های سازی شده، مورد انجام آزمونهای خالصپرگنه

هایی که گرم مثبت و جدایه  بیوشیمیایی قرار گرفتند.

عنوان مظنون به جنس  اکسیداز و کاتاالز منفی بودند، به

تر در نظر گرفته شدند و جهت تشخیص دقیق الکتوکوکوس

-بهره 1های مرسوم بیوشیمیایی مطابق جدول ز آزمایشا

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

 

 مطالعات مولكولی

های جداسازی شده، جهت شناسایی مولکولی باکتری    

برای این کار، از دو  ها با حرارت استخراج گشت. ژنوم آن

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

دقیقه در دستگاه  10سوسپانسیونی تهیه شده و به مدت 

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

 در DNA، مایع رو به عنوان rpm 6000سانتریفوژ در دور 

رایمرهای کارگیری پ ای پلیمراز با بهواکنش زنجیره

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

استفاده  Table 2طبق اطالعات مندرج در  یك جفت پرایمر

 شد.

 
 

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 
V Sucrose - Citrate 
V Ribose - H2S production 

- Glycerol A/A TSI 
+ Esculin - Urea 

   V: variable / (): weak / A/A: acidic without hydrogen sulfide production 
 

Table 2: Primer information used 

Primer Primer sequence (5'- 3') Target gene Product 
size (bp) Pathogens Reference 

pLG -1 CATAACAATGAGAATCGC 
16S rRNA 1100 L.garvieae Mata et al (2014) 

pLG -2 GCACCCTCGCGGGTTG 
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 5/12برای این کار، در هر واکنش از  PCRمراحل     

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

 10میکرولیتر از هر یك از پرایمرها ) PCR ،1مخصوص 

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

DNA  25استخراج شده برای رسیدن به حجم نهایی 

 دستگاه از استفاده با PCR میکرولیتر استفاده گردید. 

 سازیواسرشته برنامه با و (آلمان ترموسایکلر )اپندورف

 ،گراد(سانتیدرجه  95یقه )دق 5مدت  به اولیه

 گراد(،سانتی درجه 94ثانیه ) 45 مدت به سازیواسرشته

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

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

 طویلی مرحله نهایت در و چرخه 30 تعداد به 4 الی 2

 گراد( انجامسانتی یدرجه 72) دقیقه 5 مدت به نهایی شدن

دمایی و تکثیر ژن مورد  هایچرخهپس از طی شدن   شد.

در کنار  PCRمیکرولیتر از محصول  5 ، در نهایتهدف

های )سیناژن، ایران( و محصول کنترل bp 100نردبان ژنی 

 Safeحاوی رنگ  درصد 5/1مثبت و منفی در ژل آگارز 

Stain  دقیقه  35به مدت  100)سیناژن، ایران( در ولتاژ

، انگلستان( Uvitecالکتروفورز شد و در دستگاه ژل داک )

 برداری شد.عکس ،UVبا نور 

 

 مطالعات پاتولوژی

های ضمن بررسی ماکروسکوپی انداماین بررسی  در    

های گیری از اندامنمونهمختلف ماهیان مورد مطالعه، 

 کبد، کلیه و مغز صورت گرفت و بافتمختلف ماهی شامل 

قرار فیکس  درصد 10ای بررسی پاتولوژی در فرمالین بر

 آبگیری، شامل بافتی پاساژ شدند و پس از انجام مراحل

 5مقاطع  در نهایت پارافین به و آغشتگی کردن شفاف

جهت معمولی  آمیزیرنگ از استفاده میکرون تهیه و با

آمیزی ائوزین رنگ-یلینهماتوکس روشبا بررسی ضایعات، 

 .و بررسی گردیدند

 

 

 نتايج
 چون عالیمی ماهیان مشکوک به الکتوکوکوزیساز بین     

 در خونریزی اگزوفتالمی، بدن، تیرگی غیرعادی، شنای

 بدن سطحی هایخونریزی یا چشمکره اطراف یا و داخل

 همچنین، و هاباله قاعده آبششی، سرپوش نواحی در

کشت و پس از  داشتند داخلی وسیع هایخونریزی

سازی شده از نظر شکل های خالصباکتریایی تمام کلنی

 . کلنی مشابه بودند

 بيوشيميايی  مطالعاتنتايج جداسازی باکتريايی و 

های داخلی )کلیه قدامی و اندام نتایج کشت باکتریایی از    

های مغز( و ضایعات جلدی ماهی های واجد عالئم، جدایه

های گرم )باکتری الکتوکوکوس گارویهباکتریایی مظنون به 

های مثبت، اکسیداز منفی و کاتاالز منفی و سایر تست

بر  بیوشیمیایی مطالعات نتایج  بیوشیمیایی( را نشان داد.

 Table 1 در الکتوکوکوس گارویههای مظنون روی جدایه

های براساس نتایج حاصل از آزمون  .است آمده

ماهی  10از  حاضر، تحقیق بیوشیمیایی درمیکروبیولوژی و 

 مثبت گرم هایکوکسی ایزوله از 3 که گردید مشخص بیمار،

 ماهیان در الکتوکوکوزیس بیماری با ارتباط در شده جدا

 .اندشده پرورشی استان مزارع آلودگی باعث که بوده

 

 هاجهت تاييد جدايه PCR مولكولی مطالعات

مورد  پرایمر جفت از استفاده با PCRآزمایش  نتایج    

برای  bp1100مولکولی  وزن با باند تولید به منجر اشاره

؛ در صورتی که در کنترل مثبت گردیدو  ی مظنونهاجدایه

  .(Figure 1نشد ) تشکیلکنترل منفی هیچ باندی 
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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. 

 نتايج بررسی پاتولوژی

ماکروسکوپی ماهیان مشکوک به بررسی  در    

ماهیان  یرودهها و ضایعاتی در کبد، کلیه الکتوکوکوزیس

متورم  ها نسبتاًکبد رنگ پریده و کلیه  مبتال مشاهده گردید.

عوارض و ضایعات دیگر از جمله آب آوردگی  بودند. 

در بررسی   شکم در ماهیان مبتال مشاهده نگردید.

کبد، دژنرسانس خفیف و نکروز کانونی هیستوپاتولوژیك 

-انس لولهس ها دژنرهدر کلیه های کبدی مشهود بود. سلول

های کلیوی به همراه افزایش مراکز مالنوماکروفاژ و در 

ها در روده  ها مشاهده گردید.مواردی ادم خفیف گلومرول

 های التهابی در مخاط مشاهده گردیدالتهاب و تجمع سلول

(Figures 2&3&4). 

 

 

 
Figure 2: Pathological changes of liver: 

degeneration of renal tubules (arrows) 

melanomacrophage aggregation and glomerulus 

edema, H & E staining, magnification: x400 

 

 

 
Figure 3: Pathological changes of liver: 

degeneration and focal necrosis (arrows), H & E 

staining, magnification: x400 
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Figure 4: Pathological changes of intestinal 

epithelium: 

 aggregation of inflammatory cells (arrow), H & 

E staining, magnification: x400 
 

 بحث

پروری نقش مهمی در تولید مواد های آبزیفعالیت    

با   غذایی از جمله پروتئین مورد نیاز جامعه بشری دارند.

توجه به شرایط اقلیمی مناسب در استان خوزستان و 

های همچنین بسترهای بهینه، از جمله وجود رودخانه

تواند نقش فراوان با میزان آب فراوان، پرورش ماهی می

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

باشد این صنعت می یترین عامل بازدارندهبیماری مهم

های ری، کنترل و واکسیناسیون بهترین گزینهگیپیش

جلوگیری از تلفات در ماهیان و رونق بخشیدن به این 

های بالینی که نشانه با توجه با این  رود.شمار می صنعت به

غیراختصاصی است  یدهندهریزیهای خوندر اکثر بیماری

زا برای جهت تعیین هویت و کنترل سریع عوامل بیماری

های بیوشیمیایی کاهش تلفات ناشی از آن، استفاده از تست

  ضروری است. PCRشناسی و آزمایش مولکولی باکتری

های اخیر به عنوان عامل بروز الکتوکوکوس گارویه در سال

ت تکثیر و های اقتصادی فراوان به صنعتلفات و خسارت

 fereidouni)آال در کل مطرح شده است پرورش ماهی قزل

et al, 2013) . کوکسی 8 جداسازی از بعد حاضر تحقیق در 

های و اکسیداز منفی سایر تست منفی کاتاالز مثبت گرم

و  Soltani  ها انجام گرفت.بیوشیمیایی روی جدایه

 فراوانی تعیین، با تحقیقی که بر روی 1391همکاران 

 در الکتوکوکوزیس بیماری عامل گارویه الکتوکوکوس

 استان کمان رنگین آالی قزل ماهی پرورش مزارع

 16S rRNAژن  توالی تعیین و بختیاری و چهارمحال

 جدا هاینمونه که داد نشان نتایجداشتند  حاصله هایجدایه

 جدا هاینمونه با را قرابت ترینبیش هابررسی آن در شده

-نمونه با را قرابت ترینکم و استرالیا و ژاپن چین، از شده

 بروز موارد دارند و تونس کشور از شده گزارش های

 آالی قزل مزارع در (استرپتوکوکوزیس) الکتوکوزیس

 قبل هایسال به نسبت 1388 سال در بختیاری و چهارمحال

 تعیین هویت برای تحقیق نیز این در  است. یافته افزایش

استفاده  با PCR آزمایش از مثبت گرم هایکوکسی مولکولی

 صورت 16S rRNAژن  اساس بر اختصاصی پرایمر از

را  عامل الکتوکوکوزیس هایگونه تمام بتوان تا گرفت

ناشی  بیماری  کرد. شناسایی الکتوکوکوس گارویه

 1381 سال در بار نخستین نیز ایران در گارویه الکتوکوکوس

 شد.  همکاران گزارش و اخالقی فارس توسط استان از

 که دهدمی مختلف نشان هایگزارش و کارگاهی مشاهدات

 و دارد وجود نقاط کشور تربیش در بیماری حاضر حال در

 پرورشی ماهیان تلفات در بروز و میر و مرگ مهم عامل

 کشور تولید پر هایدر استان ویژه به کمان رنگین آالی قزل

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

-می جمله آن از که است شده گزارش مختلف کشورهای

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

 جنوبی افریقایو  استرالیا ،(Ghittino et al, 1992) ایتالیا

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

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

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

-سال در نیز ایران در  .کرد اشاره (Baeck et al., 2006)کره 

 آالی قزل ماهی پرورش مزارع توسعه با زمان هم اخیر های
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 مراکز در فوق عوامل با گیریهمه بروز شاهد کمان رنگین

در  Soltani and Tarahomi بررسی  هستیم. ماهی پرورش

 کوکسی 600 مجموع از درصد 20 که داد نشان 2008سال 

استان  در پرورشی آالی قزل ماهیان از شده جدا گرم مثبت

مابقی و  دهدمی تشکیل گارویه الکتوکوکوسگونه  را فارس

 بوده ه اینیائیگون و عمدتاًاسترپتوکوکوس مربوط به جنس 

 نشان Mirzakhani مطالعه.  (Soltani et al, 2011)  است

 از شده جدا مثبت گرم کوکسی مجموع جدایه از که داد

 بختیاری، و چهارمحال استان ماهی پرورش مزارع ماهیان

 ,Mirzakhani) است  بوده گارویه الکتوکوکوسمورد  11

نشان  2012و همکاران در سال  Soltaniمطالعه   .(2009

درصد از ماهیان استان مازندران مبتال به  6/4داد 

  .(Soltani et al, 2011) بودند الکتوکوکوس گارویه

در استان  2014و همکاران در سال Shahrani پژوهش 

درصد از ماهیان  76چهارمحال و بختیاری مشخص کرد 

 مزرعه مبتال به الکتوکوکوزیس بودند.  23مورد مطالعه در 

بررسی موردی تنها  دهد که ازنتایج بررسی حاضر نشان می

بیمار در سطح استان و بررسی بیوشیمیایی و مزرعه  یك

، ماهیان مزرعه به دهآم دست مولکولی باکتری به

و  Sharifiyazdiمطالعه   .الکتوکوکوزیس آلوده بودند

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

آالی مورد مطالعه مبتال به های قزلدرصد از کل نمونه

 . (Sharifiyazdi., 2010)الکتوکوکوس گارویه بودند 

 هایباکتری برخی همراه به گارویه الکتوکوکوس باکتری

 به توانمی جمله آن از کهاسترپتوکوکوس  جنس

 خانواده به متعلق کرد اینیائی اشارهاسترپتوکوکوس 

 و سمی سپتی بروز مهم عامل و باشندمی استرپتوکوکاسه

 آالیقزل در ویژه به ماهی پرورش مزارع در باال تلفات

 ,Austin & Austin) شوندمی محسوب کمان رنگین

های باال نشان از شیوع گسترده موارد گزارش  .(1999

بنابراین، با توجه به رشد سریع الکتوکوزیس در کشور دارد 

صنعت آبزی پروری و تامین مواد غذایی به ویژه پروتئینی 

های عفونی در کشور و همچنین احتمال گسترش بیماری

های روش یافتندار شدن آن ، الکتوکوکوزیس و حدت

زا کمك شایانی به ایی عوامل بیماریسریع و دقیق شناس

های درمانی و پیشگیرانه مناسب خواهد بود، انجام روش

های مولکولی سریع نظیر بنابراین توصیه به استفاده از روش

PCR زاجهت شناسایی دقیق در تشخیص عوامل بیماری 

بینی از رشد صنعت بر اساس نتایج پیش  گردد.می

پروری در خشکی و استفاده بیش از حد از توان آبزی

استخرهای پرورشی با ازدیاد تراکم ماهی در استخرها و 

افزایش احتمال تلفات ماهیان در اثر بیماری با باکتری 

وجود دارد همچنین گسترش و انتقال  الکتوکوکوس گارویه

از جمله  عامل بیماری وابسته به عوامل مختلفی است که

توان به انتقال از طریق آب، تغذیه، مدفوع و ادرار دام و می

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

پر تولید کشور با  مزارعدر  های باکتریاییشیوع بیماری

های زیادی برای صنعت پرورش ضرر و زیانهمیشه با 

ه غیر از ضررهای ب  است. بوده ماهیان سردآبی کشور همراه

، باید در نظر داشت که بیماری ناشی اقتصادی

های قابل انتقال به در گروه بیماری گارویه الکتوکوکوس از

انسان قرار دارد که این مسئله خود اهمیت بیماری را دو 

های سیاست تعییندر چنین شرایطی نیاز به   کند.چندان می

شامل پیشگیری،  کهموثر و عملی در جهت مقابله با بیماری 

به منظور پیشگیری   باشد.کنترل و در آخر درمان است، می

-از شیوع این بیماری باید مطالعات تهیه واکسن جهت ایمن

آالی رنگین کمان بیشتر مورد توجه قرار سازی ماهی قزل

.گیرد
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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 
 

 
 
* Corresponding Author:  Fereydun Hassani, PhD Student of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary, 

Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran 

E-mail: basiri@shirazu.ac.ir 

 

 
© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

DOI: 10.22055/IVJ.2020.209578.2202  

DOR:  20.1001.1.17356873.1400.17.4.12.9 

Case Report  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1400.17.4.12.9



