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 31-58 :39 یپایپ  ،1394 ،لوا هرامش ،مهدزای هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن

 

 

 عرازم رد سیزوکوکوتکال و سیزوکوکوتپرتسا عویش رطخ لماوع هعلاطم
 ناتسرل و سراف یاه ناتسا نامک نیگنر یالآ لزق

 
  ،2نایدمحم اریمس ،3رگرز ناکشا ،3دئاقریم یرهاط یلع ،2یدابآریخ یلعریپ لیعامسا ،*1یناطلس یدهم

 4نایکز یدهم ،2یهلا حور قیاقش
 

 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،نایزبآ یاه یرامیب و تشادهب هورگ داتسا -1
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،نایزبآ یاه یرامیب و تشادهب هورگ یصصخت یرتکد یوجشناد -2

 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،نایزبآ یاه یرامیب و تشادهب هورگ رایداتسا -3
 ناریا ،ناتسرل  ،دابآ مرخ ،ناتسرل ناتسا یکشزپماد نامزاس لک هرادا -4

 
 3331 تشهبیدرا 11 :شریذپ خیرات          2331 نمهب 22:تفایرد خیرات

 هدیکچ
     نیرگنر یالآ الزرق یهارم یاررب هژیوب یرورپ یزبآ تعنص رد زونوئز و یداصتقا ،مهم یاه یرامیب زا سیزوکوکوتکال و سیزوکوکوتپرتسا     
  یالآ الزرق  عرازم  رد یرامیب نیا شرتسگ هب هجوت اب .دسر یم رالد نویلیم اههد هب اه نآ زا یشان هنالاس تاراسخ هک یروط هب ،دنشاب یم نامک
 و  (ه رعرزم 11)   رارف ناتسا ود رد عقاو الآ الزق هعرزم 33 دادعت رد اه یرامیب نیا رطخ روتکاف 22 دادعت ییاسانش هب مادقا هعلاطم نیا رد روشک
  روکذرم عرازم رد یرامیب دییات روظنم هب یلوکلوم تاعلاطم نینچمه و رامیب نایهام زا ییایرتکاب تشک و یریگ هنومن ،(هعرزم 22) ناتسرل ناتسا
 .دراد دوجو عرازم نیا رد (%221) یرامیب ینیلاب مرف زورب و (%23) رطخ لماوع روضح نیب یمیقتسم طابترا هک داد ناشن هلصاح جیاتن .دش مادقا
 11 و  راف ناتسا رد عقاو هعرزم 11 .دیدرگ هعلاطم تحت هعرزم 23 رد روکذم یرامیب دییات بجوم زین عرازم نیا رد اه یرامیب دییات و ییاسانش
     ورکوکوتکال هرب هدورلآ یاه نوناک دراوم هک داد ناشن هعلاطم نیا جیاتن هوالعب .دندوب اه یرامیب نیا ینیلاب مرف هب التبم ناتسرل ناتسا رد هعرزم
     نریا رارشتنا ارب هاررمه هجوت لباق نازیم هب رطخ لماوع روضح رگنایب هعلاطم نیا جیاتن .دشاب یم ییاینیا  وکوکوتپرتسا زا رتشیب بتارم هب هیوراگ
  .دشاب یم  ناتسرل و  راف یاه ناتسا عرازم رد اه یرامیب

 
 ناتسرل ، راف ،رطخ یاهروتکاف ،سیزوکوکوتکال ،سیزوکوکوتپرتسا :یدیلک تاملک

 یناطلس یدهم :الوئسم هدنسیون*
 43261111122 :نفلت .ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،نایزبآ یاه یرامیب و تشادهب هورگ داتسا : ردآ
msoltani@ut.ac.ir  :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 اذغ نیمات عوضوم ،تیعمج نوزفازور دشر اب هزورما     
  یاررهزاین نیرررتمهم زا یررکی ناوررنع هررب ییاذررغ تررینما و
  یروررپ یزبآ تعنص هب هجوت ورنیا زا .دشاب یم هرمزور
    یدرج هرجوت درورم ییاذغ زاین نیا زا یشخب نیمات یارب
 یناویح نیئتورپ نیمات شهاک .تسا هتفرگ رارق اهروشک
   ارب یروررپ یزبآ ات هدش بجوم یدایص و دیص قیرط زا
     رد مکاررت شیازرفا و ترشک رریز ح طرس شیازفا هب هاگن
   یریگراررکب تررسا یهیدررب و درربای هعررسوت حطررس دررحاو
     یزربآ هعرسوت ارب هاررمه مکارتم قوف و مکارتم یاهشور
     لئاررسم زا یررشان تالکررشم شیازررفا بررجوم یرورررپ
  هررب عررقوم هررب هررجوت .دوررش یررم ارره یراررمیب و یتررشادهب
     هعرسوت نیمرضت برجوم یرلرتنک و یریگ شیپ یاهشور
   رورشک رد رریخا ههد ود یط .دوش یم تعنص نیا رادیاپ
     هدورب رادرورخرب یبورخ درشر زا یرورپ یزبآ تعنص ام
   تالکرشم و اره    یرارمیب یرخرب زوررب هنافرساتم اما .تسا
    هدریدرگ تعنرص نریا رب یتاراسخ زورب بجوم یتشادهب
  ررریظن ارره    یراررمیب یررخرب زورررب اتررسار نرریا رد .تررسا
  زورررب بررجوم سیزوررکوکوتکال و سیزوکوکوتپرتررسا
     هدریدرگ رورشک یالآ الزرق تعنرص هب یناوارف تاراسخ
  سیزورکوکوتکال و سیزوکوکوتپرتسا اه یرامیب .تسا
 221   یالارب یاهزیارس) یراورپ هلحرم یرامیب اتدمع هک
  تارارسخ زورب ببس دنناوت یم ،دنور یم رامش هب (مرگ
 یئاجنآ زا و دنوش روشک یالآ الزق عرازم رد هجوت لباق
      یرم نارسنا هرب الارقتنا لرباق ز رین اه یرامیب نیا لماوع هک
 دشاب تیمها زئاح دناوتیم اهنآ تشادهب عوضوم دنشاب
    هریور یرب فررصم لیلد هب رگید فرط زا .(3،6،4،3،1)
   یرریوراد تررمواقم هررنماد ارره  کرریتویب یررتنآ و اررهوراد
    و ناگدرننک فررصم تمالرس دناوت یم و هتفای شرتسگ
     رد ددرعتم یارهروتکاف .دزادرنا ررطخ هب ار تسیز طیحم
 یالآ الزررق عرازررم رد ارره یراررمیب نرریا شرتررسگ و زورررب

  یارهروتکاف هتسد هس هب یلک روطب هک دنراد شقن روشک
 .دنوش یم یدنب هتسد از یرامیب لماع و ینابزیم ،یطیحم
  و یرارمیب لماع ییایرتکاب یاه هیوس عونت هب هجوت اب اذل
    ناربزیم هرنوگ ندورب  اسح یفرط زا و نآ عونتم نزاخم
    المارک ار یرارمیب هعرسوت و زورب هنیمز الآ الزق هنوگ نیا
     زرین یرطیحم لرماوع شرقن اب طابترا رد .دیامن یم مهارف
    یرفیک یارهروتکاف شرقن رگنایب هک هدش ماجنا یتاعلاطم
      دیدرشت رد نژیرسکا شهارک و الارب تراررح هجرد ،بآ
 .(Soltani et al., 2005, 2007, 2009  ) ترسا یرارمیب
  و هدوررلآ یارره   نوناررک تخانررش هررک یئاررجنآ زا اذررل
      تامادرقا درنور هرب ینایارش کرمک زاسرطخ یاهروتکاف
 نمض رضاح هعلاطم رد ،دیامن یم یرامیب زا یریگ شیپ
   نریا رد یرارمیب صیخشت و یرامیب یاه نوناک ییاسانش
 نییعت و زاسرطخ یاهروتکاف ییاسانش هب تبسن اه نوناک
 و ناتسرل) روشک دیلوترپ ناتسا ود رد اهنآ یبسن یناوارف
 .تسا هدیدرگ مادقا ( راف

 
   راک شور و داوم
 هعلاطم تحت عرازم باختنا -1
  یگنهارمه  اسا رب و هژورپ تامدخ حرش هب هجوت اب     
  تالیررش ناریدررم و ناررسانشراک اررب یتروررشم تاررسلج و
 ر اررن رررظن  اررسارب زررین و ناتررسرل و  راررف یارره ناتررسا
  ییاره    هارگراک نیریعت و ییارسانش هب تبسن هژورپ یتالیش
     اری و هترشاد تارفلت زوررب هقباس هتشذگ یاه الاس یط هک
       راررق هدرننک دعترسم مرهم یارهروتکاف یرخرب ضرعم رد
   ناترسا رد هارگراک 11   دادرعت سپرس .دیدرگ مادقا دنراد
      درورم و بارختنا ناترسرل ناترسا رد هارگراک 22 و  راف
   ررطخ یارهروتکاف ییاسانش  روظنم هب یهاگراک یسرزاب
   ترشک و یرریگ   هرنومن تاریلمع ماجنا زین و یرامیب زورب
       ناترسبات یرط روکذرم تاریلمع .درنتفرگ راررق ییایرتکاب
 خیراررت ،ماررن .تررفرگ ماررجنا 1331 ناتررسبات ترریاغل 2331
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 10     ...سیزوکوکوتپرتسا عویش رطخ لماوع هعلاطم

 

-    هارگراک کری رره زا یهارگراک یسرزاب و یریگ هنومن
  .دیدرگ تبث زین هعلاطم دروم یاه
 
   ییاااسا ش و یهاااگراک یااسرزاب تااایلمع -2
  رطخ یاهروتکاف
  دریدرگ شالت اه یرامیب نیا یژولویمدیپا هب هجوت اب     
      زا کرری رره یارررب ررطخ یارهروتکاف روررضح درصرد ارت
    نیریعت قریقد یرسرزاب ماجنا اب هعلاطم تحت یاه هاگراک
    زارسرطخ هدرمع روتکارف 22    دادرعت رورظنم نیدرب .ددرگ
     مدرع اری رورضح تیعرضو یهاگراک یسرزاب رد و نییعت
   لمارش ارهروتکاف  نریا .دیدرگ تبث اه روتکاف نیا روضح
 یاررمد دوررجو ،  بآ عربنم ناوررنع هرب هررناخدور زا  هدافترسا
 6  یالارب) یفاک نژیسکا مدع ،دارگیتناس هجرد 11 یالاب
 ،    ترسدالاب رد یهارم هارگراک دورجو ،(رتیل رد مرگ یلیم
   رد یزروارشک تریلاعف دوجو ،تسدالاب رد اتسور دوجو
 مدررع ، تررسدالاب رد یتعنررص ترریلاعف دوررجو ،تررسدالاب
 ، ترسدالاب رد و هاگراک رد دارفا ددرت و تسیروت الرتنک
    وررخ و دورو یترشادهب الرتنک مدع ،مزال هنیطنرق مدع
   نارونارج دورجو  ،هارگراک هب یهام هچب و هدز مشچ مخت
   لیارسو ددررت یتشادهب الرتنک مدع ،هاگراک رد مرگنوخ
 نفد و تافلت یتشادهب یروآ عمج مدع ،هاگراک هب هیلقن
   یریگرارکب مدرع ، نویرسانیسک او مدرع  ،هارگراک رد اهنآ
   تریاعر مدرع  ،هارگراکرد   هدررک لیرصحت و رهام لنسرپ
  دورجو ،  هارگراک لنرسرپ طسوت یدرف تشادهب و تفاظن
     ینیلارب مرئالع ارب ناریهام هدهاشم ،اهرختسا رد الاب مکارت
   ،هارگراکرد تارفلت و  (ترکاراتاک   ،ندرش هایرس ،یروک)
 یتشادهب یرادهگن مدع و ماخ و هزات یاهاذغ زا هدافتسا
 ها رگ راک رد از نرجل یاهرختسا دوجو و هاگراک رد اهنآ
   رد ارهروتکاف نریا زا کی ره شقن هعلاطم نیا رد .دندوب
 هدش هتفرگ رظن رد یواسم روطب اه یرامیب دیدشت و زورب
 .تسا

 کیژولویبورکیم تاعلاطم -3
 ییایرتکاب تشک و یریگ هنومن -1-3
   ادرتبا ،هرعلاطم  ترحت عرازم رد یرامیب دییات روظنم هب     
    ،یملارتفوزگا ،یرورک لمارش ینیلاب میالع یاراد نایهام
   درنک یانرش و مکش مروت ،یتسوپ یاه مخز و ندش هایس
  هررعرزم ررره زا یهاررم 21   لقادررح دادررعت هررب و باررختنا
  زا سررپ و لیرتررسا طیارررش رد سپررس .درریدرگ تررشادرب
       زورلژ طیرحم یور ارهنآ یمادرق هریلک زا ،ییارشگ دبلاک
   ترشک یاره  تریلپ و دش ماجنا ییایرتکاب تشک رادنوخ
 تعاررس 26   تدررم هررب دارگیتناررس هررجرد 12 یاررمد رد
  هرتفای دشر یاه ینلک زا ،دعب هلحرم رد .دندش یرادهگن
   ورلخ زا نانیمطا زا سپ و هیهت مرگ یزیمآ گنر ادتبا
      مررگ) یزریمآ گرنر عورن و یژورلوفروم نییعت و هنگرپ
  سپرس .د    رمآ لرمعب هریوناث ژارساپ ( تبثم مرگ ای و یفنم
      یونارث ژارساپ رد زیلورمه عورن نیریعت و زالاتاک شیامزآ
     هدرش ادرج یرتکارب یاره هیوس زا کی ره زا و صخشم
  رد اررت درریدرگ هرریهت (-ºC22 ) دررمجنم هررنومن 3 دادررعت
 اررب هررنوگ حطررس رد اررهنآ ییاررسانش یارررب یدررعب لررحارم
  راررق هدافتسا دروم PCR یلوکلوم یاه شور زا هدافتسا
 دنریگ
 PCR  یلوکلوم تاعلاطم -2-3
  زا کری ره عرازم رد یرامیب صیخشت دییأت روظنم هب     
   یرسکوک عورن زا   هدرش یزارس ادج ییایرتکاب یاه هیوس
  یباریزرا دروم PCR شور هب ،یفنم زالاتاک و تبثم مرگ
    رریز حررش هرب PCR    شیارمزآ مارجنا یاررب .تفرگ رارق
 .دیدرگ مادقا

 
 DNA جارختسا -فلا
     DNA ارسا ررب ،هرتفای درشر ییاریرتکاب یاه هیادج       
    Biospin Bacteria Genomic ترریک لمعلاروتررسد

DNA Extraction  (Bioflux نپاژ) و  ارختسا DNA 
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 یدعب تاعلاطم یارب cc 1/1 یاه بویت رد هدمآ تسدب 
 DNA  ارختسا زا سپ .دش یرادهگن  -ºC22 یامد رد
 و ت  ررّییمک هررعلاطم هررب تبررسن ییارریرتکاب یارره هرریادج زا
   الژ یور زرورفورتکلا مارجنا اب DNA یاه هنومن تیفیک
 .دش مادقا رتموتوفورتکپسا و %1 زراگآ
 

  یااه  هایادج   ییااسا ش یاراب PCR شیامزآ -ب
 ییای یا سوکوکوتپرتسا و هیوراگ سوکوکوتکال
 و   هریوراگ  ورکوکوتکال  یاره هیادج ییاسانش یارب     
  هیرصوت  یاره شور زا  بریترت هب ییاینیا  وکوکوتپرتسا
 .Soltani et al  و  Zlotkin et al.1998 طرسوت  هدرش

  ررمیارپ  ترفج ود    زا رارک نریا یاررب .دش هدافتسا 2005
 نرریا .درریدرگ هدافتررسا 1   الودررج رد هدررش هداد ناررشن
   ورکوکوتکال  یرتکارب 16S rRNA نژ هیحان اهرمیارپ
  یررم ییاررسانش ار ییاررینیا  وکوکوتپرتررسا و هرریوراگ
 PCR  شنرکاو ما     رجنا یاررب هدافترسا درورم داورم .دنیامن

 کررت میزررنآ X21 PCR ، U 1/1 رفاررب µl1/2  لماررش
  ارهرمیارپ  زا کریره زا Dream Taq،  µl 1.2  زاررمیلپ
(30 pmol)، µl2 طورلخم زا  dNTP (0.2mM) 221 و 
  مرجح ندناسر یارب و هدوب DNA یاه هنومن زا مرگونان
 هررمانرب .درریدرگ هدافتررسا رررطقم بآ زا µl12  هررب ییاررهن

PCR رلکیاررسومرت هاگتررسد زا  هدافتررسا اررب Bio-Rad  

  کری)    هریلوا یزارس هترشرساو  لمارش بیترت هب (اکیرمآ)
  لمارش رود 13  سپرس و (ºC43 رد هقیقد 3 تدم هب رود
 رد هقیقد 1) الاصتا ،(ºC 43 رد هقیقد 1) یزاس هتشرساو

ºC 11 و   هریوراگ  ورکوکوتکال  یرتکارب یارب ºC 14 
  هرقیقد 1/1)  طرسب (ییاینیا  وکوکوتپرتسا یرتکاب یارب
 (ºC 26  رد هرقیقد 21)   ییارهن طرسب سپس و (ºC 26 رد
 .تفرگ ماجنا

 درررصرد 2   زراررگآ الژ زا هدافترررسا اررب PCR  الوررصحم
 گررنر   زا هدافتررسا اررب هلررصاح یاهدررناب و زروررفورتکلا

Biosafe stain (ناملآ)هاگتسد طسوت و یزیمآ گنر 
-XR – plus ، Bio روتارنیمولیا سنارت الژ زاس دنتسم

Rad (USA) دش یرادربسکع.  
 
 جیاتن

 زاس رطخ یاهروتکاف-1
  رد ناترسا ود رد رطخ یاهروتکاف یبسن یناوارف جیاتن     
      رورضح یبرسن یرناوارف .ترسا هدرش هداد ناشن 1 الودج
      ناترسرل ناترسا رد هرعلاطم درورم ررطخ روتکاف 11 دادعت
    نریا ارهنآ روتکارف 3   درورم رد و ترسا هدوب %21 زا شیب
 هوالررعب .(2 الودررج) .ت ررسا هدوررب %23  زا شیررب نازرریم
 و  "   مارخ یاذرغ زا هدافترسا " روتکاف یارب یبسن یناوارف
 .دوب %3 و %4 بیترت هب "الاب مکارت"یاهروتکاف یارب زین
      هرب طوربرم یبرسن یرناوارف زرین  راف ناتسا  وصخ رد
   نریا هرکیلاح رد تسا هدوب ≥%21 رطخ روتکاف 41 دادعت
  و مارخ یا  ذرغ زا هدافترسا"  ررطخ یاهروتکاف یارب نازیم
  .دورب %21 و %1   بریترت هرب "   الارب مکاررت دورجو" و "رت
  رد ررطخ روتکاف 3 هب طوبرم روضح یبسن ینوارف هوالعب
   زا هرک ترسا هدوب %23 زا شیب ناتسا ود ره یاه هاگراک
 یالاب یامد دوجو رطخ یاهروتکاف هب ناوت یم نایم نیا

ºC11، رد و هاررگراک رد دارررفا و تررسیروت الرررتنک مدررع 
   دورو یترشادهب الررتنک مدع ،مزال هیطنرق مدع ،تسدالاب
   نارونارج دورجو ،  یهارم هرچب و هدز مشچ مخت  ورخ و
 مدرررع ،هارررگراک رد هررربرگ و گرررس درررننام مرگنورررخ
 و رهاررم لنررسرپ یریگراررکب دوررجو مدررع ،نویررسانیسکاو
      یدررف ترشادهب و ترفاظن تریاعر مدرع ،هدرک لیصحت
 ینیل   ارب مرئالع ارب نایهام هدهاشم و هاگراک لنسرپ طسوت
 .دومن هراشا تکاراناک و ندش هایس ،یروک دننام

   ییایرتکاب تشک-2
  ناترسرل  ناترسا رد   ییاریرتکاب ترشک زا لصاح جیاتن     
   دادرعت رد یرریگ هنومن دروم هاگراک 22 زا هک داد ناشن
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 30     ...سیزوکوکوتپرتسا عویش رطخ لماوع هعلاطم

 

 مرررگ یررسکوک یارره هیوررس هاررگراک (%21 یررناوارف) 21
 لیساب یاه هیوس (%1/4 یناوارف) هاگراک کی رد ،تبثم
 هیوس ود ره (%1/4 یناوارف) هاگراک کی رد ،یفنم مرگ
  ود رد ، یرفنم مرگ لیساب و یفنم مرگ لیسابوکوک یاه
     یرسوکوک یاره هیورس ود رره (%32/3 یناوارف) هاگراک
      رد و یزارسادج یرفنم مررگ لیرسابوکوک و تربثم مرگ
    ییاریرتکاب ترشک هرجیتن (%2/62 یناوارف) هاگراک شش
  یاررب روکذم ییایرتکاب یاه هیوس .(2 الودج) دوب یفنم
  هررس رد ،یررفنم زالاررتاک طررقف (26/26) هاررگراک هدزناررش
  رررظن زا هوالررعب .دررندوب زالاررتاک طررقف (%1/31) هاررگراک
 (%3/13 ) هارگراک تفه رد اه هیوس نیا زیلومه تیصاخ
  عورن زا طقف (%62/26) هاگراک هدفه ،(β)اتب عون زا طقف
 اماگ و اتب عون ود ره (%13/13) هاگراک تفه و (γ)اماگ
 .(3 الودج) دش هدهاشم
  رد هرعلاطم دروم هاگراک 11 دادعت زا  راف ناتسا رد     
   ،تربثم مررگ یسکوک یاه هیوس طقف  (%21) هاگراک هن
   ود رد تربثم مررگ لیسابوکوک  (%1/1) هاگراک کی رد
 هاررگراک کرری رد ،یررفنم مرررگ لیررساب (%3/31) هاررگراک
  مررگ لیساب و تبثم مرگ یسوکوک هیوس ود ره (1/1%)
    رد و تربثم مررگ لیرساب (%1/1 ) هارگراک کی رد ،تبثم
    .دورب یرفنم ییاریرتکاب تشک هجیتن (%1/1) هاگراک کی
 (%23) 21 یارررب روکذررم ییارریرتکاب یارره هیوررس هوالررعب
 (%22     ) هارگراک هرس یاررب و یرفنم زالارتاک طقف هاگراک
 (%3/31 ) هارگراک ود رد نینچمه .دوب تبثم زالاتاک طقف
   عورن زا طرقف (%3/31 ) هارگراک تشه رد ،اتب عون زا طقف
 اماگ و اتب عون ود رهزا (%12/12) هاگراک راهچ رد ،اماگ
  .(2 الودج) دش هدهاشم
 
 (PCR) یلوکلوم تاعلاطم جیاتن-3
  یاره  هریادج یور (PCR  ) یلورکلوم تارعلاطم جیاتن     
 هب رجنم هدمآ تسدب یفنم زالتاک و تبثم مرگ یسکوک

 و هرررریوراگ  وررررکوکوتکال یارررره هررررنوگ  ییاررررسانش
 سیزوکوکوتپرتسا یلصا لماوع ییاینیا  وکوکوتپرتسا
 الژ یزیمآ گنر هک یروطب .دیدرگ سیزوکوکوتکال و
 نزو اررب یاهدررناب درریلوت PCR الوررصحم زا لررصاح یارره
 (2 لکررش) bp  311و (1 لکررش) bp2211 یلوررکلوم
 دادررعت ناتررسرل ناتررسا رد جیاررتن نرریا  اررسا رررب .دررندومن
 اررب سیزوررکوکوتکال هررب الترربم (%1/13) هاررگراک هدزیررس
 (%3/31) هاررگراک ود و  هرریوراگ  وررکوکوتکال لررماع
   وکوکوتپرترسا  لرماع     ارب سیزوکوکوتپرترسا هرب التربم
    ارب سیزورکوکوتکال هرب التبم یاه هاگراک .دندوب ییاینیا
   ،زردورگیلا ،ارنزا ق طارنم رد هیوراگ  وکوکوتکال لماع
    هرب التربم یاره      هارگراک و داربآ مررخ و رترشلا ،شرک هوان
 رد   ییارینیا  وکوکوتپرترسا لماع اب سیزوکوکوتپرتسا
 یاه هاگراک دروم رد .دنا هدش عقاو دابآ مرخ و انزا قطانم
  هررب التربم (%16/13  ) هارگراک هدزاود دادرعت    رارف ناترسا
 هررب الترربم (%24/12)   هاررگراک هررس و سیزوررکوکوتکال
  یاره    هارگراک ناترسا نریا   رد .درندوب سیزوکوکوتپرترسا
 ،زوریفماک ،تشدورم قطانم رد سیزوکوکوتکال هب التبم
       و ینرسمم و نوخررس همرشچ ،دریب مررخ ،نادیپرس ،دیلقا
 و دیلقا قطانم رد سیزوکوکوتپرتسا هب التبم یاه هاگراک
 .دنتسه عقاو نادیپس

 
 سوکوکوتکال یاه هیادج PCR لوصحم زروفورتکلا -1لکش
 =M ،سراف و ناتسرل یالآ لزق عرازم زا هدمآ تسدب هیوراگ

 تبثم لرت ک =0 ،شیامزآ دروم یاه هیادج =1-4 ،رکرام
 یف م لرت ک =6 ،(GQ8503761 هیوراگ سوکوکوتکال)

 (GQ8503771 ییای یا سوکوکوتپرتسا)
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4 ،لوا هرامش ،مهدزای هرود /یکشزپماد یژولویبورکیم هیرشن    40  39 یپایپ  ،139

 

 
 هیادج =1-4 ،رکرام =M ، سراف و ناتسرل یالآ لزق عرازم زا هدمآ تسدب ییای یا سوکوکوتپرتسا یاه هیادج PCR لوصحم زروفورتکلا -2لکش

 (GQ8503761هیوراگ سوکوکوتکال) یف م لرت ک =6 ،(GQ850377 ییای یا سوکوکوتپرتسا) تبثم لرت ک =0 ،شیامزآ دروم یاه
 

 ییای یا سوکوکوتپرتسا و هیوراگ سوکوکوتکال یاه هیوس ییاسا ش یارب هدش هدافتسا یاهرمیارپ لاصتا یامد ،یلاوت ،هاگیاج -1لودج
 سنرفر (˚C)الاصتا یامد ('3'5) رمیارپ یلاوت هاگیاج

PLG1 
PLG2 

CATAACAATGAGAATCGC 
GCACCCTCGCGGGTTG 56 Zlotkin et al., 1998 

I1 
I2 

GTCGTAACAAGGTAAGCCGTATCG 
CTTACCTTAGCCCCAGTCTAACGAC 45 Soltani et al., 2005 

 
 یریگ هجیتن و ثحب
   سیزورکوکوتکال و سیزوکوکوتپرترسا یاه یرامیب     
  رد هدرش هتخانش ییایرتکاب یاه یرامیب نیرتمهم هلمج زا
   یقطارنم رد هژیورب ،نامک نیگنر یالآ الزق یهام تعنص
       تراررح هرجرد درننام) یرطیحم طیاررش تانارسون زا هک
  .دورش یم بوسحم ،دنرادروخرب الاس مرگ مایا رد (بآ
    یرطیحم لرماوع ییارسانش ه  رب طوربرم تاعلاطم ماجنا اذل
 هدننک نییعت شقن یرامیب دیدشت و زورب رد هدننکدعتسم
   اره یرارمیب نیا یلرتنک و یریگشیپ یاه همانرب ذاختا رد
   زا هرک درهد یم ناشن تاعلاطم نیا زا لصاح جیاتن .دراد
 دروم رد (هعرزم 13) هعلاطم تحت یالآ الزق عرازم لک
    یرناوارف ارب هرعرزم 23 دادعت ، راف و ناتسرل یاه ناتسا
    لررماوع اررب روکذررم یارره  یراررمیب هررب %13/23 یبررسن
  التربم  هریوراگ  وکوکوتکال و ییاینیا  وکوکوتپرتسا
 ییایرتکاب یرامیب دقاف عرازم یبسن یناوارف هوالعب .دندوب
   تارعلاطم نیرنچمه .دمآ تسدب %3/31 ناتسا ود نیا رد
  عرازرم زا یخرب هک داد ناشن یلوکلوم و کیژولویرتکاب
  روررلف دوررجو رررب هوالررع روکذررم یارره ناتررسا یالآ الزررق
  یرسکوک عون زا ییایرتکاب یاه یرامیب هب یعیبطییایرتکاب

   درنمزاین هرک دنتسه التبم یفنم مرگ و تبثم مرگ لیساب و
  ییاریرتکاب هنوگ ییاسانش روظنم هب یدعب تاعلاطم ماجنا
      عرازرم یرخرب رد یرتح .درشاب یرم عرازم نیا رد ریگرد
    مررگ یرسکوک نارمزمه یاه تنوفع زورب هعلاطم تحت
       یرفنم مررگ لیرسابوکوک اری و تربثم مررگ لیساب ،تبثم
  یبرسن یناوارف دادعت ناتسرل ناتسا رد .تسا هتشاد دوجو
  بریترت هب سیزوکوکوتپرتسا و سیزوکوکوتکال هب التبا
 یقطانم رد اتدمع هک دمآ تسدب %3/31 و %13/13 ربارب
    نریا .ترسا هدورب شک هوان ،زردوگیلا ،دابآ مرخ ،انزا زا
 %16/13  ررربارب برریترتب  راررف ناتررسا رد یبررسن یررناوارف
  دورب (سیزوکوکوتپرتسا) %24/12 و (سیزوکوکوتکال)
     ،نادیپرس ،ینرسحم درننام ناترسا زا یفلتخم قطانم رد هک
      ارب .درنا هدرنکارپ ترشدورم و زوریفمارک ،دیلقا ،دیب مرخ
  ترح  ت عرازرم التربا %13/23 یبسن یناوارف جیاتن هب هجوت
    ود نریا یالآ الزرق عرازرم زا یهجوت لباق دادعت ،هعلاطم
  هررعلاطم رد .دنررشاب یررم ارره یراررمیب نرریا ررریگرد ،ناتررسا
 یاهناتسا یارب یهباشم جیاتن (2331) ناراکمه و یناطلس
    ترسدب درمحاریوب و هریولیگهک و یرایتخب و الاحمراهچ
    هررب الترربا رتررشیب یررناوارف لررلع   هررلمج زا .تررسا هدررمآ

1000bp 
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 00     ...سیزوکوکوتپرتسا عویش رطخ لماوع هعلاطم

 

 رد هرریوراگ  وررکوکوتکال لررماع اررب سیزوررکوکوتکال
      وکوکوتپرترسا لرماع ارب سیزوکوکوتپرترسا اب هسیاقم
       ورکوکوتکال نزارخم یالارب عورنت هرب ناوت یم ییاینیا
  درشاب یم مرگ نوخ ناروناج زا یعاونا لماش هک هیوراگ
     درننام) مرگنورخ نارونارج هرک   ییارجنآ زا و دورمن هراشا
   یربآ عبارن   م هرب یرتحار هرب (هدنرپ و دنفسوگ ،واگ ،گس
    یرتحار هرب اذرل ، درنراد یسرتسد عرازم نیا هدافتسا دروم
        .دنورش یرم هدافترسا درورم یربآ عبارنم یگدورلآ بجوم
  هرب مادقا روشک یالآ الزق ناراد هعرزم زا یرایسب هوالعب
  رد مرگنورخ تادوجوم یخرب شرورپ یتح و یرادهگن
  دورخ عوضوم نیا هک دنیامن یم دوخ یهام  عرازم رانک
  زا نیارباررنب .دوررش یررم هرعرزم یگدوررلآ  دیدررشت برجوم
 عونت  هب هجوت اب یریگ شیپ و یتشادهب تیریدم هاگدید
  هرب یدورو بآ ینوفعدض ناکما مدع و یرتکاب نزاخم
 ،یطیحم تالکشم زورب و الاب یاه هنیزه لیالد هب عرازم
  اسا رب ملاس نایهام هچب نویسانیسکاو یاه همانرب ماجنا
    نیررتهب و نیررتمهم هرلمج ز ا صخرشم ینامز یاه همانرب
   ارب الارحرهب .تسا اه یرامیب نیا الرتنک و یریگشیپ هویش
  دررسنوخ راد     هررهم نارونارج جزرج ناریهام هکنیا هب هجوت
 راد  هرررهم ناروناررج دررننام ارره  نآ یررنمیا متررسیس و هدوررب
   هرب هژریو هجوت اذل ،دشاب یمن هتفای هعسوت الماک مرگنوخ
 و راررهم ت ررهج رد هدررننک دعتررسم یاررهروتکاف تخانررش
   الرررتنک و یریگررشیپ هررب اررهنت هررن اررهروتکاف نرریا فذررح
   کرمک روکذرم یاه یرامیب هلمج زا ینوفع یاه یرامیب
     زرین اره نرسکاو ییارارک و دوبهب بجوم هکلب ،دیامن یم
 22  دادررعت یبررسن یررناوارف رررضاح هررعلاطم رد .دوررش یررم
    هرجوت درورم اره یرامیب نیا زورب ی هدننک دعتسم روتکاف
       هرک درهد یرم نارشن هلرصاح جیارتن  و   ترسا هرتفرگ رارق
   هرعلاطم درورم هدننک دعتسم لماوع روضح یبسن یناوارف
   زارسرطخ لرماع 22    دادرعت یاررب ناترسا ود ره عرازم رد
   لرماع یرناوارف هک یلاح رد .تسا هدوب %13/21 زا شیب

   رد .ترسا هدورب %1-4    دودرح رد مارخ یاذرغ زا هدافتسا
 هدررننک د   عتررسم لررماوع یبررسن یررناوارف ناتررسرل ناتررسا
 روتکاف 11 یارب و %26 زا شیب روتکاف 11 یارب زاسرطخ
  هررک تررسیلاح رد نرریا .تررسا هدوررب %23 زا شیررب رررطخ
  ناترسا عرازم رد روتکاف 11 زا شیب روضح یبسن یناوارف
  هدورب %26   زا شیرب روتکارف 21  یاررب و %21  رربارب  راف
 یناوارف ،اه هداد یلک یسررب هب هجوت اب .(1الودج) تسا
    یالآ الزرق عرازرم رد هدرننک دعتسم لماوع روضح یبسن
  الوا هرک دومن یریگ هجیتن هنوگنیا ناوت یم ناتسا ود ره
  عرازرم رد اه یرامیب نیا زورب هدننک دعتسم لماوع دوجو
    یبرسن یرناوارف اریناث ،هدوب هباشم یدودح ات ناتسا ود ره
    درشاب یرم الارب ناتسا ود ره عرازم رد لماوع نیا روضح
    هباررشم ارربیرقت طیارررش دوررجو رگنا   رریب دوررخ نرریا هررک
     ود عرازرم ررب مکارح یرطیحم و ییایفارغج ،کیژولوکا
       هرب ناورت یرم هرلمج نآ زا هرک ترسا هعلاطم تحت ناتسا
 عبنم دننام  الآ الزق شرورپ یارب هدافتسا دروم یبآ عبانم
    ،بآ نژیررسکا ،بآ یاررمد ،هررناخدور ارری همررشچ) بآ
  نارسآ   یرسرتسد و هرقطنم رد ییاقشق و رل تالیا روضح
     ماریا رد هژیورب بآ نیمارت یاررب یشرورپ یاهماد و نانآ
    بآ یارمد عبطارب و اوره یامد شیازفا و قالشق و قالیی
        یرگمه .دورمن هرارشا زییارپ لریاوا ارت رارهب رخاوا مایا رد
 ناتسبات رد عرازم بآ یامد شیازفا هژبوب روکذم لماوع
    یرارمیب لرماع ییاریرتکاب نزاخم روضح یاه یناوارف و
   مزال یاره شزورمآ مدع و نویسانیسکاو مدع ،عرازم رد
   زورررب شیازررفا بررجوم ناراد هررعرزم طررسوت یتررشادهب
        تارعلاطم .دورش یرم ناترسبات و رارهب ماریا رد اره یرامیب

Yanong  نرریا زا یررخرب هررب زررین (2222) ناراررکمه و  
    شیازررفا ،بآ یاررمد شیازررفا دررننام زاررسرطخ لررماوع
  قرلعم داوم شیازفا ،نژیسکا دوبمک ،اه یراکتسد ،مکارت
    هترشاد هرارشا اره  یرارمیب نیا دیدشت رد اهنآ شقن و بآ
 ،تافلت عقوم هب یروآ عمج مدع ناگدربمان هوالعب .تسا
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    رک تابورسر شیازفا و اهرختسا رد اهراز نجل دوجو
      یرارمیب لرماع یارهیرتکاب نزارخم ناورنع هب ار اهرختسا
    یلماورع ،روکذرم یارهروتکاف رب هوالع .دنا هدرک حرطم
     الررتنک مدرع ،ترسدالاب یزروارشک یاه بالضاف دننام
      مدرع ،عرازرم هرب مرگنورخ نارونارج و یناسنا دارفا ددرت
   مرشچ مرخت الاقتنا و لقن عقوم رد هنیطنرق تاررقم الامعا
      عرازرم نیرب لرقن و لرمح هریلقن لیاسو و یهام هچب ،هدز
    دورش یرم اره      یرارمیب نریا هرب ارهنآ التربا شیازفا بجوم
331 ،ناراررکمه و یناطلررس)   رد هژیوررب عوررضوم نرریا .(2
     زا و درنا هدرش عرقاو مره رس تشپ هک ییاه هاگراک دروم
 .تسا تیمها زئاح دنیامن یم هدافتسا رگیدکی یبآ عبانم
  هرلمج زا الاب یبورکیم راب زا تسد نییاپ عرازم بآ اریز
   و سیزوررررررکوکوتکال لررررررماع یارررررره یرتکاررررررب
     و نژیرسکا نادرقف ،بآ قرلعم داورم ،سیزوکوکوتپرتسا
     دارجیا برجوم یرگمه هرک دندوب رادروخرب رتالاب یامد
    .دورش یرم روکذرم یاه یرامیب ببس هجیتن رد و  رتسا
    هرک درهد یرم ناشن هعلاطم نیا جیاتن یلک یدنب عمج رد
   رد هرعلاطم ترحت یاه هاگراک زا یهجوت لباق عرازم الوا
   ارب یاره       یرارمیب هرب التربم  رارف و ناترسرل ناترسا ود ره
  وکوکوتکال لماع اب هژیوب تبثم مرگ یسکوک لماوع
 ،دنتررسه ررریگرد ییاررینیا سیزوکوکوتپرتررسا و هرریوراگ
      نریا دیدرشت زوررب رد یددرعتم هدرننک دعتسم لماوعایناث
 ناکما مدع تلع هب اثلاث ،دنراد شقن عرازم رد اه یرامیب
    زورررب هدررننک دعتررسم لررماوع یماررمت فذررح و الرررتنک
  یرکی  ناورنع هب نویسانیسکاو شور زا هدافتسا ،اه یرامیب
  تیریدرررم الررررتنک و یریگرررشیپ یاررره هار نیررررتمهم زا
    ارسا نریا رب .دوش یم بوسحم عرازم نیا رد یتشادهب
       مظنرم نویرسانیسکاو یاررب یرلمع راکوزارس کری داجیا
      ارب .درشاب یرم دریکا هرجوت دروم روشک یالآ الزق عرازم
 و  هرریوراگ  ورکوکوتکال    هررنوگ ود رره زورررب هرب هرجوت
   زا هدافترسا ،اره  یرارمیب ز وررب رد ییاینیا  وکوکوتپرتسا

  هژیورب   ترسا هیرصوت لباق یتیفر  دنچ و ود یاه نسکاو
 هیهت هقطنم نامه یاه هیوس زا هدافتسا اب هک ییاه نسکاو
  زا ییاریرتکاب یاه هیادج اریز ،(اه نسکاو ونا) دشاب هدش
   اتبرسن ییاسانش هب هجوت اب هتبلا .دنرادروخرب یکیتینژورته
   نریا رد اره    یرارمیب نریا هرب    هدرننک دعترسم لرماوع لماک
 ،ناگدررنهد شرورررپ یهاررگآ حطررس شیازررفا اررب ،قرریقحت
  ناورت یم مزال یاه شزومآ و صصختم یورین زا هدافتسا
 تاررررثا دوررربهب و یریگرررشیپ ،الررررتنک رد یدودرررح ارررت
 .تشادرب یرثوم و یدج یاه ماگ نویسانیسکاو
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Abstract: Strepococcosis and lactococcosis are economically important zoonotic diseases in 
aquaculture industry particularly in farmed rainbow trout. The annual loss due to the disease 
is tens millions USD.  Because of the disease occurrence in farmed rainbow trout in Iran, this 
study was aimed to identify 20 risk factors in 38 trout farm in Fars (16 farms) and Lorestan 
(22 farms) provinces. Infected fish were sampled for the confirmation of the disease 
occurrence by bacteriological and molecular methods. The obtained results showed that there 
was a closed correlation between the presence of the risk factors (90%) and clinical signs 
(100%) of the disease. Also, bacteriological and molecular diagnosis methods, confirmed that 
the disease occurrence in 30 trout farms (15 fish farms in Lorestan and 15 fish farms in Fars) 
were involved in clinical farm of diseases. The results of this study also showed that the 
number of fish farms infected with Lactococcus garvieae was higher than Streptococcus iniae. 
Also, presence of both risk factors and clinical signs of the disease were significant in the 
trout farms of Fars and Lorestan provinces. 
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