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 بهروز قره وی

 سید مرتضي حسیني



 : مقدمه

در کارگاههای قزل آالی رنگین که بیماری ، می باشد 5791گزارش های اولیه استرپتوکوکوزیس مربوط به سال 

پس از آن بیماری به صورت انفرادی یا همه گیری از ماهیان آب شیرین و . کمان در ژاپن گزارش شده است

بیماری . انگلیس و نروژ اتفاق افتاده است، سنگاپور، استرالیا، دریایی در بسیاری مناطق از جمله آفریقای جنوبی

از یکی از مراکز تکثیر و پرورش قزل  Streptococcus faecium ن بار با عاملیتاسترپتوکوکوس در ایران برای اولی

 Streptococcusآالی رنگین کمان منطقه هراز در استان مازندران گزارش گردید و بعد از آن بیماری با عاملیت

iniae یجاد کننده آن نیز در استان فارس گزارش گردید و بتدریج نه تنها بروز بیماری بلکه شیوع و تنوع عوامل ا

 . افزایش یافت

 2تا  1/0تخم مرغی یا کروی شکل که قطر آنها ، م مثبتاسترپتوکوکوس جنس بزرگی از ارگانیسم های گر

وارگانوتروف و نیازمند به محیط کم، بی هوازی اختیاری، فاقد اسپور و کاتاالز منفی، بدون تحرک، میکرومتر بوده

تولید نمی  H2Sاما گاز ، یسم تخمیر کننده دارند و تولید الکتوز می کنندمتابول. غذایی غنی جهت رشدهستند

درجه سانتی گراد رشد کرده اما حرارت بهینه  51-21در دمای . معموال به گلبولهای قرمز حمله می کنند. کنند

افت میزبان در ب به صورت تکی یا دوتایی سازمان یافته . وقتی زنده هستنددرجه سانتی گراد است 79برای آنها 

جنس استرپتوکوکوس . (5)شکل  ولی در محیط کشت مایع معموال به صورت زنجیره ای می باشند دیده می شوند

،  Streptococcus agalactiae،Streptococcus parauberis دارای چند گونه شناخته شده اعم از

Streptococcus faecalis ،Streptococcus dysgalactiae  ،Streptococcus equi و Streptococcus ictaluri 

 . دنمی باش

های آلفا همولیتیک  گونه .شوند خون( طبقه بندی میتجزیه های همولیتیک ) ها بر اساس ویژگی استرپتوکوک

های  نمایند. گونه شوند و آگار خون دار را سبزرنگ می های قرمز می موجب اکسیداسیون آهن در گلبول

های قرمز  ای عاری از گلبول شوند بطوریکه ناحیه های قرمز می گی کامل گلبولبتاهمولیتیک موجب از هم گسیخت



هیچ نوع همولیزی تولید ، های گاما همولیتیک در اطراف کلنی باکتری در آگار خون دار دیده خواهد شد. گونه

( Lancefield serotyping) با استفاده از سروتیپ بندی لنسفیلد، ها های بتاهمولیتیک استرپتوکوک گونه .کنند نمی

های خاصی در دیواره سلولی باکتری  شوند. این تقسیم بندی بر اساس حضور وجود کربوهیدارت تقسیم بندی می

ها  مهمترین استرپتوکوک .است  توصیف شده (J و I غیر از) V تا A سروتیپ لنسفیلد یعنی از 20تاکنون  .است

گروه بتا همولیتیک ، های ویریدانس( مونیه و استرپتوکوکاسترپتوکوک پنو)عبارتند از گروه آلفا همولیتیک 

اعتقاد بر این است که بیماریزایی و تلفات حاصله از  .(B های گروه و استرپتوکوک A های گروه استرپتوکوک)

استرپتودی ان ای ، استرپتوکوکوس ناشی از اگزوتوکسین های باکتریایی مانند استرپتوکیناز ) عامل هضم فیبرین (

اگر چه برخی مانند استرپتوکوکوس آگاالکتیه می توانند  .هیالورونیداز و همولیزین است، ( DNAعامل تجزیه  ) آز

، هم سویه آلفا و هم بتا همولیتیک را داشته باشند. با ایجاد روشهای تشخیصی جدید بر پایه خصوصیات ژنوتیپی

واگوکوکوس و کارنوباکتریوم به جنس ، الکتوکوکوس، طبقه بندی جدید ایجاد شده و جنس های انتروکوکوس

 استرپتوکوکوس افزوده شده است.

 میزبان های حساس به استرپتوکوکوس

استرپتوکوکوس در بسیاری از گونه های ماهیان دریایی و ماهیان آب شیرین هم در ماهیان پرورشی و هم ماهیان 

، ماهیان تترا، قزل آالی رنگین کمان، سی بریم، از آن جمله به کفال ماهیان وحشی. وحشی گزارش شده است

، دلفین آب شیرین، کفال راه راه، باس راه راه، منهادن، گربه ماهی دریایی، تیالپیای نیل، سیچلیدهای آفریقایی

 . دلقک ماهی اشاره کرد، خورشید ماهی سبز، مارماهی ژاپنی

 PCRانواع استرپتوکوکوس های شناسایی شده در ایران بر اساس روش 

به ، ل حاضر می توان گفت استرپتوکوکوزیس در تمام استانهایی که در پرورش ماهی قزل آال مطرح هستنددر حا

یکی از جنس های استرپتوکوک آلوده می باشند که از آن جمله می توان به استان چهارمحال بختیاری 

(S.uberis) ،( مازندرانS.agalactiae و S. faecium) ،( گیالنS.uberis ،S.agalactiae و S. dysgalactiae) ،



لرستان به ، (S.dysgalactiaeو S.uberisکرمانشاه به ) ( وS.dysgalactiaeو  S.uberisکهکیلویه و بویر احمد )

(S.dysgalactiae( و استان فارس به )S.uberis و S.iniae .اشاره کرد ) 

 

 

 

 

  

 تصویر باکتری در زیر میکروسکوپ (1شکل)

 در ماهي قزل آال  یب شناسي ناشي از استرپتوکوکوزیسنشانه های ظاهری و آس

با توجه به گونه ماهی این عالئم شامل شنای نامنظم  یا چند نشانه داشته باشند.ماهیان مبتال ممکن است یک 

کدورت ، بیرون زدگی یک یا دوطرفه چشم، تیرگی پوست، بیحالی، از دست دادن تعادل، (چرخشی یا مارپیچی)

دیگر  نقاطیا  و باالی سر، های شکمی و مخرجی پایه باله، صفحه آبششی، داخل یا اطراف چشمها خونریزی، قرنیه

رنگ پریدگی و بزرگ ، خونی طحالبزرگی و پر، اتساع محوطه بطنی، تآب آوردگی شکم و زخم در پوس، بدن

الوه بر اینها ع. پرخونی کلیه و در مواردی بروز خونریزی در سطح کبد و قلب مشاهده می شود، شدن کبد

 . (2شکل) زخمهای خونریزی دهنده نیز در سطح بدن ممکن است مشاهده شود

 

 

 



 

 

 

 

 

 

تیرگي  -cآب اوردگي شکم  -bبیرون زدگي چشم  - a. االی رنگین کمان ( نشانه های بالیني استرپتوکوکوزیس در ماهي قزل2) شکل

 پوست

 همه گیری شناسي استرپتوکوکوس

در خصوص استرپتوکوکوس نشان می دهد که بیماری بیشتر در فصول گرم سال اتفاق می مطالعات انجام گرفته 

استان مازندران در فصل  یبیماری در مزارع پرورش ماهیان قزل آالکه  تحقیقات نشان می دهدافتد بطوریکه 

با افزایش  بیشترین میزان را داشته است و در مازندران بعنوان یک بیماری فصلی محسوب می شود که تابستان

بیماری ، زمستان بدلیل کاهش دماو در فصل ، درجه حرارت آب میزان بروز این بیماری نیز افزایش پیدا می کند

دمای پائین آب را با کاهش این بیماری در مزارع ، نیز همچنین در استان چهار محال بختیاری. گزارش نشده است

 . پرورش ماهیان قزل آال مرتبط دانسته است

 استرپتوکوکوس در میگوهای پرورشي بیماری

عفونت های کشنده مربوط به باکتریهای کوکسی گرم مثبت در سخت پوستان نادر می باشند و تنها گزارش 

( که White muscle diseaseبیماری عضله سفید ). مربوط به میگوی آب شیرین ماکروبراکیوم روزنبرگی است

 Lactococcusتوسط دو گونه مختلف از ، کیوم روزنبرگی می شودباعث خسارات شدیدی در جمعیت های ماکروبرا



بیماریهای باکتریایی . ایجاد می شوند که در خانواده استرپتوکوکاسیه قرار دارند L. garvieaeو  L. lactisبنامهای 

ی در میگوهای پرورشی خیلی معمول می باشد که می تواند باعث کاهش تولید گردد و عموما بوسیله باکتریها

میگوهای پرورشی بوسیله  گزارشی از آلودگی 2007فرصت طلب گرم منفی ویبریوناسه ایجاد می گردند و تا سال 

دو  از 2002سپتامبر سال  دانشگاه تگزاس آمریکا در و همکاران در Hasson. استرپتوکوکوس ها منتشر نشده بود

هیچ  بدونرا که دارای مرگ و میر مزمن  هاییمیگو منجمد شده نمونه آمریکای التین کشورهای مزرعه واقع در

اسکلت دارای بسیاری از میگوهای مرده . برای آزمایش دریافت کرده بودندگونه عالئم بالینی یا ضایعات خارجی 

تخریب شده که از درون به بیرون خورده یا  خارجی توخالی سالمی که بخش زیادی بافت داخلی و ماهیچه دمی

کلنی های شبه استرپتوکوکوس جداسازی ، آزمایشات میکروب شناسی نمونه ها در. بود را نشان می دادند

 APIبر اساس آزمایش سیستم  پس از خالص سازی تجزیه و تحلیل بر روی باکتریهای جداسازی شده. گردیدند

20 Strep  درصدی را با استرپتوکوکوس یوبریس نشان داده است درصورتیکه در  77مشابهتOmnilog system 

بطور قطع هر دو این باکتریها عضوی از جنس . گردیدندشناسایی  بعنوان استرپتوکوکوس پارایوبریس

قبال تشخیص تفریقی این دو گونه باکتری از لحاظ فنوتیپی از هم مشکل بوده و . استرپتوکوکوس هستند

  .تاسترپتوکوکوس پارایوبریس بعنوان استرپتوکوکوس یوبریس نوع دو طبق بندی می شده اس

آزمایش ارزیابی زیستی باکتری های جداسازی شده: برای ارزیابی زیستی باکتریهای جداسازی شده دو گروه 

زمایش اول باکتری مستقیم به میگو تزریق گردید و ای عاری از بیماری صورت گرفت در آآزمایش بر روی میگوه

مایش اول درصد بقاء میگوها در گروهی که در آز. در آزمایش دوم میگوها در آب آلوده به باکتری قرار گرفتند

روز به صفر رسید و مرگ و میر صد درصدی رخ داد در حالی که در گروه  7باکتری تزریق شده بودند پس از 

اما در آزمایش دوم مرگ و میر با کمی تاخیر در روزهای پنجم و ششم شروع و در . درصد بود 20شاهد درصد بقاء 

عامل مرگ و  API 20 Strepدر آزمایش کشت باکتری از میگوهای تلف شده بوسیله  .روز نهم به صد درصد رسید

 . (7 شکل)میر باکتری استرپتوکوکوس یوبریس شناسایی گردید 



 

 

 

 

 

 : میزان تلفات میگوی وانامي پس از تزریق باکتری استرپتوکوکوس3شکل 

 نتیجه گیری:

و چند  S. faecium باکتری انجام شده زل آالی رنگین کمانمولدین ماهی ق بر رویدر مازندران  ی کهدر مطالعات

اما . که قبال وجود استرپتوکوکوس در مازندران گزارش نشده بود را جداسازی کرده اند S. uberis نیزسال بعد 

استرپتوکوکوس یوبریس همانطور که در باال اشاره گردید از اکثر استانهای کشور با فراوانی های مختلف  اکنون

اگرچه در حال حاضر گزراشی از استرپتوکوکوس پارایوبریس در ایران وجود ندارد اما در . سازی گردیده استجدا

جداسازی گردیده و در آزمایشات چالش  PCRاز ماهیان قزل آال با روش  باکتریترکیه این  مثل کشور همسایه

به  .درصدی ایجاد کرده اند 500-70استرپتوکوکوس های جداسازی شده در عرض دوهفته تلفات  نیز بیماریزایی

 وسایل حمل و نقل و، غذا، ماهیان پروراری، بچه ماهی، الرو، نظر می رسد نقل و انتقال تخم های چشم زده

 . باشد ها مولدین و عدم توجه به قرنطینه می تواند مهمترین عامل نقل و انتقال این آلودگی

با توجه به اینکه پرورش ماهی قزل آال دراستخرهای ، ورش میگوال در استخرهای پرآقزل  انپرورش ماهی مورددر 

از آبان تا اسفند طول می کشد و درگیر کردن استخرها در طول سال فرصت خشک پرورش ماه در نیمه دوم سال 

شود و لجن حاصل از پرورش ماهی نیز بر روی لجن حاصل پرورش میگو روی هم یشدن بستر استخر فراهم نم



که درنتیجه تولید سال به سال بدتر . د که وضعیت بستر استخر را برای دوره بعدی خراب می کندانباشته می شو

 . خواهد شد

با توجه به درگیر بودن اغلب مراکز و پرورش ماهیان سرد آبی کشور به انواع گونه های استرپتوکوکی  همچنین

ی شدید بهداشتی از طرف برخی پرورش با وجود مراقبت ها به استخرهای پرورش میگو احتمال انتقال باکتری

وس باکتری استرپتوکوکنشان می دهد که  آزمایشگاهی های بررسی. دهنده گان بصورت ناآگاهانه وجود دارد

که در صورت وقوع  ماه زنده بماند 6بمدت یک ماه و در رسوبات دریایی بمدت  ب دریاآپارایوبریس قادر است در

این ، بعنوان حامل در استخرهای پرورش میگو توسط ماهیان یا انتقال باکتری بیماری در ماهیان پرورشی قزل آال

تا از ددر شروع فصل گرما در جنوب کشور که عمبا فعال شدن باکتری نهفته در رسوبات کف استخر می تواندامر 

با  میگو را شاستخرهای پرور، از اواخر فروردین ماه شروع می شود (منطقه گمیشان)اواسط اسفند ماه و در شمال 

 . کندبروبرو  چالشی جدی
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