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مقايسه دو روش هيستوپاتولوژي و  Multiplex-PCRدر تشخيص
بيماري يرسينيوز ( )Yersinia ruckeriدر تعدادي از مزارع پرورشي
ماهيان قزلآالي كشور
عادل حقيقيخيابانياناصل* ، 1محمدرضا روزبهاني ،2بهرام كاظمي
واژگان كليدي :هيستوپاتولوژي،

چکيده
يرسينيا راکري عامل بيماري دهان قرمز رودهاي

(red mouth disease

)Enteric

آبزيان است که ساالنه موجب خسارات هنگفتي به صنعت آبزيپروري و

3

PCR

 )ERM( -Multiplex-يرسينيوزيس،

قزلآال ،ايران
تاريخ دريافت18/4/00 :

تاريخ پذيرش18/7/05 :

کشاورزي در ايران و جهان ميگردد .تشخيص قطعي ،سريع و اقدام موثر براي
بيماريهايي مانند يرسينيوز که شيوع شان در مراکز پرورش قزلآال بسيار سريع
است ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .هدف از اين تحقيق مقايسه دو روش
تشخيصي هيستوپاتولوژي و

Multiplex- PCR

در تشخيص بيماري يرسينوز يا

در اين مطالعه در آزمايشات مبتني بر
PCR

PCR

،

يرسينيا راکري ،کوکوباسيلي گرم منفي و از باکتريهاي بدون
اسپور خانواده  Enterobacteriaceaeميباشد که اغلب تاژکدار

بيماري دهان قرمز رودهاي ) (ERMدر ماهي قزلآال در ايران است.
DNA

مقدمه

مورد استفاده در هر واکنش

از بافت ماهيهاي قزلآالي مشکوک به بيماري استخراج و محصول

واکنش ،PCRبا استفاده از ژل الکتروفورز روئيت گرديد .در پايش پاتولوژي ،از
بافت ماهيهاي زنده يا در حال مرگ فيکس شده در محلول فرمالين  %01سالين

هستند)03و)04
يکي ازشايعترين و مرگبارترين ،بيمارهاي باکتريائي در مزارع
پرورش ماهي قزلآال (آزاد ماهيان) بيماري يرسينوزيس يا

استفاده شده است .سپس نمونهها در قالبهاي پارافين تثبيت و بوسيله

بيماري دهان قرمز روده اي) (ERMاست .اين بيماري اولين بار

ميکروتومهاي ديجيتال به ضخامت  5-7ميليمتر برش داده شدند .اساليدهاي

در دهه  0851و از يک کارگاه پرورش ماهي قزلآال

آماده شده بوسيله هماتوکسيلين ـ ائوزين رنگآميزي شده و مورد بررسي قرار
گرفتند.

) (Onchorhynchus mikissدر ايداهو امريکا واقع در دره

در اين تحقيق  01نمونه مشکوک که عالئم باليني مشخص از قبيل سپتي سمي

هگرمن گزارش شد(5و7و03و.)04

حاد در بافتهاي داخلي و وخونريزي سطحي در اطراف دهان و مقعد از خود

اين بيماري ممکن است ،موجب سپتي سمي همراه با خونريزي

بروز ميدادند ،با تکنيکهاي ياد شده مورد ازمايش قرار گرفتند که بر طبق نتايج

سطحي و داخلي در ميزبانان حساس خود گردد .از نظر باليني

آزمايشات مولکولي ،در نمونههاي منفي تنها قطعه مربوط به ژن ميزبان به عنوان
کنترل واکنش

PCR

تکثير شده است ،که خود اين مسئله صحت انجام آزمايش

عالئمي چون اگزوفتالمي دو طرفه همراه با خونريزي،

مولکولي را تاييد مينمايد ،در مقابل در نمونههاي مثبت ،تواليهاي ژني ميزبان و

خونريزيهاي چشم و اطراف مقعد ،تورم روده در نتيجه تجمع

همچنين پاتوژن يرسينيا هر دو آمپلي فاي و تکثير شدهاند که بيان کننده تشخيص

مايعات در آن ،سپتي سميهاي عمومي)3و7و03و )04همراه با

در

التهاب ،خونريزي در اندامهايي مثل بادکنک شنا که سياه و تيره

عامل پاتوژن ميباشد .از مجموع  01نمونه مورد آزمايش به روش

PCR

مجموع  0مورد مثبت و  01مورد ،منفي گزارش شد در مقابل در آزمايشات
هيستوپاتولوژي از نمونههاي مذکور  5مورد مثبت و داراي عاليم آسيبشناسي
تيپيک و مشخص بيماري يرسينيوز و  05مورد ،منفي و بدون هيچگونه عاليم
منتسب به بيماري گزارش شد.

شده ،روده متورم و مملو از مايعات چرکي کدر همراه با
خونريزي و بزرگي اندامهاي طحال ،کليه در ماهيان بيمار به
عنوان شاخصههاي باليني و پاتولوژيکي بيماري هستند.

* -0گروه بهداشت و بيماري هاي آبزيان ،دانشکده علوم تخصصي دامپزشکي ،دانشـگاه آزاد اسـالمي ،واحـد علـوم و

تحقيقات ،تهران ،ايرانHaghighi@srbiau.ac.ir
 -0پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي ،تهران ،ايران
 -3دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،مرکز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملکولي ،تهران ،ايران
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صور مختلفي از کاربرد تکنيک  PCRدر تشخيص عامل
باکتريايي مولد بيماري يرسينيوزيس توسط محققين و
دانشمندان بسياري پيشنهاد شده است)0و0و6و7و)00
از سوي ديگر يکي از سودمندترين و رايجترين روشهاي
پايش يرسينيوزيس ،روش آسيبشناسي است )00).ضمن اينکه
اين روش از بهترين روشهاي تشخيصي است که مي توان
نتايج حاصل از آنرا با نتايج تکنيک  PCRمقايسه و انطباق آنها
را مطالعه نمود.
نگاره 0ـ معاينه باليني ماهيان قزلآالي مبتال به عفونت يرسينيوز به همراه

مواد و روش كار

زخم و پتشي روي مخاط زبان

اين تحقيق در بازه زماني مهر ماه  0316لغايت مهر ماه 0317
در تهران ـ ايران صورت پذيرفته است .کليه نمونههاي مورد
بررسي در اين آزمايش از جمعيتهاي ماهيان قزلٱال که عالئم
اوليه بيماري را از خود بروز داده اند از استانهاي مازندران ـ
جاده هراز و گلستان(در قالب نمونههاي برنامه کنترل
بهداشتي) تهيه شده است ،که باهماهنگي سازمان دامپزشکي به
صـورت نمـونـههـاي در کنـار يـخ و يا حمـل و نگهداري
در الکل اتيليک  01درصـد جهـت آزمايشات مولکولي

PCR

و همچنيـن حمـل و نگهـداري در فـرماليـن  01درصـد
سالين جهت آزمايشات هيستوپاتولوژي به آزمايشگاه منتقل

نگاره 3ـ معاينه باليني ماهيان قزلآال ي مبتال به عفونت يرسينيوز به
همراه اگزوفتالميا و خونريزي شديد جلدي

شدهاند.
آزمايشات مبتني بر
 استخراج

PCR

DNA

 DNAمورد استفاده در واکنش  ،PCRاز  0/3انتهايي بافت روده
) (25-50mgماهي هاي مشکوک به بيماري و بر اساس
دستورالعمل کيت

استخراج  DNAکمپاني Roche Company,

) )USAاستخراج شد.
 پرايمر و واكنش

PCR

 بـه منظـور جلـوگيـري از اخـذ نتايـج منفـي نادرست
نگاره 0ـ معاينه باليني ماهيان قزلآالي مبتال به عفونت يرسينيوز به همراه
تيرگي رنگ بدن
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در تکنيک  ،PCRاز دو جفت پرايمر مبتني بر توالي
ژنهاي

 16S rRNAباکتري

 Yersinia ruckeriو
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 Oncorhynchus mykissدر ماهي  18S rRNAدر يک
واکنش  Multiplex PCRکه پيش از اين توسط روزبهاني
و همکاران ارائه شده ،استفاده شد .اطالعات مربوط به

پرايمرهاي انتخابي به

نامهاي (YER3, YER4 & Onmy

) F,Onmy Rو شرايط واکنش  PCRدر جدول شماره
 0آمده است.

جدول 0ـ سکانسينگ پرايمر اختصاصي مربوط به محصول نهايي  PCRدر آزمايشات تشخيصي

هر يک از واکنشهاي ياد شده در حجم نهايي  01مايکرو ليتر و

فيکس شد .سپس نمونهها در قالبهاي پارافين تثبيت و بوسيله

در دستگاه ترموسايکلر  Corbet Researchمورد آزمايش قرار

ميکروتوم ديجيتال به ضخامت  7-5ميليمتر برش داده شدند.

گرفت .متشکل از  /0ميکروگرم از  01 ، DNAپيکومول از

اساليدهاي آماده شده بوسيله هماتوکسيلين ـ ائوزين رنگآميزي

هريک از پرايمرها 0/5 ،ميلي مول  1/05 ، MgCl2ميلي مول از

شده و مورد بررسي قرار گرفتند)00( .

هر يک از  dNTPها تهيه شد .انجام  PCRبا شرايط زيرانجام
گرفت :دناتوراسيون اوليه  84درجه به مدت  0دقيقه و تعداد 31
سيکل متشکل از دناتوراسيون در  84درجه به مدت  3ثانيه،
آنيلينگ به مدت  31ثانيه در  55درجه و اکستنشن در  70درجه
به مدت  31ثانيه و نهايتاً واکنش به مدت  5دقيقه در حرات 70
درجه قرار داده شد8).و)01

در مجموعه آزمايشات ،PCRهر ميکرو تيوب

محتوي DNA

استخراجي از بافت ماهي قزلآالي مشکوک به بيماري و جفت
پرايمرهاي طراحي شده مبتني بر توالي ژنهاي

16S rRNA

باکتري  Yersinia ruckeriو  18S rRNAماهي قزلآال

 الکتروفورز
پس از اتمام واکنش مقدار  01ميکروليتر از محصول

نتايج

Oncorhynchus mykissاست .نگاره شماره  4و  5نشان دهنده
PCR

الکتروفورز محصول  Multiplex PCRروي ژل آگارز %0/5

بوسيله الکتروفورز روي ژل اگارز  %0/5حاوي اتيديوم برومايد

است بطوري که در نمونههاي مثبت باندهاي  bp573و 705bp

و تابش نور  UVبا طول موج  061نانومتربا دستگاه ترانس

به ترتيب مربوط به ژنهاي  16S rRNAباکتري

ايلوميناتور مورد بررسي و مشاهده قرار گرفت (4).در اين

 ruckeriو  18S rRNAماهي قزلآال

مرحله از مارکر وزني  100bp DNAشرکت فرمنتاس و نمونه

و در نمونههاي منفي باند  705bpمربوط به ژن

کنترل مثبت سازمان دامپزشکي (اخذ شده از آزمايشگاه مرکز

ماهي قزلآال Oncorhynchus mykissبه عنوان کنترل واکنش

تشخيص) استفاده شد.

 ،PCRقابل روئيت است .همانطور که مشاهده ميشود در

بررسي هيستو پاتولوژي

نمونههاي منفي تنها قطعه مربوط به ژن ميزبان به عنوان کنترل

جهت هيستو پاتولوژي از روش آمادهسازي استاندارد ،استفاده

واکنش  PCRتکثير شده است ،که خود اين مسئله صحت انجام

گرديد .بطوري که ،بافتهاي هدف از جمله کبد ،کليه ،طحال و

آزمايش مولکولي را تاييد مي نمايد ،در مقابل در نمونههاي

Yersinia

Oncorhynchus mykiss
18S rRNA

روده ماهيهاي زنده يا در حال مرگ ،در محلول فرمالين %01
801
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مثبت ،تواليهاي ژني ميزبان و پاتوژن هر دو آمپلي فاي و تکثير
شدهاند .از مجموع  01نمونه مورد آزمايش به روش  PCRدر
مجموع  0مورد مثبت و  01مورد ،منفي گزارش شد در مقابل
در آزمايشات هيستوپاتولوژي از نمونههاي مذکور  5مورد مثبت
و 05مورد ،منفي گزارش شد(.جدول شماره  )0همانطور که
درا شکال شماره 5و6و 7نشان داده شده است ،خونريزي و
ايجاد کانونهاي نکروتيک و هجوم کلنيهاي باکتريايي در
بافتهاي کبد ،کليه و طحال قابل مشاهده است(.)1
نگاره 6ـ کانونهاي خونريزي و نکروز در بيماري يرسينيوزيس به
همراه کلني باکتريايي در کبد )(H&E, 10x

نگاره  -4الکتروفورز محصول  PCRروي ژل آگارز  . %0/5در
نمونههاي مثبت هر دو باند مربوط به محصول  PCRتکثير شده از ژن
ماهي و ژن پاتوژن در کنار مارکر  100bpقابل رويت است.

نگاره -5الکتروفورز محصول  PCRروي ژل آگارز  . %0/5در نمونههاي
منفي فقط محصول  PCRتکثير شده از ژن ماهي در کنار مارکر
قابل رويت است.

801

100bp

نگاره 7ـ تصوير ضايعات هيستوپاتولوژي از نکروز در توبولهاي
پروکسيمال کليوي در بيماري

يرسينيوز ( (H&E ,40x

نگاره 1ـ کلني باکتريايي در طحال به همراه کانونهاي نکروتيک و تجمع
هموسيدرين به رنگ سبز حنايي متمايل به زرد در بيماري يرسينيوز
((H&E ,10x
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جدول  -0نتايج حاصل از آزمايشات هيستوپاتولوژي وPCR
در صد

نتايج

درصد PCR

مثبت

10%

25%

منفي

90%

75%

جمع

100%

100%

هيستوپاتولوژي

استفاده از پرايمر اختصاصي آن مي توان به تشخيص عامل

تعداد نمونههاي مشکوک

مولد بيماري در نمونههاي مشکوک دست يافت .باکتريها

2 PCR 5
Histopathology
18 PCR 15
Histopathology
20 PCR 20
Histopathology

داراي سکانس ژني  16SrRNAاختصاصي هستند که درتوالي

بحث
نتايج حاصل از اين تحقيق ،نشان دهنده اين مهم است که
عامل يرسينيوز را مي توان در استخر هاي تکثير و پرورش
ماهيان قزلآالي کشور يافت .شدت بروز بيماري به مقاومت
ماهي ،فاکتورهاي استرسزا و محيطي مرتبط با فصل ،تغييرات
دما و  PHاست .افزايش سطح آگاهي در خصوص بهداشت
مراکز پرورشي و قوانين امنيت زيستي ،غربالگري و پايش
جمعيتهاي ماهيان به منظور ايزوالسيون و قرنطينه ماهيان
بيمار و ماهيان با رفتار هاي غير طبيعي نقش به سزايي در
محدود کردن سرعت يرسينيوز در ايران دارد .در حال حاضر
بيماري يرسينيوزيس داراي پراکنش جهاني ميباشد و به عنوان
يک بيماري اندميک در اکثر کشورهاي توليد کننده ماهي
قزلآال پرورشي و ساير ميزبانان طبيعي آن در زيستگاههاي آبي
به شمار ميرود .برابر آمار انجمن ماهي قزلآالي بريتانيا
ارزش ساالنه خسارات حاصل از اين بيماري به صنعت
پرورش قزلآال با احتساب هزينههاي مربوط به تلفات ،کاهش
رشد ،کاهش ضريب تبديل خوراک ،مصرف آنتي بيوتيکها
وتاخير در برداشت ناشي از بروز بيماري ،رقمي حدود%01
کل هزينه هاي توليد اين صنعت مي باشدباتوجه به اهميت
صنعت پرورش آبزيان بخش دام و کشاورزي کشور و از
طرف ديگر به دليل تعدد زيستگاههاي طبيعي و مصنوعي آزاد
ماهيان و ميزبانان ديگر اين بيماري از جمله تاس ماهيان،
تشخيص قطعي بيماري حاصل ازعامل مولد يرسيينيوزيس در
کارگاههاي پرورش قزلآالي کشور از اهميت ويژهاي
برخوردار است.امروزه با تکثير  DNAميکرو ارگانيسم و با

موجودات ديگر مشاهده نميشود ،همچنين هدف و رهيافت
خوبي براي آزمايشات  PCRنيز ميباشد.
در هر دو روش آزمايشگاهي ياد شده ،نمونههاي مثبت از
مصاديق عفونت يرسينيوزيس در کشور مي باشد که مقايسه آنها
در پايش و تشخيص پاتوژن در کشور بسيار مفيد است.
تفاوت در نتايج مثبت کسب شده بيانگر اين است که اگرچه
تکنيک  PCRيکي از سريعترين و حساسترين روشهاي
جايگزين تشخيصي در پايش يرسينيوزيس است اما بعضاً در
تشخيص عوامل بيماريزا در بافتهايي که بداليل مختلف
سلولهاي آنها تجزيه و يا دچار نکروز شديد شدهاند از کار
آمدي کمتري برخوردار است ،لذا روش پاتولوژي يکي از
بهترين روشهاي تشخيصي براي نمونههاي مرضي و
تشخيص عالئم پاتوگونوميک بوده ،و در کنار روشهاي
ملکولي بسيار سودمند ميباشد .هر چند معرفي دو روش
تشخيصي مهم و ارزشمند براي رديابي عامل بيماري يرسينيوز
در کشور با تکنيکهاي هيستوپاتولوژي و ملکولي ،براي اولين
بار ايده مناسب و کاربردي ميباشد ،ولي بررسي حدت عامل
بيماريزا و پاتوژنيسيتي آن به همراه جداسازي باکتري يرسينيا
راکري در مطالعات تکميلي آتي بسيار مثمر ثمر خواهد بود.
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