دوره  6شماره  ،1پیاپی  ،21بهار 1315

بهداشت مواد غذایی

مطالعه وضعیت ابتال ماهیان قزلآالی رنگینکمان پرورشی به استرپتوکوکوس اینیایی و
الکتوکوکوس گارویه در برخی میادین عرضه ماهی تهران و کرج
علی طاهری میرقائد ،*1مهدی سلطانی ،1زهرا محمودی 1و سیدپژمان حسینی شکرابی

2

 .1گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2گروه شیالت ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول مکاتبات:

Email: mirghaed@ut.ac.ir

(دریافت مقاله 39/12/22 :پذیرش نهایی )39/9/12

چکیده
استرپتوکوکوزیس از بیماریهای مهم و اقتصادی در صنعت آبزی پروری بهویژه برای ماهی قزلآالی رنگینکمان است و ساالنه
خسارات فراوانی را به این صنعت وارد میکند .از سوی دیگر این بیماری یکی از بیماریهای مشترک بین ماهیان و انسان میباشد که
موجب بیماری و تلفات انسانی در بین مصرفکنندگان ماهیان آلوده میشود .در این مطالعه وضعیت آلودگی ماهیان قزلآالی پرورشی
به استرپتوکوکوس اینیایی ( )Streptococcus iniaeو الکتوکوکوس گارویه ( )Lactococcus garvieaeعامل بیماری در پنج میدان عرضه
ماهی مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور نمونههای ماهیان با عالیم ظاهری غیرطبیعی از برخی بازارهای فروش ماهی در
شهرهای تهران و کرج خریداری و آزمونهای میکروبی بر روی آنها انجام گرفت .پس از رنگآمیزی گرم و مشاهده کوکسیهای گرم
مثبت ،گونههای باکتریایی با انجام آزمایشات بیوشیمیایی و  PCRشناسایی شدند .طبق نتایج بهدست آمده ،از مجموع  46ماهی مورد
مطالعه 64 ،مورد ( )%64/26مبتال به این دو باکتری بیماریزا بوده که از این میزان در  )%62/8( 21مورد استرپتوکوکوس اینیایی و در
 )%26/66( 16مورد الکتوکوکوس گارویه جداسازی گردید .بیشترین و کمترین میزان فراوانی ابتال به استرپتوکوکوس اینیایی بهترتیب
در کرج ( )%16/42و کهریزک ( )%0مشاهده شد .بیشترین و کمترین میزان فراوانی ابتال به الکتوکوکوس گارویه نیز بهترتیب مربوط به
کرج و شهریار ( )%7/81و میدان نبی ( )%1/64بود .نتیجه این مطالعه حاکی از میزان باالی آلودگی ماهیان عرضه شده به
استرپتوکوکوزیس و الکتوکوکوزیس میباشد و لذا نیازمند مطالعه بیشتر در این زمینه است.
واژههای کلیدی :استرپتوکوکوس اینیایی ،الکتوکوکوس گارویه ،قزلآالی رنگینکمان،

PCR
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مقدمه
بیماااری اسااورپووزوزوزیی یکاای از بیماااریهااای
خسارتزا بوده و از جنبه بهداشات عماومی در عان ت

طاهری میرقائد و همکاران

در مزارم قزلآالی ایران از شیوم باالیی برخوردار اسات
);Soltani et al., 2005; Soltani et al., 2008
;Haghighi et al., 2010; Erfanmanesh et al., 2012
 )Soltani et al., 2012و نوایج همه این مطال ات بیاانگر

آبزیپروری نیز حائز اهمیت است .این بیمااری یکای از

نقش گونههای اینیایی و گارویه بهعناوان عواما اعالی

مهمترین بیماریهای عفونی در ماهیان آب شیرین ،شور

بروز این بیماری در عن ت قازلآالی زشاور مای باشاد

و لبشور پرورشی می باشد بهطوریزه ایان بیمااری در

( .)Agnew and Barnes, 2007از طارف دیگار ماهیاان

ژاپاان ،اسااورالیا و نااروژ مشااک ساااز بااوده و خسااارت

پرورشی بهعورت خام باه میاادین باازار مااهی عرهاه

اقوصادی قاب توجهی را موجب میشود .از عوام مولاد

میشوند ،لذا احتمال صید و عرضهه ماهیهان مبهتال بهه عوامهل

اسورپووزوزوزیی (الزووزوزوزیی) در آبزیان میتوان به

پاتوژن مشاور ماذزور بسایار باالسات ،چارا زاه ایان

گونااههااای اسااورپووزوزوا اینیااایی ( Streptococcus

بیماری بهعنوان یا

بیمااری ماهیاان پرورشای باا وزن

 ،)iniaeاسااورپووزوزوا پااارااوبریی ،اسااورپووزوزوا

نسبواً بااال (میاانگین وزن  )922-992شاناخوه مایشاود

فکااالیی ،اسااورپووزوزوا آگاالزویااه ،اسااورپووزوزوا

(.)Dodson et al., 1999; Austin and Austin, 2007

دیاایگاالزویااه ،الزووزوزااوا گارویااه و الزووزوزااوا

عالوه بر این از دیادگاه بهداشات ماواد یاذایی ماهیاان

الزواایی ( )Lactococcus garvieaeاشاااره نمااود زااه

عرهه شده به بازار میبایست از بیمااری ماذزور زاامالً

تمامی این باازوری قاادر باه ایاااد عفونات در انساانی

عاری از این قبی عوام بازوریایی باشند ،به ویژه اینزاه

میباشند .از بین گونههاای بازوریاایی ماذزور ،دو گوناه

دوز عفونی این بازوریها در انسان مشخص نیسات ،اماا

اینیایی و گارویه از بیشاورین فراوانای در مازارم ماهیاان

نوایج گزارشات بیانگر این موهوم است زاه عفونات باا

پرورشی برخوردارناد زاه عاالوه بار ایاااد بیمااری در

زمورین ت داد سلول بازوریایی ایااد میشاود ( Dodson

ماهیان ،باعث عفونت در مصرفزنندگان ماهیهای آلوده

 .)et al., 1999; Soltani et al., 2008با توجه باه باروز

میشوند (.)Soltani et al., 2009

بیماااری در ماهیااان پرورشاای و مشاااهده مااوارد عرهااه

اولین گزارشهای انوقاال عفونات از طریاص مصارف

ماهیان با عالیم زوری و سیاه شدن پوست بادن -زاه از

آبزیان به اواخر دهه  32برمیگردد زه افاراد باا مصارف

عالیم موداول بیماری است -به بازارهای مااهیفروشای،

ماهیان مبوال به پااتوژنهاای ماذزور مباوال باه عاوار

احومال عرهه چنین ماهیانی باه باازار وجاود دارد ،لاذا

مو ددی از جمله اسهال و اساوفرا ،،سالولیت ،زاوری و

هدف از این مطال ه ارزیابی میزان احومالی موارد ماهیاان

سپویسمی زشنده شادند );Austin and Austin, 2007

بیمار عرهه شده به برخای بازارهاای عرهاه مااهی در

 .)Dodson et al., 1999با توجه به اینزه ایان بیمااری

شهرهای تهران و زرج میباشد.
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مواد و روش کار
 -نمونهگیری و کشت باکتریایی

برای اناام این مطال ه در فص تابسوان به ت دادی از
بازارهااای فااروش ماااهی در تهااران و زاارج از جملااه
بازارهای قزلقل ه ،میدان نبای ،جااده سااوه ،شاهریار و
بازار زرج مراج ه و بهعورت تصادفی ت اداد  46قط اه
 992گرم خریداری شدند .نمونه ها ترجیحااً از ماهیاانی
انوخاب شدند زه از نظر ظااهری دارای عالیام اباوال باه
بیماری نظیرزدرشادن چشام ،اگزوفواالمی ،سایاه شادن
پوست بدن در مقایساه باا ساایر ماهیاان بودناد .ساپی
نمونه ها در زنار یخ به آزمایشگاه میکروبیولاوژی گاروه
بهداشاات و بیماااریهااای آبزیااان دانشااکده دامپزشااکی
دانشگاه تهران انوقال و بالفاعاله در شارایا اساوری از
بافاات زلیااه (بااهعنااوان بهواارین بافاات باارای تشااخیص
سپوی سمی بازوریایی در ماهیاان) بار روی محایا آگاار
خوندار زشت داده و محایاهاای زشات در  29درجاه
سلساایوا بااهماادت  9روز گرمخانااهگااذاری شاادند .از
پرگنههای رشد یافوه ابودا رنگآمیزی گرم بهعم آماد و
در عورت مشاهده زوزسیهای گرم مثبات ،نسابت باه
اناااام سااایر آزمایشااات بیوشاایمیایی شااام زاتاااالز،
ازسیداز ،اندول ،VP ،احیا نیوارات ،H2S ،ناوم هماولیز،
رشااد در  pHبراباار بااا  9تااا  ،3/9آلکااالین فساافاتاز،
گاالزووز ،دیگلوزاوز ،الزواوز ،اوره ،آرژناین ،آرابیناوز،
اینوزیوول ،مانیوول و سوربیوول اقدام شاد )Austin and

 .)Austin, 2007برای تأیید تشاخیص از زشات ثاانوی
پرگنههای بازوریایی برای زارهای مولکولی اسوفاده شد.
 -استخراج

DNA
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برای اسوخراج  DNAاز ایزوله های بازوریایی ،از زیت
Biospin Bacteria Genomic DNA Extraction
( ،Biofluxژاپن) اسوفاده شد .برای این زار ابوادا 9×123

ساالول از بااازوری در  122 µlبااافر  ELبااهعااورت
سوسپانسیون در آمده و بهمدت  62دقیقاه در دماای 93
درجه سلسیوا انکوباسایون گردیاد .ساپی باهترتیاب
مقاادار  122میکرولیواار از بااافر  RSو  12میکرولیواار از
محلول  PKاهافه و پی از مخلوط نمودن ،بهمادت 19
دقیقه در دمای  94درجه سلسیوا گرمخانهگذاری شاد.
در ادامه مقدار  222میکرولیور بافر  GAاهافه و پای از
مخلوط زاردن محوویاات تیاوب ،عما ساانوریفیوژ باا
شدت  12222×gبه مدت  1دقیقاه در دماای  9درجاه
سلساایوا اناااام و فاااز رویاای بااه تیااوبهااای 1/9
میلیلیوری انوقال داده شاد .مقادار  622میکرولیوار باافر
 BAبه تیوب اهافه و پی از مخلاوط زاردن باه ساوون
جداسازی منوق و بهمدت  1دقیقه با شدت 12222 ×g
در دمای  9درجه سلسیوا سانوریفیوژ شد .ماای جما
شده در تیوب دور ریخوه شد و  922میکرولیوار باافر G

به سوون فیلوردار اهافه و تحت شرایا فوق ساانوریفیوژ
و مادداً مای جم شده در تیاوب دور ریخواه شاد .در
ادامه  922میکرولیوار باافر شسوشاو باه ساوون فیلواردار
اهااافه و بااه ماادت  1دقیقااه بااا شاادت 12222 ×g
سانوریفیوژ عورت گرفت و مای جم شاده در تیاوب
دور ریخوه شد .ایان مرحلاه  2باار تکارار و ب اد از آن
فیلورهای سووندار به تیوبهای اسوری  1/9میکرولیوری
منوق و  122میکرولیوار شسوشاو باافر باه ساوونهاای
فیلوااردار اهااافه و بااهماادت  1دقیقااه در دمااای اتاااق
انکوباسیون شد .در نهایت عم ساانوریفیوژ باا شادت
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 12222×gبهمدت  1دقیقه اناام و ساوونهاای فیلواردار

نهایی به  29 µlتوساا آب مقطار اساوفاده شاد .برناماه

دور ریخوه شد و بافر حاوی  DNAجم شده در تیوب

 PCRبااا اسااوفاده از دسااوگاه ترموسااایکلر (،Bio-Rad

جهت مطال ات ب دی در دمای  -22درجاه سلسایوا

آمریکا) به ترتیاب شاام واسرشاتساازی اولیاه (یا

نگهداری شد .زیفیت نمونههاای  DNAباا الکوروفاورز

مرحله بهمدت  9دقیقه در  )36 °Cو ساپی  99چرخاه

روی ژل آگارز  %1بررسی شد.

شام واسرشاتساازی (باهمادت  1دقیقاه در ،)36 °C

آزماااایش  PCRبااارای شناساااایی ایزولاااههاااای

اتصااال (بااهماادت  1دقیقااه در  94 °Cباارای بااازوری

الزووزوزوا گارویاه و اساورپووزوزوا اینیاایی بارای

الزووزوزااوا گارویااه و  69 °Cباارای اسااورپووزوزوا

شناسایی ایزولههای الزووزوزوا گارویاه از دو جفات

اینیایی) بسا (باهمادت  1/9دقیقاه در  )32 °Cو بساا

پرایمر (جدول  )1اساوفاده شاد ;Zlotkin et al., 1998

نهااایی (بااهماادت  12دقیقااه در  )32 °Cاناااام گرفاات

 .)Soltani et al., 2005مقادیر مورد اسوفاده برای انااام

(جدول  .)1محصاول  PCRباا اساوفاده از ژل آگاارز 2

وازااااانش  PCRشاااااام  2/9 µlباااااافر PCR 12X

درعد الکوروفورز گردید و باندهای حاعله با اسوفاده از

( ،Fermentasلیووانی) 1/9 U ،آنزیم پلایماراز Dream

 )GeneDirex, USA( Novel Juiceرناگآمیازی و باا

از پرایمرهااا بااه

اسوفاده از دسوگاه مسوندساز ژل ترانیایلومیناتور – XR

میاااازان  92پیکومااااول ،مخلااااوط )0.2mM( dNTP

 ،Bio-Rad( plusآمریکا) عکیبارداری شاد .از ماارزر

( ،Fermentasلیوااوانی) ،بااه میاازان  9 µlو از هریاا

 ،Fermentas) 92 bpلیوااوانی) بااهعنااوان مااارزر وزناای

 ،Fermentas( Taqلیوااوانی) ،هریاا

نمونههای  DNAبهمیازان  100نهانوگرم و رسهاندن حجهم

اساااااوفاده شاااااد (2008

al.,

et

.)Soltani

جدول ( -)1جایگاه ،توالی ،دمای اتصال پرایمرهای اسوفاده شده برای شناسایی سویههای الزووزوزوا گارویه و اسورپووزوزوا اینیایی
سویه باکتریایی

الزووزوزوا گارویه
اسورپووزوزوا اینیایی

توالی پرایمر (')5'3

نام ژن

نام پرایمر

اندازه محصول
(جفت باز)

CATAACAATGAGAATCGC
GCACCCTCGCGGGTTG

16SrRNA

PLG1
PLG2

1122

Zlotkin et al, 1998

GTCGTAACAAGGTAAGCCGTATCG
CTTACCTTAGCCCCAGTCTAACGAC

16SrRNA

I1
I2

919

Soltani et al., 2005

یافوهها
نوایج زشت بازوریایی از ت داد  94نمونه ماهی گردید
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زه در جدول ( )2آمده است.
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جدول ( -)2نوایج آزمایشهای بیوشیمیایی مربوط به ایزولههای جداسازی شده
از ماهیان قزلآالی پرورشی
مشخصه

الکتوکوکوس گارویه

استرپتوکوکوس اینیایی

زوزسی تخممریی

زوزسی

گرم

+

+

زاتاالز

-

-

ازسیداز

-

-

اندول

-

-

VP

+

-

احیای نیورات

-

-

H2S

-

-

شک بازوری

نوم همولیز

Α

رشد در 19-62 °C

+

+

رشد در 3/9-9 pH

+

+

رشد در  %4/9نم

+

-

آلکالین فسفاتاز

-

+

گاالزووز

+

-

دی گلوزز

+

+

سوربیوول

+

-

الزووز

+

-

اوره

-

-

آرژنین

+

+

آرابیووز

-

-

اینوزیوول

-

-

موغیر

+

مانینول

الکوروفااورز محصااول  PCRروی ژل آگااارز  2درعااد

اساات .فراواناای نساابی مااوارد مثباات در میااادین زاارج،

بیانگر قط ه ژن تکثیر شهده  16S rRNAالزووزوزاوا

شهریار ،میدان نبی تهران ،میدان قزلقل ه تهران و میادان

گارویه با اندازه باند  1100 bpو قط اه ژن تکثیار شاده

بهترتیاب  12/39 ،6/46 ،3/93 ،29/69و 3/61

زهریز

با وزن مولکولی bp

درعد بود .به عالوه فراوانی نسبی موارد مثبت مباوال باه

 919میباشد (بهترتیب شاک  1و  .)2نواایج حاعا از

گونه اینیایی در میادین مذزور باهترتیاب ،4/29 ،19/42

موارد تأیید گونههای اینیاایی و گارویاه تأییاد شاده باا

 3 /61 ،9/12و برای گوناه گارویاه ،1/94 ،9/12 ،3/61

در جاادول ( )9آمااده

 9/12و  3/61درعد بود .همچنین از ز ت داد  94مورد

 16s rRNAاسورپووزوزوا اینیایی

روش  PCRدر میااادین مخولاا
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ماهی مبوال ت اداد  )%92/6( 21ماورد باه اینیاایی و 19

( )%29/69مورد به گارویه آلوده بودند (جدول )9

1100bp

شک ( -)1ژل آگارز  %2مربوط به  PCRحاع از  DNAایزولههای الزووزوزوا گارویه؛  :Mمارزر  :1-6 ،92 bpایزولههای مورد

آزمایش؛  :9زنورل مثبت (الزووزوزوا گارویه )Accession No. GQ850376؛  :4زنورل منفی (اسورپووزوزوا اینیاایی

Accession

)No. GQ850377

شک ( -)2ژل آگارز  %2مربوط به  PCRحاع از  DNAبرخی ایزوله های اسورپوو زوزوا اینیایی بدست آمده:M ،
مارزر  :2-3 ،92bpایزوله های مورد آزمایش :1 ،زنورل مثبت (اسورپووزوزوا اینیایی )Accession No. GQ850377؛ :12
زنورل منفی (الزووزوزوا گارویه .)Accession No. GQ850376

جدول ( -)9درعد فراوانی نسبی موارد مثبت ماهیان مبوال به گونههای اسورپووزوزوا اینیایی و الزووزوزوا
گارویه در میادین عرهه ماهی
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محل نمونهگیری

فراوانی نسبی ()%

استرپتوکوکوس اینیایی

الکتوکوکوس گارویه

کل

زرج

19/42

3/61

29/69

شهریار

4/29

9/12

3/93

میدان نبی

9/12

1/94

6/46

قزل قل ه

3/61

9/12

12/39

2

3/61

3/61

92/6

29/69

94/29

زهریز
جم

بحث و نتیجهگیری

جلوگیری از عرهه ماهیان مرهی باه بازارهاای فاروش

افااازایش روزافااازون جم یا ات جهاااانی موجاااب

امری هروری است .با توجاه باه گساورش وسای ایان

نگرانیهای زیادی برای تأمین مواد یاذایی باا زمیات و

بیماری در مزارم قزلآالی زشور طی سالهای گذشوه و

زیفیت الزم شده است .بهویژه تأمین مواد یذایی سالم و

از طرفی با توجه به اینکه این بیماری عمادتاً در ماهیاان

عاری از مواد شیمیایی و عوام بیمااریزا ماورد توجاه

پرورشی قاب عرهه به بازار ظاهر میشود و بسایاری از

ملتها و دولتها قرار گرفوه است .عواما بیمااریزای

ماهیان بیمار دچار فرم مزمن بیماری شده بهطوریزه تاا

ویروسی ،بازوریایی و قارچی مو ددی از طریص مصارف

زمان عید و عرهه به بازار زنده میمانناد .لاذا هماواره

یذاهای آلوده ،به انسان انوقال پیدا میزنند (Dodson et

احومال عرهه برخی ماهیاان مرهای باه باازار مصارف

al., 1999; Aoki et al., 2000; Austin and Austin,
 .)2007در عن ت آبازیپاروری نیاز برخای از عواما

وجاود دارد (Soltani et al., 2005; Soltani et al.,

بیماریزا قاب انوقاال باه انساان باوده زاه از آن جملاه

2008; Haghighi et al., 2010; Erfanmanesh et al.,
 .)2012بهعالوه از آنجاییزاه منااب عواما بازوریاایی

عوامااا مولاااد بیمااااریهاااای اساااورپووزوزوزیی و

مساابب ایاان بیماااری مو اادد بااوده و شااام جااانواران

الزووزوزوزیی است .از زمان اولین موارد گزارشهاای

خونگرم و ماهیاان مایباشاند ( ;Agnew et al., 2007

بروز این بیماری در انسان ،تاا باه اماروز گازارشهاای

 ،)Austin and Austin, 2007لاذا هماواره مزرعاهداران

دیگری در شرق آسیا مکووب شده است زه از آن جمله

ماهی قزلآالی زشور در م ار

ایان بیمااری هساوند

بروز بیماری در مصرفزنندگان ماهیان مباوال در تاایوان

بهطوریزه این عوام بازوریایی موجب توس ه بیمااری

میباشد زه موجب بروز سپویسامی ،زاوری ،سالولیت،

در زشور شاده اسات .بار اسااا مطال اات سالطانی و

تهوم و مشکالت گوارشی در مبوالیان گردید ( Dodson

همکاران ( )1939این بیماری در مزارم قزلآال زشاور از

 .)et al., 1999; Agnew et al., 2007بنابراین توجه باه

شیوم باالیی برخوردار اسات .فازوورهاای مساو دزننده

ارتقاء سطح مدیریت بهداشت مزارم ماهیان نه تنها برای

مو ددی در بروز ایان بیمااری در مازارم قازلآال نقاش

جلوگیری از بروز بیماری در ماهیان پرورشی بلکه برای

دارند زه از آن جملاه مایتاوان باه افازایش دماای آب
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اسااوخرهای پرورشاای ،حضااور جااانوران خااونگاارم در

مشکالت قلبی و عروقی ایاااد مایزناد (Jose et al.,

زارگاههای ماهی ،عدم رعایت بهداشت فاردی زارزناان

 1998).با توجه به نوایج این مطال ه پیشنهاد میشاود تاا

مزارم ماهی و نفوذ فاهالب های انساانی و زشااورزی

همن جلاوگیری از انوقاال و عرهاه ماهیاان بیماار باه

به آبهای پرورشی ماهیان نیز به تشدید این بیماری در

بازارهای فروش ،ساز وزارهای الزم برای جلاوگیری از

زیادی مایزناد .هماه ایان ماوارد موجاب

عرهه ماهیان بهعورت شکمپر و فرآوری نشده باهزاار

توس ه وسی بیماری در مزارم قزلآالی زشور شده و به

گرفوه شده و تمامی مزرعهداران ماهی ملزم به اساوخدام

هماااین دلیا ا اتخااااذ روشهاااای پیشاااگیری مانناااد

زارشناا بهداشوی برای زنورل اینگونه موارد باشاند .از

وازسیناسیون و حذف عوام مسو د زننده از مهامتارین

جمله پیشگیری از ورود آبهای آلوده به مازارم مااهی،

روشهای پیشگیری از بروز این بیماریها مایباشاد .در

جلوگیری از عید و عرهه ماهیاان مرهای باه باازار و

ارتباط با عرهه ماهیان بازاری مریض نیز باهدلیا عادم

جلوگیری از عرهه ماهیاان خاام در مرزاز پخاش یاذا

فرآوری ماهیان و برخی موارد ذزر شاده قبلای احوماال

مطال ات بیشوری نیاز اسات تاا میازان دقیاصتار عرهاه

عرهه اینگونه ماهیان به بازارهای فروش زیااد اسات .

ماهیان بیمار به بازارهای فروش در سایر شهرهای بزرگ

نوایج این مطال ه برای اولینبار نشان میدهد زه بخشای

زشور تحقیص شود.

زشور زم

از ماهیان قزل آالی عرهه شده به بازار فروش مباوال باه
اسورپووزوزوزیی می باشاند .انوقاال بیمااری باه افاراد
انسانی بهویژه به عایادان در زماان عاید و خاانمهاای
خانهدار در هنگام پا زاردن ماهیاان باه راحوای اتفااق
میافود .هم چنین در عورت عدم پخات زاما ماهیاان،
بازوری از طریص خورازی موجب بروز بیماری میشود و
عوارهی مانند سلولیت ،زوری ،سپویسامی ،مننژیات و
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بخشی از این مطال ه در قالب حمایات ماالی قطاب
علمی بهداشت و بیمااری هاای آبزیاان دانشاگاه تهاران
اناام گرفوه است.
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Abstract
Streptococcosis is one of the economically important diseases in the aquaculture industry particularly in
rainbow trout aquaculture causing remarkable annual losses. Streptococcosis is known as a zoonotic
disease causing morbidity and mortality in some consumers. In this study the status of farmed rainbow
trout contamination with Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae was assessed. For this reason,
during summer months, 64 apparently diseased trout were sampled from fish markets of Tehran and Karaj.
Gram staining was performed on grown colonies and then gram-positive cocci were further characterized
using biochemical and PCR assays. The obtained results showed that 56.23% (36 samples) of the samples
were infected with the both bacterial pathogens. The prevalence of S. iniae and L. garvieae were 32.8 %
(21 samples) and 23.43% (15 samples), respectively. The highest and lowest prevalence rate of S. iniae
was observed in the samples of Karaj (15.62%) and Kahrizak (0%) markets, respectively. In the case of L.
garvieae, the highest and lowest rates were obtained in Karaj/Kahrizak (7.81%) and Meidan-Nabi (1.56%)
markets, respectively. The results revealed that in some markets, the prevalence of streptococcosis and
lactococcusis in cultured rainbow were relatively high. Therefore, it is necessary to conduct further trials.
Keywords: Streptococcus iniae, Lactococcus garvieae, Rainbow trout, PCR
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