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چكیده
پرورش ماهی قرمز در اکثر کشورهای جهان متداول است .هدف از این تحقیق ،شناخت و بررسی باکتریهای شایع و قابل انتقال
میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز استان گیالن ،عوامل مستعد کننده در بیماریزایی ماهی قرمز و مقاومت آنتی
بیوتیکی باکتری های جداسازی شده از ماهی قرمز بوده است .در این پژوهش 150 ،نمونه ماهی قرمز از چهار مزرعه (12
استخر) استان گیالن بصورت فصلی و انتخابی صید و بطور زنده به آزمایشگاه باکتری شناسی پژوهشکده آبزیپروری انزلی
انتقال داده شدند و به روش افتراقی و بیوشیمیایی ،باکتریهای مختلف جداسازی وشناسایی شدند .نتایج نشان داد جدایه های
جداسازی شده از ماهی قرمز و آب استخر در فصول مختلف سال شامل sp. ،Pseodomonas sp. ،Enterobacteriaceae
 Micobacterium sp. ،Vibrio sp. ، Sterptococcus sp. Aeromonasبودند .بیشترین و کمترین درصد فراوانی
باکتری در ماهی ،بترتیب متعلق به جنس سودوموناس ( )%33/6و استرپتوکوکوس ( )%7/3بود .
لغات کلیدی :ایران ،گیالن ،باکتری ،ماهی قرمز ،باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان
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مقدمه
صنعت آبزيپروري در سالیان اخیر رشد و توسعه فراوانی
داشته است و نرخ رشد ساالنه آن بیشتر از سایر صنایع
بوده است ( .)FAO, 2014پرورش ماهیان زینتی ،یکی از
پرسودترین صنایع دردهه هاي اخیر در زمینه آبزيپروري
بوده است .از گونههاي متداول ماهیان زینتی آب شیرین
در ایران میتوان به ماهی حوض (Carassius auratus
) ،auratusگوپی ) ،)Poecilia reticulataمولی
) ،(Poecilia ephenopsاسکار (Astronotus
) ocellatusو آنجل  (Pterophyllum scalareاشاره
کرد که از بین آنها ماهی قرمز حوض در ایران نقش پررنگ
تري دارد (رئیسی و همکاران .)1394 ،صادرات ماهیان
زینتی در آسیا و در سراسر جهان اهمیت بسیار دارد.
تجارت ماهیان زینتی براي منازل وآکواریومهاي عمومی
تبدیل به یک صنعت چند میلیارد دالري گردیده است
(اکبري و داشاب )1393 ،اساس گزارش  ،FAOطی
سالهاي  1985-2011تجــارت ماهیــان زینتــی در
ســطح جهــانی بـه طـور متوسـط  14درصـد رشد
داشته اسـت.
بـیش از  50درصــد کــل صــادرات ماهیــان زینتــی
در دنیــا توســط کشــورهاي در حــال توســعه
آســیایی نظیــر ســنگاپور ،مــالزي ،تایلنــد ،فیلیپــین
و انــدونزي تــامین شــده اســت .آمریکــا (24
درصــد) ،ژاپــن ( 14درصــد) ،آلمــان ( 9درصد)،
فرانسه ( 8درصد) و انگلیس ( 8درصـد ) نیـز از مهمترین
کشورهاي واردکننده ماهیـان زینتـی در جهـان محسـوب
مـی شـوند (FAO ,2015؛ برقی لشگري و همکاران،
.)1396
به گزارش شیالت ایران ،ساالنه  200میلیون قطعه ماهی
زینتی به ارزش دو هزار میلیارد ریال در کشور در سال
1396تولید گردید ،در حالیکه در سال  ،1391این میزان
 130میلیون قطعه در کل کشور بود (روزبهانی و نظري،
 .)1394در زمینه تکثیر و پرورش ماهی زینتی نیز
تحقیقات کاربردي زیادي انجام پذیرفته است
) .(Firouzbakhsh et al., 2011توجه به اینکه ماهیان

زینتی در ایران از دیرباز به عنوان میهمان سفرههاي هفت
سین و ایام نوروز مطرح بودهاند ،یکی از گونههاي مهم
ماهیان زینتی ،ماهی قرمز ( Carassius auratus
 )auratusاست که از جمله گونههاي غیر بومی بسیاري از
مناطق جهان میباشد .در ایران نیز این ماهی در
حوضچههاي دریاي خزر ،دریاچه ارومیه ،دریاچه هامون و
رودخانه کارون یافت میشود (ستاري و همکاران.)1382 ،
ماهی قرمز میتواند عوامل بیماريزایی را حمل نماید که
موجب عفونت یا بیماري در انسان گردد .بیماري نتیجه
روابط متقابل بین ماهی و میکرو ارگانیسمها شامل عوامل
بیماريزایی است که در محیط آب استخر و آکواریوم
وجود دارند .باکتريها ممکن است عامل اصلی ایجاد
بیماري یا عامل ثانویه باشند و به پوست ماهی حمله
میکنند یا با اختالل در سیستم ایمنی زمینه بروز بیماري
را فراهم میکنند ( .)Roberts et al.,2009در شرایط
پرورش ،استرسهاي اضافی ،تراکم باالي ماهیان ،کاهش
کیفیت آب ،تغذیه نامناسب و حمل و نقل زمینه ساز بروز
بیماري در ماهیان زینتی و در نهایت مرگ و میر این
ماهیان میگردد (نژاد مقدم و همکاران.)1396 ،
اکثرعفونتهاي باکتریایی توسط میکروارگانیسمهاي گرم
منفی از جمله مایکوباکتریوم ،آئروموناس ،ویبریو،
سودوموناس ،ادواردزیال و باکتريهاي گرام مثبت نظیر
استرپتوکوک است .البته برخی دیگر از باکتريها از جمله
خانواده آنتروباکتریاسه نیز میتوانند به عنوان عامل ثانویه
بیماري به پوست ماهی حمله کنند و با اختالل در سیستم
ایمنی زمینه بروز بیماري را فراهم نمایند (نژاد مقدم و
همکاران1396 ،؛  .(Roberts et al., 2009اگر عوامل
بیماريزا سریعتر تشخیص داده شوند ،بهتر میتوان از
پیشرفت بیماري جلوگیري کرد و به درمان موفقیت آمیز
اقدام ورزید .چون در غالب بیماريها ماهی اشتهاي خود را
از دست میدهد و از دریافت دارو به همراه غذا امتناع
میورزد .در برخی موارد بیماري نظیر مایکوباکتریومها باید
بسرعت محیط اکواریوم توسط مواد ضدعفونی کنندهاي
مانند کلر گندزدایی شوند ،زیرا ماهی ناقل مایکوباکتریوم
قادر به انتقال باکتري از طریق مواد دفعی و تخم ماهی
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است (نژاد مقدم و همکاران1396 ،؛ مخیر1381 ،؛ Noga,

مواد و روش کار
نمونهبرداري از چهار مزرعه ( 12استخر) ماهیان قرمز
استان گیالن بصورت انتخابی و فصلی ،از مراکز منتخب
پرورش ماهی زینتی قرمز استان گیالن که تلفات بیشتري
گزارش شده بود ،انجام پذیرفت .به منظور شناسایی عامل
بیماري در ماهیان قرمز ،ترجیحاً از ماهیان مشکوک به
بیماري نمونهبرداري انجام شد .نمونههایی انتخاب گردیدند
که اوالً زنده و ثانیاً داراي عالئم مشکوک به بیماري از
جمله کندي شنا ،تیرگی بدن ،اتساع شکم ،بیرون زدگی
چشم ،التهاب مخرج ،برآمدگی فلس ،خونریزي پوستی و
ضایعات پوستی بودند (شکل  .)1در مجموع  150نمونه
انتخاب شدند .در هر مرحله نمونهبرداري از ماهیان تعداد
 10ماهی صید و با رعایت اصول استریل به صورت زنده به
آزمایشگاه باکتريشناسی پژوهشکده آبزيپروري انزلی
انتقال داده شدند و با کمک لوپ در محیطهاي تریپتیک

1

Trypticase soy agar
Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar
3
MacConkey agar
4
Bismuth sulfite agar
5
Glutamate Starch Phenol Red Agar
6
Hicrom Agar
7
Löwenstein–Jensen medium
2
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 .)2010اغلب ماهیان پرورشی تحت تأثیر عفونتهاي
باکتریایی قرار میگیرند که سیستم ایمنی آنها توسط
شرایط استرسزا به خطر میافتد .یکی از معمولترین
روشهاي درمان این عفونتها ،استفاده از آنتیبیوتیکها
میباشد ،اما بکارگیري آنتیبیوتیکها جهت درمان
بیماريهاي آبزیان پرورشی به طور گسترده مورد انتقاد
قرار گرفته است که دالئل آن شامل افزایش توانایی
مقاومت باکتريها در برابر آنتیبیوتیکها ،از بین بردن
فلور میکروبی محیط زیست ،هزینه باالي این داروها و
عوارض جانبی این داروها بر آبزیان میباشد .ثابت گردیده
است که برخی از آنتیبیوتیکها سیستم ایمنی را سرکوب
می کنند و موجودات آبزي را بیشتر مستعد پذیرش
بیماريهاي باکتریایی ،ویروسی و انگلی مینمایند .هدف از
این تحقیق ،بررسی باکتریایی بویژه باکتريهاي قابل
انتقال میان ماهی و انسان و عوامل مستعد کننده در
بیماریزایی ماهی قرمز و مقاومت آنتی بیوتیک باکتريهاي
جداسازي شده از ماهی قرمز می باشد.

سوي آگار ( ،1)TSAمحیط تیوسولفات سیترات بایل
ساکارز آگار ( ،2)TCBSمحیط مک کانگی آگار (،3)MCA
بیسموت سولفیت آگار ) ،4 )BSAگلوتامات نشاسته فنل
آگار( ، 5(GSPکلی فرم آگار ، 6بالد آگار() BAو لووین
اشتاین آگار 7تلقیح شدند (شکل Brenner et al., ( )2
.)2005; Mahon et al., 2010
سطح شکمی ماهی در کنار شعله توسط اونس استریل از
کلیه و کبد نمونهبرداري شد .نمونهها به مدت  24ساعت
تا یک هفته در انکوباتور  25و  30درجه سلسیوس
نگهداري شدند .پس از رشد آزمون هاي بیوشیمیایی
کاتاالز ،اکسیداز و رنگآمیزي گرام انجام شد و توسط کلید
شناسایی برجی تشخیص داده شدند .در ارزیابی آب
استخرها ،نمونه آب با استفاده از سرم فیزیولوژي استریل تا
 10-4تهیه و از رقت هاي  10-4و  10 -3به روش پورپلیت
در سه تکرار در محیط تریپتیکاز سویا آگار ( )TSAو مک
کانگی آگار کشت بعمل آمد و پلیتها به مدت  24ساعت
در دماي  25-30درجه سانتیگراد انکوبه شدند
(.)Brenner et al., 2005; Mahon et al., 2010
آزمون تعیین حساسیت و مقاومت به آنتی بیوتیک هاي
مختلف به روش  Kirby-Bauerدر باکتريهاي
جداسازي شده از آبشش و زخمهاي پوستی و اندامهاي
داخلی ماهی قرمز انجام پذیرفت .نمونههاي جداسازي شده
با استفاده از دیسکهاي آنتیبیوتیک مختلف شامل
(فلورفنیکل ،استرپتومایسین ،سولفومتاکسازول تري
متوپریم ،تتراسایکلین ،آمپی سیلین ،کلیندامایسین ،پنی
سیلین ،اکسی تتراسایکلین ،داکسی سایکلین،
اریترومایسین) بررسی شدند ( ;Holt et al., 2012
 .)Mahon et al., 2010در انتها به کمک نرم افزار
 SPSSنسخه  ، 18اختالف میزان آلودگی در بافتهاي
مختلف با استفاده از آزمون تی مستقل تعیین گردید.
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نشان داد که بیشتر فاکتورها بیشتر از حد استاندارد بوده
است (جدول  .)1شمارش کلی باکتريها در ایستگاهها
نشان داد که میزان آلودگی باکتريها در برخی ایستگاهها
در برخی فصول نظیر تابستان و پاییز بیشتر از سایر فصول
سال بوده است.
جدول  :1محدوده تغییرات عوامل فیزیکی شیمیایی در فصول

شکل :1عالئم مشکوک به بیماری در ماهی قرمز-1 :خونریزی
پوستی-2 1ضایعات پوستی  -3اتساع شکمی -4 2بیرون زدگی
چشم

3

پارامترهای کیفی

حدود استاندارد

محدوده تغییرات

آب

Figure 1: Symptoms of the disease in red fish: 1 - Skin
bleeding 2- Skin lesions 3- Abdominal distention 4exophthalmia

)NO2 (mg/L
)NH4 (mg/L
)BOD (mg/L

pH
کدورتNTU

حداکثر 0/01
حداکثر1
 3-5نسبتا آلوده
 <5بشدت آلوده

0/008-0/1
0/9-2/039
5/96-13/25

6/5 -9
 > 50خوب
 50-120متوسط

7/22-9/52
25-68

 120-100زیاد
 <200خیلی زیاد
شکل :2باکتریهای جداسازی شده روی محیطهای تخصصی؛ -1
مایکوباکتریوم در محیط تخصصی لووین اشتاین آگار؛ -2
بترتیب از چپ به راست :استرپتوکوک درمحیط بالد آگار،
آئروموناس در محیط  GSPآگار ،سودوموناس در محیط
سودوموناس آگار و محیط بیسموت سولفیت آگار
;Figure 2: Isolated bacteria on specialist environments
1. Mycobacterium in the Lewinstain Agar; 2. Right to
left: Streptococcus in Blad Agar, Aeromonas in GSP
Agar medium, Pseudomonas in Pseudomonas Agar
medium and Salmonella in Bismuth Sulfate Agar
medium.

نتایج
محدوده تغییرات عوامل فیزیکوشیمیایی در فصول مختلف
در استخرهاي پرورش ماهی قرمز (برحسب استاندارد)
1

Skin bleeding
Abdominal distension
3
Exoftalmia
2
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در شکل  ،3تغییرات لگاریتمی میانگین کل باکتريها
( )Total countدر ایستگاههاي مورد مطالعه در فصول
مختلف را نشان میدهد که بیشترین و کمترین میزان
میانگین بترتیب در ایستگاه  ( 5/6 Log CFU/ml) Dدر
فصل تابستان و ایستگاه  )3/1 Log CFU/ml(Aدر
فصل زمستان بود (شکل .)3
در شکل  ،4تغییرات لگاریتمی میانگین باکتريهاي کل بر
پوست ماهی قرمز در استخرهاي مورد مطالعه در فصلهاي
مختلف نشان داده شده است که بیشترین و کمترین
میزان بترتیب متعلق به استخر )5/2 log CFU/ml ( D
در فصل تابستان و استخر  ( 2/5 Log CFU/ml( Aدر
فصل زمستان بود.
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مختلف در استخرهای پرورش ماهی قرمز ( برحسب استاندارد)
Table 1: Range of changes in physical and
chemical factors in different seasons in red fish
)ponds (in standard
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شکل : 3مقایسه میانگین تغییرات لگاریتمی کل باکتری ها در استخرهای مختلف ماهی قرمز در فصول مختلف
Figure 3: Comparison of mean logarithmic variations of total bacteria in different red fish in different seasons

در شکل  ،5مقایسه میزان درصد فراوانی خانواده
باکتريهاي مختلف در ماهی قرمز در فصول مختلف نشان
داده شده است که بیشترین و کمترین میزان بترتیب

متعلق به سودوموناسه ( )%38/47در فصل بهار و
مایکوباکتریوم ( )%2/56در فصل تابستان بود.

شکل :5مقایسه فراوانی خانواده باکتری های مختلف جداسازی شده از ماهی قرمز برحسب فصول مختلف
Figure 5: Comparison of family of different bacteria isolated from red fish in different seasons

در شکل  ،6مقایسه میزان کل درصد فراوانی باکتري هاي
مختلف در ماهی قرمز استان گیالن نشان داده شده است
که بیشترین و کمترین میزان فراوانی باکتریایی بترتیب
متعلق به سودوموناس ( )%33/6و استرپتوکوک ()%7/3
بودند.

ازخانواده ویبریوناسه )%65/3( ،فراوانی به جنس آئروموناس
و ( )%34/7فراوانی به جنس ویبریو تعلق داشت .در
خانواده آنتروباکتریاسه درصد فراوانی باکتریها ،شیگال
( ،)%4/54ادواردسیال ( ،)%9/9کلبسیال (،)%13/63
اشرشیاکلی ( ،)%36/36پروتئوس ( ،)%13/63سالمونال
( )%18/18و انتروباکتر ( )%4 /54بود.
91

Downloaded from isfj.ir at 18:18 +0330 on Wednesday December 19th 2018

شکل  :4مقایسه میانگین لگاریتمی باکتری های کل در روی پوست ماهی قرمز در استخرهای مختلف در فصول مختلف
Figure 4: Comparison of logarithmic mean of total bacteria on redfish skin in different pools in different seasons
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شکل :6مقایسه درصد فراوانی خانواده باکتری های مختلف جداسازی شده از ماهی قرمز استان گیالن فصول
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Figure 6: Comparison of the frequency of family of different bacteria isolated from red fish in Guilan province

در باکتريهاي گرم منفی و گرم مثبت بیشترین
حساسیت ،نسبت به فلورفنیکل وجود داشت .در
باکتريهاي گرم منفی بیشترین مقاومت بترتیب نسبت به

جدول  : 2درصد مقاومت آنتیبیوتیک در باکتریهای گرام مثبت و گرام منفی جداسازی شده از ماهی قرمز استان گیالن
Table 2: Antibiotic resistance percent in gram positive bacteria and gram negative bacteria isolated from
goldfish in Guilan province

نوع باکتری

اکسی تتراسایکلین ( 31میکروگرم) میلیلیتر

تتراسایکلین ( 31میکروگرم) میلیلیتر

داکسی سایکلین ( 31میکروگرم)میلیلیتر

فلورفنیکل ( 31میکروگرم) میلیلیتر

اریترومایسین ( 15میکروگرم) میلیلیتر

نالیدیکسیسک اسید

آمپیسیلین ( 10میکروگرم) میلیلیتر

استرپتومایسین

سولفامتوکسازول تری منوپریم ( 23/7میکروگرم)

تری منوپریم ( 5میکروگرم) میلیلیتر

کلیندامایسین

باکتريهاي گرام مثبت

25

25

63/06

0

12

59/4

87/5

28/7

35/6

22/5

53/4

باکتريهاي گرام منفی

43/3

51/5

54

12/5

25/7

34/5

100

58/5

47/4

18

94/5

بحث
در این تحقیق ،میزان آمونیوم و نیترات و  pHدر محدوده
غیر مجاز بود (جدول  .)1آمونیوم و نیترات اشکالی از
نیتروژن هستند که مورد مصرف جانداران قرار میگیرند و
ترکیبات آمونیاک (فرم غیر یونیزه آمونیوم) و نیتریت،
ترکیب واسطه از اکسیداسیون آمونیوم در مرحله
92

نیتریفیکاسیون از ترکیبات سمی هستند .افزایش میزان
نیترات و فسفات در آب ناشی از تراکم ماهیان در آب
استخرها و فضوالت آنهاست و موجب ایجاد منبع غذایی
مناسبی براي رشد باکتري ها و افزایش بار آلودگی
میگردد (فئید و همکاران.)1394 ،
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آمپی سیلین ،کلیندامایسین بود و بیشترین مقاومت در
گروه باکتريهاي گرم مثبت بترتیب نسبت به آمپی
سیلین و داکسی سایکلین بود (جدول .)2

مجله علمی شیالت ایران

Biochemical Oxygen Demand

ها جز میکروبهاي غالب محیط زیست آب شیرین هستند
و به صورت یک بیوفیلتر طبیعی و موثر در خودپاالیی آب
عمل میکنند .این باکتریها به عنوان عامل بیماريزاي
فرصت طلب در آبزیان و موجودات خاکزي و انسان
محسوب میشوند (فدایی فرد .)1393 ،مطالعه حاضر نشان
داد که بیشترین میزان باکتري بیماريزا در استخرهاي
پرورش ماهیان قرمز استان گیالن به خانوادههاي
ویبریوناسه و سودوموناسه تعلق داشت .آئروموناس
هیدروفیال یکی از شایعترین بیماريهاي عفونی ماهیان
زینتی است که سبب ایجاد آب آوردگی عفونی در ماهیان
زینتی میگردد ( ; .(Uma et al., 2010در این تحقیق،
بیشترین میزان آلودگی در خانواده ویبریوناسه به باکتري
جنس آئروموناس و گونه آئروموناس هیدروفیال تعلق
داشت .ماهیان بیمار داراي عالیم بالینی مانند خونریزي در
سطح بدن ،اتساع شکم ،بیرون زدگی چشم ،خونریزي
آبشش ،ریزش فلس و پوسیدگی باله بودند .معموالً سپتی
سمی هموراژیک منجر به التهاب و نکروز بافتهایی مانند
کلیه ،کبد ،طحال و عضالت میشود ( .(Roberts et al.,
 2009مایکوباکتریوز جزء بیماريهاي شایع در ماهیان
زینتی میباشد و جزء بیماريهاي قابل انتقال میان انسان
و ماهی نیز هست .این بیماري در ماهی قرمز داراي عالیم
بالینی ،بیرون زدگی چشمی ،بی اشتهایی ،الغري ،عوارض
جلدي شامل از بین رفتن رنگ پوست و فلس ها ،بوجود
آمدن آبسه ،زخم ،پوسیدگی باله و اختالالت تنفسی
میباشد .تعداد زیادي تودههاي تومور مانند در اندامهاي
مختلف بدن ماهی مبتال به این بیماري مشاهده
میشود ) .)Lewbart and Dipi, 2001; Noga, 2010از
جنس مایکوباکتریوم در ماهی ،اغلب ،گونههاي M.
fortuitumو  M. marinumجداسازي شدند که عامل
بیماري عفونت پوستی به نام گرانولوم آکواریوم ،در افراد
شاغل در محیط هاي مرتبط با آب و استخر ماهی هستند
و به صورت ضایعات قرمز رنگ پالک مانند در اندامهاي
این افراد ظاهر میشوند (قاضی سعیدي و همکاران،
 .)1385در این تحقیق ،باکتري مایکوباکتریوم از ماهی

1
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بررسی فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی در فصول مختلف در
آب استخرهاي ماهیان قرمز نشان داد که باال رفتن دماي
هوا ،رشد باکتریهاي کلی فرمی را افزایش میدهد و در
فصل تابستان ،افزایش معنیدار میزان باکتريهاي کل در
آب استخر و پوست ماهیان دیده شد .همچنین  pHدر
دامنه  7/22-9/52است که افزایش  pHدر برخی مزارع با
میزان باکتريهاي کلی فرمی رابطه مستقیم داشته است.
میزان اکسیژن محلول تحت تاثیر عوامل مختلفی است.
رشد میکروارگانیسمها با مصرف اکسیژن محلول موجود در
آب رابطه مستقیم داشتند 1BOD .در فصول مختلف گرم
سال پایین بود که به معنی میزان باالي آلودگی در
استخرها بود .با فعالیت باکتريهاي هوازي ،اکسیژن
محلول در آب بشدت کاهش مییابد و حیات آبزیان مختل
میشود .در این تحقیق ،بیشترین مقادیر آنتروباکتریاسه ها
به جنس اشرشیا کلی تعلق داشت که میزان تکثیر آن
بسیار سریع است .گرچه اغلب باکتریهاي خانواده
آنتروباکتریاسه در ماهی ایجاد بیماري نمیکند ،اما عوامل
استرس زا مانند حمل و نقل نامناسب ،کیفیت پائین آب،
تراکم ،تغذیه نامناسب و ناکافی سبب افزایش بروز بیماري
می گردند .تغییرات لگاریتمی میانگین باکتريهاي کل بر
پوست ماهی در استخرهاي ماهی قرمز استان گیالن در
فصلهاي مختلف نشان داد که بیشترین و کمترین میزان
بترتیب تعلق به استخر  )5/2 log CFU/ml( Dدر فصل
تابستان و استخر  (2/5 Log CFU/ml( Aدر فصل
زمستان داشت (شکل  )4که رابطه مستقیمی با میزان
باکتریهاي کل در آب استخر داشت .در شمارش کل
باکتریایی در آب و پوست ماهی در فصول مختلف ،اختالف
معنیداري از نظر آماري مشاهده نشد (Cahill .)p<0/05
( )1990گزارش داد میزان فلور باکتریایی در سطح پوست
ماهی با میزان فلور محیط آب ارتباط مستقیم دارد که با
نتایج این تحقیق مطابقت دارد .در این تحقیق ،نوع
باکتريهاي جداسازي شده از پوست ماهی قرمز با
باکتريهاي عامل بیماري در این ماهی که در داخل
بافتهاي داخلی یافت میشود ،رابطه مستقیم داشت.

گونههاي جنس آئروموناس ،سودوموناس و آنتروباکتریاسه
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اکبری،ح،.داشاب،غ .1393،.آنالیز دي آلل کراس برخی
صفات مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان
زینتی( .)Puntius tetrazonaمجله علمی شیالت23،
(DOI:10.22092.119-137:)4
برقی لشگری ،ا ،.رجبی اسالمی ،ه .و صالحی ،ح،.
 .1396عوامل موثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی
استان البرز .نشریه توسعه آبزيپروري.1-12:)2(11 ،
روزبهانی ،ش .و نظری ،ع.ر .1394 ،.تأثیر عصاره اتانولی
رازیانه ) (Foenicolum vulgarبر رشد و باروري
ماهی گوپی) .)Poecilia. ( reticulataنشریه توسعه
آبزيپروري03-92 :)3(9 ،
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قرمزجداسازي گردید و عالیمی نظیر گرانولوم هاي
احشایی و بیرون زدگی چشمها ،الغري ،در ماهی قرمز
مشاهده گردید .این باکتري در فصول سرد سال بیشتر از
ماهی قرمز جداسازي گردید .ماهی ناقل مایکوباکتریوم باید
بسرعت از ماهیان سالم جداسازي شود و مواد دفعی ماهی
باید بسرعت با مواد ضدعفونی کننده مانند کلر ضدعفونی
شوند ،زیرا قادر به انتقال از طریق ماهی به تخم است
).(Dipi and Lewbart, 2001
بیماري استرپتوکوکوزیس در ماهیان پرورشی و وحشی
بوفور مشاهده شده است و سبب ایجاد بیماري در ماهی از
فرم حاد تا مزمن میگردد و داراي عالیم بالینی بیرون
زدگی چشمها ،شناي نامنظم ،خونریزي چشم و تیرگی
رنگ بدن در ماهی بیمار میباشد .یکی از راههاي شناسائی
بیماري از طریق کشت باکتریایی از بافت کلیه و مغز
میباشد ( .)Lewbart and Dipi, 2001; Noga, 2010
در این تحقیق ،باکتريهاي جنس استرپتوکوک از ماهی
قرمز استان گیالن جداسازي و شناسایی شد ،اما این
جنس از باکتري کمترین میزان درصد فراوانی باکتريهاي
شناسایی شده در ماهی قرمز بود و در فصل تابستان در
ماهیان قرمز بیشتر دیده شد.
گسترش آنتیبیوتیکها باعث ایجاد باکتريهایی با چندین
مقاومت شده است که سبب آلودگی مواد غذایی و در
نتیجه ایجاد عفونتهاي مختلف در مصرفکننده میشود.
صفائیان و همکاران ( ،)1385گزارش دادند باکتريهاي
گرم منفی جداسازي شده از کپور ماهیان وحشی تاالب،
نسبت به آنتیبیوتیکهاي آمپی سیلین ،استرپتومایسین و
تتراسایکلین مقاومت باالیی داشتند و دلیل آن را ورود
فاضالبهاي شهري و بیمارستانی به درون تاالب عنوان
کردند .گلچین منشادي و همکاران ( ،)1389گزارش دادند
دو جنس از باکتريهاي آئروموناس و سودوموناس ،عامل
پوسیدگی باله دمی در ماهی آزاد دریاي خزر هستند که
بیشترین مقاومت آنتیبیوتیک در جنس آئروموناس به
اکسی تتراسایکلین و اریترومایسین و در جنس
سودوموناس به تتراسایکلین ،اریترومایسین ،نالیدیکسیک
اسید ،تري متوپریم و کلرآمفینکل تعلق داشتند .در این

تحقیق ،بیشترین میزان حساسیت باکتريهاي گرم منفی
و گرم مثبت نسبت به آنتیبیوتیک فنل فنیکل بوده است.
با این وجود در برخی از باکتریهاي گرم منفی ،مقاومت به
این آنتیبیوتیک نیز دیده شد در باکتريهاي گرم منفی
بیشترین مقاومت بترتیب نسبت به آمپی سیلین،
کلیندامایسین بود .بیشترین مقاومت در گروه باکتریهاي
گرم مثبت بترتیب نسبت به آمپی سیلین و داکسی
سایکلین بوده است .افزایش باکتریهاي خانواده
سودوموناسه ،ویبریوناسه و آنتروباکتریاسه که از
باکتريهاي فرصتطلب در آب ،خاک و مواد غذایی فاسد
هستند ،نشاندهنده آلودگی باالي آب و مدیریت نامطلوب
استخرها در مزارع پرورش ماهی قرمز بوده است .مهمترین
روش کنترل و پیشگیري از این عوامل بیماريزا رعایت
اصول بهداشتی در طول مراحل صید ،نگهداري ،توزیع و
فرآوري میباشد .عموماً محیط زیست آبزي ،تماس ثانویه
هنگام صید و مراحل انتقال از دالیل انتشار باکتري در بروز
آلودگی بشمار میروند .اعمال مدیریت مناسب مزرعهاي از
جمله حفظ کیفیت آب ،رعایت موازین بهداشتی ،اعمال
شرایط قرنطینهاي در سطح مناسب ،جهت کنترل بیماري
میتواند در پیشگیري و کنترل عفونت ناشی از بیماريهاي
باکتریایی در ماهیان و نیز عدم سرایت آن به انسان کمک
نماید.
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Abstract
Goldfish rearing is common in most countries of the world. In this study, 150 specimens of
Goldfish were taken from four fish farms (12 pools) seasonally and selectively, and
transferred alive in the bacteriological laboratory of Inland Waters Aquaculture Research
Center. The bacteria were isolated from professional test and biochemical methods. The
results showed that Goldfish and pool water bacteria isolations were included
Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., Aeromonas sp., Sterptococcus sp., Vibrio sp.,
Mycobacterium sp. In different seasons of the year, the highest and lowest abundance of
bacteria in Goldfish, respectively, belonged to the genus Pseudomonas spp. (33/6%) and
Streptococcus spp. (7/3%).
Keywords: Iran, Guilan, Bacteria, Goldfish, Zoonosis
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