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بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونههای باکتری مولد استرپتوکوکوزیس جدا شده
از ماهی قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissدر استان کردستان
3

رئوف زندی ،1بهنام سلیمی* ،2،هیوا کریمی دره آبی

ش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 - 1دان 

یهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 -2استادیار گروه بهداشت و بیمار 
 -3استادیار گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
تاریخ دریافت 91 :خرداد 49

تاریخ پذیرش 02 :فروردین 395 1

چکیده
در طی چند سال اخیر استرپتوکوکوزیس یکی از معضالت مهم مزارع ماهیان سردآبی کشور بوده است که مسبب تلفات و ضررهاای اقتصادددی هنگفت تتی
شده است .در این پژوهش با توجه به شیوع بیماری استرپتوکوکوزیس ،نمونههه بر اد ررری از  1 50قطعههه ماهههی ق آ لز الالالی رنگ گگین کم راد هک نا ااااای عالئ اب م لل لللینی
استرپتوکوکوزیس بودند در فصول گرم سال از مجتمع پرورش ماهی ییان سر آد ببی پالنگ ذخا ناتسدرک ناتسا رد عقاو نا رگ ددددد ددددددی یید .کش تکاب ت ررری ییایی ب شور ه

استاندارد از کلیه ،کبد و طحال ماهیان بر ر  وووی مح ححیطهاییی کشتتت  BAو  TSAانج  ما گگگردی یید ،مح ححیطهاییی کش تدمب ت     3-5روز در انکوب روتا  22درجه

سانتیگراد گذاشته شد پس از خالص سازی و انجام تستهای بیوش ششیمایی و مولکوللی گونهههها ای ب تکا ررری جداسازززی گردی یید .پ ت زا س هههی ییه کش تکاب ت ررری ییایی

نمونههای اخذشده در محیط کشت مولر هینتون براث ،آنها از نظر کدورت با لوله  0/5مک فارلند مقایسه شدند (تعداد باکتری  .) 10 8- 10 9سپس جهت انجاممم

تست آنتی بیوگرام برروی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد .نتایج مطالعات نشان داد که گونه استرپتوکوکوس اینیایی بیشترین حساس سسیت را بههه ترتی ییب

نسبت به انروفلوکساسین ،فلورفنیکل ،داکسی سایکلین ،اریترومایسین ،اکسی تتراسایکلین ،تتراسایکلین ،لینکواسپکتین ،نئومایسین و کانامایسین دارد .همچن نی

س آگاالکتی ییه نسبتتت بههه
بیشترین مقاومت به ترتیب نسبت به باسیتراس سسین ،لینکومایس سسین ،فلومکوئئین ،س افلو دددیازین/ترمتوپریم گ یدرگ شراز دد ددد .اس وکوکوتپرت س س

لینکومایسین و باسیتراسین مقاومت داروئی داشته و نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین ،داکس سسی سا ایکلین ،فلورفنیکل ،،لینکواس کپ تتین ،تتراسا ایکلین،
اکسی تتراسایکلین ،اریترومایسین ،کانامایسین ،نئومایسین ،فلومکوئین ،تری متوپریم ،سولفادیازین وسولفامتوکسازول /تررری مت پو ررریم حساس سسیت باالالالیی دارد.

الکتوکوکوس گارویه نسبت به باسیتراسین ،سولفادیازین/تری متوپریم ،لینکومایسین ،نئومایسین مقاوم و نسبتتت بههه آنت تتی بیوتی ییک هائئی ماننددد اریترومایس سسین،

انروفلوکساس سسس ین ،فلورفنیکل  ، ،،،داکس سسس ی س ااا ایکلین ،تتراس ااا ایکلین ،اکس سسس ی تتراس ااا ایکلین ،ترررری مت پو ر رر ریم ،فلومکو ئئئ ئین ،کانامایس سسس ین ،لینکواس کپ تتت تین و
سولفامتوکسازول/تری متوپریم حساسیت آنتی بیوتیکی دارد .نتایج مطالعات نشان داد که هر سه گونه باکتری جدا شده مولد استرپتوکوکوزیس که م ممیتواننددد

عالئم بالینی مشابهی را در ماهیان قزل اال ایجاد نمایند نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین ،فلورفنیکل وداکسی سایکلین بیشترین حساسیت و نسبتتت بههه

باسیتراسین ،سولفادیازین/تری متوپریم و لینکومایسین بیشترررین مقاومتتت را نشاننن دادهانددد .براای جلوگگگیری از افزاایش مقاومت ، ،بای یید از مصرففف ب ببیروی ییه و
کها ممانعت کرده و قبل از استفاده ،کشت باکتریایی وتست آنتی بیوگرام صورت گیرد.
یبیوتی 
خودسرانه آنت 

کلمات کلیدی :استرپتوکوکوزیس ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،ماهی قزل آالی رنگین ،استان کردستان.
٭ نویسنده مسئول :بهنام سلیمی

آدرس :دانشکده دامپزشکی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران . .تلفن40069 7 183 90 :

پست الکترونیکbsalimi@iausdj.ac.ir :
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مقدمه

بسیاری مناطق دنی  قافتا ا ا نیا .تسا هداتف بی د یرام ر    

بسیاری از بیماریهای باکتری ییایی ماهههی ،از ی فرط ک   

بیش از  40گونه ماهی اعم از ماهیان پرورشی و وحشی،

مسبب تلفات و ضرر اصتقا  دد دددی ب ورپ عرازم رد الا رش    

ماهیان آب شور ،شیرین و نیز ماهیان زینت  دوجو ی د درا   

قزل آالی رنگین کمان ش بجوم رگید یفرط زا و هد     

(  24و  .) 25عالئ مم م ب نیلا ی هب التبم نایهام یجراخ            

افزایش مصرف آنت و تیفیک شهاک و اه کیتویب ی    
س عبنم کی ناونعب یهام تشوگ تمال پریئتو ن  ی بببببببببببببب بببا
ارزش میگردد .از جمله بیماریهای مهم باکتری یا ی رد 

معموًالًالًال ًال در زمین جو ه ود      استر سس سهااای

مختلف بروز میکند ( .)1طی چند ساللل اخی ییر بیماررری
استرپتوکوکوزیس یا انتروکوکوزیس یکی از معضالت
مهم مراکز تکثیر و پر رو ششش ماهی ییان سر آد ببی ب دو هه که
مسبب تلفات و ضررهای اقتصادی هنگفت تسا هدش ی    

م ممیگردددد ( 21 ،02و .) 24

اولین بار در سال  1957س پرتسا یمس یتپ ت رد لاکوکو

  

 اکوزیش و رد عقا   

  

ژاپن گ دیدرگ شراز    (  .) 16ده س یام نآ زا دعب لا ر و 
رابینس  نو ((( ( ) 66 91دو هم زا یریگ ه        عفون تتت ته ااا ای
استرپتوکوکسی در ماهی گلدن شاینر ( Notemigonus

نننننن ن پلم  پ و
رد   

بیش از  % 50ماهیان بیمار از یک هم بصم رد یریگ ه    
خل لل یجها یی ی واق امابالآ جیلخ لحاوس و ادیرولف رد ع

        

مکزیکو در ای دندرک یزاسادج اکیرمآ هدحتم تالا      
( .)23از آن پس بیم  هب یرا ههه ههههر دو ص و یدارفنا ترو
هم ریگ ه ی د  ر پ نایهام  ر  بآ یشرو شیری و ن شور     

     

کبد ،پرخونی و اسپلینومگالی (تورم طحال) ،خونریزی
اطراف قلب و بعض ًاًاًاًا سطححح احش ءا چمه .تسا نن ن ننننین در
بعضی از ماهیان ،تخریب کامل کره چشممم و ک ککدورت
استر کوتپ وکو سس س ،الکتوکوکو سس س،

یهای ی
ی
انتروکوکوس و واگوکوکوس که همگی باکتر 

  

همکار نا ((( (  ) 1972گون ههه های از استرپت ار سوکوکو

ماهیان است .عالئم بالینی داخلی شامل رنگ پری ییدگی

از چه هه ار ج سن   

عفونتهای استرپتوکوکی در ماهی یک بیم یتپس یرا   

 )crysoleucusگ ندرک شراز د آ زا سپ .

گ در
ل مر گ گ
م ممیباشددد ک ککه هم ممین ته جا ممم یکییی از عوامل ل

قرنیه نیز وجود دارد ( 1و  .)51حدود  51گونه با اکتری

( .) 4

قزل آالی رنگ ورپ نامک نی ر رد یش

(( ((( .)1شنا ای ماهی ییان به

شنا ندارد .این موضوع مرتبط به تهاجم باکتری بههه مغززز

آبهای شیرین و ش وص هب یرامیب نیا .تسا رو رت      

 )% 75در صنعت تولید م یها

قرنیه ،شنای چرخشی ،تیرگی پوس زیر نوخ و ت ی رد 

  

صورت عمودی و یا به پهلو میباشد و ماهههی تع دا للل در

میباشد که یک بیماری عف نایهام رد کیمسیتپس ینو    

سمیک است که سبب مرگ و میر ب یتح( الاب  ی زا ش

استرپتوکوکوزیس شامل :بیرون زدگی چشم ،ک ترود
اطراف پایه بالهها ا و چش  تسا م

آبزی پر تسا ،یرو ر کوتپ وکو سیزوکوکورتنا ای سیز     

م داح ای نمز و     

  

کوکس سسی ش ششکل گرممم مثبتتت هس دنت  ،،م ممیتواننددد عامل ل
ل
بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهیان باشند (  .) 26یکییی

از گونههای استرپتوکوکوس اینیایی مسبب این بیماری
است که به عنوان یک گونه زئونوز شناخته شدهه است
(  13و .) 25

ی در
با توجه به گسترش روز افزون صنعت آب ورپ یز ر یی یی
کشوررر و کمب  رد مزال صصختم یاهورین دو زم هنی        
پرورش ،بهداشت و بیماریهای آبزیان ،کاربرد داروها
و م ایمیش داو ی متسیس زا جراخ ی

 حیحص ت و صیخش   

       

تجویز رس وص یم ر  نودب و هتفرگ ت د ظن ر ر نتفرگ       
اثر هوراد نیا تا ا  رب  ر ررر رررررروی فاکتوره یقاب ،دشر یا       
ماندههای دارویی ،اثرات آالیندگی آنها ا در طبیع و ت
عوارض سوء این مواد روی انسان (مانن ،یمس تارثا د    
واکنشهای ازدیاد حساسیت ،بروز عفونتها ای ثانوی ،ه

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونههای باکتری3 ...

اخ  تخوس رد تالالت و زاس 

      

ءازجا یور تالالتخا و   

 150قطع  یهام ه قققق ق ققق زل آالی رنگ اد هک نامک نی ر یا      

اکوسیستم آب و خاک) مصرف میشوند .جهت درمان

عالئم بالینی استرپتوکوکوزیس بودند از مجتمع پرورش

استرپتوکوکوزیس هم استفاده از داروها خصوص ًاًاًاًا آنتی

ماهیان سردآبی پالنگ ذخا ناتسدرک ناتسا رد عقاو نا     

بیوتیک ها توسط پرورش دهندههها ا ک تشیب ه ر زا یشان    

گردید .نمونهها بصورت زن نکمم نامز لقادح رد هد     

        

جهت انجام آزمایش ب هاگشناد یکشزپماد هدکشناد ه     

ع ش تیاعر مد ر دناتسا طیا ا یتشادهب در ورپ و ر یش
میباشد ،در حال گسترش است.

آزاد اس حاو یمال دددد دد س د لاقتنا جدنن ا ش هد د .پپپپپپ پ پپپپ س از

استان کردستان با تولید بالغ بر  3000تن م الآ لزق یها   

ضدعفونی ناحیه شکمی و باز کر انکرد نآ ند ر ،هلعش     

در سال ،در کشور ح زا یکی .تسا تیمها زئا

   مراکز

    

تولی هم ید م د  ر نیا  ا اتس ن یبآدرس نایهام عمتجم      

        

پالنگان میباشد که سالیانه ح لزق یهام نت رازه دود

نمونه گیر بلق و دبک ،لاحط ،هیلک زا ی .دش ماجنا   

نمون هه هه اا ا در محی طط ط  BAو  TSAکش اد ت د دندش ه     
مح حح یطها یی ی کش تدمب ت       3-5روز در انکوب روتا    22

    

آالی پرورشی را تولید میکند .متاسفانه به نظر میرسددد

درجه سانتیگراد گذاشته شد .تشخیص اولیه گونهههها ای

که با وجود توسعه کمی مزارع پر فیک ،یهام شرو یت    

ی ،براس لکش سا   
باکتری جداشده ،پس از رنگ آمیزی ی

           

باکتری (مورفولوژی) با آزمونهای بیوشیمیائی از قبی :ل

تولی ود رظن زا د ر بو وطب .تسا هد ر ب هک ی ر یخ   

بیماریهای با عامل باکتریائی ویا ویروسی دراین م راز ععع

تحرتاک ،ک ا ،زادیسکا ،زال         O/Fو  KOHس دصرد ه     

یه اااا ا
مش هدها      م مممم یش نو دددد د .ازجمل نیا ه         بیمار یییی 

رشد دردما ای  10درج دارگیتناس ه  ،،، ،،اوره آز ،س ،تارتی

  

س -پروس  رئوک (( ،)VPهم ،زیلو
سوربیتول ،اندول ،وگس س

فصلللهااای گرد یئالاب عویش م ا جنم هلاسرهو درر ب  ه            

الکتوز ،رافینوز ،ریبوز ،سوربیتول ،تره هالوز ،سالیس ،نی

استرپتوکوکوزیس است که درای رد هژیو هب ،هقطنم ن
خسارات اقتصادی فراوانی ب ورپ ه ر یهام ناگدنهد ش     

آرژینین وآسکولین براس سا

میشود .بروزبیماری در سالهای اخیر همراه با مصرف

شه اا ای
انجامم م ش دد د و تش خخخیص قطع عع ی ب ااا اس دافت هه ه از رو 

زیاد وبی قاعده آنتی بیوتیک ها در مزارع پرورش ماهی

استاندارد واکنش زنجیرهای پل للی مراززز انجاممم شددد ( .) 14

این مجتمع با هدف پیشگیری ودرمان بیماری بوده است

استخراج  DNAباکتری با ا اس دافت هه از کی ییت جداسازززی

که از دیدگاه بهداشت عم ار یدایز تالکشم یمو

هب    

دس معلاروت لللها ای موجوددد

سرریع ( DNAشرتک     ،MBSTای یی ران) ازکلنننی ه ااای

همراه دارد .بررسی حاضر با هدف مطالعه مقاومت آنتی

س دس معلاروت للل
خالص بوسیله آنزیم پروتئیناززز  Kبراساس س

بیوتیکی گونههای باکتری مولد استرپتوکوکوزیس جدا

سازنده استخراج شد DNA .استخراج شده رادر 100 µl

شده از م  لزق یها آآ آآآالی رنگ یهام عمتجم نامک نی ان     

آب مقطر تسا  رر ر ررریل ح دو هدومن ل رررررر ر دم ااا ای -02°C

سردآبی پالنگان استان کردستان به منظور شناخت آنتی

ج  ،DNAطبققق روش
نگهداری گردی یید .بعددد از اس ارخت ج ج

بیوتیک های مؤثر بر بیماری ومبارزه تأثثیر گ نآ اب راذ   

پیش اهن ددد دی (  17و  ،) 18دس هاگت     ترموس ااا ایکلر (مد للل ل

انجام شده است.

 )Bioradرا تنظیم نموده تا محصول  PCRبدستتت آی یید
(ج لواد     2،1و  .)3الگ وو وی پرایمره اا ای مور دافتسا د هههه ه

مواد و روش کار
در ای جوتاب شهوژپ ن ه یرامیب عویش هب      

                   

استرپتوکوکوزیس ،نمونه برداری در فصول گرم سال از

(طراحی شده توسط سیناژن) در ج لود

 4آم .تسا هد

  

محصوالت  PCRروی ژل آگارز ( )1/8-2 %قراررر داده
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و بوسسسیله اتیییدیوم بروماییید  %0/ 005قاب ور ل ئئ ئیییت ش.د   

میکروگر ممممم م) ،تررر رری مت پو ر ر رر ریم ( 5میکروگر ممممم م)،

کنتر للل ل منف ففف ی (آب مقطر تسا  رر ر ررریل فاقد      RNAseو

سولفامتوکس وزا للللل ل/تررررری مت پو ر ر رر ریم ( 1/ 25 / 23 / 75

از ()ATCC29178

میکروگر مممممم م) ،کانامایس سسسسسس ین (  30میکروگر مممممم م) و

Streptococcus agalactiae ،Streptococcus iniae

سولفادیازین /تری مت پو ررریم (  1/ 25 / 23 / 75میکروگرممم)

 )DNAseو بر یا     کنتر للل ل مثبت    
)KG+

(TKSو

garvieae

میباشد.

Lactococcus

) (RTCC2051استفاده گردید.

نتایج

به منظوررر ش خان تتت آنت تتی بیوتی ییک ها ای م ثؤ ررر و مطالعههه

نتایج آزمایشات انجام شده روی باکتریهای ج هدش اد   

مقاومت داروئی گونه های جداشده آنتی بیوتی ییک ها ای

از ماهیان دارای عالئم بالینی که ب میشویب شور ه یای و ی

رای ییج بههه روش دیسککک گ اذ ررری در مح ححیط مولرهینتونن ن

 PCRبررس وجو ،دندش ی د تکاب هنوگ هس  ری                  

آگار ( )Germany Merck,با ا اس دافت هه از دستووورالعمل

استرپتوکوکوس اینیا ائی ،اس وکوکوتپرت سسس آگاالکتی ییه و

Clinical and Laboratory Standard (CLSI

الکتوکوکوس گارویه را تأییددد نم  نازیم هک دو ا ءالتب    

) Instituteسنجیده شد ( .)11دیسکهاییی مورداس دافت هه

ماهیان به این سه گونه در جدول  5و نمودار  1بیان شده

در ای یی ن تحقی یی ق (شرک تت ت پ تدا نن ن ط بب ب ای یی ران) ش ما لل ل:

است.

تتراسایکلین (  30میکروگرممم) ،اکس سسی تتراسا ایکلین ( 30

نت تیساسح یسررب جیا       

میکروگر ممم م) ،داکس سسس ی س ااا ایکلین (  30میکروگر ممم م)،

نسبت به آنتی بیوتیک های مورد استفاده در ج لود

انروفلوکساس سسسس ین ( 5میکروگر مممم م) ،فلورفنیک لللل ل ( 30

نتایج بررسی مقاومتهای آنتی بیوتیکی گونهها ای ج اد

اریترومایس سسسس ین ( 51میکروگر مممم م) ،لینکومایس سسسس ین (2

شده درجدول  5و نمودارهای  6 ،5و  7بیان شده است..

میکروگر ممم م) ،لینکواس کپ تتت تین ( 51/ 00 2میکروگر ممم م)،
باسیتراس سس ین (  0/ 04واح دد د ب بب ین الملل لل ی) ،نئومایس سس ین ( 30

جدول -1پروفایل حرارتی استرپتوکوکوس اینیائی

Cycle
number
1

Time

Temprature

Stage

5Min

94

30
30
30
1

1 Min
1 Min
90sec
5 Min

92
55
72
72

Primary
denaturation
denaturation
annealing
extension
Final extension

جدول -2پروفایل حرارتی استرپتوکوکوس آگاالکتیه

30
30
30
1

5و

نموداره یا     3 ،2و  4نش اد نا د ش ه دددد ده اس ینچمه .ت ن     

میکروگر مممممم م) ،فلوموکو ئئئئئئ ئین (  30میکروگر مممممم م)،

Cycle
number
1

گون هه هه اا ای ب دشادج یرتکا هههه ه

Time

Temprature

Stage

3Min

95

1 Min
1 Min
1 Min
10
Min

94
85
72
72

Primary
denaturation
denaturation
annealing
extension
Final extension

5 ...بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونههای باکتری
پروفایل حرارتی الکتوکوکوس گارویه-3 جدول

Stage
Primary denaturation
denaturation
annealing
extension
Final extension

Temprature
95
94
57
72
72

Time
4Min
1 Min
1 Min
1 Min
5 Min

Cycle number
1
30
30
30
1

PCR  جفت نوکلئوتیدهای استفاده شده درآزمایش-4 جدول
جفت پرایمر

توالی پرایمر

ژن هدف

PCR Amplicon
( طول جفت بازbp)

Pathogen

منبع

LOX-1
LOX-2

AAGGGGAAATCGCAAGTGCC
ATATCTGATTGGGCCGTCTAA

IctO

078

S.iniae

Mata et al.,
2004

PlG-1
PlG-2

CATAACAATGAGAATCGC
GCACCCTCGCGGGTTG

16S
rRNA

1100

L.garvieae

Mata et al.,
2004

FW/BW
(V1/V2)

V1:5′-TTTGGTGTTTACACTAGACTG-3
V2: 5′-TGTGTTAATTACTCTTATGCG-3′

16S
rRNA

021

S.agalactiae

Meiri-Benedek et
al.,
2002

R
28.%

Streptococcus
iniae
Streptococcus
agalactiae

33.3%

+

R
25%

R
50%

S2

S4

S4

S4

S2

8.3%

+

S4

S4

S4

S4

S4

S4

S4

R
85.7%

S4

S4

S4

S4

S1

R
28.2
%

S4

S4

R
75%

S4

S3

S1

S4

S4

S4

S4

S4

S4

R
71.4%
R
100%
R
100%

R
100%
R
100%

R=Resistance S=Sensitivity

یهای جداشده عامل استرپتوکوکوزیس
  مقایسه درصد باکتر-1 نمودار

Streptococcus iniae  حساسیت آنتی بیوتیکی-2 نمودار

Neomycin

S4

Sulfamethoxazole/
Trimethoprim

S4

Erythromycin

S4

Flumequine

Florfenicol

S3

Oxytetracycline

Doxycycline

R
85.7%

Tetracycline

Enrofloxacin

S4

Bacitracin

Kanamycin

+

Lincomycin

Sulphadiazin/ Trimethoprim

Lactococcus
garviea

Lincospectin

Trimethoprim

58.3%

درصد ابتال

 تأیید تشخیص توسطPCR

 جدول درصد ابتال ودرصد مقاومت آنتی بیوتیکی وحساسیت آنتی بیوتیکی گونههای پاتوژن استرپتوکوکوزیس-5 جدول
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نمودار  -3حساسیت آنتی بیوتیکی Streptococcus agalactiae

نمودار  -4حساسیت آنتی بیوتیکی Lactococcus garviea

نمودار  -5درصد مقاومت آنتی بیوتیکی Streptococcus iniae

نمودار  -6درصد مقاومت آنتی بیوتیکی Streptococcus agalactiae

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونههای باکتری7 ...

نمودار  -7درصد مقاومت آنتی بیوتیکی Lactococcus garvieae

بحث و نتیجه گیری
س از جمله     
استر کوکوتپ و کوکوتکال و سیز و یز سسسسسسسس س
بیماریهای باکتریایی هستند ک تاراسخ و تافلت اب ه     
فراوان نن ی در ماهی یی ان آب ش شش یرین و شور .دنتسه هارمه        

ب تکا ررر ری الکتوکوک ووو وس گاروی ییی ه ب ب هارمه هر خخخخخخ خ خخخ ی

ب تکا رر ریها یی ی جنسس س استر کوتپ وکو سس س ک هلمج نآ زا ه     

میتوان به اس  سوکوکوتپرت ااینی ییائی و اس سوکوکوتپرت

آگاالکتیه اشاره کرد متعلق به خ هساکوکوتپرتسا هداونا   
میباشند و عامل مهم بروز سپتی سمی و تلف رد الاب تا   
مزارع پرورش ماهی به ویژه در قزل آالی رنگین کم نا
محسوب میش نو ددد ( .)7تحقیق اد ناشن تا د هک تسا ه

   

استرپتوکوکوزیس در ماهیان پس از بروز ی تسا ک رس   
شدید اتفاق افتاده است .یکی از عوامل استرس زا تغییر
درجه حر بآ ترا

م ممیباشددد .بط یقحت رد هک یرو قی    

روی م ت یها یی یی یالپی ازوم ا م  اکیب (((((((( (

Oreochronis

 ،)mossambicusباکتری استرپتوکوکوس اینا ایی ب زد ا

7

 1× 10به صورت داخل صفاقی تزریق گردید و ماهی نا

آلوده در  5رژیم دمائی مختلف ش لما

 13، 27 ، 23 ،91و

 35درجه سانتیگراد نگهداری شدند .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان داد که میزان مرگ ومیر هام  یی یییان در دم یا
 91و  35درجه سانتیگراد بطور معنی داری بیش از س ریا
دماها بوده اس کذ لباق .ت ر جرد هک تسا  ه حرارت       
مناس ایپالیت دشر ب         30 -22درج تسا دارگیتناس ه      

بیماری ممکن اس وصب ت ر گرم ببس داح ت

    

ریم و

باالئی طی  2-3هفته در فصول با درج ارح ه ر یالاب ت    
آب میگردد .ب ببا ای جو ن وو ووود ،بیم م یرا م هب تسا نک
صورت م بآ یامد یتقو نمز

   

   پا ایینتررر اس دوجو ت   

داشته باشد و مرگ ومیر کمتر یهام موادم اما  ا  ن را هب     
دنب  دشاب هتشاد لا (((((( ((( .)91همچن د نی رر ر بررس زورب ی     
استرپتوکوکوزیس و شناسائی باکتریهای مسبب آن در
مزارع منتخب تکثیر و پرورش م نیگنر یالآ لزق یها    
کم  نااا اا اس م نات ا اردنز ن  جیاتن  ن هک نداد ناش         

    

      

استرپتوکوکوزیس در فص اهب لو ر  ،،، ،،تابس ات ننن وپ هک زیئا   
افزایش دمای آب وجود دارد بیم دهاشم یرا ه یدرگ  د    
اما در فصل زمستان که دمای آب کاهش مییابد ،اثری
از این بیماری دیده نمیشود که با افزایش دما در فصل
بهار بروز مجدد بیماری مشاهده میگردددد و در تابس نات
به اوج خود میرسد (.)3
بر کوکوتپرتسا زو و متجم عرازم رد سیز ع یثکت ر و         
پرورش م پ نامک نیگنر یالآ لزق یها ا گنل ا ناتسا ن       
کردستان عمدت ًاًا از اواخر خرداد ماه تا اوایل شهریور رخ
میدهد .لیکن وجود آلودگی در گله تا اواخر آبان قابل
ردیابی است .در زمان بروز بیماری درج ارح ه ر بآ ت   
ًال  16تا  21درجه سانتیگراد بود .بن نیاربا م ممیت او ننن
معمو ًال
نتیجه گرفت که در استان کردستان ،اس سیزوکوکوتپرت
یک بیماری فص و تسا یل

زفا اب ا ترارح هجرد شی       
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آب ،احتمال بروز آن اف شیاز

کالریترومایسین است ( .)5همچنین در مطالع یناوارف ه   

م ممییابددد و انتظ وربور را   

الکتوکوک یوراگ سو هه ههه که

شدددن با ا ای امیب ن ر وا زا ی ا ت راهب رخ ا رخاوا         تابس نات

ومقاومت داروئی ب یرتکا

میباشد ودر زمستان به دلیل ک یرامیب زورب امد شها     

توس سیئر ط ی  ناراکمه و  (((((( (  ) 1392روی ماهی لزق نا     

کمتر مشاهده میشود.

آالی رنگین کمان در استان چهارمحال وبختیاری انج ما

به دلیل شباهت زیاد عالیم ظاهری استرپتوکوکوزیس و

دادند ،نشان دهنده مقاومت چندگانه هم  هیادج ه ههه هههها به

الکتوکوکوزز زیس تشخخخیص تفریقققی تنه فتسا اب ا ا زا هد       

آنتی بیوتیک های رایج بود .حداقل و حداکثر مقاومت

روشهای آزمایشگاهی و به ویژه مولکولی امکان پذذذیر

داروئ تویب یتنآ دروم رد ی ی سیاماتنج یاه ک ی و ن           

است؛ ولی در هر صورت به دلیل شباهت زیاد در منظره

انروفلوکساسین به ترتیب  30 /7و  65 /4مشاهده شد (.)2

با لل لینی ،معمو ًالًالًال ًال هر  ود  بب بیماررری استر کوتپ وکو زز زیس و

ش حاضررر نش نا م ممیدهددد ک زا ه
نتایج پ هوژ ش ش

 150قطعه

الکتوکوکوزیس با هم اشاره میش نو ددد .ای یین دو بیماررری

هاهی زنده بیمار مورد بررس تکاب هنوگ هس ی ر دلوم ی      

در کشوره اا ای مختل ازگ ف رهدش ش

استر کوتپ وکو دج سیز اااا ا ش هک د       % 58 /33آل یگدو   

نآ زا هک تسا           

جمله میتوان به گزارش بیماری در اس اپ ننیا ( ،)22ایتالی ییا
( ،)51استرالیا وآفریقای جنوبی (  ،) 10تایوان و انگلستان

مربوط به الکتوکوک یوراگ سو هه ههه %33/33 ،مرب هب طو   

استر ئاینیا سوکوکوتپ ییی ییییییی ی و  %8/33مرب هب طو           

( ،)9فرانسه و کشورهای منطق  ناکلاب ه (( (((  ) 12وکر  ه (()8

استرپتوکوکوس آگاالکتیه میباشد .همه مطالع الاب تا   

اشاره کرد .در ایران نیز در سالها ای اخی ییر ه اب نامز م    

نشان دهنده گسترش بیماری یاد شده در مزارع پر شرو

توسعه م ورپ عراز ر ام ش ههه ههههی ق آ لز الالالی رنگ گگین کم نا

ق  لماوع .تسالآ لز متخل ففففف ف فففی را در گستر و ش

شاهد بروز همه گیری با عوامل فوق در مراک ورپ ز رش   

دخیل میدانند که از آن جمله میتوان به انتقال مستقققیم

ماهی هستیم .در مطا لع یقح هک یا ه قی رد ناراکمهو 
س لا    

  

 2008تا      2009در خصو صصص ص ش یرامیب عوی       

لاقتنا     

از طریق آب ،جابجایی و ورود ماهیان آلوده به کارگا اه
و یا تغذیه اشاره کرد .تأثیر دما و وضعیت کیفی آب به

استر کوکوتپ و تکالو سیز و کوک و د سیز ر م  ز عرا             

عن هدننک دعتسم لماع ناو

پرورش ماهی قزل آالی رنگ تسا تفه رد نامک نی ان     

اوستین و همکاران نیز تاکید شده است ( .)7باکتری هم

کشور انج هب یگدولآ نازیم هک دنداد ناشن ،دش ما         

زمان با افزاایش دما ای آب فعالی ییت بیشتررری م ممیکنددد و

    

بیماریزایی خود را به ویژه در شرایط نامناسب بهداشتی

استر کوتپ وکو نیا س یای ییی یی  % 59 /2و می هب یگدولآ ناز

الکتوکوکوس گارویه  % 40 /8بوده است (  .) 14همچنین

در مطالع هه های ک داز فیرش ه

هههه ه وهمکارا نازیم یور ن     

شیوع الکتوکوک ورپ عرازم رد سیزو ر لزق یهام ش

 زورب ببب ب بببببب بیماررری قبًالًالًال ًال توسط  

و مدیریتی نشان میدهد به ویژه اینکه در برخ خخی من قطا
حداقل فاصله مجاز ب ببین م ورپ عراز ر ام ش ههه ههههی رعای ییت

    

نشده است که خود باعث مضاعف شدن مشکل میشود

آالی رنگین کمان استانها ای جن یقرش بونج و بو    

در کل بر  همه زو گگ گگگی ییری ب  ه وووی ییژه در من پ قطا ررررر تولی یید

ایر د ماجنا نا ا ند د   ،ن ازیم هدنهد ناش ن گدولآ  ی هب    

الکتوکوک یوراگ سو هههه ه ب نازیم ه     

             

 % 16اس و ت

جیاتن     

تستهای آنتی بیوگرام حاکی از حساسیت این گونه به
اریترومایس ،نی       انروفلوکساس و لکینفمارلک ،نی         

کشور با ضرر و زیانهای زیادی براای ص ورپ تعن رش   
ماهیان سرد آبی کش چمه .تسا هارمه رو ننن ن نننننین بای یید در

نظر داشت که بیماری ناشی از الکتوکوکوس گارویههه و

استرپتوکوکوس اینیائی در گروه بیماریهای قابل انتقال

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونههای باکتری9 ...

به انسان قراردارد (  13و  .) 27که این مسئله خود اهمی ییت

ب دد دیهی اس  فرصم هک ت زززززز زی یی اد آنت تت ی بیوتی یی ک ه رد ا   

بیماری را دو چندان میکند .در چن ننین شراایطی نی ییاز به

سالهای اخیر منجر به پدید آمدن مقاومتهای دارویییی

اتخذا    سیاستتتهایی ی مثؤ رر ر و عملللی در جه اب هلباقم ت     

و انتقال آن به سایر باکتریها میشود که خطر ان  شش شششی از

بیماری از قبیل واکسیناسیون و برنامه ری ییزی در راستا ای

آن نیازی به تاکید مجدد ندارد .نتایج ای یین مطالع ناشن ه   

ریشه کنی بیماری ضروری است .از سوی دیگررر ش ششیوع

دهنده آلودگی زی ییاد م ورپ عراز ر ام ش ههه ههههی ق دالآ لز ررر

بیماررری در سا لل له اا ای اخی یی ر همر  فرصم اب ها زززززز زی یی اد و

مجتمع پالنگان استان کردستان با باکتری الکتوکوکوس

ماهی قزل آال باهدف پیشگیری و یا درمان بیماری ب دو هه

فاصله کم مزارع پرورش ماهی از یکدددیگر ،بیماررری به

است که مشکالت زی ییادی را ب تن .دراد لابند ه ااا اااایج ای یین

آسانی به مزارع هم جوار منتقل م ممیشوددد .در ای یین می ییان

بیقاعده آنتی بیوتیک های مختل للف در م ورپ عراز رش   

بررس سس ی نش واقم هدنهد نا م  ت بببببب ب بببب االی داروی یی ی گون هه ه

الکتوکوکوس وگونه ه یا

اس سوکوکوتپرت

طو ررری ک  ه ممم می ییی زان مقاوم دج ت

اس هب ،ت   

ااا ای ییی ه ه ااا ا درمورد    

الکتوکوکوس گارویه کههه درص تشیب د ر یگدولآ زا ی    

رانشان داده است نسبت به آنت تتی بیوتی ییک ها ای رای ییج از
 % 28 /2مربوط ب و نیسیاموئن ه

نیتکپساوکنیل     تا ا % 85 /7

مربوط به باسیتراسین و سولفادیازین /تری متوپریم تغیی ییر
میکند و در مورد استرپتوکوکوس آگاالکتیه نسبت به

دو نوع آنتی بیوتیک لینکومایسین و باستراسین بیش یرت ننن
مقاوم تت ت داروئ دار ی ا ومرد نینچمه .تسا هتش رد

        

استرپتوکوکوس اینیائی میزان مقاومت داروئی نسبت به
آنتی بیوتیک های رایج از  % 25مربوط به تر میرپوتم ی   

تا  % 100مربوط به لینکومایسین و باسیتراسین متغیراست،
ضمن اینکههه تماممی جدای ییه ه راد ا اای مقاوم راد ت ووویییی
چندگانه بودن .د الزم ب هک تسا رکذ ه

هر س  ه هنوگ 

باکتری جداسازی ش یاه کیتویب یتنآ هب تبسن هد

     
    

انروفلوکساسین ،فلورفنیکل و داکسی سایکلین بیش نیرت
حساسیت را نشان دادهاند .انص اکمه و یرا را  ن (( ((( ) 2011
هم    مقاوم تت ته اا ای آنت زا ار یکیتویب ی    گون هه هه اا ای
الکتوکوک یوراگ سو هههههه ه جداس ا هدش یزا زززززز ز م از رع    
پرورشی استات چهار مح ایتخب لا ر ازگ ی ر دندومن ش     

( .) 6

گارویه بود که با توجه ب رش ه اا ااایط نامناس م ب دد دددیریتی و

واکسیناس سس یون ماهی یی ان علی یی ه الکتوکوکو سس س ودوگونه   

استرپتوکوکوس جداشده از این مجتمع ب ناونع ه    یک ککی
از راهکاره ااا ای م ثؤ ر رر ر پیش گگگ گیری از بیما ررری پیش اهن ددد د
میشود .عالوه بر آن باید توجه داش هدافتسا هچنانچ ت    
بی قاع نآ زا هد تت تتتی بیوتی ییک ه همادا ا    یابددد ش زورب دها   
مقاومتهای بیشتر آنتی بیوتیکی در گروهها ای مختلف
باکتریها خواهیم بود که برای صنعت پر ام شرو هه هههی و
همچن نن ین س اگدننک فرصم تمال ن رزب رطخ  گگگگگگگگ گ گگگگگگ ی
محسوب میشود.
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Abstract
Over the last few years, Streptococcus has been one of the serious difficulties in the cold-water fish
farms and caused massive economic losses. With respect to outbreak of Streptococcus disease, the
survey was carried out in warm seasons using 150 rainbow trout fish with clinical symptoms of
streptococcosis. The specimens were randomly collected from Palanghan cold-water fish farm
complex located in Kurdistan province. Specimens for bacteria culture were obtained from kidney,
liver, and spleen of fish and were cultured on culture media of TSA and BA. Bacterial culture was
implemented at the temperature of 220°C for 3-5 days. Species of bacteria were determined following
purification using biochemical and molecular tests. The opacity resulted from the culture of specimens
in Muller Hinton Broth's culture medium were compared with McFarland's tube 5% (the number of
bacteria 108-109). Then, Muller Hinton Agar's medium was used for performing antibiogram. It was
observed that Streptococcus iniae was sensitive to Enrofloxacine, Florfenicole, Doxycycline,
Erythromycin, Oxytetracycline, Tetracycline, Lincomycin, Sulfamethoxazole/Trimethoprim,
Kanamycin and Neomycin, and resistant to Bacitracin, Lincomycin, Flumequine and Sulfadiazine /
Trimethoprim. Streptococcus agalactiae was resistant to Lincomycin and Bacitracin. Moreover,
Streptococcus agalactiae was sensitive to Enrofloxacine, Doxycycline, Florfenicole, Lincomycin,
Tetracycline,
Oxytetracycline,
Erythromycin,
Kanamycin,
Neomycin,
Flumequine,
Sulfadiazine/Trimethoprim and Sulfamethoxazole /Trimethoprim. Additionally, Lactococccus garvieae
was resistant to Bacitracin, Sulfadiazine/Trimethoprim, Lincomycin and Neomycin, and sensitive to
Erythromycin, Enrofloxacin, Florfenicole, Doxycycline, Tetracycline, Oxytetracycline, Trimethoprim,
Flumequine, Kanamycin, Lincospectin and Sulfamethoxazole/Trimethoprim. The results indicated that
the three isolated species of bacteria causing streptococcosis disease, which could create similar
clinical signs in trout, were resistant to Bacitracin, Sulfadiazine/Trimethoprim and Lincomycin. In
conclusion, in order to avoid growing bacterial resistance and to take the most effective decision in
terms of antibiotic therapy, usage of antibiotics without antibiogram must be avoided.
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