ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ /دوره دوازدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،1395 ،ﭘﻴﺎﭘﻲ 113-125 :32

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و  pHﺑﺮرﻓﺘﺎر رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺲ اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ
)(Streptococcus iniae
ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ* ، 1ﻓﺮزاد ﺻﺎﻟﺤﻲ  ،1ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮزرﮔﺮ  ،1ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻤﻮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ

2

 -1ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
 -2ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 26 :ﺧﺮداد 1392

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 15 :اﺳﻔﻨﺪ 1392

ﭼﻜﻴﺪه :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰمﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا و رﻓﺘﺎر رﺷﺪ آنﻫﺎدر ﺑﺮاﺑﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي
وﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎدﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﻣﺎﻧﻨـﺪ واﻛﺴـﻦﻫـﺎ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺖ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و pHﺑﺮ رﻓﺘﺎر رﺷـﺪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ ﻳﻜـﻲ ازﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎي35°Cو 30°Cو  25°CوpHﻫـﺎي آﻏـﺎزﻳﻦ  8/5و  7و 5/5اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در pHﺧﻨﺜﻲ) (7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 35°Cو در pHﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ)  8/5و  (5/5در درﺟﻪ
ﺣﺮارت  30 °Cﺑﻮد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮات  25 °Cو  pHآﻏﺎزﻳﻦ  5/5ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دادﻛـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  pHﺑـﺮ رﺷـﺪ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در رﻓﺘﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در (P <0/05) 5/5 pHدﻳـﺪه
ﺷﺪ.درﺟﻪ ﺣﺮارت 30°Cو  pHآﻏﺎزﻳﻦ  8/5ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ در ﻃﻲ  24ﺳـﺎﻋﺖ
ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه )  ،1/3×109 (Cfuml‐1زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاﺑـﺮ) ،1/08 (g/Lﻣﻴـﺰان ﻻﻛﺘـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه
ﺑﺮاﺑﺮ) ،1/87 (g/Lﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﮔﻠﻮﮔﺰﺑﺮاﺑﺮ )، y×/s=./ 438(g.g‐1ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ وﻳـﮋه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺷـﺪ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ )μ=0/35( h-1
وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﮔﺰﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ )./0018 (g/Lوﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑـﺎﻛﺘﺮي) 1/88 (hاﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ .اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دادﻛـﻪ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  30°Cو  pHآﻏﺎزﻳﻦ  8/5از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ،pH ،رﺷﺪ
٭ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
آدرس :ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ021-61117094 :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ msoltani@ut.ac.ir . :
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مقدمه

یباشد که ناشی از ا جي اد آنتی ژنها ای
درمان موفق آن م 

آبزی پروری از رشد سريعی در دنيا برخوردارا تس

انودرما فاب رد زوت تتتتت ه اای حسا تسا س رما نيا هک           

(  ) 15وبخش قاب هج یاذغ زا یهجوت ل ااا اااااان را ب دوخ ه   

موجب توجه ب هب یريگشيپ رما ه

یدهد بنابرا ني ض ره هک تسا یرور عون    
اختصاص م 

شده ا تس

خسارت وارده را به آن به حداقل رساند .خ رامآ تامد   

یها ا اول ني
یدهد که بيماری ی
کشاورزی (NASS)1نشان م 
عام فلت لات مک نيگنر یالآ لزق ان

   

           

          

یکند بلکه موجب ارتقاء مدير تي
کمک م 

اثردرجه حرارت و  pHبه عنوان دو عامل مه یطيحم م   

نايم نيارد       

بر روند رش هب نژوتاپ نيا د  هب کمک روظنم ا

ا تپرتس وکوکو  یياينيا س (((( ( )Streptococcus iniaeبه   
  

ساخت واکسن و ن زي کمک به بهبود م یتشادهب تيريد   
یباشد.
مزارع از طريق اص حال فاکتورهای کيفی آب م 

،گونههای پرورشی و جمعي تتتها ای وحش باسح هب ی    

مواد و روشها

میآيد(21و .) 11ا ني پاتوژن که اول ني بار از دولف بآ ني

باکتری

شير ني ) (Inia geofrensisجداسا  دش یز (( (((  ) 25ن یعو

در ا  قيقحت ني از    گون هه ه ا تپرتس وکوکو ياينيا س ییی یی

کوکس  هب تبثم مرگ ی ا اعب دددددددددد ددد ،./7 ˟1/4ب یزاوه ی     

) (Accession number GQ850377.1گروه  Dتول دي

اختيا دروپساريغ ليفوزم ،یر ا  ر و يغ  ر رحتم کککککککک ک و فاقد   

کننده همول نيزي آلفا و بتا رگزا هدش هيهت  وه      بهداشت

کپسول و دارای فعال تي هموليتيک ا تس (33و .)6تلفات

وبيماريهای آب يز ان دانشکده دامپزشکی دانشگاه ته نار

     %08ن زي

یرسد(.)03, 14 ,31بيماری به هر دو صورت انفرادی و
م 
همه گيری در ماهيان اتفاق میییافتد(( .)1در سال 7991
تخم ني زده شده که ساالنه عفون تتتها ای حاص نيا زا هل   
با رب غلاب عومجمروطباکيرمآ تعنص هب یرتک            001
 15ميليا در

کشت باکتری و تلقيح

محيط کشت ما عي ) TSB(Trptic Soy Brothتل حيق
سپس در درجه حرارت  30 °Cب تدم ه   

     

Agriculture Statistics service

شناسايی شده ا تس ( .( 18

24

ساعت کشت داده شد وسپس پرگنههای رش هب هتفاي د    

ا ني بيماری يک بيما سنا نيب کرتشم یر ان نايزبآ و      
اس تتت

ا ني باکتری ق الب " از ماهيان قزل آالی بيمار جدا سازی و

ژل لل وز خوندا ترارح هجرد رد ر         30 °Cب تدم ه     

تومان بوده ا تس (  .) 29بعالوه ،از جنبه بهداش یمومع ت   
(  16و  .) 11يک نيا تالکشم زا ی

یشد استفاده گرديد.
که به صورت ليوفيل زي ه نگه داری م 

از نمونههای ليوفيل زي ه ابتدا دو پاسا وتم ژ ا یوررب یل    

ميليون دالر خسارت وارد کرده ا تس (  .) 31در ايران ن زي

ميب ا مدع یر     

قتر اء        

شهاای تول ب هدوت تسيز ديا مانرب رد یرتک هههههههههه هه اای
رو 

گون هه ههااای متع یيايرد و نيريش بآ نايهام زا یدد         

خسارات برآورد شده در سال  9002بالغ بر

بهداش رد یت

یگردد .هدف از ا ني مطالعه ار يز ا یب
شرايط مزرعه ن زي م 

یدهد(  26و  .) 23استرپتوکوکوسها از جمل نيرتمهم ه   
م 

حاصله از ا ني باکتری با ات ینيلاب عونتم مئالع

بهين ريثأت زا عالطا یرتکاب دشر طيارش ندرک ه

          

رشد آن نه تنها به اقتصادی کردن واکس نننها ای تول یدي

تا دودح            90درص ر د ا  دوخ هب  ا صاصتخ                

عنوان يکی از عوامل مه پرتسا زورب م ت رد سيزوکوکو

لذا برای توليد يز ست توده منا بس

با و یرتک

فاکتورهای محيطی مانند درجه حرارت و ، pHب دنور ر   

)(Oncorhynchusmykissبوده و خسارتها ای نيگنس

یش و دنو
پاژوت نن نه اای مابوسحم یه      میی 

شور انيسکاو س نوي     

1

 18 - 20سا تع

در گرمخانه نگه داری شد و از ا ني مح رب طي ا حيقلت ی    

و

مطالعه تاثير درجه حرارت و511 ...

محيط کشت اصلی استفاده گرديد .ا ني عم رب ل ااااای هر
آزمايش جداگان رکت ه ار ميظنت یارب .دش 

ی از دانس ن هتي وو وووری در
برای اندازهگیری رشد با رتک ی ی

     pHمح طي

ط جوم لو       006نا رتمون (( (  ) 20و با ا فتس ا  هد ا هاگتسد ز       

کشت از  HClو NaoHيک نرمال قبل از عم ليرتسا ل   

اسپکتروفترمتر مدل ( (JENWAY 610ده ساعت اول با

به محيط کشت اضافه گرديد وpHهای مورد نظر قليايی

فواصل زمانی يک ساعته و بعد از آن با فاصله زمانی -4

( ،)8/5خنثی ( )7و ا يس دی ( )5/5با گتسد زا هدافتسا  اه    

 3سا زيم تشادرب اب هتع ا نننننننن نن 2ميل  رتيل ی ا من ز ون هههههه هه اا و

 pHمتر د يجي تال  Windusبد ليرتسا زا دعب.دمآ تس    

رارکت )))))) )

آ یرون بذج شجنس ن نننننننن نننها(حدا ود لق

کردن محيط کشت در دمای 121 °Cبه مدت  15دق و هقي

اندازهگیری شد.

سرد شدن محيط کشت به م زي ان  5درصد ح طيحم مج   
به آن اضافه و بالفاصله اق نآ عيزوت هب ماد

هب نازيم       5

ميل لول رد رتيل ی هههههه هه اای آزما رد .ديدرگ ليرتسا شي   

  

شرا برد ليرتسا طي

لول هههههه هه اا بالفاص  سپ هل ا عيزوت ز       

کام ًالًال سپس و هتسب

لول هههههههه ههه اا را در ش وتابوکنارکي رر ر در

درجه حرارتهای  35 °Cو  30 °Cو  25 °Cو بادور rpm

 001به م تد

 37سا رق تع ار اد  د یرون هتيسناد دش ه      

آغازی حدود  0/ 045تن يظ م ودر زمانننها ای ص ات رف    37
ساعت اقدام به سنجش م زي ان فاکتورهای يز ر گرديد.

اندازهگیری تعداد سلولهای زنده )(CFUml-1

برای مطالعه تع اد ددد ولس لللها ای زن سپ یرتکاب هد    
ازتهيه رقتهای متوالی از نمونه در مح رف اب طي فسف تا    
()PBSا و ليرتس

یحطس تشک رب نآ

زولژ یور    

      

خوندار با دو تکرار پل تي ها به مدت حداکثر  24سا تع
دردما یی ی 30 °Cدر گرمخان د رارق ه ا سپس و هد

    

تعداد   

پرگنههای پل تي هايی ک دعت ه اد نگرپ  ههه ههههها ای آنها ا ب ني
 30 -003ع وبدد د ديدرگ شرامش 

((((((((( (  17و )33سپس    

تعدادکل سلولهای زنده در هر ميلی ليترنمون هبساحم ه   
و با استفاده از فرمولهای شماره ()1و( )2دشر تعرس   
ويژه و زمان هر تقسيم محا بس ه گرديد(.)7

اندازهگیری دانسيته نوری
فرمول شماره((1
 = tزمان هر تقسيمg

 =ttتعداد باکتری در زمان مورد نظر Nt

 =t0تعداد سلولها در زمان صفر  = N0تعداد تقسيمات سلولی
) =(hزمان ][h-1

در ا ني فرمول
N

 = ttسرعت تقسيم سلولV

فرمول شماره()2
) =(t0)(g.L-1مقدار توده زنده در زمان صفر x0

) =(tt)(g.L-1مقدار توده زنده در زمان مورد نظر xt

 = µسرعت رشد ويژه
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اندازهگیری وزن خشک باکتری

ب تدم ه     

برای اندازهگی ییری وزن خش یرتکاب ک   

اندازهگیری گلوکز و الکتات در - 70 °Cنگه داری ش .د

(Dry cell

) DCW=weightنمونهها ا م رادق  1-2ميل رهزا رتيل ی    
نمونه برای اندازهگیری الکتات و گل زگو

اندازهگیری وزن خشک باکتری (72و ) 19در محا تابس

مابقی نمونه با استفاده از فرما نيل  1-2درص و سکيف د
با ا فتس ا  هد ا س ز ا ،فردنپا لدم ژوفيرتن تعرس اب

د ندش کشخ ررررررررررررررر رر 95 °Cو

ر زا سپ یرتکاب بوس

دج ا و هدش 
       

 10دق هقي    گرد و .دي ولحم ل ر  وی یارب نآ       

وزن خشک کلی لحاظ گرديد .سنجش م زي ان گلوکز و

     

الکتات با استفاده ازک تي

 0004rpmبه مدت  25دق قي ه سانتريفوژ شد وسپس ما عي

ش ريا یميش تسيز تکر ان     

انجا ودش م      انداز هه هگیر یی ی ب ميزنآ شور ه ی ا ماجن

روی آن دور ريخته و يکبا هتسش یزولويزيف مرس اب ر      

    

گرفت(.)9

شد .ودرمرحله بعد نمونهها در درج رح ه ارت     95 °Cبه

اندازهگیری ضريب بازدهی سوبسترا

مدت  36ساعت خشک گرديد و پس از رد ندش درس   

برای تع نيي ضر بي

ديسيکاتور وزن خشک باکتری محا بس ه گرديد( .) 19

بازدهی مصرف گلوگز به عن ناو

من عب کربن باکتری از فرمول شماره(  )3ا ديدرگ هدافتس   
( .) 7

اندازهگیری گلوکز و الکتات
برای اندازهگیری گلوکز و الکتات درنمونهها اق ماد
به سانتريفوژ آنها در درج رح ه ار  ت

4 °Cو00 0 14 rpm
فرمول شماره (( 3

] =[g.l-1افزايش زی تود[g.l-1] .

بازدهی سوبسترا

 = ∆ Xضر بي

] = [gs.l-1مصرف سوبسترا
آناليز آماری
برای مطالعه تأثير مت يغ رهای درجه حرارت و  pHهر
کدا هس رد م حطس

عمج ًاًا

        9آزما و شي

شيامزآ ره       

حداقل با  2تکرار انجام شد و سپس در سطح 5درصد با
استفاده ازطرح چند عاملی فاکتوريل وآزمون دانک رد ن
ن ازفا مر رررر ر  SPSS21و رگر مرن رد یطخ نويس رازفا        
 Excel 2007اقدام به بررسی دادهها گرديد.
نتايج:
نتايج حاصل از مطالعه رفتا پرتسا دشر ر ت سوکوکو   
اينيايی در شراايط ش ششيکرانکوباتور در pHها ای تنظيمی
اس ييي دی ( ، (5/5خنث  ی (( ( )7و قل ييي ايی (،)8/5در درجه   

∆S

حرارت 30 ° C، 25 ° Cو  35 °Cنشان داد کههه با رتک ی ی
ی
در کليه درجه حرارت ها و pHهای مورد آزمايش قادر
به رشد بوده اما ا م ييي زان و رون شر د دد دددآن متفا سا تو تتتتت
(نمودارشماره  1و  2و .)3با توج دشر یاهرادومن هب ه     
حاصله ومقايس سسه رگر سسس يون خط آ ی نننها ا منا ت بس رر رررين
روند رشد در درجه حرات  30 °Cو pHآغا نيز قل ييي ايی
بد رد.دمآ تس

    pHا سسس يدی و درج ترارح ه      25 °C

باالترين ميزان رشدبد تس
 0/193با ميانگ ني

آمده در طی  37ساعت برابررر

 0/ 188بود و ا ييي ن م ييي زان ب هجرد یار   

حرارتهای  30 °Cو  35 °Cبه ترت ييي ب برابررر 0/ 5167با
ميانگ ني

ی
0/ 352و  0/ 428با ميا يگن ننن  0/ 278ان زاد هههگیری ی

مطالعه تاثير درجه حرارت و711 ...

شد (جدول شماره )1که با توج گر هب ه ر سسسسسسس يون بد تس

فاکتوريل نش ششان دادک ب هوالع ه ررر رررر pHو درج رح ه ارت   

آمده رشد در درجه حرارت  30 °Cو  pHا سسس يدی()5/5

،زمان ن زي در رشد باکتری مؤثر ا تس

وضعيت بهتری را نشان داد(نمودارشماره.)1مقايس نيب ه   

تأثیر 98 /7درصد( ) P-value=0/00، F=408/ 58را دربر

ميانگ ني های رشد باکتری در  5/5 pHدر آزمون دانکن

گرفت pH.بات يثأ ررر 82 /3درصد(( P-=0/00، F= 651 / 356

نشان داد که اختالف معنی داری در  دصرد ه حطس در   

)valueو درجه حرارت با تأثير 41 /1درصد( ( F= 97 / 873

درجه حرارتها ای مختلف
بيش دشر نازيم نيرت

رد    

در  pHخنثی

 دوجو د .درا

تهااای 25 °C
   درج رارح ه تتتت ت

 30 °C،و  35 °Cبه    ترت ييي ب 1/ 067با نيگنايم      

0/ 585

به نحوی که م نازي

)P-value=0/00،را شامل میییش تم تارثا.د ققق اب رد زين ل   
جدول شماره 2ذکر گرديده ا تس

یها ای
.تع رتکاب داد یی یی

زنده هر چند در مراحل ابتدددايی رون یا هتسهآ دشر د   

1/ 218 ،با يم  ا يگن ننننن ن نننن  0/65و 1/932باميا يگن نن ننن 0/695

داشت  ....اما در طی    

انداز هههههه هگیر یییییی ی شد(نمودارشمار هههههه ه2و ج لود       

آزمايش 30 C°و  pHقليايی تعداد باکتریها ازCFUml-

شماره.)1منا بس

71

تر ني درجه حرارت برای رشد با یرتک

در  pHخنثی 35 °Cبد تس

آمد .هر چند تفا یکدنا تو   

خنثی نشان داده شددد اما ب هجوت اب  ه نويسرگر

یهای زنده م ييي زان
.با افزايش دانسيته نوری و تعداد باکتر 

    

وزن خشک باکتری ن ييي ز از آن تبع ييي ت نم زفا و هدو ااااايش

بهت  نير رر رون شر د دددد د در  pHآغا يز ننن خنث یی ی ودر درج هه ه

حرا تر        35 °Cبد .دمآ تس

         در pHآغا نيز      

 30 °C، 25 °Cو  35 °Cب هه ه ترت ييي ب  1/ 3830با نيگنايم      

 1/3 481 ،0/3 48با ميانگ ني 0/696و 1/3 51 0با يگنايم  ننننن
درجه و  pHآغا نيز قل ييي ايی در طی

داش .ت با اف رادقم یرتکاب هدوت تسيز شياز زکولگ      
یيافت (نمودارشماره  .)5با تال رررين م ييي زان وزن
کاهش م 

قليايی()8/5بيشتر ني م زي ان رشددررر درج رح ه ار تت تتتها ای

ی شددد(جدول ش رام ههه .)1در دمای
0/ 641اندازهگیری ی

1/5بههه 1/3× 10 9 CFUml-lر يس ددد .و بع نآ زا د

تعداد باکتریهای زنده کاهش يافت(نمودار ش هرام ) 4

در ب بب ين درج رارح ه تتتت ت 30 °Cو  35 °Cدر  pHآغا يز ننن
یطخ

10

 16سا سپ تع

لت زا

قققققققققققق يح در

30

 19سا زا سپ تع   

کشت م زي ان رشد برابر  1/ 4140بود و تا پايان آزما ايش

خش رد یرتکاب ک    درج رح ه ار تت تتت 30 C°و  pHقل ييي ايی
) 1/80(g/lمحا بس ه گرديد و شهاک یمکاب نآ زا سپ    
رون شن ار یتباث د ا د ن ا .د

    در ط ییی رش  یرتکاب د مممم م ييي زان

گلوکز محيط کشت روند کاهشی را نشان داد به نح یو
ک ط رد ه یییی یی  19سا  دعب تع ا تشک ز ا ززززززززز )2/ 47 (g/L
به) 0/ 018 0(g/Lگرم در ليترکاهش ياف .ت اين در حا یل

با ا زفا یکدن ااااااايش تقريب ًاًا ب تباث  ا م یق ان دددددددد دد .مشا ده ه   

بود که ميزان الکتات مح ححيط از ) 0/ 0932 (g/Lبههه)(g/L

رگرسيون خطی حاص ادومن( هل رررش رام ههه )3نشا هدنهد ن   

 1/ 87افزايش يافت (نمودارشماره .)6مصرف گلوووکز و

بهترين وضعيت رشد باکتری در دمای 30 ° Cنس هب تب   

تها ا تس هرچنداز نظر آما توافت یر   
سايردرجه حرار 
معنی داری را با درجه حرارت 30 °Cدر حطس

5درصد

نشان نداد .درتمامی pHهای تن يظ می با هجرد رد یرتک   
حرارت 25 °Cنس تب

تها ا از رشد
به سا رارح هجرد ري تتت تتت

کمتری برخوردار بودونتايج آما ضوم نيا یر و زينار ع    
موردتأ ارق ديي ر اد د  لصاح جياتن .ا یلماع دنچ حرط ز     

       

توليد الکتات در مراحل اوليه رون دت ید رر ررريجی رانشان
داد امارد      8ساتع   

سپ   

از تل ققق يح ا ييي ن م ييي زان شد تت ت

بيشتری داشت .با مصرف گلوووکز و تول ييي د الکتات

pH

محيط نيز دستخوش تغ يي ر شد(نمودارشماره .)7ب هنوگ ه   
ای که م زي ان  pHمحيط از  8/21درآغاز به  5/9در زمان
 13ساع تتت

پ سس س از تل ققق يح کا تفاي شه  ......و تا پ  اا ا ييي ان

ش 30 C°و pH
آزمايش تقريب ًاًا ثابت باقی ماند در آزمايش ش

 811نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دوازدهم ،شماره اول ،5931 ،پیاپی 23

قل ييي ايی ب بب ا ا ومرف زا هدافتس لللل للهااای شما  هر (( ( )1و ()2

شماره ( )3ضريب بازدهی سوبسترا در طی مدت کشت

کوتاهترين زمان دو برابر شدن در طی  26ساعت بع زا د

محا هبس     و ِاِا يييي ن م يييي زان از).=./ 0392 (g.gs-1

تل قققق يح)1 / 88 (hمحا هبس     گرد يييي د وط نيرت ینالو       

ساعت اول کشت به ميزان)=0/834(g.gs-1

آن) 14 / 28 (hان زاد هههگیرییی شد ...در مرحل یيامن دشر ه     
بيش  نير س  تعر ر دش

ربارب هژيو (((((((((( ( μ=0/ 35 ) h-1در ده

در دو
در طی

 16ساعت بعد ر يس د که باالترين ميزان ضررريب با یهدز
برای گلوکز در اين آزمايش بود.

ساعت بعد از کشت بد دمآ تس  .....با لومرف زا هدافتسا     

نمودارشماره -1رگرسيون خطی رشد باکتری استرپتوکوکوس اينيا يي در pHاسيدی( )5/5در درجه حرارتهای مختلف

تهای مختلف
نمودارشماره -2رگرسيون خطی رشد باکتری استرپتوکوکوس اينيايی در pHخنثی( )7در درجه حرار 

تهای مختلف
نمودارشماره-3رگرسيون خطی رشد باکتری استرپتوکوکوس اينيا يي در pHقليايی( )8/5در درجه حرا 

مطالعه تاثير درجه حرارت و911 ...

نمودار شماره -4منحنی تعداد باکتری زنده استرپتوکوکوس اينيايی ودانسيته نوری در pHآغا نيز )  )8/5و درجه حرارت30 °C

نمودار شماره-5رابطه مصرف گلوکز و افزايش زيست توده باکتری استرپتوکوکوس اينيايی دردرجه حرارت 03°Cو pHآغاز ني ()8/5

نمودار شماره –6منحنی مصرف گلوکز وتوليد الکتات در طی رشد باکتری استرپتوکوکوس در درجه حرارت 03°Cو pHآغاز ني قليِاِايی()8/5

نمودارشماره -7منحنی وضع تي

تغ يي رات رشدو pHاسترپتوکوکوس اينيايی در درجه حرارت 03°CوpHآغاز ني قليِاِايی()8/5
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جدول شماره -1ميانگ ني و انحراف معيار تأثير درجه حرارت و pHبر رشد استرپتوکوکوس اينيايی
درجه حرارت

انحراف معيار

ميانگين

تعداد نمونه

0/ 119878

0/70 188

54

0/ 371059

0/ 58461

51

0/ 511471

0/3 4828

54

8/5

0/ 405712

0/ 41537

159

کل

0/ 181917

0/ 35240

30

*5/5

pH

*5/5
7

25

7

30

0/ 475904

0/ 04 0 56

50

0/ 606026

0/89596

53

8/5

0/ 3180 05

0/ 56738

331

کل

0/ 61 33 12

0/1 783 2

54

0/ 488987

0/ 59 665

50

0/35 10 65

0/ 52 0 64

50

8/5

0/ 457655

0/59894

154

کل

0/ 73 99 14

0/11952

831

5/5

0/ 445208

*5/5
7

35

7

کل

0/ 13 0 58

151

0/ 564408

0/10506

157

5/8

0/56 75 54

0/ 56 9 48

446

کل

7

7

)*درسطح 5درصد در آزمون دانکن معنی دار ا تس (

مجذور* اتای

جدول شماره -2نتايج تحل لي کوواريانس مربوط به درجه حرارت،زمان و pHبر رشد استرپتوکوکوس اينيايی
F
مجموع مربعات
درجه آزادی
ميانگ ني مربعات

منابع ت ييغ رات

جزئی
0/ 987

408/ 580

2/ 266

26

58 /809

0/ 411

97 / 873

0/ 276

2

0/ 551

0/ 823

651 / 356

1/438

2

3/ 668

0/596

17 / 77

0/ 05

36

1/208

0/ 927

99/ 545

0/ 280

36

10 /290

0/ 458

59 / 253

0/ 167

4

0/6 67

0/ 650

8/ 985

0/ 025

58

1/ 468

0/300

182

0/197

446

002/ 059

زمان
درجه حرارت

pH
زمان×درجه حرارت
×pHزمان

درجه حرارت ×pH
×pHدرجه حرارت زمان×
خطا
کل

شاخص م زي ان اثر*

بحث
عوامل ف يزي کوشيميايی متعدد رتکاب دشر ی ییی ییییها ا را
یدهند .فعال تي
تحت تأثير قرارم 

يون ه تيلاعف ،نژوردي   

آبی ،فشاراسمزی ،چسبندگی که بو زجا هليس ا ليکشت ء    
یش چمهو دنو ن یلماوع ني    
دهنده محيط کشت کنترل م 
ن يظ ر دما تردق ،کيتاتسارديه راشف ،رون ،نژيسکا       ،
م دي ا سيطانغم ن ی وع طسوت  ،ا لم

و یجراخ طيحم   

       

پتانسيل اکسيدا يس ون و احياء نيز تو و تشک طيحم طس
عوام لرتنک یطيحم ل

یش دنو ((( ( .)72از طرفی    
         م ییی 

فاکتورها طيحم ی ی شقن  نييعت

زورب رد یا هدننک   

         

بيماری ناشی از با صوصخب ،دنراد یيايرتکاب لماوع      
آنکه در محيطهای آبی هم م زي بان و ه یراميب لماع م    
یگيرند( .) 28
بشدت تحت تأثير قرار م 
در ا ني تح يق ق اثر درجه ح ار رررت و  pHک هلمجزا ه   
یباش رب دن دشر دنور      
عوام یطيحم مهم ل          م ییی 

      

ا تپرتس وکوکو دروم یديلوت تالوصحم و یياينيا س    

      

ار يز ابی قرار گرفته ا يز.تس را ا ني عوامل نه تنها دنيآرف    
یسازند بلکه نرخ رشد و تول ار ديسا دي   
تخمير را متأثر م 

مطالعه تاثير درجه حرارت و121 ...

ب لوصحم کي ناونع ه

ريثأت تحت یبناج

              

رق ار

یدهند( .)43متأسفانه اطالعات اندکی از ش دشر طيار   
م 

ی يا ب د ( ) 8
افزايش م 
از طرفی درا ني مطالعه روند رش یامد زا یرتکاب د    

و پارامترهای توليد صنعتی ا هم نژوتاپ ني م زيراميب  ای   
ندروآ    

ماهی و انسان در دسترس ا .تس

تسدب هچرگا

پا خس منحنی رشد باکتری نس تب

به درجه حرارت و pH

و يا هر فاکتور محيط  تسارب نامز و تمحز رپ ی اما

بهينه آن ت ييغ ر کند انرژی تداوم حيات مورد نياز باکتری

    

 25 °Cبه 30 °Cو  35 °Cدر تمام pHهای تن يظ می افزايش
ياف اب ت

هرادومن هب هجوت ای                 2 ، 1و  3مشا هده    

میگرددکه در pHخنثی رشد باکتری در 35 ° Cمنا بس
تر بود ،در حاليکه در pHهای تن يظ می ا یيايلق و یديس   

نشان میدهد که رفتار باکتری با ت ييغ ر درج رح ه ار و ت
 pHچگونه تحت تأثير ق رار میییگ .دري  هک روطنامه از   

 30از رش ب یرتهب د ر رادروخ       

در درج ترارح ه     

یگردد رشدا سوکوکوتپرتس
نتايج ا ني تح يق ق مشاهده م 

ی تن يظ م و ی
بودند.بيشتر ني رشد باکتری در تمام pHهای ی

تهااا و pHهااای م درو   
اينيا امت رد یي م رح هجرد  ار تتتتتتتت ت

تهااای م د هعلاطم درو رررر رر pHقليا و یي
درج رارح ه تتتت ت

آزما فتا شي ا  ق اتفا ما .د ا دنور  تفر و ا نآدشر ر

                 

دمای 30 °Cبد تس

آم دنچ ره.د ا رظن ز آ ممم م ممممماری تفا تو

تفاوتهای بارزی را از خود نشان داد .با توجه به منحنی

معنی داری در سطح 5درص بد ا ا pHخنث یلو تشادن ی    

رش اح د صص ص صص له و مقايس گر ه ر ويس نننن نه اای خط آ ی نن نهااا

ب دشر ر        

باتوج زيم هب ه ا بريثأت ن اال ییییییی ی ییییییی یییpH

(نمودارشماره  )3،2،1پا نيي تر ني م  دشر نازي د هجرد ر    

یرسد کاهش مواد غ ياذ ی
باکتری( 82 /3درصد)به نظر م 

حرارت  25درجه و  pHآغا نيز ا يس دی حاصل گرد .دي

ويا افزايش مواد سمی باعث نزديک ش زيم ند ا دشر ن    

ا ني موضوع از چند نظر قاب زا .تسا هجوت ل هک اجنآ
آزماماجنا هتسب طيارش رد شي کي یرتکاب و هدش         

   
    

دهداما ا وافت ني ت رد     

باکتری ا يس دالکتيک بوده و دارای فرآيند تخمير از نوع
هموالکت تسا کي (((( ( 33و  )2و در ط ريمخت دنيآرف ی       
قن ر زوراکاس و زکولگ ريظن یياهد ا ا قيرط ز هخرچ      

ودر نت جي ه در سطح مورد مطالعات نتواند تفاوت را نشان

      

ینمايد.
امبدن ميرهوف به ا يس دالکتيک تبديل م 

    pHا ديس ی و 

 25 °Cمشا رق دييأتدروم زين یرامآرظن زا ودش هده ار      
گرفت .علت رش د یرتکاب رتهب د

ررر رررر pHقليايی هجردو    

حرارت 30 °Cرا میییت چ ناو ِنِن نشهاکاب هکدومنريسفت      
درج  ،ترارح ه   

از ن لگ زا لوم کي یروئت رظ و لوم ود هب زک              

ترارح هجرد       

رشدمنا بس

 pHبهين ک زين ه ا ي شه ا هتف

باکتری ن زي افزايش داشته ا تس

نماد و ه

       

ا ني موض عو

ترارح هجرد         25 °Cبط رو   

یشود ( .)3هر چن رتکاب د یی یییها ای
ا يس دالکتيک تبديل م 

در م رو دد د pHا ديس ی و 

ا يس دالکتيک در دامن تبسن ه ًاًاًاًاًاًا و ترارح هجرد زا یعيس    

معکوس صادق ا .تس در تح قيق ی که تو و یناطلس طس

یگيرند( )12ولی با توجه
 10 - 45و  3/5-9/6pHقرار م 
ب  ديلوت و یزاغآ تشک طيحم ندوب یديسا ه ا ديس        

    

توسط باکتری و خا ب تيلاعف هدودحم زا ندش جر ا رف      

همکارا لاس رد ن       5002ص زا یخرب .تفرگ ترو       
ا زي ولههای استرپتوکوکوس اينيايی ج نايهام زا هدش اد    
قزل آالی بيمار در دمای 25 °Cو  37 °Cو PHهای ،5/7

محيط کشت ،ت ييغ رات  pHشديدتر شده و آن ديسا ار ی   

 ،9/8و 9/6قاهنآدشر اما دندوبدشر  هب رد ا یامد رد             

ینمايد .ا ني ت ييغ رات  pHا يس دی تأثير منفی بر روند
تر م 

 45 °Cو  10 °Cمنفی بود  .بوددد  Perera .و همکا رد نار

یگذارد .هنگامی که  pHاز م رادق
رشد باکتری به جا م 

سال  4991بهين کوکوتپرتسا یرتکاب یارب دشر ه وس      
اينيا فلت لماع یي ات ار ايپال یت رد     

            37 °Cبيان    
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یکند ((( (  24و  .) 32در تح هک یقيق
م ییی 

سوت ططططططططط ط Zhouو
     

همکارا لاس رد ن       8002ب  ر ر یزاس لدم یو دشر   

استرپتوکوکوس اينيايی جدا ش يپال یت زا هد اا ااااا ص ترو
گرفت بهينه رشد را برای ا ني باکتری درجه ح ترار

°C

رشد ويژه( μ=0/ 35 ) h-1در دامنه  pHبرابر 6/5صورت
گرفت و درخارج از آن کاهش ياف .ت لذا نشان داده شد
برای افزايش يز ست توده باکتری ،درج رح ه ار تت تتت30 °C
و ت ييغ ردرpHآغا نيز نقش مهمی دارد.از طرف یرتکاب ی   

 35تا  40 °Cو pH =6-7بيا دنتشاد ن (( (((  .) 35ا توافت ني   

برای توليد يز ست توده نيازمند يک من عب ک زا تسا نبر   

         

ب نبرک عبانم نيرت بسانم زا ر یا      

بياتسا نآ رگن  یرتکاب هک ایياينيا سوکوکوتپرتس

آنجايی که گل زکو

تحت تأثير درجه حرارت و  pHمحيط رش ار یتوافتم د   

رشد باکتریها شناخته شده و ض رتسبوس یهدزاب بير ا    

مها ا و
با عمل اختالل در آن يز 

یها ای ش هدش هتخان   
برای گلوکز 0/4- 0/6برای با رتک ی ی

نشان میدهد pH .نامنا بس

در انتقا ل مم م ممواد م د هب یذغا لولس لخ (((((((( ( )5و دردرجه  

ا تس

حرارت محيط با تأثير بر واکنشهای یلولس میییتوانند

تحت تاثيردرجه حرارت قرار میییگ رب ودري ا شيازفا ی    

رق ار       

بازدهی سوبسترا بهينه سا ازی دما شقن    

یهااا را تح دوخ ريثأت ت
رون ب دشر د ا رتک یییییی یی
دهن ک اي شيازفا.د ا جرد شه ه خ رد ترارح  ار زا ج   
محدوده بهينه رش رجنم یرتکاب د هب فرص

         

کاهش توليد يز س نآ هدوت ت    میییش ليکشت.هوالعب دو   
محص کيتکالديسا ريظن یديلوت یبناج تالو اي و

رساندن ضر بي

تع د یا هدننک نيي ا (در   

      8و  ) 10ودر ا قيقحت ني

      

حداکثر) 0/834 (g/gsبرای گلوکزدرشرايط بسته بد تس

نا ر و یژ     
     

()4،8و از آنجايی ارتسبوس یهدزاب بيرض هک       

    

آم ب هک هد ا قم  ا وخمهروکذم ريد ا  ربانب.دراد ین ا ني              
ش pHدر  16سا حيقلت دعب تع    
افزودن گلوکز واف ياز ش ش

توکس ني های مترشحه درطی مرحله رشد ک ومعم ه ًالًال رد    

برای افزايش يز ست توده باکتری مفيد میباشد .يز را که

م یی یياب رتماراپ زيندوخ د       

ت ييغ ر محيط کشت در نت جي ه رشد باکتری با اتمام گلوکز

شرا زفا هنيهب ريغ طي ا شي         
تأثيرگذار ديگری ا تس
با  راذگ رثا یرتک ا (.تس

که بر رشد و توليد يز ست ت هدو

و از طرفی تجمع ا يس دالکتيک به عنوان باز دارن دشر د   

) 22در شراي طط ط pHقليا یي   

منجر به اتمام فاز رشد ش رنآ و هد ا نوکس هلحرم دراو      

   

آغا نيز و در درجه حرارت  30 °Cبا ت ييغ ر  pHمحيط به
سمت خنثی به دليل توليد ا يس دالکتيک ،فرصت بيشتری
ینما .دي هعلاطم نيا جياتن     
را برای رشدباکتری فراهم م 
نشان داد که در درجه ح ترار
دو براب رد ندش ر    

 30 ° Cکوتا نامز نيرته   

    10سا حيقلت زا دعب لوا تع         

برابر)1/ 88 (hساعت بود و ا ني در حالی ا تس

ک زيم ه ان   

گل  زکو مم مح نآ طي    ) 0/9(g/Lو ا يتکالديس کک ک ))g/L
 1/ 76و pHبراب رر ر 6/5انداز هه هگیریی ی شد ...زماربارب ود ن     
شدن در pHقليايی آغا نيز و در درج رح ه ارت    30 °C
در  26سا حيقلت زا دعب تع بارب رررررر ر ررررر رررر 14 /3سا و تع
مقاديرگلوکز و ا يس دالکتيک اندازهگیری شده آن به تر
ت بي

) 0/ 018 0(g/lو ) 1/ 77 (g/lبود.و بيشتر ني
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Abstract
The knowledge of physiology of microorganisms such as bacterial pathogens and their
growth behavior under various environmental conditions assist not only the prevention and
control of bacterial diseases but also help to recognize the optimum condition for producing
of their biological productions e.g vaccines. In this study the effect of temperature and pH
was assessed on growth behavior of Streptococcus iniae the causative agent of
Streptococcosis in fish. The experiments were runned at temperature 25°C, 30°C , 35°C and
pH 5.5 ,7 and 8.5. The obtained linear regression showed that the highest growth rate
occurred at 35°C and pH 7 as well as at 30°C and pH 5.5 and 8.5,while the lowest growth
rate was obtained at 25°C and pH 5.5. Statisticaly the effect of pH on bacterial growth was
more effective than temperature . Significant differences were seen in the growth behaviour of
the bacterium at different temperature provided in pH 5.5 (P<0/05). These results showed
that with in 24 h growth , the maximum production of live cell was 1.3×109 cfuml-1 and the
bacterial biomass was 1.08 g/l. Inaddition lactate production reached in 1.87 g/l and the
lowest remaining of glucose was 0.0018 g/l. The glucouse coefficient was 0.438 g.g-1 and
the highest specific growth rate at the exponential stage was 0.35 h1. Also, the shortest
generation time of the bacterium was 1.88 h. These findings suggest that under closed
condition the highest growth rate S. iniae can occurred for at 30°C and initial pH 8.5 .
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