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چکیده
یهای مشترک انسان و ماهی اند که موجب باکتریمی همراه با خون ریزی در ماهیان میگردند که تشخیص سریع باعث
سها باکتر 
سودومونا 

درمان به موقع میشود .هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه دو کیت  API 20NEو  API 20Eبا آزمایش های متداول بیوشیمیایی در تشخیص
گونههای سودوموناس میباشد .با شروع تلفات شدید ماهیان فیتوفاگ در استان گیالن در فصول بهار و تابستان که شرایط محیطی جهت بروز

عفونت باکتریایی مناسب است ،تعداد  621قطعه ماهی فیتوفاگ از  52کارگاه پرورشی ماهیان گرمابی شهر رشت به پژوهشکده آبزی پروری

آب های داخلی انتقال یافت.از نمونههای کلیه ،کبد ،طحال و مایعات آسیتی ماهیان فیتوفاگ روی محیط آگار خوندار کشت داده شده و در

دمای  03درجه سانتیگراد به مدت  24تا  84ساعت گرمخانه گذاری و جدایهها خالص سازی گردیدند .همزمان از روش بیوشیمیایی متداول و
کیتهای  APIجهت تشخیص استفاده شد .الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی تمام جدایههای سودوموناس به روش دیسک دیفیوژن روی محیط

مولر هینتون آگار و طبق روش  Bauerو همکاران ( )9166اصالح شده بر اساس  ) 007 2( NCCLSانجام شد .بر اساس نتایج از  75جدایه

جداشده  9جدایه ( 12

 )%سودوموناس بودند 9 .جدایه با استفاده از API 20NE

فلورسنس قرار گرفتند .در حالی که

API 20E

بیش از  % 98در دو گونه سودوموناس آئرژینوزا و سودوموناس

سودوموناس آئرژینوزا را تا حد باالی  ٪ 64و سودوموناس فلورسنس را به

صورت fluorescens/Putida P.تشخیص میداد و در آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی ،جنتامایسین داروی انتخابی برای هر دو گونه بود و

برای سودوموناس فلورسنس کانامایسین و نئومایسین نیز تأثیر  % 100داشتند .سودوموناس آئرژینوزا در این تحقیق برای اولین بار در کشور از
ماهی جداسازی گردید .نتایج نشان داد از میان دو سیستم  ،APIنوار  API 20NEبا دقت و قدرت تفکیک باالتری نسبت به  API 20Eقادر به
تشخیص گونههای سودوموناس در ماهی میباشد.

کلمات کلیدی:سودوموناس فلورسنس ،سودوموناس آئرژینوزا ،API 20E ،API 20NE ،فیتوفاگ
*نویسنده مسئول :سمیه حقیقی کارسیدانی

آدرس :استادیار گروه شيالت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلی ،بندرانزلی ،ايران .تلفن051 14231 018 :

پست الکترونیکHaghighikarsidani@yahoo.com:
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مقدمه

بیماری ها زا ییایرتکاب زونوئز ی اب نیرت تیمها

همرا لاب هدعاق رد و تسوپ یور یزیرنوخ اب ه ههههه ه هههههه هههه اا

     

یباشند .بعالوه گاهی تیرگی بدن و زخمها ای س یحط
م 

بیماری ها ینوفع ی    ب دو هه و در ب رامیب اهنآ نی ییی ییییهای ی
ی

کروی و بیض خر یو

برخوردار میییباشنددد ( .)5س انومودو سسسها ا با رتک یییها ای

طحال و در دیواره مخاط دس وگ هاگت ا جو شر و راد د د    

منتقله از غذا از اهمیت ویژه ای از نظر بهداشت عم یمو

میییده یسآ یلخاد رظن زا .د تتتت تتتتت،

شها ا ،کلی ،دبک ،ه   
ی نقط ا ه ییی روی آبشش ش
نقاط خ زیرنو ی ی

گرم منفی هستند که به طور طبیعی در محیطهای آبی و

که    ح حح اکی از مس یتپس کی ی کیپیت

یتوانند بصورت عوامل ثانویه موجب بیما یر
محیطی م 

ضایعات داخلی قابل مشاهده نمیباشد ( 11و  .)4تلفات

ییایرتکاب           

یکنند و در شرایط نامسا دع
روده ماهیان سالم زندگی م 

ینماید .گاهی اوقات (در فرم سطی و جلدی بیما )یر
م 

انسان ،جانوران و گیاهان گردنددد ( 22و  .) 10گونهههها ای

یها ای نقطه
ماهیان فیتوفاگ با عالئم آسیت و خ زیرنو ی ی

سودوموناس مکررًاًا در ارتباط با ماهیان مطرح میییش نو ددد

مانن دد د روی پوس و ت

مانتسه از يراميب يه دددددد د ،بني     20 °Cتا    52 °Cاس و ت

بویژه در فص و راهب لو رد ناتسبات

ونع هب ششبآ ان هدمع لکشم      

      

(  .) 14دما  بولطم ي ب يتويب دشر يار پپپپپ پپپپپپ هايي رد هك    

پرورش دهن رد یبامرگ نایهام ناگد س ااا اااااال ها ریخا ی   

دامن انومودوس دشر ترارح هجرد ه س سسسسسسسسس سسه اا 4- 43 °C

است که عمدتًاًا از اواخر خرداد ماه آغاز میگ در ددد ولی

میباشددد (3و .)1 ،2سههه گونه ازس نومودو ا اسها ا شامل ل
ل

س دو ومو نسرولف سان س  ، ،،،،س دو ومو رولک سان ا و سیف   

تسا ا هدوب نالیگ ن      

در اواسط مرداد ماه که دما ،تسا هتفر الاب تدش هب       
ییابد.
شدت تلفات افزایش م 

س دو ومو کیتپس یلیئوگنآ سان ا      در بیما یهام ییازیر     

در ا یقحت نی ق یعس 

نآ رب یک زا ات دش تت ت تتتتتتتتتتت تته اای

اهمیت دارند که این باکتری ها موجب باکتریمی هم هار

تشخیص سریع و دقیق جهت شناسایی عوامل باکتریا یی

م مان تیرید نا راد طابترا بس دددددد د دد ددد ( .)7س سانومودو    

تشخیص سریع از اهمیت بس رادروخرب ییالاب رای اس تتت تتتت.

با خونریزی شده و بیماری ناشی از آنها با افزایش دما و 

در ماهیا  رامیب ن ا فتس ا درگ هد د         .انتخا تیک کی ب

فلورسنسکه به عنواان یک دننک داجیا لماوع زا ی هههه هههههی

همچنین کیتهای تشخیص سریع میییتوانن نیزگیاج د   

برای اولین بار به عنوان عامل بیماری زا در ما روپک یه   

آزمایشگاهی شوند .هدف از تحقیق حاضر ،،جداسازی ی
ی

سپتی سمی خون ریزی دهندهی باکتریایی ما ،تسا یه
آیین و یا ه

  

مرچ روپک یی یییی ی توسططط  Pleneگزا  شر ش هد     

است ( .)3سودوموناس آئرژینوزا ،گرم منفى و پا ژوت ننن

طها قدرت زيستتت
فرصت طلبى است كه در تمام محي 

داشته و عامل بسيارى از عفونتتتها اى ش يد ددد در انساننن
مانند آندوكارديت ،مننژيت ،سپتى سمى و عفونتهاى
مزمن ريه در بيماران سيست كي

یباشد و هم
فيبروزيس م 

چن ع ناونع هب نی ا هام رد یمس یتپس داجیا لم ی نا     

           

ال بههه س سانومودو
شناسایی شده است ( .)11ماهیان مبتال ال

فلورسن سس س و س دو و مم موناس آئرژین زو اا ا دارای جراحات   

     

مناسبی برای روشها ای وق و ریگ ت د رپ ر سد ر ر  ا جی      

شهای
یهای جنس سودوموناس به رو 
و شناسایی باکتر 

کش یور رب ت حم ی طططططط ططط ها صتخا و یباختنا ی ا ،یص       

شها  ود هسیاقم و ییایمیشویب لوادتم ی س متسی   
رو 

       

تش عیرس صیخ       API 20Eو  API 20NEاز ماهیان   
فیتوفاگ دارای عالئم بالینی بود.

مواد و روش کار
نمونه برداری

در این مطالعه که از فروردین تا رویرهش      19انجاممم

شد طی هماهنگیهای بعمل آمده با پ ناگدنهد شرور   

شناسا يي سریع گونههاي سودوموناس59 ...

ماهیان گرمابی اطراف شهر رشت پس از مشاهده عالئم

و تلفات در استخرها و اندازه گیری دم مما (درج یتناس ه   
گراد) pH ،و تغییر اکسیژن آب ( ،)mg/lنمون یرادرب ه   

از  621قطعه ماهی صورت گرفت .پس از انتقال ماهیان
فیتوفاگ به صورت زنده به آزمایشگاه با یسانش یرتک   
بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهش یزبآ هدک   

پ ور ر آ ی بب ب ها ادتبا ،یلزناردنب رد روشک یلخاد ی           

عالئم بالینی مورد بررسی قرار گرفته و بیومتری (زیست
سنجی) ماهیا دوه ریز رد نایهام سپس .دش ماجنا ن        

المینا الک ر سسسس س  IIدر شرا ماک طی ًالًال کیتپسآ        

پ سس س از

ض کش حطس ینوفعد م ب ی ا          اتان لل ل  ،% 70کالبدگشا یی   

شدند و از اندام های داخلی ماهی شامل کب و لاحط ،د

کلیه در محیط آگا دنوخ ر ا رر ررر (تهی زا هدش ه     % 10خ نو

دفیبرینه گوسفند ،ش ریا ،شاوراد تکر ا هداد تشک )ن    

شد سپس پلیتها به مدت  24تا  84ساعت در انکوباتور
با دمای  03°Cقرار گرفتند.

تهای بیوشیمیا یی
استفاده از تس 

در ا تسا هیوس زا هعلاطم نی ا رادن دد دد ددددد ATCC 27853

س تهیه
سودوموناس آئرژین زو اا و س نسرولف سانومودو سس سس

شده از مرکز رفرانس بیماری های آبزیان اتحادیه اروپا

یه هه ا،
کل نو یی 

پرگنههای رشد یافته بر اساس رنگ ،،ش دنا و لک از هه ههه و

همولیز بررسی شدند و رن مرگ یزیمآ گ     انجا هدش م   
س رد تشک سپ    

   محی ططط طهاااای اختصاص ییی ی ،GSP

Pseudomonas P agar ،Pseudomonas F agar

تهااای بیوش می یایی   
(ش تکر     - Merckآلما  )ن وو و تس تت 

اکسیداز ،کاتاالز ،O/F ،TSI ،SIM ،س  تارتیس نومی وو ووو

رشد در درجه حرارت 42 °Cانجام شد (تمامی محیطها ا
از شرکت  - Merckآلمان تهیه شد).

با کی 
تهای  API20Eو API 20 NE

ابتدا سوسپانسیونی از پرگنه خالص ش اب یرتکاب هد    

کدورت نیم م یهت دنلراف ک ه سپس .دش  با

   

تپ یپ    

پاستور در حفرهههها ای کیتتتها ا ک و تابیکرت یواح ه

قن دش هزیلیفویل یاهد ه       م یی یباش  هدومن دراو دن و ووو و طبق   

دستورالعمل سازنده ( ،Biomerieuxفرانسه) بقیه مراحل

انجام شد .سپس با وارد کردن نتا طوبرم لودج رد جی    

به این کیتها یک پروفایل چند رقمیبدست آمده که
از طریق نرم افزار اینترنتی  Api webبا تک ررری شناسا یی

ش د.

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی

تمام جدایههای سودوموناس از نظر الگوی مقاومت

آنت اب یکیتویب ی

      12دیس یتویب یتنآ ک کککککک ک (ش تکر   

پادتن طب) ب رب نژویفید کسید شور ه یور حم یط      

مولر هینتون آگار ( – Merckآلمان) طبق روش Bauer

کشت نمونه و تعیین هویت سودوموناسهاا با

اس دش هدافت  . ....پ انیمطا زا س ن ا صولخ ز      

شناسا یی

باکتری های مشکوک به سودوموناس

و همکارا نن ن ( ) 966 1اص  رب هدش حال اا ا اا اساس   

NCCLS

( ) 007 2مورد بررسی قرار گرفتند ( .)Nccls.2007ابت اد
سوسپانسیون میکروبی با غلظت نیم مک فارلند تهیه شد.
 15دقیق  سپ ه ا شخپ ز پسوس لماک ندرک ا نویسن             

کها ای پنی
میکروبی در محیط مولر هینتون آگار ،دیس 
ن( ،) 10 μgآموکسی
سیلین -جییی( ،) 10 μgآم لیس یپ ی نن نن

سیلین( ،)52 μgاسترپتومایسین ( ،) 10 μgکانامایسین(μg

 ،)03کلیندامایسی نننننن ن ( ،)2 μgنئومایسی نننننن ن(،)03 μg

جنتامایسین ( ،) 10 μgتری متوپریم  +سولفامتوکسا وز للل
ن( ،) 15 μgاکسی    
( ،) 23 / 75 + 1/52 μgاریترومایسی ننن ن

ل ( )03 μgرا با ا فاص هل
تتراسایکیلین( ،)03 μgفلورفنیکل ل

 2/5سانتی متر از یکدیگر روی محیط قرار گرفتند .پس

ی 37 °Cبا زا هدافتسا    
از  24ساعت انکوباس امد رد نوی یی یی

خط کشهاله عدم رشد اطراف هر دیسک اندازه گیری
و با اس ناهج یاهدرادنات یی ییی ) (CLSIمقایس و دش ه

قبط    
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دستورالعمل شرکت سازنده نمونههای م  رظن درو ر هب ا    

س ) (Iو حسا سس س )(S
ص واقم ترو مممم مم ) ،(Rنیم اسح ه س سسس س

س نسرولف سانومودو

را داشت .در خص صو

نتایج

عالئم بالینی شا د ،تسوپ حطس رد یزیرنوخ لم

رررر ررررر

پا لاب هی هههه هه اا (تص یو رر ر )2و در ک یسآ و هلاب ل تتتتتت تت (آب

آوردگی) بوده و در کالبد گشایی مایع قرمز در محوطه

بطنی مشاهده شد و هم چنین میزان آل دنا یگدو ا مم مممها ای

یرتکاب هب          س دو ومو ان سس س

بیشترین تعداد به ترتیب در کلیه،کبد ،طحا تاعیام و ل   

آسیتی مشاهده شد(جدول شماره .)1میانگین دمای آب،

اکسیژن و  pHدر مزارعی که باکتریهای س انومودو سسس

جدا گردیدنددد ب یترت ه بب ببب -5/7 mg/L ، 26 /5-03/5 °C
 4/3و  7/4-8/ 62بو دد د .در کش  هیلوا ت از     621نمونه   

فیتوفاگ از  52مزرعه پرورش ماهی گرمابی 75 ،جدایه
ط ها تشک ی     
جداسا  اب هک دش یز ا فتس ا هد ا یحم ز طططططططططططط ط

اختصاصی و تستها ای بیوش یک و ییایمی تت تتتها ای API

 20Eو  ،API 20NEنتا هک داد ناشن تاشیامزآ جی

زا   

 52مزرعه 4،مزرع یرتکاب هب یگدولآ ه      س انومودو سسس

دارن و د

س دو ومو زونیژرئآ سان ا اا ا را تش اد صیخ د د لاح ر یییی ی که   

 API 20Eتا  ٪ 64 /6توانایی تشخیص گونههای م وکذ ررر

گزارش داده شد.

داخل ییی ماهیا هدش یسررب ن

تولی ندرکن د د ددد دد API 20NE .تا     ٪ 98 /9گون هه ههااای

سس سسسAPI ،

 20NEتا  ٪ 99سودوموناس فلورسنس را شناسایی نم دو

در حالی که این نمونهها بوس هلی  API 20Eب تروص ه   

 fluorescens/Putida P.و  P. aeruginosaتش صیخ
داده شدند (جدول 2و.)3

نتایج آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که

جدای هه هه اای س دو ومو نسرولف سان س     
نئومایس اسح نی س تی     

ب ناک ه اما و نیسی   

 ٪ 100داش  هت وو و  ٪ 83.3آنها هب      

 ٪ 66.6آنها ا نیززز نس هب تب   

س ب و هدو
تتراسایکلین حساس س

استرپتومایس اسح نی س ر یطسوتم تی ا رد .دنداد ناشن            

حال یی ی که     %3 3. 3جدای هه هه اای س دو ومو زونیژرئآ سان ا اا ا
نسبت به استرپتومایس و هدوب ساسح نی

 %3 3. 3از آنها

نسبت به اکسی تتراسا اشن یطسوتم تیساسح نیلکی ن     

دادن امت .د م یادج ی هههههه هه اای س دو ومو زونیژرئآ سان ا اا ا و
س دو ومو نسرولف سان س سسس س  ٪ 100نس نیسیاماتنج هب تب       

حساسیت نشان دادند (جدول 4و.)5

جم م عو ًاًا رد      4مزرعه     9جدا نوگ ود زا هی هههه هه

س دو ومو نسرولف سان س سسس س و س دو و مم موناس آئرژین زو اا ا به   

ترتیب با ش عوی

 ٪8و ٪4جداسا ندش یز ددددد .پرگنهههها ای

سودوموناس فلورس سن

در روی مح رادنوخ راگآ طی    

برن  یرتسکاخ گ ر نشو  1/5،،، ،،،،میل و رتم ی

پرگنههههاای

سودوموناس آئرژینوزا به رنگ خاکس  دعب هریت یرت از   

تصویر -1ماهی فیتوفاگ پرورشی ( Hypophthalmichthys
 ،)molitrixخونریزی در بالههای سینه ای

 24ساعت مشاهده شد .از بین  75جدایه 9 ،جدایه بروی

مهای داخلی ماهیان بررسی شده به باکتری
جدول -1میزان آلودگی اندا 

 Pseudomonas P agarو Pseudomonas F

طحال

مایعات

مجموع

1

9

0/7

7/1

مح طی

 agarرش یلو هدرک د طقف   

       3جدا طیحم رد هی     

PFA

رنگدانه زرد ـ سبز و در محیط  PPAرنگدانه آبی ـ س زب
ایجاندرک د د دج ریاس و  ای هههههههه ههاا هیچگون  هنادگنر ه ای   

سودوموناس

بافت نمونه برداری

کلیه

کبد

تعداد نمونه دارای

9

7

6

نسبت آلودگی در

7/1

5/5

4/7

شده

آلودگی()n =621
بافت()%

آسیتی

شناسا يي سریع گونههاي سودوموناس79 ...
جدول -2مشخصات باکتری های شناسا یی شده ازماهیان فیتوفاگ پرورشی با استفاده از کیت API 20E
مشخصه

نتایج

نتایج
استاندارد فلورسنس

باکتری جداشده از ماهی

باکتری جداشده ازماهی

استاندارد آیروجینوزا

بتا گاالکتوزیداز

-

-

-

-

آرژنین دهیدروالز

+

+

+

+

لیزین دکربوکسیالز

-

-

-

-

اورنتین دکربوکسیالز

-

-

-

-

مصرف سیترات

+

+

+

+

تولید سولفیدهیدروژن

-

-

-

-

اوره آز

-

-

+

-

تر پی توفان دآمیناز

-

-

-

-

تولید اندول

-

-

_

-

تولید استن

+

+

+

-

ژالتیناز

+

+

+

+

مصرف گلوکز

+

+

+

+

د -مانیتول

-

-

-

-

اینوزیتول

-

-

-

-

د -سوربیتول

-

-

-

-

ال -رامنوز

-

-

-

-

د -ساکاروز

-

+

+

+

د -ملبیوز

+

+

+

آمیگدالین

+

-

+

-

ال -آرابینوز

+

+

+

+

اکسیداز

+

+

+

+

نیتریت

+

-

+

+

گاز نیتروژن

-

-

+

-

SIMحرکت در

+

+

+

+

رشد در مکانکی

+

+

+

+

O/F

+/-

+/-

+/-

+/-

جدول -3مشخصات باکتری های شناسا یی
مشخصه
تولید نیتریت و نیتروژن

شده از ماهیان فیتوفاگ پرورشی با استفاده از کیت API 20NE

نتایج
استاندارد گونه فلورسنس

باکتری جداشده از ماهی

استاندارد گونه آئروژینوزا
+

نتایج
باکتری جداشده ازماهی
-

+

+

تولید اندول

-

-

-

-

تخمیر گلوکز

-

-

-

-

آرژنین دهیدروالز

+

+

+

+

اوره آز

+

-

+

-

هیدرولیز بتا گاالکتوزیداز

+

-

+

-

هیدرولیز پروتئاز

+

+

+

+

بتا گاالکتوزیداز

+

-

+

-

د -گلوکز

+

+

+

+

ال -آرابینوز

+

+

+

-

د -مانوز

+

+

+

-

د -مانیتول

+

+

+

+

ان -استیل -گلوکز آمین

+

+

+

+

د -مالتوز

+

-

+

-

گلوکونات پتاسیم

+

+

+

+

کاپریک اسید

+

+

+

+

آدپیک اسید

+

-

+

+

مالیک اسید

+

+

+

+

سیترات تری سدیم

+

+

+

+

فنیل استیک اسید

+

-

+

-

اکسیداز

+

+

+

+
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جدول -4نتایج آنتی بیوگرام سودوموناس فلورسنس جدایه شده از نمونه ماهی فیتوفاگ
نوع آنتی بیوتیک
پنی سیلین -جی() 10 μg

نتیجه آنتی بیوگرام(تعداد  6مورد)
حساس

نیمه حساس

کل

مقاوم

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6)% 100

( 6) 100

آمپی سیلین() 10 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6)% 100

( 6) 100

آموکسی سیلین()52 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6)% 100

( 6) 100

استرپتومایسین() 10 μg

(0)%0/0

(4)% 66 /6

(2)%33/3

( 6) 100

کانامایسین()03 μg

( 6)% 100

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6) 100

کلیندامایسین()2 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6)% 100

( 6) 100

نئومایسین()03 μg

( 6)% 100

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6) 100

جنتامایسین() 10 μg

( 6)% 100

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6) 100

تری متوپریم  +سولفامتوکسازول() 23 / 75 + 1/52 μg

(1)%61/6

(1)%61/6

(4)% 66 /6

( 6) 100

اریترومایسین() 15 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6)% 100

( 6) 100

اکسی تتراسایکیلین()03 μg

(5)% 83 /3

(1)%61/6

(0)%0/0

( 6) 100

فلورفنیکل()03 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 6)% 100

( 6) 100

جدول -5نتایج آنتی بیوگرام سودوموناس آئروژینوزا جدایه شده از نمونه ماهی فیتوفاگ
نتیجه آنتی بیوگرام(تعداد  3مورد)

نوع آنتی بیوتیک
حساس
پنی سیلین -جی() 10 μg

نیمه حساس

کل
مقاوم

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

آمپی سیلین() 10 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

آموکسی سیلین()52 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

استرپتومایسین() 10 μg

(1)%33/3

(2)% 66 /6

(0)%0/0

( 3) 100

کانامایسین()03 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

کلیندامایسین()2 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

نئومایسین()03 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

جنتامایسین() 10 μg

( 3)% 100

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3) 100

تری متوپریم  +سولفامتوکسازول() 23 / 75 + 1/52 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

اریترومایسین() 15 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

اکسی تتراسایکیلین()03 μg

(0)%0/0

(1)%33/3

(2)% 66 /6

( 3) 100

فلورفنیکل()03 μg

(0)%0/0

(0)%0/0

( 3)% 100

( 3) 100

بحث

ت
سها پاتوژنهای گرم منفی فرص 
سودومونا 

صرفه است .همچنین جهت انجام آزمون زمان کمتری

یگردد و نیازی به آماده سازی محیط و مواد
صرف م 

طلباند که به طور طبیعی در محیطهای آبزی و به

الزم نبوده و تعداد زیادی نمونه را در زمانی کوتاه و با

که شرایط محیطی نرمال تغییر یابد باعث شیوع بیماری

ییابد .با کیت  API 20NEقابلیت تشخیص
کاهش م 

یباشند و زمانی
عنوان فلور نرمال روده ماهیان سالم م 

یتوان انجام داد و نیز میزان خطا هم
پرسنل کم م 

میگردند (  23و  .) 10نتایج نشان داد که استفاده از کیت

گونههای مختلف سودوموناس با دقت باال در ماهی

بیوشیمیایی در تشخیص گونههای سودوموناس خطای

 20NEو  API 20Eمورد بررسی قرار گرفته و API

 API 20NEدر مقایسه با کیت  API 20Eو روش های

یباشد .تمامی نمونهها با استفاده از API
امکانپذیر م 

یدهد .با توجه به
تشخیصی را به میزان زیادی کاهش م 

 20NEبیش از  % 98گونههای سودوموناس آئرژینوزا و

یشود ،جایگزین نمودن
ساخت و انجام آزمون صرف م 

یتوانست به خوبی گونههای این دو
 API 20Eنم 

کشت ،شیشه آالت ،تجهیزات و پرسنل) مقرون به

یداد.
 fluorescens/Putida P.تشخیص م 

تعدد تستهای بیوشیمیایی و هزینه و زمانی که برای
یک کیت تشخیص سریع از نظر هزینه تمام شده (محیط

سودوموناس فلورسنس را تشخیص داد ،درحالی که

سودوموناس را از هم دیگر تفکیک نماید و به صورت

شناسا يي سریع گونههاي سودوموناس...

سوزا (  ) 2001باکتری های سودوموناس را به هم ار هه

آئروموناس از اندام های داخلی(کلی و )دبک و ه طیحم    

محل زندگی ماهیان آب شیرین با اس متسیس ود زا هدافت   

 API 20Eو  API 20NEدر برز سادج لی ا .دومن یز       

بیشترین جداسازی باکتری س انومودو سسس از کلیههه (،)7/1

99

آب ،شرایط محیطی را جه فع زورب ت وو ووون ییایرتکاب ت   

ینماید .در مطالعه  Eissaو همکا ار ننن ( ) 2010
مناسب م 
حساسیت آنتی بیوتیکی باالیی به آمیکاس یرتاوآ و نی لل لل
ل
داش طسوتم تیساسح و هت ی تنج هب  اما ،نیسی     

               

اریترومایسین ،نووبیوسین و سولفامتوپریم داشتند .نتا جی

کبد ( ،)5/5طحال ( )4/7و مایعات آسیتی ( )0/7بود که

آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی در مطالعه حاضر نشان

 .) 17اندامهای داخلی ماهیان سالم باید استریل باش ششد اما

س به
 % 100به جنتامایسین دارند و سودوموناس فلورسنس س

با سا د قباطت هدش ماجنا تاعلاطم ری ار دد د دد دددددد ( 61، 15 ،9و

جداسازی باکتری از کلیه ،کبد و طحال بارها زگ  ا شر   
ش سا هد تتتت تت (  24و  .) 15 ، 21 ،22مشخصا و تشک ت   
بیوش یایمی ی یادج 

هههههه هها اای س نسرولف سانومودو سس سسسس س و

سودوموناس آیروژینوزا نیز مشابه با مطالعا هک یلبق ت    

داد که هر دو گونه از سودوموناس جداشده ،حساس تی
کانامایس و نی

ن نیسیاموئن یز سح ا تیس         

 % 100داش  هت وو و

 % 83 /3جدایهها به اکس ت ی ت اسح نیلکیاسار س  هدوب  و   

 % 66 /6جدایهههه اا حساس نیسیاموتپرتسا هب طسوتم تی         

نشا اد ن دند د  .رررر رر حال یی ی ک هه ه س دو ومون اا اس آئرژین زو اا ا

این ارگانیسمها را از سایر گونهههها ای ما دج یه ا هدرک     

حساسیت  %33/3به استرپتومایسین و  %33/3حساسسیت

  

س
نتایج نشان داد که گونههای سودوموناس فلورسنس س

شا لم    خ  هطقن یزیرنو ا ،ندب حطس رد هدنکارپ ی           

اختصاص دادند لذا گونههای بیماریزای ثانویه در تلفات

بودند ،بود (  15و .)11 ، 13

نتایج این مطالع اد ناشن ه د کینیلک مئالع هک  ی رد    

ماهیانی که باکتری سودوموناس از آنها دش یزاسادج     

خونریزی قاعده بالهها و آسیت بود که به طور کام اب ل   

نتا دن قباطت نارگید جی اش تتتتتتتت تتت (  26و  )9 ،11 ، 15و در
مطالعات آنها خونریزی نقطه ای ،تیرگی پوس هدنک ،ت   

شدن فلسها ،آسیت در محوط و یمکش ه
دیده شده بود.

عوام م رد یمس یتپس داجیا لاهی نا

یملاتفوزگا    

         در بعض زا ی   

س،
ل س نسرولف سانومودو سس سس
گونههای سودوموناس شامل ل

س مودو و کیتپس یلیئوگنآ سان اااا اااا اااا ااا ،س مودو و سان     

س مودو و زونیژرئآ سان اا اا ا اا ا ،س مودو و دیتوپ سان ااا اا ااا و

سودوموناس کل سیفارو

شناسا نا هدش یی ددد دددد (  20و ، 18

 .)1در این تحقیق شیوع بیماری در استان گ تدمع نالی ًاًاًا ًاًاًا

در فصل بهار و تابستان بوده که دمای آب به شدت باال
رفته و بدلیل کمبود منا نم ضیوعت ناکما یبآ عب ا بس      
آب ب شهاک و درادن دوجو ینالوط تدم ه ک تیفی

       

متوسط به اکسی تتراسایکیلین داشتند.

و سودوموناس آئرژینوزا ،تنها  ٪ 12جدایهها را ب دوخ ه   
ماهیان فیتوفاگ پرورشی استان گیالن ب یاهوراد و هدو   

یباش  دن ووو
جنتامایسین داروی انتخابی برای هر دو گونه م 

براهنوگ ی        س سنسرولف سانومودو       

کانامایس و نی

نئومایسین نیز مناسبند .از میان دو سیستم  ،APIنوار API

 20NEبا دقت و قدرت تفی تبسن یرتالاب یریذپ ک     

به API 20Eقادر ب نوگ صیخشت ه ههه ههههها ای س انومودو س س
س
یباشد.
م 

تشکر و قدردانی

بدینوس زا هلی    جنا رهز رتکد یاقآ ب ا تسا ،یئ اد           

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،سرکار خا رتکد من   

فالحی ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری انزلییی و
کارشناسان محترم بخش بهداشت و بیماری های آبزیان
یگردد.
پژوهشکده قدردانی م 

00 1
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Abstract: Pseudomonas spp. are zoonotic bacteria associated with human and fish
accompanied to hemorrhage in the fish. Rapid detection of this disease leads to in time
treatment. Present study was performed aiming to compare two kits including API 20 NE and
API 20 E with routine biochemical tests to detect pseudomonas species. With occurrence of
serious losses in the reared Hypophthamichthys molitrix in Guilan province during spring
and summer when environmental conditions were suitable for bacterial infection outbreak,
126 fish from 25 warm water farms locating in Rasht were transferred to the fish health and
disease department of Inland water aquaculture institute. After carefully dissection, Samples
of kidney, liver, spleen and ascetic fluid of each fish were aseptically streaked onto blood
Agarthen incubated for 24-48 hours at 30 ºC. Simultaneously, routine biochemical techniques
and API kits were used for characterization. Antibiotic resistance pattern for all
pseudomonas isolates was determined using disk diffusion technique on Moller- Hinton agar
according to Bauer, et al method (1966) modified based on NCCLS (2007). Based on the
results of 75 isolates, 9 isolates (12%) were pseudomonas spp.. Nine isolates were placed in 2
species of P. aeruginisa and P. fluoresences using API 20NE with 98% accuracy While API
20E detected P. aeruginisa with 64% accuracy and P. fluoresences was defined as P.
fluoresences/putida. In the antibiotic sensitivity test, gentamycin was the choice drug for both
species and for P. fluoresences, Kanamycin and neomycin also had 100% influences. Results
indicated that among 2 API systems, API 20NE strip is capable to detect pseudomonas
species in fish with higher precision and dissociation ability compared to API 20E.
Keywords: P. fluoresences, P. aeruginisa, API 20NE, API 20E, Hypophthalmichthys molitrix.
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