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چکیده
مایکوباکتریوز ماهي كي

بيماري پیش رونده مزمن است هک توسط گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها ایجاد می شود .تشخ صی

این ب یاه یهام رد یرامی    

زینتی ،بطور معمول با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی ،كشت ،انجام می شود .تع یی ن گونه نیز بر اساس خصوصیات رشد باکتری در دماهای مختلف ،نوع
پیگمان ،مورفولوژی کلنی ها و تست های بیوش یمی ایی می باشد .اگرچه تشخ صی

اول هی مایکوباکتریوز ماهی بر پایه عالئم بالینی خارجی و حضور گرانولوووم در

بافت های احشایی با روش نمونه برداری است ،اما برخی موراد ،ه چی عالئم بالینی بوده و یا توده های گرانولومی مشاهده نمی شوددد .با توجه وصخ هب ص تي    
زئونوتيك بيماري ،افزايش اهميت آكواريوم و همچنین افزایش عفونت هاي فرصت طلب بواسطه مایكوب تكا ررریوم ها ای غ ییی ر توبرکلوزززی در اف و دنملاس دار
بيماران مبتال به ن صق

ا مي ني ،درمان بسیار دشوار و دوره های درمانی طوالنی مدت این عفونت ها ،و از طرفی اه یم ت یافتن آن در ماهی ها هک منجر به تافلت   

مالی می شود ،موجب شد هک در این تح قیق به جداسازی و شناسایی گونه های مایکوباکتریوم ها در ماهیان آکواریومی طراحی شود .وجود مایکوباکتریوم ها
در  53ماهی هک از آکواریوم فروشی های منط هق ای شهر تبریز ته هی شده بودند با روش ها ای رن آ گ م م ییی زی ذی ییل _ نلسوننن و کشتتت روی مح یاتشناول طی نن ننن_

جانسون مورد تح قیق قراگرفتند .شناسایی گونه های مایکوباکتریومی ایزوله شده با ویژگی ها ای مورفول ژو ییی و تستتت ها ییی بیوش ششیمیایی انج ما شددد .مقاومت

دارویی ایزوله ها نسبت به داروهای ایزونیازید ،استرپتومایسین ،ریفامپین ،اتامبوتول ،کانامایسین ،آمیکاسین و سیپروفلوکساسین به روش نسبی در محیط کشت

لوانشتاین -جانسون بررسی گردید .سویه حساس به ه هم داروها ،مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ( )H37Rvجهت کنترل یک فی استفاده شد .در بررسی مست ققق یم

میکروسکوپی با روش رنگ آميزي ذ لي  -نلسون ،باسیل های اسید فست در هفت نمونه شناسا يي گرد  اب .دي ا زا هدافتس ک شور ش تکاب ت رررر ررررری ییایی در  %82/3از

ماهی ها ،گونه های مایکوباکتریوم ایزوله گردید .گونه های مختلف مایکوباکتریوم به شرح ذی ییل شناسا ایی گردی یید :مایکوب تکا ررریوم م ونيرا ممم ،مایکوب تکا ررریوم
فورچئيتوم ،مایکوباکتریوم اسمگماتیس ،مایکوباکتریوم تره آ ،مایکوباکتریوم فالوسنس و مایکوباکتریوم آزیاتیکوم .نتایج حاصل از بررس من ی و اشن اه هن ن     
داد هک  ،مایکوباکتریوم فورچئیتوم و مایکوباکتریوم مارینوم بیش از سایر گونه ها ایزوله گردید .در بررسی حساس سسیت داروی ه هلوزیا ی ااا اااا نت اد ناشن جیا د هک    

بیشترین مقاومت دارویی به استرپتومایسین و مک ترین مقاومت به سیپروفلوکساسین مربوط م دش ی  .....در ای یین تحق ییی ق ،مایکوب مویرتکا مارررینوم ،مایکوب ویرتکا ممم

فورچوئیتوم ،مایکوباکتریوم اسمگمات سی

و مایکوباکتریوم فالوسنس هک در ماهی و انسان بعنوان پاتوژن شناخته شده اند از ماهی های آکواریومی جدا ش .دند

سویه های ایزوله شده به بیشتر داروهای مورد استفاده در درمان مقاوم بودند ،بنابراین مالحظ  تا ببیشتررری در خص صو

آکواریومی الزم است تا میزان انتقال باکتری به انسان کاهش یابد.

حض ابوکیام رو ک رد اه مویرت    ماه ای ننن

کلمات كليدي :مايكوباكتريوز ،ماهي آکواریومی ،مقاومت دارویی ،مایکوباکتریوم فورچئيتوم و مایکوباکتریوم مارينوم.
*نویسنده مسئول :سید رضا مودب

آدرس :گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .تلفن1 7197 3 04133 :
پست الکترونیکseyyedreza_moaddab@yahoo.com:
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مقدمه

مايكوباكتريوز م يراميب كي يها     پ زم هدنور شی من    
است .برخی از گونه مویرتکابوکیام یاه ی هک 

روطب      

معمول باعث ایجاد مایکوباکتریوز در ماهی های زینتی

م ترابع دنوش ی ند زا              مایکوباک مونیرام مویرت         
)marinum
)cheloni

 ،(Mycobacteriumمایکوباکتریوم چلونی
 ،(Mycobacteriumو مایکوباک مویرت       

فورچوئیتوم ) ،(Mycobacterium fortuitumعالوه بر

این چندین گونه دیگر از مایکوباکتریوم ها در ارتباط با

ای  تسا هدش هتخانش یرامیب ن (((((((((( ((((  .) 26گون یاه ه     
مایکوباکتریوم عالوه بر ایجاد مرگ و میر در ماهی می
تواند تحت شرایط خاصی به انسان منت لق شده و عفونت
ه تحت یتسوپ یا

ناونع

نارگ و ت مول ان یهام ک و      

      

گرانولوم استتخر ش  دنک داجیا ان ((( (((( .)82مایکوب مویرتکا

های غیر توبرکلوزی از قب لی مایکوب ونیرام مویرتکا مم ممم از

ماهی های زینتی آلوده یا محیط مرتبط (آب آل هدو )) در
هنگام تماس با آکواریوم در زمان ت یم ز کردن ی تسد ا   
زدن به ماهی ها از طریق بریدگی ها یا خراشیدگی های
روی پوست می تواند منتقل شده و منجر به آلوده ش ند

انسان شود ( 16 ، 12 ،7 ،4و  .) 18مایکوباکتریوم چل نو ی ی
ی
و مایکوباکتریوم فورچوئیتوم گونه های مهاجمی هستند
هک سریع رشد می کنند و به طور گسترده ای در مح طی

(خاک و آب) توزیع شده اند و به عنوان ع جیار نالما   
عفون تسرامیب یاه ت ا تسه ین ند ومعم هک الالالالالالالالالالالال الالال ثعاب     
ضایعات سطحی و احتماال ب می اری ری یتاپوندافنل و یو   
اول هی می شوند (  35 ، 20 ، 15و  .) 36تشخ صی

این ب می اری

در ماهی های آکواریومی ،بط معم رو و  هدافتسا اب ل از   
روش های هیستوپاتولوژی ،كشت ،تع تایصوصخ نیی   
رشد باکتری ،نوع پیگمان ،مورفولوژی کلنی ها و تست
ه  یا ب ایمیشوی یییی یی م .دشاب ی      اگرچ هیلوا صیخشت ه      
مایکوباکتریوز م و یجراخ ینیلاب مئالع هیاپ رب یها     

حضور گرانولوم در بافت های احش یا ی هنومن شور اب    
برداری است ،ام قاوم یخرب ا ععع عععع ،م مئالع دقاف اه یها     
بالینی بوده و توده های گرانولومی نیز مشاهده نمی شود
( .) 8
آبزیان از جمله ماهیان آکواریومی می توانن ناونع هب د    
منبع مواجهه با عوامل بیماری زای قابل انت ناسنا هب لاق    
ع لم نمایند .نگهداری آکواریوم در زمره محبوب ترین
سرگرمی های با میلیون ها نفر عالقمند در سراسر جه نا
می باشد .صنعت آبزی پروری به سرعت در ح دشر لا   
است و به طور بالقوه با افزایش تعداد پرورش دهن ناگد
و کارگران فرآوری ماهی مواجهه است .گ اه شراز ییییی
ش ششیوع و ب چ زور نن نننین عفون ه ت ااا ای زئون استکا زو ببب بی از
ماهی آکواریومی زیاد نیست ،و اغلب شرح رویدادهای
م ها
موارد تک گیر می باشند ،در هر حال این ارگانیسم م
به عنوان نگرانی های ب .دنا هدش هتخانش هوقلا      ب یرامی
های ناشی از پاتوژن های فرصت طلب و ف نامرد نادق   
مؤثر و نیاز به دوره های بلند مدت درمان ،به عالوه زیان
های اقتصادی ناشی از اثرات سوء مایکوباکتریوز م یها
از قب لی کاهش راندمان خوراک ،کاهش رشد و افزایش
تلفات ،نیاز به شناسایی مایکوباکتریوز در ماه یتنیز نای   
را برجسته می کند ( .) 37
مواد و روش ها

الف) جم نومن یروآ ع هه ههه :تع داد

 53قطعه يهام   

آکواری یمو    از  8گون لتخم ه فففف ف ش :لما

 8قطع یهام ه     

طالیی    ) 4 ،(Carassius auratusقطع یتالپ یهام ه       
) 4 ،(Xiphophorus maculatusقطعه م دیالچیس یها   
) 4 ،(Microgeophagus altispinosusقطع نیرگ ه     
تیلور ) 3 ،(Andinoacara rivulatusقطعه ماهی س مرو
) 01 ،(Heros severusقطع  یزر ه ب برا    

(Puntius

) 12 ،conchoniusقطعه مولی ) (Poecilia latipinnaو
 8قطع کسا ه ار        ) (Astronatus ocellatusبص ترو    

جداسازی ،تعیین هویت و تعیین مقاومت85 ...

تصادفی از آكواريوم فروشي هاي مختلف

ش ره تبریز

نمونه گ زا یخرب رد .دیدرگ یری یهام ا یراوکآ ن و یم      
عاليم بيماري از جمله بی حالی ،از دست دادن پولك و
زخم هاي پوس يت

دی ه هنومن زا یخرب و دش یم هد اااااا ااااااا

رو يي نمونه ها دور ريخته شد و ب كي ندومن هفاضا ا    
قطره فنل فتالئين  0/10درصد به عن  گنر فرعم ناو ووو وووو
با ك كم

اس كيرديرلك دي   

 1نرم يزاس يثنخ لا     pH

نمونه ه رگ ماجنا ا دد دددی یید ( .)pH 6/8س دوه ريز رد سپ    

هیچگونه عالیم بالینی نداش هت و به ملاس رهاظ     بودند ...

مقدار  20م کی رولیتر از رس بو

نمون ه ه اااا ای مذک رو    بالفاص هل جهت    انج یاهراک ما     

كش ياتشن اول ت نننننن ن -جانس  نو

آزمایشگاهی به مرکز سل و ب می اری های ریوی دانشگاه

 )mediumتلقيح (هر نمون ههه در دو مح شك طي تت تتت) و در

علوم پزشکی تبریز منت لق گردیدند.

ت  8هفته
دماه يا     30و  37درج لس ه س دم هب سوی تتتتتتتت تت

ب) رنگ آمیزی ذیل _ نلسون :ان ه ماد اا ااای کب ،د
طحال ،کلیه ،روده و قسمت های مختلف بدن م اب یها   
اس ادج لیرتسا یچیق زا هدافت

      ش دد د و در ان  هزاد ه یا     

کوچک ت هک ت هک گردید و در لوله فالكون های استریل
حاوی آب مقطر و پ یا هشیش لر    اس ليرت ررریخت ههه و به
مدت  3دقي هق در دستگاه ورتك ه س ممممم وژن گردیدند و
سپس نمونه  فورظ زا ار ف هب يلع ياه هلول نوكلاف        

م روکذ در مح طی

ه يا

(( ( Lowenstein-Jensen

انکوب رگ ه دد دیدن  د (( (  .) 13جه دشر هدهاشم ت نییعت و        
سرعت رش ابوکیام د ک یاه طیحم ،اه مویرت

،تشک

     

روزانه به مدت  4هفته و پس از آن ،هفته ای یک بار به
مدت  3ماه مورد بررسی قرار گرفتند  ...نمونه هك يياه   
گسترش آن ها مثبت بود ولي كشت آن ها تا پا نيا ناي   
12

مدت منفي مانده بود 4 ،هفته ديگر (جمع ًاًا به تدم   
هفته) انكوبه شدند (  13و .)22

جديد با گذاشتن گاز استر لي در داخل لوله ها فيلتر و از

د) شناسایی گونه های مایکوباکتریومی ایزولههه
شده :تشخیص گونه های مایکوب تکا ررریوم ها ییی ایزول ههه

باکتری های اسید فست استفاده گردید .در ه زا کی ر   

شده ب افتسا ا دد ددده از خصوص صصیت ها ییی فنوتتیپی (س تعر

آن برای رن لیذ یزیمآ گ   

_ نلس هدهاشم تهج نو    

الم های ته هی شده ص ید نادیم د د پوکسورکیم ریز       
نوری با بزرگنمایی  000 1برابر مورد بررسی قرار گرفت
(.) 1

ی :به یایرتکاب تشک روظنم ی     
ج) کشت باکتر یای ی ی

مراحل هضم و آلودگی زدایی نمونه ها به روش پتروف
( )Petroff methodانج یدرگ ما د (((( (  .) 26م كي رادق     
حج ار هنومن زا م اب       2حج ولحم زا م ل ديسكورديه        
سديم  1نرمال در لوله ف وکلا ننن ریخت تته و س دو  1نرم لا
اضافه شد بعد از هضم و آلودگي زدا يي نمونه ها ،نمونه
ها را در دم مين تدم هب ،قاتا يا

تعاس

هاگتسد رد        

شيكينگ قرار داده تا نمونه ها ه ژوم ننن ش پسو دو سسسسس به
مدت نيم ساعت با دور  3000 ×gسانتريفیوژ گردید  ...در
مرحله بعد از سانتريفیوژ نمونه وه ريز رد ،اه دددد ددددد ،ما ايع

رشد ،رشد در دماها ای مختلف ، ،رش کم طیحم رد د    
کانکی آگ را  ،،مورفولوژژژی کلن ننی ها ،،آزما ایش تول ییی د
پیگمان) و تست های بیوشیمیایی (تول ییی د نیاس سسین و اوره
آز ،تس  ت ک قم زالاتا ا مو رح هب ا تر ((((((((((((((( (  68درجه   
سلسیوس) ،هیدرولیز توئین  ، 80تست آری ییل س زاتافلو 3
روزه ،تس  ت ت کمن لمح ماعط

       %5و تس ا ت حح ح ییی ای

نیترات) انجام گردید ( 1و .)22
براي آزمايش بررسی توليد پيگمان ،گونه هلوزیا یاه   
 -جانس حيقلت نو   

شده در دو محيططط کشتتت لوانش نيات

گردید ،س ر اه نآ زا يكي سپ ا با ينيمولآ ذغاك ومي       
پوش هدنا    شد   ت اا ن ذوفن ز ور تشك طيحم لخاد هب
جلوگيري شود .نمونه ها به تدم   

      

 18روز در دم يا

درجه سلس سسیوس انكوبه گردیدن هک ییاه هنوگ .د

     
37
   در
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محيط كشت پوشانده شده ب نيمولآ ذغاك ا ي ديلوت يمو     

برای آزمایش هیدرولیز توئین  ، 80از مخلوط سه محلول

پیگمان کرده بودند به عن او ننن س توكسا شو و مورك و نژ   

بافر فس س تاف دد دددیم  0/ 067م الو ررر ،توئئین  80و محل لو

شناسایی می گردید .سری های دیگر مح هب تشك طي   

نوترال رد  %0/1استفاده گردید و پس از توزی ییع  4میلی

مدت كي

ساعت در مقابل نور چراغ مطالعه ارق ر    داده

شدند ،سپس آن را به لقتنم هناخ مرگ    

ش ند ددد ،کلنی

01

لیتر از مواد مذکور در لوله ه اا ااای آزما ایش ،ب تدم

دقی هق اتوکالو شد و درمرحله بعد از کلنی های ب تکا ررری

هایی هک پس از  24ساعت پيگمان توليد می کردن هب د

برداشته و در داخل لوله حاوی مخلوط بدس زا هدمآ ت   

عنوان سوش فوتوتوكروم ژو ننن ,و در غي روص نيا ر تتت تتت
ت

سه محلول فوق ،سوسپانسیون آماده کرده و به مدت 14

بعنوان غير فوتوتوكروموژن شناسایی می شدند (.)1

روز در دمای  37درجه سلسیوس انکوبه گردیددد .ت ییغ ررر

برای انجام آزمون تست تولید نیاسین ،حدود 1میلی لیتر

رن ول گ ل اه ه  ار ططططططططططط ی روزه اا ای اول ،پ و مهد ،مجن   

آب مقطر استر لي بر روي محيط لوانشتاين -جانسون كه

چهاردهم ،کنترل می شد .چنانچه رنگ لوله بدون تکان

حاوي كلني باكتري است ،ریخته شد ،پ زا س مم مممدت 30

دادن آن صورتی یا قرمز می شد ,نتیجه مثبت تل یم یق   

دقيق ههه  ،م ادق رر ر  0/5میل تیل ی رررر ر از محل طيحم لخاد لو       
كشت را به كي

لولة آزمايش استر لي منت لق ك رب و هدر   

شد و عدممم وج دو

تغی ییی ر رن ،مهدراهچ زور زا دعب گ    

نتیج ههه منف فف ی منظ رو    م یی ی گردی دد د .از مایکوباکت رر ریوم

روي آن  0/5میلی لیتر مع  ديامورب نژونايس فر ووو وووو 0/5

کانزاس سسس ی )ATCC ( (Mycobacterium kansasii

زرد ,تولید نیاسین توسط گونه ،مثبت منظور می گردید.

آویوم ( )ATCC 25291به عنوان کنترل منف ففی اس هدافت

) )H37Rv( (Mycobacterium tuberculosisبه عنوان

در انجام آزمايش احياي نيترات ،م ادق ررر  2میل تیل ی رر ررر از

كنت زا و تبثم لر    

محلول حاوی نيترات سديم  0/10م ،رالو در ةلول كي   

میلی لیتر معرف آنيلين اضافه گردید .با مشاهههدة رنگ

از س تسا هیو ا درادن        مايكوب مويرتكا     توبرکل سیزو    

   مايكوب مويرتكا      اینتراس رالول     

 )12478ب زا و تبثم لرتنک ناونع ه    

   مایکوباکت رر ریوم

گردید (.)1

))ATCC 13950( (Mycobacterium intracellular

آزم نآ رد ار يرتكاب ينلك زا يرادقم و هتخير شيا

به عنوان كنترل منفي استفاده شد (.)1

حل نموده و سوسپانسيون تهيه شده را به مدت  2ساعت

برای آزمایش آریل سولفاتازیک قط ناپسوس زا هر سس سسسیون

در بن ماري  37درجه سلسیوس قرار داده ،سپس ح دود

باکت رر ری م یامزآ درو شششش ش را ب م ه حح ح حح یط کشت    دوب سو   

 2يا  3قطره از محلول حاوی س ا ،ديسا كيلينافلو نن ننن-1-

اولئیک آگار تلقیح کرده و به مدت  3روز در دمای 37

نفتي للل  -ات د نيمآ يد نلي ي  و ديارلك ورديه  ا ديس

        

      

درجه سلسیوس انکوبه گردید .سپس مقدار  1میلی لیتر

تارتار كي

از محلول کربنات سدیم به محیط کشت اض هفا شددد .با

صورت ظهور رنگ صورتي تا قرمز نتیجه ست تت تتت مثبت

 ،به سوسپانس ضا يرتكاب نوي ا رگ هف ددد ددددی یید .در

ظاهر شدن رنگ قرمززز ,تس  تبثم ت ت م یقل ی ش ددددد دددددد .از

منظ یدرگ یم رو دد د ددد دد .از مايكوب يزولكربوت مويرتكا سسسسسس

   مايكوب يوآ مويرتكا وم ممممممممممم م

آويوم ( )ATCC 25291به عنوان كنترل منف هدافتسا ي   

مايكوباكتريوم فورچوئیتوممم ( )ATCC 6841به ناونع   
كنت زا و تبثم لر        

) )ATCC 25291( (Mycobacterium aviumبه عنوان
كنترل منفي استفاده گردید (.)1

( )H37Rvبه زا و تبثم لرتنك ناونع
ش د(.) 1

   مايكوب مويرتكا   

جداسازی ،تعیین هویت و تعیین مقاومت87 ...

ت (دما 68
در انجام آزما ایش کات قم زالا ا هب مو    ح رار ت ت

هر میل و رتیل ی تشک طیحم رد     

درجه سلسیوس و بافر  ،)pH 7مقداري از كلني ب يرتكا

بدون آنتی بیوتیک (بعنوان ش یدرگ حیقلت )دها د هب و    

لوانشتا این -جانسوننن

توسط لوپ از محيط كشت جوان برداشته شد و در لولة

م تد     6هفت یامد رد ه     

آزم يا شش ش ح یوا     0/5میل تیل ی رررر ر ب سف رفا فا تتتت ت ،اض هفا

گردید .در صورتی هک میزان رشد باکتري (تعداد کلنی

گردید .سپس به مدت  20دقي هق در بن م يرا

 68درجه

 37درج لس ه س هبوکنا سوی      

ها) در محیط های ح رد کیتویب یتنآ یوا

اب هسیاقم    

سلسیوس قرار داده و در مرحله بعد مقدار  0/5میلی لیتر

محیط کشت ش زا رتمک دها     %1ب رظن دروم هیوس دو     

از محل ه ديسكارپ لو يد ژور نننننن نن -ت نآ هب نيئو هفاضا      

حساس و در صورتی هک میزان رشد مساوی ی زا رتشیب ا   

نتیجه

 %1نسبت به محیط کشت شاهد بود سویه مقاوم در نظر

گردید .با مشاهده ایجاد حباب در لول شيامزآ ة   

تست ،مثبت تلقی می گردید .از مايكوب ويوآ مويرتكا مم ممم
( )ATCC 25291ب اونع ه ن لرتنك 

مايكوباكتريوم توبركلوز سي

  

زا و تبثم        

( )H37Rvبه عنوان كنترل

منفي استفاده شد (.)1

آگار اوره را با  9قسمت از آب مقط تسا ر رر ررریل مخل طو
شد و مقدار  3میلی لیتر در داخل لوله رس ياه پپپ پپپپیچ دار
  

ی یی ک ل زا لماک پو

مایکوباکت رر ریوم ب ت هلول لخاد ه ل قققققققققق یح و در  35درجه
سلسیوس انکوبه شد و در روز های اول و سوممم و هف مت
بررسی گردید ،تغ یی ر رنگ لوله ها از زرد به ص رو تتی ی ییا
قرمز بعنوان مثبت تلقی می گزدید (.)1

ه) بررسی مقاومت دارویی ایزوله ها ا :مقاوم راد ت ووویییی
سویه های ایزوله ش شور هب هد   

ی )(proportional
نسبی ی

مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ابت یتقر اد    برابر
ن م مي كككككككك فارلن ددد د از سوسپانس نوي     گون یاه ه       
مایکوباکتریوم های ایزوله شده تهيه گرديددد و س زا سپ
آن غلظت  0/10ته هی گردید و م رادق  0/2میل زا رتیل ی   
سوسپانسیون رق قی شده به هر یک از محیط های کشت
لوانشت ااا این -جانس نو     ح تویب یتنآ یوا ی یاه ک      

      

ایزونیازی ییی د ،ات وتوبما للل ل ،ریف ما پپپ پین ،استرپتومایس سسس ین،
کانامایسین ،سیپروفلوکساسین و آم کی اسین به ترت اب بی   
غلظت ه یا

توبركلوزيس كه به تمامي داروهای استفاده شد در این

تست حساسیت دارد به عنوان شاهد استفاده گردی  د ((،5
 29 ،9و .) 34

جهت انجام تست اوره آز ،یک بخش از کونسانتره پایه

است رر ریل توزی یی ع گردید  ، ،،س سپ   

گرفته شد .از س هيو رادناتسا دد ددد  H37Rvمايكوب مويرتكا

 4 ، 20 ،4 ،04 ،2 ،0/2و  20م کی روگ رد مر

یافته ها

در بررسی مستقیم میکروسکوپی با روش رن يزيمآ گ   
ذ لي  -نلسون (ش لک  ،)1باسیل های اسید فست در هفت
نمونه ( )% 13 /2شناسا يي گرديد .پس از کشت نمونه ها
در محيط كشت لوانش نيات

– جانس نو  ،،در دما ييي  30و

 37درجه سلسیوس انکوبه گردیدند ،نتایج کشت نش نا
داد هک در  12نمونه ،مایکوباکتریوم ها در ه يامد ود ر   
 30و  37درج لس ه سسس سس یوس رشد    داش نت دد د و در  3نمونه
مایکوباکتریوم ه طقف ا    در دم يا

 30درجه لس سس سسسیوس

رشد کرده بودند .نتایج آزمون تولیددد پیگ اد ناشن نام د   
دادعت هک       4نمون ،ه هب هدولآ

    مایکوباکت رر ریوم ه یا   

فوتوتوكروم ژو نننن ن ،تع داد       01نمون هب هدولآ ،ه            
مایکوباکتریوم های غیر فوتوتوكروموژن تش صیخ

هداد

ش اهنت و دند         1نمون هب هدولآ ه          مایکوباکت ررر ریوم
اس توك و مورك وژ نن ن ب  .دو گ یاه هنو یمویرتکابوکیام         
آلوده کننده نمونه های مورد بررسی در  01م وزج درو   
تن رد و اهدشر د

    5م  وزج دروک دن

شندد ینچمه  ،ن      ب اا  هدافتس ا شور ز تشک

اهدشر

ییاسانش          
اب کت رررررر ریییایی
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(شکل   

مایکوباکتریوم ها ایزوله گردید (  15مورد).

 ،)2از  %82/3نمون سررب دروم یاه ه یییییییییییی ییی،

(شکل  :)1رنگ آميزي ذيل – نلسون00 1x-

(شکل  :)2آزمایش بررسی پیگمان و کلنی ما کی وباکتریوم ها در محیط لوانشتاین _ جانسون

) 3 smegmatisم ،درو      مایکوباکت رررر ریوم فالوسن سسسسس

شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریوم از  15ایزوله
صص صصص صصص یات

بدس ط زا هدمآ ت رررر ری یی ق کش سارب ت اس وصخ 

)flavescens

مایکوباکت رر ریوم ت  هر آآ آ )1 (Mycobacterium terrea

فنوتیپیک و انجام تست های بیوش ششیمیایی به  حرش ذذ ذذذی ییل

انج رگ ما دددد دی یییی د (ج لود       1و  :)2مایکوباکت رررر ریوم

مورد و مایکوب تکا ررریوم آزی ییاتیکوم

فورچئيتو مم م 6م ،درو    مایکوباکت رر ریوم م ونيرا مم م  3م ،درو   

مایکوباکت رررر ریوم اس امگم تتتت تیس

 1 (Mycobacteriumم رو دددددددددد د،
(Mycobacterium

) 1 asiaticumمورد.

(Mycobacterium
جدول  :1خصوصیات فنوتیپیک و تست های بیوشیمیایی
تست های بیوش یمی ایی

رشد در مک کانکی آگار

تح لم نمک طعام  5درصد

اوره آز

آریل سولفاتاز ( 3روزه)

هیدرولیز توئین 80

کاتاالز مقاوم به 68 °C

احیاء نیترات

مایکوباکتریوم مارینوم

نیاسین

مایکوباکتریوم فورچئيتوم

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

v

-

+

+

+

v

v

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

مایکوباکتریوم اسمگمات سی

-

مایکوباکتریوم آزیات کی وم

v

مایکوباکتریوم تره آ
مایکوباکتریوم فالوسنس

-

-

+

نوع پیگمان

شناسایی شده

زمان رشد

مورفولوژی کلنی

گونه های مایکوباکتریومی

رشد در دماهای

رشد <  7روز

غير فوتوكروموژن

صاف

رشد >  7روز

فوتوكروموژن

صاف

رشد <  7روز

غير فوتوكروموژن

صاف

رشد >  7روز

غير فوتوكروموژن

صاف

رشد >  7روز

فوتوكروموژن

صاف

رشد <  7روز

اسكوتوكروموژن

صاف

ºC 37

ºC 30

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

جداسازی ،تعیین هویت و تعیین مقاومت89 ...
جدول  :2گونه های ما کی وباکتریومی ایزوله شده از نمونه ها
گونه های ماهی آکواریومی

تع داد         

م دراو        

نمونه

آلوده

گونه های مایکوباکتریومی ایزوله شده
Ma

Mm

Mfo

Ms

Mt

12

5

Mf
l
-

+

+

++

+

-

Xiphophorus maculatus

4

0

-

-

-

-

-

-

Carassius auratus

8

Poecilia latipinna

3

-

-

+

+

+

-

Microgeophagus altispinosus

4

0

-

-

-

-

-

-

Andinoacara rivulatus

3

0

-

-

-

-

-

-

01

4

-

-

+

++

+

-

Heros severus

4

0

-

-

-

-

-

-

Astronatus ocellatus

8

3

+

-

-

+

-

+

1

1

3

6

3

1

Puntius conchonius

جمع

15

53

Mfl = M. flavescens; Ma = M. asiaticum; Mm = M. marinum; Mfo = M. fortuitum; Ms = M.
smegmatis; Mt = M. terrae

در بررسی حساسیت دارویی ،جدایه های رشد یافت ههه به

مایکوباکت رر ریوم ه اا ا دارای توزی یی ع جها نن نی هس دنت    و این   

ترتیب (  14مورد)  % 93 /33به استرپتومایسین 12 ( ،مورد)

ارگانیسم ها به طور گسترده ای محیط های آبزی را نیززز

 %80ب ه اا ایزونیازییی د 12 ( ،م درو )) )  % 80ب ه رر ریفما پپ پین01( ،

اشغال کرده اند .مایکوب تکا ررریوز ی یک

از عفون ه ت اا ااای

م درو ))) )  % 66 / 66ب ببب ه ات لوتوبما  9( ، ،،،م درو ))) )  % 60به   

شایع ماهی های زینتی است ک ههه در ب ببیش از  50 1گون ههه

کانامایسین 6( ،مورد)  %04به آمیکاسین و( 3مورد) %20

گزارش شده است (  20 ، 14و  .) 23در هنگ یگدولآ ما   

به سیپروفلوکساسین مقاوم نتشاد ت دد ددد .نت زا هلصاح جیا   

ماهی با مایکوب عم اه مویرتکا م فتم یراتفر الو ااااا ااااااوت از

این بررسی نشان داد هک استرپتومایس سسین بیشترررین م ییی زان

ماهی های غیر عفونی ندارد و تنها ،زمانی مشک هب کو

مقاوم راد ت وو وی یی ی را داش سا هت تتتت ت و ت مک رررر رین م ییی زان

آلودگی می شویم هک تحرکش گنر ،دوش فیعض نا     

مقاومت دارویی ،به سیپروفلوکساسین اختصاص داشت.

پوست ماهی ها کم رنگ شود و عالئم بالینی دیگر نظیر

ب حث

التهاب پوست ،ایجاد ضایعات و یا زخ ،یتسوپ یاه م    

در بررسی مستقیم میکروسکوپی با روش رن يزيمآ گ   
ذ لي  -نلسون باسیل های اسید فست در  %13/2شناس ييا
گرديد هک در مقایسه با روش کشت باکتری ییایی (%72/3
) میزان مک تری از باکتری های اسید فست جدا گردی یید،
اگرچ اسح ه سسسس سسس یت میکروسکوپپپ پی مست قققق یم مک ت زا ر   
آزمایش کشت است اما م کم ن است اطالعات با ارزشی
به ما دهد ،خصوصا زمانی هک نت جیا

کش تکاب ت ررری ییایی

منفی شود .نتایج منفی کشت باکتریایی م کم ن است

به

علت کشته شدن باکتری ها توسط سیستم دفاعی میزباننن
آلوده یا مقدار خیلی اب مک کت رر ررری ها ای زن تفاب رد هد   
میزبان باشد ( .) 26

اگزوفتالمی و  ...رخ دهد (  32 ، 31و  .)33با توجه به این
هک    گون ه ه اااااا ای مختل م ف

ااا ایکوباکت ررر ریوم ه ااا ای

غیرتوبرکلوزی از ماهی و آب محیط زیست آنه نام ا ند   
آکواریوم و مخازن و استخرهای پ ام شور هه هههی ظرف ییی ت
آن را دارند هک ب هوقلاب روطب ه نوش لقتنم ناسنا ددددددد دددددددد و
عفونت ه حت یتسوپ یا ت اونع  ن کنات یامولونارگ 

     

ماهی و گرانولومای استخر شنا ایجاد کن  د (( 16 ، 12 ،7و
 ،) 18بنابراین افراد شاغل در آکواریوم فروشی ه ره و ا   
فردی هک به نحوی در ارتباط با ماهیان زینتی اس دیاب ت   
جنبه های احتیاطی و پیشگیرانه را حتی در هنگام ت سام
با ماهی های به ظاهر سالم ،در نظر داشته باشد.
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در ماهی درمان دارویی توصیه نشده و ارزش مح ود دددی

غیرتوبرکلوزی در افراد مسن یا بی ارام ننن مب ب الت ههههه نق صصص

برای این بیماری دارد ،زیرا درمان ،مایکوباکتریوم ها را

ایمنی از یک طرف و از طرف دیگر درمان بسیار دشوار

از جمعیت ماهیان آلوده حذف ن ممم ی نمای یید ( .)01ب رد ا

و نیاز به دوره های درمانی طوالنی مدت این عفونت ها،

نظ  هعسوت نتفرگ ر صصصصصص ص صصص نعت آب زز زی پ ور ررری و افز اا ایش

این موضوع را به یک مسئله جدی در ارتباط با س تمال

اهمیت ماهیان زینتی خانگی و پرورشی ،الزم است ابزار

عمومی جامعه تبدیل کرده است ( 6و .) 14

ه اا ای س رر ریع و دق قی

تش خخ خیص عوام  ل بب بی ام رر ری زای یی ی و

درم ه هنوگ نا اااااا ای آن ه  ا نن ن ییی ز ارائ وش ه دددد د ،الزم است   

نت زا لصاح جیا

   

هنومن یسررب  اه ن ناش ،هک داد     

   

مایکوباکتریوم مارینوم و مایکوباکتریوم فورچئیتوم بیش

دامپزشکان و متخصصین ح هزو آبزززی پ ور ررری از نش هنا

از س اه هنوگ ریا  دیدرگ هلوزیا (((((((((( ( 9م رو دد د از  ،) 15در

های بالینی بیماری های قابل انتقال بین ما اهی و انس و نا

بسیاری از مطالعات در خارج از ایران و مطالعاتی هک در

راه های به ح لقاد دناسر ن  اب ههجاوم التبا رطخ  اااا ااااااااای یین

این خصوص در ایران شده است ،نشان داده شده است

ارگانیسم ها آگاه باشند (  .) 19ویژگ گگی مه ب م سس سسسیاری از

هک گونه ه هب ،هدش رکذ یا بجوم یعیاش تروص

     

گونه های مایکوب تکا ررریومی ایجاددد کنن  هد اای یین بی ام ررری

مایکوباکتریوز در ماهی زینتی می ش لاس رد .دو   

خصوصیت فرصت طلبی آنها است و بی ام ررری اغل رد ب

مص  یرو و شناراکمه  (((((((( ( )2وج هب یگدولآ دو            

افرادی هک راد اای سیستممم ایمن ننی تضعععیف ش ،دشاب هد   

مایکوباکتریوم ها ،در  05قطعه ماهی زینتی با اس زا هدافت

ارتباط دارد (  17و  .) 19بیشتر عفونت ها در بین اف ار دددی

روش های کشت و مولکولی و آنالیز ت رد یمونژ یلاو   

هک آکواریوم در خانه نگهداری می نمایند ،ویا پ شرور
دهندگان و صیادان اتفاق می افتد و م تسا نکم   

ی ییک

خطر شغلی برای افراد خاص و در معرض خطر اب هب الت
این عفونت باشد ( 01و .) 19

مایکوباکتریوم مارینوم یک پاتوژن فرصت طل تسا ب   
و چن ا تنوفع زا دروم نید ن ناس

هب           مایکوباک مویرت   

مارینوم در سراسر دنیا از جمله ایران گزارش شده است
( 3و  .)11در س لا           ، 390 1حس سسسسسسسس ینی ف و در       

1392

موسس و تاقیقحت ه ا مرس و نسک س اااااااااا ازی رازی رک جج ج،
بررسی نمودند و از  % 20نمونه های مورد بررس هنوگ ی

مایکوباکتریوم فورچئیتوم ایزوله و شناسایی گردید .سه

گونه    مایکوباک وتیئچروف مویرت مممممم مم ،مایکوباک مویرت    

گ نودرو

یییییییی ی )gordonae

 (Mycobacteriumو

مایکوباکتریوم تره آ در ارتباط با مایکوب یهام زویرتکا   

در جمهوری قزاقس  شرازگ نات ش تسا هد     

(  17و .) 30

بسسسیاری از عفون ه ت اااا ایی قیرط زا هک     مایکوباکت رر ریوم

ه راکم ان شش ش( ،)11ابالت    یییک فدر    ش د لغا رر ر آکواریییوم
فروش شش ی به ب لونارگ ه و ام کنات م هههههههه ههههی طسوت هک     

مارینوم در انسان ایجاد می شود یک بهبودددی آهس هت و

خودبخودی برای دوره های  1تا  6س راد لا ددد ،ضا ایعات

مایکوباکت رر ریوم ما رر رینوم ایجا دد د ش ،ار دوب هد     در بابل

کوچک م کم ن است خود به خود التیام یابد اما در سایر

گ ندرک شراز د ددد دد ،همچن نن ین در ه الع لاس نام ئئئئ ئ ئئئ ین و

موارد دوره های درمان آنتی بیوتیکی متعدد براای چند

ه راکم ان شش ش( ،)3ی یی ک م  درو دددیگ رر ر از اب  هب الت بببب بی ام رر ری

ماه نیاز می باشد (  14و  .) 25درمان آنتی بیوتیکی م کم ن

گرانولوم تانک ماهی در اراک گزارش کردند.

گیری از پیش فر تتت عفون مع ت ققققق ی را تض ممم ین
است پیشگ گ

ناش پ زا ی اااا اتوژن ه یا   

اف یاه شرازگ شیاز

      عفونت   

فرص تتتت ت طل زا ب

   جمله     مایکوباکت رررر ریوم ه اااا ای

نماید ولی در هر حاللل ب تکا ررری به ب نامرد سس س سسسسیار م مواق
اس ت (( ( .)01درم نآ نا تت ت تت ی ب ییی وتیکی بر اا ای انس لماش نا    
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ایزونیازی یییی د ،ریف ما پپپپ پین ،پیرازینام ییییی د ،ات ،لوتوبما     

استرپتومایس سس ین ،اس  زا هدافت اا ای یی ن دارو در درم س نا اااا ایر

استرپتومایس سسسسس ین ،کانامایس سسسسس ین ،سیپروفلوکساس سسسسس ین،

بیماري هاي عفونی می باشد ( 29 ،6و .) 34

آزیترومایس سس ین و برخ خخ ی از کوئینولو نن ن ه  ا مم م ممم ی شو دد د،

نتیجه گیری

گی به نآ نامرد تت ت تتتتی ب ییی وتیکی مناسب
عفونت به آهستگ گ
پاسخ می دهد و بسته به وس هرود تنوفع تدش و تع    
درمان آنتی بیوتیکی م کم ن اس زا ت  2هفته  ات بب ب ببببیش از
 18ماه متغ یی ر باشد (  23 ، 14و .) 29
به طور معمول ،عفونت بسیار تهاجمی نیست و به درمان
پاسخ می دهد ،هر چند ماه ها درمان م مزال تسا نکم   
باشد .گاهی اوق  تنوفع ،تا

مم م ممممی توان ه تفاب هب د

اااا ااااای

عمیقی تر از جمله استخوان گسترش یابد ،هک به درم نا
بسیار سخت تر پاسخ می دهد (  29و  .) 30عفون ه ت اا ااای
ع قم ی بطور معمول هم به درررماننن آنت تتی ب ییی وتیکی و هم
جراحی نیاز دارد ،برداشت بافت های ن هلمج زا هزورک
سینوویال مفصللی ،تنوس سسینوویال مفصللی و ی ییا برداشت
مفصل ضروری است و همچن ننین قط روظنم هب وضع ع     
کنترل عفونت علی رغم درمان آنتی بیوتیکی مناس و ب
برداشت متعدد بافت نکروزه م کم ن است نیاز باشد ( ، 25
 29و  .) 30با توجه زا هدافتسا هب رد روکذم یاهوراد      
درمان و نتایج حاص هل رب زا ر یس    حساس سسیت و مقاومت
داروی اه هنوگ ی ییییییییی مایکوباکت رر ریومی ایزول ههه شد هه ه،
استرپتومایس سس ین با     % 93 /33بیشت رر رین م ییی زان مقاومت   
داروی یی ی را داش سا هت تتتت ت و ت مک رررر رین م ییی زان مقاومت   
دارویی ،به آمیکاسین ( )%04و سیپروفلوکساسین ()%20
اختص شاد صا تتتتتت تت بن ربا ا زا نی    سیپروفلوکساس سسس ین و
آم کی اسین می ت ختنا یاهوراد ناونع هب ناو ا ارب یب ی      
درمان بهره برد ،با این حال این مسئله یک چالش جدی
در خصوص درم یاه هنوگ زا یشان یاه یرامیب نا

    

مختلف مایكوباكتریوم های غیر توبرکلوزی م .دشاب ی   
احتماال یکی از عوامل م ییی زان ب قم يالا ا  تبسن تمو ب ههههههههه

در س ه لا اااا ای اخ ییی ر توج  ه زز زی یی ادي ب ه تنوفع ه اااااا ای
مایکوباکتریایی در ماهیان آکواریومی شده است هک به
دلیل افزایش اهمیت آکواریوم در دنیا و توجه بیشتررر به
بهداشت ع وم ممی م ممی باش  رد .د اای یین تحق ییی ق ،برخ خخی از

باکتری های ایزوله شده از قبیل مایکوباکتریوم مارينوم،

مایکوباکتریوم فورچئيتوم ،مایکوباکتریوم اس امگم تتیس
و مایکوباکتریوم فالوسنس هک پاتوژن های شناخته شده

در ما هه هی و انس ،دنتسه نا      از ما هه هی ها ییی آکواری مو یی ی
جداسازی گردیده است و همچنین نش هک دش هداد نا   
سویه های ایزوله شده به بیشتر داروه هدافتسا دروم یا    
در درم نراد تمواقم نا د هب هجوت اب  ،زونوئز ب ندو                
ب و یرامی

    

امرد ندوب لکشم ن هرود هب نتشاد زاین و         

درم ،تدم ینالوط نا        اف ار دد دی آ اب هک ک او رررر رری یی وم و
تجهیزات آبزی پروری سرو کار دارند و یا حتی افرادی
هک در خانه براای س رگر ممی اق ادهگن هب ماد ررر رررری ماهههی
زینتی می نمایند ،خصوص ًاًا در افراد داراي ن صق
مالحظ  تا

ا مي ن ،ي

بب بیشت رر ری در خص ادهگن صو رررر رری ماه ییی ان

آکواریومی ،جهت جلوگیری و یا کاهش انتقال بیماری
به انسان الزم است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از تمامی ه کم اران در مرکز تحقی اق تتت
سل و بیماري هاي ریوي دانش شزپ مولع هاگ کک ک ککککی تبری ییز
هک در انجام این تحقیق مک ک های ارزشمندی را نموده
اند ،مک ال تشکر و امتنان را دارند.
منابع
 -1رف  .ر.س ،بدوم .،ع ،عی

(((( (  .) 1382اص ژولویرتکابوکیام لو ییییی .

چاپ اول ،انتشارات ستوده ،تبریز ،صفحات . 245 - 87 2

2. Akbari, Sh., Mosavari, N., Tadayon, K.,
Rahmati-Holasoo H. (2014). Isolation of
Mycobacterium fortuitum from fish tanks in

37  پیاپی،7931 ، شماره دوم، چهاردهم/ نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی92
13. Kane, A., Stine, C., Hungerford, L.,
Matsche, M., Driscoll, C., Baya, A. (2007).
Mycobacteria as environmental potent in
Chesapeake Bay fish species. Emerging
Infectious Disease 13: 329-331.
14. Kankya, C., Muwonge, A., Djonne, B.,
Munyeme, M., Opuda-Asibo, J., Skjerve,
E., Oloya, J., Edvardsen, V., Johansen, T.
(2011). Isolation of non-tuberculous
Mycobacteria from pastoral ecosystems of
Uganda Public Health significance. BMC
Public Health 11:1–9.
15. Kent Michael, L, Watral Virginia, G.,
Kirchoff Nicole, S., Spagnoli Sean, T.,
Sharpton Thomas, J. (2016). Effects of
subclinical
Mycobacterium
chelonae
infections on fecundity and embryo survival
in Zebrafish. Zebrafish 13: 88-95.
16. LeBlanc, J., Webster, D., Tyrrell, G.J.,
Chiu, I. (2012). Mycobacterium marinum
infection from sea monkeys. The Canadian
Journal of Infectious Diseases and Medical
Microbiology 23: 106–108.
17. Lescenko, P., Matlova, L., Dvorska, L.,
Bartos, M. (2003). Mycobacterial infection
in aquarium fish. Veterinarni Medicina 48:
71-78.
18. Lewis, F.M.T., Marsh, B.J., von Reyn, C.F.
(2003). Fish tank exposure and cutaneous
infections due to Mycobacterium marinum:
Tuberculin skin testing, treatment, and
prevention. Clinical Infectious Diseases
37:390–397.
19. Lowry, T., Smith, S.A. (2007). Aquatic
zoonoses associated with food, bait,
ornamental, and tropical fish. Journal of the
American Veterinary Medical Association
231:876-80.
20. Mainous, M.E., Smith, S.A. (2005).
Efficacy of common disinfectants against
Mycobacterium marinum. Journal of
Aquatic Animal Health 17: 284−288.
21. Marzouk, M.S.M., Essa M.A.A., El-seedy,
F.R., Kenawy, A.M., AbdEl-Gawad, D.M.
(2009).
Epizootiological
and
histopathological
studies
on
mycobacteriosis in some ornamental fishes.
Global Veterinaria 3:137-143.
22. Moghim, S., Sarikhani, E., Nasr Esfahani,
B., Faghri, J. (2012). Identification of
nontuberculous
mycobacteria
species
isolated from water samples using
phenotypic and molecular methods and

Alborz, Iran. Iranian Journal of
Microbiology 6: 234-239.
3. Alaeen, Am., Alaeen, Az., Alaeen, H.
(2011). A case report of fish tank
granuloma in Khomein. Arak Medical
University Journal 14: 113-117.
4. Beran, V., Matlova, L., Dvorska, L.,
Svastova, P., Pavlik, I. (2006). Distribution
of mycobacteria in clinically healthy
ornamental fish and their aquarium
environment. Journal of Fish Diseases 29:
383-393.
5. Chen, C.C., Chen, S.Y., Chen, Y.S., Lo,
C.Y., Cheng, P.W. (2007). Mycobacterium
fortuitum-induced
persistent
parotitis:
successful therapy with clarithromycin and
ciprofloxacin. Head Neck 29: 1061-4.
6. Decostere, A., Hermans, K. (2004). Piscine
mycobacteriosis: a literature review
covering the agent and the disease it causes
in
fish
and
humans.
Veterinary
microbiology. 99: 159–166.
7. Enzensberger, R., Hunfeld, K.P., ElshorstSchmidt, T., Boer, A., Brade, V. (2002).
Disseminated cutaneous Mycobacterium
marinum infection in a patient with nonHodgkin’s lymphoma. Infection 30: 393–
395.
8. Gauthier, D.T., Rhodes, M.W. (2009).
Mycobacteriosis in fishes: a review. The
Veterinary Journal 180: 33−47.
9. Gayathri, R., Therese, K.L., Deepa, P.,
Mangai, S., Madhavan, H.N. (2010).
Antibiotic susceptibility pattern of rapidly
growing
mycobacteria.
Journal
of
postgraduate medicine 56: 76-8.
10. Haenen, O.L., Evans, J.J., Berthe, F.
(2013). Bacterial infections from aquatic
species: potential for and prevention of
contact zoonoses. Revue scientifique et
technique 32: 497-507.
11. Hosseinifard, S.M., Yossefi, M.R.,
Esfandiari, B., Sefidgar, S.A. (2011).
Mycobacterium marinum as a cause of skin
chronic granulomatous in the hand.
Caspian Journal of Internal Medicine 2:
198-200.
12. Jernigan, J.A., Farr, B.M. (2000).
Incubation period and sources of exposure
for cutaneous Mycobacterium marinum
infection: case report and review of the
literature. Clinical Infectious Diseases 31:
439−443.

93 ... تعیین هویت و تعیین مقاومت،جداسازی
Czech Republic. Acta Veterinaria Brno 75,
251–258.
31. Salawudeen, M.T., Kazeem, H.M., Raji,
M.A., Oniye, S.J., Kwanashie, C.N.,
Ibrahim, M.J. (2017). Isolation and
identification of fungi from apparently
healthy and diseased Clarias gariepinus
from freshwater in Zaria, Kaduna State,
Nigeria.
Microbiology
Research
International 5:8-15.
32. Shukla, S., Sharma, R., Shukla, S.K.
(2013). Detection and identification of
globally distributed mycobacterial fish
pathogens in some ornamental fish in India.
Folia Microbiologica 58: 429-436.
33. Toranzo, A.E., Maqarinos, B., Romalde,
J.C. (2005). A review of the main bacterial
diseases
in
mariculture
systems.
Aquaculture 246: 37−61.
34. Wang, H.X., Yue, J., Han, M., Yang, J.H.,
Gao,
R.L.,
Jing,
L.J.
(2010).
Nontuberculous
mycobacteria:
susceptibility pattern and prevalence rate in
Shanghai from 2005 to 2008. Chinese
medical journal 2:184-7.
35. Watral, V., Kent Michael, L. (2007).
Pathogenesis of Mycobacterium spp. in
zebrafish (Danio rerio) from research
facilities. Comparative Biochemistry and
Physiology 145: 55-60.
36. Woods, G.L., Bergmann, J.S., Witebsky,
F.G., Fahle, G.A., Boulet, B., Plaunt, M.,
Brown, B.A., Wallace, R.J., Wanger, A.
(2000). Multisite reproducibility of etest for
susceptibility testing of Mycobacterium
absessus, Mycobacterium chelonae, and
Mycobacterium fortuitum. Journal of
Clinical Microbiology 38: 656-661.
37. Zanoni, R.G., Florio, D., Fioravanti, M.L.,
Rossi, M., Prearo, M. (2008). Occurrence
of Mycobacterium spp. in ornamental fish
in Italy. Journal of Fish Diseases 31: 433441.

determination of their antibiotic resistance
patterns by e-test method, in Isfahan, Iran.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
15:1076–1082.
23. Novotny, L., Dvorska, L., Lorencova, A.,
Beran, V., Pavlik, I. (2004). Fish: a
potential source of bacterial pathogens for
human beings. Veterinarni Medicina-UZPI
(Czech Republic) 49: 343–358.
24. Novotny, L., Halouzka, R., Matlova, L.,
Vavra, O., Bartosova, L., Slany, M., Pavlik,
I. (2010). Morphology and distribution of
granulomatous inflammation in freshwater
ornamental fish infected with mycobacteria.
Journal of Fish Diseases 33:947–955.
25. Papavlasopoulou, I., Vardakas, L.,
Perdikaris, C., Kommatas, D., Paschos, I.
(2014). Ornamental fish in pet stores in
Greece:
a
threat
to
biodiversity.
Mediterranean Marine Science 15, 126134.
26. Pate, M., Jencic, V., Zolnir-Dovc, M.,
Ocepek, M. (2005). Detection of
mycobacteria in aquarium fish in Slovenia
by culture and molecular methods. Diseases
of Aquatic Organisms 64: 29-35.
27. Petroff, S.A. (1915). A new and rapid
method for the isolation and cultivation of
tubercle bacilli directly from the sputum
and feces. Journal of Experimental
Medicine 21, 38–42.
28. Pourahmad, F., Thompson, K.D., Adams,
A., Richards, R.H. (2009). Detection and
identification of aquatic mycobacteria in
formalin-fixed, paraffin-embedded fish
tissues. Journal of Fish Diseases 32, 409419.
29. Rallis, E., Koumantaki-Mathioudaki, E.
(2007). Treatment of Mycobacterium
marinum cutaneous infections. Expert
Opinion on Pharmacotherapy 17:29652978.
30. Rehulka, J., Kaustova, J., Rehulkova, E.
(2006). Causal agents of mycobacterial
diseases in freshwater ornamental fish and
their importance for human health in the

Journal of Veterinary Microbiology, Volume 14, Issue 2, 2018

Isolation, identification and determination of the drug resistance in Tabriz
aquarium fish mycobacteria
Seyfahmadi, M.1, Moaddab, S.R.2*, Sabokbar, A.3
1. Ph.D. Student, Department of Microbiology, College of Basic Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad
University, Karaj, Iran
2. Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, Paramedical Faculty, Tabriz University
of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3. Associate Professor, Department of Microbiology, College of Basic Sciences, Karaj Branch,
Islamic Azad University, Karaj, Iran
Received: 29 October2017 Accepted: 3 February2018
Abstract
Fish mycobacteriosis is a chronic progressive disease that caused by different species of mycobacteria.
Diagnosis of the disease in ornamental fish is usually done by bacterial culture and histopathology.
Identification is also based on the rate of growth at different temperature, the pigmentation type, the morphology
of colony and by biochemical tests. Although the primary diagnosis of fish mycobacteriosis is based on clinical
symptoms and the presence of granuloma in visceral tissues by sampling, but in some cases no any clinical
symptoms or no granulomas masses are seen. Due to the zoonotic character of the disease, increasing
importance of aquariology, and also increasing of opportunistic infections via Non-tuberculous mycobacteria in
older persons or immunocompromised patients, also existence of some extremely difficulties to treat like to
require the long course of therapy, and on the other hand, the financial losses, so; the present study planned to
detection and identification of mycobacterial species in aquarium fish. Existence of Mycobacterial species in 53
fishes were investigated that they were obtained from some local aquarium shops in Tabriz by Ziehl-Neelsen
staining and culture on Lowenstein-Jensen (LJ) medium. Identification of isolates was done by morphological
characters of mycobacteria on LJ and using of biochemical tests. For drug susceptibility testing, the
proportional method on LJ were used for isoniazid, ethambutol, rifampin, streptomycin, kanamycin,
ciprofloxacin, and amikacin. The susceptible (H37Rv) standard Mycobacterium tuberculosis strain was used as
a control. Acid-fast bacilli were detected on the 7 smears of samples by direct microscopic examination method
of Ziehl-Neelsen. In using of the culture method, Mycobacterium spp. were isolated from 28.3% of the fishes.
The isolated species were identified as M. marinum, M. fortuitum, M. smegmatis, M. terrea, M. flavescens and
M. asiaticum. The study showed that M. fortuitum and M. marinum are more than other species. In the drug
susceptibility testing; the streptomycin had the highest resistance (93.33%) and the lowest drug resistance was
diagnosed to ciprofloxacin (20%). In the investigation, Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. smegmatis
and M. flavescens that are well known as pathogens in fish and humans were isolated, which were resistant to
most drugs that are used in the treatment. Therefore, more attention should be paid to the presence of
mycobacteria in aquarium fish for reducing the rate of bacterial transmission to human.
Keywords: mycobacteriosis, aquarium fish, drug resistance, Mycobacterium marinum and Mycobacterium
fortuitum.
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