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چکیده
گونههای آئروموناس پاتوژنهای فرصت طلبی هستند که در پارهای از موارد قابلیت ایجاد بیماری به عنوان عامل اولیه در انسان
و ماهی را دارند .آئروموناس هیدروفیال پاتوژن فرصت طلبی است که باعث ایجاد توکسین و عفونت در میزبان شده و مقاومت
چندگانه آنتیبیوتیکی در سویههای جداسازی شده آن از مناطق مختلف جهان گزارش شدهاست .بنابراین ،یافتن میزان شیوع
مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای آئروموناس هیدروفیال) (Aeromonas hydrophilaارزشمند خواهدبود .تعداد  011ماهی
کپور معمولی ) (Cyprinus carpioاز استخرهای پرورش ماهی در  4منطقه از استان خوزستان به عنوان نمونه جمعآوری
گردید .قسمت انتهایی روده از هر نمونه جداسازی و هموژن شد .نمونههای جمعآوری شده در آگار خوندار تلقیح و در
انکوباتور  73درجه سانتیگراد به مدت  44ساعت گرمخانهگذاری شدند .از هر پلیت  7تا  5کلونی مشکوک به آئروموناس
هیدروفیال انتخاب و در محیط آگار خوندار خالص سازی گردید .هر کلونی به وسیلهی تست کاتاالز ،اکسیداز و رنگآمیزی
گرم ارزیابی و  DNAجدایههای مشکوک ،به روش جوشاندن استخراج گردید .سویههای آئروموناس هیدروفیال به روش PCR
و با استفاده از ژن مربوط به جنس و گونه تایید قطعی شدند .در نهایت مقاومت آنتیبیوتیکی در همهی جدایههای آئروموناس
هیدروفیالی تایید شده به روش دیسک دیفیوژن کربی -باور بررسی شد .بیست جدایه آئروموناس هیدروفیال از تمام کلونیهای
مشکوک به آئروموناس با روش  PCRتایید قطعی گردید که بیشتر جدایهها به چندین آنتیبیوتیک مقاومت نشان دادند.
کمترین مقاومت نسبت به سفوتاکسیم و سیپروفلوکساسین ( )>%45و بیشترین مقاومت نسبت به ونکومایسین و کلیندامایسین
( )%01مشاهدهشد .درمقایسه با سایرمطالعات ،مشخص گردید که الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی این باکتری در مناطق مختلف،
متفاوت میباشد ازاین رو یافتن الگوی مقاومت در هر منطقه امری الزامی میباشد.
کلمات کلیدی :آئروموناس هیدروفیال ،ماهی کپور ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،استان خوزستان

* نویسنده مسئول
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مقدمه
محیطهاي آبی به عنوان منبع اصلی باکتريهاي
آئروموناس ،مورد توجه هستند و ماهی را بهعنوان منبع
اصلی این میکروارگانیسمها معرفی میکنند
( .)Swaminathan et al., 2004آئروموناس هیدروفیال
یکی از باکتريهاي مهم در صنعت پرورش ماهیان گرمابی
است؛ ولی گاهی در ماهیان آب شور نیز باعث بروز بیماري
میشود و عالوه بر ماهی ،این باکتري در انسان نیز ممکن
است باعث ایجاد عوارضی از قبیل گاستروانتریت و اسهال
مسافرتی شود ( .)Lee et al., 2000این باکتري ،عامل
اصلی سپتیسمی هموراژیک در ماهیان آب شیرین از
قبیل کپور ماهیان ،مار ماهی ،شیر ماهی ،گربه ماهی
کانال ،تیالپیا و آیو میباشد .همچنین با بیماري لکه قرمز،
پوسیدگی باله و سندروم زخم همه گیر در ارتباط است.
این عفونتها ممکن است سبب مرگ و میر باال در
هچريهاي ماهی و سیستم آبی طبیعی شوند )Nielsen
.(et al., 2001; Peyghan et al., 2010
با توجه به این واقعیت که ماهی نقش مهمی در رژیم
غذایی مردم جهان دارد ،بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی
باکتریایی در ماهیها ضروري به نظر میرسد .در دهههاي
گذشته استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها در درمان
عفونتهاي انسانی ،دامی ،کشاورزي و شیالت سبب
افزایش حضور این ترکیبات در محیط زیست و به تبع آن
مقاومشدن برخی از باکتريها به خصوص باکتريهاي گرم
منفی به آنها شده است .با این حال مسائل زیادي همراه
با استفاده از آنتیبیوتیکها در آبزيپروري وجود دارد از
جمله میتوان به باقی ماندههاي آنتیبیوتیکها در بافت-
هاي آبزیان پرورشی پس از درمان ،تولید باکتريهاي
مقاوم به آنتیبیوتیک و عدم تعادل در میکروفلور طبیعی و
مفید روده اشاره داشت .آنتیبیوتیکها ارزش زیادي جهت
اقدامات درمانی در برابر عفونتهاي باکتریایی دارند اما در
مطالعات بسیاري مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههاي
مختلف آئروموناس گزارش گردیده است .از این جهت نیاز
به پایش دورهاي مقاومت دارویی این ارگانیسمها در
مناطق مختلف جغرافیایی امري ضروري میباشد ( Yousr
 et al., 2007؛ Shome et al., 2005؛ Nam et al.,

 .)2007در ایران نیز در بررسیهاي متعددي ،جداسازي
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این عامل از ماهی آمور و کپور ماهیان پرورشی به خصوص
کپورمعمولی گزارش شده است (پیغان و اسماعیلی،
2731؛ اخالقی.)2731 ،
تشخیص آئروموناسها با روشهاي بیوشیمیایی زمانبر
و در مواقعی گیجکننده میباشد ،از این رو استفاده از روش
 PCRو شناسایی ژنهاي حدت عالوه بر ژنهاي
اختصاصی جنس و گونه در این باکتريها میتواند عالوه بر
تأیید قطعی جنس و گونه هر جدایه ،نشاندهندهي
بیماريزا بودن باکتري به همراه صرفهجویی در وقت و
هزینه باشد (.)Nam et al., 2007
با توجه به پتانسیل باالي آبزيپروري در استان
خوزستان و استفاده غیر اصولی برخی از پرورشدهندگان
از آنتیبیوتیکها ،که ندانسته منتهی به ایجاد مقاومت
میگردند ،استفاده از آنتیبیوتیکهاي مؤثر جهت
پیشگیري و کنترل این گونه عفونتها و ضرورت تعیین
الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی در آئروموناس هیدروفیالهاي
جداشده از ماهی کپور معمولی پرورشی در استان
خوزستان را آشکار میسازد.
مواد و روشها
نمونه برداري و جداسازي عامل
نمونه برداري از مزارع پرورشی کپورماهیان واقع در
شهرهاي خرمشهر ،شوش ،سوسنگرد و شوشتر ( 12قطعه
از هر مزرعه) و از ماهیان به ظاهر سالم در محدوده وزنی
 21-211گرم (متوسط وزن 31گرم) صورت گرفت .بچه
ماهیهاي هر مزرعه با استفاده از کیسههاي حمل ماهی و
با شرایط اکسیژن کافی به آزمایشگاه منتقل و در
آکواریومهایی با دما و هوادهی مناسب تا زمان نمونهگیري
نگهداري شدند .پیش از نمونهبرداري ،هر قطعه ماهی به
وسیله پنس ،قطع نخاع و سپس وزنگیري شد .جهت
نمونه برداري ابتدا سطح بدن ماهی به وسیلهي الکل 31
درصد ،ضدعفونی و سپس با استفاده از یک تیغ اسکالپل
استریل ،از روي خط زیرین ناحیه شکمی کالبدگشایی
صورت گرفت .پس از باز کردن محوطه بطنی ،قطعهي -7
 1سانتیمتري از انتهاي روده که با منفذ خروجی روده 1
سانتیمتر فاصله داشت ،قطع و در یک پلیت استریل قرار
داده شد .پس ازهمگنسازي بافت روده با تیغ اسکالپل
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استریل ،یک لوپ کامل از آن بر روي محیط آگار خوندار
کشت داده شد و به مدت  12ساعت در دماي  73درجه
سانتیگراد گرمخانهگذاري گردید .پس از طی این زمان،
کلونیهاي مشکوك به آئروموناس (کلونیهاي سفید تا
خاکستري رنگ محدب و نیمه شفاف با قطر حدود  1تا 7
میلیمتر) انتخاب و بر روي محیط کشت جدید آگار خون
دار ،خالصسازي گردیدند.
تعیین هویت بیوشیمیایی جدایهها
جدایههاي خالصسازي شده ،جهت شناسایی جنس
آئروموناس و گونهي هیدروفیال با تستهاي بیوشیمیایی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .جدایههایی که گرم منفی و
اکسیداز و کاتاالز مثبت بودند ،به عنوان مظنون به جنس
آئروموناس در نظر گرفته شدند .پس از آن ،هر یک از
جدایهها از نظر تولید همولیز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
جهت تشخیص دقیق ترجدایهها از تستهاي بیوشیمیایی
مختلف و متداول از قبیل محیط-هاي قندي ساده شامل
گلوکز ،سوربیتول ،سالیسین ،الکتوز ،مالتوز ،ساکارز و
اوره،
نیترات،
نظیر
محیط¬هایی
همچنین
سیمون¬سیترات ،سولفور -ایندول -موتیلیتی (،)SIM
تحمل نمک ،متیلرد ( ،)MRوژپروسکوئر ( ،)VPلیزین
دکربوکسیالز ،استفاده و نتایج پس از  12ساعت قرائت
گردید .تمامی محیطهاي استفاده شده در این تحقیق
ساخت شرکت مرك آلمان بود و ( Porteen et al.,
 )2006و جهت خواندن نتایج آنها از منابع معتبراستفاده
گردید ).(Austin & Austin, 2007; Buller, 2004
جدایههاي مشکوك به آئروموناس هیدروفیال در محیط
شیرپسچرخ ( )Skim Milkکشت و در فریزر  -11درجه
سانتیگراد ،جهت تأیید ژنومی با آزمایش  ،PCRنگهداري
شدند.
تشخیص به روش PCR

استخراج  DNAاز باکتري :براي جداسازي و استخراج
 DNAجدایهها از روش جوشاندن استفاده شد .بدین
منظور یک کلونی از هر جدایه در  711میکرولیتر از بافر
تریس )TE( EDTA -استریل حاوي  1درصد -1
مرکاپتواتانول تلقیح و در دماي جوش به مدت  21دقیقه
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قرار داده شدNielsen et al., 2001; Porteen et al., (.

 .)2006پس از این زمان ،نمونهها با دور  27111در دقیقه
به مدت  7دقیقه سانتریفیوژ ،و نهایتاً مادهي رویی به
عنوان منبع  ،DNAدر یک میکروتیوب  2/2میلی لیتري
استریل جمعآوري ،و در دماي  -11نگهداري گردید.
تإیید جنس و گونهي جدایهها با  :PCRبا توجه به
متغیر بودن برخی از واکنشهاي بیوشیمیایی در سویههاي
مختلف آئروموناس هیدروفیال ،تأیید مولکولی جنس و
گونههاي مشکوك بدست آمده ازمرحلهي قبل ،با PCR
نیز انجام شد .بدین منظور از پرایمرهاي اختصاصی جنس
آئروموناس که هدف آن ژن  21s rRNAمیباشد و توسط
 Porteenو همکاران طراحی شده بود استفاده گردید
(جدول  .)2واکنش  PCRدر این مطالعه از دستگاه
ترموسایکلر (اپندورف ،آلمان) و درهر واکنش از
21/2میکرولیتر مسترمیکس (سیناژن ،ایران) ،یک
میکرولیتر از هر یک از پرایمرها ( 21پیکومول) (سیناژن،
ایران) و 2میکرولیتر از  DNAاستخراج شده در حجم
نهایی  12میکرولیتر استفاده شد ( 2/2میکرولیتر آب)
( .)Porteen et al., 2006برنامه حرارتی استفاده شده
جهت تکثیر ژن هدف شامل دناتوراسیون اولیه با دماي 12
درجه سانتی گراد براي  2دقیقه و سپس  71سیکل ،شامل
 12درجه سانتی گراد 2 ،دقیقه و  22درجه سانتیگراد2 ،
دقیقه و  31درجهسانتیگراد 2 ،دقیقه بود .مرحله نهایی
این تست در  31درجه سانتی گراد به مدت  2دقیقه انجام
شد.
در ادامه جهت تأیید گونهي هیدروفیال در جدایههاي
مثبت شده از نظر جنس آئروموناس ،از پرایمرهاي
اختصاصی گونه که هدف آنها ژن لیپاز و ژن 21s rRNA
هیدروفیال بود و به ترتیب توسط ) Cascon (1996و
) Dorsch (1994طراحی شده بودند ،استفاده گردید
(جدول  .)2سیکل حرارتی استفاده شده در این مرحله
کامال مشابه مرحله تعیین جنس بود .در تمامی مراحل
 PCRاز آئروموناس هیدروفیالي استاندارد حاوي ژنهاي
مورد مطالعه ( )ATCC/3111بهعنوان کنترل مثبت و از
آب دپس بهعنوان کنترل منفی استفاده گردید.
جهت بررسی محصول  ،PCRاز ژل آگارز  2درصد،
حاوي  7درصد رنگ ایمن (( )safe stainسیناژن ،ایران)
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استفاده شد .پس از بارگذاري ژل در تانک حاوي
بافرتریس -استیک اسید (TAE) EDTA -براي مدت 11
تا  12دقیقه با ولتاژ  211ولت ،با استفاده از دستگاه ژل
داکیومنت ( ،UV tecآلمان) و نور فرابنفش ،حضور و یا
عدم حضور باندهاي مورد نظر در کنار نردبان ژنی 211
جفتبازي (سیناژن ،ایران) مورد ارزیابی قرارگرفت.
تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی
جهت بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههاي تأیید شدهي
آئروموناس هیدروفیال در مرحله قبل ،از روش انتشار
دیسک کربی-باور و بر اساس استاندار  CILSعمل
گردید ) .(CLSI, 2011در این مطالعه از دیسکهاي
آنتیبیوتیکی استاندارد (شرکت پادتنطب -ایران) استفاده
گردید .آنتیبیوتیکها شامل ونکومایسین (،)V
آموکسیسیلین ( ،)AMXسیپروفلوکساسین (،)CP
تتراسایکلین ( ،)TEاسترپتومایسین ( ،)Sسولتریم
( ،)SXTسفوتاکسیم ( ،)CTXجنتامایسین (،)GM
نالیدیکسیک اسید ( ،)NAاکسیتتراسایکلین (ترامایسین)
( ،)Tکلیندامایسین ( )CCو کلرامفنیکل ( )Cاستفاده
گردید .براي این منظور ،ابتدا هرجدایه از آئروموناس
هیدروفیالي تأیید شده با  ،PCRدر محیط آبگوشت مغز
و قلب ( )BHIبه مدت  2/2الی  1ساعت در دماي 73
درجه سانتیگراد کشت و گرمخانهگذاري شد تا کدورت
آن برابر با کدورت نیم مک فارلند ( )2/2×218cfuشود.
سپس بر روي محیط مولرهینتون آگار( )MHAبه صورت
چمنی کشت و دیسکهاي استاندارد آنتیبیوتیک در
سطح محیط قرار داده شدند و پلیت در دماي  73درجه
سانتیگراد براي مدت  12ساعت گرمخانهگذاري گردید.
پس از این زمان ،با اندازهگیري قطر هالهي عدم رشد
مربوط به هر دیسک آنتیبیوتیکی و مقایسه آن با جدول
شرکت مربوطه ،حساسیت و مقاومت آن سویه از باکتري
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به دیسک مورد نظر ارزیابی گردید .در بررسی مقاومت
آنتی بیوتیکی از سویه استاندارد آئروموناس هیدروفیالي
اشاره شده جهت  PCRاستفاده شد.
نتایج
از  211قطعه ماهی مورد بررسی 211 ،کلونی با
خصوصیاتی مشابه کلونی آئروموناسها انتخاب و خالص-
سازي شد که در این میان  712جدایه با رنگآمیزي گرم
و تستهاي کاتاالز و اکسیداز مظنون به جنس آئروموناس
(باکتري هاي گرم منفی ،اکسیداز مثبت و کاتاالز مثبت)
مشاهده شد (جدول  .)1از  712جدایهي مشکوك ،تنها
 11جدایه در آزمون  PCRاز نظر داشتن قطعهي
اختصاصی جنس آئروموناس با طول  211جفت باز و باند
اختصاصی گونهي هیدروفیال با داشتن قطعهاي به طول
 182جفت باز براي ژن  ،21s rRNAمثبت بودند
(تصویر .)2اما از  11جدایه ،تنها  22جدایه از نظر ژن لیپاز
با داشتن قطعهاي به طول  317جفت باز مثبت بودند.
با بررسی نتایج حاصل از آنتیبیوگرام  11جدایه
آئروموناس هیدروفیال و سویهي استاندارد آئروموناس
هیدروفیال مشاهده شد که بیشترین مقاومت در بین
جدایههاي مورد بررسی ،مربوط به آنتیبیوتیکهاي
ونکومایسین و کلیندامایسین ( )%11و پس از آن نسبت به
آنتیبیوتیک استرپتومایسین ( )%31میباشد و کمترین
مقاومت در بین جدایهها در ارتباط با آنتیبیوتیکهاي
سفوتاکسیم ( )%1و سیپروفلوکساسین ( )%22و پس از آن،
نسبت به آموکسیسیلین ،تتراسایکلین ،سولتریم و اکسی-
تتراسایکلین ( )%12مشاهده شد .همچنین مقاومت نسبی
در 21-21درصد از جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکهایی
چون آموکسیسیلین ،سفوتاکسیم ،جنتامایسین،
نالیدیکسیک اسید ،کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین
مشاهده گردید (جدول .)7
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جدول  :1توالی پرایمرهاي استفاده شده جهت تأیید جنس آئروموناس وگونهي هیدروفیال
Table 1: Primers sequence of Aeromonas genuse and hydrophila species

جدول  :2نتایج بررسی جدایهها با آزمونهاي کاتاالز و اکسیداز
و رنگآمیزي گرم
Table 2: Results of identification of isolates with
catalase, oxidase and gram staining
کاتاالز مثبت همولیز مثبت
اکسیداز
گرم منفی
مثبت
211

712

722

211

جدول :3نتایج ارزیابی هاله عدم رشد ایجادي در آزمون آنتیبیوگرام
جدایهها
Table 3: Results of inhibitory zone study in
antibiogram test
درصد جدایههاي
نوع و مقدار آنتی-
بیوتیک استاندارد
آموکسیسیلین )(71µg
ونکومایسین)(71µg
استرپتومایسین)(11µg
سفوتاکسیم )(12 µg
جنتامایسین)(22µg
نالیدیکسیک اسید)(71µg
سیپروفلوکساسین)(12µg
کلیندامایسین)(71µg
کلرامفنیکل )(11µg
سولتریم)(21µg
تتراسایکلین )(71µg
اکسیتتراسایکلین )(11µg

تصویر  :1نتایج واکنش  PCRتعیین گونه آئروموناس هیدروفیال
با پرایمر اختصاصی  :11srRNAستون :1نردبان ژنی 111جفت
بازي؛ ستون :2کنترل منفی؛ ستونهاي :11 ،9 ،1 ،5 ،3نمونه
منفی; ستونهاي 7و  :8نمونه مثبت ،ستون :4کنترل مثبت (
حامل قطعه  185جفت بازي).

مورد بررسی
حساس

متوسط

مقاوم

12
21
71
22
21
11
22
21
23
32
32
32

21
22
21
21
72
27
-

12
11
31
1
22
11
12
12
12

تصویر  :2نتایج الکتروفورز محصول  PCRتعیین گونه
هیدروفیال با ژن لیپاز :ستون :1نردبان ژنی  111جفت بازي؛
ستون :2کنترل مثبت؛ ستون :3کنترل منفی؛ستون:7 ،1 ،5 ،4
نمونه مثبت (حامل قطعه  713جفت بازي).
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بحث
دستگاه گوارش مهره داران از جمله ماهیها ،اکوسیستمی
پیچیده از جمعیتهاي مختلف باکتريهاي فرصت طلب و
همزیست میباشد ( .)Bjorksten, 2006تلفات ماهیان
گرم آبی پرورشی در کشور بهعنوان یکی از معضلهاي
بهداشتی مهم صنعت پرورش ماهیان گرم آبی به خصوص
در دو دهه ي اخیر شناخته شده است .اگرچه حضور این
باکتريها با بیماري ماهی یا بیماري رودهاي همیشه همراه
نیست ولی به طور حتم به دلیل آلودگی مداوم آبها با
مدفوع ماهیها ،این میکروارگانیسمها پایدار خواهند ماند
( .)LeChevallier et al., 1980آئروموناسهاي خاص به
عنوان شاخص آلودگی در ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی،
مهم میباشد (.)Cesar, 1999
در مطالعه  Uddiniو  Al-Harbiدر سال 1121
آئروموناس هیدروفیال به عنوان یکی از باکتريهاي غالب
با فراوانی بیش از  11درصد گزارش گردید ( & Uddin
 .)Al Harbi, 2012در مطالعهاي که در ایاالت متحده
آمریکا بر روي آئروموناسها به عنوان پاتوژن اولیه در
عفونتهاي رودهاي و در موارد کمتر عفونت خارج رودهاي
نظیر عفونتهاي سیستمیک ،اندوکاردیت و غیره انجام
شد ،جنس آئروموناس را به عنوان عامل ایجاد  27درصد از
عفونتها در انسان اعالم کردند ( .)Cesar, 1999تشخیص
بهموقع ،نیاز به روشهاي سریع و اختصاصی در شناسایی
باکتري در نمونههاي کلینیکی ،مواد غذایی و محیطی را
آشکار میسازد چرا که مصرف آب و غذاي آلوده ،از مهم-
ترین راههاي انتقال آلودگی در انسان میباشد.
مطالعات متعددي مبنی بر تشخیص حضور آئروموناس
هیدروفیال در نمونههاي مختلف با روشهاي کشت و
جداسازي صورت گرفتهاست از جمله تحقیق صورت گرفته
توسط علیشاهی و همکاران در سال  ،2788که در آن
نقش این باکتري در تلفات ماهی آمور در استان خوزستان،
 22درصد گزارش شده است (علیشاهی و همکاران،
 .)2788مطالعات بسیاري بر اساس تستهاي بیوشیمیایی
صورت گرفته و با مقایسهي نتایج حاصل از این تحقیقات،
عالوه بر زمانبر بودن روش کشت ،تنوع بسیاري درتوانایی
استفاده از سیترات ،تولید  ،H2Sدکربوکسیله کردن لیزین
و تحمل نمک در جدایههاي آئروموناس هیدروفیالهاي
14

مورد بررسی در این مطالعات ،مشاهده گردید
(Carnahan & Joseph, 2005؛ Agniswar et al.,
 .)2013بر این اساس استفاده از روشهاي تشخیصی
سریعتر و دقیقتر ،بیشتر مورد توجه است.
مطالعات زیادي در خصوص تشخیص جنس و گونه و یا
عوامل حدت آئروموناس هیدروفیال با  PCRصورت گرفته
است از جمله مطالعهي  Senو  Rodgesدر سال ،1112
که در آن به بررسی پراکندگی  1فاکتور حدت در گونه-
هاي آئروموناس در آب آشامیدنی به وسیله  PCRدر ایالت
متحده آمریکا پرداخته شد ( Senو .)1112 ،Rodges
آهنگرزاده و همکاران ( ،)2711به بررسی نقش آئروموناس
هیدروفیال در سپتیسمیهاي باکتریایی کپور ماهیان
پرورشی استان خوزستان و بررسی اثرات محافظت
کنندگی باکترین جدایهي حاد آن پرداختند ،آنها با
بررسی حضور ژن  12 ،16SrRNAجدایه و با بررسی
حضور ژن لیپاز  72جدایه از  122نمونه ماهی داراي
عالئم ،آلودگی با آئروموناس هیدروفیال را تأیید کردند
(آهنگرزاده .)2711 ،در مطالعه حاضرنیزاز روش PCR
جهت تأیید جدایههاي مشکوك به آئروموناس هیدروفیال
که پس از جداسازي با تستهاي بیوشیمیایی تعیین
هویت شده بودند ،استفاده گردید وتنوع در برخی تستها
در 11جدایه آئروموناس هیدروفیال مشاهده شد.
استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان بیماريهاي
ماهی ،به دلیل تماس دارو با محیط و مشکالت ایجاد
کننده در سالمت انسان اهمیت خاصی یافته و موجب
نگرانی دستاندرکاران صنعت پرورش آبزیان در دنیا
گشتهاست .متأسفانه در حال حاضر به دالیل نامعلوم،
کاربرد داروها و مواد شیمیایی ،خارج از سیستم صحیح
تشخیص و تجویز آنتیبیوتیکها بدون در نظرگرفتن باقی-
ماندههاي دارویی و اثرات آالیندگی آنها در طبیعت و
عوارض سوء این مواد بر انسان افزایش یافته است
) .(Porteen et al., 2006با بروز مقاومت آنتیبیوتیکی و
امکان انتقال میکروبهاي مقاوم به انسان ،سالمت عمومی
جامعه به خطر افتاده و خسارت جبران ناپذیري ایجاد می-
گردد .مطالعات انجامشده نشان میدهد که مقاومت این
باکتري از گذشته تا به امروز رو به افزایش بوده که احتماالً
به دلیل استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکهاي مختلف می-
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باشد .مطالعات زیادي در خصوص بررسی مقاومت آنتی-
بیوتیکی آئروموناس هیدروفیالهاي جداسازي شده از
حیوانات مختلف انجام شدهاست ( ;Igbinosa, 2013
 )Gray, 1984اما با توجه به تفاوت نمایی آنتیبیوگرام در
مناطق مختلف جغرافیاي استفاده از الگوي مقاومت آنتی-
بیوتیکی منطقهاي در درمان تجربی و اختصاصی الزم می-
باشد ).(Var et al., 2015
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،الگوي مقاومت آنتی-
بیوتیکی  11جدایهي آئروموناس هیدروفیال ،نسبت به 21
آنتی¬بیوتیک نشان داد که جدایهها مقاومت  11درصدي
نسبت به کلیندامایسین (لینکوزآمیدها) و ونکومایسن
(گلیکوپپتیدها) داشتند که با نتایج مطالعه  Isokenهم
خوانی داشت ) (Isoken, 2013همچنین در  31درصد از
جدایههاي مورد بررسی ،مقاومت نسبت به استرپتومایسین
(آمینوگلیکوزید) مشاهده گردید .این یافته با نتایج حاصل
از مطالعات دیگر محققین که در آنها استفاده از
کلرامفنیکل،
آمینوگلیکوزیدها،
سفالوسپورینها،
تتراسایکلین ،نیتروفورانتوئین مانعی جهت رشد بیشتر
سویههاي آئروموناس هیدروفیال اعالمشده ،همخوانی دارد
(1985

al.,

et

Motyle؛

1999

Soliman,؛

Chandrakanthi et al., 2000؛ Yucel & Ctak,
2003؛ .)Emekdas et al., 2006

همچنین مقاومت  21درصدي نسبت به کلرامفنیکل
مشاهده شد در حالیکه مطالعات مهرابیان و همکاران
( )2712و  Kaskhedikarو  )1121( Chhabraمقاومت
 211درصدي به کلرامفنیکل رانشان دادند .در مطالعه
حاضر مقاومت نسبت به سایر آنتی بیوتیک هاي اکسی-
تتراسایکلین  ،سولتریم و آموکسیسیلین در  12درصد
سویهها ،مشاهدهشد .این در حالی است که در مطالعه
صورت گرفته توسط محققین مختلف ،عنوان شده است که
اکثر گونههاي آئروموناس هیدروفیال به تتراسایکلین
حساس میباشند (.)Kashhedikar & Chhabra, 2010
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه در جدایهها هیچ
مقاومتی نسبت به سفوتاکسیم مشاهده نگردید که این
یافته با مطالعه مهرابیان و همکاران در سال  2712که به
بررسی میزان مقاومت آئروموناس هیدروفیالهاي جدا شده
از کبوتر در شهرکرد و یافتههاي  Kashhedikarو

 Chhabraدر سال  1121که میزان مقاومت دارویی
آئروموناس هیدروفیال را در ماهی در هندوستان مورد
ارزیابی قراردادند ،همخوانی دارد (مهرابیان و همکاران،
2712؛  .)Kashhedikar & Chhabra, 2010در نهایت
با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مختلف ،تفاوت الگوي
مقاومت آنتیبیوتیکی بر اساس منطقه جغرافیایی یا محل
جداسازي و میزبان در سویههاي مختلف از این باکتري
وجود دارد از اینجهت بهمنظور حفظ بهداشت و سالمت
عمومی و جلوگیري از زیانهاي اقتصادي ،توصیه میشود
که پیش از درمان و به صورت دورهاي الگوي مقاومت این
باکتري در هر منطقه مورد بررسی قرارگیرد.
تشکر و قدردانی
با تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران
اهواز جهت تأمین بودجه مورد نیاز جهت انجام این پروژه.
منابع
آهنگرزاده ،م .1392 ،.نقش آئروموناس هیدروفیال در
سپتیسمیهاي باکتریایی کپور ماهیان پرورشی
استان خوزستان و بررسی اثرات محافظتکنندگی
باکترین جدایهي (هاي) حاد آن ،پایان نامه دکتري
تخصصی بیماريهاي آبزیان ،صفحات .211 -212
اخالقی ،م .1379 ،.ایمنی زایی باکتري آئروموناس
هیدروفیال در ماهی کپور معمولی ،مجله دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،22شماره ،2
صفحات .11-23
پیغان ،ر .و اسماعیلی ف .1372 ،.آلودگی ماهی کپور
علفخوار به ارگانیسمهاي شبیه آئروموناسهاي،
متحرك ،مجله علمی شیالت ایران ،سال  ،1شماره،1
صفحات . 8-2
علیشاهی ،م ،.سلطانی ،م .و زرگر ،الف.1388 ،.
آمور
ماهی
تلفات
باکتریایی
بررسی
) (Ctenopharyngodon idellaدر استان
خوزستان .مجله دامپزشکی ایران ،دوره  ، 2شماره 2
بهار ،صفحات .12-72
مهرابیان ،س ،.طهماسبی ،ح ،.ممتاز ،ح ،.غالم-
حسینی ،الف .و ریاحیچولیچه ،ح.1391 ،.
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Abstract
Aeromonas are an example of emerging bacterial pathogens. Even though they have been
recognized as primary fish and human pathogens. Aeromonas hydrophila are opportunistic
pathogens that are at the same time infectious and enterotoxigenic and multiple antibiotic
resistances (MAR) among Aeromonas hydrophila strains has been reported from many parts
of the world. Under these circumstances, it will be worthwhile to find out the prevalence of
antibiotic resistance of the Aeromonas hydrophila strains. The one hundred pieces of fish
samples were collected from 4 common carp training pool in Khuzestan province. The part of
intestine was collected in sterile plate and was homogenized. The samples were cultured in
blood agar and incubated in 37centigrade degree temperature. Three to five Aeomonas
hydrophila suspected colony, were selected from any plate and purified in blood agar. After
initial evaluation of each colony by catalase, oxidase and gram staining, suspected strains
DNA was extracted by boiling. Aeromonas hydrophila strains were confirmed by PCR assay
and using of genus and species specific primers. Finally, multiple antibiotic resistance (MAR)
of confirmed Aeromonas hydrophila isolates was evaluated by Kirby-Bauer disc diffusion
method. Twenty Aeromonas hydrophila strains of Aeromonas suspected colonies were
confirmed by PCR assay and the most of isolates had a multiple resistance. The least and the
most resistance was observed regarding to cefotaxim and ciprofloxacin (<25%), vancomycin
and clindamycin (90%), respectively. Compared with results of other studies, antibiotic
resistance pattern of these bacterial strains is variable in different geographical areas;
therefore resistant pattern of each group of bacteria must be determined in each area.
Keywords: Aeromonas hydrophila, Common carp (Cyprinus carpio), Antibiotic resistance,
Khouzestan province
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