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چکیده
ویبریو هاروی ( )Vibrio harveyi.یکی از عوامل اصلی ایجاد بیماری ویبریوزیس ماهی باس دریایی آسیایی در بسیاری از
مزارع پرورش ماهیان دریایی در قفس در دنیا محسوب میشود .هدف از تحقیق حاضر ،جداسازی و شناسایی این باکتری از
ماهی باس دریایی پرورشی در مزارع استانهای جنوبی کشور (خوزستان ،بوشهر و هرمزگان) بود .درمجموع تعداد  110قطعه
ماهی ( 80قطعه ماهی بیمار و تعداد  30قطعه ماهی بهظاهر سالم) در دامنه وزنی  50-700گرم نمونهبرداری گردید .جداسازی به
روش معمول جداسازی کشت باکتریایی انجام شد و جدایهها ازنظر ویژگیهای بیوشیمیایی و ملکولی با استفاده از پرایمرهای
اختصاصی ژنهای  16S rDNAو  vhhبه ترتیب اختصاصی جنس و گونه به روش واکنش زنجیره پلیمراز دوگانه (Duplex
 )PCRدوگانه مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج  ،PCRنشان داد که از  95جدایه شناساییشده به روش بیوشیمیایی ،تنها 65
جدایه متعلق به جنس ویبریو بود که از این تعداد  46جدایه ( )%70/76بهعنوان ویبریو هاروی تأیید شد .این نتایج نشاندهندهی
میزان حضور باالی ویبریو هاروی در ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع موردبررسی است .همچنین نتایج
ویژگیهای بیوشیمیایی جدایههای ویبریو هاروی که به روش  PCRتأییدشده بودند ،نشان دادند که جدایهها نسبت به چندین
آزمایش بیوشیمیایی واکنش متفاوتی دارند .بنابراین استفاده از روش  Duplex PCRکه در این تحقیق بکار گرفته شد،
بهعنوان یك روش دقیق و سریع در تشخیص ویبریو هاروی معرفی میگردد.
لغات کلیدی :ویبریو هاروی ،باس دریایی آسیایی ،پرورش در قفس ،ویبریوزیسPCR ،

*
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مقدمه
باکتریهای خانواده ویبریوناسه ،باکتریهای گرم منفی،
بیهوازی اختیاری میباشند که گونههای مختلفی از آن
بهعنوان عامل بیماری ویبریوزیس در بیمهرگان و
مهرهدارن دریایی مطرح است ( .)Buller, 2014ماهی
باس دریایی آسیایی از خانواده  Latidaeبا نام علمی
 Lates calcariferو با نام عمومی باراموندی
( )Barramundiدر استرالیا ،در طی همین سالهای اخیر
به کشور واردشده است و هماکنون در استانهای جنوبی
کشور در قفس و استخر خاکی بهعنوان گونه اصلی
پرورشی ،بهویژه در سیستم پرورش در قفس ،پرورش داده
میشود (فرهودی و همکاران .)1395 ،باوجود ویژگیهای
بیولوژیک مطلوبی که اینگونه برای آبزیپروری دریایی
دارد ،در برابر گونههایی از باکتری جنس ویبریو ( Vibrio
 )sp.بهعنوان فلور غالب باکتریایی آبهای دریایی مقاومت
ضعیفی دارد؛ بطوریکه در بیشترین گزارشهای مستند از
شیوع بیماری ویبریوزیس در مزارع پرورش در قفس در
سایر کشورها ،باکتری ویبریو خاوری جداسازی شده است
( .)Novriadi, 2016; Dong et al., 2017در ایران با
توجه به نوپا بودن صنعت تکثیر و پرورش ماهی باس
دریایی آسیایی ،هیچ مطالعه منتشرشدهای از وضعیت
بهداشتی و بیماریهای آن وجود ندارد .در خصوص
باکتری ویبریو نیز مطالعات موجود تنها محدود به بررسی
این باکتری در مزارع تکثیر و پرورش میگو و همچنین در
آبهای ساحلی دریایی و آبزیان صیدشده از دریا است که
گونه ویبریو هاروی را بهعنوان جدایه غالب گزارش کرده-
اندMirbakhsh et al., 2014( .؛ پور بابایی و همکاران،
1392؛ صادقی و همکاران1396 ،؛  Raissyو همکاران،
 .)2015بنابراین مطالعه وضعیت این باکتری در مزارع
ماهیان دریایی نیز ضروری است .ویبریو هاروی یک
باکتری بیماریزای فرصتطلب است و در مورد
بیماریزای اولیه یا ثانویه بودن این باکتری اختالفنظر
وجود دارد ،اما بههرحال تحت شرایط استرسزا ،از قبیل
تغییرات دمایی ،دستکاری و یا کاهش کیفیت آب تبدیل
به یک عامل بیماریزا میشود و ایجاد بیماری میکند
( .)Mirbakhsh et al., 2014سویههای مختلف این
باکتری به مقدار زیادی ازنظر حدت متنوع هستند و
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گزارشهایی نیز وجود دارد که برخی از سویهها میتوانند
بدون دخالت استرس ،باعث ایجاد بیماری ویبریوز شوند.
این بیماری ممکن است ،بهصورت حاد و یا مزمن بروز
نماید ( .)Gibson-Kueh, 2012; Noga, 2010استفاده
از روشهای تشخیصی بیولوژی ملکولی بر مبنای ،DNA
بهویژه  PCRبرای شناسایی دقیق و سریع گونههای
مختلف ویبریو ( )Vibrio spp.توسط بسیاری از محققین
بررسی و توسعهیافته است ( Lal & Ransangan,
 .)2013برای شناسایی و تعیین هویت گونههای مختلف
ویبریو هاروی از روشهای ملکولی پیشرفتهای مانند تعیین
توالی ژن  RNAریبوزومی  ، 16Sآنالیز تنوع طولی
قطعات حاصل از تکثیر ( ،)AFLPانگشتنگاری بر مینای
تکثیر تصادفی قطعاتی از  DNAژنومی ()RADP-PCR
و آنالیز بر اساس الکتروفورز  DNAبر روی ژل در میدان
پالس دار استفادهشده است (Chatterjee & ( )PFGE
.)Haldar, 2012; Ransangan & Mustafa, 2009
اخیراً شناسایی گونههای مختلف ویبریو به روش  PCRو
 LAMP1برای هرگونه ویبریو با استفاده از تکثیر ژنهای
اختصاصی عامل حدت مورد انتظار ،بهعنوان روشی ارزان و
سریع یافته است (.)Cano-Gomez et al., 2015
ازآنجاکه تاکنون جداسازی و شناسایی ویبریو هاروی از
ماهی باس دریایی آسیایی در ایران انجامنشده بود ،این
تحقیق باهدف جداسازی ،شناسایی و تعیین حضور
جدایههای  V. harveyiاز ماهی باس دریایی آسیایی
پرورشی در مزارع فعال ( قفس و استخر خاکی) استانهای
جنوبی کشور طی فرایند  PCRدوگانه انجام گردید.
مواد و روش کار
نمونهبرداری
از اردیبهشتماه سال  1395تا اردیبهشتماه سال 1396
به مدت یک سال نمونهگیری از ماهیان بهظاهر سالم (30
قطعه) و  80قطعه ماهی بیمار (دارای عالئم غیرطبیعی)
در اوزان مختلف ( 50–700گرم)از مزارع فعال پرورش
ماهی باس دریایی آسیایی در استانهای هرمزگان ،بوشهر
1

loop-mediated isothermal amplification
2 Tryptic Soy Agar
3 Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar
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و خوزستان بهصورت فصلی و موردی (در صورت بروز
تلفات و اطالعرسانی مدیر مزرعه) انجام گردید .مزارع فعال
که از آنها نمونهبرداری مداوم صورت گرفت ،شامل دو
مجموعه پرورش ماهی در قفس و یک مزرعه استخر خاکی
در استان هرمزگان ،یک مرکز تولید بچه ماهی و چندین
مزرعه استخر خاکی در بوشهر و دو مزرعه استخر خاکی
در استان خوزستان بود .البته درصورتیکه مزرعهای با
تلفات مواجه بود ،بر اساس اعالم مدیر مزرعه ،نمونهگیری
موردی نیز انجام گرفت.

جداسازی ویبریو
بهمنظور جداسازی ویبریو ،ماهیان بیمار مشکوک به ابتال
به ویبریوزیس ،بهصورت زنده به آزمایشگاه منتقل و کشت
باکتریایی از کلیه ،کبد ،مغز ،طحال ،آبشش و انتهای روده
آنها طبق روشهای استاندارد ( )Buller, 2014انجام
گرفت .نمونهها بر روی بلیتهای حاوی محیط مغذی
) (TSAحاوی  1/5درصد نمک ،تلقیح و سپس در دمای
 30درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت گرمخانهگذاری
شدند .بعد از طی زمان گرمخانهگذاری کلونیهای
مشکوک به ویبریو (کلونیهای زردرنگ با قطر حدود  1تا
 2میلیمتر) انتخاب و بر روی محیط  TCBSخالصسازی
گردیدند .پس از خالصسازی  ،تشخیص اولیه ویبریوها با
بهکارگیری آزمایشهای مرسوم بیوشیمیایی بر اساس
منابع معتبر مطابق جدول  3انجام شد(.)Buller, 2014
سپس شناسایی مولکولی باکتریهای جداسازی شده ،به
روش واکنش زنجیرهای پلیمراز با بهکارگیری پرایمرهای
اختصاصی جنس و گونه (جدول )1بهصورت  PCRدوگانه
(دبل پلکس) انجام شد .ژنوم آنها به روش جوشاندن
استخراج گشت( )Buller, 2014; Tarr et al., 2007و
PCRدردستگاه ترموسایکلر ()Mastercycler,Ependorf
انجام گردید .برای این کار ،در هر واکنش از 12/5
میکرولیتر مسترمیکس (سینا ژن ،ایران) 9/5 ،میکرولیتر
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آب مخصوص  0/5 ،PCRمیکرولیتر از هر یک از پرایمرها
و  1میکرولیتر از  DNAبرای رسیدن به حجم نهایی 25
میکرولیتر استفاده گردید .جهت تکثیر ژن هدف پس از
بهینهسازی ،از برنامه دمایی شامل واسرشته سازی اولیه در
دمای ℃ 94به مدت  1دقیقه 32 ،چرخه شامل واسرشته
سازی (℃ 94به مدت  30ثانیه) ،اتصال پرایمر (℃ 54به
مدت  30ثانیه) ،تکثیر (℃ 72به مدت  45ثانیه) و تکثیر
نهایی در دمای ℃ 72به مدت  1دقیقه استفاده شد .پس
از طی شدن مراحل دمایی و تکثیر احتمالی ژن مورد
هدف درنهایت 5 ،میکرولیتر از محصول  PCRدر کنار
نردبان ژنی ( 100 bpسینا ژن ،ایران) و محصول
کنترلهای مثبت و منفی در ژل آگارز  %2حاوی رنگ
( Safe Stainسینا ژن ،ایران) در ولتاژ  100به مدت 45
دقیقه الکتروفورز شد و در دستگاه ژل داک (،Uvitec
انگلستان) با نور  UVباندهای تشکیلشده ،مشاهده
گردید .در صورت تولید محصولهای به ترتیب با طول bp
 668و  215 bpدر کنار کنترل مثبت با کد ( PTCC
 ،)1755جدایه موردنظر ویبریو هاروی در نظر گرفته
میشد؛ در صورت مشاهدهی باند  668 bpو عدم مشاهده
باند  215 bpجدایه موردنظر گونهای از ویبریو در نظر
گرفته میشد (.)Chatterjee & Haldar, 2012
درمجموع  95جدایهی باکتریایی از ضایعات جلدی
احتمالی و اندامهای داخلی ماهیان بیمار و تعدادی بهظاهر
سالم جدا شد؛ که از این تعداد  86جدایه مشکوک به
جنس ویبریو (باکتریهای گرم منفی ،اکسیداز مثبت و
کاتاالز مثبت) بودند .از ماهیان بهظاهر سالم باکتری
مشکوک به ویبریو هاروی تنها از انتهای روده و مخرج،
جداسازی گردید و از سایر اندامهای داخلی هیچ جدایه ای
مشاهده نگردید .از این  86جدایه مشکوک به ویبریو،
تعداد  46جدایه هر دو باند  668bpو  215bpرا داشتند،
که بهعنوان جدایههای ویبریو هاروی در نظر گرفته شدند
(شکل.)1
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جدول  :1پرایمرهای استفادهشده جهت تشخیص باکتریهای جنس ویبریو و ویبریو هارو
Table 1: Nucleotide sequences of PCR primers used for identification of Vibrio sp. and Vibrio harveyi bacteria.

نام
پرایمر
16 S
rRNA
F
16 S
rRNA
R
Vibhar
F
Vibhar
R

ردیف نوکلئوتیدی پرایمر
5CGGTGAAATGCGTAGAGAT3
5TTACTAGCGATTCCGAGTTC3
5TCAGTGCCTCTCAAGTAAGA
-3
5GCTTGATAACACTTTGCGGT3

تعداد  19جدایه در  PCRفقط باند اختصاصی جنس
ویبریو ( )668 bpرا داشتند و مابقی ( 21جدایه) واجد
هیچیک از ژنهای فوق نبودند .نتایج نشاندهنده حضور
باالی ویبریو هاروی در نمونههای موردبررسی بود .بر
اساس نتایج بیشترین تعداد جدایههای ویبریو هاروی
(جدول )2در نمونههای فصل بهار از سیستم پرورش در
قفس مشاهده گردید .البته در زمانهایی از سال ،مراکز
تولید بچه ماهی و مزارع پرورش در استخر خاکی فعال
نبودند و لذا امکان نمونهبرداری وجود نداشت ،اما مزارع
پرورش در قفس ،در طول یک سال فعال هستند و
بنابراین نمونهگیری از آنها در تمامی فصول و از اندازه-
های مختلف ماهی صورت گرفت که نتایج آنها به شرح
جدول  2است .با توجه به نتایج ،در بین جدایههای
باکتریایی جداسازی شده از ماهی باس دریایی آسیایی در
مزارع پرورشی بررسیشده در همه فصول ،ویبریو هاروی
جدایه غالب بود.
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ویژگی

باند مورد
انتظار

Vibrio
sp.

668

Vibrio
sp.

668

V.
harveyi

215

منبع

Tarr et al.,
2007

Conejero and

V.
harveyi

Hedreyda,
2004
215

مقایسه مشخصات بیوشیمیایی ویبریوهای جداشده
ویژگیهای بیوشیمیایی  46جدایه تأییدشده ویبریو هاروی
و جدایهی استاندار (کنترل مثبت) در جدول  3درج
گردیده شده است .همانطور که از نتایج مندرج در جدول
 3برآورد میگردد ،برخی از ویژگیها برای تشخیص
بیوشیمیایی ویبریو هاروی میتوانند آزمایشهای کلیدی
محسوب شوند ،چون از آن جهات تفاوتی بین جدایهها
وجود ندارد.
*واکنش همه جدایهها به آزمونهای بیوشیمیایی
حساسیت به  ، )%100+( O/129تولید ایندول(،)%100 +
مصرف سیترات( ،)%100 -تحمل نمک ،تولید آرژینین
الیزین
تولید
،)%100
دهیدروالز(-
دکربوکسیالز(،)%100+تولید اورنیتین ربوکسیالز(،%100+
 ،)%100+( OFرشد در حضور  %8نمک( )%100+و تخمیر
قندهای گلوکز ،سالیسین ،سوربیتول ،سوکروز ،مالتوز،
اینوزیتول و الکتوز( )%100+مشابه کنترل مثبت بود .
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شکل .1الکتروفورز محصول  PCRژن اختصاصی چند جدایهی مشکوک به ویبریو هاروی بر روی ژل آگارز %2؛ ستونهای  1و  2به ترتیب
کنترل منفی و مثبت ،ستونهای  6 ،5 ،3و  7چهار جدایهی ویبریو هاروی ،ستون  )Lad( 4نردبان ژنی .100 bp
Figure 1: PCR amplification of specific gene of several susceptible Vibrio harveyi isolate on agarose gel
)2%. Lane 1& Lane 2: positive control (ATCC 1755) and negative control (Sterile distilled water
respectively. lane3, 5.6 and 7 four isolate of Vibrio harveyi. Lane 4: 100 bp DNA ladder.

جدول  :2تعداد جدایه ویبریو هاروی جداسازی شده در فصول مختلف طی یک سال ( .)1396-1395

)Table 2: The Seasonal prevalence of isolates of vibrio harveyi bacteria during (2016-2017
تعداد جدایه در فصل

سیستم پرورش

تابستان 1395

پاییز 1395

زمستان 1395

بهار 1396

قفس

11

2

2

23

استخر خاکی

1

2

0

3

استخر بتونی (مرکز تولید بچه ماهی)
مجموع

0
12

0
4

0
2

2
28

جدول :3لیست ویژگیهای بیوشیمیایی جدایههای تأییدشده ویبریو هاروی که واکنش متفاوت نسبت به کنترل مثبت از خود نشان
دادندTable 3: The biochemical characteristics of the molecular approved vibrio harvey isolate that showed a different .
response to positive control.

PTCC 1755
لیپاز
تولید H2S
حرکت
تولید ژالتیناز
اوره
تولید ژالتیناز
رشد در حضور  %10نمک
تخمیر سالیسین

کنترل مثبت

رنگ کلنی روی محیط
TCBS
بیولومیناس)
نورافشانی (

از مجموع  46جدایه
تعداد (درصد) جدایه-
تعداد (درصد) جدایههای
های مشابه کنترل
متفاوت از کنترل مثبت
مثبت

زرد

(43 )93/5

(3 )6/5

+
_
+
+
+
+
_
_

(44 )95/6
( 39 )84/8
(34 )73/9
( 39 )84/8
(36 )78/3
(16 )34/8
(14 )30/4
(38 )82/6
(29 )63/1

(2 )4/6
(7 )15/2
(12 )26/1
(7 ) 15/2
(10 )21/7
(30 )65/2
(32 )69/6
(8 )17/4
(17 )36/9
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بحث
در تحقیق حاضر برای تعیین هویت ملکولی جدایههای
ویبریو و ویبریو هاروی ،از پرایمرهای اختصاصی ژن 16S
 rRNAو ژن هموالیزین  vhhاین ارگانیسمها با روش
 PCRدوگانه استفاده گردید .نتایج نشان داد که در
حداقل  %57/5از سپتی سمیهای باکتریایی ماهی باس
دریایی آسیایی ویبریو هاروی جداسازی شد .همچنین در
 65( %81/25مورد از  80مورد) از سپتی سمیها سایر
گونههای ویبریو جداسازی .اگرچه بسیاری از محققین
گونههای مختلف ویبریو را بهعنوان عامل ویبریوزیس در
ماهیان دریایی گزارش کردهاند ( Cano-Gomez et al.,
 .)2015; Haldar et al., 2010اما Tendenica
( ،)2009( Ransangan ،)2002عامل ویبریوزیس در
مزارع پرورش ماهی باس دریایی آسیایی در قفس را
ویبریو هاروی گزارش کردهاند در این تحقیق نیز بیشترین
جدایه باکتریایی جداسازی شده از ماهیان دارای عالئم
ویبریوزیس ویبریو هاروی بود .مشابه یافتههای این
تحقیق Dong ،و همکاران ( ،)2017در بررسی علت تلفات
ماهی باس دریایی پرورشی با عالئم فلس ریزی و زخمهای
سطحی از مزارع پرورش در قفس در کشور ویتنام
بیشترین حضور را در بین جدایههای باکتریایی متعلق به
ویبریو هاروی گزارش کردند .که در آزمایش تعیین
بیماریزایی جدایههای باکتریایی ،تنها ویبریو هاروی از
ماهیان بیمار شده ،با عالئم مشابه ماهیان بیمار طبیعی
مجدداً جداسازی شد Conejero .و ،)2004 ( Hedreyda
از ژن مسئول هموالیزین (  )vhhبرای شناسایی ویبریو
هاروی با استفاده از روش  PCRاستفاده کردند و نشان
دادند که این ژن نشانگر تشخیصی خوبی برای جدایههای
ویبریو هاروی است .همچنین  Ransanganو Lal
( )2013و  Raissyو همکاران ( ،)2015از پرایمرهای
اختصاصی ژن  vhhبرای تفریق ویبریو هاروی از سایر
گونههای ویبریو از روش  PCRچندگانه استفاده کردهاند و
عنوان نمودهاند که ژن هموالیزین برای ردیابی ویبریو
هاروی اختصاصی است .از آنجاییکه تکثیر ردیف
نوکلئوتیدی اختصاصی  DNAبهوسیله آزمایش  PCRیک
روش حساس ،دقیق و اختصاصی جهت تشخیص
میکروارگانیسمها است (حسین پور و همکاران1397 ،؛
 ،)Buller, 2014در پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران
برای تعیین هویت جدایههای مشکوک به ویبریو هاروی از
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روش  PCRو با استفاده از دو پرایمر جنس و گونه بهطور
همزمان استفاده گردید که نتایج نشان داد روش فوق
روشی سریع ،دقیق و حساس است که قابل جایگزین
شدن بهجای روشهای بیوشیمیایی است .همچنین نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که همه جدایههای ویبریو هاروی،
الگوی بیوشیمیایی مشابهی ندارند که به دلیل تنوع
فنوتیپی و ژنتیکی این باکتری است lal& Buller, 2014
; .)Ransangan, 2013بنابراین در شناسایی ویبریو
هاروی تنها تکیهبر روشهای مرسوم بیوشیمیایی کافی
نیست .نتایج متفاوت در شناسایی ویبریو هاروی به روش
بیوشیمیایی و روشهای مولکولی دور از انتظار نیست و
توسط محققین بسیاری گزارششده است& Mustafa .
 (2009) Ransanganبعد از شناسایی ملکولی به روش
سیکوئنس ژن  16 S rDNAاز  21جدایه شناساییشده
به روش بیوشیمیایی 4 ،جدایه را ویبریو هاروی 16 ،جدایه
را بهعنوان ویبریو پاراهمولیتیکوس و یک جدایه را بهعنوان
ویبریو آلجینولیتیکوس معرفی کرد؛ اما همه جدایهها با
()%98-100شباهت ژنی بهعنوان ویبریو هاروی ثبت
شدند .در ارتباط با نوع سیستم پرورش بیشترین حضور
ویبریو هاروی ،مربوط به سیستم پرورش در قفس بود که
ممکن است ،به علت عدم امکان ضدعفونی آب در این
سیستم مربوط باشد که با مطالعات سایر محققین نیز
همخوانی دارد Ransangan ، )2002( Tendenica .و
 Ransangan ، )2009( Mustafaو همکاران ( ، )2012
 )2012( Gibson-Kuehو  Dongو همکاران ()2017
نیز در تطابق بامطالعهی حاضر عامل اصلی ویبریوزیس
ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع قفس را
ویبریو هاروی گزارش کردهاند  .دستیابی به روش دقیق و
سریع شناسایی عوامل بیماریزا کمک شایانی به پیاده-
سازی روشهای درمانی و پیشگیرانه مناسب خواهد نمود.
درمجموع بر طبق یافتههای این تحقیق ویبریو هاروی در
مزارع پرورش باس دریایی آسیایی موردبررسی ،میزان
شیوع باالیی دارد .بنابراین استفاده از روش  PCRدوگانه
که در این تحقیق بکار گرفته شد بهعنوان یک روش دقیق
و سریع در تشخیص ویبریو هاروی معرفی میگردد .با
توجه به برنامه توسعهی پرورش ماهیان دریایی ،پیشبینی
میشود که در صورت افزایش تعداد مزارع ،تولید با
حداکثر ظرفیت مزارع فعال و افزایش طول عمر مزارع
فعال ،احتمال بروز ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی
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وجود دارد ،لذا ضمن رعایت مدیریت بهداشتی مزارع
بهمنظور پیشگیری باید مطالعات تهیه واکسن جهت ایمن-
سازی ماهی باس دریایی آسیایی در دستور کار سازمان-
های متولی ،ناظر توسعه آبزیپروری ماهیان دریایی و
همینطور واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهایی که
هماکنون مبادرت به پرورش این ماهی در سیستم قفس
نمودهاند ،قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این تحقیق در قالب پایاننامه دکتری دانشگاه شهید
چمران اهواز انجام گردید .از دانشگاه شهید چمران به
سبب حمایت مالی و از پژوهشکده آبزیپروری جنوب
کشور ،پژوهشکده میگوی کشور ،مدیریت محترم
مجموعههای پرورش در قفس ازجمله شرکت نیکسا و
یادمان بردیا ،مرکز تکثیر پارس آبزیستان ،سایت پرورش
خضر نبی (هرمزگان) ،مزرعه  C_5سایت پرورش میگوی
چوئیبده (آبادان) و سایر پرورشدهندگان ماهی باس
دریایی آسیایی که نهایت همکاری را با مجریان تحقیق
داشتهاند ،تشکر و قدرانی میگردد.
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Abstract
Vibrio harveyi is one of the opportunistic marine environment bacteria that are considered as one of
the main causes of Asian seabass vibriosis diseases in many marine cage farms in the world. The aims
of this study were isolation and identification of these bacteria in cultured Asian seabass in farms,
located southern provinces of IRAN (Khuzestan, Bushehr and Hormozgan). In this study, a total
number of 110 Asian seabass (80, with clinical sings of disease and 30, apparently healthy fish) with
different body weight ranging 50-700g were sampled. Isolation was done from internal organs
(kidney, heart, spleen and liver) in common method of bacterial isolation and isolates subjected to
phenotypic and molecular characteristics using duplex PCR amplification of the 16SrDNA & vhh
genes respectively genus & species-specific gene. The results of PCR showed that of the 95
phenotypically identified isolates, only 65 isolates belong to the genus vibrio and 46 (70.76%) of them
were identified as Vibrio harveyi. These results indicate a high present of Vibrio harveyi in cultured
Asian seabass in studied farms. Results of the biochemical characteristics of the isolates confirmed
with PCR, showed isolates have different reaction in several biochemical tests. Accordingly, the
duplex PCR method presented in this study was introduce as an accurate and rapid method for
diagnosis of V. harveyi.
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