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شناسایی برخی آلودگی های باکتریایی موجود در ماهیان تیالپیای نیل               
)Oreochromis niloticus( پرورش یافته در ایران
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 چکیده  
زمینه مطالعه: ماهی تیالپیا از جمله ماهیان مهم پرورشی دنیا محسوب می شود. در سال های اخیر جهت بررسی امکان سنجی رشد این ماهی 
در شــرایط اقلیمی ایران اقدام به نگهداری وپرورش آن در منطقه بافق اســتان یزد گردید. هدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر شناســایی برخی 
باکتری های مهم بیماری زای ماهیان تیالپیای نیل پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق بوده است. روش کار: در این مطالعه ابتدا 30 عدد 
تیالپیا به صورت تصادفی، با وزن متوســط g 153/4و طولcm  20/13 از اســتخرهای پرورشی برداشت گردید. پس از نمونه برداری  باکتریایی 
از کلیه و کبد ماهیان اقدام به انجام برخی آزمون های بیوشیمیایی همچون رنگ آمیزی گرم، کاتاالز، تولید گاز سولفید هیدروژن، اندول و تست 
 Polymerase(اPCR حرکت اســتفاده شد. درشناسایی قطعی باکتری ها نیز با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی برای هر باکتری، آزمون
chain reaction( انجام شد. بدین منظور در هر باکتری یک ژن هدف مورد ردیابی قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه از هر دو گروه باکتری گرم 
مثبت و گرم منفی شش گونه مختلف شناسایی شد. در گروه گرم مثبت، گونه الکتوکوکوس گارویه و در گروه گرم منفی گونه های یرسینیا راکری،  
آئروموناس هیدروفیال،  ویبریو آلژینولیتیکوس،  ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: برای 
پرورش ماهی تیالپیا شناخت عوامل مختلف باکتریایی در محیط اطراف آن ها امری ضروری است هر کدام از این باکتری ها می توانند تهدیدی 
برای شرایط زیستی ماهیان به شمار روند. که توجه به مدیریت بهداشتی به حفظ سالمتی ماهیان و بقاء آن ها در شرایط پرورشی کمک خواهد نمود.

PCR ،واژه های کلیدی: تیالپیای نیل، بافق، پرورش، آلودگی باکتریایی

مقدمه
تیالپیــا بعد از ماهی کپور علف خوار دومین گونه ماهی مهم پرورشــی دنیا 

محسوب می شود. در بین تمام گونه های معرفی شده این جنس، تیالپیای 

نیل)Linnaeus ,1758(اOreochromis niloticus بیشــترین تولید 

را در دنیا دارد. تیالپیای نیل از جمله ماهیان پرورشــی اســت که در آبهای 

 31-36 °C کم عمق زندگی می کند. دامنه دمایی الزم برای رشد این ماهی

 Omnivorous( اســت. از نظر تغذیه ای این ماهی، همه چیزخوار چرنده

grazer( اســت. در شرایط پرورشــی، ماهیان در طول پنج تا شش ماه به 

بلوغ جنسی می رســند. ماهی تیالپیا نسبتًا به شرایط کیفیت ضعیف آب و 

بیماری ها مقاوم است. با استفاده از تکنیک های خاص توانسته اند تیالپیا را 

به صورت تک جنس نر در آورند )8(.

اکثر باکتری های بیماری زای ماهی به صورت طبیعی در محیط اطراف 

ماهیان چه آب شــیرین و چه شــور حضور دارند. پاتوژن های باکتریایی به 

عنوان جدی ترین مشکل ماهیان پرورشی به شمار می روند که تلفات ناشی 

از آن ها تا 80 ٪ نیز می رسد )3(. کارهای زیادی در زمینه بررسی عفونت های 

باکتریایــی تیالپیا در دنیا صورت گرفته اســت که نتیجه آن جداســازی و 

شناسایی انواع باکتری های بیماری زای گرم مثبت و گرم منفی بوده است. 

در بین گرم مثبت ها استرپتوکوکوس اینیه و الکتوکوکوس گارویه بیشترین 

موارد جداسازی را داشته اند و در بین گرم منفی ها نیز  آئروموناس هیدروفیال 

 ،)Yersinia ruckeri( یرسینیا راکری ،)Aeromonas hydrophila(

 Vibrio(  ویبریو ولنیفیکوس ،)Edwardsiella tarda( ادواردزیال تاردا

 )V.  parahemoliticus( و ویبریــو پاراهمولیتیکــوس  )vulnificus

بیشــتر از ســایر باکتری هــا جداســازی شــده اســت )7،24(. در بین کل 

عفونت های باکتریایی بیشــترین موارد شناسایی شده در تیالپیا را می توان 

به عفونت های استرپتوکوکی نسبت داد چنانچه کارهای انجام شده بر روی 

تیالپیــای نیل و تیالپیای قرمز در تایلنــد )16( و تیالپیای نیل و تیالپیای 

هیبرید در آمریکا و عربستان ســعودی )23،24( مصداق این ادعا است. در 

گزارشی که از شیوع استرپتوکوکوس اینیه در مزارع پرورش تیالپیای نیل 

در آمریکای جنوبی صورت گرفت هفت جدایه از این باکتری با تست های 

بیوشیمیایی، سرولوژیکی و مولکولی تشخیص داده شد. که نشان از شباهت 

100 درصدی توالی ژن 16S rRNA این باکتری با اســترپتوکوکوس اینیه 

ATCC 29178 جدایه های برزیلی داشــته اســت )12(. در مقایسه میزان 

حضور انواع گونه های آئروموناس در ســطح بدن و داخل مجاری گوارشی 

ماهیان مختلــف، آئروموناس کاویه )Aeromonas caviae( بیشــترین 

فراوانــی را در تیالپیــا و  آئروموناس ســوبریا )Aeromonas sobria( و 

آئروموناس هیدروفیال  بیشترین فراوانی را در گربه ماهی داشته اند)2(.

775 ماهی نســبتًا سالم و بیمار شده در شــرایط تجربی، از گونه های 

مختلف ماهی تیالپیای نیل، گربه ماهی )Clarias gariepinus( و ماهی 
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کفال که از مناطق مختلف مصر صید شده بود مورد بررسی بالینی، باکتریایی 

و هیستوپاتولوژیکی قرار گرفت. در این بین انواع باکتری ها اعم از آئروموناس 

 ،)Pseudomonas fluorescens( هیدروفیال، سودوموناس فلورسنس

 ،)Flexibacter columnaris( کلومناریــس  فالووباکتریــوم 

استرپتوکوکوس فکالیس )Streptococcus faecalis(، یرسینیا راکری، 

ادواردزیال تاردا و ای کوالی )E. coli( جدا گردید)7(.

هدف از اجرای مطالعه حاضر بررسی باکتری شناسی ماهیان تیالپیای 

نگه داری شــده در ایســتگاه تحقیقاتی بافق بوده اســت. یقینًا برای امکان 

سنجی وضعیت رشد این گونه ماهی در ایران، عالوه بر شاخص های رشد 

آگاهی از وضعیت بیماری های عفونی و غیر عفونی آن ها نیز کمک زیادی 

به تصمیم گیری مدیران بخش اجرایی خواهد نمود.

مواد و روش کار
جمع آوری نمونه: در تابســتان 1394 اقــدام به جمع آوری نمونه های 

ماهــی تیالپیا گردید. بچه ماهی اولیه این ماهیان به صورت تک جنس نر 

از کشور چین وارد شده و در مرکز تحقیقات آبزیان شهرستان بافق استان 

یزد پرورش داده می شود. آب این مرکز از چاه تأمین می گردد که دمای آن 

بینC° 28-25، میزان آمونیای کل آن mg/l  2-1/5 ، اکســیژن محلول 

mg/l 8/5 - 5/5 و شوری آن نیز g/l 9 می باشد. از آنجائی  که در تحقیق 

حاضر بیماری خاصی مورد هدف نبوده و بیشتر با انگیزه دسترسی به عوامل 

باکتریایــی بالقوه بیماری زا در ماهیان صورت گرفته اســت لذا جمع آوری 

ماهی به صورت تصادفی و عمومًا از نمونه های درشت صورت گرفته است. 

 153/4 g از ایــن رو 30 عــدد ماهی از گونه تیالپیای نیل با وزن متوســط

و طول متوســطcm  20/13 از درون حوضچه های پرورش برداشــت شد. 

برخی از این ماهیان عالئم پوســیدگی باله و زخم های پوســتی داشتند که 

نشــان از آلودگی احتمالی آن ها با عوامل بیماری زای خارجی داشــت ولی 

عالمت خاص دیگری اعم از بیرون زدگی چشــم، تیرگی پوســت یا تورم 

شکم که نشان از درگیری آن ها با عفونت های داخلی دارد مشاهده نگردید. 

این ماهیان پس از برداشــت درون جعبه یونولیتی قرار داده شــده و در کنار 

پوشش یخ به آزمایشگاه ارسال شدند.

اقدامات آزمایشــگاهی: در آزمایشــگاه از تمام ماهیــان نمونه برداری 

باکتریایی صورت گرفت چنانچه در شــرایط کامالًً استریل و با ضد عفونی 

ســطح خارجی هر ماهی با الکل اتیلیک، بخش شــکمی آن ها برش داده 

شــده و با آنس استریل از اندام های کبد و کلیه نمونه برداری شد. در اولین 

 brain heart infusion( اقــدام نمونه ها در محیط های آگار قلب و مغز

agar( و آگار خوندار)blood agar( کشت داده شده و پس از انکوباسیون 

در دمایC° 25 به مدت 48 ســاعت، از پرگنه های رشد یافته رنگ آمیزی 

گرم صورت گرفت. بعد از مشــخص شــدن رنگ گرم، باکتری ها را به دو 

گــروه گــرم مثبت و گرم منفی تقســیم نموده و بر روی هر کــدام از آن ها 

برخی آزمایش های بیوشــیمیایی شاخص که در تشخیص اولیه باکتری ها 

نقش دارند انجام پذیرفت. چنانچه برای هر باکتری جدا شــده تســت های 

کاتاالز، تولید گاز ســولفید هیدروژن، اندول و تســت حرکت استفاده شد و 

نتایج هر کدام به طور جداگانه ثبت گردید. پس از تشخیص باکتری ها در حد 

جنس اقدام به تعیین گونه آن ها با استفاده از آزمون PCR شد. البته در این 

خصوص ســعی شد از پرایمرهایی باکتری هایی استفاده شود که عمومًا در 

پرورش تیالپیا منجر به تلفات گسترده شده و ردیابی آن ها در شرایط تحقیق 

حاضر از نظر آگاهی های اپیدمیولوزیک الزم و ضروری است. به طوری که 

برای باکتری های گرم مثبت استرپتوکوکوس اینیه و الکتوکوکوس گارویه و 

برای باکتری های گرم منفی یرسینیا راکری، آئروموناس هیدروفیال، ویبریو 

آلژینولیتیکوس، ویبریو وولنیفیکوس، ویبریو کلرا  و ویبریو پاراهمولیتیکوس 

استفاده شد.  

اســتخراج  DNA: اســتخراج DNA از تمام نمونه های باکتریایی بر 

اساس دستورالعمل کیت استخراج DNA ساخت شرکت سیناژن انجام شد.

مراحــل PCR: جهت تشــخیص انواع باکتری هــای گرم منفی و گرم 

مثبت جدا شده از ماهیان تیالپیا و بعد از انجام آزمون های باکتری شناسی و 

بیوشیمیایی، از تست PCR استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از جفت 

جدول 1. جفت پرایمرهای مورد استفاده برای ردیابی ژن هدف در هر کدام از باکتری های جدا شده از ماهی تیالپیا.

منبعاندازه باند)جفت باز(پرایمرژن مورد هدفنام باکتری

'16S rRNAYer3,5' CGAGGAGGAAGGGTTAAGT 3یرسینیا  راکری
'3 AAGGCACCAAGGCATCTCT'5 ,Yer4

5375

´lipF:5´AACCTGGTTCCGCTCAAGCCGTTG 3آئروموناس هیدروفیال
´TTGCTCGCCTCGGCCCAGCAGCT3 ´5:R

7604

´16S rRNAPLG-F5´CATAACAATGAGAATCGC- 3الکتوکوکوس گارویه
3 -GCACCCTCGCGGGTTG´PLG- R5

110020

F: GAAAGTTGAACATCATCAGCACGAکالژنازویبریو  پاراهمولیتیکوس
R: GGTCAGAATCAAACGCCG

2716

gyrBF: GAGAACCCGACAGAAGCGAAGویبریو  آلژینولیتیکوس
R: CCTAGTGCGGTGATCAGTGTTG

33726

vvhAF: TTCCAACTTCAAACCGAACTATGAویبریو  وولنیفیکوس
R: ATTCCAGTCGATGCGAATACGTTG

20522
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پرایمرهای مربوط که توالی هر کدام در جدول 1 آورده شده است نسبت به 

انجــام تکنیک  PCRاقدام گردید. هر جفت پرایمر ردیابی ژن هدف خاص 

هر باکتری را بر عهده دارد. فرآیند تکثیر PCR با اســتفاده از یک دســتگاه 

 )Master cycler termal( )Ependorf( مدلDNA  ترمال ســایکلر

صــورت گرفت. در این واکنــش از ml 5 نمونه حاوی DNA ، 1/25 واحد 

]pH 8.3[( شــامل PCR 5 بافر تکثیر Taq DNA polymerase ،  ml

 1 mM ،)100 mMاTris-HCl,20ا mMاMgCl2,500ا mM KCl,ا

از هر پرایمر، mM 0/4 از دئوکسی نوکلئوتید تری فسفات و آب مقطر دو 

بار تقطیر شده تا حجم ml 50 استفاده گردید. به منظور جلوگیری از تبخیر 

نیز ml 50 روغن معدنی به مخلوط فوق اضافه شــد. برنامه حرارتی انجام 

شده برای هر باکتری با توجه به دستورالعمل توصیه شده برای هر باکتری 

که در جدول 1 منابع آن ذکر شــده است صورت گرفت. مشخصات برنامه 

حرارتی هر باکتری نیز به تفکیک در جدول 2 آورده شده است. جهت تائید 

وجود قطعــات تکثیر یافته، µl 20 از محصــول PCR روی ژل 1٪ آگاروز 

واجد اتیدیوم بروماید در حضور مارکر 100 جفت بازی DNA درولتاژ ثابت 

80 ولت الکتروفورزگردید.

نتایج 
به منظور شناســایی عوامل باکتریایی مهم بیماری زای ماهی تیالپیا 

اقدام به انجام آزمایش های خاص باکتری شناسی، بیوشیمیایی و مولکولی 

گردید. در بررســی اولیه، باکتری های جدا شــده به دو گــروه گرم مثبت و 

گرم منفی تقسیم شدند. در مرحله بعد با انجام آزمایش های خاص از قبیل 

کاتاالز، تولید گاز سولفید هیدروژن، اندول و تست حرکت برخی ویژگی های 

بیوشــیمیایی آن ها مشــخص گردید. که با توجه به نتایج به دســت آمده 

باکتری شناســی و بیوشیمیایی، جدایه های گرم مثبت، مشکوک به جنس 

استرپتوکوکوس و جدایه های گرم منفی نیز مشکوک به جنس آئروموناس، 

جنس ویبریو و یرســینیا راکری تشخیص داده شــد. از این رو جهت تأیید 

نهایی این جدایه ها از تســت مولکولی PCR اســتفاده گردید. در نهایت در 

گــروه گرم مثبت ها باکتری الکتوکوکــوس گارویه و در گروه گرم منفی ها 

باکتری های یرسینیا راکری، آئروموناس هیدروفیال، ویبریو آلژینولیتیکوس 

)Vibrio alginoliticus(، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو پاراهمولیتیکوس 

مورد تأیید قرار گرفت. که به ترتیب تعداد و درصد جدایه ها در جدول 3 آورده 

شده است. با توجه به نتایج جدول تنوع باکتری های گرم منفی خیلی بیشتر 

از باکتری های گرم مثبت بوده است. همچنین باکتری استرپتوکوکوس اینیه 

نیز ردیابی نشد. 

بحث  
ماهــی تیالپیا برای اولین بار در ایران، و در ایســتگاه تحقیقاتی بافق 

وابسته به مؤسسه تحقیقات شیالت ایران از نظر امکان پرورش و نگه داری 

آن در شــرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد بررســی قرارگرفت. 

در نهایت این نتیجه حاصل شــد که منطقه از نظر تمام شرایط اعم از آب 

و خــاک زمینه الزم در پرورش این گونه ماهــی را دارد )1(. در ادامه امکان 

ســنجی وضعیت پرورش این ماهی در شرایط ایران اقدام به انجام تحقیق 

حاضر و به منظور تکمیل کردن اطالعات بهداشــتی و آگاهی از اســتعداد 

درگیــری این ماهی با بیماری هــای خاص باکتریایی شــد. چنانچه نتایج 

حاصل از بررســی های باکتری شناسی منجر به شناسایی گونه های مهم و 

بیماری زای  الکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری، آئروموناس هیدروفیال،  

ویبریو آلژینولیتیکوس، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو پاراهمولیتیکوس در این 

ماهی گردید که در شرایط خاص مدیریتی اعم از بروز استرس های مختلف 

می توانــد بــه عفونت های شــدید و همراه با تلفات منجر گردد و شــناخت 

محققین و مسؤلین بخش های اجرایی از نقطه نظر همه گیر شناسی بسیار 

حائز اهمیت اســت چرا که ردیابی چنین عواملی در خصوص بررسی های 

بیشتر در زمینه احتمال درگیری قبلی آن ها از طریق بچه ماهیان وارد شده 

یا آلوده بودن خود محیط پرورشی نیاز به آگاهی بیشتر دارد.  

آلودگی های باکتریایی تیالپیای پرورشی در بافق

جدول 2. برنامه حرارتی به کار برده شده برای هر کدام از باکتری های مورد ردیابی در ماهی تیالپیا.

تکرار سه مرحله واسرشته سازی، اتصال و توسعهتوسعه نهاییتوسعهاتصالواسرشته سازیباکتری

40 بار72 درجه/5 دقیقه72 درجه/90 ثانیه62 درجه/60 ثانیه94 درجه/ 60  ثانیهآئروموناس هیدروفیال

35 بار72 درجه/5 دقیقه72 درجه/40 ثانیه62 درجه/40 ثانیه94 درجه/ 40 ثانیهیرسینیا راکری

35 بار72 درجه/5 دقیقه72 درجه/60 ثانیه62 درجه/60 ثانیه94 درجه / 60 ثانیهالکتوکوکوس گارویه

40 بار72 درجه/5 دقیقه72 درجه/60 ثانیه62 درجه/60 ثانیه94 درجه / 60 ثانیهویبریو آلژینولیتیکوس

35 بار72 درجه/7 دقیقه72 درجه/30 ثانیه63 درجه/30 ثانیه94 درجه/ 30 ثانیهویبریو پاراهمولیتیکوس

40 بار72 درجه/10 دقیقه72 درجه/20 ثانیه58 درجه/15 ثانیه94 درجه/ 15 ثانیهویبریو ولنیفیکوس

جدول 3. انواع نمونه های باکتریایی شناسایی شده در ماهیان تیالپیای پرورشی ایران.

Yersinia hruckeriLactococcus gravidaeAeromonas hydrophilaV.alginoliticusV.parahemoliticusV.vulnificusنام باکتری

281424تعداد
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در تحقیــق حاضر الکتوکوکوس گارویه تنها گونه باکتری گرم مثبت 

شناسایی شده در ماهی تیالپیا است هر چند مهمترین باکتری گرم مثبتی 

که در تحقیقات قبلی موجب تلفات شــدید در ماهی تیالپیا گشــته اســت 

باکتری اســترپتوکوکوس اینیه بوده اســت. اما این دو باکتری از بســیاری 

ویژگی های ساختاری، فیزیولوژیکی و بیماری زایی شبیه هم هستند. چنانچه 

تحقیقات صورت گرفته بر روی ماهی قزل آالی رنگین کمان در کشورمان 

نیز نشان از شیوع اولیه استرپتوکوکوزیس با عامل استرپتوکوکوس اینیه و 

غالب شــدن بعدی الکتوکوکوس گارویه در سال های اخیر بوده است )11(. 

همچنیــن با اســتفاده از آزمون مولتی پلکس PCR به طور همزمان ســه 

باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتیه، استرپتوکوکوس اینیه و الکتوکوکوس 

گارویه در تیالپیای نیل و تیالپیای قرمز)هیبرید( ردیابی شــدند شناســایی 

این ســه باکتری نشان از آلودگی این ماهی به سه باکتری کوکسی شکل 

و بیمــاری زای مهم تیالپیا دارد )16(. در خصوص عوامل محیطی مختلفی 

که در تلفات ناشی از بیماری  های استرپتوکوکی پیشنهاد شده است. دمای 

باالی C°20 از عوامل مهم در بروز تلفات این بیماری در تیالپیای هیبرید 

بیمار شده در شرایط تجربی ذکر شده است )13،23(.

از جمله باکتری های گرم منفی جداسازی شده در این تحقیق یرسینیا 

راکــری بــود که دامنه میزبانی آن نه تنها شــامل آزاد ماهیان به ویژه قزل 

آالی رنگین کمان اســت بلکه غیر آزاد ماهیانی همچون قنات ســرچربی 

)Pimephales promelas(، ماهی طالیی )Carassius auratus( و 

تیالپیا نیز حســاس به بیماری ناشــی از آن هســتند. به طوری که در سال 

2007 عفونت با یرســینیا راکری از مزارع خاکی پرورش تیالپیای مصر که 

به صورت نیمه متراکم ماهی نگه داری می شدند گزارش شده است. در این 

درگیری 66/6 ٪ ماهیان به بیماری مبتال شدند. بروز خونریزی های گسترده 

در لب ها، دهان، باله ها و پوست و همچنین گاسترآنتریت خونریزی دهنده 

از عالئم مهم بالینی بیماری به شمار می رفت. نوسانات دمای آب و تراکم 

باالی ماهیان داخل استخر از عوامل مهم تلفات بوده است )9(.

از دیگــر باکتری های شناســایی شــده در مطالعه حاضــر آئروموناس 

هیدروفیال بوده اســت این باکتری از جمله باکتری های شــایع محیط های 

آب شــیرین به شمار می رود. در این گونه اکوسیستم ها آئروموناس ها نقش 

بیوفیلتــر طبیعی را بازی می کننــد و موجب پدیده خود تصفیــه ای در آن 

می شــوند. این باکتری ها در ماهیان پرورشــی و وحشی نیز تلفات گسترده 

به همراه داشته اند. که استرس هایی همچون تغییرات دمای آب، تغییرات 

فصلــی و میزان تراکم ماهیــان در بروز بیماری و تلفات مؤثر بوده اســت. 

چنانچه تلفات تا 80 ٪ نیز گزارش شــده اســت. در سیســتم های پرورشی 

متراکم این ماهی، بیشترین تلفات را در انتهای فصل بهار و در طول فصل 

تابستان می توان مشاهده نمود. نتایج حاصل از تحقیق بر روی شیوع بیماری 

ناشی از آئروموناس هیدروفیال در ماهیان پرورشی و وحشی تیالپیا در مصر،  

نشان از افزایش میزان عفونت ماهیان پرورشی در فصل تابستان در مقایسه 

با ماهیان وحشی بوده است )17(. 

ویبریوها نیز از جمله باکتری های گرم منفی شناسایی شده در تحقیق 

حاضر بوده اندکه با توجه به شناســایی ســه گونه متفاوت از این جنس در 

تحقیق حاضر اهمیت و ویژگی بیشــتری نسبت به بقیه پیدا کرده اند البته 

گزارشات قبلی نیز صحت این ادعا را ثابت می کند چراکه موارد متعددی از 

تلفات ناشــی از عوامل ویبریویی در تیالپیای پرورشی از نقاط مختلف دنیا 

گزارش شده است. همچنین اهمیت ویبریوها در آلودگی غذای خام یا نپخته 

به اثبات رسیده است )18(. که منجر به گاستروآنتریت حاد در انسان می شود. 

لذا امینت غذایی یک خواسته جهانی مهم است که مصرف کنندگان مواد 

غذایی به دنبال آن هستند. ویبریوها قادر به رشد در محیط های لب شور و 

اکوسیســتم های مصب ها با شــرایط دمایی و شوری مناسب هستند از این 

رو ویبریوزیس از بیماری های مهم و شــایع در ماهیان، ســخت پوستان و 

نــرم تنان اســت )10(. ویبریو ولنیفیکــوس یکــی از باکتری های مهاجم 

و بیماری زای انســان است که قدرت کشندگی ســریعی دارد. این باکتری 

بــه طــور آزاد در محیط های مصب ها و آب های شــور زندگی می کند و در 

بدن دوکفه ای های فیلترکننده ای همچون صدف ها ســاکن است. مناطق 

 9-31 °C گرمســیری و نیمه گرمســیری را ترجیح داده که دمای آبی بین

دارند. این باکتری در شــرایطی که دمای آب باالی C° 22 باشــد شروع به 

تکثیر می کند. عفونت های ناشی از این باکتری عمومًا از ماه های گرم سال 

گزارش شــده است. شــوری کم و متوسط آب برای رشد آن مناسب بوده و 

شوری باال عوارض نامطلوب در آن دارد )14(. حضور ویبریو ولنیفیکوس در 

تیالپیای نیل از اندام های آبشــش، روده و عضالت و همچنین آب مزارع 

پرورشی تیالپیای کشــور بنگالدش گزارش گردیده است )19(. همچنین 

با بررســی ماهیان تیالپیای جمع آوری شــده از فروشگاه ها در مالزی انواع 

 the Most ا)MPN-PCR( گونه هــای ویبریو را بــا اســتفاده از آزمــون

مــورد   Probable Number-Polymerase Chain Reaction

شناســایی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به جداسازی گونه 

ویبریــو  ).Vibrio sp( و ویبریــو پاراهمولیتیکوس از اندام های ذکر شــده 

گردید )21(.

در نحوه بروز بیماری های باکتریایی در ماهیان عوامل مختلفی عنوان 

شده است چنانچه گفته شده که تعداد ویبریوها با افزایش دمای محیط نیز 

بــاال می رود. همچنین گونه های بیماری زای ویبریو از طریق مصرف غذا و 

آب آلوده شده با فاضالب یا مدفوع انسان و ماهی خام و یا در معرض قرار 

گرفتن جراحات پوستی همچون زخم های باز موجب عفونت ویبریویی در 

محیط هــای آبزی پروری و ماهیان دریایی می گردند )15(. در رابطه با بروز 

استرپتوکوکوزیس در ماهیان بیشترین علل مرگ و میر را به استرسورهای 

متعددی نسبت می دهند که زمینه ساز بروز بیماری در محیط های پرورشی 

هســتند. در این میــان انواع فاکتورهای محیطی که بر روی تلفات ناشــی 

 ،20 °C از اســترپتوکوکوزیس در تیالپیا تأثیر دارند. چنانچه دمــای باالی
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مقادیر پائین اکســیژن محلول و ســطوح باالی نیتریت محلول آب تلفات 

ناشی از عفونت استرپتوکوکوسی را افزایش می دهد. البته یک عامل مهم 

دیگر، تراکم باالی ماهیان است که در تمام ماهیان خوراکی باعث تشدید 

بیماری های عفونی می گردد.

سیاســت های مدیریتــی و شــرایط محیطــی در بین انــواع مختلف 

سیســتم های پرورشــی ماهیان با هم تفاوت دارد. یکی از مــواردی که در 

سیستم های پرورش ماهی به شیوه مدار بسته و باز به چشم می خورد افزایش 

تراکم ماهیان در واحد سطح است که این شرایط عامل مهم تشدید کننده 

بروز اســترپتوکوکوزیس در آن ها به شــمار می رود چنانچه در سیستم های 

مدار بسته باعث تا 75٪ و در سیستم های مدار باز تا 50 ٪ تلفات به همراه 

دارد. البته بیماری های باکتریایی در ماهیان صرفآ با در معرض قرار گرفتن 

ماهی با عامل بیماری زا ایجاد نمی شــود و بیماری در نتیجه تعامل پیچیده 

بین پاتوژن، ماهی و استرس های محیطی است که اثر روی استعداد ابتالی 

میزبــان به بیماری می گذارد. اســترس های محیطی قادر بــه اثرگذاری در 

مکانیسم هوموستازی ماهی هستند لذا مقاومت آن ها را به عوامل بیماری زا 

کاهش می دهند. ماهیانی که در سیستم های متراکم پرورش داده می شوند 

در معرض نوسانات گسترده محیطی هستند که احتماالًً حساسیت آن ها را 

به انواع استرس ها در مقایسه با جمعیت های وحشی بیشتر خواهد نمود)25(.

نتیجــه گیــری: نتایج حاصــل از  مطالعــه حاضر منتج به شناســایی 

باکتری های مهم و بیماری زای ماهی تیالپیای نیل پرورش یافته در ایران 

بــه ویژه الکتوکوکــوس گاوریه و ویبریو ولنیفیکوس گردید که  نشــان از 

حضور این عوامل در محیط پرورشــی ماهی دارد هر گونه رویداد نامساعد 

محیطــی که وضعیت ســالمت ماهی را به خطر اندازد و یــا بروز هر گونه 

استرســی می تواند زمینه ساز تکثیر باکتری در بدن ماهی و ایجاد عوارض 

آسیب شناســی در آن می شود که در صورت تشدید ضایعات و عدم اصالح 

شــرایط محیطی، تلفات ماهیان را به دنبال خواهد داشت. شیوع بیماری ها 

دریک اکوسیستم تحت تأثیر عوامل محیطی مختلفی اعم از ارگانیسم های 

عفونی و عوامل اســترس زا می باشد که بدین وسیله انتظار می رود مزرعه 

داران اطالعات کافی از این عوامل تهدید کننده داشته و با کاهش هر گونه 

عامل استرس زا در مزرعه زمینه بروز بیماری های باکتریایی را کاهش دهند 

از این رو توجه به فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی آب از جمله دما، اکسیژن 

محلول، میزان آمونیاک و نیتریت محلول و تراکم ماهیان درون استخرها  

کمک شایانی به حفظ گونه پرورشی خواهد نمود.

تشکر وقدردانی
نویســندگان این مقاله بــر خود الزم می دانند تا از کلیــه افراد به ویژه 

مدیریــت محترم مرکز آبزیان شهرســتان بافق  کــه در انجام این تحقیق 

مشارکت داشته و همکاری های الزم را مبذول داشته اند تشکر نمایند.
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Abstract:
BACKGROUND: Tilapia is one of the important farmed fish in the world. In the recent 

years this fish has been grown for evaluating the possibility of farming in climate status of 
Bafgh region. OBJECTIVES: The aim of this study was identification of some important 
bacterial pathogens in farmed tilapia. METHODS: In this study thirty fish with 153.4 g (av-
erage weight) and 20.12 cm (average length) were randomly collected from ponds. Some 
bacteriological and biochemical tests such as gram staining, Catalase, H2S production, 
Indole and motility were used. For definitive identification of isolates, PCR test was done 
by use of special paired primers. For each bacterium a target gene is detected. RESULTS: 
From two bacterial groups, gram positive and gram negative, six species were identified. 
In the gram positive group, Lactococcus graviaea and in the gram negative group, Yer-
sinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Vibrio alginoliticus, V. parahemoliticus and V. vul-
nificus were identified. CONCLUSIONS: Understanding of different bacterial agents in the 
fish farm environments is essential for cultivation of tilapia. There are different bacterial 
agents, each of which can be considered to threaten the living conditions of fish. Respect-
ing the health management leads to increasing  fish immunity and helps  their survival in 
the cultivation status. 
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Paired primers that were used for detection of target gene in each bacterial isolates.

Table 2. Temperature programs were run for each detected bacteria.

Table 3. Types of identified bacteria in the Iranian farmed tilapia.


