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 بررسی باکتریایی ماهیان مبتال به استرپتوکوکوزیس و ارزیابی مقاومت آنتی

 بیوتیکی آنها در مراکز تکثیر و پرورش قزل آال رنگین کمان

 (Oncorhynchus mykiss) استان گیالن 
 

 7بابک رمضانی، 1*منیره فئید 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج   پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، ،بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان -7

 66، صندوق پستی کشاورزی ، انزلی، ایران

 

 76/9/7931تاریخ پذیرش:  71/70/7936تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

بیماری استرپتوکوکوزیس یکی ازعوامل تلفات در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قززل ایی رنیزیک کمزان در اسزتان  زیالن اسزت  ایزک        

مزرعه پرورش ماهی قزل آی در استان  یالن انجام  ردید هدف از ایک تحقیز  شناسزایی عوامزل بزروز      1در  7931-7939مطالعه در سال های  

 11-10عزدد و بزا میزانییک وزنزی      761) وزیس و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در استخرهای پرورشی استان  یالن بود ماهیزان بیمزار  استرپتوکوک

بیرون زد ی چشم( خونریزی چشم، پوست و قاعده باله ها بصورت فصلی مزورد  جمله تیر ی پوست، ا زوفتالمی )  رم( دارای عالیم بالینی از

نمونه برداری از اندام های کبد، کلیه، طحال و در بعضی موارد از مغز انجام شد و کشت در  محیط های کشت آ ار   تندنمونه برداری قرار  رف

میززان    ( صورت  رفت  حضور عالیم بالینی نشان دهنده وجود بیماری در تمام فصول دیزده شزد  TSA) و  تریپتیکاز سویا آ ار (BAخوندار )

 ونزه هزای احتمزالی مسزبب     درصزد فراوانزی     .% بزود  13/93منتخب پرورش ماهی قززل آیی اسزتان  زیالن     بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع

%( و  انتروکوکوس  4/93) استرپتوکوکوس آ ایکتیه(، %  9/99) به ترتیب شناخته شده در ایک مطالعه  استرپتوکوک اینیایی استرپتوکوکوزیس

یوتیکی عوامل باکتریایی مولد استرپتوکوکوزیس در ایک بررسی نشان داد که بیشتریک مقاومزت  %( بودند   بررسی مقاومت آنتی ب9/11فکالیس) 

   (  بوددرصد 31  - 700نسبت به باسیتراسیک و لینکومایسیک )

 

  استرپتوکوکوزیس، قزل آی، باکتری :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 m_faeed@yahoo.com(   دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

آبزی پروری در ایران در طی سالیان اخیر روند رو  

اسزت و نقزش مهمزی در تزامیک وزذا و      به رشدی داشزته  

 1/1امنیت وذا ایفا نموده است و  در دنیا با رشد سزالیانه  

 وزذا  تولیزد  % یکی ازسریع رشدتریک بخش های صنعت

 ,.Bondad-Reantaso et al) مززی  ززرددمحسززو  

 بزرآوردن  بزرای  انتخزابی  راهکارهزای  از (  یکزی 2005

 سزان، ان بزرای  پروتئینزی  مزواد  بزویژه  وزذايی و  نیازهزای 

 قززل  مزاهی  سزردآبی نيیزر   ماهیزان  بویژه ماهی پرورش

 رنیزیک  آیی قززل  پرورشزی،  آبزیزان  میان در .آیست

پرورشزی   و نزه  پرورشزی   ونه عنوان مهم تریک به کمان

 حزدود  متوسط رشد با و داشته جاییاه خاصی سردآبی

از  بزیش  بزه  آن  ذشته، میزان سال 71 طی درصدی 90

 سزال  در تزک  740000 و 7937 سزال  در تزک  797000

)معاونزت برنامزه ریززی و مزدیریت      اسزت  رسیده 7931

میززان تولیزد    .(7934منابع/ دفتر برنامه ریزی و بودجزه ، 

 تزک بزوده اسزت      9196، 39ایک ماهی  در استان در سال

  بزه  منزتج  پزروری  آبززی  تولیزدات  بزرای  نیازهزا  افزایش

 اب  است  ردیده ماهیان از زیادی تعداد متراکم پرورش

باکتریزایی،   هزای  بیمزاری  شیوع پرورش، تراکم افزایش

  یکی ازبیمزاری  است یافته افزایش نیز انیلی و ویروسی

هایی که در دهه اخیر در مزارع پرورش ماهیان سردآبی  

باعززززف تلفززززات زیززززادی  ردیززززده اسززززت بیمززززاری 

استرپتوکوکوزیس  است  ایک بیمزاری دربرخزی مزوارد،    

ارع پرورشی مزی  زردد    % در مز11سبب تلفات بیش از 

بیماری با تياهرات بالینی نيیر، پرخونی و تزورم طحزال،   

کوری ، خونریزی داخلی داشتند و  اها تخریب کامزل  

کره چشزم داشزتند  بزاکتری هزای عامزل بیمزاری دارای       

عملکرد تهاجمی باکتری به مغز سبب آلوده ساختک مغز 

و سیسززتم  اعصززا  مززاهی و موجززب شززنای عمززودی یززا 

(  عامزل  Eldar et al., 1999ردد )می  ادل ماهیان نامتع

کوتزاه اسززت   زنجیزره  بزا مثبزت   کوکسزی  زرم  بیمزاری،  

 71دارای عملکرد تهاجمی اسزت ایزک بیمزاری، توسزط     

 ,Entrococcusجززنس  4 ونززه بززاکتری مربززو  بززه   

Vagococcus, Lactococcus وStreptococcus ایجاد 

دی اسزترپتوکوکوزیس سزبب خسزارات اقتصزا     می شود

میلیزون دیر در   710شدید و جبزران ناپزذیری )بزیش از    

(  Garcia et al., 2008) ززردد سززال( در دنیززا مززی  

پلومزب   های اولیه استرپتوکوکوزیس مربو  به  زارش

بزود   ایایت متحده آمریکا در 7311همکاران در سال  و

در سواحل فلوریدا و  درصد 10تلفات بیش از  عفباکه 

پززس از آن بیمززاری بصززورت   ردیززد خلززیج مکزیکززو 

ماهیزان آ  شزیریک و دریزایی در     درهمه  یر وانفرادی 

 آفریقزای جنزوبی،   ژاپزک،  از جملزه  دنیزا،  بسیاری منزاط  

 چزیک،  ،، فیلیپیک، بحریکنروژ ،انیلیس استرالیا، سنیاپور،

 Agnew and دیزده شززد  کززره ،ایتالیزا  اسززپانیا، ترکیزه، 

Barnes, 2007; Klesius et al., 2006; Inglis et al., 

1993; Nguyen, 2002)  )  در سالهای اخیر ایک بیمزاری

در ماهیان پرورشزی و زینتزی نیزز تلفزات زیزادی  داشزته       

بزروز بیمزاری اسزترپتوکوکوزیس اولزیک      است در ایران،

)قیاسی و  بار در مازندران و سپس در فارس  زارش شد

(  سپس در سایر استان 7917 اخالقی، ؛7913 ، همکاران

نيیر، خراسان، کردستان، کهیلیویزه و بزویر احمزد و     ها

)پوروالم و   یالن نیز  زارشاتی از ایک بیماری داده شد

سزلطانی و  ؛ 7913 قیاسی و همکزاران، ؛ 7913 همکاران،

با توجه بزه   ( Haghighi et al., 2010 ؛7931 همکاران،

ایک که عفونت استرپتوکوکی خسارات جبران ناپزذیری 

ی قزززل آیی رنیززیک کمززان بزززه بزززار  پزززرورش مززاهدر 

مزیآورد، از ایزک رو شناسایی مناط  آلوده و کمز  بززه   

رفزع آلزود ی از طریزز  تشزخیب بزه موقزع بیمززاری و      
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ای برخزوردار   عامزل مزسبب آن از اهمیزت فزوق العزاده  

اسزت، چزرا کزه مززردم تولیززدات بهداشزتی بزا کیفیزت      

 ، و همکززاران)کفیززل زاده  پسززندند اسززتاندارد را مززی 

 از اسزتفاده  اسزترپتوکوکوزیس  درمزان  جهزت  ( 7937

 دهنده پرورش توسط بیوتی  ها آنتی خصوصاً داروها

 اسزتاندارد  شزرایط  رعایزت  عزدم  از ناشزی  بیشزتر  که ها

 اسزت     سزترش  حال در باشد می پرورشی و بهداشتی

 وبی زیاد مصرف با همراه اخیر سالهای در بروزبیماری

 پرورش مزارع در ها بیوتی  آنتی مه رویه و بدون برنا

قزل آیمنجر به ایجاد سزویه هزای مقزاوم بزه آنتزی       ماهی

 بهداشت دید اه از که بیوتی  در محیط آبی می شود

هدف از ایزک   دارد  همراه به را زیادی مشکالت عمومی

تحقیزز ،  شناسززایی  ونززه هززای عامززل بززروز اسززترپتو     

بزاکتری  کوکوزیس و بررسزی مقاومزت آنتزی بیزوتیکی     

های عامل مسبب ایک بیماری در مزارع پزرورش ماهیزان   

  قزل آی استان  یالن می باشد

 

 هامواد و روش

مزرعزه پزرورش    1ایک تحقی  طی چهارفصزل و در  

انجام  A  7تا A1ماهی قزل آیی استان  یالن با کدهای 

ماهی با عالیم بیمزاری  و بزا    761 ردید  در مجموع  از 

تززا  7931 ززرم از پززاییز سززال  11  -1 0میززانییک وزنززی 

از مزززارع منتخززب انجززام  رفززت از هززر   7939تابسززتان 

مزرعه ماهیان بیمزار بزا عالیمزی بزالینی مشزخب، شزامل       

تیر ی پوست، ا زوفتالمی ی  طرفه یا دو طرفه، شنای 

نامتعادل، کزدورت قرنیزه و خزونریزی چشزمی انتخزا       

 شده به آزمایشزیاه بزاکتری شناسزی پژوهشزکده آبززی     

پروری انتقال داده شدند  برای انجام کشزت  در شزرایط   

اسزتریل از ناحیززه شزکمی ماهیززان بزرش داده شززدند و از    

 انززدامهای کلیززه ، طحززال و کبززد نمونززه بززرداری  ردیززد 

کبززد و  کشززت باکتریززایی بززه روش اسززتاندارد از کلیززه، 

بزالد آ زار    طحال ماهیان بزر روی محزیط هزای  کشزت    

(BA )ارتریپتکزاز سزویا آ ز    و (TSA)    ،انجزام  ردیزد

 11روز در انکوبززاتور  9-1محززیط هززای کشززت بمززدت 

درجه سانتییراد  ذاشزته شزد پزس از خزالب  سزازی و      

ایی  ونززه هززای یهززای بیوشززیم انجززام تسززتشناسززایی بززا 

  ردیزد  از طری   کلیزد شناسزایی بر زی انجزام     باکتری 

(Garrity et al., 2001).  باکتریایی کشت تهیه از پس 

 نمونزه  بزرا،،  هینتون مولر کشت محیط در نمونه هر از

 مقایسزه  فارلنزد  مز   1/0 لولزه  بزا  کزدورت  نيزر  از هزا 

 10) بزاکتری  تعداد(شدند
8
 تسزت  انجزام  سزپس جهزت   

 , merckآ زار  هینتون مولر محیط برروی بیو رام آنتی

Germany) ) ی دیسز  هزا   و اثزرات  شزد  داده کشت 

 CLSI ( Laboratory متزد بااسزتفاده از   بیزوتیکی  آنتزی 

and clinical  Institue Standard ) شززد بررسززی 

براساس استاندارد،  قطر هاله ممانعت از رشد باکتری هزا  

توسززط دیسزز  آنتززی بیوتیزز  محاسززبه  ردیززد عززدم   

تشکیل هاله یزا میززان قطزر کمتزر از استانداردحساسزیت      

باکتری، بعنوان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیز  مزذکور   

 دیسز  هزای مزورد   (   CLSI , 2007)  زارش  ردیزد 

تهیزه   شرکت پادتک طب ایزران از  مطالعه در ایک  استفاده

، اکسزی  (میکرو زرم 97) تتراسزایکلیک  شامل: ردید که 

 ، داکسزززی سزززایکلیک(میکرو زززرم97) تتراسزززایکلیک

، (میکرو ززززرم97) ، فلورفنیکززززل(میکرو ززززرم97)

 ، لینکومایسزززیک(میکرو زززرم71 ) اریترومایسزززیک

 76، (واحد بیک المللی7079) سیتراسیک، با(میکرو رم1)

سولفامتوکسزززازول تزززری  ،(میکرو زززرم77) کلسزززتیک

 1)  تززززری متززززوپریم ( ومیکرو ززززرم 1/19) متزززوپریم 

  میکرو رم( بود 70و استرپتومایسیک )  (میکرو رم
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 نتایج

ماهی دارای عالیزم بیمزاری ،   761در ایک تحقی  از  

نززه،  نمو701نمونززه بززاکتری  ززرم مثبززت کوکسززی و   66

باکتری  رم منفی باسیل جداسزازی  ردیزد از بزاکتری    

اسززترپتوکوکوس اینیززایی هززای  ززرم مثبززت کوکسززی،  

(Streptococcus iniae)آ ایکتیززا ، اسززترپتوکوکوس 

(agalactiae  Streptococcus ) انتروکوکزززززززززوس و

کززه عامززل مسززبب (  faecalis Entrococcus) فکززالیس

 یی  ردیدنزد بیماری اسزترپتوکوکوزیس هسزتند شناسزا   

در ایک مطالعه درصد فراوانی بزاکتری هزای    ( 7)جدول 

 % بزود  13/93استرپتوکوکوس نسبت به سزایر باکتریهزا   

(  درصزززد فراوانزززی  بزززاکتری هزززای عامزززل  7 شزززکل)

اسززترپتوکوکوزیس درمزززارع منتخززب اسززتان  ززیالن بززه 

(،  S. iniae) اسززترپتوکوکوس اینیززایی%  9/99ترتیززب 

و ( .agalactiae  S) آ ایکتیااسترپتوکوکوس %  4/93

بودنززد (  faecalis  E) انتروکوکززوس فکززالیس %  9/11

(  درصد فراوانی سایر باکتری های بیمزاریزا در  1شکل )

مزارع منتخب اسزتان  زیالن طزی ایزک بررسزی  بترتیزب       

 %(،41) آيرومونزززززززززاس%( ، 4/91)سزززززززززودوموناس
  مقایسززه میزززان  (9)شززکل  %( بودنززد 6/73)فالوبززاکتر

 ی بززه اسززترپتوکوکوزیس در فصززول مختلزز  در آلززود

مزارع پرورش قزل آی نشان داد که در تابستان بیشزتریک  

%( ودر زمسززتان کمتززریک میزززان آلززود ی   9/41میزززان)

 (  بیشززتریک درصززد 4 )شززکل %(مشززاهده اسززت  1/1)

عامزل مولزد    هزای  بزاکتری  در بیزوتیکی  آنتزی  مقاومزت 

یالن متعلز   استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آی استان  

  (1)جدول  به  لینکومایسیک و باسیتراسیک بود

  
 : نتایج آزمایشات بیوشیمیایی برای تشخیب  ونه های عامل بیماریاسترپتوکوکوزیس7جدول 

 Streptococcus iniae Streptococcus آزمایشات

agalactiae 
Entrococcus 

faecalis 
 رم  -زنجیره ای -کروی شکل ظاهری باکتری

 مثبت

 رم  -زنجیره ای -کروی

 مثبت

 رم  -زنجیره ای -کروی

 مثبت

 α α α همولیز

 -/- -/- -/- تولید کاتایز/ اکسیداز

 - - - H2Sتولید 

 - - + هیدرولیز اسکولیک

تولید اسید از قندهای 

 یکتوز

- - + 

 + + + ریبوز

 - - + سالیسیک

 + - + مانیتول

 - + + ترهالوز

 + - - %Nacl (1/6)رشد در 

 + - + °C 10رشد در 

 + - - °C 45رشد در 
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60/71

30/29

                           

 
: درصد فراوانی باکتری استرپتوکوکوس  نسبت به سایر 7 شکل

باکتریها در مزارع منتخب پرورش ماهی قزل آیی استان  یالن 

 7931-7939در سالهای 

33/3

39/4

27/3

                                         

                 

 
 ونه های مسبب استرپتوکوکوزیس : درصد فراوانی 1 شکل

برحسب نوع باکتری در مزارع منتخب پرورش ماهی قزل آیی 

 7931-7939استان  یالن در سالهای 

19/6

35/4

45

                          

 
: درصد فراوانی سایر باکتریهای بیماریزا  در مزارع 9 شکل

 7931-7939پرورشی منتخب قزل آی استان  یالن در سالهای 

 
: درصد بروز استرپتوکوکوزیس در فصول مختل  در 4 شکل

مزارع پرورشی منتخب قزل آی استان  یالن در سالهای      

7939-7931 
 

  یالن استان آی قزل ماهی در استرپتوکوکوزیس مولد عامل های باکتری در بیوتیکی آنتی مقاومت درصد:  1 جدول
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   بحث

سزپتی  عفونت استرپتوکوکی در ماهی ی  بیمزاری  

حتزی   بایکه سبب مرگ و میر سمی هموراژی   است 

 ردیززده اسززت در  صززنعت تولیززد مززاهی  % 11بززیش از 

(Roach et al., 2006 )  

( در 7931طبززز   ززززارش سزززلطانی و همکزززاران ) 

کار اه های تکثیزر و پزرورش  مزاهی قززل آیی اسزتان      

های کهییلویزه و بزویر احمزد و چهارمحزال و بختیزاری      

وکوکوزیس به بزاکتری اسزترپتوکوکوس   بیماری استرپت

( تعل  داشزت   ٪10( و ) ٪71اینیایی بترتیب با فراوانی  )

( در 7934در مطالعاتی که توسط سزلطانی و همکزاران )  

کار اه های تکثیزر و پزرورش  مزاهی قززل آیی اسزتان      

های لرستان و فارس انجام شد در استان لرستان فراوانزی  

کوکوزیس بززا عاملیززت  % بیمززاری اسززترپتو 36/10نسززبی 

استرپتوکوکوس اینیایی و یکتوکوکوس  ارویزه تعلز    

داشت فراوانی نسبی مززارع فاقزد بیمزاری باکتریزایی در     

% بزززود فراوانزززی نسزززبی بیمزززاری  9/73ایزززک دو اسزززتان 

% بززود  در  41/17اسززترپتوکوکوزیس در اسززتان فززارس 

( بیشزتریک میززان   1070و همکزاران )  Haghighiبررسی 

ماری استرپتوکوکوزیس و یکتوکوکوزیس در شیوع بی

مزارع پزرورش مزاهی قززل آی رنیزیک کمزان در هفزت       

%( 1/13استان کشور بترتیب استرپتوکوکوزیس اینیزایی) 

 %( اعالم شد  1/40) و یکتوکوکوس  ارویه

( اسزززترپتوکوکوس 7913پزززوروالم و همکزززاران ) 

 به عنوان  رایزج تزریک   3/91یوبریس را با درصد فراوانی 

عامززل اسززترپتوکوکوزیس در اسززتان هززای چهارمحززال   

بختیزاری،  یالن،کهییلویزه و بززویر احمزد، کرمانشززاه و    

(، 7931) فززارس  زززارش داد  سززپهداری و همکززاران  

بززاکتری عامززل اسززترپتوکوکوزیس در مززاهی قزززل آی   

رنییک کمان در مزارع پرورشی شرق استان مازندران را 

  یززاری و اسززترپتوکوکوس یززوبریس  زززارش کردنززد  

در تحقیقزی کزه در اسزتخرهای     7936همکاران در سال 

 30پرورشززی ماهیززان قزززل آی اسززتان ایززالم انجززام دادنززد

جدایه از باکتری ها متعل  به جنس استرپتوکوکوس بود 

جدایزه ، اسزترپتوکوکوس اینیزایی،     91که از ایک تعزداد  

در ایک  جدایه متعل  به یکتوکوکوس کارویه داشت 11

تحقیزز  از بززاکتری هززای عامززل اسززترپتوکوکوزیس در   

%بززه  4/93%بزه اسزترپتوکوک اینیزایی ،   94اسزتان  زیالن   

% بززه انتروکوکززوس   9/11اسززترپتوکوک آ ایکتیززا و  

 فکالیس تعل  داشت 

بیمزاری   بزر  ای ( مطالعزه 7917و همکاران ) اخالقی

کمزان   رنییک آیی قزل ماهیان در شایع باکتریایی های

 روی بزر  کزه  بررسزی  ایک در داد  انجام فارس استان در

 شزد  کمزان انجزام   رنیزیک  آیی قززل  مزاهی  قطعه 111

عامزل   بزاکتری هزای   مهزم تزریک   کزه   ردیزد  مشزخب 

 اینیزایی،  اسزترپتوکوکوس  بیماری در ماهیزان قززل آی،  

 بوده هیدروفیال آيروموناس و فالوباکترها از  ونه هایی

 وقوع مورد ییری درد مطالعه در همکارانش و اند وی

 دو کزه  دریافتنزد  فزارس  اسزتان  در اسزترپتوکوکوزیس 

 و یکتوکوکززوس اینیززایی اسزترپتوکوکوس  بزاکتری 

 اسزتان  در بیمزاری  ایزک  بروز عوامل مهمتریک از  ارویه

)معاونزت برنامزه ریززی و مزدیریت منزابع/       هستند فارس

 ,.Akhlaghi et al،7934دفتر برنامزه ریززی و بودجزه ،   

 مزورد  در بررسزی  (7916) زاهزدی  و قیاسی  ).   2010

مززارع   در منفزی  و مثبزت   زرم  بیمزاری زا  باکتری های

 بزر  دادنزد  مازنزدران را انجزام   پرورشی قزل آیی استان

  زرم  بزاکتری هزای    زروه  از آمده بدست نتایج اساس

 و اسززتافیلوکوکوس فسززیوم اسززترپتوکوکوس مثبززت

 یرسزینیا  منفی  رم باکتری های  روه از و اپیدرمیدیس

 جزنس  از هزایی   ونزه  ایکتزالوری و  ادواردزیا راکری،
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شد در ایک تحقیز    سودودموناس جدا سازی و شناسایی

% مززوارد دارای عالیززم بیمززاری در اسززتخرهای   60نیززز، 

، بزه بزاکتری   39-31پرورش مزاهی قززل آیدر سزالهای    

هززای  ززرام منفززی شززامل، سززودوموناس،آيروموناس،     

 ست  فالوباکتر تعل  داشته ا

( در مزززارع پرورشززی 7911) موسززوی و همکززاران

ماهی قزل آی استان مازندران در فصل تابسزتان بیشزتریک   

میزان آلزود ی در اسزتخرها را  ززارش دادنزد و میززان      

% بوده است  بیمزاری   99/99بیماری استرپتوکوکوزیس 

اسززترپتوکوکوزیس در مازنززدران بعنززوان یزز  بیمززاری  

افززایش درجزه حزرارت     فصلی محسو  می  ردد و بزا 

آ  میزان بروز ایک بیماری افززایش داشزت و در فصزل    

زمسززتان بززدلیل کززاهش دمززا ، بیمززاری  زززارش نشززد     

( نیز زارش دادنزد در اسزتان   7931) سلطانی و همکاران

چهارمحزال بختیزاری، دمزای پزاییک آ  بزا کزاهش ایززک       

بیماری در مزارع پرورشی ماهیان قزل آی مرتبط اسزت   

 10تزا   71ی  رم سال، که درجزه حزرارت  بزه    در ماهها

درجززه مززی رسززد  یکززی از فاکتورهززای مهززم در بززروز   

بیماری ، دمزای آ  بزود در ایزک تحقیز  نیزز بزای رفزتک        

دمای آ  ، در فصزول  زرم سزال یکزی از مزوارد بزروز       

بیمززاری اسززترپتوکوکوزیس در مزززارع پززرورش ماهیززان 

ری هزای  قزل آی بود کزه در فصزل تابسزتان میززان بزاکت     

مسبب بیماری استرپتوکوکوزیس بیشزتر از سزایر فصزول    

بود میانییک دمای آ  در فصزل تابسزتان در اسزتخرهای    

درجه سزانتییراد مزی    19تا  71قزل آی استان  یالن بیک 

رسید ایک بیماری در تمام فصزول دیزده شزد هرچنزد در     

زمستان، میزان آن از سایر فصزول کمتزر بزود ولزی نيیزر      

زیس در مازنززدران یزز  بیمززاری صززرفا   اسززترپتوکوکو

  فصلی نبوده و در تمامی فصول سال دیده شد

(  زارش دادند بزاکتری  7931شهرانی و همکاران )

یکتوکوکززوس  ارویززه در ماهیززان قزززل آیی رنیززیک   

کمان در استان چهارمحال و بختیاری بیشزتریک مقاومزت   

%( 6154دارویی نسبت به آنتی بیوتی  انروفلوکساسزیک) 

( 7936)همکزاران   ته انزد  نتیجزه مطالعزات یزاری و    داشز 

نشزززان داد کزززه تمزززام جدایزززه هزززای اسزززترپتوکوک و  

یکتوکوکززوس از مزززارع پرورشززی مززاهی قزززل آی در  

استان ایالم دارای ی  یزا دو ژن مقاومزت بزه سزه آنتزی      

بیوتیزززز  اریترومایسززززیک، استرپتومایسززززیک و اکسززززی 

اسززت  در  % بززوده97% و 91% ، 19تتراسززایکلیک بترتیززب 

( بزر روی  7939تحقیقی که توسزط زنزدی و همکزاران )   

مقاومززززت آنتززززی بیززززوتیکی  ونززززه هززززای مولززززد     

استرپتوکوکوزیس جدا شزده از مزاهی قززل آی رنیزیک     

کمززان در اسززتان کردسززتان نشززان داد اسززترپتوکوکوس  

اینیززایی بیشززتریک مقاومززت را نسززبت بززه لینکومایسززیک ،   

یک و تزری متزوپریم   باسیتراسیک، فلومکزويیک، سزولفادیاز  

داشتند و استرپتوکوکوس آ ایکتیزه بیشزتریک مقاومزت    

را نسبت بزه لینکومایسزیک و باسیتراسزیک داشزتند در ایزک      

تحقیززز  نیزززز، بیشزززتریک میززززان مقاومزززت دارویزززی در  

باکتریهززای عامززل اسززترپتوکوکوزیس نسززبت بززه آنتززی   

بیوتیزز  باسیتراسززیک و لینکومایسززیک بززود و بیشززتریک     

به فلورفنیکل و اکسی تتراسایکلیک بزود    حساسیت نسبت

براساس فرمهای مربو  به پیشینه مصرف آنتی بیوتیکهزا  

در صورت بروز بیماری در مزارع پرورشزی مزاهی قززل    

آی در استان  یالن جمزع آوری  ردیزد بیشزتریک آنتزی     

بیوتیکهززای مصززرفی در مزززارع، آنتززی بیوتیزز  هززای     

ند و  با اینکه میزان خانواده تتراسایکلیک ، فلورفنیکل بود

حساسیت باکتریها در برابر ایک آنتی بیوتی  ها بیشزتر از  

سایر آنتی بیوتی  های مزورد آزمزایش در ایزک تحقیز      

بود با ایک حزال مقاومزت باکتریهزا نسزبت بزه ایزک آنتزی        
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 بیوتی  ها هم مشاهده  ردید  از آنجایی کزه مصزرف  

 ومزواد  هزا  بیوتیز   آنتزی  جملزه  از داروهزا  رویزه  بزی 

 هزا  میکروار انسیم مقاومت در ایجاد بر عالوه شیمیایی

 خزاک  و آ  به خطرناک و سمی مواد ایک نفوذ سبب

 پرورشی آبزیان مزارع زیست مجاور محیط می  ردد و

 و داروهززا تثبیززت آلززوده مززی نمایززد   شززدت بززه را

 آبزیزان،  سزایر  و ماهیزان  بافزت هزای   در موادشزیمیایی 

 مختل  های حساسیت ددلیل ایجا به را انسانی بهداشت

 و کلیزوی  عزوار   و باکتریزایی  های دارويی، مقاومت

)معاونزت برنامزه ریززی و     مخاطره مزی انزدازد   به کبدی

لذا بزا   (7934مدیریت منابع/ دفتر برنامه ریزی و بودجه، 

مدیریت در زمینزه کزاهش اسزترس هزا )کزاهش تزراکم       

دسزتکاری و نقزل و انتقزال(، بهبزود      ،وتغذیه بیش از حد

یفیت آ ، بهینزه سزازی محزیط از جملزه جمزع آوری      ک

ماهیززان بیمززار و مززرده، رعایززت اصززول بهداشززتی،  ززد  

عفززونی کززردن، واکسیناسززیون، کززاهش دمززا بززا سززاختک  

سایبان و افزایش اکسزیژن محلزول در آ  مزی تزوان در     

کاهش بزروز بیمزاری اسزترپتوکوکوزیس تزاثیر بسززایی      

مزت، بایزد از   برای جلو یری از افزایش مقاوو   ذاشت 

در  هززا بیوتیزز  رویززه و خودسززرانه آنتززی  مصززرف بززی

  ورزیدممانعت  صورت بروز بیماری

 

 سپاسگزاری

 دکتر آقای جنا  همکاری مساعدت از بدینوسیله

همکزاران بخزش    محتزرم و  علی اصغر خانی پور ريزیس 

 در بهداشت وبیماری ها پژوهشکده آبززی پزروری کزه   

 کمزال  نمودنزد،  رییزا  را ما پروژه ایک مراحل اجرایی

   دارم را تشکر

 

 منابع

وقززززززوع   7917،،و  کشززززززاورز ،م  اخالقززززززی،  7

اسززترپتوکوکوزیس در مزززارع پززرورش قزززل آیی 

، مجلززه تحقیقززات دامپزشززکی ایززران، اسززتان فززارس

9(1،)713-719  

پززوروالم، ر ، مکرمززی رسززتمی، ع ، سززعیدی، ع ا ،    1

  7913، شززری  پززور، ع ، ورقززی، ا ، پززوروالم ،   

سی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فاسزیوم  برر

روی بعضی از بافت ها و مشخصه های خزونی بهزه   

ماهیان قزل آیی رنییک کمان، مجله علمی شیالت 

  3-71( ،1) 73ایران، 

   بررسی7939ه ،  سلیمی،   ،کریمی، ر ، زندی ،  9

 مولزد  بزاکتری  های  ونه بیوتیکی آنتی مقاومتهای

 آیی قززل  مزاهی  از شزده  جدا استرپتوکوکوزیس

 استان پالنیان سردآبی ماهیان مجتمع  کمان رنییک

  11-7(، 9)7 ،  مجله پاتوبیولوژی  رمسارکردستان

حبیبزی   ش ، ع ،کزاکولکی،  سزعیدی،  ا ، سپهداری،  4

بررسززی میزززان   7931 ع  ف ، باباعلیززان، کوتنززایی،

شززیوع اسززترپتوکوکوزیس در ماهیززان قزززل آیی    

پرورشززی شززرق اسززتان  رنیززیک کمززان در مزززارع  

مجلززه علمززی )حو ززه رودخانززه هززراز(،  مازنززدران

  47-17(،4)11 ،شیالت ایران

، ع ، پیرعلززززی  سززززلطانی، م ، طززززاهری میرقايززززد  1

خیرآبززادی، ا ، شززفیعی، ش ، مهززدیان ، س ، رو    

  مطالعزززه مولکزززولی پزززراکنش  7931الهزززی، ش ، 

بیماریهزززززای مشزززززترک اسزززززترپتوکوکوزیس و  

قزل آیی رنییک کمان  یکتوکوکوزیس در مزارع

استانهای چهارمحزال بختیزاری و کهییلویزه و بزویر     

احمد و تعییک فراوانی نسبی عوامل خطرساز آن ها  

  61-13(، 1)3 ،مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران
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سلطانی، م ، پیرعلی خیرآبادی، ا ، طاهری میرقايزد،    6

 ا ، مهززززدیان، س ، رو  الهززززی، ش ، زر ززززر، ع ،

  مطالعززه عوامززل خطززر شززیوع    7934م ،  زکیززان،

اسززترپتوکوکوزیس و یکتوکوکززوزیس در مزززارع 

قزل آیی رنییک کمان اسزتانهای فزارس ولرسزتان،    

  43-90(،7)77،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

  7939 ، م ريیسززی، ا ، م ، تززاجبخش، شززهرانی،  1

 بززاکتری دارويززی ومقاومززت فراوانززی مطالعززه

 رنییک آیی لقز ماهیان در  ارویه یکتوکوکوس

 فصزلنامه  ، وبختیزاری  چهارمحزال  اسزتان  در کمان

 میکروار انیسم هزا،  شناسی زیست پژوهشی علمی

9(77) 17-11  

، . ، خوشززباور رسززتمی،  .، زاهززدی، آ.قیاسززی، م  1

بررسی اپیدمی استرپتوکوکوزیس در ماهیان   7913

  مولد قزل آیی رنیزیک کمزان دراسزتان مازنزدران    

آبزیان دانشزیاه   وبیماریهایاولیک همایش بهداشت 

  11 اهواز، صفحه شهید چمران

  7937 ، ا ،نامزداری   ،ی ،ناکزار ب  ، ف ،کفیزل زاده   3

جداسازی و شناسایی باکتری های کوکسزی شزکل   

بیماری زا در ماهیزان قززل آیی رنیزیک کمزانی در     

مزارع پرورشی شمال ور  استان فارس با اسزتفاده  

زیسزززت شناسزززی   PCRاز روش هزززای کشزززت و 

  61-11(، 9)4،جانوری

 برنامزه  منابع  دفتزر  مدیریت و ریزی برنامه معاونت  70

  سزالنامه آمزاری سزازمان    7934،  بودجزه  و ریززی 

 ص 99شیالت ایران  

قیاسززی،   ع ا ، ،  سززعیدی، موسززوی، س ،  خززارا،    77

بررسزززززززی بزززززززروز    7911 ، آ م ،  زاهزززززززدی،

وزیس و شناسززایی باکتریهززای مسززبب اسززترپتوکوک

آن در مزارع منتخزب تکثیزر و پزرورش قززل آیی     

مجلزه علزوم زیسزتی      رنییک کمان استان مازنزدران 

-11( ،7)9، واحزد یهیجزان  دانشیاه آزاد اسزالمی  

19  

بررسزی    7936 ف ، راحمد،پو م ، نعمتی، یاری،آ ،  71

فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بزه آنتزی بیوتیز  هزای     

لطی  در کوکسی های  رم مثبت جدا شده وسیع ا

رنییک کمزان در اسزتان ایزالم،    از ماهیان قزل آیی 
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