
 9314 زمستان، 4، شماره هفتمسال                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

371 
 

 

 

 
 

 مولد انتروتوکسین از  آئروموناس هیدروفیالجداسازی و شناسایی باکتری 

 (Cyprinus carpio)ماهی کپورمعمولی 

 
 

 

 صهندو   ، ارومیهه آزاد اسالمی واحد ، دانشگاه پایه علوم دانشكدة ،شناسیزیست گروه :زادهمسعود حسین 

 161پستی: 

 دانشگاه  ،پژوهشكده مطالعات دریاچه ارومیهگروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان، : *چیکمهوامیر ت

 961، صندو  پستی: ارومیه

 

 9313 اسفندتاریخ پذیرش:            9313 آذرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

های شوند. در بین بیماریاقتصادی در صنعت پرورش آبزیان محسوب میهای عفونی یکی از عوامل مهم خسارات بیماری 

طور ثانویه سبب طور اولیه سبب عفونت زخم و بهزای مهم بوده که بهیکی از عوامل بیماری آئروموناس هیدروفیالعفونی آبزیان باکتری 

گردد. در این بررسی تعداد شش سویه پرورشی آبزیان میدنبال تغییر دما، دستکاری و پائین بودن کیفیت آب بروز مشکالت عفونی به

غربی جداسازی و براساس خواص فیزیولوژیک از ماهی کپورمعمولی بیمار از ده مزرعه پرورشی آذربایجان آئروموناس هیدروفیالباکتری 

دست آمده نشان داد ایسه شدند. نتایج بهبیوتیکی و وجود ژن مولد انتروتوکسین با سویه استاندارد مقو بیوشیمیایی، الگوی مقاومت آنتی

گونه تفاوت فنوتیپی و ژنتیکی بین این شش سویه با یکدیگر و با سویه استاندارد وجود ندارد. نتایج آزمون آنتی بیوگرام نشان داد که هیچ

ترتیب نسبت به مقاومت بهترین ترین و کمبیوتیکی با یکدیگر متفاوت بوده و بیشکه این شش سویه از نظر الگوی مقاومت آنتی

 هیدروفیال آئروموناسهای توان نتیجه گرفت که سویهدست آمده میانروفلوکساسین و سولفامتوکسازول وجود دارد. براساس اطالعات به

 باشد.یج میهای رابیوتیکغربی دارای ژن مولد انتروتوکسین و مقاومت در برابر برخی از آنتیجدا شده از ماهی کپورمعمولی آذربایجان
     
 

 ، ژن مولد انتروتوکسین، کپور معمولیآئروموناس هیدروفیال کلمات کلیدی:

 

 

 

  atokmachi@gmail.com  :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
های شیالتی یکی از محصوالت مهم غذایی فراورده ایران در       

های شیالتی به سادگی و به روند. فراوردهشمار میبرای انسان به

زا آلوده شوند. توانند به انواع مختلفی از عوامل بیماریراحتی می

در اکوسیستم آبی  آئروموناس هیدروفیالتوزیع و فراوانی باکتری 

خوبی اثبات شده و مشخص شده است این باکتری بخشی از به

تواند به هنگام ایجاد تنش باشد که میفلور روده آبزیان می

 (. 9002و همکاران،  Yogananthزا گردد )بیماری

طلب، جایی، فرصتیک باکتری همه آئروموناس هیدروفیال       

هوازی اختیاری، بی متحرک، عمده طوربه شکل، ایمیله منفی، گرم

و همکاران،  Yousrاکسیداز مثبت و تخمیر کننده گلوکز است )

 و خون عفونت ها،زخم آلودگی سبب باکتری این (.9002

و  Ormenگردد )گاستروانتریت با منشاء آب و غذا در انسان می

ها در حدت و توکسین عوامل از انواعی چنینهم (.9002 همکاران،

 است که برخی داده نشان مطالعات اند.شده شناسایی هاباکتری این

 گاستروانتریت  سبب هاروده مخاطی الیه به هجوم با هاسویه از

 باعث ها از طریق تولید آئرولیزینکه سایر سویهشوند درحالیمی

(. Lu ،9002و  Chuگردند )در انسان می عارضه این آمدن وجودهب

از طریق تولید سموم  آئروموناسهای جنس باکتری طورکلیبه

همولیزین )آئرولیزین(، لیپاز و پروتئاز  انتروتوکسین، نظیر خارجی

 (.9002و همکاران،  Yogananthگردند )سبب بروز بیماری می

 آئروموناس باکتری امروزه که دهدمی نشان هابررسی       

توان از ماهیان مختلفی جدا کرد، برای مثال را می هیدروفیال

Noor Al Deen ( توانستند 9002و همکاران )نمونه  20ز 0

( تعداد Oreochromis niloticusماهی پرورشی تیالپیای نیل )

جدا نمایند.  کفرالشیخ منطقه را در هیدروفیال آئروموناسسویه  00

میزان شیوع سپتی سمی ناشی از این باکتری را این محققان 

ترین عالئم بالینی را که توصیف درصد ارزیابی کرده و عمده 92

گی کردند شامل از دست رفتن هوشیاری، آب آوردگی شکم، تیر

چنین های پوستی بود. همگی چشم و زخمپوست، بیرون زد

Jayavignesh ( توانستند این باکتری را9000و همکاران )  از

های بررسی سمی جدا نمایند،بالینی سپتی عالئم ماهی دارایگربه

تعیین حساسیت میکروبی سویه جدا شده توسط این محققان، 

آئروموناس دهنده وجود مقاومت دارویی چند گانه در نشان
ترین مقاومت دارویی مربوط به که بیشطوری ،بود هیدروفیال

کلیندامایسین، اریترومایسین، سیلین، های آموکسیبیوتیکآنتی

و همکاران  Ahmad استرپتومایسین بود. تتراسایکلین واکسی

 آئروموناس هیدروفیالباکتری  گیریهمه یک در توانستند (9002)

خوار کپور علف شامل شیرینآب کپورماهیان تعدادی از را

(Ctenopharyngodon  idella( کپور کاتال ،)Catla catla کپور ،)

( جدا Cirrhinus  mriqala( و مریگال )Labeo  rohita)روهو 

( نیز توانستند 9000و همکاران ) Cuma دیگری مطالعه در نمایند.

 را از ماهی کپور آئروموناس هیدروفیالباکتری  سمیسپتی یک در

توانستند  پژوهشگران این نمایند. جدا (Cyprinus carpio) معمولی

آئرولیزین و همولیزین را در سویه عامل حدت  هایوجود ژن

 مراز مشخص نمایند.پلی ایزنجیره واکنش کمکبه شده جداسازی

آلوده شدن ماهی کپورمعمولی به این باکتری عالوه بر ایجاد 

تواند سبب بروز پروری میخسارات اقتصادی در صنعت آبزی

جایی بودن مشکالت بهداشتی در جامعه گردد. با توجه به همه

و نیز توانایی آن در سازگاری با آئروموناس هیدروفیال ی باکتر

هایی که از موارد رسد باید بین سویهنظر میشرایط نامساعد به

شوند تفاوت فنوتیپی، ژنتیکی و الگوی مقاومت بالینی جدا می

(. در 9002و همکاران،  Yousrبیوتیکی وجود داشته باشد )آنتی

های بیماری تشخیصی هایکیت طراحی یا واکسن تولید ادامه برای

های ای از سویهبا منشاء آب و غذا الزم است اطالعات پایه

 موجود در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد.

های هدف اصلی این بررسی عبارت بود از شناسایی سویه       

ماهی کپورمعمولی که توانایی تولید سم انتروتوکسین  از شده جدا

در این مطالعه خواص فیزیکی، بیوشیمیایی و  چنینرا دارند. هم

ها با یکدیگر و با سویه بیوتیکی تمامی جدایهالگوی مقاومت آنتی

 استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.
 

 هاشمواد و رو
از  آئروموناس هیدروفیالجداسازی و شناسایی تهیه        

 تعداد 0229در خرداد تا شهریور ماه سال ماهی کپورمعمولی: 

آوری غربی جمعنمونه ماهی از ده مزرعه پرورشی آذربایجان 20

و در کنار یخ و در اسرع وقت به آزمایشگاه میکروب شناسی 

آبزیان، دانشگاه ارومیه منتقل شدند. بالفاصله  و آرتمیا پژوهشکده

درجه شستشو شده و کبد، طحال  20سطح بدن ماهیان با اتانل 

از محوطه شکمی جداسازی و  ها در شرایط استریلآن و کلیه

دو مرتبه با سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شدند. سپس 

ها هموژن شده و بخش کمک دستگاه هموژنیزاتور بافتی اندامبه

)آگار مغز و قلب( کشت و در  BHIAهمگن شده بر روی محیط 

خانه گذاری شدند. پس از دو گراد گرمدرجه سانتی 92دمای 

 BHIAبر روی محیط کشت  رشد یافته مجدداًهای روز پرگنه

های اکسیداز مثبت، متحرک و پاساژ داده شدند. سپس باکتری
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انتخاب و مورد شناسایی  آئروموناسعنوان تخمیرکننده گلوکز به

 تر قرار گرفتند. دقیق

های بیوشیمیایی و ها براساس تستشناسایی جدایه       

های جدا شناسایی باکتریدر این بررسی برای فیزیولوژیکی: 

گاز اندول، ذوب ژالتین،  آز، تولید، اورهS2Hهای تولید شده تست

احیای سیترات، رشد بر روی محیط مک کانکی، تحرک، احیای 

هایی نظیر گلوکز، مانیتول، نیترات و تخمیر کربوهیدرات

اینوزیتول، سوربیتول، رامنوز، سوکرز، ملیبیوز و آرابینوز استفاده 

 (.9002و همکاران،  Yousrشد )

و  PCRها به کمک تائید جنس و گونه جدایه       

در این تحقیق از واکنش شناسایی ژن مولد انتروتوکسین: 

 16s rRNAمراز  براساس آغازگرهای ژن هدف ای پلیزنجیره

چنین با این تکنیک وجود هم شد. استفاده هاجدایه شناسایی برای

و همکاران  Balsalobreساس روش ژن مولد انتروتوکسین برا

های تائید شده مورد بررسی قرار گرفتند. الزم ( در جدایه9002)

 16sهای به توضیح است که پرایمرهای رفت و برگشت برای ژن

rRNA  اشاره شده است.  0و انتروتوکسین در جدول 
 

 و انتروتوکسین S rRNA 16های : توالی پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه برای تکثیر ژن1جدول 

 منبع طول )جفت باز( توالی آغازگر نام پرایمر

 انتروتوکسین
 ’CGCCAACGGCGATCTCATT -3-’5 رفت

0200 
از  AF419157کد دسترسی 

 ’TTTCACCGCAGCGGGTTTG- 3- ’5 برگشت بانک ژنی

16 S rRNA 
 ’AGAGTT TGA TCC TGG CTC AG-3-’5 رفت

0900 Sakar ( 9002و همکاران) 5 برگشت’-GGTTAC CTT GTT ACG ACT T- 3’ 
     

ساعته هر سویه  92طور خالصه، ابتدا کلنی خالص و به       

میکرولیتر آب مقطر افزوده شده و به  000طور جداگانه به به

 g 0000ها با دور جوشانده شدند. سپس تمامی لوله 00مدت 

دقیقه سانتریفیوژ شدند تا اجزاء سلولی رسوب  00مدت به

ژنومی بود به  DNAد، سپس محلول رویی که حاوی کنن

 92به حجم  PCRمخلوط واکنش  میکروتیوب تازه منتقل شد.

میکرولیتر  2/9موالر کلرید منیزیم، میلی 2/9میکرولیتر شامل 

نانومول از  00ها،  dNTPنانومول از  00برابر واکنش،  00بافر 

 DNAنانوگرم  90مراز )فرمنتاز( و واحد پلی 2/9هر پرایمر، 

کمک ترمال سایکلر )اپندرف، آلمان( شامل به PCRمکمل بود. 

 2مدت درجه به 22گرمایش اولیه  های زیر انجام گرفت:سیکل

مدت دو دقیقه، درجه به 22دوره شامل  22دنبال آن دقیقه به

دقیقه در  0مدت درجه به 29دقیقه و  0مدت درجه به 22

کمک به PCRمحصوالت  دقیقه 2مدت درجه به 29خاتمه 

مورد  TBEدرصدی آگارز در بافر  2/0و  2/0الکتروفورز ژل 

 DNAکمک رنگ سیف بررسی قرار گرفتند. ژل الکتروفورز به

 )رد سیف، ژن راد( و نور فرابنفش مشاهده گردید.

در این بررسی برای تعیین تعیین حساسیت میکروبی:        

ها از روش انتشار دیسک استفاده شد میکروبی جدایهحساسیت 

(Bauer  ،برای این منظور ابتدا از کشت تازه 0211و هکاران .)

صورت کشت چمنی بر همراه سویه استاندارد بهها بههمه جدایه

روی محیط کشت مولر آگار )مرک، آلمان( کشت داده شدند. 

 اسین،انروفلوکس شامل بیوتیکیآنتی هایدیسک چنینهم

تتراسیکلین، استرپتومایسین، فلورفنیکول، جنتامایسین، اکسی

سیپروفلوکساسین، اریترومایسین، تریمتوپریم و سلفامتوکسازول 

از شرکت پادتن طب )ایران( تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند. 

در نهایت تفسیر حساسیت، مقاومت و منطقه مهار رشد همه 

 CSLI (Clinical and استاندارد روش براساس هاسویه

Laboratory Standards Institute) ( قضاوت شدCLSI ،9002.) 
 

 نتایج

های جدا شناسی نشان داد که باکتریهای باکتریبررسی       

ای شکل بوده و نتایج مربوط به صورت گرم منفی و میلهشده به

 اشاره شده است.  9ها در جدول های بیوشیمیایی آنتست
 

 جدا شده از ماهی کپور معمولی آئروموناس هیدروفیالهای بیوشیمیایی تائید : نتایج آزمون2جدول 

رنگ آمیزی 
 گرم

 کاتاالز اکسیداز حرکت مورفولوژی
اکسیداسیون 

 و تخمیر
احیاء 
 نیترات

تولید گاز 
 اندول

تولید دی 
 سولفیدهیدروژن

ذوب 
 ژالتین

تخمیر 
 گلوکز

 مثبت مثبت منفی منفی مثبت تخمیر مثبت مثبت مثبت ایمیله گرم منفی
           

 16sها براساس تقویت ژن های مربوط به تائید گونهیافته       

rRNA مراز پس از انجام ای پلیدر واکنش زنجیره

نشان داده شده  0درصد آگارز در شکل  2/0الکتروفورز در ژل 

 است. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balsalobre%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19590136
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طور مثبتی ها بهشود تمامی جدایهمی مشاهده طورکههمان       

چنین نتایج اند. همتشخیص داده شدهآئروموناس هیدروفیال 

مربوط به بررسی وجود ژن انتروتوکسین در هر شش جدایه 

وجود داشته و محصول  هانشان داد که این ژن در همه آن

جفت باز  0200مراز آن باندی با اندازه ای پلیواکنش زنجیره

 (.9باشد )شکل می
   

 

 

 
آئروموناس باکتری  16s rRNA: تصویر الکتروفورز ژن 1شکل 

: مارکر مولکولی به M. درصد آگارز 5/1با استفاده از ژل  هیدروفیال

جدا شده از ماهی  آئروموناس هیدروفیالسویه  2تا  0وزن یک کیلو جفت باز، 

 آئروموناس هیدروفیال: سویه استاندارد 2کپور معمولی و 

آئروموناس : تصویر الکتروفورز ژن انتروتوکسین باکتری 2شکل  

به  : مارکر مولکولیM. درصد آگارز 8/1با استفاده از ژل  هیدروفیال

جدا شده از  آئروموناس هیدروفیالهای سویه 2تا  0وزن یک کیلو جفت باز، 

 ماهی کپور معمولی دارای ژن انتروتوکسین
   

نتایج مربوط به بررسی تعین حساسیت میکروبی نیز در        

نتیجه توان ها میآورده شده است. براساس این یافته 2جدول 

بیوتیکی گرفت که تفاوت مشخصی از نظر الگوی مقاومت آنتی

بین این شش سویه وجود دارد. بررسی تعیین حسایت میکروبی 

مقاومت در برابر انروفلوکساسین ترین میزان ثابت کرد که بیش

  ترین آن نسبت به سولفامتوکسازول وجود دارد.و کم
 
 

سیت میکروبی : نتایج مربوط به بررسی تعین حسا3جدول 

 آئروموناس هیدروفیالهای جدا شده سویه

 حساسیت )درصد( بیوتیکآنتی

 99/22 انروفلوکساسین

 09/22 فلورفنیکول

 01/22 استرپتومایسین

 00/22 سیپروفلوکساسین

 90/22 جنتامایسین

 22/22 اکسی تتراسیکلین

 20/22 اریترومایسین

 09/92 تریمتوپریم

 22/90 سولفامتوکسازول

       

 بحث 

های شور بوده آب ساکن معمول طوربه هیدروفیال آئروموناس       

زی و تواند سبب ایجاد بیماری در موجودات آبزی، خشکو می

زا در حتی انسان گردد. این باکتری یکی از عوامل مهم بیماری

تواند رود و میشمار میهای پرورشی ماهیان گرم آبی بهسیستم

های گرم سمی خونریزی دهنده مشابه سایر باکتریسپتیسبب 

منفی شود. در مطالعه حاضر نیز عالئم خونریزی در اطراف پوزه، 

ای و سوراخ دفعی ماهیان کپور مشاهده گردید. های سینهباله

های کالبد گشایی وجود خونریزی در محوطه شکمی، کم بررسی

های انجام شده رنگ شدن کبد و تورم آن را ثابت کرد. بررسی

تواند زا میدهد که مواجه شدن آبزیان با شرایط تنشنشان می

در این حالت  که مستعدساز، آئروموناس هیدروفیالبرابر  در را هاآن

شود. مطالعات های جلدی توام با مرگ و میر مشاهده میزخم

چنین دهد تغییرات اسیدیته، دما و کیفیت آب، همنشان می

 را تواند شرایطو میزان اکسیژن محلول آب می تراکم، دستکاری

 .(9000، همکارانو  Casiano) نمایند بیماری مستعد شیوع برای

های مطمئن و قابل اعتماد جهت تائید جنس یکی از روش       

باشد. در بررسی مراز میای پلیها واکنش زنجیرهو گونه باکتری

های جدا شده از ماهی حاضر نیز پس از شناسایی اولیه سویه
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های برای تائید جنس و گونه جدایه PCRکپورمعمولی از روش 

استفاده شد. در این راستا با تقویت ژن  آئروموناس هیدروفیال

16s rRNA های جدا شده مراز سویهای پلیدر واکنش زنجیره

که شناسایی شدند چون این ژن به شدت محافظت شده طوری

طور مشابه نیز افتد. بهاتفاق نمی در طول زمان جهش در آن

Sarkar ( از ژن 9009و همکاران )16s rRNA  برای تائید جنس

دست آمده هاستفاده کردند، نتایج ب آئروموناس هیدروفیالو گونه 

دست آمده در این ههای باز تحقیقات این محققان موافق یافته

ژن در مراز این بررسی بود. در واقع الکتروفورز محصوالت پلی

 جفت باز تولید کرد. 0900درصد باندی به اندازه  2/0ژل آگارز 

آئروموناس در بررسی حاضر  تعداد شش جدایه از باکتری        
مزرعه پرورشی ماهی کپورمعمولی جدا شد.  00از  هیدروفیال

های رایج بیوتیکهای جدا شده نسبت به تعدادی از آنتیسویه

سولفاکتوکسازول  و تریمتوپریم اریترومایسین، کهطوری بوده مقاوم

ها مشاده هایی بوده که مقاومت در مورد آنبیوتیکاز جمله آنتی

( وجود مقاومت 9002) Najiahو  Laithطور مشابه شد. به

ماهی دا شده از گربهج آئروموناس هیدروفیالدارویی را در 

(Clarias gariepinusرا ثابت کردند. نتایج بررسی ا ) ین دو

سیلین و کلستین داروهایی هستند که محقق نشان داد که آمپی

چنین ها در سویه جدا شده وجود دارد. هممقاومت در مورد آن

نتایج هر دو بررسی نشان داد که انروفلوکساسین دارویی است 

تر ها کمبیوتیککه مقاومت در برابر آن در مقایسه با سایر آنتی

( رابطه 9009و همکاران ) Shaبررسی انجام شده توسط  است.

دارای ژن انتروتوکسین در  آئروموناس هیدروفیالاسهال ناشی از 

چنین این پژوهشگران توانستند ثابت انسان را ثابت کرد. هم

های مولد این ژن عامل اصلی اسهال خونی در کنند که سویه

و همکاران  Asaoشوند. مطالعاتی که توسط انسان محسوب می

دهد انتروتوکسین سیتوتوکسیک ( انجام شد نشان می0222)

عامل اصلی اسهال خونی بوده و در تحقیقات جدیدتر چندین 

مشخص نمود که  آئروموناس هیدروفیالنوع از این سم در 

شوند. از جمله این ای بیان میهای جداگانههرکدام توسط ژن

مود که در بین این سه نوع، اشاره ن astو  act ،altها باید به ژن

 باشد.تر از بقیه میمهم actژن 

مشابه همولیزین  آئروموناس هیدروفیالهای انتروتوکسین       

های پوششی روده انسان و سایر سبب ایجاد منفافذی در سلول

ها سبب فعال شوند. عالوه بر این انتروتوکسینموجودات می

 در ایکوزانوئیدی آبشار و التهابی پیش هایسیتوکین شدن

شوند، نتیجه های پوششی دیواره روده میماکروفاژها و سلول

این اتفاق آسیب سلولی و افزایش تراوش سلولی 

(. در بررسی حاضر 9000و همکاران،  Chopraخواهد بود )

 actپرایمرهای رفت و برگشت طراحی شده، اختصاص به ژن 

ر در هر شش جدایه دهد که ژن مورد نظداشته و این نشان می

طورکه ذکر شد با توجه وجود دارد. همان آئروموناس هیدروفیال

در ایجاد  actبه نقشی که انتروتوکسین بیان شده توسط ژن 

تواند زنگ خطری برای سالمت و اسهال انسان خونی دارد، می

 بهداشت جامعه محسوب شود. 

       Yousr ( اظهار داشتند که 9002و همکاران ) جستجوی

عنوان عوامل حدت یکی های سلول کش و همولیزین بهتوکسین

 آئروموناس هیدروفیالو شناسایی  تشخیص هایروش مفیدترین از

شوند. مطالعات بسیاری ثابت کردند که این باکتری محسوب می

های بالینی مختلف بوده که از التهاب معده و روده دارای چهره

های در همه موارد نیز سویه شود،می شامل را زخم عفونت تا گرفته

هایی دارای انتروتوکسین بودند. در مطالعه حاضر نیز سویه درگیر

که از کپورمعمولی جدا شدند دارای ژن انتروتوکسین بودند. 

درصد  2/0نتایج الکتروفورز محصوالت این ژن بر روی ژل آگارز 

با  جفت باز بود که 0200دهنده وجود باندی به اندازه نشان

 ( 9002و همکاران ) Yousrدست آمده توسط های بهیافته

با توجه به نقش مهمی که آبزیان در سبد غذایی  خوانی دارد.هم

آئروموناس انسان دارند، بدون شک ایجاد اسهال خونی ناشی از 
باشد. بر این اساس افرادی که در دور از انتظار نمی هیدروفیال

های گرم ماهیانی که در سیستمخصوص تماس آبزیان هستند به

 پرورش ،کپورمعمولی ماهی نظیر شوندمی داده پرورش آبی

دهندگان، دامپزشکان و در نهایت مصرف کنندگان در معرض 

خطر ابتال به اسهال خونی ناشی از این باکتری قرار دارند. در 

این راستا رسالت اصلی این پژوهش ارتقاء سطح آگاهی 

تر با خطرات و هداشتی بوده تا هرچه بیششهروندان و متولیان ب

 زا آشنا شوند.عواقب این عامل بیماری

های چشمگیری در جهت کاهش بنابراین الزم است تالش       

میزان آلودگی با این باکتری به عمل آید. در این زمینه توصیه 

تری بر تولید و عرضه ماهیان به شود نظارت بهداشتی دقیقمی

های استفاده از روش گیرد. امروزه صورت گرم آبی ماهیان خصوص

نوین در پرورش آبزیان در بسیاری از نقاط دنیا مرسوم شده که 

همگی در راستای افزایش تولید و بهبود سطح سالمتی آبزیان 

ها توان به استفاده از پروبیوتیکها میهستند، از جمله این روش

ها موجوداتی وتیکها اشاره کرد. در واقع پروبیو پریبیوتیک

ها که از طریق های آنها یا فراوردهها و قارچباکتری هستند نظیر

ایجاد تعادل در محیط روده اثرات مفیدی بر سالمتی مصرف 

ها نیز به نوبه خود ترکیباتی هستند از کننده دارند. پریبیوتیک
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ها که تاثیر مشابهی بر سالمتی دارند. از دسته کربوهیدرات

تواند به محدود نمودن جمعیت وین دیگری که میهای نروش

باکتری در آب کمک نماید باکتریوفاژها هستند. خوشبختانه در 

حال حاضر مطالعات بسیاری پیرامون استفاده درمانی و 

زای باکتریایی پیشگیرانه از باکتریوفاژها برای عوامل بیماری

یری ها عالوه بر کمک در جهت پیشگوجود دارد. همه این روش

توانند به نوبه خود مصرف داروهای ضد میکروبی را و درمان می

های دهد سویهنشان می 2طورکه جدول کاهش دهند. همان

درجات متفاوتی از مقاومت را  آئروموناس هیدروفیالجدا شده 

تواند دهند. این میهای رایج را نشان میبیوتیکنسبت به آنتی

دهندگان ها توسط پرورشکبیوتیناشی از مصرف بی رویه آنتی

تعیین حساسیت میکروبی باشد.  هایآزمایشو عدم انجام 

رغم ایجاد ها علیبیوتیکمصرف طوالنی مدت و بی رویه آنتی

های دارویی ماندهمشکالت بهداشتی و زیست محیطی نظیر باقی

 های نوظهور مقاوم به آنتیوجود آمدن سویهتواند در بهمی

 ها موثر باشد.بیوتیک در باکتری

گیری دست آمده از این تحقیق نتیجههای بهبراساس یافته       

عامل ایجاد سپتی آئروموناس هیدروفیال شود که باکتری می

ها دارای ژن جدایه این و بوده کپور ماهیان در سمی کشنده

توان گفت در صورت ورود چنین میباشند. همانتروتوکسین می

غذایی انسان از طریق ماهیان آلوده خطر ابتال باکتری با زنجیره 

انسان به اسهال خونی ناشی از این باکتری وجود دارد. از طرف 

ها بیوتیکآنتی ضوابط گرفت که مصرف بدون توان نتیجهمی دیگر

های مقاوم در وجود آمدن سویهدر آبزیان پرورشی سبب به

 شده است.  آئروموناس هیدروفیال
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