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چکیده
بیماریهای باکتریایی چالش بزرگ پیشروی توسعه صنعت آبزیپروری هستند و به عنوان یک هشدار برای پرورشدهندگان محسوب
میشوند .بیماری ویبریوز ناشی از باکتریهای جنس ویبریو بهویژه  Vibrio alginolyticusدر مناطق گرم و معتدله است که هر ساله
خسارت سنگینی به اقتصاد تولید ماهیان دریایی وارد میکنند .هدف از تحقیق حاضر ،جداسازی و شناسایی این باکتری از ماهیان دریایی
پرورشی دارای عالئم سپتی سمی باکتریایی در مزارع استانهای جنوبی کشور بود .در مجموع ،تعداد  130قطعه ماهی نمونهبرداری و جداسازی
نمونههای باکتریایی به روش معمول انجام شد .جدایه ها از نظر ویژگیهای بیوشیمیایی و مولکولی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژنهای
 16 S rRNAو  Collagenaseبهترتیب جهت شناسایی جنس  Vibrioو گونه  V. alginolyticusبه روش واکنش زنجیره پلیمراز مورد
بررسی قرار گرفتند .بررسی مولکولی نشان داد ،تعداد  109جدایه از  119جدایه مظنون به جنس ویبریو ،به عنوان جنس ویبریو تأیید شدند.
همچنین از این تعداد 48 ،جدایه متعلق به گونه  V. alginolyticusبود .نتیجهگیری میشود که علت بیش  44درصد از موارد ویبریوز ،ناشی
از آلودگی با  V. alginolyticusاست .همچنین از تعداد  250قطعه بچه ماهی باس دریایی جهت آزمایشات تعیین  LD50استفاده گردید و
کمترین  LD50محاسبه شده برای جدایهها ویبریو آلجینولیتیکوس ،معادل  1/83 × 108 fish/CFUمحاسبه گردید .نتایج نشاندهنده نقش
قابل مالحظه ویبریوز و درصد باالی حضور گونه  V. alginolyticusدر سپتیسمی باکتریایی در ماهیان مورد بررسی بود.
لغات کلیدی :ماهیان دریایی پرورشی ،ویبریوز ،Vibrio alginolyticus ،واکنش زنجیرهای پلیمرازLD50 ،

*نویسنده مسئول
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مقدمه
میزان تولید جهانی آبزیان در سال  2018به  179میلیون
تن به ارزش  401میلیارد دالر رسید که در این میان
آبزیپروری در دریا و آبهای ساحلی با تولید  30/8میلیون
تن آبزی به ارزش  106/5میلیارد دالر نسبت به سایر
بخشهای آبزی پروری رشد سریعی داشته است .در حال
حاضر ،آبزیپروری دریایی تقریبا یک سوم کل تولیدات
آبزیپروری را در دنیا شامل میشود و با توجه به ثابت ماندن
میزان صید جهانی آبزیان ،این صنعت توجه زیادی در تأمین
پروتئین باکیفیت را بهخود جلب نموده است ( FAO,
 .)2020گزارشهای فراوان ،از بروز بیماریها بهخصوص
بیماریهای باکتریایی و تلفات ناشی از آنها و در نتیجه،
خسارت اقتصادی در آبزیپروری ماهیان دریایی ،نشان
میدهد که بیماریها به عنوان چالش بزرگ پیشروی این
توسعه خواهند بود (.)Woo and Gregory, 2014
ویبریوها ،بیشتر سپتیسمی باکتریایی را در ماهیان دریایی
ایجاد میکنند .این باکتریها فرصتطلب هسند و در شرایط
استرسزا ،بیماریزا میشوند .براساس سوابق موجود بیش
از  50گونه ماهی دریایی ،به عفونت ناشی از گونههای
مختلف ویبریو حساس میباشند
( .)Buller, 2014; Woo and Gregory, 2014بیماری
ایجاد شده بهوسیله این باکتریها "ویبریوز" نامیده میشود
که باعث تلفات و ضرر اقتصادی زیادی در سیستم
آبزیپروری دریایی میشود ( .)Chin et al., 2020جنس
ویبریو شامل باکتریهای گرم منفی ،میلهای خمیده یا
مستقیم (حدود  0/5-2میکرومتر) ،غیرهاگزا ،بدون
کپسول ،بدون اسپور و اکسیداز مثبتی هستند که قادر به
رشد در محیط کشت تیوسولفات سیترات نمک صفراوی
سوکروز آگار ،اکسیداسیون و تخمیر قندها میباشند
( .)Actis et al., 2011; Buller, 2014هشت گونه مهم
از جنس ویبریو و در خانواده ویبریبوناسه ،به عنوان عامل
بیماری و تاثیرگذار بر صنعت پرورش ماهی دریایی در آبهای
معتدل و گرم معرفی شدهاند که یکی از این گونههاV. ،
 alginolyticusاست ( ;Austin and Austin, 2014
Haenen et al.,2014; Bellos et al., 2015; Liu et

 .)al., 2018در گزارشهای مختلف V. alginolyticus ،را
عامل ویبریوز در ماهیان پرورشی مناطق معتدله معرفی
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کردهاند (.)Austin and Austin, 2014
 ، alginolyticusقبال به عنوان بیوتایپ  2از باکتری V.
 parahaemolyticusشناخته میشد (.)Chart, 2012
موارد بیماری ویبریوز ناشی از باکتری V. alginolyticus
در ماهیان دریایی ،اولین بار در کشورهای مدیترانهای در
ماهی سیم دریایی و باس دریایی آسیایی گزارش شد
( .)Korun and Karaca, 2013بعدها موارد ویبریوز و
تلفات ناشی از  V. alginolyticusاز کشورهای آسیایی
نیزگزارش گردید (.)Rameshkumar et al., 2017
مرگومیر قابل توجه ناشی از  V. alginolyticusدر
ماهیهای مختلف به دنبال گاستروانتریت و آسیت در
سراسر جهان گزارش شده است ( Saad and Atallah,
 .)2014; Krupesha-Sharmaet et al., 2017محصوالت
خارج سلولی باکتری  V. alginolyticusجداشده از ماهیان
بیمار که عمدتا متشکل از پروتئازها (فسفولیپازها) هستند،
میتواند نقش مهمی در مکانیسم حدت این بیماری در
موجودات بازی کند (V. .)Abdallah et al., 2009
 alginolyticusدارای تاژکهای قطبی و جانبی و
آنزیمهای دارای فعالیت پروتئولیتیک میباشد که از
فاکتورهای مهم حدت محسوب میشوند ( Gu et al.,
 Abdallah .)2016; Chen et al., 2017و همکاران
( )2009نشان دادند که این باکتری به عنوان یک باکتری
حاد در ماهی باس دریایی مطرح است .تشخیص قطعی
بیماری با شناسایی باکتری از اندامهای هدف به همراه ثبت
عالئم بالینی و با روشهای فنوتیپی و مولکولی میباشد
( .)Mohamad et al., 2019شناسایی سنتی ویبریو با
استفاده از خصوصیات فنوتیپی ،دارای محدودیتهای
مختلفی (گاهی مواقع گونههای مشابه نتایج فنوتیپی
متمایزی نشان میدهند) میباشد ( Amaral et al.,
 .)2014بسیاری از محققان استفاده از روشهای تشخیصی
زیستی ملکولی بر مبنای  DNAبهویژه  PCRرا برای
شناسایی دقیق و سریع گونههای مختلف از جنس ویبریو،
مورد بررسی و توسعه قرار دادهاند ( Ransangan and
 .)Mustafa, 2009چون تشخیص یک عامل بیماریزا
نیازمند روشهای سریع و دقیق جداسازی است ،اینچنین
روشهایی در کنترل میکروارگانیسمهای بیماریزای بالقوه
کمک شایانی میکند ( .)Defoirdt, 2014ازآنجاییکه
تاکنون ردیابی  V. alginolyticusاز ماهیان دریایی
V.
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پرورشی در نوار ساحلی جنوب کشور به عنوان یکی از علل
تلفات در ماهیان دریایی انجام نشده است ،مطالعه حاضر با
هدف جداسازی و شناسایی جدایههای V. alginolyticus
از ماهیان دریایی پرورشی دارای عالئم ویبریوز و با استفاده
از پرایمر اختصاصی و روش مولکولی صورت گرفت.
مواد و روش کار
طی سالهای  1397-99از ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی
بندر امام خمینی ،مزارع پرورشی ،مراکز تکثیر و قفسهای
پرورشی ماهیان دریایی در استانهای خوزستان ،هرمزگان و
بوشهر (طول نوار ساحلی جنوب کشور) مظنون به
سپتیسمی باکتریایی اعم از آسیت ،تیرگی پوست ،زخمهای
جلدی ،خوردگی باله ،نمونهبرداری صورت گرفت .در مجموع،
 130قطعه ماهی پرورشی شانک ،صبیتی ،هامور و سیباس
مورد بررسی قرار گرفتند .نمونهها با رعایت شرایط استاندارد
و با استفاده از کیسههای حمل ماهی به صورت زنده و با
تعبیه اکسیژن کافی به آزمایشگاه منتقل شده و پس از
آسانکشی ،زیستسنجی انجام شده و عالئم بالینی آنها ثبت
گردید .کشت باکتریایی از کلیه ،کبد ،مغز و طحال آنها طبق
روشهای استاندارد  )2014( Bullerانجام گرفت.
جداسازی و خالصسازی
جداسازی طبق روشهای استاندارد  )2014( Bullerانجام
گرفت .نمونهها روی پلیتهای حاوی محیط مغذی ()TSA
حاوی نمک ،تلقیح و سپس در دمای  30درجه سانتیگراد

به مدت  24ساعت گرمخانهگذاری شدند .بعد از طی زمان
گرمخانهگذاری کلونیهای مشکوک به جنس ویبریو
(کلونیهای عسلی رنگ و نیمه شفاف با قطر حدود 1-2
میلیمتر) انتخاب و در محیط  TCBSبه روش کشت چهار
منطقهای مجددا کشت و خالصسازی گردیدند .پس از
اطمینان از خالص بودن جدایهها ،جهت شناسایی اولیه،
اقدام به تهیه گسترش و رنگآمیزی گرم گردید .برای
تشخیص جنس ویبریو ،باکتریهای گرممنفی خالصسازی
شده در محیط کشت اختصاصی  TCBSتلقیح شدند و
باکتریهای گرم منفی رشد یافته در محیط کشت TCBS
و اکسیداز و کاتاالز مثبت ،به عنوان جدایههای مظنون به
ویبریو در نظر گرفته شدند.
شناسایی مولکولی جدایهها
برای جداسازی و استخراج  DNAباکتریها ،از روش
جوشاندن استفاده شد ( .)Tarr et al., 2007به منظور
تکثیر قطعه مورد نظر از ژن  16s rRNAو کالژناز در
تشخیص جنس ویبریو و گونهی ،V. alginolyticus
واکنش زنجیرهای پلیمراز برای  DNAاستخراج شده به
همراه پرایمرهای اختصاصی این ژنها برای هر نمونه
بهترتیب مطابق روش  Conejeroو  )2004( Hedreydaو
 Di Pintoو همکاران ( )2005انجام گرفت .اطالعات مربوط
به توالی آغازگرهای ژن  16 S rRNAو Collagenase
مورد آزمایش در نمونههای باکتریایی در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  :1آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعه از ژن  16 S rRNAو  Collagenaseجهت تشخیص جنس ویبریو و گونه V.
alginolyticus
Table 1: Primers used to amplify fragments of 16 S rRNA and Collagenase genes to identify the Vibrio sp. and V.
alginolyticus
منبع
اندازه قطعه مورد انتظار
ویژگی
آغازگر مورد استفاده (')5' → 3
نام ژن

آغازگر رفت
RNA

ریبوزومی

کالژناز
Collagenase

()16 S rRNA F
آغازگر برگشت
()16 S rRNA R
رو به جلو
()V.al F
رو به عقب
()V.al R

CGGTGAAATGCGTAGAGAT
Vibrio
sp.

668 bp

Tarr et al.
)(2007

TTACTAGCGATTCCGAGTTC
CGAGTACAGTCACTTGAAAGCC
CACAACAGAACTCGCGTTACC

V.
alginoly
ticus

737 bp

Di Pinto
et al.
)(2005
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برای ساخت قطعه مورد نظر با آغازگرهای مدنظر ،هر
واکنش زنجیرهای پلیمراز شامل  0/5 μlاز هر یک از
آغازگرهای «رفت» 1و «برگشت» 2با غلظت ( 10 μMسیناژن،
ایران) 12/5 μl ،کیت مخصوص واکنش زنجیرهای پلیمراز
به نام Taq DNA polymerase 2x master mix Red
(محصول سیناژن ،ساخت ایران) ،مقدار  2/5 μlاز  DNAو
 9 μlاز آب مقطر استریل برای رسیدن به حجم  25 μlبود.
پس از ریختن مواد در میکروتیوپ مخصوص واکنش
زنجیرهای پلیمراز ،مطابق شرایط تکثیر مذکور در
جدولهای  2و  3بهترتیب برای ژن  16s rRNAو کالژناز
بهوسیله دستگاه ترموسایکلر (مدل Corbett Research,
 ،CG1-960ساخت کشور استرالیا) تکثیر قطعات مورد نظر
صورت گرفت.
جدول  :2شرایط واکنش زنجیرهای پلیمراز با جفت آغازگرهای
 16 S rRNAF/ 16 S rRNARبرای تکثیر قطعهای از ژن
16srRNA
Table 2: Polymerase Chain Reaction conditions of 16
S rRNA / 16 S rRNA primer pairs for amplification of
16s rRNA gene fragment.

حرارت (درجه
سانتیگراد)

زمان (ثانیه)

واسرشتهسازی اولیه

94

60

 1چرخه

واسرشتهسازی
اتصال آغازگرها
تکثیر

94
54
72

30
30
45

 37چرخه

بسط نهایی

72

600

 1چرخه

پس از طی شدن مراحل دمایی و تکثیر احتمالی ژن مورد
هدف در نهایت  8میکرولیتر از محصول  PCRدر کنار
نردبان ژنی ( 100 bpفرمنتاس ،لیتوانی) و محصول
کنترلهای مثبت و منفی در ژل آگارز  1/5درصد حاوی
رنگ ایمن (سیناژن ،ایران) در ولتاژ  100به مدت  1ساعت
الکتروفورز شد و در دستگاه ژل داکیومنت (،Uvitec
انگلستان) با نور  UVباندهای تشکیل شده مشاهده گردید.
در صورت مشاهده باندهای مورد نظر (باند با وزن مولکولی
 668جفت باز برای جنس ویبریو و باند با وزن ملکولی 737
Forward
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1

جفت باز برای  )V. alginolyticusدر کنار کنترل مثبت،
نمونهها برای پروسه توالییابی به شرکتهای ارائه دهنده
خدمات بیوتکنولوژی (ماکروژن ،کره جنوبی) ارسال شدند.
توالییابی با روش  Sangerاز طریق این شرکت انجام شد.
خوانش قطعه تکثیر شده برای هر دو ژن  16s rRNAو
کالژناز دوطرفه (مستقیم و معکوس) انجام گرفت.
جدول  :3شرایط واکنش زنجیرهای پلیمراز با جفت آغازگرهای
 V.al F / V.al Rبرای تکثیر قطعهای از ژن Collagenase
Table 3: Polymerase Chain Reaction conditions of
V.al F / V.al R primer pairs for amplification of
Collagenase gene fragment

مرحله

دما (درجه

زمان (ثانیه)

سانتیگراد)

واسرشتهسازی
اولیه

94

300

 1چرخه

واسرشتهسازی
اتصال آغازگرها
تکثیر

94
58
72

30
30
45

 32چرخه

تکثیر نهایی

72

600

 1چرخه

آنالیز قطعات
برای بررسی نتایج دادههای مولکولی ،پس از حصول نتایج
توالیها کیفیت خوانش آنها با نرم افزار  Bio Editتعیین
شد ( .)Hall et al., 2011سپس توالی مورد توافق از
خوانش دوطرفه در پایگاه داده  NCBIبرای تعیین
هومولوژی آن با سایر گونهها در فرآیند  BLASTقرار
گرفت ( )https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiو
شد
همردیف
MAFTT
نرمافزار
با
(.)https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/
رسم درخت فیلوژنی
در نهایت پس از همردیفی توالیها ،با استفاده از نرم افزار
 MEGA Xبه روش برآورد درست نمایی بیشینه و مدل
بهینه کیمورا برای تعیین روابط تبارشناسی درخت فیلوژنی
رسم و مورد آنالیز قرار گرفت (.)Kumar et al., 2018

Reverse
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تعیین LD50

نتایج

از تعداد  250قطعه بچه ماهی باس دریایی با وزن متوسط
 55 ± 6/43گرم جهت آزمایشهای تعیین  LD50و
ایمنسازی استفاده گردید .ماهیها بهظاهر سالم بودند و به
مدت دو هفته به منظور سازشپذیری با شرایط در مخازن
پلیاتیلنی  300لیتری نگهداری و تغذیه شدند.

عالئم ماهیان بیمار
در بررسیها تعداد  130قطعه ماهی (شامل باس دریایی
آسیایی ،صبیتی ،شانک و هامور) بیمار دارای عالئم بالینی
زخمهای جلدی ،خونریزی چشم ،قرمزی اطراف مخرج،
خونریزی و تورم در اندامهای داخلی ،آسیت ،اگزوفتالمی،
التهاب روده (آنتریت) ،بیحالی و بیاشتهایی بودند (شکل
.)1

کشت جدایههای حاد جهت تعیین LD50

برای این منظور جدایهها ،در محیط کشت  TSBحاوی
نمک کشت داده شد و به مدت یک شب در دمای  30درجه
سانتیگراد در انکوباتور شیکردار گرمخانه گذاری شد .پس
از آن محیط کشت به مدت  10دقیقه در دور 3500
سانتریفیوژ شده و رسوب حاصله سه بار با سرم فیزیولوژی
شستوشو داده شد و به روش شمارش کلنی ،تعداد
باکتریهای هر سوسپانسیون بر حسب واحد تشکیل دهنده
باکتری در هر میلیلیتر یا  CFU/mlتعیین گردید .از
سوسپانسیونهای مذکور غلظتهایی معادل ،105 ،104
 108 ،107 ،106و  109واحد تشکیلدهنده باکتری در هر
میلیلیتر تهیه شد و  0/1میلیلیتر از هر غلظت از باکتری،
به تعداد  6قطعه ماهی ،تزریق صفاقی شد .به گروه شاهد
نیز بافر فسفات نمکی 1استریل تزریق شد .همزمان با تلقیح،
جهت اطمینان از زنده و فعال بودن باکتریها ،از هر رقت
در محیطهای مغذی اولیه آگاردار ( )TSAکشت داده شد.
تلفات روزانه هر رقت ثبت و پس از مرگ ماهیها ،با کشت
اندامهای داخلی ،از علت مرگ در اثر عفونت باکتریایی ناشی
از  V. alginolyticusاطمینان حاصل شد .ایزوله باکتری
که دارای بیشترین تلفات در کمترین زمان نسبت به سایر
تیمارها بود ،برای تعیین  LD50مشخص گردید .نتایج با
استفاده از برنامه پروبیت نرمافزار  SPSSنسخه  ،16مورد
بررسی قرار گرفت .نهایتا با استفاده از روش Muench
و  )1983( Reedو بر اساس فرمول ذیل  LD50محاسبه
گردید (:)Pathania et al., 2007

شکل  :1ماهی باس دریایی آسیایی با عالئم بیماری :زخم (فلش
قرمز) ،آنتریت رودهای (فلش زرد) و کبد رنگ پریده (پیکان
آبی رنگ)
Figure 1: Asian sea urchin with symptoms: ulcer (red
arrow), intestinal enteritis (yellow arrow) and pale
)liver (blue arrow

تشخیص اولیه به روش بیوشیمیایی
نتایج بیوشیمیایی جدایهها مشخص کرد ،در مجموع 157
جدایه از ماهیان بیمار خالصسازی شد که از این تعداد،
 130جدایه گرممنفی بودند .به عبارتی %82/8 ،از کل
جدایهها گرممنفی گزارش گردید .از  130جدایه گرممنفی،
تعداد  %75/79 ( 119از کل جدایهها) ،جدایه مظنون به
جنس ویبریو ( دارای توانایی رشد در محیط کشت TCBS
و اکسیداز و کاتاالز مثبت) بود.
شناسایی مولکولی جدایههای گرم منفی
با
در بررسی مولکولی به روش واکنش زنجیرهای
استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس ویبریو و گونه V.
 alginolyticusتعداد  109جدایه از  119جدایه مظنون
به جنس ویبریو ،منجر به ساخت محصولی به اندازه 668
پلیمراز2

PBS

1

)Polymerase chain reaction (PCR

2
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جفت باز شده به عنوان جنس ویبریو ثبت گردید (شکل .)2
با آزمایش  PCRنقش سپتیسمی ناشی از ویبریوها در
حداقل ( %83/84تعداد  109جدایه از  130ماهی مبتال) از
سپتیسمیهای باکتریایی در نمونههای اخذ شده از ماهیان
دریایی (از هر  4گونه) مورد اثبات قرار گرفت .از  109جدایه
تایید شده از نظر جنس ویبریو ،تعداد 48 ،جدایه باند
اختصاصی گونه  (bp 737) V. alginolyticusرا نشان
دادند (شکل  3و جدول  .)4بنابراین ،میتوان اعالم نمود که

علت بیش از  % 30/50از کل جدایهها و  %44از موارد
ویبریوز ،ناشی از آلودگی با  V. alginolyticusاست .در
مجموع ،نقش ویبریوها در بین کل جدایههای بهدست آمده
 109( 69%/42مورد از کل  157جدایه) برآورد گردید .نتایج
نشان دهنده نقش قابل مالحظه ویبریوها و درصد باالی
حضور گونه  V. alginolyticusدر تلفات ویبریویی ماهیان
مورد بررسی بود.

شکل  :2الکتروفورز محصول  PCRژن اختصاصی جنس ویبریو (  RNAریبوزومی ) بر روی ژل آگارز  1/5درصد
ستون  :1کنترل منفی ،ستون  :2کنترل مثبت ()MK266988و ستون  :3تکثیر قطعه ژن 16S rRNAجدایهی مظنون به ویبریو (واجد باند
 668جفت باز) ،ستون  :4نردبان ژنی  100جفت باز
Figure 2. Electrophoresis of PCR product of Vibrio sp. specific gene (Ribosomal RNA) on 1.5% agarose gel.
Lane 1: Control negative, Lane2: Control positive and Lane3: PCR amplification of 16S rRNA gene of suspected
)Vibrio sp. isolate (668 bp), Lane4: Ladder (100 bp

میزان LD50

کمترین  LD50محاسبه شده برای جدایهها
 ،alginolyticusمعادل  1/83 × 108 CFU/fishمحاسبه
گردید .ماهیان چالششده با این جدایهها ،شامل عالئمی از
قبیل تیرگی رنگ ،فلسریزی در پهلوها ،بیرونزدگی چشم،
قرمز رنگ بودن محل تزریق ،خونریزی مخرج ،پرخونی و
خونریزی اندامهای داخلی و التهاب بودند.
V.

شناسایی گونه با استفاده از تکثیر ژن کالژناز و
بررسی روابط فیلوژنیک
جدایهای که کمترین  LD50را نشان داد ،تعیین توالی شد
و بر اساس نتایج حاصل از آن V. alginolyticus ،تأیید
شد و در نهایت در پایگاه اطالعاتی  NCBIبا شماره
14

دسترسی  MW654505ثبت گردید .به منظور شناسایی
روابط فیلوژنیک ژن کالژناز با سایر توالیهای مشابه ثبت
شده در پایگاه داده ،درخت فیلوژنی به روش درستنمایی
بیشینه و مدل تکاملی کیمورا بر اساس توالی ژنومی رسم
شد .نتایج بیانگر شباهت باالی توالی مورد مطالعه (شماره
دسترسی  )MW654505با توالیهای مربوط به گونه V.
 alginolyticusموجود در بانک داده بود .بیشترین شباهت
با ژن کالژناز شناسایی شده در ماهی صبیتی
( )Sparidentex hastaدر منطقه خلیج فارس با شماره
دسترسی  MW916322.1میباشد (شکل .)4همچنین از
 Vibrio diabolicusبه عنوان  Out Groupدر رسم
درخت فیلوژنی استفاده شد.
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 درصد1/5  بر ژل آگارزV.alginolyticus  ژن کالژناز گونهیPCR  الکتروفورز محصول:3 شکل
V. alginolyticus  تکثیر ژن کالژناز جدایههای مظنون به:5،4،3  ستون. کنترل مثبت:2  ستون. جفت باز100  نردبان ژنی:)Lad( 1 ستون

 کنترل منفی:6  ستون.)جفت باز737(
Figure 3. Electrophoresis of PCR product of V. alginolyticus Collagenase gene on 1.5% agarose gel.
Lane 1: Ladder (100 bp), Lane2: Control positive, Lane 3,4,5: PCR amplification of Collagenase gene of suspected V.
alginolyticus isolates (737 bp), Lane 6: Control negative

 جداسازی شده از ماهیان دریایی پرورشی در طول مدت تحقیقV. alginolyticus  تعداد جدایه:4 جدول
Table 4: Number of V.alginolyticus isolated from farmed marine fish during the research period
محل جداسازی
درصد
تعداد جدایه
گونه ماهی دریایی
 بوشهر-  هرمزگان-خوزستان
 هرمزگان- خوزستان
خوزستان
خوزستان

% 45/83
% 25
% 20/83
% 8/33

22
12
10
4

 جدایه48

سیباس
صبیتی
هامور
شانک
مجموع

 در مقایسه با سایرV. alginolyticus  درخت فیلوژنتیک ترسیم شده ژن کالژناز با روش برآورد درست نمایی بیشینه برای گونه:4 شکل
 اعداد باالی شاخههای. نمونه مورد مطالعه در این درخت با گوی قرمز مشخص شده است. NCBI جدایههای موجود در پایگاه اطالعاتی
. تکرار هستند1000 داخلی مقادیر بوت استرپ پس از
Figure 4: The Maximum-likelihood phylogenetic tree based on the collagenase gene of V. alginolyticus and other
stains in NCBI with Kimura nucleotide evolution model. The sample studied in this tree is distinguished with a red
bullet. Numbers above the internal branches are bootstrap values after 1000 replications
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بحث
برای دستیابی به صنعت پایدار در آبزیپروری ،تنوع
گونههای ماهی به عنوان اولین قدم به سمت موفقیت در
این صنعت در نظر گرفته میشود .در حال حاضر ،در ایران
گونههای مختلفی از ماهیان دریایی بهعنوان کاندیدای
پرورشی معرفی شدهاند .صنعت آبزیپروری مدرن به دنبال
سالمت ماهی به منظور افزایش تولید و سودآوری میباشد.
ماهیان دریایی پرورشی در محیط پرورش اغلب در معرض
استرس های محیطی (چالشهای غذایی ،تراکم ،جابهجایی
و  )...هستند و با توجه به توسعه صنعت پرورش ماهیان
دریایی در قفس در جنوب کشور ،جا دارد که مطالعه عوامل
بیماریزای آن در شرایط ایران مورد توجه قرار گیرد.
باکتریها از جمله عوامل بیماریزای جدی در آبزیپروری
دریایی بوده و یکی از بیماریهای شایع ،ویبریوز است.
ویبریوها هر ساله خسارت سنگینی به اقتصاد تولید این
صنعت وارد میکنند ( Ransangan et al., 2012; Dong
 .)et al., 2017ویبریوز یک بیماری بسیار مخربی در محیط
دریایی است که بسیاری از گونههای ماهی از جمله باس
دریایی را تحت تأثیر قرار میدهد ( Abdelaziz et al.,
 .)2017به طور کلی ،وجود گونههای بیماریزای جنس
ویبریو ،در ماهیان دریایی مورد توجه است .زیرا این عوامل
بیماریزا اغلب باعث عفونتهای سیستمیک و در نتیجه،
مرگ ماهی و حتی باعث بیماری در انسان میشوند (Ina-
 .)salwany et al., 2018در مطالعه حاضر ،براساس رشد
جدایهها در محیطهای مغذی اولیه ،تعداد  157جدایه
جداسازی شد که از این تعداد  130جدایه گرممنفی بود و
فراوانی حدود  82/8درصد را نشان دادند .از تعداد 130
جدایه ،تعداد  119جدایه در محیط کشت TCBS
(اختصاصی ویبریو) رشد کرد که به عنوان جدایههای
مظنون به جنس ویبریو در نظر گرفته شد .نتایج  PCRبا
پرایمر  16 S rRNAمتعلق به جنس ویبریو نشان داد که
از این تعداد 109 ،جدایه به طور دقیق متعلق به جنس
ویبریو بودند و  10جدایهای که در محیط  TCBSرشد
کرده بودند ،در بررسی مولکولی ویبریو نبودند .براین اساس
میتوان نتیجهگیری نمود که محیطهای  TCBSتا حدودی
برای تشخیص جنس ویبریو اختصاصی بوده است ،ولی الزم
است حتما تأیید تشخیص با روش مولکولی صورت پذیرد.
16
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی ویبریوها و نقش
آنها در بروز سیتیسمی ناشی از ویبریوز در  84/83درصد
( 109جدایه از  130ماهی دارای عالئم) مورد از
سپتیسمیهای باکتریایی بوده است Zorrilla .و همکاران
( )2003در بررسی باکتری شناسی ماهی پرورشی شانک
در اسپانیا طی سالهای  25 ،1997-2000مورد وقوع
بیماری باکتریایی مشاهده کردند که از بین باکتریهای جدا
شده از زخمهای سطحی و چشم و اندامهای داخلی (طحال،
کلیه ،کبد و مغز) ماهیهای بیمار ،گروه ویبریو با  69درصد
فراوانی از کل جدایهها ( 71جدایه) غالبترین جدایهها را
تشکیل داده است .در این مطالعه از تعداد  109جدایه تأیید
شده جنس ویبریو ،تعداد  48جدایه با پرایمر اختصاصی V.
 alginolyticusباند مورد نظر را نشان دادند و میتوان
اعالم نمود که علت بیش از  44درصد از موارد ویبریوز،
ناشی از  V. alginolyticusاست ،در نتیجه ،داشتن
اطالعات کافی درباره عوامل حدت این گونههای بیماریزا
میتواند برای طراحی درمانهای پیشگیرانه و ضد میکروبی
مورد استفاده قرار گیرد .نتایج  PCRبرای تشخیص V.
 alginolyticusنشان داد که پرایمرهای مورداستفاده با
سایر باکتریهای گرممنفی که به عنوان کنترل منفی
استفاده شدند ،هیچگونه واکنش ندارند و این اطمینان
حاصل گردید که روش مذکور روشی سریع ،دقیق و حساس
است که قابل جایگزینی با روشهای بیوشیمیایی و فنوتیپی
است .با توجه به رشد سریع آبزیپروری ماهیان دریایی در
کشور بهخصوص سیستم پرورش در قفس و احتمال
گسترش بیماریهای عفونی از جمله ویبریوز ،دستیابی به
روشهای دقیق و سریع شناسایی عوامل بیماریزا کمک
شایانی به پیادهسازی روشهای درمانی و پیشگیرانه
مناسب خواهد نمود Ransangan .و  )2009( Mustafaاز
 21جدایه ویبریو جداسازی شده از ماهی باس دریایی بیمار،
در شناسایی به روش بیوشیمیایی 4 ،جدایه را Vibrio
 16 ،harveyiجدایه را به عنوان Vibrio
 parahaemolyticusو یک جدایه را به عنوان V.
 alginolyticusمعرفی کرد .اما بعد از شناسایی مولکولی
به روش توالییابی ژن  ،16S rDNAهمه جدایهها را با
 98-100درصد شباهت ژنی به عنوان Vibrio harveyi
گزارش کردهاند .بنابراین ،در شناسایی ویبریوها تنها تکیه
بر روشهای مرسوم بیوشیمیایی کافی نیست .از آنجاییکه
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تکثیر ردیف نوکلئوتیدی اختصاصی  DNAبهوسیله
آزمایش  PCRروشی حساس ،دقیق و اختصاصی جهت
تشخیص میکروارگانیسمهاست ،تاکنون چندین روش PCR
تکی به منظور تشخیص سریع  V. alginolyticusدر برابر
روشهای مرسوم بیوشیمیایی معرفی شدهاند ( Buller,
 .)2014; Caipang et al., 2014چندین گونه از خانواده
ویبریوناسه باعث بیماری و مشکالت ناشی از ویبریوز در
ماهیان دریایی میشود .تحقیقات جدید نشان میدهدV. ،
V. harveyi ،V. alginolyticus ،parahaemolyticus
و  ،V. campbelliiبیشترین گونههایی هستند که ماهیان
دریایی پرورشی را تحت تأثیر قرار میدهند (Nor-
 .)Amalina et al., 2017در مالزی و کشورهای همسایه
که آب و هوای استوایی داشته و در تمامی سال دمای 28
درجه سانتیگراد دارند ،بیماری ویبریوز در تمام سال از
مزارع ماهیان دریایی پرورشی بهوفور گزارش میشود .در
بیشتر همهگیریها و شیوع بیماری ویبریوز V. harveyi ،و
به دنبال آن  V. alginolyticusو V. anguillarum
بیشترین فراوانی را در تلفات و درگیری ماهیان سیباس
آسیایی ،هامور ماهیان نشان میدهند ( Albert and
 .)Ransangan, 2013در بررسی حاضرV. ،
 alginolyticusاز میزان فراوانی نسبتا باالیی در نمونههای
باکتریایی مشکوک به جنس ویبریو برخوردار بود که به
احتمال زیاد دلیل باال بودن میزان فراوانی به قدرت باالتر
این گونه در تحمل نمک آب دریا بوده است .از سویی،
بررسیهای پیشین نشان دادهاند که برخی از گونههای
ویبریو در مناطق جغرافیایی خاصی به شکل اندمیک حضور
دارند V. alginolyticus .در مطالعات انجام گرفته در ایران
به عنوان فلور میکروبی غالب آبهای خلیج فارس گزارش
شده است .اگرچه در بسیاری از مطالعاتV. ،
 anguillarumرا به عنوان یک مسبب ویبریوز معرفی
کردهاند اما در توافق با نتایج این بخش از تحقیق حاضر در
مطالعات سایر محققان در ایران (صفرپوردهکردی و
همکاران )1393 ،نیز ویبریوز ناشی از V. anguillarum
هنوز گزارش نشده است .موارد بیماری ویبریوز ناشی از
باکتری  V. alginolyticusدر ماهیان دریایی ،اولین بار در
کشورهای مدیترانهای از تلفات ماهی سیم دریایی و باس
دریایی آسیایی گزارش شد (.)Ina-salwany et al., 2018
بعدها موارد ویبریوز و تلفات ناشی از  V. alginolyticusاز

کشورهای آسیایی نیز گزارش شد ( Rameshkumar et

 .)al., 2017همسو با نتایج این تحقیق Abdelaziz ،و
همکاران ( )2017عنوان کردند که ویبریوز یک بیماری
باکتریایی تهدید کننده در سطح جهانی با مرگ و میر باال
و خسارات اقتصادی شدید بر پرورش دریایی است و از 100
ماهی دارای عالئم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی10 ،
V.
جدایه  8 ،V. alginolyticusجدایه
 parahaemolyticusو  6جدایه  V. vulnificusرا
شناسایی کردند .این محققان اعالم کردند که این  3گونه از
جنس ویبریو از بیشترین فراوانی و گونههای غالب در تلفات
ماهی باس دریایی آسیایی ،سیم دریایی پرورشی در مصر
هستند Raissy .و همکاران ( )2015از نمونههای ماهیان
دریایی 5 ،گونه ویبریو شاملV. ،V. harveyi :
V.
،V. alginolyticus ،parahaemolyticus
 vulnificusو  V. mimicusجداسازی کردند و نتایج این
تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی متعلق به V.
 harveyiاست .در توافق با مطالعه حاضر Arif ،و همکاران
( )2016گزارش نمودند که تلفات دسته جمعی که اخیرا به
علت بیماری شبیه ویبریوز در هیبرید هامور در اندونزی رخ
داده است ،ناشی از عفونت ترکیبیV. ،V. alginolyticus ،
 harveyiو Streptococcus iniaeمیباشد درحالیکه
پایش مولکولی عفونتهای باکتریایی در ماهیان دریایی در
مصر نشان داد که باکتریهای V. ،V. alginolyticus
 parahaemolyticusو  V. vulnificusدارای بیشترین
فراوانی بودند ( .)Abdelaziz et al., 2017در صنعت
آبزیپروری ،گونههای ویبریو ،پاتوژنهای فرصتطلب جدی
برای میزبان پرورشی دریایی هستند (.)Liu et al., 2018
جنس ویبریو باعث ویبریوز میشوند که این باکتریها
معموال بر آبششها ،پوست ،روده و سایر اندامهای داخلی
ماهیهای آلوده دیده میشوند .آنها را میتوان به طور
طبیعی روی پوست و دستگاه گوارش ماهی سالم نیز دید
که این نشان میدهد ،ویبریو ممکن است لزوما عامل اصلی
عفونت نباشد .بنابراین ،یک تشخیص قطعی باید شامل
جداسازی از کلیه و سایر اندامهای دارای ضایعات باشد
( .)Noga, 2010در ژاپن ،گونههای دریایی پرورشی به
دلیل استرس ناشی از کمبود اکسیژن و دمای باال ،بسیار
مستعد ابتال به ویبریوز هستند که این عوامل مهمترین
عوامل تأثیرگذار در بروز این بیماری محسوب میشوند
17
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Abstract:
Bacterial diseases are a major challenge and warning to the development of aquaculture industry.
Vibriosis is caused by bacteria of the genus Vibrio, especially Vibrio alginolyticus, in warm and
temperate regions, which cause severe damages to the marine fish production economy every year. The
aim of the present study was to isolate and identify this bacterium from farmed marine fish with bacterial
septicemia symptoms in the farms of the southern provinces of the Iran. A total of 130 fish were sampled
and isolated bacterial samples by conventional methods. Isolates were examined for biochemical and
molecular properties using specific primers of 16 S rRNA and Collagenase genes to identify Vibrio sp.
and alginolyticus species by polymerase chain reaction, respectively. Molecular analysis showed that
109 isolates out of 119 suspected isolates of Vibrio genus were confirmed as Vibrio genus; also, 48
isolates belonged to V. alginolyticus. It is concluded that the cause of more than 44% of cases of vibriosis
is caused by infection with V.alginolyticus. For the LD50 determination, 250 Asian sea bass were used
and the lowest LD50 calculated for Vibrio alginolyticus isolates was 1.83× 10 8 fish/CFU. The results
showed a significant role of vibriosis as well as a high percentage of V. alginolyticus in bacterial
septicemia in the studied fish.

Keywords: Cultured marine fish, vibriosis, Vibrio alginolyticus, Polymerase chain reaction,
LD50
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