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که استتنان هاي مهم نرمیکی از گونه)Pinctada margaritifera(سیاه هاي مرواریدساز لبصدف
مشاهده تلفات در تمامی مراحل صدفچه و مولدین صدف . شودتولید مروارید پرورشی از آن استفاده میبراي

زا در این مطالعه با هدف بررسی عوامل بیماري. شده است که تاکنون به دالیل آن پرداخته نشده است
سیاه و همچنین تعیین مقاومت و حساسیت دارویی باکتریایی، در صدفچه و مولدین صدف مرواریدساز لب

ی یهاي باکتریاه و براي بررسیها به صورت تازنمونه. شدکارگاه تکثیر و پرورش تحقیقات بندرلنگه انجام 
آمیزي گرم و با استفاده از هاي بیوشیمیایی و رنگبررسی باکتریایی طبق روش.مورداستفاده قرار گرفتند

ها با بررسی مقاومت و حساسیت دارویی باکتريبرايها نمونه. شدانجام TCBSو TSAهاي محیط کشت
یافت Vibrioگونه باکتري از جنس 4.ندمطالعه قرار گرفتگار موردآاستفاده از محیط کشت مولر هینتون 

در اندام آبشش مولد صدف V. anguillarumو V. harveyi ،V. alginolyticus ،V. splendidusشد که
سیلین، اریترومایسین، استرپتومایسین و هاي آمپیبیوتیکها به آنتیباکتري. سیاه شناسایی شدلب
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مقدمه
هاي صیادي و صنایع وابسته به فعالیت

هاي نه تنها از جنبهآبزیان تکثیر و پرورش 
نیاز کشور بلکه اقتصادي و تامین پروتئین مورد

زایی خصوصا در نوار از بعد اجتماعی و اشتغال
. ستاسزایی برخورداره بساحلی از اهمیت

مهرگان هستند که تنان گروه بزرگی از بینرم
اقتصادي و تجاري هستند و داراي ارزش

پوستهاز.دارندگوناگونیهاياستفاده
Pinctada(سیاههاي مرواریدساز لبصدف

margaritifera(کاري، در صنایع منبت
طیورودامخوراكتزئینات،سازي،دکمه

خوراك انسان برايهاو از عضله بزرگ آن
پرورشهدفترینمهموشودمیاستفاده

استحصال مروارید طبیعی و پرورشی هاآن
صید ). 1373احتشامی و همکاران،(است 

صدف و استحصال مروارید طبیعی از دیرباز در 
خلیج فارس و در غرب هرمزگان در جزایر 

هاي الوان، هندورابی و کیش که از زیستگاه
رود رواج داشتهشمار میه باصلی این صدف 

هايثروتسودمندترینوبهترینازیکیواست
مراحل . شودمحسوب میطبیعی خلیج فارس 

سیاه شامل رشد الرو صدف مرواریدساز لب
، الرو )Trochophore(مرحله الرو چرخشی 

قوزدار ، الرو پیش)D-shaped(شکل دي

)Early Umbo( الرو قوزدار ،)Umbo( الرو ،
Eye(زدهچشم Spot(، الرو پادار

)Pediveliger(دار ، الرو ریشه)Plantigrade (
،درخشش و همکاران(است ) Spat(و صدفچه 

1390( .
زا در مخازن پرورش و عوامل بیماريهجوم

حتی در محیط طبیعی زندگی صدف 
. سیاه مشاهده شده استمرواریدساز لب

و در برابر است ها ساده سیستم ایمنی صدف
زا مقاومت چندانی ترین عوامل بیماريکوچک

دهند، در نتیجه این عوامل از خود نشان نمی
عوامل . یابندبه سرعت درون صدف انتشار می

اساس نوع عامل بیماري زا بربیماري
، در هاآنترین مهمکهشوند بندي میتقسیم

زاي درجه اول مربوط به عوامل بیماري
زا هاي بیماريکتريدر میان با. استباکتریایی 
هاي جنس هاي پرورشی، باکتريدر صدف

Vibrio سبب بیماري باکتریایی به نام
شود و همچنین به عنوان ویبریوزیس می

تنان زا در نرمهاي بیماريترین باکتريمهم
,.Pass et al(اندگزارش شده 1987( .

ویبریوزیس در ایران در نقاط مختلف تلفات 
تا 10آبزیان داشته است و بین متفاوتی براي 

این میزان . کنددرصد تلفات ایجاد می15
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تلفات در جهان به دلیل نوع سیستم پرورشی 
,James(استدرصد 20الی 15استفاده مورد

بیماري ویبریوزیس ممکن است با . )2002
اي، تعدادي سندرم مانند ویبریوزیس روده

ویبریوزیسثانویه،انداموکوتیکولیویبریوزیس
سیستمیک و عفونت هپاتوپانکراس بروز کند 

)OIE, Vibrioجنسازهاییگونه.)2008

شوند، که در سیستم پرورش آبزیان مشاهده می
.Vشامل harveyi،V. splendidus،

V. parahaemolyticus،V. alginolyticus ،
V. anguillarum،V. campbellii،

V. fischeri ،V. plagiocus ،V. orientalis ،
V. logei ،V. penaeicida وV. cholerae

با توجه به . )Lightner, 1996(هستند 
مصرف پتانسیل ایجاد جهش در ژنوم باکتري،

بیوتیک در مدت زمان طوالنی باعث مداوم آنتی
هاي مقاوم باکتریایی در مقابل ایجاد سویه

شود و حساسیت باکتري بیوتیک میآنتی
رود بیوتیک از بین میبرابر آنتیزا در بیماري

)Brock and Lightner, مصرف ).1990
بیوتیک خارج از دستور از سویی باعث آنتی

اقتصاديضرروبیوتیکآنتیبیشترمصرف
و از سوي دیگر منجر به مضرات زیستی 

,.Ishimaru et al(شود می با وجود .)1995

هایی که در زمینه تکثیر و پرورش موفقیت
کشوردرسیاهلبمرواریدسازهايصدف
تلفات در تمامی است، دست آمده ه بایران 

مراحل الروي، صدفچه و مولدین این صدف 
نموورشدمراحلتمام.شودمیمشاهده
در کارگاه تکثیر و سیاه مرواریدساز لبصدف 

نتیجهدر،شودمیطیپرورشمخازندرون
ازمختلفیزايبیماريعواملمعرضدر

;Minaur, 1969(د نها قرار دارجمله باکتري

Sindermann, 1990; Bower, 1992.(
در زمینه تکثیر و انجام شدههاي در پروژه

هاي، گزارشپرورش صدف و سایر آبزیان
متعددي از مرگ و میر در مرحله تکثیر و یا 

کهاستشدهارائهمولدینوالروپرورش
بر این .بررسی قرار نگرفتآن مورددالیل
بررسیمنظوربهحاضرپژوهش،اساس
صدفمولدینوصدفچهدرزابیماريعوامل

مقاومتتعیینهمچنینوسیاهلبمرواریدساز
ها باکتریایی این صدفداروییحساسیتو

به حاضر پژوهش از این رو،. انجام شده است
گسترده در زمینه عوامل مطالعهعنوان اولین 

سیاه هاي مرواریدساز لبصدفزا برايبیماري
تواند بسیاري از ابهامات موجود در زمینه می

.سازدها را روشن مرگ و میر صدف
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هامواد و روش
ريبردانمونهو محل زمان

مرواریدساز صدفمولدینوهاصدفچه
Pinctada(سیاه لب margaritifera ( با

درهاصدفزیستدر محلغواصیعملیات
هندورابیجزایردر دریامتري12تا10عمق

برايهاسپس نمونه. ددنشآوريجمعالوانو
مرکزتکثیرکارگاهبهدیگرانجام مطالعات 

.یافتانتقالبندرلنگهشیالتتناننرمتحقیقات
باکتریایی کننده آلودهعواملمطالعهمنظوربه
آبشش، هپاتوپانکراس و (هاي داخلی انداماز

شاملسیاهلبمرواریدسازصدف30)روده
علت کمبود به(مولد10ودفچهص20

انجام برايها نمونه. شدبردارينمونه) ینمولد
گرفتند قراراستفادهموردمختلفهايآزمایش

)Melba et al., 2007; OIE, 2008(.

هاي به منظور جداسازي باکتريها کشت نمونه
Vibrio

هاي هایی شامل بافتنمونهپژوهشدر این 
هاي هپاتوپانکراس، آبشش و روده صدف

. سیاه مورداستفاده قرار گرفتمرواریدساز لب
برداري ابتدا مولدها با آب استریل براي نمونه

درصد 70کامال شسته شدند و سپس با اتانول 
پس از تشریح توسط تیغ .ضدعفونی شدند

طور هاي مورد نظر به بافتجراحی استریل، 
سوسپانسیونتهیهازبعدوندشدخارججداگانه

کهصورتاینبه.شدانجامسازيرقتعمل
آبلیترمیلی9بهنمونهازلیترمیلی1

افزوده ) درصد نمک5/2(دریاي استریل شده 
شدانجام10-8رقتتاسازيرقتعملوشد

ظرفدرونبهلیترمیلی1آخرلولهازو
;Lammert, 2006(ریخته شد 1حاوي گندزدا

Watts et al., 2008.(
دست آمده در سطح به هاي از رقت

و (TSA)هاي ترپتیکاز سوي آگار محیط
تیوسولفات سیترات بایل سالت سوکورز آگار 

(TCBS)هاي استریل دیشکه از قبل در پتري
ها خشک شده بود با رعایت آنریخته و سطح 

، ClassII BSC120(و زیر هود ایمنیاصول 
کشت سطحی انجام ) ، ایرانگستر تجهیزفرا
، ICP400(در انکوباتورها نمونهسپس . شد

Memert ،قرار داده ساعت 24به مدت )آلمان
شدند و از لحاظ رشد و عدم رشد بررسی شدند

)Lammert, 2006; OIE, 2008; Watts et

al., 2008.(

آمیزي گرم رنگ
از آرایشیوظاهريشکلبررسیبراي

1- Discard Jar
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آمیزي گرم جداگانه تهیه و رنگاسمیر، هاکلنی
میکروسکوپبااسمیرها سپس . گرفتانجام 

)CX21 ،Olympusمورد ارزیابی قرار ) ، ژاپن
.گرفتند

هاي بیوشیمیایی براي تعیین هویت آزمون
دست آمدهه هاي بکلنی

بیوشیمیایی مورد نیاز براي هايآزمون
هاي گرم منفی و باکتري شناسایی باکتري

Vibrio اکسیداز، کاتاالز،حرکتشامل،
ژالتیناز، ،متیل رد،آزسیترات، ایندول، اوره

,Lammert(انجام شد 2006(.

دست ه بVibrioهاي کلنیارزیابی حساسیت 
در مرحله غربالگريبیوتیکیتنآآمده به
نسبت به کلنیبررسی حساسیت براي

هاي به کار گرفته شده از روش بیوتیکآنتی
CLSI1دیسک دیفیوژن مطابق با پروتکل 

5/0ها مطابق با محلول نمونه.استفاده شد
هاي جداسازي باکتري. ندفارلند تهیه شدمک

گار آشده بر روي محیط کشت مولر هینتون 
حاوييهاو دیسکشدند کشت داده 

بیوتیک در شرایط استریل بر روي سطح آنتی
Satish(شدندمحیط کشت قرار داده et al.,

1- Clinical Laboratory Standard Institute

انتخاببیوتیکیآنتیهايدیسک).2008
،3اریترومایسین،2سیلینآمپیشامل شده 
و6اگزاسیلین،5نووبیوسین،4تتراسایکلیناکسی

نپس از انکوبه کرد.بودند7استرپتومایسین
ها نسبت حساسیت و مقاومت باکتريهاپلیت

.ها مورد بررسی قرار گرفتبیوتیکبه آنتی
بیوتیک نشان آنتیدیسکدر اطرافایجاد هاله 

عدم ایجاد هاله دهنده حساسیت باکتري و
باکتري نسبت به آن مقاوم بودننشان دهنده 

باقطر هاله گیري اندازه.استبیوتیک آنتی
.شدانجام)متربر حسب میلی(کش خط

نتایج
جداسازيهدفباهانمونهکشتبررسی
Vibrioهايباکتري

درباکتريکشتبه دست آمده از نتایج
دهنده نشانTSAوTCBSهايمحیطسطح
هايکلنیگرم آمیزيبا رنگ.بودکلنیرشد

گرموخمیدههايباسیلVibrioبهمشکوك
هايآزموننتایج.شدندمشاهدهمنفی

2جدولو2و1هايشکلدربیوشیمیایی

2- Ampicillin
3- Erythromycin
4- Oxytetracycline
5- Novobiocin
6- Oxacillin
7- Streptomycin
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هايبررسیاساسبر.استشدهآورده
از جنس کلنی 55گرفته، در مجموع صورت

Vibrioمتعلقکلنی22در مجموع . رشد کرد
.Vگونهبه harveyi،14متعلقکلنی
.Vبه alginolyticus،9بهمتعلقکلنی

V. splendidusبهمتعلقکلنی10و
V. anguillarum ینمولدآبششاندامدرتنها

هاياندامدرامامشاهده شدندسیاهلبصدف
.مشاهده نشدندها مولدین و در صدفچهدیگر

بر روي Vibrioباکتريرشد1در شکل 
آن هايکلنیو ایجادTSAمحیط کشت 

. شودمشاهده می

در شدهجداسازيباکترياي از نمونه:1شکل 
TSAمحیط کشت

نتیجه آزمون حرکت را نشان 2شکل 
گونه که در شکل مشاهده همان. دهدمی
شود با تلقیح نمونه باکتري، رشد و ابري می

. شکل شدن مسیر حرکت باکتري رویت شد
ها مثبت نتیجه این آزمون براي تمامی باکتري

.بود

مثبتحرکتآزمون:2شکل

بیوگرامبررسی آزمون آنتی
بههاو حساسیت کلنیمقاومت

، نووبیوسیناگزاسیلین، هايبیوتیکآنتی
سیلین تتراسایکلین، اریترومایسین، آمپیاکسی

نتایج آزمون . شدبررسیو استرپتومایسین 
. نشان داده شده است3بیوگرام در جدول آنتی

بههاکلنیتمامیکهگر آن است بیاننتایج 
به و حساسنووبیوسینهايبیوتیکآنتی
تتراسایکلین نیمه حساس بیوتیک اکسیآنتی
همچنین نتایج نشان داد که تمامی . بودند
،سیلینهاي آمپیبیوتیکبه آنتیهاکلنی

اریترومایسین، اگزاسیلین و استرپتومایسین 
.بودندمقاوم
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.Vگونهبه harveyi،14متعلقکلنی
.Vبه alginolyticus،9بهمتعلقکلنی

V. splendidusبهمتعلقکلنی10و
V. anguillarum ینمولدآبششاندامدرتنها

هاياندامدرامامشاهده شدندسیاهلبصدف
.مشاهده نشدندها مولدین و در صدفچهدیگر

بر روي Vibrioباکتريرشد1در شکل 
آن هايکلنیو ایجادTSAمحیط کشت 

. شودمشاهده می

در شدهجداسازيباکترياي از نمونه:1شکل 
TSAمحیط کشت

نتیجه آزمون حرکت را نشان 2شکل 
گونه که در شکل مشاهده همان. دهدمی
شود با تلقیح نمونه باکتري، رشد و ابري می

. شکل شدن مسیر حرکت باکتري رویت شد
ها مثبت نتیجه این آزمون براي تمامی باکتري

.بود

مثبتحرکتآزمون:2شکل

بیوگرامبررسی آزمون آنتی
بههاو حساسیت کلنیمقاومت

، نووبیوسیناگزاسیلین، هايبیوتیکآنتی
سیلین تتراسایکلین، اریترومایسین، آمپیاکسی

نتایج آزمون . شدبررسیو استرپتومایسین 
. نشان داده شده است3بیوگرام در جدول آنتی

بههاکلنیتمامیکهگر آن است بیاننتایج 
به و حساسنووبیوسینهايبیوتیکآنتی
تتراسایکلین نیمه حساس بیوتیک اکسیآنتی
همچنین نتایج نشان داد که تمامی . بودند
،سیلینهاي آمپیبیوتیکبه آنتیهاکلنی

اریترومایسین، اگزاسیلین و استرپتومایسین 
.بودندمقاوم
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هايبررسیاساسبر.استشدهآورده
از جنس کلنی 55گرفته، در مجموع صورت

Vibrioمتعلقکلنی22در مجموع . رشد کرد
.Vگونهبه harveyi،14متعلقکلنی
.Vبه alginolyticus،9بهمتعلقکلنی

V. splendidusبهمتعلقکلنی10و
V. anguillarum ینمولدآبششاندامدرتنها

هاياندامدرامامشاهده شدندسیاهلبصدف
.مشاهده نشدندها مولدین و در صدفچهدیگر

بر روي Vibrioباکتريرشد1در شکل 
آن هايکلنیو ایجادTSAمحیط کشت 

. شودمشاهده می

در شدهجداسازيباکترياي از نمونه:1شکل 
TSAمحیط کشت

نتیجه آزمون حرکت را نشان 2شکل 
گونه که در شکل مشاهده همان. دهدمی
شود با تلقیح نمونه باکتري، رشد و ابري می

. شکل شدن مسیر حرکت باکتري رویت شد
ها مثبت نتیجه این آزمون براي تمامی باکتري

.بود

مثبتحرکتآزمون:2شکل

بیوگرامبررسی آزمون آنتی
بههاو حساسیت کلنیمقاومت

، نووبیوسیناگزاسیلین، هايبیوتیکآنتی
سیلین تتراسایکلین، اریترومایسین، آمپیاکسی

نتایج آزمون . شدبررسیو استرپتومایسین 
. نشان داده شده است3بیوگرام در جدول آنتی

بههاکلنیتمامیکهگر آن است بیاننتایج 
به و حساسنووبیوسینهايبیوتیکآنتی
تتراسایکلین نیمه حساس بیوتیک اکسیآنتی
همچنین نتایج نشان داد که تمامی . بودند
،سیلینهاي آمپیبیوتیکبه آنتیهاکلنی

اریترومایسین، اگزاسیلین و استرپتومایسین 
.بودندمقاوم
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شدهجداVibrioهاي گونهیهاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیکویژگی: 2جدول 

آزمون
شدهجداVibrioهاي گونه

V. anguillarumV. splendidusV. alginolyticusV. harveyi

----آمیزي گرمرنگ
++++حرکت

++++اکسیداز

++++کاتاالز

++++اندول

-+--رنگ قرمز متیل
Voges-proskauer+-+-

++++گلوکزتخمیر -اکسایش
-+-+سیترات
++++ژالتیناز

+---آزاوره

----0%رشد در نمک 
++++3%رشد در نمک 

بیوگرامآنتیآزموناز حاصل جینتا: 3جدول

بیوتیکآنتی
شدهجداVibrioهاي گونه

V. anguillarumV. splendidusV. alginolyticusV. harveyi

حساسحساسحساسحساسنووبیوسین
نیمه حساسنیمه حساسنیمه حساسنیمه حساستتراسایکلیناکسی

مقاوممقاوممقاوممقاومسیلینآمپی
مقاوممقاوممقاوممقاوماریترومایسین

مقاوممقاوممقاوممقاوماگزاسیلین
مقاوممقاوممقاوممقاوماسترپتومایسین
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بحث
و شناختیزیست،شناختیبوممطالعات 

بااریبسلیمسااززندهموجوداتینیبال
طالعات باید پیرامون هر منیا.استتیاهم

سازدیمروارصدف.شودانجامموجودي
از یکی)Pinctada margaritifera(اهیسلب
مطالعات که استبا ارزشپرورشیانیآبز
هاي اندامبر ی و ماکروسکوپیکروسکوپیم

در.شده استانجام آن داخلی و سطح بیرونی 
يهاباکتريبررسیبهنیزحاضرمطالعه
هاي داخلی این صدف در اندامVibrioجنس 

. پرداخته شده است
ساز دیمرواراز شده هاي جدابررسی باکتري

که جنس داددر این مطالعه نشان اهیسلب
، ولی در این بررسی بودVibrioغالب، باکتري 

در مخازن Vibrioمرگ و میر ناشی از باکتري 
.پرورش صدف مشاهده نشد

ها یکی از عواملی هستند که باعث باکتري
ه ببروز بیماري و مرگ و میر موجودات آبزي 

. شوندمیسیاه مرواریدساز لبهاي صدفویژه
تماما گرم مطالعههاي جدا شده در این باکتري

کلنی در محیط کشت رشد 55منفی بوده و 
تمام کهگونه باکتري شناسایی شد4کرد و 

مولد مشاهده صدف تنها در اندام آبشش هاآن
.هیچ موردي یافت نشدها شدند و در صدفچه

و TCBSها بر روي محیط کشت تمامی کلنی
TSAرشد کردند.

هاي برخی گونهوجودهایی مبنی بر گزارش
Vibrio هستندکه عامل اولیه و اصلی بیماري،

اند شدهها گزارشدر برخی از مناطق در صدف
Vibrio tapetisبهتوانکه از آن جمله می

)Vibrio P1( اشاره کرد که در منطقه
Manihiki در اقیانوس آرام موجب تلفات باال

در این P. margaritiferaهاي گونهدر صدف
,.Paillard et al(شدمنطقه  2004(.

Brongباعث بروز بیماري Vibrioباکتري 

Ring Disease(BRD)شودها میدر صدف .
از مشخصات این بیماري نازك شدن پوسته 

در Perkinsاساس گزارشبر. استها صدف
این حالت در استرالیا ناشی از 1998سال 

ها ایجاد در صدفVibrio harveyiباکتري 
.)Perkins, 1998(شده است 

ترین عوامل تحریک کننده و از مهم
توانند موجب بروز زا در محیط که میاسترس
توان به تراکم ی شوند مییهاي باکتریابیماري

ها در محیط، تغییرات درجه باالي صدف
بنابراین . کردحرارت و کیفیت بد آب اشاره 

تواند تا حدود زیادي اصالح موارد ذکر شده می
ها در صدفباکتریایی هاي از بروز بیماري

.کندجلوگیري 
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بیوتیک به عنوان عامل موثر در کنترل آنتی
درVibrioهاي و کاهش تلفات ناشی از گونه

بیناز به طور معمول. رودبه کار میآبزیان 
استفاده آبزیانبرايهایی که بیوتیکآنتی
استرپتومایسین، از توان می،شوندمی

تتراسایکلین، سیلین، اکسیکلرامفنیکل، آمپی
متوپریم به نووبیوسین، اریترومایسین و تري

نام برد Vibrioعنوان داروهاي موثر بر 
)Lightner, متوپریم تريبیوتیکآنتی. )1988

وسیع و عامل ضد با دامنه باکتریواستاتیک، 
کننده قدرتمند و که مهاراست اسید فولیک 

ها یدروفوالت ردوکتاز باکتريهانتخابی دي
بیوتیک استرپتومایسین از آنتی. است

که با اتصال به ریبوزوم است آمینوگلیکوزیدها 
شود در پروتئین در باکتري میتولیدمانع 

تتراسایکلین اکسی.داردضدباکتریایی نتیجه اثر 
ها با مانند تمامی اعضاي گروه تتراسایکلین

ریبوزوم و از طریق S30اتصال به زیرواحد 
و گذاردپروتئین باکتري اثر میتولیدمهار 

است ها متعلق به گروه باکتریواستاتیک
)Brunton et al., 2005; Le et al., 2006( .

تتراسایکلین در اکسیبیوتیکدر ایران آنتی
,James(پروري بیشترین استفاده را داردآبزي

بیوتیک اریترومایسین در مواقعی آنتی.)2002
این عمل از . شودباعث کاهش رشد باکتري می

نیاز هاي مهم موردطریق کاهش تولید پروتئین
Brunton(شود باکتري براي ادامه بقا انجام می

et al., 2005; Le et al., 2006(.
مقیمی و همکارانش اي کهمطالعهدر 

ایستگاه استخرهاي پرورشی 3در ) 1392(
،آبزیان در استان بوشهر انجام دادند

.Vهايباکتري harveyi وV. alginolyticus

بیوتیک جداسازي شده نسبت به آنتی
وحساسایستگاه2درتتراسایکلیناکسی

این.بودندحساسنیمهایستگاهدر یک
بیوتیک آنتیایستگاه نسبت به2ها در باکتري

اریترومایسین مقاوم و فقط در یک ایستگاه 
در حالی که نسبت .نیمه حساس گزارش شد

3بیوتیک استرپتومایسین در هر به آنتی
مقیمی و همکاران، (ایستگاه مقاوم بودند 

مقیمی و همکارانش مطالعهنتایج ). 1392
ها با نتایج در مورد مقاومت باکتري) 1392(

.استمشابه مطالعه حاضر
De Laو Tendenciaکه اي العهمطدر 

Pena)2001(هاباکتريدادندانجام
اریترومایسینواسترپتومایسیننسبت به

که شدهمچنین مشاهده . بودندمقاوم
.Vهايباکتري harveyi،V. alginolyticusو

V. anguillarumاز میگوهاي جداسازي شده
سیلین،هاي آمپیبیوتیک، در برابر آنتیبیمار
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کلروتتراسایکلین، اسپروفلوکساسین، 
اریترومایسین، جنتامایسین، نالیدیکسیک 

تتراسایکلین و اسید، نیتروفورانشن، اکسی
Tendencia and De(ریفامپین مقاوم بودند 

La Pena, 2001 .( اماVibrio هاي جداسازي
به استرپتومایسین، مطالعه شده در این 

اگزاسیلین مقاوم سیلین، اریترومایسین و آمپی
تتراسایکلین نیمه حساس و تنها به اکسی

.اندهبود
تتراسایکلین با توجه به دسترسی اکسی
کاربردي بیوتیکترین آنتیپرمصرفءآسان جز

.استآبزیانپرورشوتکثیرمراکزدر
تتراسایکلین این است که مشکل عمده اکسی

زا در صورت استفاده هاي بیماريباکتري
شوندمیمقاومآنبرابردرراحتیبهمستمر

Leano et(دهند و این مقاومت را توسعه می

al., تتراسایکلین همچنین اکسی). 1998
بیوتیکی را در بین تواند مقاومت آنتیمی

هاي هاي مختلف در مراکز و کارگاهباکتري
تکثیر و پرورش آبزیان رواج و افزایش دهد 

)Anderson et al., 1989.(
Manjusha در ) 2005(و همکارانش

نشان دادند که سطح مقاومت در مطالعه دیگر
هاي شور مزارع ها در آببیوتیکآنتیبرابر

پرورش آبزیان در نزدیکی سواحل کمتر از 

هاي مناطق ساحلی در نزدیکی شهرها آب
موضوعاینکهکردنداعالمهاآن.است

هاي حاوي ممکن است به علت ورود روان آب
مقاومتژنحاملپالسمیدهايباهاباکتري

بیوتیک از خشکی به دریا رخ داده در برابر آنتی
هاي باشد و با انتقال پالسمیدي بین باکتري

نسبتمقاومتپالسمید،بادریاییوزيخشکی
Manjusha(شودمیایجادبیوتیکآنتیبه

et al., 2005( .این اساس مقاومت به بر
سیلین، استرپتومایسین، آمپیهايبیوتیکآنتی

توان به انتقال اریترومایسین و اگزاسیلین را می
هاي هاي خشکی به باکتريپالسمید از باکتري

ها بیوتیکزیرا این آنتی. دریایی مربوط دانست
استفاده قرار در موارد انسانی بسیار مورد

ها و گیرند و ممکن است که فاضالبمی
.سانی وارد آب دریا شودهاي با منشا انآالینده

دهد که باالترین همچنین نتایج نشان می
ها در برابر بیوتیکمقاومت نسبت به آنتی

سیلین، کربنسیلین، سیلین، آمپیآموکسی
. سفوروکسیم، ریفامپین و استرپتومایسین است

ها معموال براي درمان جانداران بیوتیکاین آنتی
استفاده زي مختلف و از جمله انسان خشکی

,.Manjusha et al(شود می 2005(.
Hameed باکتري ) 2003(و همکارانش
V. mimicus دند که کررا از محیط جداسازي
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مصرف انسانی هاي موردبیوتیکدر برابر آنتی
.)Hameed et al., 2003(مقاوم بود 

همکارانشوافشارنسبمطالعهدر
هاي مرواریدساز که بر روي صدف) 1390(

، V. harveyiهايانجام دادند باکتريسیاهلب
V. anguillarum وV. splendidus

ها و مشخص شد که این باکتريشد جداسازي 
هاي نووبیوسین و بیوتیکنسبت به آنتی

سیلین باسیتراسین حساس و نسبت به آمپی
با نتایج مشابه که این نتایج هستندمقاوم 

همکاران،افشارنسب و (است مطالعه حاضر
نیز مقاومت نسبت به مطالعه در این ). 1390
ها نسبت به سیلین مشاهده شد و باکتريآمپی
و باسیتراسین هاي نووبیوسینبیوتیکآنتی

.حساس بودند
زاي اگرچه گونه بیماريمطالعه در این 

Vibrioها مشاهده شد در محیط زندگی صدف
تواند ایجاد ولی این باکتري به تنهایی نمی

کننده و نیازمند یک عامل ایجادکندبیماري 
ه بتا باکتري بتواند است استرس در محیط 

البته در این . کندبیماري ایجاد صورت ثانویه 
هاي گونه مرگ و میري در صدفهیچمطالعه 

که به نظر سیاه مشاهده نشدمرواریدساز لب
کننده ها تنها عامل ایجادرسد باکتريمی

استرس در مخازن پرورش صدفچه و مولد 

هاي مختلف در در مکان. نبودندصدف
بیوتیک براي بقاي ها از آنتیپروريآبزي

ولی مقاومت .شودموجودات استفاده می
ها با شود که درمان بیماريمیباکتریایی باعث
دهندگان دچار و پرورششودمشکل مواجه 

به طور کلی در این . هاي اقتصادي شوندزیان
یافت شد که براي Vibrioگونه 4بررسی 

از شودپروران توصیه میدرمان و استفاده آبزي
نووبیوسین استفاده مانندهایی بیوتیکآنتی
هايبیوتیکآنتیبهنسبتهاگونهاینزیرا.کنند

ازتوانو همچنین میهستندنام برده حساس 
با استفاده .کردتتراسایکلین نیز استفاده اکسی

توان ها میبیوتیکمناسب و صحیح از آنتی
.عوامل باکتریایی مشاهده شده را مهار کرد

دست آمده در مطالعه ه ببا توجه به نتایج 
هاي زاي صدفحاضر گونه غالب و بیماري

هایی از جنس باکتريسیاهمرواریدساز لب
Vibrioبیوتیکو با استفاده از آنتیهستند

نووبیوسین و همچنین با رعایت کردن اصول 
توان از بهداشتی و ایجاد محیطی استریل می

.کردها جلوگیري مرگ و میر این صدف

تشکر و قدردانی
از تمامی کارکنان و مقالهنویسندگان این 

مهندس غالمرضا ارگنجی ریاست جناب آقاي
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تنان خلیج فارس نرممحترم ایستگاه تحقیقات 
و همچنین از آقاي مهندس مرزوق ) بندرلنگه(

لنگه به دلیل همکاري صمیمانه در دریایی
.این پژوهش کمال امتنان را دارندياجرا
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Abstract
The black-lip pearl oyster, Pinctada margaritifera, is one of the important

species of Mollusca which has been cultured to produce pearl. Mortality occurs
in all stage of black-lip pearl rearing, but few studies have been conducted on
this issue. The aim of this study is to investigate the pathogens of black-lip pearl
oyster rearing site on Lengeh Port and also determine bacterial resistance and
antibiotic sensitivity of the identified bacteria. Fresh samples were used for
bacterial analysis. The bacterial analysis was done according to biochemical
methods and bacterial Gram staining and using TSA and TCBS culture
medium. Bacterial isolates were studied using Mueller Hinton Agar medium for
the investigation of the resistance and antibiotic sensitivity of bacteria. Four
different species of the genus Vibrio bacteria were found that Vibrio harveyi,
Vibrio alginolyticus, Vibrio splendidus, Vibrio anguillarum were in the gills of
black-lip oyster. Bacteria were resistant to ampicillin, erythromycin,
streptomycin and oxacillin, sensitive to novobiocin, and intermediate to
oxytetracycline.

Key words: Black-lip Oyster, Broodstock Oyster, Vibrio Bacteria, Novobiocin.
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