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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

 جنس از منفی گرم هایتوسط ارگانیسم اکتریاییب هایعفونت است. اکثر زینتی ماهیان عفونی مشکل ترینباکتریایی شایع بیماری

هوازی اختیاری، گرم منفی، ، بیآئروموناسهای جنس باکتری شوند.می ایجاد سیتروباکتر و ویبریو ،سودوموناس ،باکترفالکسی ادواردوزیال، ،آئروموناس

در این مطالعه در مجموع شوند. متحرک تقسیم میمتحرک و غیر تهقرار داشته و به دو دس آئروموناداسهاکسیداز و کاتاالز مثبت هستند ودر خانواده 

شمشیری، فایتر جمع آوری شده از مراکز فروش شامل مولی، گوپی، آنجل، پرت، اسکار، گلدفیش، پالتی، دم زینتی یقطعه ماه 250از تعداد 

مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ماهیان مشکوک به کننده به بیمارستان دامپزشکی، می در سطح شهر اهواز و یا مراجعهماهیان آکواریو

ی سازو خالص یبعد از جداساز .دیگرد هیتهکشت باکتریایی  انجام و و مغز ها هیکلهای پوستی، آبشش، زخماز  بردارینمونه عفونت باکتریایی،

جدایه های مشکوک  16s rRNA)ژن  یاختصاص یمرهایپرا)با  یروش مولکولبا  یی،ایمیوشیب یهابا تست آئروموناسهای مشکوک به جنس جدایه

ماهیان زینتی  در آئروموناسمیزان شیوع باالی  دهندهنشان PCRو  های بیوشیمیاییتست جینتا. قرار گرفتتایید قطعی مورد  آئروموناس به جنس

بود. بنابراین الزم است اقدامات آئروموناس های های مشکوک کشت شده مربوط به جنسدرصد از نمونه 4/49که طوریهسطح شهر اهواز است ب

 در ماهیان زینتی انجام گیرد. آئروموناس های ناشی از جنسمناسب در جهت پیشگیری و کنترل عفونت

 PCRهای بیوشیمیایی، ، ماهیان زینتی، تستآئروموناس کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 است عامل کنمم هاهای باکتریایی آبزیان، باکتریدر عفونت       

پوست، آبشش ماهی  به و باشند ثانویه عامل یا و بیماری ایجاد اصلی

 را فراهم بیماری بروز زمینه ایمنی سیستم در اختالل با یا و کرده حمله

 و های دریاییمحیط طبیعی ساکنان ماهی هایپاتوژن اکثر کنند.می

 تقریباً .باشندمی میزبان از مستقل زندگی به قادر بوده و شیرین آب

 و آب پائین کیفیت نقل، و حمل باال، تراکم مانند های خارجیاسترس

 باشندمی زینتی ماهیان در بیماری بروز ساززمینه تغذیه نامناسب

(Roberts  ،؛2009و همکارانTrust   و Bartlett،1974.) ها، آئروموناس

ثبتی هوازی اختیاری، گرم منفی، اکسیداز و کاتاالز مهای بیباکتری

متحرک  قرار داشته و به دو دسته آئروموناداسههستند که در خانواده 

و همکاران،  Kingombe ؛1375 )سلطانی، شوندتقسیم می و غیرمتحرک

های آب شیرین ترین باکتریهای متحرک معمول(. آئروموناس1999

ی هامیزبان و سایر در ماهیان های مختلفیجهان بوده و باعث بیماری در

(. تاکسونومی 2001و همکاران  Cipriano) شوندمی خونگرم و سرد نخو

های های مختلف آئروموناساین جنس پیچیده است و در بین گونه

 A. veronii biovar sobria و     A. hydrophila ،A. cavieaمتحرک، 

(. در ماهی این 2011و همکاران،  Ottavianiتر هستند )شناخته شده

پوسیدگی بافت  باله، پوسیدیگی هموراژیك، سمیسپتیها باعث باکتری

 (. در سال1999و همکاران،   Nayakشوند )نرم و فرونکلوزیس می

 آئروموناس سوبریا( ناشی از EUS) گیری سندرم اولسراتیو، همه2007

شرقی مانند بنگالدش در مزارع پرورش ماهی کشورهای آسیای جنوب

ها (. اگرچه آئروموناسJoh، 2007و  Namو هند گزارش شده است )

اند، اما جزء میکروفلور روده ماهیان عنوان پاتوژن ماهی معروف شدهبه

ها بدون وجود عالیم باشند، بنابراین حضور این باکتریسالم نیز می

طور معمول دهنده بیماری نیست. بهپاتولوژیك به خودی خود نشان

رایط محیطی و سمی آئروموناسی متعاقب تغییرات ششیوع سپتی

هایی مانند: افزایش تراکم، افزایش دما، تغییر ناگهانی دما، استرس

دستکاری، نقل و انتقال ماهی، کمبود اکسیژن، کاهش مواد غذایی، 

های پوستی، تغییرات فیزیولوژیکی ها و انگلتخریشات ناشی از قارچ

سال (. در ایران در 2009و همکاران،  Toranzoافتد )و ... اتفاق می

های در بررسی علل تلفات ماهی آمور، جداسازی آئروموناس 1372

متحرک از آبشش و کلیه و کبد این ماهی صورت گرفته است )پیغان 

ها از کپور ماهیان پرورشی خصوصا (. ائروموناس1372و اسماعیلی، 

 (. 1379)اخالقی،  فارس نیز جداسازی شده است در استان کپورمعمولی

ی هاعنوان یك پاتوژن برای بسیاری از گونهبه فیالآئروموناس هیدرو

و  Austinشود )مختلف ماهیان آب شیرین و گاهی شور محسوب می

Austin، 1993.) در دهندهخونریزی سمیسپتی عامل باکتری این 

های ناپذیری در جمعیتشیرین بوده و خسارات جبرانماهیان آب

های ایجاد بیماری .(1375 سلطانی،نماید )پرورشی و وحشی ایجاد می

کشنده تا عفونت  از فرم حاد سریعاً آئروموناس هیدروفیالوسیله هشده ب

(. این باکتری در چین، 2010و همکاران،  Ismailمتغیر هستند ) پنهان

های سمیعامل عفونی سپتی عنوانبه تابستان، هر 1993 تا 1989 سال.از

 ده کپور ماهیان خصوصاً شیرین و خانواماهی در سیستم پرورش آب

( و فیتوفاگ بوده، ضرر اقتصادی شدیدی Crucian carpگونه کاراس )

 انیبخش ماه (.2001و همکاران،  Nielsen)را باعث گردیده است

 نیتراز مهم یکیو  باشدیم یالمللنیب یاز تجارت جهان یجزئ ینتیز

است. صنعت  یپرورش ماه تیو سودآور فعال یاقتصاد یهاعرصه

مهم صنعت  یهابخش ریاز ز یکی ینتیز انیو پرورش ماه ریکثت

 شیو افزا ییزاباعث اشتغال ریاخ یهااست که در سال یپروریآبز

 633 دیبا تول ینتیز انیماه دیتول زانیاست. م شدهدرآمد در کشور 

قطعه در کل  ونیلیم 130به حدود  1391در سال  یگونه پرورش

و  دیتول شیافزا یدر راستا نینو یارهااست.  ارائه راهک دهیکشور رس

 نیا ترشیو توسعه ب داریدر توسعه پا ینقش مهم تواندیم یوربهره

 هایماری(. ابتال به ب1394،ینظر و یصنعت نو پا داشته باشند )روزبهان

 ،یمیعق ای یدمثلیبازده تول کاهش ،یباعث کاهش وزن، الغر تواندیم

 یمیو عال یآبشش یینارسا ،یجلد یهازخم ،یعیرطبیغ یرفتارها ،یکور

 انیضرر و ز تواندینوبه خود مشوند که به هایدر ماه لیقب نیاز ا

(. 1388 ،یو عبدا... مشائ غانی)پ دنبال داشته باشدبه یادیز یاقتصاد

است. در  ینتیز انیماه یمشکل عفون نیترعیشا ییایباکتر یماریب

 ریمنجر به مرگ و مکه  یومیآکوار انیمجموع تنها مشکل در ماه

 ییایباکتر یها. اکثر عفونتباشدیآب م تیفیک کاهش شودیم انیماه

 ،الیواردوزاد، هاآئروموناسجمله از یگرم منف یهاسمیتوسط ارگان
. شوندیم جادیا تروباکتریسو  ویبریو ،سودوموناس ،باکترهایفالکس

 جادیادر  زیگرم مثبت مانند استرپتوکوکوس ن یهایالبته باکتر

 گزارش شده است.  ینتیز انیماه یماریب

 

 هامواد و روش

طور هو ب سالكیمدت ، به1398ماه سالمهرتا  1397سال  مهرز ا      

های )شکل یاختصاص میعال یدارا ماریب انیاز ماه یریگنمونه مداوم،

سطح در راکز فروش ماهیان زینتی مدر  یراختصاصیو غ (4و  3، 2، 1

های ارجاعی به بخش نیز از نمونه یردامودر و مداوم طور هشهر اهواز ب

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران  آبزیان دانشکده بهداشت و بیماری

های مختلف گونه. گردید و جداسازی باکتری گیری، اقدام به نمونهاهواز

و تعداد ماهیان زینتی در هر گونه و اطالعات مربوط به هر گونه، در 

و  میعال یدارا انیماه ییپس از کالبدگشا آورده شده است. 1جدول 

 ل،یاستر لیو با استفاده از وسا زیتم طیماهیان به ظاهر سالم در شرا

و طحال( و در صورت وجود  کبد ه،ی)کل یداخل هایاز اندام
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کردن  زیپس از تم ،این ضایعات یضایعات جلدی از قسمت عمق

 یمغذ طیحم یبر رو لیبا استفاده از لوپ استر ،یسطح هاییآلودگ

TSA مدت به گرادسانتی درجه 25-28 یو در دما دشیکشت داده م

پس از اتمام زمان . دشمی یگذارساعت گرمخانه 48تا  24

شده  یسازخالص آئرموناسبه جنس  مشکوک هایی، کلونانکوباسیون

 دازیاکستست گرم، آمیزی رنگشامل  هیاول هاییم بررسو پس از انجا

 Skimمحیط جهت ادامه مطالعه در  های مشکوک،هیو کاتاالز، جدا

milk  شدند یدارنگه گرادیدرجه سانت -80 یدماکشت و در 

پس از اطمینان از (. Buller ،2004 ؛1388 ،و همکاران یابولقاسم(

 بیوشیمیایی رایج هایتستهای مشکوک، با انجام خالص بودن جدایه

اکسیداز، تخمیر قند  هایتست از آئروموناس، جنس شناسایی جهت

درصد نمك  6گلوکز، رشد در محیط نوترینت براث فاقد و حاوی 

های های احتمالی از تستچنین جهت تعیین گونهاستفاده شد. هم

(، VPسیمون سیترات، تولید گاز در تخمیرگلوکز، تعیین نوع تخمیر )

)لیپاز(، تولید دزاکسی ریبونوکلئاز،  80یدرولیز آسکولین و توئینه

ژالتیناز، ایندول، تخمیر قند ساکارز، آرابینوز و سالیسین، 

استفاده  گردید  و اورنیتین و هیدرولیز ارژینین لیزین دکربوکسیالسیون

(Kralova  ،20016و همکاران .) آئروموناسبرای تایید مولکولی جنس       

جوشاندن استخراج  روش با هاآن DNAابتدا  شده، جداسازی هایباکتری

روزه، دو تا منظور، از باکتری خالص در محیط کشت یكگردید. بدین

استریل سوسپانسیون گردید،  Tris-EDTAکلنی برداشت و در بافر  سه

گراد در دستگاه درجه سانتی 100دقیقه با حرارت  10مدت سپس به

دقیقه سانتریفوژ  2رارت داده شد. سپس ترموبالک )کیاژن، ایران( ح

 DNAعنوان منبع صورت گرفت و مایع رویی به rpm 14000با دور 

گراد تا سانتی درجه 20در منفی  و آوریجمعمیکروتیوب استریل  در

از آئروموناس های برای شناسایی جدایه ذخیره گردید. PCRانجام 

 Porteen سطشده توطراحی آئروموناسپرایمرهای اختصاصی جنس 

مشخصات مربوط به پرایمرهای استفاده شد.  (2006( همکاران و

 آورده شده است. 2استفاده شده در جدول 

 

 : مشخصات ماهیان مورد بررسی1جدول 

 

 استفاده شده مری: اطالعات پرا2 شماره جدول

 عالئم غالب ماهیان بیمار انحراف معیار )گرم( ±میانگین وزن  تعداد نام ماهی
 های جلدیالغری، زخم 25 2/2±5/2 (Pterophyllum scalare)آنجل 

 های پوستی، تلفاتها، زخمبرآمدگی فلس 23 1/2±5/5 (Carassius auratus)گلدفیش 
 های جلدیها، زخمخوردگی باله 18 2/5±8 (Astronotus ocellatus)اسکار آلبینو 

 التهاب مخرج، تغییر رنگ پوست 13 5/4±2/6 (Amphilophus citrinellus)  پرت زرد
 هااتساع شکم، بیرون زدگی چشم 25 6/2±3 (Poecilia ephenops)مولی سیاه 

 های جلدیها، خونریزی و زخمشمبیرون زدگی چ 43 2/3±4/3 (Xiphophorus maculatus)پالتی
 هاهای جلدی و برآمدگی فلسزخم 25 2/1±4/2 (Xiphophorus helleri) شمشیریدم

 هاالتهاب مخرج و بیرون زدگی چشم 31 1/2±6/3 (Poecilia reticulata)گوپی 
 ها، الغری و  تلفاتزدگی چشمبیرون 23 2/3±5 (Betta spelndens)فایتر 
 های جلدیخونریزی و زخم 10 8/0±2/1 (Trichogaster leeri) گورامی

 هاهای جلدی، خونریزی و بیرون زدگی چشمزخم 14 2/23±45 (Heros Severus)  سوروم

مریپرا  (5'- 3') یتوال هدف ژن  کونیآمپل اندازه   رفرنس  

16 S rRNA F TCATGGCTCAGATTGAAC GCT 16S 

rRNA 
599   Porteen 2006( همکاران و) 

16 S rRNA R CGGGGCTTTCACATCTAACTT ATC 

      

  
 های جلدیها و زخمهای جلدید باله: ماهی آنجل با زخم2شکل : ماهی اسکار با عالئم خوردگی1شکل
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میکرولیتر  5/12از  هر واکنش در کار، برای این PCR مراحل       

 PCR ،1میکرولیتر آب مخصوص  5/6مسترمیکس )سیناژن، ایران(، 

 4پیکومول، سیناژن، ایران( و  10میکرولیتر از هر یك از پرایمرها )

استخراج شده برای رسیدن به  DNAاز  پیکومول( 10میکرولیتر )

 دستگاه از استفاده با PCRمیکرولیتر استفاده گردید.  25حجم نهایی 

 5مدت به اولیه سازیواسرشته برنامه با و آلمان( ترموسایکلر )اپندورف

 درجه 94ثانیه ) 30مدتبه سازیوارشته ،گراد(سانتی درجه 94) دقیقه

 طویل ،گراد(سانتی درجه 55ثانیه ) 30مدتبه اتصال ،گراد(سانتی

 2 مراحل تکرار سپس ،گراد(درجه سانتی 72ثانیه ) 45 مدتبه شدن

 مدتبه نهایی شدن طویل مرحله نهایت در و چرخه 30 تعداد به 4 الی

های طی شدن چرخه پس از شد. گراد( انجامدرجه سانتی 72) دقیقه 5

در  PCRرولیتر از محصول میک 5دمایی و تکثیر ژن هدف، در نهایت 

حاوی رنگ  %1)سیناژن، ایران( در ژل آگارز  bp 100کنار نردبان ژنی 

Safe Stain )دقیقه الکتروفورز  35مدت به 100در ولتاژ  )سیناژن، ایران

آئروموناس سویه استاندارد  گردید. الزم به ذکر است که در این تست از

ثبت و از آب مقطر استریل عنوان کنترل مبه (ATCC 7966) هیدروفیال

 عنوان کنترل منفی استفاده گردید.به

 نتایج
آوری شده از سطح شهر و جمع واجد عالئم یقطعه ماه 180از       

 ،های جلدی قرمزدارای عالئمی مانند زخم که عمدتاً ارجاعی به بخش

 مخرج التهابو  هازدگی چشمبیرون، اتساع شکم ها،زدگی فلسبیرون

 ییایباکتر هیجدا 145ع به ظاهر سالم در مجمو یقطعه ماه 70و  بودند

های جنسمظنون به  هیجدا 125تعداد  نیکه از ا آوری گردیدجمع

با فرم کلنی مشابه  ثبت، اکسیداز و کاتاالز منفی)گرم م آئروموناس

 ییایمیوشیمطالعات ب جینتا .(2)جدول شدند گرفته درنظر (هاآئروموناس

 3در جدول  آئروموناسجنس های تایید شده از نظرهجدای یبر رو

 ه،یجدا125از  PCRبا بررسی ژنومی و انجام تست  است.آورده شده 

 آئروموناسجنس  نظر از و بودند bp599باند  حامل جدایه 85تعداد 

نتایج الکتروفورز محصوالت حاصل از تست  .شدند مثبت تشخیص داده

PCR  اده شده است.د نشان 5شکل اختصاصی جنس در 
 

 گیری شدهنسبت ابتال در ماهیان سالم و بیمار نمونه :2هشمار جدول

 یرینمونه گ یهایکل ماه
 شده

از  شده جدا یهایباکتر
 به ظاهر سالم انیماه

از  شده جدا یهایباکتر
 ماریب انیماه

Aeromonas sp. 

 ماریب انیماه سالم ظاهراً انیماه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

150 18 7/25 145 5/80 4 2/22 85 6/58 

 

جنس  ییهاهیجدا ییایمیوشیب هایشیآزما جی: نتا3جدول
  PCR تایید شده با آئروموناس

 تست
 بیوشیمیائی

 نتایج
 تست

 بیوشیمیائی
 نتایج

 ± MR - گرم آمیزیرنگ
 ± VP + اکسیداز
 ± OD + کاتاالز
 + Nacl 6% + همولیز
 ± DNase ± اندول

 ± LD ± تخمیر گلوکز
 + Tween80 + تحرک

 ± Gelatin ± سالیسین
 + ساکاروز ± سیترات

 ± آسکولین ± سولفید هیدروژن
 

 
 های( جدایه4تا  DNA ،1 محصول PCR: ژل آگاروز مربوط به 5شکل

 کنترل مثبتP) کنترل منفی و N) مارکر ،  M)جنس آئروموناس، 
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 بحث 

های شیرین جز فلور طبیعی آب آئروموناسهای جنس گونه       

عنوان پاالیشگر ها بهشود و همراه با سایر میکروارگانیسممحسوب می

ها جز فلور طبیعی آب که این باکتریجاییاز آن .کنندآب عمل می

کنند که ماهیان دچار افت در سیستم هستند زمانی ایجاد بیماری می

پروری وارد ضرر اقتصادی فراوانی به صنعت آبزی شوند و متعاقباً ایمنی

 و گرمابی ماهی درصد از موارد تلفات 6/72 در هاآئروموناسکند. می

از مواردعامل شناخته  درصد 5/30در  هیدروفیال آئروموناس و خرچنگ

دارای  ماهیان در هیدروفیال آئروموناس و هاآئروموناس اند نقششده

. رضویلر و (2001و همکاران،  Nielsenد )دار  خوانیهم کامالً عالئم

ها را از ماهیان بار در ایران آئروموناسبرای اولین( 1360) همکاران

پیغان و . پرورشی جدا کردند ماهی علفخوار حوض، ماهیان آکواریومی،

سازی در بررسی علل تلفات ماهی آمور موفق به جدا (1372)همکاران 

شدند. سلطانی  کلیه و کبد این ماهی آبشش،های متحرک از آئروموناس

های پرورش آمور در دو استان گیالن و از کارگاه (1379)و موسوی 

را جداسازی نمودند. علیشاهی و آئروموناس هیدروفیال تهران باکتری 

آمور استان خوزستان  باکتری را از ماهی توانستند این (1388) همکاران

 هاآئروموناس روی بر آمریکا دهمتح االتیدر ا که ایمطالعه در کنند. جدا

 عفونت ترکم موارد در و یاروده هایعفونت در اولیه پاتوژن عنوانبه

 انجام غیره و اندوکاردیت سیستمیك، هایعفونت نظیر ایروده خارج

 هاعفونت از درصد 13 ایجاد عامل عنوانبه را آئروموناس جنس شد،

 در متعددی چنین مطالعاتهم. (Cesar،1999کردند ) اعالم انسان در

  مطالعه جملهاز گرفته صورت PCR گونه با و جنس تشخیص خصوص

Sen و Rodges (2004) حدت فاکتور 6پراکندگی  بررسی به آن در که 

 ایاالت درPCR  وسیلهآشامیدنی به آب در آئروموناس هایگونه در

 کردند عنوان ) 2001) مکارانه و Nielsenشد.  پرداخته آمریکا متحده

 تابستان در تربیش های متحرک،آئروموناس از ناشی بیماری شیوع که

 باال دمای انگلی، باالی هایعفونت از قبیل هاییاسترس علت وجودبه

 همکاران و Eissa توسط که تحقیقی در .است آب پایین اکسیژن و

 ناشی از سمیسپتی وعشی شد کهداده نشان گردید، انجام ( 1994)

 ترتیببه وحشی تیالپیاهای پرورشی و بین در متحرک هایآئروموناس

 75/18ترتیب وحشی به پرورشی و ماهیان گربه در و درصد 5/2 و 10

 این بروز در استرس تأثیر دهنده نشان این، باشد کهدرصد می 25/6و 

هایی باکتری شنق بررسی منظوربه که حاضر تحقیق در باشد.بیماری می

 با روش بیوشیمیایی و  آلودگی ماهیان زینتی در آئروموناس از جنس

PCR در آئروموناس  درصدی را برای جنس 5/80گرفت، نقش  صورت

 مجموع، در سمی باکتریایی ماهیان آکواریومی نشان داد وایجاد سپتی

درصد  5/62 حاضر مطالعه در هاسمیسپتی در هاآئروموناس نقش

 هایتست اساسبر بسیاری ( برآورد گردید. مطالعات250از  163)

 نتایج مقایسه با و گرفته صورتها بر روی آئروموناس بیوشیمیایی

 تنوع کشت، روش بودن برزمان بر عالوه تحقیقات، این از حاصل

 از استفاده، H2Sتولید  لیزین، کردن دکربوکسیله درتوانایی بسیاری

 بررسی مورد آئروموناس های مختلفجدایه در نمك تحمل سیترات،

 در )1388) همکاران و گردید. علیشاهی مشاهده مطالعات، این در

 خوزستان، استان در آمور تلفات ماهی علل بررسی برروی خود، مطالعه

 هیدروفیال آئروموناس از ناشی تلفات، درصد11 که رسیدند نتیجه این به

 باشد. تشخیصمی هاآئروموناس از ناشی تلفات، درصد 6/17 مجموع در و

ها بیماری موقعبه و درمان پیشگیری در زابیماری هایسریع باکتری

 تشخیص در شناسایی و جداسازی معمول هایروش و دارد فراوان اهمیت

 نوکلئوتیدی ردیف تکثیر است، گیروقت و کنندهخسته هاباکتری

 و اختصاصی دقیق روش یك PCRآزمایش  وسیلهبه DNAاختصاصی 

و  Swaminathanآورده است ) فراهم هامیکروارگانیسم تشخیص برای

کارگیری و به PCRبا استفاده از  حاضر تحقیق (. در2004همکارن، 

درصد از ماهیان  6/58، در حداقل 16s RNAپرایمرهای اختصاصی ژن 

 د قرارسمی باکتریایی آئروموناسی مورد تائیبیمار )دارای عالئم(، سپتی

ها در ابتالی ماهیان آکواریومی گرفت و در مجموع، نقش آئروموناس

های بیوشیمیایی نتایج تست( برآورد گردید. 180از  89درصد ) 4/49

 ، AustinوAustin  ؛Buller، 2004) در تحقیق حاضر با منابع معتبر

ها تطبیق داده بیوشیمیایی جنس آئروموناس خصوصیات نظر از (2007

در مجموع  ها دارد.نتایج حاصله نشان از صحت فرآیند انجام تست و شد

توانایی  آئروموناس های جنسمطالعه حاضر مشخص کرد که باکتری

ای در آلودگی ماهیان آکواریومی با توجه به حضور میکروفلوری بالقوه

ماهیان زینتی  که معموالًجاییاین باکتری در آب شیرین دارند و از آن

ادی باالیی برای تولید کنندگان این صنعت دارد توصیه ارزش اقتص

 تراکم مناسب در هر مترمکعب رعایت گردد تا باکتری بهشود، می

چنین اصول طلب در ماهیان ظهور بیماری نکند همعامل فرصت عنوان

و ازوناتور  UVهای های مدیریتی آب از قبیل استفاده از المپو روش

شود توجه قرار گیرد و غذایی که استفاده میحتماً مورد  3Oبرای تولید 

 کامالً دقت شود. داری از آننگه نحوه و هم گرددتهیه می که هم از جایی
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Abstract 
 Bacterial disease is the most common infectious problem of ornamental fish. Most 

bacterial infections are caused by gram-negative organisms from Aeromonas, Eduardozilla, 

Felaxibacter, Pseudomonas, Vibrio and Citrobacter. Aeromonas bacteria are facultative 

anaerobe, gram-negative, oxidase and catalase positive and belong to the Aeromonadsaceae 

family and are divided into two motile and non-motile groups. In this study, a total of 250 

ornamental fish including Molly, Guppy, Angel, Parrot, Oscar, Goldfish, Platy, Swordfish, 

Fighter collected from aquarium fish sales centers in Ahvaz city or referred to the Veterinary 

Hospital Was investigated. After examination of fish suspected of bacterial infection, samples 

were taken from skin wounds, gills, kidneys and brain and bacterial culture was performed. After 

isolation and purification of Aeromonas susceptible was evaluated and confirmed via 

biochemical tests and molecular methods (with 16s rRNA specific primers). Results of 

biochemical and PCR tests showed high prevalence of Aeromonas in ornamental fish in Ahvaz 

city, with 49.4% of suspected specimens being Aeromonas genera. Therefore, appropriate 

measures should be taken to prevent and control Aeromonas infections in ornamental fish. 
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