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  كلمة شكر وامتنان 
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  هلم مين فائق االحرتام واالعجاب والتقدير. ،  وإثراءه مبعلوماهتم القيمة  
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  مين طيب الكالم والشكر واالمتنان.   الوقائي لكم سامر إبراهيم، وأساتذتي يف قسم الصحة العامة والطب  
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مد    حبماه الذي لدعمه وتشجيعه لطلبة البحث العلمي، والدكتور حممد أمني صباغ رئيس شعبة الدراسات والبحث العلمي  

لك مين كل الشكر والتقدير  ،  صورة  يل يد العون فكان ملساعدته األثر الكبري يف إظهار هذا البحث بأهبى  

  واالمتنان. 

يف دربي وقدم يل املساعدة واألفكار فكان خري سند وخري داعم،    التفاؤل وأتوجه برسالة شكر خاصة إىل من زرع  

  الدكتور عمر املدني. ، صاحب األصل الطيب  املتألق برحابة صدره وسعة فكره 

    قدمت وما ضحت به ألجلي   حيب هلا ويصف ما إىل احلبيبة اليت ال كالم يف العامل يعرب عن  

  .إىل أمي كنزي وثرائي وهبائي  ... من ترخص النفس هلا  

من قامسين أملي وأشعل مشوع  ونور عيين  سندي وعضدي    ،   سر ابتساميت و إىل مأمين وأماني  
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IX 
 

  باللغة العربية: الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مرض تعفن الزعانف عند أسماك الكارب الذهبي من خالل تشخيص  

المرضية، ودراسة حساسية العوامل المسببة للمرض،  اآلفات المرض بأعراضه وعزل العامل المسبب من 

األعراض    وقسمت حسب ظهورعينة سمكية أغلبها مصابة بتعفن الزعانف    150أجريت هذه الدراسة على  حيث  

  أربع مراحل هي األولى والثانية والثالثة والرابعة. الخارجية إلى 

أنه   و التهتكأمن الزعانف التي يظهر عليها تغيرات مختلفة كالتأكل  الجرثوميأظهرت نتائج العزل والزرع 

% على  52%و40أعلى نسبة لجراثيم االيروموناس والبسيدوموناس في المرحلة األولى للمرض وبلغت 

% وفي 44.1% والبسيدوموناس 35.3توالي، وفي المرحلة الثانية للمرض بلغ معدل جراثيم االيروموناس ال

% أما في المرحلة األخيرة 31.9% والبسيدوموناس 14.9المرحلة الثالثة كان معدل جراثيم االيروموناس 

لي. وقد أعتبرت جراثيم % لجراثيم االيروموناس والبسيدوموناس على التوا18.2% و9.1للمرض كانت النسبة

، كما أغلب مراحل المرض االيروموناس والبسيدوموناس هي العامل المسبب للمرض الرتفاع نسبة عزلها من  

أظهرت النتائج أيضاً أن العامل المسبب في البداية يتركز في الزعانف أما في الكلى فبنسب قليلة جدا، ومع تقدم  

  بشكل كبير جداً لتصل األسماك الى مرحلة التسمم الدموي العام.   سير الحالة المرضية تزداد هذه الجراثيم

وانخفاض   pH والأظهرت نتائج تحليل عينات مياه األحواض أن ارتفاع الحمولة الجرثومية واألمونيا 

  األوكسجين المنحل تعتبر من العوامل الممهدة لدخول المرض وانتشاره. 

ت الحيوية مثل: األميكاسين والجنتامايسين ,االزيترومايسين, بين اختبار الحساسية التحسس تجاه بعض الصادا

  السلفاترايموثبريم, السيفاكلو الفلورفينكول, الفوسفو, النتروفيوران والنيومايسين.

وعند اجراء العدوى التجريبية تبين أن العزالت الجرثومية المعزولة من االسماك المصابة تكون شديدة الفوعة،  

لية في حالة الحقن العضلي، كما أن االذية الخارجية تسهل دخول العدوى، بينما السليمة  وتسبب حاالت نفوق عا

  ال تسبب لها النفوق. 
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  : البحث   وأهداف   املقدمة   -1

القطاعات المهمة اقتصادياً يعتبر قطاع الثروة السمكية واألحياء المائية في الوطن العربي من 

  حول تربية األحياء المائية.المتاحة  أوجه القصور وقلة المعلومات والبيانات    بعضالتي تعاني من  و 

االستزراع كما يتسم هذا القطاع بالتباين بين الدول فيما يتعلق بمستوى اإلنتاج من ناحية ومستوى  

سواء كانت في مجال  ،ناحية أخرى وذلك بسبب عدم التشخيص المناسب لعمليات التربية من

  .سماك الزينةأتربية أسماك التغذية أو 

أهم   دزينة بشكل خاص وتعتبر حالياً من أح سماك الأذ ال يوجد في الوطن العربي مشاريع تهتم ب إ 

القطاعات في مجال تربية األسماك حيث يوجد في المملكة العربية السعودية مشروع وحيد لتربية 

  ).2008،أسماك الزينة في المياه العذبة (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

سماك هي سسه وتطبيقاته، واألأسماك ليست هواية فحسب، بل هي علم له ن تربية األأحيث 

% 40، تسكن البيئة المائية وتغطي  حيوانات فقارية من ذوات الدم البارد، وهي أكثر االنواع عدداً 

  من نسبة الحيوانات الفقارية.

التي تربى ) سم كأسماك الزينة 7-1تختلف في أحجامها فهناك ماال يزيد طولها وهي بالغة عن (

  .ومنها في البحار تكون هائلة الحجم حواض،أفي 

حواض، وأصبحت سماك التي يمكن اقتناؤها وتربيتها في األنواع األأسماك الزينة من أجمل  أتعد  

ثبتت بعض أجزء ال يتجزأ من الديكورات الحديثة لما لها من أشكال جميلة وألوان زاهية، وقد 

  الحساس بالهدوء والطمأنينة.سماك الزينة تزيد اأالدراسات أن 

ً في األ شخاص الذين يقضون وقتاً خرى أن األأشارت دراسات أوقد   ماكن التي تحتوي أحواضا

والتي من نوعها هي األولى لتجربة اصحتهم النفسية والعقلية، وهذه الدراسة أو  تتحسنلألسماك 

  ).Cracknell et al., 2016تظهر نتائج في مجال البيئة والسلوك (
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للتوسع السريع في تربية األحياء المائية أصبحت أمراض األسماك أحد العوامل األساسية  ونظراً 

  .)Rahman and Chowdhury,1996في إنتاج األسماك (

ً من  في البيئة المائية ومن جهة أخرى تعيش أحياء أخرى غير األسماك، والتي تتضمن أنواعا

الجراثيم، تعيش على بقايا النباتات والرواسب، باإلضافة إلى العوالق النباتية والحيوانية، كما أن 

ما على إحياء تعيش على الجلد والخياشيم وضمن الجهاز الهضمي لألسماك وتكون  بعض هذه األ

  ، أو أن لها تأثير مفيد للجهاز المناعي.هيئة غذاء أو أنها تساعد على الهضم

مراض، كما يمكن لهذه االحياء الدقيقة التأثير على صحة األسماك وبالتالي قد تسبب العديد من األ

حيث توجد العديد من الدراسات العلمية التي تبحث في العالقة بين األسماك وبعض المسببات 

 ).Johnson and Paull ,2011; Safińska,2018( المرضية وخاصة الجرثومية

على صحة   التي تصيب أسماك الزينة والتي تؤثر سلباً الجرثومية  توجد العديد من االمراض  حيث  

مراض والتعرف على طرق السيطرة عليها، ومن وجمالية شكلها لذلك كان البد من دراسة هذه األ

سماك عامة وأسماك الزينة خاصة المنتشرة في أحواض تربية األالجرثومية مراض أهم هذه األ

  .Fin rotهو مرض تعفن الزعانف 

  أهداف البحث: 

 تشخيص مرض تعفن الزعانف عند أسماك الكارب الذهبي. -1

 عزل وتصنيف العامل المسبب لمرض تعفن الزعانف عند أسماك الكارب الذهبي. -2

 اجراء اختبار الحساسية للعزوالت ضد الصادات الحيوية المستخدمة محلياً. -3
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  الدراسة املرجعية:   -2

  auratus Carrassius(carp fish  Gold (الذهبي:  الكارب    2-1

ومنهما انتشر في الموطن األصلي لها    الصين واليابان  وتعتبر  سماك المياه العذبةأنوع من  هو  

ً أ  .للزينةو يربى أ رجاء العالم ليتخذ طعاما

 )Classification: )Joseph,2001التصنيف 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclass Gnathostomata 

Class Actinopterygii 

Order Cypriniformes 

Family Cyprinidae 

Genus Carassius 

Species Carassius auratus 

 

كونها من   واألحواض  نازلاألسماك التي يشاع تربيتها في المتعد أسماك الكارب الذهبي من أكثر  

  غيرها.البحيرات و األسماك التي تعيش في المياه العذبة المائلة للملوحة كاألنهار والبرك الراكدة و 

 والمخلفات،والمواد النباتية  القاعية،تتغذى أسماك الكارب الذهبي على العوالق والالفقاريات 

وتعيش في  ،كغ 4.5ويصل وزنها حوالي  -سنتمتر  48 – في بعض األحيان لتبلغ طوالً  تنمو و 

كما تفرخ  ،المغمورةم، وتضع األسماك بيوضها على النباتات  )22-20(حواض غير مدفأة أ

   ;Roots, 2007ويبدأ نشاط التبويض في فصل الربيع (  التفريخ،اإلناث عدة مرات خالل فترة  

Joseph, 2001.(  
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  تعريف مرض تعفن الزعانف:   2-2

المعتدلة و هو مرض جرثومي يصيب األسماك ويتم توزعه بشكل واسع في البلدان االستوائية 

  .تأكل في الجلد والزعانفأيضاً بيضاء على الجسم و  ةويتميز بوجود بقع رمادي

 Frerichs and Roberts)أنواع األسماك معرضة لهذا المرض ويسبب وفيات كبيرةمعظم  

,1989;Noga,2000(.  أكما يعرف على انه تهدم مستمر للزعانف ويدعى ً بتعفن الذنب  يضا

Tail rot  ،ألنه يصيب المنطقة الخلفية لألسماك)Bodammer, 2000( على  الكشفتم ، وقد

قد ارتفع في السنوات به معدل اإلصابة  ألنمرض تعفن الزعانف في مزارع األسماك المختلفة 

  .)Faruk et al.,2004األخيرة (

نها تكون أعلى في االسماك أسماك البرية إال في األ االصابة على العثورالرغم من إمكانية وب 

لذلك اعتبره البعض وسيلة للتفريق بين أنواع األسماك ) ، Kahn et. al., 1981المستزرعة (

تآكل الزعانف هو أحد المقاييس  ويعتبر  .  )(Lund  et al., 1989  المستزرعة واألسماك البرية

سماك التي )، وهو حالة شائعة تحدث غالبا في األNoble et.al.,2007لصحة االسماك ( الهامة

  .)Laromyeux & Piper, 1971يتم تربيتها بشكل مكثف (

  للمرض:   املهيئة العوامل    2-2-1

سماك، الحمولة الجرثومية للمياه، طبيعة توجد العديد من العوامل الممهدة للمرض منها سلوك األ

  ).Latremouille, 2003البيئة ونوعية التغذية (

وانخفاض مستويات كما أن تذبذب درجة الحرارة على نطاق واسع والملوحة غير المستقرة 

األكسجين المذاب، باالضافة الى االصابات الميكانيكية والهجمات الجرثومية والطفيلية كلها لها 

  . )Barker et al., 1994تأثير كبير على تآكل الزعنفة (

الكثافة العالية في األحواض تؤدي الى اجهاد األسماك وبالتالي ارتفاع مستويات كما أن 

  .(Pickering & Pottinger, 1989)الكورتيزول في البالزما مما يؤدي لزيادة العدوان بينها 
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يسبب السلوك العدواني والتنافس على الغذاء ضمن أحواض التربية الى حدوث تأكل وقد 

احة قوية ومتسارعة للتنافس على الغذاء مما يساهم بشكل غير مباشر بالزعانف بسبب وجود سب 

وتزداد حاالت المنافسة الغذائية  ،(Krohn & Boisclair, 1994)في حدوث تعفن الزعانف 

  عند اعتماد نظام التغذية ضمن ساعات محددة مما يسهم في زيادة انتشار حالة تعفن الزعانف 

 (Ryer & Olla 1995, Almazan-Rueda et al., 2004) . بعض الدراسات أن بينت و

بشكل معقد وموسمي، ويتعلق أيًضا ذلك بحجم األسماك، ونظام يحدث  تآكل الزعانف في األسماك  

 (Grant,2007)التربية ونظام التغذية، كما يحدث عندما يتم صيد األسماك بشكل مفرط 

أن األسماك التي نمت بشكل أسرع لديها معدالت أكثر من تآكل الزعانف أخرى  أظهرت دراسات  و 

 صابةعندها حاالت اإلماك أكبر وأثقل زادت وذلك بسبب هيمنة األقوى حيث كلما كانت األس

(MacLean et al., 2000) .  

أنه ال يوجد عالقة بين حجم األسماك وتآكل الزعانف   حيث أكدتفي دراسات أخرى  على العكس  

 ,Abbott& Dill)ن األسماك األصغر هي األكثر عرضة للهجمات من األسماك الكبيرة  أحيث  

1985) . 

يمكن أن يكون ألسطح األحواض أيًضا تأثير سلبي على تآكل الزعانف نه أوأشارت دراسات 

ً أفات الجسم أسطح الكاشطة التي تسهم في ظهور تأكل الزعانف و كاأل  Larmoyeux)يضا

&Piper, 1971) ،  يمكن أن يلعب االختالف في درجات الحرارة دوراً في الحفاظ على كما

في امتداد تأكل الزعانف عند  الزعانف أو تأكلها حيث أن درجات الحرارة األبرد تلعب دوراً 

،على عكس أسماك أخرى مثل  (Schneider & Nicholson, 1980)     أسماك السلمون

 ,.Winfree et al)التي تستفيد من درجات الحرارة األكثر دفئاً  Steelhead fishأسماك 

1998).   

ً بمستويات األكسجين المنخفضة بالمقارنة مع مستويات يرتبط تأكل الزعانف ولوحظ أن  أيضا

، كما أن الماء الذي يحوي تركيزات عالية (Larmoyeux& Piper, 1973)األكسجين المرتفعة  



7 
 

من حاالت تأكل الزعانف  نك والرصاص والكادميوم يزيد أيضاً من المعادن الثقيلة مثل الز

(Bangaramma & Lakshmi, 1999).  

التلوث في األسماك البرية يظهر معدالت أكبر من تأكل الزعانف بالمقارنة مع األسماك أيضاً و 

  .(Reash & Berra, 1989)القادمة من بيئات غير ملوثة 

 الزعانف يمكن أن يكون مؤشراً على صحة مصبات األنهاروقد تبين أن وجود حالة مرض تعفن  

 Moles andوسيلة لرصد أثار اإلجهاد البيئي ( أيضاً  وهو  األسماك.وجودة  المياه المربى فيها 

Norcross, 1998( ، ِد أن االرتباطات الواضحة بين عالمات تعفن الزعانف وتلوث ووج

نف كمؤشر ألمراض التلوث في األسماك رواسب المياه أدى إلى استخدام حالة تعفن الزعا

  . (O’Connor et al., 1987; O'Connor and Huggett, 1988)   البحرية

    Furunculosisمثل ن وجود تعفن الزعانف يزيد من إمكانية اإلصابات الجهازية أكما تبين 

(Horak,1969; Mahesh kumar,1995) طبيعية أو ال، حيث وجد عالقة بين الكلى غير

الضعيفة وحالة تعفن الزعانف مما يشير إلى العالقة بين ضعف وظائف الكلى وتعفن الزعانف 

  .(Mahoney et al., 1973)في األسماك 

  األعراض املرضية:   2-2-2

وغالباً   ،)Rahman et al., 2010(  عراض على شكل بقع رمادية اللون على الزعانفتظهر األ

يمكن رؤية تآكل الزعانف في الزعنفة الظهرية الموصوفة بأنها تالفة وعادة ما تقصر في الحجم 

لى نخر الزعنفة واألسوأ إسماك األخرى فيتطور التآكل  نتيجة االحتكاك والهجوم العدواني من األ

دود حيث يبدأ تأكل الزعانف عادة عند ح ، )Bodamer, 2000من ذلك الى تعفن الزعنفة (

  ).Chattoraj and Modak,2015الزعانف ونادراً ما تظهر فتحة عند منتصف الزعنفة (

خط أبيض على حواف عبارة عن سماك البالغة وتكون العدوى ويصيب األسماك الفتية واأل

كما يمكن أن يؤدي الى فقدان الزعنفة بشكل الزعانف ثم ينتشر على كامل الزعانف لتتعفن وتتلف  
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من أن تكون منتصبة، وعند فحص الزعانف عن قرب  كامل، وعادة تكون الزعانف متدلية بدالً 

ألسماك اضرار جسيمة على أوهو من األمراض المعدية ويسبب . يالحظ أنها ناعمة ومشدفة

)Sharma et al.,2012(،  قد ال تكون األضرار المعتدلة ضارة في البداية ولكن عندما تكون و

مزدحمة أو متوترة وكان هناك تدهور في نوعية المياه، فإن الحالة تزداد بسرعة وتسبب األسماك  

وتصبح ضعيفة وعرضة لإلصابة الثانوية  اً ال تتغذى جيدخاصة أنها أضراراً خطيرة لألسماك و 

)Turnbullet et al., 1996( .  

  ملرض تعفن الزعانف: العامل املسبب    2-3

  :المسببة ألمراض األسماك إلى قسمين الجراثيم kvenberg (1991)  &Rodeickصنف 

 جراثيم مسببة لألمراض غير األصلية  -

 جراثيم مسببة لألمراض األصلية -

األسماك بطريقة او بأخرى  موائلو أحيث يقوم العامل الممرض غير األصلي بتلويث األسماك 

المكورات - Listeriaالليستريا - Clostridiumوتشمل هذه العوامل الممرضة: المطثيات 

 Shigellaالشيغيال    -  Salmonellaالسالمونيال  – Staphylococcu aureusالعنقودية الذهبية  

  . E. coli  قولونيةاالشريكية ال –

أما مسببات األمراض األصلية هي تلك الطبيعية التي تعيش في موطن األسماك مثل أنواع 

 والضمات -)Pseudomonas( أنواع الزوائف –) Aeromonas( الجراثيم الغازية

)Kvenberg ,1991; Rodeick,1991.(  

مكن أال يمكن تشخيص نوع واحد من الجراثيم المسببة لهذا المرض، فقد أشارت األبحاث أنه و 

مكن احداث المرض بصورة تجريبية، أمن األسماك المصابة، و    Aeromonasعزل جراثيم 
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 من األسماك الذهبية المصابة بتعفن الزعانف ( Pseudomonasوكذلك عزلت جراثيم الزائفة 

(Bodammer, 2000  

سماك أُجريت في ايران على أ  دراسة  في  Manshadi & Assareh (2014)وقد وجد الباحثان  

المعزولة  ينات% من الع Aeromonas hydrophila 100 أن العامل المسبب هو  التروييت

 Pseudomonas%  36.84من الحالة المرضية، أما جراثيم الزائفة وجدت بالنسب التالية: 

fluorescens ،31.57  %Pseudomonas aeruginosa  21.05و بنسبة  %

Pseudomonas putida من العزوالت  10.25، وكانت %Pseudomonas  غير معروفة

.  

من  P.putida ,و  A.hydrophilaبية حيث تم عزل بدراسة على األسماك الذهوقام باحثون 

 Crouse-Eisnor)  سطح جسم وزعانف األسماك الذهبية المصابة بنزيف في الجلد والزعانف

et al., 1985; Ostland et al., 1989; Yildiz and Kumantas, 2002; Chowdhury 

et al.,2003; Chanda et al., 2011; Kayis et al., 2013 (.  

ً أوقام  من األسماك الذهبية المصابة بآفات على  A.hydrophilaبعزل الباحث وزمالئه يضا

في  Chowdhury (1998وقام ( ،)Harikrishnan et al.,2009(الزعانف والرأس والكلى

و  Aeromonasدراسة أجراها على أسماك المياه العذبة المصابة بتعفن زعانف حيث تم عزل 

Pseudomonas   ،  أيضا بعزل هذه الجراثيم من األسماك المصابة بحاالت التسمم   قام الباحثكما

 .(Rab et al.,2001)الدموي

في دراسة أجراها على الكارب العاشب المصاب  Naderi and Maivan (2003وصرح (

 . pseudomonasو  A.caviaو  A.hydrophilaإلى بتعفن الزعانف أن العزالت تنتمي 

الجسم   عده أنواع جرثومية من أسماك الكارب المصابة بأذية في الزعانف وسطح  ايضاً   وتم عزل

 ،)P.flurescens. )Xia et al.,2004 و  A.caviaو  A.hydrophila هيهذه األنواع و 
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 ,.Altinok et al( سماك الترويت في تركياأمن سطح جسم و زعانف  P.putida وعزلت

2006(. 

  :  Aeromonasراثيم الغازية  اجل   2-3-1

عصيات سلبية الغرام، مستقيمة أو منحنية، الهوائية وهي    Aeromonadaceaeتنتمي إلى عائلة  

جار الدموي على شكل مستعمرات ، تنمو على األمتحركة  أو   متحركةمخيرة، أحادية السوط غير  

 محبة للحرارة المعتدلة،  βكبيرة الحجم مسطحة رمادية اللون ومحاطة بتحلل دموي كامل من نوع  

يعتبر و   ،تنتشر في مياه الصرف الصحي والتربة، يزداد وجودها مع زيادة كمية المادة العضوية، و

جزء من الفلورا الطبيعية في اسماك المياه العذبة ، وتعتبر مسبب مرضي   A.hydrophilaالنوع  

ً انتهازي في األسماك والزواحف وح    ).Quinn et al.,2004في الثدييات (  تى أيضا

ويوجد لهذا النوع العديد من الصفات المميزة والتي تشبه الى حد كبير عائلة االمعائيات 

Enterobacteriaceae  أو الضماتVibrio لذلك من الصعب تصنيفها باستخدام الطرق ،

  ).Finegold et al.,1978. Chong et al.,1980التشخيصية االعتيادية (

 A.hydrophila-A.punctata-A.salmonicidaأنماط من االيروموناس وهي    3تم سرد  وقد  

  .Bergey's manualفي الطبعة الثامنة من دليل 

 (Finegold يقيم من المسائل البالغة الصعوبةن التعرف الدقيق على جنس االيروموناس أ كما

et al.,1978(  لذلك كان من المفيد استخدام نظامAPI )Analy tab products Inc(  ألنه

لكن األهم البدء باختبار  OFيحوي العديد من االختبارات البيوكيميائية بما في ذلك اختبار 

  . (Dowda,1977)ز مسبقاً بسبب زيادة اإلصابة بالجراثيم سلبية الغرام األوكسيدا

  العديد من عوامل الفوعة التي لها دورفي إحداث اإلمراضية منها Aeromonasوتمتلك جراثيم 

موجودة في أغلب  و ،عبارة عن طبقة خارجية بروتينية إضافية  يه تيوال،  Aبروتين الطبقة 

وتشبه إلى حد كبير الخمل اإللتصاقي الموجود لدى جراثيم اإلشريكية  ،الذراري الممرضة 
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 ، في البالعم هاوتوفر لها ألية االلتصاق ودخول يروموناساالوهذه الطبقة تحمي  ،القولونية

وتؤدي إلى قتل الكريات   االيروموناسالبروتياز الجرثومي وهي ذيفانات خارجية تفرزها جراثيم  

كما تقوم بإفراز ذيفانات خارجية  ، األسماكالبيض والعديد من الخاليا األخرى وتخريب أنسجة 

السكريد الشحمي وهذه الذيفانات تؤدي إلى انحالل الكريات   أخرى تكون على شكل معقد مع عديد

أيضاً وتقوم بإنتاج حوامل الحديد ولها القدرة على حل الكريات البيض  ،الحمراء عند األسماك 

وتمكنها  ،تساعد جراثيم االيروموناس للنمو في األوساط الفقيرة بهذا العنصر  نزيماتوهذه األ

 من أخذ الحديد من بعض المركبات األخرى كالخضاب الدموي

 )Howard et al .,1993; Cipriano,2001 (.  

حيث تؤدي  أيضاً،وإصابات لدى البشر  ،أمراضاً للحيوانات التي تعيش على اليابسة تسببكما 

سبب حدوث تسمم دموي ت وفي بعض األحيان    بالمياه،إلى التهابات بالجروح وخاصة تلك الملوثة  

وغيرها من اإلصابات ويعد المضيف األكثر عرضة لإلصابة ،  Meningitisوالتهاب سحايا 

 هم من يعانون عيوب مناعية.من البشر 

(Bulger and sherris,1966; Lopez et al.,1968; Von Graevenitz and 

Mensch,1968; Slotnick,1970; McCracken and Barkley,1972; Qadri et 

al.,1976;  Joseph et al.,1979 (  

  وأهم األنواع التي يتضمنها جنس االيروموناس هي:

A.hydrophila – A.caviae – A.sobria – A.salmonicida – A.veronii – 

A.jandaei – A.bestiarum. (Yu et al.,2015).  

جراثيم ممرضة انتهازية تسبب حالة تقرح وحاالت مختلفة من التسمم  A.hydrophilaوالنوع  

 الدموي النزفي واالستسقاء المعدي وتعفن الزعانف والذيل عند أسماك المياه العذبة 

Austin,1993) Austin and (   وهي جراثيم تتوزع على نطاق واسع في البيئات المائية
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)Grizzle and Kirya,1993; Ventura and Grizzle,1998. (،  وتعتبر مقاومة جدا

) وضراوتها متغيرة حسب الطبيعة والمكان والمرضية Pang et al.,2015(للمضادات الحيوية  

  .)Rasmussen et al.,2016. Awan et al.,2018القائمة على االجهاد (

سماك األنسان و اإل وهي ديناميكية جدا في الطبيعة وتتواجد على نطاق واسع وتسبب المرض في

) Daskalov,2006. Rasmussen et al.,2016( ،  حيث أنها تسبب أمراض في األسماك

 Harikrishnan etوتسبب تسمم دم نزفي خاصة تحت ظروف االجهاد ( البرية والمستزرعة

al.,2009a(  والتغيرات البيئية وسوء جودة المياه والتغيرات المفاجئة في األوكسجين المذاب

  )  Cipriano, 2001; Yildiz et al.,2005( األمونياوارتفاع 

كاألسماك وخاصة اسماك الكارب والضفادع وهذا التسمم الدموي يصيب اغلب االحياء المائية 

 ;Angka et al., 1995; Nielsen et al., 2001; Rhaman et al., 2001( قريدسوال

Vivekanadhan et al., 2002; Huys et al., 2003( . 

ذوات الدم البارد للكائنات من مسببات األمراض  أحد الطبيعة، وتعتبرحيث وجدت في الماء في 

تصيب األسماك والبرمائيات و ،من رجل قد أصيب بعدوى نادرة 1937ألول مرة عام وعزلت 

وهي من أهم المشكالت الجرثومية التي تواجه  )Ventura &Grizzle,1988والزواحف (

االستزراع المائي وتسبب وفيات جماعية وانخفاض جودة الكائنات المائية وأدرجت في حاالت 

  .El-Sayyad et al.,2010)( تفشي المرض الشديد

  : Pseudomonasالزوائف  جراثيم    2-3-2

حرة في التربة والمياه العذبة بأعداد كبيرة توجد  ، Pseudomonadaceae تنتمي إلى عائلة

فضالً عن كونها موجودة على سطح النباتات ، والبيئات الطبيعية األخرى والبيئات المالحة

تعتبر و   Gunsalus,1996; Virella,1997; Zumft,1997) (  كمسببات مرضية  والحيوانات  

تحركية السياط ، هوائية مجبرة، لصبغة غرام، سالبة قليالً  الزوائف عصيات مستقيمة أو منحنية
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 – 4حراري واسع يتراوح بين  تنمو بمدى،مكونة لألبواغ، غير إما بسوط قطبي واحد أو أكثر

 9 – 7الرقم الهيدرجيني المثالي يتراوح بين  ،ْم  28ْم ولكن أغلب األنواع تنمو عند الدرجة  42

pH ،  حيث أنها ال تنمو في الظروف الحمضيةpH=4.5 .  

ال تحتاج وتتميز بأنها في األماكن الرطبة،  د بشكل كبيرتتواج سعة انتشار هذه الجراثيم يجعلها  

حيث لها القدرة على استغالل العديد  جداً،وإنما تنمو على مغذيات بسيطة  متطلبات كبيرة للنمو 

  . (Ridgway and Safarik,1990)  من المصادر الكربونية كمصدر للطاقة العضوية

غة ب أص 6كما هناك  ،أغلب مستعمراتها بنية داكنة بسبب ارتفاع تركيز السيتوكروم في الخاليا

بيوروبين  – pyocyanin البيوسيانين( : أربعة من نوع الفينازين وهي   تنتجها أنواعها

pyorubin - كلورورافينchlororaphin –  أوكسيفينازينoxiphenazin  (،  والبروتين

الذي يعطي اللون األزرق لقيح الجروح  Pseudomonas blue proteinاألزرق الزائف 

وهو صبغة خضراء مصفرة منحلة  pyoverdineالبيوفيردين  ،المسببة بالزوائف  واإلصابات

وغالبية األنواع لجنس الزوائف  ،في الكلوروفورم ومتألقة عند تعريضها لألشعة فوق البنفسجية

لذلك إفراز الصبغات ليس دائماً خاصية يمكن االعتماد   ،يمكنها أن تنتج أكثر من نوع لهذه األصبغة

وهي موجبة   ،وتشاهد هذه األصبغة عند زرع الزوائف على األغار المغذي  ،عليها لتحديد األنواع

إال أنها مستهلكة لها بواسطة عملية ،الختبار األوكسيداز والكاتاالز وغير مخمرة للكاربوهيدرات

ثيم على منبت األغار الدموي إلى تحلل كامل للدم حول كما يؤدي زرع هذه الجرا،األكسدة

  (أو ماكونكي EMB على منبت لسكر الالكتوز، كما أنها غير مخمرة المستعمرات النامية

Kiska and Gilligan,2003.( 

 P.syringae منها في النبات مثل البيئية، يضم جنس الزوائف أنواع كثيرة منتشرة في األنظمة

 - P.fluorescens - P.putida ، كما أن بعضها انتهازي P.aeruginosa االنسان، وفي 

P.chlororaphis   )McGrath et al.,2004; Tavender et al.,2008. (  
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بأنسجة الخلية المضيفة ترتبط إمراضية جراثيم الزوائف بالعديد من عوامل الفوعة منها اإللتصاق  

واألنظمة التي تساعد وتشارك في  ،والسوط الذي ساعدها على الحركة  ،وبالخاليا الظهارية

وعديدات السكريد الدهنية التي تثبط ردود   ،توصيل بروتينات الزوائف إلى داخل الخاليا المضيفة

باإلضافة إلى العديد من العوامل السريرية األخرى كإنتاج المواد مثل  ،المضيف المناعية 

وإنتاج السموم ذات الوزن الجزيئي  ،خريب بروتينات الخلية المضيفةالبروتياز الذي يقوم بت

واقع عديدة من الخلية مالتي تعمل على تخريب  ،كالليباز والسيانيد والبيوسيانين  المنخفض 

    ).Baldini and Rahme,2001 ( المضيفة

هم مسببات أمراض األسماك الجرثومية وهي أحد أجراثيم الزوائف والجراثيم الغازية  تعتبرو 

مسؤولة عن األمراض من نوع القرحة وتسمم الدم البكتيري النزفي وتعفن الذيل والزعانف 

  .واالستسقاء

 (Paniagua et al.,1990; Lasee, 1995; Altinok et al., 2006; Altinok et al., 

2007, Noga, 2010)  

  إمراضية العامل املسبب ملرض تعفن الزعانف:   2-4

ً وهذا هو العامل  األعلى،على عكس الفقاريات  تعد األسماك من الفقاريات األقل كفاءة مناعيا

الرئيسي الذي يؤهبها إلى تفشي األمراض التي ال تعد وال تحصى، وتطور هذه األمرض بشكل 

فعندما   المائية،ومن ناحية أخرى العوامل المحيطة باألسماك كونها تعيش في البيئة    وسريع،كبير  

ظل ظروف بيئية غير مواتية، يزداد هذا المرض فوعة  تتعرض سمكة حساسة للمرض في

ً  األقلوبالتالي هذا التطور في المرض هو نتيجة تفاعل معقد بين األسماك  ل والعام كفاءة مناعيا

  ).Snieszko,1975( الممرض والبيئة المائية المحيطة

فعند إصابة األسماك بتعفن الزعانف تكون أولى العالمات المرضية هي ظهور خط أبيض على 

الحافة الخارجية للزعانف ، ثم يتقدم المرض إلى قاعدة الزعانف فيظهر التأكل وااللتهاب فيها 
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وتبدو الزعانف متدلية وناعمة ، وهذه العالمات الخارجية على الزعانف وجسم السمكة كلها تكون 

ر سريعة التطور بدايةً ، لكن عندما تكون العوامل البيئية المحيطة باألسماك غير مواتية غي 

والتغذية السيئة ، والمستويات المنخفضة من األوكسجين المذاب ، والمحتوى العالي  كاالزدحام

ه الغير المستقرة ، كل هذ pHعسارة المرتفعة و الالمياه ، وال يمن المواد العضوية ، والتلوث ف

العوامل تخفض من مناعة األسماك وتؤدي لفقدانها دفاعاتها الخارجية المتمثلة بالمواد المخاطية 

التي تحميها، فتشكل هذه االصابات الخارجية نقاط لدخول العامل المسبب إلى األعضاء الداخلية 

لمتقدمة ، وهي ما تدعى بوابات دخول العامل الممرض ، وهذه التطورات كلها تكون في المراحل ا

لمرض تعفن الزعانف حيث تتجمع الجراثيم في أماكن اإلصابات والنزوفات الخارجية ، لتدخل 

إلى األوعية الدموية وتسبب زيادة في نفوذيتها وتحطيم جدرانها لتصل الى الكلى عن طريق تيار 

مسببة حالة أيضاً ، شر في العضالت ت وأخيراً لتن ، لى الكبد واألعضاء الداخلية األخرى إو  ، الدم

  من التسمم الدموي تؤدي إلى إيقاف االستجابات المناعية األخرى لدى األسماك.

عديدة من جراثيم االيروموناس  أنزيماتوتعتبر حالة التسمم الدموي لدى األسماك نتيجة إلفراز 

وتقوم أيضاً بإفراز   كبير،فينخفض عددها بشكل    وتخريبها،إلى حل الكريات الحمراء  والتي تؤدي  

وهذا مشابه أيضاً لما تقوم  والكبد،ذيفاناتها التي تسبب التسمم وتخرب األعضاء الحيوية كالكلى 

فتقوم أيضاً بإفراز ذيفاناتها التي تؤدي إلى تخريب وتلف األنسجة  Pseudomonas به جراثيم

 Harikrishnan and(مسببة حالة تسمم وفقر دم لألسماك  أنزيماتوإفراز 

Balasundaram.,2005.(  

  عزل العامل املسبب وصفاته الكيمياحيوية:   2-5

فات المرضية لتعفن الزعانف لدى األسماك من حواف لآل يمكن أن تعزل الجراثيم المسببة

والذي هو بداية المرض ويمكن أخذ أيضاً جزء من  ،الزعانف التي يظهر عليها الخط األبيض

الزعانف التي يظهر عليها تأكل أو تهتك أو فقدان جزء منها ومن اإلصابات الغير نموذجية من 

 ً كما يتم ، المراحل المتقدمة للمرض كاإلصابات على سطح جسم السمكة وعلى زعانفها أيضا
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ت وهذه تكون في المراحل المتقدمة جداً الفحص الجرثومي أيضاً بأخذ عينات من أفات العضال

للمرض حيث يمكن أن تكون الجراثيم وصلت إليها ومن األعضاء الداخلية أيضاً مثل : الكلية ، 

حيث أن هذه األعضاء كلها يمكن أن يتواجد فيها العامل المسبب في مراحلة  الكبد ،الغالصم

  المتقدمة والتي هي مرحلة التسمم الدموي.

وزرعها بعد ذلك على أجار تريبتون الصويا  TSBر باستخدام مرق تريبتون الصويا ويتم اإلكثا

TSA  ويفضل أن يكون هذا الوسط ممزوجاً بالدم ،)Allen et al.,1983( كما يمكن استخدام ،

الذي تنمو عليه جراثيم الزوائف على شكل مستعمرات  منابت انتقائية خاصة كأجار ماكونكي

وأجار االيروموناس الذي تنمو عليه هذه الجراثيم على شكل مستعمرات خضراء   ،  صفراء اللون

  A.hydrophilaوقد دلت الدراسات السابقة أن نوع   ،)Quinn et al.,1999(عاتمة المركز 

وجود مجموعة مهمة من و ، بخالف األنواع األخرى من االيروموناس H2Sبإطالق يتميز 

و  Aeromonasوالتي تمكننا من التمييز جنس ، األختبارات الكيمياحيوية األساسية 

Pseudomonas    اإلندول وفوكس بروسكاور   الذي يضم اختبار)  1والجدول رقم (عند األسماك

واختبار الكاتاالز ، ونمط التحلل الدموي على وسط األجار الدموي  ،وتخمير الغلوكوز، 

  ) Janda et al.,1996( وتخمير بعض السكاكر ، واألوكسيداز والسترات

  :وجنس الزوائف يوضح االختبارات الكيميا حيوية لجنس الغازية:)2-1جدول (

 .Aeromonas spp. Pseudomonas spp الخواص
 - + االندول

بروسكاورفوكس   + - 
 + + ارجاع النترات

 - - تخمير االدونيتول
 - + تخمير المانيتول
 - + تخمير الالكتوز
 - + تخمير االربينوز
 - + تخمير سكروز

اختبار االكسدة والتخمير  
 (OF )للجلوكوز 

F ة ة  م  Oم
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  حساسية العامل املسبب للصادات احليوية:   2-6

إن االستخدام المكثف والعشوائي للصادات الحيوية يؤدي الى زيادة في مقاومة الجراثيم سواء في 

  ).Shao,2001و البشري (أالطب البيطري 

الحساسية من األمور الهامة لتحديد الصاد الحيوي المناسب لعالج أمراض   ولذلك تعتبراختبارات

  .Pseudomonasو  Aeromonasاألسماك المسببة بجراثيم 

بسبب  كأشد أنواع األحياء الدقيقة مقاومة للصادات الحيوية Pseudomonasقد تم تصنيف و 

ومقاومتها للظروف البيئية الصعبة فضالً عن قدرتها  ،قدرتها على التكيف مع الشروط المختلفة 

وإنتاج   ،خفض نفاذية الغشاء الخارجي الذي يمثل حاجز ضد مرور جزيئات الصاد الحيوي  على  

والتغيرات الطفرية التي تؤدي  ، B-Lactamasesطلة للصادات الحيوية مثل عاألنزيمات الم

الذي يزيد فرصتها بالبقاء مع ،كتساب جيناتها صفة المقاومة عن طريق النقل األفقي للجينات ال

ها والتعبير الزائد لمضخات التدفق أنزيماتوجود الصاد الحيوي األمر الذي ينشط ويزيد افرازات  

 , Lambert(وتقليل نفاذية غشائها بشكل أكبر ،التي تضخ الصادات الحيوية خارج الخلية

2002( .  

تعتبر شديدة المقاومة لمعظم الطرق المستخدمة في عالجها ومتغيرة الحساسية وعالية  لذلك

  ).Lister et al., 2009( من المهم القيام باختبارات الحساسية لها فكان، كبيرالمقاومة بشكل 

الصاد الحيوي فقد انصب اهتمام العديد من الباحثين على تحديد  Aeromonasأما جراثيم 

والقيام بدراسات لمتابعة الذراري التي لديها هذه  ،المناسب لعالج أمراضها التي تصيب األسماك

حيث أن بعض ،النسيلي أو ما يسمى بنقل الجينات    باالختياريرتبط ذلك بشكل رئيسي  و  ،المقاومة

 + + اختبار االوكسيداز
 + + اختبار الكاتاالز

 - - صبغة غرام 
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كالبالزميدات التي تحمل عادة مورثات المقاومة  ،المكونات الجينية مسؤولة بشكل كبير عن ذلك

العديد  فيها وأظهرتوالناقالت والتي تكون أيضاً مسؤولة عن عوامل المقاومة  Intergronsو 

أسماك المياه العذبة تحتوي العديد من المعزولة من  Aeromonas من الدراسات أن جراثيم

  ). Intergrons )Ranjbar et al.,2019   األنماط الظاهرية المقاومة بواسطة ال

على   ةفي دراس)  2018(صباغحدى الدراسات لحساسية جراثيم االيروموناس هي التي قام بها  إو 

حيث كانت عزالت االيروموناس ،عادي المصاب بمرض التهاب الجلد األحمرأسماك الكارب ال

تتراسيكلين والدوكسي سايكلين  ومتوسطه الحساسية لألوكسي مقاومة لألمبيسلين والسيفالكسين

واإلنروفلوكساسين والسيبروفلوكساسين وكانت حساسة للفلورفينكول ,السلفاترايمثوبريم 

  االرثرومايسين ,النيومايسين,فلومكوين,جنتامايسين.

ً من أسمفي دراسة لحساسية جراثيم االيروموناس ) 2009(,وأشاردعبول اك المعزولة أيضا

 ،حيث كانت العزالت مقاومة لألرثرومايسين ،بأذيات خارجيةالكارب العادي المصابة 

 نيومايسين  للسيبروفلوكساسين وحساسة والفلورفينكول ،تتراسايكلين ،فلومكوين ،األمبيسلين

  والسلفاترايموثبريم. ، جنتامايسين،

 ،حساسة للجنتامايسين والتتراسايكلين  عزالت االيروموناس  أن  )1980وزمالؤه (  Chong  وأفاد

وفي أبحاث أخرى فقد  ،ومقاومة لألمبيسلين ومتوسطة الحساسية للستربتومايسين  ،كولستين

كانت مقاومة للستربتومايسين ) أن عزالت االيروموناس 2012وزمالؤه ( Shayo توصل 

، سيبروفلوكساسين، أميكاسين، ارثرومايسين، نيومايسين ،وحساسة للجنتامايسين

ً ما عن أبحاث أخرى فكانت العزالت هنا وسلفاترايموثبريم ، حساسة  وهذا مختلف نوعا

  للستربتومايسين ومتوسطة لألرثرومايسين ومقاومة لألمبيسلين والسيفالكسين 

)Jeeva et al.,2013.(  
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العزالت تبين أن  الزوائفجراثيم  ةعلى حساسي  Shayo et al., (2012وفي دراسة للباحثين (

حساسة جنتامايسين وسيبروفلوكساسين والنيومايسين ومتوسط لألميكاسين واألرثرومايسين 

  والسلفاترايموثبريم. سلين ومقاومة لألمبيسلين ,التتراسايكلين ,أموكسي 

  العدوى التجريبية للعامل املسبب:   2-7

 Pseudomonasو    Aeromonasالعزالت لكل من    ضراوة  لتقييم  أجريت العديد من الدراسات  

على أساس تطور العالمات السريرية والوفيات المئوية وإعادة زرع وعزل العامل المسبب من 

في تنزانيا بعدوى تجريبية   Shayo et al., (2012(األسماك المصابة والنافقة حيث قام الباحثون  

 و   A.veronii و A.hydrophila من  سبع عزالت وتم استخدام  ،أسماك المشط  على

aeruginosa.P    ،    ً810×2.4بتركيز  مل   0.1تم حقن األسماك عضليا Cfu/ml  من معلق هذه

من الحقن  ةساع 48حيث بلغ معدل نفوق األسماك خالل  ،الجراثيم  مع مراقبة هذه األسماك

 Aeromonasو    Pseudomonasما األسماك المحقونة بجراثيم  أ%،  75بجراثيم االيروموناس  

% وكانت األعراض العامة على هذه األسماك هي عتامة ونزوفات 90  لديها    معاً كان معدل النفوق

  على سطح الجسم والزعانف. شديدة غير منتظمة

من أجل تقييم فوعة جراثيم في بنغالدش  Hossian et al.,(2011( وفي دراسة أخرى لدى

Aeromonas    وPseudomonas    3تركيز    حيت تم استخدامالمعزولة من أسماك المياه العذبة-

5×610Cfu/ml   لجراثيمAeromonas  وPseudomonas  ً  نسبة النفوقحيث وصلت معا

  %.50 أكثر من  لىإ

الكارب أسماك على أسماك الترويت و  Bullock,(1965وفي تجربة أيضا قام بها الباحث (

بالحقن   Cfu/ml  710×6.4  استخدام تركيزتم  ،    Pseudomonasالذهبي لقياس ضراوة جراثيم  

 كانت أكثر إمراضية Pseudomonasحيث أن جراثيم ،العضلي على جانب الزعنفة الظهرية 

نسبة  % أما في أسماك الترويت كانت88.9فبلغ معدل النفوق فيها  ،على أسماك الكارب الذهبي

و تم اختبار هذه الجراثيم وتاثيرها على أسماك الكارب الذهبي عن طريق ، %83.3 النفوق 
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 مستعمرات جرثومية في 3-2اضافتها إلى مياه حوض هذه األسماك بعد اكثارها بالمرق بمعدل 

وقد تم نزع عدة حراشف من هذه األسماك فكانت نسبة ،  الحوضليتر من ماء    3لكل    مل مرق    6

يكن هناك نفوق لديها  ها لمفأما مجموعة األسماك التي لم ستم نزع حراش ،%70النفوق لديها 

لكن استمرار مراقبتها  بدأت عالمات تعفن الزعانف بالظهور على أطراف  ،ساعة 24خالل 

  .زعانفها مع ظهور الخط األبيض عليها أيضاً 

حيث تم إجراء هذه  المياه،التي تم عزلها من  Aeromonasوفي دراسة أخرى على جراثيم 

من معلق هذه الجراثيم فلم  610بحقنها عضلياً بمعدل تركيز العدوى على أسماك الكارب العادي 

 وقد تم تفسير هذا اإلنخفاض ، )Lio et al.,1998(  %50 لىإتسبب سوى نسبة نفوق تصل 

من قبل العديد من الباحثين حيث أن السبب لذلك هو أن الجراثيم المعزولة من الحاالت المرضية 

في األسماك تكون شديدة الضراوة والقدرة على إحداث اإلمراضية مقارنة مع الجراثيم المعزولة 

  ). Paniagua et al.,1990(من المياه 
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  مواد وطرائق العمل3-

Materials & Methods 
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  العمل:   وطرائق مواد   -3

  قع الدراسة:  ا مو   3-1

سماك الكارب أتختص بتربية  محال تجارية في مدينة حماه    7تتبع ل  شملت الدراسة سبعة أحواض  

 حواض مياه الخزانات الغير مكلورةحواض زجاجية مصدر المياه في جميع هذه األأالذهبي وهي  

ليتر تقريباً،  108وسعتها من المياه حوالي ,تقريباً في أغلبها  30×40×90وأبعادها تتراوح 

  وكسجين والبعض األخر غير مزود.أالبعض منها مزود بمضخات 

  مجع العينات:    3-2

  Carassius auratus (Gold carp fishسماك الكارب الذهبي (أسمكة من  ١٥٠اعتيان تم 

  نها إصابة لمرض تعفن الزعانف أعراضا مرضية يشتبه في أها ظهرت على بعض والتي

سماك أخرى ظهر عليها أطراف الزعانف و أبيض على حواف و أعراض خط وشملت هذه األ

عراض خارجية أو فقدان كامل الزعنفة مع تقرحات في الجلد و أتهتك وتأكل في اطراف الزعانف  

  بات ثانوية عديدة. أخرى من الجروح وانتفاخ البطن واصا

 سم 4±8تراوحت أطوالها  ٢٠١٩وقد تم جمع هذه األسماك عشوائيا بين شهري شباط وأب 

ووضعت هذه األسماك في أكياس نايلون وتم ملئ االكياس من مياه غرام  2±10وأوزانها 

لضمان وصول األسماك  1:  3بنسبة السماح لبقاء الهواء في القسم األعلى للكيس االحواض و 

  ) Apha,1980على طريقة ( حية الى كلية الطب البيطري في جامعة حماه وذلك اعتماداً 

  :وتم جمعها كالتالي
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  أحواض التربية في محال البيع :يبين عدد األسماك المجموعة من  :)3-2(الجدول 

  النسبة المئوية ٪  األسماك (حجم العينة)  الحوض

١٢،٧  ١٩  ١  

١٦  ٢٤  ٢  

١٥،٣  ٢٣  ٣  

١٥،٣  ٢٣  ٤  

١٥،٣  ٢٣  ٥  

١٢،٧  ١٩  ٦  

١٢،٧  ١٩  ٧  

  

بالماء الذي نقلت أخرى  حواض زجاجية  أووضعت األسماك التي نقلت من المحال التجارية ضمن  

  .تبقى من الحوض بماء الصنبورفيه وتم تعبئه ما 
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  الزرع اجلرثومي  أوساط    3-3

  :الدراسة الجرثومية األدوات والصبغات المستخدمة في 3-3-1

  مل  ١٥ماسحات قطنية معقمه سعه 

  وقطن 70كحول ايتيلي ٪ 

  اطباق بتري بالستيكية تستخدم لمرة واحدة 

  انابيب زجاجة معقمة وأدوات أخرى ضرورية للزرع الجرثومي 

 صبغة غرام  

  أقراص االوكسيداز 

  ٣ماء اوكسجيني ٪ 

 األوساط المستخدمة في الدراسة الجرثومية: 3-3-2

  TSB (Tryptone Soya Broth مرق تريبتون الصويا ( تحضير  3-3-2-1

 .الهندية إلكثار العينات قبل الزرع على المنابت الصلبة   HiMediaمن شركة 

تريبتون وسط    تم استخدام    ( TSA )غار تريبتون الصويا أوسط  تحضير    3-3-2-2

المستعمرات  ةكثار العام وتنقي جل اإلأمن ) الهندية    HiMediaمن شركة الصويا ( 

مل ماء  ١٠٠٠لى إيفت ِض غرام أُ  ٤٠وزن بِ وتم تحضيره حسب تعليمات الشركة 

ع في جهاز المؤصدة على ستخدام السخان المغناطيسي ثم وِض اب  زج جيداً مقطر ثم مُ 

لى إد الوسط رِ دقيقة بغرض التعقيم ثم بُ  ١٥لمدة بار  1.5و ضغط  ْم  ١٢١الدرجة 

ميكرو غرام /مل ١٠  ضيف له دم األغنام منزوع الفبرين واالمبيسيلينأُ ْم و   ٥٠الدرجة  

في جو عقيم في المخبر بجانب اللهب  طباق بيتري بالستيكية  أثم صب في    اً زج جيدومُ 

. 

األغار وسط    تم استخدام   Blood Agar Baseغار مدمم  أتحضير وسط    3-3-2-3

والكشف عن  كثار العام أيضاً جل اإلأمن ) الهندية    HiMediaمن شركة ( المدمم 
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يف ِض أُ غرام  ٤٠ وزنبِ  وتم تحضيره حسب تعليمات الشركةالتحلل الدموي  ةخاصي 

ستخدام السخان المغناطيسي ثم وضع اب   زج جيداً ثم مُ  ،مل من الماء المقطر١٠٠٠الى  

دقيقة بغرض  ١٥لمدة  بار 1.5و ضغط  ْم  ١٢١في جهاز المؤصدة على الدرجة 

دم األغنام منزوع الفبرين وصب  ةضافإْم وتم  ٥٠د الوسط الى الدرجة رِ التعقيم ثم بُ 

في جو في المخبر بجانب اللهب بيتري بالستيكية طباق بيتري بالستيكية أالمنبت في 

 عقيم .

وسط زرع جرثومي تميزي : McConkeyغار ماكونكي أوسط تحضير  3-3-2-4

حسب تعليمات وتم تحضيره  )  الهندية      HiMediaمن شركة  (  الغرام    ةللجراثيم سلبي 

ثم مزج جيدا باستخدام ،مل ماء مقطر    ١٠٠٠لى  إيفت  ِض أُ غرام    ٤٩,٥٣بوزن  الشركة  

 1.5و ضغط  ْم  ١٢١السخان المغناطيسي ثم وضع في جهاز المؤصدة على الدرجة 

ْم وصب في اطباق  ٥٠ثم برد الوسط الى الدرجة ،دقيقة بغرض التعقيم  ١٥لمدة  بار

 .في جو عقيم في المخبر بجانب اللهب ري بالستيكية بيت 

 Aeromonas Isolationيروموناسوسط قاعدة عزل اإلتحضير  3-3-2-5

Medium Base    وهو وسط تمييزي وانتقائي لجراثيم االيروموناس عن جراثيم

حسب تعليمات الشركة وتم تحضيره ) الهندية    HiMediaمن شركة ( الزوائف 

خنت حتى درجة الغليان لتمام مل ماء مقطر وسُ   ٥٠٠يفت الى  ِض غرام أُ   ٢٨,١٥بوزن  

نبولة أضيف له أُ و  ٥٠الذوبان على السخان المغناطيسي ثم برد الوسط حتى الدرجة 

  HiMediaمن شركة  FD039واحدة من اإلضافات الخاصة بهذا المنبت ورمزها  

 في جو عقيم .في المخبر بجانب اللهب  بيتري بالستيكيةطباق أثم صب الوسط في 

ستخدم أُ :    Muekker-Hinton Agarغار مولر هينتون  أوسط  تحضير    3-3-2-6

في اختبار فحص الحساسية للجراثيم ) الهندية    HiMediaمن شركة ( هذا الوسط 

غرام  ٣٨بوزن حسب تعليمات الشركة المعزولة تجاه الصادات الحيوية تم تحضيره 

ع باستخدام السخان المغناطيسي ثم وِض   ج جيداً زِ مل ماء مقطر ثم مُ   ١٠٠٠يفت الى  ِض أُ 
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دقيقة بغرض  ١٥لمدة  بار 1.5و ضغط  ْم  ١٢١في جهاز المؤصدة على الدرجة 

في المخبر طباق بيتري بالستيكية أب في ْم وصُ  ٥٠د الوسط الى الدرجة رِ يم ثم بُ التعق

 في جو عقيم .بجانب اللهب 

  HiMediaمن شركة ( : Nutrient Agar غار مغذيأتحضير وسط  3-3-2-7

مل   ١٠٠٠يفت الى  ِض غرام أُ   ٢٨بوزن  حسب تعليمات الشركة  وتم تحضيره  )  الهندية  

ع في جهاز المؤصدة ثم وِض ، باستخدام السخان المغناطيسي  جيداً ج زِ ماء مقطر ثم مُ 

دقيقة بغرض التعقيم ثم برد الوسط  ١٥لمدة  بار 1.5و ضغط  ْم  ١٢١على الدرجة 

في جو في المخبر بجانب اللهب طباق بيتري بالستيكية أْم وصب في  ٥٠الى الدرجة 

 عقيم .

 Oxidation Fermentationكسدة والتخمير اختبار األتحضير  3-3-2-8

(OF) Test:  

غرام من مادة وسط االكسدة  ٩،٤كسدة والتخمير بإضافة كمية حضر وسط األيُ 

مل ماء مقطر وبعد التعقيم بالمؤصدة  ١٠٠٠والتخمير ومصدره شركة هايميديا الى 

ْم نضيف ٤٥-٥٠والتبريد لدرجة  دقيقة    ١٥لمدة    بار  1.5وضغط  ْم    ١٢١على الدرجة  

(المعقم بواسطة مرشحات غشائية ٪ ١٠من الغلوكوز ذو تركيز  مل١٠كمية من 

نابيب معقمة بحيث أثم يوزع المزيج في  مل من الوسط    100لكل  ميكرون)    22قطرها  

ستخدم هذا الوسط لتمييز أُ و ْم   ٤نابيب بدرجة مل وتحفظ األ٣يحتوي كل أنبوب 

   .المؤكسدة لسكر الغلوكوز عن العزالت المخمرة لسكر الغلوكوز العزالت

 Biochemical ختبارات الكيميا حيويةتشخيصية من اإلالمجموعة ال 3-3-2-9

Identification (BIK003)  من شركةHiMedia للكشف عن  المخصصة

 ستفادة من االختباراتاختبار وتم اإل ٢٥عصيات سلبية الغرام والتي تحوي على 

الاليسين دي كربوكسيالز ،  السترات،الخاصة لتمييز هذه العصيات السلبية (

، اختبار   TDAاالورنثينين دي كربوكسيالز ، اليورياز ، اختبار تحليل فينيل االنين 
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،  H2Sانتاج األوكسيداز ،ارجاع النترات ، اختبار فوكس بروسكاور ،االندول ، 

  .وتخمير سكر الغلوكوز و االدونيتول والالكتوز واالرابينوز و السوربيتول

   Methodsطرائق العمل:    3-4

  طرق أخذ العينات   3-4-1

األسماك بتخريب الدماغ وخزاً قتلت خذت كل سمكة على حدة و حيث أُ  من األسماك : 1- 3-4-1

وتم أخذ عينات  (James &Alan , 1991)وفقاً  باإلبرة في الجزء الذي يعلو العين مباشرة

من بأخذ قطعة    والمتأذية  الزرع من الزعانف المتأكلةحيث تم    للزرع من الزعانف و الكلى أيضاً،

، أما ةنابيب اختبار معقمأفي  وتم وضعها حواف الزعانف التي يظهر عليها خط أبيض أو تأكل

% بعدها تم فتح تجويف البطن   70عينات الكلى فقد تم تعقيم سطح جسم السمكة بالكحول االيثيلي  

  .ةنابيب اختبار معقمأنسجة في بشكل معقم ثم وضع جزء من هذه األ

عينات األسماك في ذت منها خِ أُ حواض التي أتم جمع عينات المياه من  من المياه : 2- 3-4-1

وبعد الجمع مباشرة تم تخزينها في حافظة مبردة   ،مل والتي تم تعقيمها مسبقاً   ٢٥٠زجاجات سعة  

  )Swanson, 1992ساعة ( ٨-٤يت التحليالت لها خالل من جرِ بالجليد وأُ 

في مديرية للمياه  ) TH4pH,Do,NH,المواصفات الفيزيوكيميائية ( قياس بعض حيث تم 

) T.B.C(باإلضافة الى قياس الحمولة الجرثومية العامة لها الموارد المائية في محافظة حماه 

Total Bacterial count   ومقارنة نتائج مياه هذه األحواض السبعة مع مياه حوض تم تربية

لم تظهر  حيث ،أسماك الكارب الذهبي فيه والمحافظة على الشروط المثالية لتربية أسماك الزينة

  على هذه األسماك أي إصابات لتعفن الزعانف.
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  تصنيف مراحل المرض: 3-4-2
 ب      عراض الظاهرية للمرض حساألإلى مجموعات تمثل مراحل تطوراألسماك  توزيعتم 

(Goed & Barton, 1990;Canon Jones et al ., 2010 ) 

  .طراف الزعانفأبيض على حواف و أاألسماك التي ظهر عليها خط  ) :المرحلة األولى ( 

طراف الزعانف مع التهاب أهي األسماك التي ظهر عليها تآكل وتهتك في  ) :المرحلة الثانية  ( 
  .في قاعدة الزعانف

   .وفي هذه المرحلة تم فقدان كامل الزعنفة عند األسماك مع تقرح للجلد ) :المرحلة الثالثة (

وهي المرحلة التي تشكلت فيها القرحات والجروح العميقة مع إصابات  ) :Vالمرحلة الرابعة (
  .ثانوية أخرى

  مراحل المرض  

  
)a (  

  
)b (  

  
)c (  

  
)d (  

 ) IV): المرحلة (d(  شكل  ). III): المرحلة (II .(  )c): المرحلة (I .(  )bالمرحلة ( )a():  3-1(  شكل
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  الزرع والعزل اجلرثومي     3-5-1

  مراحل العزل الجرثومي:  1- 3-5-1

تم وضع مخطط عمل للكشف عن مسببات مرض تعفن الزعانف واستخدم دليل عزل    

مراحل ) وقد تم دمج العديد من  Barrow and Feltham , 1999مراض الجرثومية السمكية (األ

نتقائية وحددت هذه األنواع الجرثومية المسببة الزرع والعزل الجرثومي على المنابت التمييزية اال

  ) يوضح مراحل العزل الجرثومي.1، والشكل رقم (للمرض باختبارات الكيميا حيوية المتممة
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  جمع العينات

  ساعة 24م لمدة  ˚TSB 25االكثار على مرق 

  ساعة 24م لمدة ˚TSA 25الزرع على منبت 

  صبغة غرام   

  )                                                      جراثيم إيجابية الغرام (+)-الجراثيم سلبية الغرام (

  مستبعد                                                                                                

                       اختبار الكاتالز                                    اختبار األوكسيداز                                                         

  سالب                موجب                       موجب                                      سالب  

  مستبعد                                                                                          مستبعد 

  OFاختبار ال                                     

  ) O)                                                                                أكسدة( Fتخمير ( 

  منبت الماكونكي                                                                   منبت االيروموناس

Aeromonas Spp.                                                          Spp. Pseudomonas  

 اختبارات كيمياحيوية                                                               اختبارات كيمياحيوية 

  ) : مخطط مراحل العزل الجرثومي.3-2(رقم شكل 
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  :  على المرق اكثار الجراثيم 2- 3-5-1

خذها من الزعانف والكلى التي تم أعينات لكل من كمية كافية من مرق تريبتون الصويا  بوضع

 Quinn etكثار العام للجراثيم (ساعة بهدف اإل ٢٤ْم لمدة  ٢٥نت على الدرجة ِض وحُ  األسماك 

al.,1999(.  

  :  TSAالزرع على وسط تريبتون الصويا  3- 3-5-1

له  المضاف  TSAمنبت تريبتون الصويا إلى  TSBتم النقل باللوب من مرق تريبتون الصويا  

ً ٥دم األغنام  ميكرو غرام / ١٠مبيسلين كعامل انتقائي ( األ ٪ منزوع الفبرين و مضاف له أيضا

ساعة مع الفحص   ٤٨ْم لمدة  ٢٥نت في الدرجة  ِض على الطبق حُ   وتم الزرع بطريقة التخطيطمل )  

مع توصيف و مالحظة شكل المستعمرات وحجمها وتحليل الدم ونمطه و اجراء صبغة  يومياً 

  .)Richardson et al ., 1982غرام لهذه المستعمرات  (

  :  Gram stain اجراء صبغة غرام 4- 3-5-1

من طبق وسط  ةس عروه الزرع من كل مستعمرأأخذ مسحة جرثومية برتمت عملية الصبغة ِب 

الصويا على الشريحة الزجاجية ومزجها بقطرة من الماء المقطر المعقم ونشرها بشكل  تريبتون

ثم التثبيت بتمريرها على اللهب مرات ، ةجيد على الشريحة وتجفيفها على اللهب بمسافة مناسب 

دقيقة لمدة   Crystal Violateصبغة بنفسجية الكريستال ب  غمرت اللطاخةبعد ذلك ،سريعة 

ثم تم وضع محلول اليود المثبت لمدة دقيقة واحدة ،خفيف  بماء جاريغسلت الشريحة ثم واحدة 

٪ لنصف دقيقة وغسلها ثم االنهاء بإضافة صبغة السفرانين 95ثم الغسل ثم الكحول االيتيلي 

Safranin      تم فحص الشريحة المصبوغة بطريقةسلت الشريحة بالماء وجففت بورق  ثم غُ ،لدقيقة 

  .  ١٠٠xالزيتية تكبير  غرام باستخدام المجهر الضوئي باستخدام العدسة
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   Catalase Testاختبار الكاتاالز:   5- 3-5-1

٪ على شريحة زجاجية ٣تركيز     H2O2جري اختبار الكاتاالز بوضع نقطة من الماء األوكسجينأُ 

الصويا داخل نقطه الماء األوكسجين مع القيام  ع مستعمرة من وسط تريبتونثم وِض  ، معقمة

وتكون النتيجة إيجابية عندما يالحظ ظهور فقاعات ،زرع جرثومي    ةبعملية المزج بواسطة عرو 

  .) Atlas et al., 1995و فوران خالل ثواني عدة من التفاعل (أ

  : Oxidase test اختبار االوكسيداز 6- 3-5-1

وكسيداز للعينات اإليجابية للكاتاالز وتم ذلك باستخدام أقراص األ وكسيدازألجري اختبار اأُ 

  فينيل دا امين دي هايدروكلورايد)  –ب  –٪ من (تيتراميثيل ١الحاوية على 

1% Tetramthyl – p – phenylenediamie dihydrochloride  

المستعمرة المراد لت قِ عت قطرة من الماء المقطر المعقم على قرص االختبار ثم نُ بحيث وِض 

زرع معقمة وتم توزيع المستعمرة بشكل متجانس فوق نقطة الماء على  ةفحصها بواسطة عرو 

و أوتكون النتيجة إيجابية في حال تبدل لون القرص من عديم اللون الى اللون األزرق ،القرص 

 .)Atlas et al., 1995البنفسجي (

  Oxidation & Fermentation Test:  (OF)كسدة والتخمير اختبار األ 7- 3-5-1

 ةوكسيداز والكاتاالز للكشف عن خاصي جراء هذا االختبار للعزوالت اإليجابية الخبتار األإويتم 

) ويتم الزرع من المنابت الجرثومية Quinn et al.,1999و تخميره (أكسدة سكر الغلوكوز أ

مل من البارافين السائل ١نبوبين حد األالمعقمة ويضاف ألبطريقة الحقن بواسطة عروة الزرع 

  النتيجة بداللة ما هو موضح في الجدول التالي:  أْم وتقر٢٥المعقم ويتم التحضين على الدرجة 
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  يوضح تفسير نتائج اختبار األكسدة والتخمير::) 3-2(جدول 

  االنبوب المغلق  االنبوب المفتوح   النتيجة 

  خضرأ  صفرأ  كسدةاأل

  صفرأ  صفرأ  التخمير 

  خضرأ  خضرأ  سلبية 

  

   .جراثيم االيروموناس: هي جراثيم مخمرة لسكر الغلوكوز

   .جراثيم مؤكسدة لسكر الغلوكوز هي الزوائف:جراثيم 

  الزرع على املنابت التمييزية االنتقائية:   3-5-2

 Aeromonas Isolation Medium Baseالزرع على وسط االيرموناس:   1- 3-5-2

تنمو على هذا الوسط جراثيم االيرموناس وال ينمو عليه الجراثيم المعوية وهو منبت تمييزي 

شكل مستعمرات  ىيرموناس عليروموناس والزوائف حيث تنمو جراثيم اإلإلانتقائي لجراثيم ا

  .خضراء عاتمة المركز بينما جراثيم الزوائف تنمو على شكل مستعمرات شفافة رمادية مزرقة

  ماكونكي:   جارأوسط  لزرع على ا 2- 3-5-2

ن جراثيم الزوائف تنمو أتم الزرع على هذا المنبت ومالحظة الخصائص الزرعية عليه حيث 

  ).Quinn et al.,1999صفر لعدم تخمير الالكتوز (أعليه بلون 

   م:المدم الوسطالزرع على  3- 3-5-2

تم الزرع على هذا المنبت لدراسة خاصية التحلل الدموي للمستعمرات النامية وقد تم إضافة دم 

  .٪٥غنام منزوع الفبرين بنسبة أ
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  تنقية عزوالت اجلراثيم:    3-5-3

 وتحضينها  TSAتم ذلك بأخذ مستعمرات الجراثيم وإعادة زرعها على وسط تريبتون الصويا 

 .)  Cowan and steel 1974ساعة بهدف تنقية المستعمرات(  ٤٨ْم لمدة  ٢٥على الدرجة 

   ستخدام اموعة التشخيصية ا االختبارات الكيمياحيوية ب   جراء إ   3-5-4

Biochemical Identification KB003 

وهذه المجموعة يتم التفريق بين أنواع عديدة من الجراثيم منها جراثيم الزوائف وجراثيم 

من النشرة المرفقة في باتباع توصيات الشركة المصنعة ( يروموناس المزروعة وقد تم ذلك اإل

  كما يلي: )  HiMediaشركة 

خذ أثم  ة ، ساع ٢٤ة غار مغذي لمدأعاده زرعها على إخذ المستعمرات المعزولة والنقية و أتم 

تم و  ) sterile salineمعقم (الملحي المحلول من المل ٣في  من هذه المستعمرات وحلها ٣-١

ثم بعد   ٠,١) تساوي    ODن تكون (  أيجب  ، حيث  نانو متر    ٦٢٠العكارة على طول موجة    قياس

وتم  ،االختبارات  في كل حفرة من حفر هذهالسابق ميكروليتر من المعلق  ٥٠ وضع ذلك تم 

  الكواشف المرفقة مع المجموعة كالتالي:  وضعثم ، ْم ٢٥ساعة على الدرجة  ٢٤لمدة  التحضين

النتيجة بعد دقيقة  أ) . ثم تقر ٣-٢(   TDAيوضع كاشف  األدنين)فينيل  (تحليل ٥في الحفرة 

  .وتكون النتيجة اإليجابية عند تغير اللون الى األخضر الغامق

-١(     N-Nوكاشف ديميثيل    ).٢-١(سيد  أيوضع كاشف سلفانيك    النترات)  (ارجاع  ٦في الحفرة  

  لى زهري محمر هي نتيجة إيجابيةإتغيرها  ) . وتقرا النتيجة فوراً  ٢

ويترك   Bنقطة من كاشف  ٢ثم   Aنقطة من كاشف  ٢يوضع ) فوكس بروسكاور  (٩الحفرة 

ذا تغير اللون الى إقرآ النتيجة في حال عدم تغيير اللون تكون نتيجة سلبية اما دقائق ثم تُ  ١٠لمدة 

  الزهري المحمر تكون نتيجة إيجابية . 
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 ١٠د نقطة من كاشف كوفاك الختبار االندول وتغيير اللون بع ٢ يوضع(األندول) ١١الحفرة 

  إيجابية.لى اللون الزهري هي نتيجة إثواني 

من شركة هايميديا ثم يتم مطابقة هذه االختبارات بعد إضافة الكواشف اليها مع النشرة المرفقة 

 .الخاصة بالنتائج

    Antibiotic Sensitivity Test  اجراء اختبار احلساسية جتاه الصادات احليوية   3-5-5

غار مولر هينيتون بطريقة أباستخدام وسط تجاه الصادات الحيوية جري اختبار الحساسية أُ 

  وفق ما يلي :  ) Quinn et al.,1994نتشار حسب ما ورد عن (اإل

تحضير معلق جرثومي بوضع مستعمرات معزولة في محلول ملحي معقم أو ماء مقطر، والعكارة 

مل من  ٠،١ثم اخذ  ،وبدون تحضين ٠،٥رقم   Mcfarlandعكارة أنبوب ماك فرالند تقارب 

ركت بشكل منتظم وتُ  ةغار مولر هينيتون بواسطة ماسحة معقمأالمعلق ونشرها على سطح 

ساعة  ٢٤عت أقراص الصادات الحيوية عليها وحضنت لمدة ثم وِض  ،ق طباق لمدة عشر دقائ األ

نت بالمعدالت القياسية حسب ورِ ثم تم قياس مناطق تثبيط النمو للجراثيم و قُ ،ْم ٢٥على درجة 

وتم استخدام األقراص المشبعة بالصاد الحيوي التالية   Abtekتوصيات الشركة المنتجة لألقراص  

 : 

ميكروغرام / القرص  ١٥ ERYميكروغرام / القرص ، اريثرومايسين  ١٠  GNجينتامايسين 

ميكروغرام / القرص   ٣٠   AMKميكروغرام / القرص ، اميكاسين    ١٥  AZM، ازيترومايسين  

 UNZام ( امبيسلين + سولبكتام ) ميكروغرام / القرص ، امبيكت  ٥  ENR، انروفلوكساسين 

ميكروغرام / القرص ،  ٣٠  DOXميكروغرام / القرص ، دوكسي سايكلين  ١٠/١٠

ميكروغرام / القرص ، سلفاميكسازول ( سلفاديازين + تريميوثبرين )   ١   SPCسبيكتينومايسين  

COT   ميكروغرام / القرص ، سيبروفلوكساسين    ٢٥CIP   اكلور ميكروغرام / القرص ، سيف  ٥

CCL ميكروغرام / القرص ، فلورفينيكول  ٣٠FL  ميكروغرام / القرص ، فلوموكوين  ٣٠
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FLM   ميكروغرام / القرص ، فوسفومايسين    ٣٠FOS   ميكروغرام / القرص ، كولستين   ٢٠٠

COL   ميكروغرام / القرص ، لينكومايسين    ١٠LN ميكروغرام / القرص ، نالديكسيك اسيد   ٢

NAL   ميكروغرام / القرص ، نيتروفيوران    ٣٠NIT   ميكروغرام / القرص، نيومايسين   ٣٠٠

N   ميكروغرام / القرص ، اوغمنتين    ٣٠AUG     ( اموكسي + كالفونيك اسيد)ميكروغرام   ٣٠

  ميكروغرام / القرص  ٣٠ CFXالقرص ، سيفالوكسين  /

 لدليل الشركة اً مقاوم ) وفق –متوسط الحساسية  –مستويات ( حساس  ةوكان التقييم على ثالث 

  ).3حسب الجدول رقم (

حسب وحساسية الجراثيم نوع وتراكيز الصادات الحيوية المستخدمة في الدراسة  أ  :)3-4(  جدول

  .قطار منع النمو بالميليمترأ

 التركيز  قطر منع النمو (ملم)

ميكروغرام/ 

 القرص

  الصاد الحيوي  الرمز

  حساس متوسط مقاوم

≤١٠ ١٨≤  ١٤-١٧ ١٣  p Gentamicin 

≤١٧-٢٥ ١٣  ≥١٥ ٢٣ ERY Erythromycin 

≤١٤-١٧ ١٣  ≥١٥ ١٨ 
AZ

M 
Azithromycin 

≤١٥-١٦ ١٤  ≥٣٠ ١٧ 
AM

K 
Amikacin 

≤١٧-١٩ ١٦  ≥٥ ٢٠ ENO Enrofloxacin 

≤١٢-١٤ ١١  ≥١٥ ( ١٠/١٠ ) UNZ Ampicillin/Sulbactam 

≤١٣-١٥ ١٢  ≥٣٠ ١٦  
DO

X 
Doxicyclin 

≤١٥-١٧ ١٤  ≥١ ١٨ SPC Spectinomycin 
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≤١١-١٥ ١٠  ≥٢٣،٧٥/١،٢٥ ١٦( ) COT 
Trimethoprim/Sulpha

methoxazoze 

≤١٦-٢٠ ١٥  ≥٥ ٢١  CIP Ciprofloxacin 

≤١٥-١٧ ١٤  ≥٣٠ ١٨ CCL Cefaclor 

≤١٣-١٧ ١٢  ≥٣٠ ١٨ FL Florfenicol 

≤١٠-١٤ ١١  ≥٣٠ ١٥ 
FL

M 
Flumequine 

≤١٣-١٥ ١٢  ≥٢٠٠ ١٦ FOS Fosfamycin 

≤٩-١٠ ٨  ≥١٠ ١١ COL Colistin 

≤١٠-١٤ ٩  ≥٢ ١٥ LN Lincomycin 

≤١٤-١٨ ١٣  ≥٣٠ ١٩ NAL Nalidixic.acid 

≤١٥-١٦ ١٤  ≥٣٠٠ ١٧ NIT Nitrofurantion 

≤١٣-١٦ ١٢  ≥٣٠ ١٧ N Neomycin 

≤١٤-١٧ ١٣  ≥٣٠ ١٨ 
AU

G 
Augmentin 

≤١٥-١٧ ١٤  ≥٣٠ ١٨ CFX Cephalexin 
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  حفظ العينات  طريقة    3-5-6

  وذلك بالطريقة التالية: Chabot & Thune, 1991)تم حفظ العزالت الجرثومية حسب (

  مل من الماء المقطر  8% وذلك بإضافة 20تم تحضير محلول غليسيرول معقم تركيز

 مل الغليسيرول النقي. 2المعقم + 

  معقم (تم أخذ حجم لحجم من المحلول السابق مع محلول ملحيsaline (0.85.% 

  24تم تحضير معلق من العزالت الجرثومية في مرق تربتون الصويا وتحضينه لمدة 

 م. ˚25ساعة عند الدرجة 

  20خذ حجم من المعلق الجرثومي مع حجم من محلول ( غليسيرول أساعة تم  24بعد %

  ˚م.70-عند  وبعدها تم حفظها في التجميدووضعه بأنابيب ابندورف )  محلول ملحي +

  قياس احلمولة اجلرثومية للمياه:  طريقة    3-5-7

مل ماء مقطر معقم  ٩مل الى أنبوب معقم يحوي  ١تم تجنيس عينة المياه بشكل جيد ونقل منها 

  . 6-10وتمرير هذا التخفيف حتى   1-10للحصول على التخفيف 

 مغذي  غارأطباق بتري معقمة تحوي  أالى  السابقة  مل من كل تخفيف من التخفيفات   ٠،١وتم نقل 

وحضنت على الدرجة   )Lعلى كامل الطبق بواسطة لوب على شكل (ثم تم فرد الكمية المذكورة  ،  

طباق التي تحتوي أت النتائج من خالل عد المستعمرات النامية في األرِ وقُ ،ساعة  ٢٤ْم لمدة ٣٧

عداد البكتيريا بضرب عدد المستعمرات بمقلوب التخفيف أمستعمرة وجرى تقدير  ٣٠٠ – ٣٠

  . (Quinn et al ., 1999)مل من الماء  ١الستخراج العدد في 
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)a(  

 
)b(  

 
)c(  

  . العينات من الزعانفطريقة أخذ  ): c. (األسماكطريقة نقل ): b(  . أحواض تربية األسماك)  a(  :)3-3(  شكل
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)a (  

  
)b (  

  
)c (  

 . االختبارات الكيمياحيوية): c. (تحضير األغار المدمم): b(. عبوات األوساط الزرعية)  a(  :)3-4(  شكل
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  العدوى التجريبية:  اجراء    3-6

مراضها في كلية الطب البيطري أتم اجراء العدوى التجريبية في مخبر تربية األسماك و 

حواض قبل أسبوع من احضار لتر وتم تعبئة هذه األ  ١٠٠حواض زجاجية من سعة  أ  ٦واستخدمت  

وضبطت مؤشرات المياه وخصائصها  ،األسماك إلزاله الكلور منها مع تهوية جيدة للمياه

) ودرجة ٨ – ٧،٥( pH) ْم درجة حرارة الماء ودرجة بهاء ٢ ∓ ٢٢لتكون ( الفيزيوكيميائية

  %) مع مراقبة هذه المعايير بشكل يومي. 70وكسجين عند (انحالل األ

  سماك التجربة:  أ 3-6-1

) غ والتي لم يظهر 2±11.80سماك الكارب الذهبي بمتوسط وزن (أسمكة من  ٦٠تم احضار 

حد محال بيع األسماك ونقلت الى المخبر في كلية الطب البيطري أعراض مرضية من  أعليها أي  

مجموعات كل مجموعة تتكون  ٦وقسمت هذه األسماك الى  ،وكسجينباأل حقنتبأكياس نايلون 

  سماك. أ ةمن عشر

حواض وتركت لمدة أربعة أيام لتتكيف مع ظروف الحوض الجديد وزعت هذه األسماك في األ

تجارية علف مركز  حواض وتم تغذية األسماك بحبيبات  على كل األ  حيث تم تطبيق شروط متماثلة

  سماك الزينة. أ ةلتغذي جاهزة 

  طريقة العمل:  3-6-2

 Samayanpaulrajالجرعة الخامجة لألسماك حسب (  وحسابتم تجهيز محاليل الحقن الالزمة  

2019 et. al., ( تقلال بحيث ) 0.5حيث تم تحضير معلق جرثومي بعكارة تساوي  )،610عن 

 RamirezZapata and-حسب ( CFU/ml )1.5×810على مقياس ماكفرالند والتي تعادل (

Arcos,2015 ( مل على  0.1عد الجراثيم في كما تم حساب الحمولة للتأكد منها من خالل

تم تحضير معلق جرثومي في محلول ملحي فيزيولوجي معقم وعملت منه ممددات من  االطباق.

ذ خِ ثم أُ  ،المنبت المغذيمن طباق أ 3مل وزرع على  0.1خذ منه وكل ممدد أُ  10-10وحتى  10-1
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). وتم 300  -30(  الجراثيم، وتم أخذ المستعمرات المعدودة بين المجالين من  دالمعدل الوسطي لعد

  ).Quinn et al., 1999مل حسب ( 0.1جراثيم في تقدير عدد ال

  التمديد. Xمل = عدد المستعمرات  0.1عدد الجراثيم في 

  .X 10التمديد  Xعدد المستعمرات مل =  1عدد الجراثيم في 

العزالت    ةما العدوى في الماء فقد تم تنمي أجل عدوى الحقن العضلي أوهذه تم تحضيرها من 

على  ةساع ٢٤مل من مرق تريبتون الصويا لمدة  ٢٠٠البسيدوموناس) في يروموناس و (اإل

  )  (Sarker and Faruk, 2016مْ  ٢٥درجة 

  التجريبية: أسماك العدوى مجموعات   3-6-3

  المجموعة األولى:  1- 3-6-3

سماك الكارب الذهبي والتي تمت تغذيتها على العلف الصناعي الجاهز أوهي مجموعة الشاهد من  

سماك الزينة مع مراعاة المحافظة على نفس شروط التجربة طول فترة العدوى أالخاص ب 

  التجريبية. 

  المجموعة الثانية: 2- 3-6-3

 ٢٤مل من المرق المحضن لمدة  ٢٠٠وهي مجموعة العدوى في الماء وذلك عن طريق إضافة 

سماك سليمة ألى ماء الحوض الذي يحوي إ Pseudomonasو  Aeromonasساعة بجراثيم 

  خارجية. ةذي أوغير مصابة بأية 

  المجموعة الثالثة:  3- 3-6-3

ساعة  ٢٤مل من المرق المحضن لمدة  ٢٠٠ ةوهي مجموعة العدوى في الماء عن طريق اضاف 

سماك تم ألى ماء الحوض الذي يحوي على  إ Pseudomonasو  Aeromonasبجراثيم 
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حراشف من سطح جسم كل سمكة حسب        ةوذلك عن طريق نزع عد ،ميكانيكية  ةذي أاصابتها ب 

)Warren , 1963(.  

  المجموعة الرابعة:   4- 3-6-3

حيث ،  فقط Pseudomonasالتي تحتوي على جراثيم وهي مجموعة العدوى بالحقن العضلي 

مل من المعلق  0.1تم حقن  و ،1.68x 810(CFU/mlبتركيز ( تم تحضير معلق الحقن

حد جانبيي أمل) عند عضالت الظهر على 1برة معقمة قياس (إالجرثومي في العضل باستخدام 

  لى الخلف . إالزعنفة الظهرية 

  المجموعة الخامسة:   5- 3-6-3

، حيث تم  فقط Aeromonasوهي مجموعة العدوى بالحقن العضلي التي تحتوي على جراثيم 

مل من المعلق الجرثومي  0.1و تم حقن   ،61.7x  810(CFU/ml(  تحضير معلق الحقن بتركيز

حد جانبيي الزعنفة أمل) عند عضالت الظهر على 1برة معقمة قياس (إفي العضل باستخدام 

  الظهرية الى الخلف . 

  المجموعة السادسة:   6- 3-6-3

  Pseudomonasو  Aeromonasجراثيم وهي مجموعة العدوى بالحقن العضلي التي تحتوي 

 ً مل إلجراء الحقن   0.1، ثم أخذ منها  حجم لحجم من المعلقات السابقة ومزجها جيداً وذلك بأخذ    معا

   للخلف.حد جانبيي الزعنفة الظهرية أفي العضل على 

  يف العدوى التجريبية:    املستخدمة تقييم ضراوة العرتات    3-6-4

المستخدمة في العدوى التجريبية من خالل تقييم حالة األسماك من بدء  تم تقييم ضراوة العترات

وتسجيل عدد األسماك النافقة من  ،أيام مع مراقبة األسماك كل يوم 7التجربة الى نهايتها خالل 

ثم وعدد األسماك المتبقية بعد نهاية زمن تجربة العدوى واألعراض الظاهرة عليها كل مجموعة 
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رضية من األفات على األوساط الزرعية المناسبة ، وأُجريت لها كافة ُعزلت المسببات الم

  وتم تنظيم ذلك من خالل جدول يوضح النتائج. االختبارات السابقة 

  الدراسة اإلحصائية:    3-7

على  واختيرت)Origin 7حصائي لبعض بيانات البحث التي تتطلب ذلك حسب ( تم التحليل اإل

  ).Anova One-Way( 0.05درجة المعنوية على مستوى 
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  العدوى التجريبية جراءإلطريقة العمل 

  
)a (  

  
)b (  

    
)c (  

  تحضير الجرعة المحقونة في التجربة.   )bحواض اجراء العدوى التجريبية. (أ)  a():  3-5(  شكل
)c (  المستخدمة في التجربة.  اختبار العد الجرثومي للعزالت  
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)a (  

  

)b (  

  

)c (  
  ) طريقة الحقن في العضالت على جانبي الزعنفة الظهرية. bالمواد المطلوبة إلجراء العدوى التجريبية. ( )a():  3-6(  شكل

 )cحواض إلجراء العدوى عن طريق الماء. ) إضافة المرق الذي يحتوي على العزالت الى األ  
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  النتــائــج 4-

THE RESULTS 
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بيع الموجودة ال) سمكة من نوع الكارب الذهبي من أحواض تربية االسماك في محال 150تم اعتيان (

نها اصابة لمرض أعراضا ً مرضية يشتبه في  أفي مدينة حماة، والتي ظهرت على بعض االسماك فيها  

  .صابة الطفيليةوقد تم اجراء الفحص الطفيلي الستبعاد اإل ،تعفن الزعانف

  سماك الى مجموعتين رئيستين: تم تقسيم األو

 ظاهرياً: سماك السليمة مجموعة األ  4-1

سماك لم تبدي أي عالمات مرضية وهذه األ ،%) من الحجم الكلي للعينات22حيث شكلت نسبة (

 .سوى الخمول والسباحة عند سطح الماء ظاهرية للمرض

 سماك المريضة ظاهرياً: مجموعة األ  4-2

فرازات إوكانت بعض أفراد هذه المجموعات تعاني من ضعف وهزال مع تغير في لون الخياشيم مع  

  . في تجويف البطن

  لى أربع مراحل:إقسمت هذه المجموعة حسب سير الحالة المرضية والفحص الظاهري و

بيض على حواف وأطراف الزعانف، أسماك التي ظهر عليها خط وتشمل األ ):Iالمرحلة ( 4-1-1

)  16.7سماك في هذه المرحلة (الكلى، وقد شكلت نسبة األفي أما تشريحيا ً فقد لوحظ بداية شحوب 

 .التي تم العزل منها األفراد% من 

لتهاب إسماك التي ظهر عليها تآكل وتهتك في أطراف الزعانف مع وهي األ ):IIالمرحلة ( 4-1-2

في قاعدة الزعانف، تشريحيا ً لوحظ زيادة في شحوب الكبد والكلى، وقد شكلت هذه المرحلة نسبة 

 عدد األفراد) % من 22.7(

شكلت هذه فقدان كامل للزعنفة مع تقرح للجلد، وقد  وفي هذه المرحلة تم): IIIالمرحلة ( 4-1-3

 .األفراد)% من مجمل 31.3نسبة ( المرحلة
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خرى،  أُ صابات ثانوية  إوهي المرحلة التي تشكلت فيها القرحات والجروح مع    ):IVالمرحلة (   4-1-4

ً التي ظهرت عليها األ األفراد) % من حجم 7.3حيث شكلت نسبة (   عراض المرضية، أما تشريحيا

 . ) حدوث نزوفات وتراكم لإلفرازات في التجويف البطنيIVو IIIفقد لوحظ في كال المرحلتين (

  : المرضية المراحل حسبسماك األ أفراد )  يوضح عدد 4-5الجدول (

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العينة

  %22  33  االسماك الطبيعية

ض
مر

 ال
حل

را
م

  

  I(  25  16.7%المرحلة (

  II (  34  22.7%المرحلة ( 

  III (  47  31.3%المرحلة (

  IV (  11  7.3%المرحلة ( 

    150  المجموع

  

ً أوقد لوحظ أيضا وجود  ن  أحيث يمكن  ، كثر من نمط للحالة المرضية على جسم السمكة الواحدة أحيانا

األولى والثانية  كثر من نوع لإلصابة كالمرحلة  أو يمكن مالحظة  أ  توجد اإلصابة في المرحلة األولى فقط  

ً سوي ً أ ا غلب أمن المرض وجدت المرحلة الرابعة مع  المراحل المتقدمة جداً في و، و الثانية والثالثة سويا

شكلت نسبة االصابة المفردة والتي  و، المراحل السابقة وهنا تكون اإلصابة شديدة لدى هذه األسماك

)  78.63%)، في حين كانت نسبة االصابة بأكثر من نوع (21.37ولى نسبة (كانت فقط في المرحلة األ

  سماك المصابة. األ عدد أفراد% من 

 الفحص اجلرثومي لعينات االمساك املدروسة:   4-3

األسماك التي تم جمعها والتي فحصت ظاهريا ً من زعانف  نتائج عمليات العزل الجرثومي  أظهرت  

نسبة العزالت الجرثومية من   أنمكة من نوع الكارب الذهبي، ) س150وتشريحيا ً، والتي بلغت ( 

%) لجراثيم الزوائف في حين 18,2) للجراثيم الغازية، و (15,2(% سماك السليمة ظاهريا ً األ
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 )Iالمرحلة االولى ()%، أما في  66,6كانت بقية العينات سلبية لوجود الجراثيم فيها وكانت نسبتها (

%) ولجراثيم الزائفة  Aeromonas )(40فقد شكلت نسبة العزالت لجراثيم الغازية (

)Pseudomonas) وقد تركزت اآلفات 8%) أما الجراثيم االخرى فكانت بنسبة ( 52) نسبة ، (%

  ف فقط في هذه المرحلة.في الزعان

%) و  44,1%)، (35,3كانت نسبة العزالت الجرثومية كالتالي: ( ) IIفي المرحلة الثانية (

خرى على التوالي، ومع والجراثيم األ Pseudomonasو  Aeromonas%) لجراثيم 20,6(

الجرثومية لجراثيم  كانت نسبة العزالت )IIIأي في المرحلة الثالثة (تقدم الحالة المرضية 

Aeromonas  وPseudomonas )14,9) على التوالي، في حين كانت نسبة  31,9%) و (%

المرحلة أما في المرحلة االخيرة للمرض وهي  %).53,2خرى في هذه المرحلة (الجراثيم األ

خرى  األ  ومع تقدم الحالة المرضية وتشكل القرحات فقد ازدادت نسبة الجراثيم الثانوية  )IVالرابعة (

و  Aeromonas، في حين كانت نسبة عزالت جراثيم  %)72,7حيث بلغت نسبة العزالت (

Pseudomonas  ) 5الجدول (    و  %) على التوالي18,2%) و (9,1لكل منهما في هذه المرحلة (

  .الجرثومية في الزعانف حسب المرحلة المرضية يوضح توزع العزالت

  في الزعانف حسب المرحلة المرضية: ةالجرثومي تالعزال توزع ) يوضح4-6الجدول ( 

  

ض
مر

 ال
حل

را
م

  
  العينة

عدد 
  األسماك

األسماك  عدد
   الحاوية على
الجراثيم 
  الغازية

نسبة 
الجراثيم 
الغازية 

%  

األسماك  عدد
  الحاوية على 

الجراثيم 
  الزائفة

نسبة 
جراثيم 

  الزائفة %

عدد الجراثيم 
  األخرى

نسبة الجراثيم 
  االخرى %

  -  -  18,2  6  15,2  5  33  األسماك السليمة ظاهرياً 

  I(  25  10  40  13 52  2 8المرحلة (

  II (  34  12 35.3 15 44.1  7 20.6المرحلة ( 

  III (  47  7 14.9  15 31.9  25 53.2المرحلة (

  IV (  11  1 9.1  2 18.2  8 72.7المرحلة ( 

           150  المجموع
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  لمرضيةا ) يوضح توزع العزالت الجرثومية في الزعانف حسب المرحلة 4-7شكل ( 

األسماك المصابة بتعفن الزعانف من نفس األسماك التي من كلى  ما نتائج عمليات العزل الجرثومي  أ

ً حِ جمعها والتي فُ تم    .سمكة منها 38وتشريحياً حيث تم اختيار  صت ظاهريا

%) Aeromonas) (9.1فقد شكلت نسبة العزالت لجراثيم الغازية ( )Iفي المرحلة االولى (

%) أما العينات األخرى فقد كانت سلبية لوجود  18.2نسبة () Pseudomonasولجراثيم الزائفة (

  % 72.7نسبتها الجراثيم فيها وكانت 

%)  50%) و (30%)، (20كانت نسبة العزالت الجرثومية كالتالي: ( )IIفي المرحلة الثانية (

والعينات السلبية لتواجد الجراثيم على التوالي، ومع   Pseudomonasو    Aeromonasلجراثيم  

و  Aeromonasكانت نسبة العزالت لجراثيم   )IIIأي في المرحلة الثالثة ( تقدم الحالة المرضية 

Pseudomonas  )33.3) على التوالي، في حين كانت نسبة العينات السلبية  41.7%) و (%

  %). 25لوجود الجراثيم في هذه المرحلة (
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كانت نسبة عزالت جراثيم  )IVالمرحلة الرابعة (أما في المرحلة االخيرة للمرض وهي 

Aeromonas    وPseudomonas  ) على التوالي  60%) و ( 40لكل منهما في هذه المرحلة (%

 ) يبين ذلك.6, والجدول (ولم يكن هناك أي عينات سلبية لتواجد الجراثيم

  ) يوضح توزع العزالت الجرثومية في الكلى حسب المرحلة المرضية: 4-7الجدول ( 
  

  

  

  ) توزع العزالت الجرثومية في الكلى حسب المرحلة المرضية4-8شكل ( 
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 فحص املاء    4-4
ً
:   فيزيوكيميائيا

ً
  وجرثوميا

 قِيست  والتي سماك،خذ عينات األأثناء السبعة التي ُجمعت أحواض عينات مياه األ جاءت نتائج 

 Totalلى الحمولة الجرثومية العامة لها إباإلضافة  لهذه المياهبعض المكونات الكيميائية 

Bacterial Count )(T.B.C كالتالي في  سليمةونتائج مياه حوض األسماك ال ) 8الجدول (  

ً فيزيونتائج فحص الماء )  يوضح 4-8الجدول (   :كيميائياً وجرثوميا

  حوضرقم ال
pH 

SD± 

DO% 

SD± 

TH(mg\L) 

SD± 

L)\(mg4NH 

SD±  

T.B.C log10 

SD±  

1  8.32±*0.09 4.35±*0.21  281.3±*1.5  0.04±*0.01  22.4*±0.30  

2 8.61±*0.08  1.76±*0.12  479.6±*1.5  0.53±*0.01  964.*±0.11  

3 8.22±*0.1  2.83±*0.09  229±*1.7  0.32±*0.02  4.64*±0.25  

4 8.61±*0.09  1.54±*0.05  190.3±*1.1  0.72±*0.01  84.6*±0.32  

5 8.21±*0.08  4.1±*0.12  850±*1  0.13±*0.02  4.90*±0.13  

6 8.42±*0.09  4.24±*0.13  580.3±*1.5  0.1±*0.01  5.39*±0.46  

7 8.72±*0.01  3.41±*0.14  770.3±*1.5  0.2±*0.01  6.09*±0.17  

حوض األسماك 
 السليمة

7.57±0.1  5.81±0.11  201.3±1.5  0.02±0.01  3.12*±0.22  

  حوض األسماك السليمة.مقارنة مع  P>0.05قيمة اإلحتمالية  معنوية عند فيها فروقات النتيجة *

حواض كانت ضمن المحال حواض كون جميع األتم اغفال حساب درجات حرارة مياه األ مالحظة:

  . م°22 -م18 ضمن المجالالتجارية ، وكانت درجة الحرارة 
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  : للمرض   العامل املسبب هوية  حتديد    4-5

بعد عملية العزل والتنقية للعزالت من الزعانف والكلى باستخدام العامل المسبب  هويةتم تحديد 

  وقد أظهرت نتائج هذه االختبارات مايلي :االختبارات الكيمياحيوية 

  نتائج االختبارات الكيمياحيوية لجنس الغازية:  4-5-1

) وكانت Aeromonas) :(A.hydrophila, A. caviaeمن جنس الغازية ( نوعينتم تمييز 

 ) هي األغلب والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية المسببة للمرض.A.hydrophilaاالصابة بنوع (

  االختبارات الكيمياحيوية لجنس الغازية:نتائج ) يوضح 4-9جدول (

  A.hydrophila  A. caviae  الخواص

 V  +  السترات

  -  V  الاليسين ديكاربوكسيالز

  -  +  اورثينين ديكاربوكسيالز

  -  -  يورياز

  -  -  )TDAتحليل فينيل االنين (

  +  +  ارجاع النترات

  -  + H2Sانتاج 

 + +  فوكس بروسكاور

 + +  اختبار األندول 

  +  +  تخمير الجلوكوز

  -  -  تخمير االدونيتول

  +  +  تخمير الالكتوز

  +  +  االربينوزتخمير 
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  -  -  تخمير السوربيتول

  )Fمخمره ( )Fمخمره (  )OFاختبار االكسدة والتخمير للجلوكوز (

  +  +  اختبار االوكسيداز

  +  +  اختبار الكاتاالز

  +  +  اختبار التحلل الدموي نمط بيتا

  -  -  صبغة غرام

% من العزالت 79-21%، وما بين 20%، و وأقل من 80الى أن أكثر من  Vو  –تشير + و 

  كانت ايجابية لالختبار على الوالي. 

  نتائج االختبارات الكيمياحيوية لجنس الزائفة:  4-5-2

 ,P.flurescens, P.putida): (Pseudomonas) أنواع من جنس الزوائف (3تم تمييز (

P.aeruginosa ) وكانت االصابة بنوع ،(P.flurescensغلب.) هي األ 

  االختبارات الكيميا حيوية لجنس الزائفة:نتائج ) يوضح 4-10جدول (

  P.flurescens  P.putida  P.aeruginosa  االختبار 

  +  +  +  السترات

  -  -  -  الاليسين ديكاربوكسيالز

  -  -  -  اورثينين ديكاربوكسيالز

  +  V  V  يورياز 

  -  -  -  )TDAتحليل فينيل االنين ( 

  +  -  +  ارجاع النترات 

  -  -  - S2Hانتاج 

 - - -  فوكس بروسكاور

 - - -  اختبار األندول 
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  +  +  +  تخمير الجلوكوز

  -  -  -  تخمير االدونيتول 

  -  -  -  تخمير الالكتوز

  -  +  -  تخمير االربينوز

  -  -  -  تخمير السوربيتول 

 Oمؤكسدة  Oمؤكسدة  Oمؤكسدة   )OFاختبار االكسدة والتخمير للجلوكوز ( 

  +  +  +  اختبار االوكسيداز 

  +  +  +  اختبار الكاتاالز 

  +  +  +  اختبار التحلل الدموي نمط بيتا 

  -  -  -  صبغة غرام

% من العزالت 79-21%، وما بين 20%، و وأقل من 80الى أن أكثر من  Vو  –تشير + و 

  كانت ايجابية لالختبار على الوالي. 

  : الغازية والزائفة اجلراثيم  لعزالت    اختبار احلساسية   4-6

للمضادات   Pseudomonasو  Aeromonasجري اختبار الحساسية لعزالت جنس أُ 

) مضاد 21قراص مشبعة بالمضادات الحيوية، حيث تم استخدام (أالحيوية، وذلك باستخدام 

  كثر تأثيراً في المعالجة والوقاية من المرض.حيوي لمعرفة المضاد الحيوي األ

  : )Aeromonasالغازية ( الجراثيم نتائج اختبار الحساسية لجنس  4-6-1

المعزولة للمضادات  Aeromonasنتائج اختبار الحساسية لجراثيم  )11( يبين الجدول

مقاومة لألمبسلين، السيفالكسين، أموكسيسلين،  أغلبها كانتويالحظ أن العزالت  .الحيوية

العزالت حساسة لكل من أغلب سيد، سبكتينومايسين واللينكومايسين، وكانت أناليدكسيك 

فوسفومايسين،  االميكاسين، جينتامايسين، فلورفينيكول،رثرومايسين، أ زيترومايسين،األ
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الكولستين، النتروفيوران والنيومايسين، وكانت متوسطة الحساسية تجاه الدوكسيسيكلين، 

 سلفا ترايموثبريم  فلومكوين، سيبروفلوكساسين، سيفاكلور، انروفلوكساسين،

  ) يوضح نتائج اختبار الحساسية لجنس الغازية:4-11الجدول (

  نوع المضاد الحيوي  العزلة
  التركيز

  ميكروغرام/قرص
  العدد

  النتائج

  مقاوم  متوسط  حساس

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

A.hydrophila  
  µg 15  اريثرومايسين

35  21  60 11  31.4 3  8.6 

A. caviae  9  5  55.6  3  33.3 1  11.1 

A.hydrophila  
  µg 15  ازيترومايسين

35  25  71.4  7  20  3  8.6  

A. caviae  9  6  66.7  3  33.3  0  0  

A.hydrophila  
 30µg  اميكاسين

35  26  74.3  8  22.9  1  2.8  

A. caviae  9  7  77.8  2  22.2  0  0  

A.hydrophila  
  µg 5  انروفلوكساسين

35  6  17.1  20  57.2  9  25.7  

A. caviae  9  1  11.1  7  77.8  1  11.1  

A.hydrophila  
  µg 20/10  امبسلين+سولبكتام

35  3  8.6  10  28.6 22  62.8 

A. caviae  9  2  22.2  4  44.4 3  33.4 

A.hydrophila  
  µg 20/10  اموكسيسيلين+كالفونيك

35  2  5.7  9  25.7 24  68.6 

A. caviae  9  0    3  33.3 6  66.7 

A.hydrophila  
  µg 10  جنتامايسين

35  26  74.3  7  20  2  5.7  

A. caviae  9  6  66.7  3  33.3  0    

A.hydrophila  
  µg 30  دوكسيسيكلين

35  5  14.3  21  60    9  25.7 

A. caviae  9  2  22.2  5  55.6  2  22.2  

A.hydrophila  
  µg 100  سبكتينومايسين

35  1  2.8  5  14.3 29  82.9 

A. caviae  9  0    1  11.1 8  88.9 

A.hydrophila  
  سلفا+ترايميثوبريم

23.75/1.25 

µg  

35  29  82.9  5  14.3  1  2.8  

A. caviae  9  7  77.8  2  22.2  0    



58 
 

 

  

  

  

A.hydrophila  
  µg 5  سيبروفلوكساسين

35  19  54.3  12  34.3  4  11.4  

A. caviae  9  6  66.7  3  33.3  0    

A.hydrophila  
  µg 30  سيفاكلور

35  27  77.2  6  17.1  2  5.7  

A. caviae  9  6  66.7  2  22.2  1  11.1  

A.hydrophila  
  µg 30  سيفالكسين

35  1  2.8  8  22.9 26  74.3 

A. caviae  9  1  11.1  3  33.3 5  55.6 

A.hydrophila  
  µg 30  فلورفينيكول

35  27  77.2  7  20 1  2.8 

A. caviae  9  7  77.8  1  11.1 1  11.1 

A.hydrophila  
  µg 30  فلومكوين

35  18  51.4  14  40  3  8.6  

A. caviae  9  5  55.6  3  33.3  1  11.1  

A.hydrophila  
  µg 50  فوسفومايسين

35  26  74.3  7  20  2  5.7  

A. caviae  9  6  66.7  2  22.2  1  11.1  

A.hydrophila  
  µg 10  كولستين

35  28  80  5  14.3  2  5.7  

A. caviae  9  5  55.6  3  33.3  1  11.1  

A.hydrophila  
  µg 15  لينكومايسين

35  0    4  11.4 31  88.6 

A. caviae  9  0    0   9  100 

A.hydrophila  
  µg 30  ناليدكسيك اسيد

35  3  8.6  4  11.4 28  80 

A. caviae  9  1  11.1  2  22.2 6  66.7 

A.hydrophila  
  µg 300  نيتروفيوران

35  28  80  7  20  0    

A. caviae  9  7  77.8  1  11.1  1  11.1  

A.hydrophila  
  µg 30  نيومايسين

35  29  82.9  5  14.3  1  2.8  

A. caviae  9  7  77.8  1  11.1  1  11.1  
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  ): Pseudomonas(  نتائج اختبار الحساسية لجنس الزائفة 4-6-2

المعزولة للمضادات  Pseudomonas) نتائج اختبار الحساسية لجراثيم 12( الجدول يبين

مبيسلين، السبكتينومايسين كانت مقاومة ل األ أغلبهاالحيوية، ويالحظ أن العزالت 

حساسة لكل أغلبها نيومايسين وكانت العزالت  أموكسيسكلين، واللينكومايسين، سيفالوكسين،

الجنتامايسين، السيبروفلوكساسين،  رثرومايسين،زيترومايسين، االميكاسين، األمن األ

الفوسفومايسين والكولستين، فلورفينيكول، وكانت متوسطة الحساسية تجاه الدوكسيسيكلين، 

السلفاديازين مع الترايميثوبريم، السيفاكلور، الفلومكوين، الناليدكسيك اسيد، النيتروفيوران 

  .وانروفلوكسساسين

  :ة) يوضح نتائج اختبار الحساسية لجنس الزائف4-12الجدول (

  نوع المضاد الحيوي  العزلة
  التركيز

  ميكروغرام/قرص
  العدد

  النتائج

  مقاوم  متوسط  حساس

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

P.flurescens  

  µg 15  اريثرومايسين

34  14  41.2  11  32.4 9  26.4 

P.putida  9  4  44.5  3  33.3 2  22.2 

P.aeruginosa  21  9  42.9  2  9.5 10  47.6 

P.flurescens  

  µg 15  ازيترومايسين

34  17  50  12  35.3  5  14.7  

P.putida  9  5  55.6  2  22.2  2  22.2  

P.aeruginosa  21  11  52.4 6  28.6  4  19  

P.flurescens  

 30µg  اميكاسين

34  20  58.8  13  38.2  1  3  

P.putida  9  7  77.8  2  22.2  0    

P.aeruginosa  21  13  61.9  8  38.1  0    

P.flurescens  

  µg 5  انروفلوكساسين

34  8  23.5  15  44.1  11  32.4  

P.putida  9  3  33.3  4  44.5  2  22.2  

P.aeruginosa  21  4  19  7  33.3  10  47.7  
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P.flurescens  

  µg 20/10  امبسلين+سولبكتام

34  2  5.9 5  14.7  27  79.4  

P.putida  9  1  11.1  2  22.2  6  66.7  

P.aeruginosa  21  3  14.3 3  14.3  15  71.4  

P.flurescens  

  µg 20/10  اموكسيسيلين+كالفونيك

34  1  2.9  8  23.6 25  73.5 

P.putida  9  0    2  22.2 7  77.8 

P.aeruginosa  21  2  9.5 4  19.1  15  71.4  

P.flurescens  

  µg 10  جنتامايسين

34  19  55.9  11  32.4  4  11.7  

P.putida  9  5  55.6  3  33.3  1  11.1  

P.aeruginosa  21  10  47.6  9  42.9  2  9.5  

P.flurescens  

  µg 30  دوكسيسيكلين

34  6  17.7 15  44.1  13  38.2  

P.putida  9  1  11.1  4  44.4 4  44.5 

P.aeruginosa  21  2  9.5 13  61.9  6  28.6  

P.flurescens  

  µg 100  سبكتينومايسين

34  1  2.9  4  11.8 29  85.3 

P.putida  9  0    2  22.2 7  77.8 

P.aeruginosa  21  2  9.5  5  23.9 14  66.7 

P.flurescens  

  سلفا+ترايميثوبريم
23.75/1.25 

µg  

34  10  29.4 15  44.1  9  26.5  

P.putida  9  2  22.2  4  44.5  3  33.3  

P.aeruginosa  21  7  33.3 8  38.1  6  28.6  

P.flurescens  

  µg 5  سيبروفلوكساسين

34  18  52.9  9  26.5  7  20.6  

P.putida  9  5  55.6  3  33.3  1  11.1  

P.aeruginosa  21  9  42.9  8  38.1  4  19  

P.flurescens  

  µg 30  سيفاكلور

34  10  29.4 13  38.2  11  32.4  

P.putida  9  3  33.3  2  22.2 4  44.5 

P.aeruginosa  21  5  23.8 9  42.9  7  33.3  

P.flurescens  

  µg 30  سيفالكسين

34  6  17.7  12  35.2 16  47.1 

P.putida  9  1  11.1  2  22.2 6  66.7 

P.aeruginosa  21  3  14.2  5  23.9 13 61.9 
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P.flurescens  

  µg 30  فلورفينيكول

34  18  52.9 10  29.4  6  17.7  

P.putida  9  3  33.3 4  44.5  2  22.2  

P.aeruginosa  21  9  42.9 7  33.3  5  23.8  

P.flurescens  

  µg 30  فلومكوين

34  7  20.5  11  32.4 16  47.1 

P.putida  9  1  11.1  3  33.3 5  55.6 

P.aeruginosa  21  3  14.3 8  38.1  10  47.6  

P.flurescens  

  µg 50  فوسفومايسين

34  20  58.8  10  29.4  4  11.8  

P.putida  9  6  66.7  3  33.3  0    

P.aeruginosa  21  11  52.4  9  42.9  1  4.7  

P.flurescens  

  µg 10  كولستين

34  22  64.7  8  23.5  4  11.8  

P.putida  9  5  55.6  2  22.2  2  22.2  

P.aeruginosa  21  12  57.1  8  38.1  1  4.8  

P.flurescens  

  µg 15  لينكومايسين

34  0    4  11.8 30  88.2 

P.putida  9  0    1  11.1 8  88.9 

P.aeruginosa  21  1  4.8  2  9.5 18  85.7 

P.flurescens  

  µg 30  ناليدكسيك اسيد

34  7  20.5 16  47.1  11  32.4  

P.putida  9  2  22.2 3  33.3  4  44.5  

P.aeruginosa  21  1  4.7 11  52.4  9  42.9  

P.flurescens  

  µg 300  نيتروفيوران

34  13  38.2 10  29.4  11  32.4  

P.putida  9  4  44.5  3  33.3 2  22.2 

P.aeruginosa  21  9  42.9 7  33.3  5  23.8  

P.flurescens  

  µg 30  نيومايسين

34  4  11.8  13  38.2 17  50 

P.putida  9  1  11.1  2  22.2 6  66.7 

P.aeruginosa  21  3  14.3 10  47.6  8  38.1  



62 
 

  العدوى التجريبية: اختبار    نتيجة   4-6

% بينما األسماك التي حقنت 70و  Aeromonas  بلغ معدل نفوق األسماك المحقونة بجراثيم
و  Aeromonas% أما مجموعة األسماك التي حقنت بجراثيم Pseudomonas 80 بجراثيم

Pseudomonas  فقد بلغ معدل النفوق فيها ً  ومجموعة األسماك التي أضيفت لها،  %90معا
في الماء مع التسبب لها بأذية خارجية بنزع عدة  Pseudomonasو  Aeromonasجراثيم 

في حين لم يكن هناك نفوق في المجموعة %  80حراشف من سطح جسمها كان معدل النفوق فيها  
ولكن بدأ يظهر فيها عالمات سباحة غير طبيعية وبدأت عالمات  التي لم نسبب لها أذيه خارجية

 يوضح ذلك.) 13(والجدول الخط األبيض على أطراف زعانفها, 

  

  نتائج اختبار العدوى التجريبية:) 4-13جدول (

األيام 

بعد 

  الحقن

Aeromonas  

  عضليحقن 

Pseudomonas  

  حقن عضلي

Aeromonas  
Pseudomonas   

  حقن عضلي

Aeromonas  
Pseudomonas   
في الماء بدون نزع 

  حراشف

Aeromonas  
Pseudomonas   
في الماء مع نزع 

  حراشف

  شاهد سلبي

1  2  5  4  -  3  -  

2  2  3  4  -  3  -  

3  3  -  1  -  2  -  

4  -  -  -  -  -  -  

5  -  -  -  -  -  -  

6  -  -  -  -  -  -  

7  -  -  -  -  -  -  

مجموع 
  النفوق

7/10  10/8  9/10  0/10  8/10  0/10  

  نسبة

  النفوق
70%  80%  90%  0%  80%  0%  
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  نتائج العزل الجرثومي

  

)a (  

  

)b (  

  

)c (  

  

)d (  

  

  

)e (  

  

)f (  

العينة السلبية 
  لالختبار

العينة اإليجابية 
  ) Fللتخمير (

الحالة اإليجابية  
  ) Oلألكسدة (

) التحلل الدموي على  c( ،على منبت ماكونكي   زوائف) مستعمرات الb( ،طريقة العمل على اختبارات الكيمياحيوية )a():  4-9(  شكل
   ،وكسيداز) النتيجة اإليجابية الختبار األ e( ،ار االيروموناسغ ) مستعمرات االيروموناس على منبت أd(  ،ار المدممغمنبت اال 

)f(  نتائج اختبارOF .  
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)a (  

  

)b (  

  

 نتائج اختبار الحساسية. ):4-10(  شكل
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  المناقشة

DISCUSSION 
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سمكة كارب ذهبي أغلبها تبدي عالمات إصابة بمرض  150من خالل هذه الدراسة التي تمت على 

ختيرت بناء على األعراض أُ أحواض تجارية حيث    7تعفن الزعانف وقد كانت هذه األسماك مأخوذة من  

  الخارجية الظاهرة على األسماك.

فتم أوالً جمع األسماك ،وتختلف أعداد األسماك المأخوذة من كل حوض حسب انتشار الحاالت المرضية  

% ثم اختيرت األسماك 78المصابة والتي يظهر على زعانفها وسطح جسمها المرض فكانت نسبتها 

ً  التي تبدي عالمات خمول وسباحة عند سطح ماء الحوض سماك إلكمال عدد األ، ولكنها سليمة ظاهريا

  %.22والحصول على عدد مناسب للدراسة وكانت نسبة هذه األسماك 

  قسمت األسماك المصابة حسب سير الحالة المرضية والفحص الظاهري الى أربع مراحل:

 بيض على حواف وأطراف الزعانف،أ: األسماك التي ظهر عليها خط )I(المرحلة األولى للمرض 

سماك التي ظهر عليها تآكل وتهتك في وهي األ ):II(المرحلة الثانية ، أما  ) %16.7(  وكانت نسبتها

للمرض وكانت ) IV(والرابعة ) III() % ، وفي المرحلة الثالثة 22.7أطراف الزعانف وبلغ نسبتها (

 ;Goede & Barton, 1990()%.وذلك كما أشار  7.3)% و (31.3نسبة األسماك على التوالي(

Canon Jones et. al., 2010..في تصنيف مراحل اإلصابة بمرض تعفن الزعانف (  

وقد لوحظ وجود أكثر من نمط للحالة المرضية على جسم السمكة الواحدة أحياناً وهذه األسماك كانت 

ويعود السبب في أن العالمات  )%78.63من المرحلة الثانية والثالثة والرابعة وكانت نسبتها ( جميعها

و التآكل أالخارجية ألمراض األسماك واسعة للغاية ومتغيرة جداً بشكل ملحوظ كتلون الداكن للزعانف 

) اما األسماك المصابة بنمط واحد من الحالة  Noga, 2010مع النزيف في الجلد والزعانف حسب (

  )%. 21.37المرضية فكانت من المرحلة األولى للمرض ونسبتها (

  عامل املسبب: لل   اجلرثومي العزل    5-1

ً بنسبة (  Aeromonasزلت جراثيم عُ  )% وجراثيم 15.2من زعانف األسماك السليمة ظاهريا

Pseudomonas ) وهذا يدل على وجود هذه الجراثيم بشكل دائم في األسماك 18.2بنسبة %(

 ً  ;Colwell, 1962; Bell et al., 1971)ما وهذا يتوافق مع  وزعانفها ولكن بنسب محدودة نوعا
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Horsely, 1973, Trust and Sparrow, 1974; Austin and Al Zahrani, 1988;, Inglis 

et al., 1993: Sugita et al., 1995) 

تتواجد بشكل أساسي في المياه والرواسب المرتبطة باألسماك  Pseudomonasحيث أكد الباحثون أن 

  و في جلد وزعانف وخياشم األسماك.أو بيض األسماك أ

تتواجد على نطاق    Aeromonas  أن Toranzo et al, (1986), Austin et al.,(1996) وأكد أيضا

حواض أسماك المياه العذبة الغنية بالمواد أواسع في المسالك المعوية لألسماك وزعانفها والماء و

سماك  أ) في دراسة أجراها في سوريا على  2009(  دعبول  العضوية ويدعم هذه الصورة ما توصل اليه  

يضاً من األسماك السليمة ظاهرياً وكانت نسبة العزل أالكارب حيث تمكن من عزل جراثيم االيروموناس  

22.22.%  

  Aeromonasنسبة العزل في المرحلة األولى للمرض لجراثيم  ين أن  ومن خالل نتائج هذه الدراسة تب

)% ومع تقدم الحالة 8)% ونسبة الجراثيم األخرى (52)% و (40على التوالي (  Pseudomonasو  

)%.وفي  20)% (44.1)% ( 35.3المرضية في المرحلة الثانية للمرض كانت النسب على التوالي (

بشكل كبير   Pseudomonasو  Aeromonasالمرحلة الثالثة والرابعة تناقصت نسبة جراثيم 

)% ويعلل ذلك الى أن  72.7خرى لتصل في المرحلة الرابعة الى ( وزادت نسبة عزل الجراثيم األ

والتي عزلت   Pseudomonasو    Aeromonasالمسبب الرئيسي لتعفن الزعانف والذي هو جراثيم  

من المرحلة األولى للمرض بشكل كبير قد تراجعت مع تقدم سير الحالة المرضية نتيجة المشاركة مع 

أسهمت في تطور الحالة المرضية وغيرت وسط تكاثر العامل المسبب  الجراثيم األخرى الثانوية التي

  .Austin and Austin )2007( الرئيسي وهذا ينسجم مع ما أشار إليه

من المرحلة األولى للمرض  Pseudomonasو  Aeromonasالكلى فقد تم عزل جراثيم في ما أ

ولكن بنسب قليله جداً كون اإلصابة في هذه المرحلة تتركز في الزعانف فقط أي في السطح الخارجي  

)% على التوالي ومع تقدم سير الحالة المرضية 18.2)%و( 9.1للجسم وكانت نسبة عزل هذه الجراثيم (

جراثيم بشكل كبير نتيجة وصول هذه الجراثيم في المرحلة الثانية والثالثة للمرض زادت نسبة عزل هذه ال

الى تيار الدم مما أدى لتركزها بشكل كبير في الكلى وصوالً للمرحلة الرابعة للمرض حيث كانت جميع 
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في الكلى نتيجة تطور اإلصابة بتعفن   Pseudomonasو  Aeromonasاألسماك مصابه بجراثيم 

لذي يؤدي الى تسمم دموي عام وهذا ما ذكره ( الزعانف من الشكل الخارجي الى الشكل الحشوي ا

Anitha,2010 .(  

  نتائج املياه مع توزع املراحل املرضية:   5-2

من خالل الدراسة تمت مالحظة تواجد الحاالت المرضية بالمجمل في جميع هذه األحواض كون نتائج  

تحليل مياه هذه األحواض سيئة جداً وبعيدة عن المعايير النظامية لتربية أسماك الزينة حيث كانت جميع 

ً بها الحوض   7و  6و  5االحواض مرتفعة من حيث الحمولة الجرثومية وأكثر االحواض ارتفاعا

  الزعانف.أيضاً مما أدى الى ارتفاع في حاالت تعفن  pHوارتفاع قيمة ال

ن نوعية المياه السيئة وارتفاع الحمولة الجرثومية فيها ألى إ Reash and Berra, (1989)حيث أشار

ن المراحل أفي    Pelis and McCormick, (2003)كد ذلك  أيظهر معدالت أكبر من تأكل الزعانف و

المتقدمة من مرض تعفن الزعانف تكون عالية في البيئات الملوثة عن البيئات األقل تلوث وأيضاً زيادة 

 Toor et al.,1983; Bauer etالعضوية العالية (المواد أمراض األسماك الحادة في المياه ذات 

al.,1973; Rippey and Cabelli,1980 .(  

الثانية انتشرت مراحل المرض حيث  4،  3،  2، في الحوض قيمة األمونيا لقد لوحظ انخفاض شديد و

  Jeney et al (1992) ; Jensen et al., (1993)يتوافق مع ما ذكره     بشكل ملحوظ وهذا  والثالثة  

وانتشار   لى تنخر في أنسجة الزعانف والخياشيمإفقد أوضحوا أن التراكيز العالية من األمونيا تؤدي 

  الزعانف بشكل كبير. لمرض تعفن

ً انتشرت حاالت مرضية لتعفن الزعانف أ 4و  2وكذلك األمر بالنسبة للحوض رقم  النخفاض  يضا

فضل قيمة لبقاء أسماك الزينة بصحة جيدة هي أن أحيث  pHوأيضاً ارتفاع في ال األوكسجين المنحل

وهذا ما بينته نتيجة تحليل معايير      (Wurts and Durborow 1992; Albers, 1970)حسب  7.4

الذي تم تربية األسماك فيه والمحافظة على شروط ثابتة حيث لم يتواجد  األسماك السليمةالمياه لحوض 

فيه أي حاالت مرضية وكانت أغلب معاييره ضمن الحدود المناسبة لتربية أسماك الزينة وصحتها مما  
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و  Aeromonasفي أن جراثيم   khatun et al.,(2011)منع ظهور الحاالت المرضية .وأشار 

Pseudomonas   هي جراثيم منتشرة بكل مكان وتصبح ممرضة لألسماك في الظروف البيئية غير

السمكية ومياه أحواض  نها تعتبر من النبيت الطبيعي لألحياء المائية ومياه المفرخاتأالمواتية حيث 

األسماك ومزارعها وتكون متواجدة في الزعانف والخياشيم واألمعاء وتصبح ممرضة في حال حدوث 

االجهاد الذي يخفض الدفاعات الطبيعية وعند ازدحام األسماك وانخفاض األوكسجين المنحل واألمونيا  

 Larmoyeuxكده الباحثون غلب العوامل الممهدة للمرض وهذا ما أأالعالية وبذلك تكون هذه 

&Piper,(1973); Barker et.al.,(1994); Latremouille, (2003) 

  العامل املسبب للمرض:   هوية حتديد    5-3

ومن الكلى كانت جميع  )% 56)% بنسبة (40تم عزل جراثيم من المرحلة األولى للمرض بنسبة (

وهذا يؤكد أنها في مختلف مراحل المرض    Pseudomonasو    Aeromonasالعزالت هي جراثيم  

العامل المسبب باستخدام االختبارات كيمياحيوية   هويةالعامل األساسي المفترض للمرض وتم تحديد 

وجراثيم    )Aeromonas )A.hydrophila,  ، A. caviaeلجراثيم نوعين  وتم تمييز

Pseudomonas ) تم تمييزP.flurescens, P.putida, P.aeruginosa (  قريبة وهذه النتائج  

 ً  ;Crouse-Eisnor et al., 1985; Ostland et al., 1989)  ما مع عديد من الباحثين منهم  نوعا

Yildiz and Kumantas, 2002; Chanda et al., 2011; Kayis et al., 2013   حيث تم (

من سطح جسم وزعانف األسماك الذهبية المصابة بنزيف في   P.putida ,و A.hydrophilaعزل 

من األسماك  A.hydrophilaبعزل   Harikrishnan et al.,(2009a)الجلد والزعانف وقام ايضاً 

في دراسة أجراها   Chowdhury,(1998الذهبية المصابة بآفات على الزعانف والرأس والكلى. وقام (

. Pseudomonasو  Aeromonasعلى أسماك المياه العذبة المصابة بتعفن زعانف حيث تم عزل 

أيضا بعزل هذه الجراثيم من األسماك المصابة بحاالت التسمم   Rab et al.,( 2001)قام الباحث كما 

  الدموي.

 .A. hydrophila, Aيروموناس (بعزل عدة أنواع لإل2001),Khan وفي بنغالدش قام الباحث (

veronii, A. schubertii and A. jandaei ( من أسماك مصابة بأذية في الزعانف ونزوفات في
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 هيعينة من أسماك الكارب و 30 بعزلفقد قام  Taylor,(2003الباحث (، أما سطح الجسم الخارجي

)A.hydrophila و A. sobriaوA.cavia ( 

 P.flurescens و  A.hydrophilaمن عزل    Miranda and Zemelman,(2002وتمكن كال من (

 و  Aeromonas) تم عزل Saha and pal,2002من أسماك السلمون في شمال ألمانيا وأيضا (

Pseudomonas  .من الجروح السطحية لألسماك  

في دراسة أجراها على الكارب العاشب المصاب بتعفن  Naderi and Maivan,(2003وصرح (

  .   Pseudomonasو A.caviaو  A.hydrophilaالزعانف أن العزالت تنتمي إلى 

بعزل عده أنواع جرثومية من أسماك الكارب المصابة   Xia et al.,(2004( في دراسة أخرى قام بهاو

  .P.flurescens و A.caviaو A.hydrophilaبأذية في الزعانف وسطح الجسم وهي 

سماك الترويت أأن العامل المسبب في  Manshadi and Assareh,(2014وقد وجد الباحثان (

Aeromonas hydrophila 100 المرضية، أما جراثيم  تالمعزولة من الحاال % من العزوالت

  Pseudomonas fluorescens ،31.57%  36.84الزائفة وجدت بالنسب التالية: 

%Pseudomonas aeruginosa  21.05وبنسبة  %Pseudomonas putida 10.25، وكانت  

 غير معروفة.  Pseudomonas% من العزوالت 

  لصادات احليوية: جتاه ا اختبار احلساسية    5-4

مقاومة لألمبسلين، السيفالكسين، أموكسيسلين، ناليدكسيك أغلبها  Aeromonasكانت عزالت جراثيم 

  ،  ، وكانت العزالت حساسة لكل من االزيترومايسين ، سبكتينومايسين واللينكومايسين سيدأ

فوسفومايسين، الكولستين، النتروفيوران   ، ، جينتامايسين، فلورفينيكول ميكاسين ارثرومايسين، األ

 ، انروفلوكساسين، ، وسلفا ترايموثبريم وكانت متوسطة الحساسية تجاه الدوكسيسيكلين ,النيومايسين

) حيث كانت العزالت 2018وهذا يتوافق نوعا ما مع (صباغ, فلومكوين، سيبروفلوكساسين، سيفاكلور،

لحساسية لألوكسي تتراسيكلين والدوكسي سايكلين مقاومة لألمبيسلين والسيفالكسين ومتوسطه ا 

واإلنروفلوكساسين والسيبروفلوكساسين وكانت حساسة للفلورفينكول ,السلفاترايمثوبريم االرثرومايسين 
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) حيث كانت عزالت 2009,النيومايسين,فلومكوين,جنتامايسين.ويتوافق جزئيا مع (دعبول,

تتراسايكلين والفلورفينكول وحساسة  فلومكوين, لين, االيروموناس مقاومة لألرثرومايسين ,األمبيس

  للسيبروفلوكساسين,نيومايسين,جنتامايسين,والسلفاترايموثبريم.

  حساسة للجنتامايسين والتتراسايكلين,  Aeromonasعزالت  أن Chong et al.,(1980(كما بين 

للستربتومايسين بينما كانت مقاومة للستربتومايسين  كولستين, ومقاومة لألمبيسلين ومتوسطة الحساسية 

نيومايسين سيبروفلوكساسين أميكاسين وسلفاترايموثبريم لدى   ارثرومايسين, وحساسة للجنتامايسين,

) و كانت حساسة للستربتومايسين ومتوسطة لألرثرومايسين ومقاومة Shayo et al.,2012الباحثين (

  ). Jeeva et al.,2013لألمبيسلين والسيفالكسين لدى (

و التباعد  أذلك االختالف في الحساسيات نتيجة الى تباعد المناطق التي تم عزل الجراثيم منها  ويعود

أيضا في الفترة الزمنية واالستخدام العشوائي للصادات الحيوية وبكميات كبيرة مما أدى لحصول مقاومة 

  نوعية ضد صاد حيوي معين.

مقاومة ل االمبيسلين، السبكتينومايسين   فقد كانت Pseudomonasأما عزالت جراثيم 

نيومايسين وكانت العزالت حساسة لكل من  أموكسيسكلين، واللينكومايسين، سيفالوكسين،

الجنتامايسين، السيبروفلوكساسين، الفوسفومايسين   االزيترومايسين، االميكاسين، االرثرومايسين،

متوسطة الحساسية تجاه الدوكسيسيكلين، السلفاديازين مع والكولستين، فلورفينيكول، وكانت 

ويتوافق  الترايميثوبريم، السيفاكلور، الفلومكوين، الناليدكسيك اسيد، النيتروفيوران وانروفلوكسساسين

حيث   ، Pseudomonas) على حساسيه جراثيم Shayo et al.,2012جزئياً مع دراسة للباحثين (

جنتامايسين وسيبروفلوكساسين والنيومايسين ومتوسط لألميكاسين كانت العزالت حساسة 

  واألرثرومايسين ومقاومة لألمبيسلين ,التتراسايكلين ,أموكسي والسلفاترايموثبريم.

وقد   ،مختلفة الحساسية بين منطقة وأخرى  Pseudomonasو    Aeromonasوبذلك نجد أن جراثيم  

و االستخدام لمدة طويلة لهذه الصادات الحيوية واختالفات أ  يعود ذلك الى االستخدام العشوائي والمتكرر

  المعالجات بين منطقة وأخرى مما أدى الكتساب هذه الجراثيم صفة المقاومة. 
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 العدوى التجريبية:   5-5

معاً يمكن أن تسبب  Pseudomonasو  Aeromonasأظهرت نتائج العدوى التجريبية أن جراثيم 

تصل  نفوق% وفي مصر أظهرت نتائج العدوى التجريبية أن هذه الجراثيم تسبب 90تصل الى  نفوق

  ).Ibrahem et al.,2008 %(100الى 

أيام في المجموعة التي حقنت   7وقد بلغ معدل نفوق األسماك خالل مدة العدوى التجريبية التي هي 

) حيث بلغ معدل نفوق Shayo et al.,2012ما مع ( %وهذا يتوافق نوعاً 70بجراثيم االيروموناس 

ما األسماك المحقونة أ% ، 75من الحقن بجراثيم االيروموناس  ةساع 48األسماك خالل 

Aeromonas  وPseudomonas  90معاً كان معدل النفوق .%  

و في دراسة أخرى للعدوى التجريبية في الفلبين بلغ معدل نفوق األسماك المحقونة أيضا بجراثيم   

Aeromonas  50المائية ) %Lio et al.,1998ن أ هذا االنخفاض في معدل النفوق الى  قد فُسر) و

 Paniagua etالجراثيم المعزولة من األسماك أكثر ضراوة من الجراثيم المعزولة من المياه (

al.,1990 .(  

ولدى    ةساع  48% خالل  80بلغ معدل النفوق بها    Pseudomonasأما المجموعة التي حقنت بجراثيم  

)Shayo et al.,2012  كانت عترات (Pseudomonas    90ضارية جدا حيث سببت معدل نفوق .%  

على أسماك الترويت والكارب الذهبي لقياس   Bullock,(1965وفي تجربة أيضا قام بها الباحث (

% أما في أسماك 88.9كانت نسبة النفوق في األسماك الذهبية  Pseudomonasضراوة جراثيم 

وعند إضافة هذه الجراثيم   ،% حيث أنها كانت أكثر امراضية على الكارب الذهبي83.3كانت    الترويت

الى المياه لمجموعة األسماك التي تم التسبب لها بأذية خارجية بنزع عدة حراشف من سطح جسمها 

  %. 70كانت نسبة النفوق 

سبب الستخدام جراثيم % ويعود ال80ما في هذه الدراسة كانت النفوق لألسماك اعلى وصلت الى أ

Aeromonas  وPseudomonas  ً   في المياه. معا
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ما مجموعة األسماك التي لم يسبب لها اذية بنزع حراشفها والسليمة بشكل تام فلم تسبب لها الجراثيم  أ

خالل مدى العدوى التجريبية وهذا يتوافق أيضا مع لظهور عالمات تعفن الزعانف  أإنما بدأية نفوق 

)Bullock,1965.( 

فوعة الجراثيم فهي كما ذكر سابقاً   هما    أساسيينوتفسر ألية العدوى التجريبية هنا بالتركيز على عاملين  

فوعة بالمقارنة مع الجراثيم المعزولة من لمعزولة من الحاالت المرضية لدى األسماك فتكون شديدة ا

المسبب والمدخل األساسي للعدوى ، فهناك سلسلة عامة المياه ، والعامل األخر هو ألية انتقال العامل 

انتقال   لدخول الجراثيم ،تؤدي إلى تطور العدوى بشكل متتابع ، ففي مرض تعفن الزعانف تكون ألية

العامل المسبب إلى داخل جسم السمكة بألية متتابعة تدعى بالمسار التطوري للمرض لتصل هذه الجراثيم 

لتنتشر في كافة األعضاء الداخلية، لكن األهم بداية وجود أذية خارجية أو أية   إلى األوعية الدموية فالدم

عوامل أخرى مجهدة لألسماك فتفقدها مناعاتها الخارجية وتسبب انتشار المرض في كامل جسمها ، 

وهذا ما أكدت عليه العدوى التجريبية حيث أن الحقن العضلي سرع بشكل كبير من المسار التطوري 

  ). Paniagua et al.,1990(  ى إلى نفوق األسماك، كما أيضاً األذية الخارجية سببت ذلك.للمرض وأد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



74 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستنتاجات والتوصيات 6-

CONCLUSIONS & RECOMMENDATION 
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  االستنتاجات: 6-1

تعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها في سوريا و التي  تم  من خاللها  تحديد العامل المسبب  .1

  لمرض تعفن الزعانف. 

من هي العامل الرئيسي للمرض التي تعتبر والبسيدوموناس  جراثيم االيروموناس و تم عزل  .2

 هجميع مراحل

أهمها:  والتي كان حيوية الصادات البعض  العوامل المسببة  للمرض حساسية تجاهأظهرت  .3

زيترومايسين، سيفاكلور، فلورفينيكول، فوسفومايسين، االميكاسين، الجنتامايسين، األ

  نيتروفيوران، نيومايسين والسلفاميثوكزازول.

لمياه الفيزيوكيميائية للحمولة الجرثومية ولبعض المكونات  تحليل مياه األحواضأكدت نتائج  .4

 pHمونيا وال سماك أن ارتفاع الحمولة الجرثومية واألبها األحواض التي كانت تربى األ

كسجين المنحل بالماء كان من أهم العوامل الممهدة لظهور المرض وتقدم مراحله وانخفاض األ

  بشكل سريع.

أن العزالت الجرثومية المعزولة وقد تبين  العدوى التجريبية  تم تأكيد النتائج السابقة من خالل .5

، وتسبب حاالت نفوق عالية في حالة الحقن العضلي، الضراوةابة تكون شديدة  سماك المصمن األ

  ذية الخارجية تسهل دخول العدوى، بينما السليمة ال تسبب لها النفوق. كما أن األ
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  التوصيات: 6-2

، واإلجراءات الرقابية ألماكن  تطبيق االجراءات الوقائية لألسماك الموجودة في أحواض الزينة .1

  بيع هذه األسماك لمنع بيع األسماك الموبوءة والتي يظهر عليها أعراض مرضية.

تحسين ظروف التربية ألسماك الزينة ضمن االحواض من خالل تأمين تدفق مستمر للمياه أو  .2

  ضمن الحدود الطبيعية.  pHتغير جزء من مياه الحوض باستمرار لبقاء  

والتي تسبب ارتفاع الحمولة العضوية وارتفاع نسبة  تجنب التربية المكثفة ضمن االحواض  .3

  االمونيا مما يساعد على ظهور المرض وتقدم حاالته.

الحد من حاالت التنافس على الغذاء بين األسماك الناتج عن زيادة عدد األسماك أو تربية اعمار  .4

وبالتالي    والتي قد ينتج عنها حدوث أذيات خارجية لجسم األسماك  مختلفة ضمن الحوض الواحد

  فتح مداخل للعدوى الجرثومية بمختلف أنواعها. 

  ضرورة الفحص الدوري لألسماك لتالفي حصول وتطور اصابات الزعانف. .5

وضع برامج تحكم بالمرض من بداية ظهور أول اآلفات المرضية أي عند بدء تشكل الخط   .6

  التدخل العالجي المناسب.إجراء وبيض، األ

لتحديد نوع الصاد الحيوي المناسب وتجنب االستخدام  ضرورة اجراء اختبار الحساسية .7

  العشوائي والجائر للصادات والذي قد يسبب نشوء عترات مقاومة للصادات الحيوية. 

ضرورة متابعة هذه الدراسة بدراسات أخرى توضح تأثير العالجات المختلفة وخاصة البدائل   .8

  النباتية للسيطرة على هذا المرض.
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When conducting the experimental infection, it was found that the isolated 

bacterial isolates from the infected fish were found to be extremely virulent, and 

cause high mortality in the case of intramuscular injection, and that the external 

damage facilitates the entry of the infection, but the healthy fish did not die. 
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Summary: 

This study was conducted on 150 fish specimens, most of them infected with 

fin rot, with the aim of detecting the causative agent of this disease. The external 

symptoms were divided according to their appearance and severity into four phases, 

the first, the second, the third and the fourth. 

After performing transplantation and bacterial isolation from the fins that 

show different changes such as erosion or laceration, the highest percentages of the 

bacterium and pheromonas were recorded in the first stage of the disease and reached 

40% and 52%, respectively. In the second stage of the disease, the rate of the 

bacterium, the Aerumonas, reached 35.3% and the pseudomonas 44.1%. In the 3rd 

stage, the rate of the Aerumonas bacterium was 14.9% and the pseudomonas 31.9%. 

In the last stage of the disease, the percentage were 9.1% and 18.2% for the 

Aerumonas and pseudomonas spores, respectively. Aerumonas and pseudomonas 

were considered as the causative agent of the disease due to the high rate of isolation 

from most stages of the disease, as the results also showed that the causative agent 

at the beginning is concentrated in the fins, but in the kidneys very few percentages, 

and with the progress of the pathological condition these germs increased very 

significantly to reach the fish to the stage General bloody poisoning. 

The results of analyzing pond water samples showed that high bacterial load, 

ammonia, pH and low dissolved oxygen are among the factors leading to the entry 

and spread of the disease. 

The sensitivity test showed sensitivity to some antibiotics such as: amikacin , 

gentamicin , azithromycin , sulfatrimimothrim , cefaclofluorvincol, phospho, 

nitrofuran and neomycin. 
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