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1و2و-3کارشناس ارشد میکروبیولوژي ،انجمن علمی باکتري شناسی پزشکی ايران ،تهران
-4کارشناس ارشد میکروبیولوژي ،مدير آزمايشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس ،ايران.

چکیده
شکل مقاومت آنتی بیوتیکی باکتري ها در سراسر دنیا وجود دارد  .شناخت الگوي مقاومت و حساسیت آئروموناس هیددروفیال نسدبت بده
آنتی بیوتیک ها ،در انتخاب مناسب و صحیح آنتی بیوتیک و کنترل عفونت در استخرهاي پرورش ماهی نقش موثري دارد .در مدت 11ماه
از بهار تا پايیز  1374در مجموع 111نمونه از آب استخر هاي پرورش ماهی شهرستان تنکابن با فاصله بین 21تا 31روز جمع آوري و پس
از انجام ت ست هاي بیوشیمیايی و خالص سازي گونه ي آئروموناس هیدروفیال حساسیت آنتی بیوتیکی آنها با روش انتشار ديسک 1با کشت
بر روي محیط هاي کشت آگار خون دار و مولر هینتون مورد بررسی قرار گفت .از مجموع  26نمونه خالص شده تمامی نمونه ها براسداس
اندازه گیري قطرهاله عدم رشد به آنتی بیوتیک هاي تتراسايکلین ،جنتامايسین ،کانامايسین ،نورفلوکساسدین ،افلوکساسدین ،آمیکاسدین،
نايلیديکسیک اسید ،آزيترومايسین و سیپروفلوکساسین  111درصد حساس بودند و نسدبت بده اگزاسدیلین  ،متیسدیلین ،اريترومايسدین،
آمپیسیلین و آموکسیسیلین نیز111درصد مقاوم بودند و نسبت به کلیندامايسین ،دزوکسیسیلین ،ايمی پنم ،توبرامايسین ،ونکومايسین و
ريفامپین حساسیت بینا بینی نشان دادند .اين مطالعه جنتامايسین و کانامايسین را بده عندوان مدوثر تدرين آنتدی باکتريدال علیده تمدامی
آئروموناس هیدروفیال جدا شده معرفی می کند .ضمن اينکه سیپروفلوکساسین ،آزيترومايسدین ،نايلیديکسدیک اسدید و نورفلوکساسدین و
افلوکساسین نیز آنتی بیوتیک هاي موثري علیه آئروموناس هیدروفیال می باشند.
واژگان کلیدی :آئروموناس هیدروفیال ،حساسیت،آنتی بیوتیک ،آب استخر ،پرورش ماهی
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بیماري زا از جمله باکتري آئروموناس هیدروفیال به انسدان
مطرح باشد ] .[12در پاسدخ بده مقاومدت آنتدی بیدوتیکی
مختل توسط میکدرو ارگانیسدم هدا ،تعدداد زيدادي آنتدی
بیوتیک در طی دو دهه ي قبل تولید و معرفی شده اسدت
اما روند رو به رشد مقاومت به آنتی بیوتیک هاي خدا از
يدک سدو و شناسددايی عوامدل مقاومددت در جهدت محدددود
ساختن آنها از سوي ديگر ،محققدان را در معدرچ چدالش
جديد قرار داده است] .[9استفاده از هر ماده ضد میکروبی
می تواند ايجاد مقاومت در جمعیت میکروارگانیسدم هداي
هدك کند و در نهايت ژن هاي مقاوم و باکتري هاي مقاوم
را ايجاد نمايد .از آن جايی که ژن هاي مقاوم بدراي انتقدال
از هیچ الگوي فیزيولوژيک و اکولوژيک و جغرافیايی تبعیت
نمی کنند ،استفاده زياد از آنتی بیوتیک هدا در يدک مدورد
مثل آبزي پروري ممکدن اسدت سدبب ايجداد مقاومدت در
موارد ديگر ( از جملده بیمداري هداي انسدانید شدود].[24
کینولون ها براي مثال ،آنتی بیوتیک هايی هستند که هدر
باکتري داراي راديکال هیدروکسدیل را از بدین مدی برندد.
بدين طريق ،آنتی بیوتیک نمی گذارد تا لیپیدها و پروتئین
ها در کنار يکديگر قرار گرفته و غشاي سلولی را مستحکم
نگه دارند .بنابراين همه چیز از هدم مدی پاشدد و  DNAدر
محددیط رهددا مددی شددود ] .[29در حددال حاضددر در ايددران
تحقیقاتی روي حساسیت آنتی بیوتیکی باکتري هاي گدرم
منفی موجود در ماهی هاي پرورشی به ويدهه ندوع پداتوژن
فرصت طلب آن آئروموناس هیدروفیال صورت نگرفته ،ايدن
در حالی است که ماهی ترکیب مهمدی را در رژيدم غدذايی
مردمان ايران به خصو در شمال و جندوب تشدکیل مدی
دهدد .بررسدی میدزان حساسددیت آنتدی بیدوتیکی بدداکتري
آئروموناس هیددروفیال جددا شدده از اسدتخرهاي پدرورش
ماهی که مورد استفاده غذاي انسان می باشدد و اسدتفاده
بی رويه از آنها باعا بروز مقاومت در بین آبزيان می شدود
هدك اصلی اين پهوهش است.

-1مقدمه
ماهی يک قسمت مهم از غذاي جمعیت جهدان را تشدکیل
می دهد .با توجه به اين واقعیت که ماهی نقش مهمدی در
رژيم غذايی جمعیت جهدان دارد ،بررسدی مقاومدت آنتدی
بیوتیکی باکتريايی در ماهی ها الزم به نظدر مدی رسدد .در
دهه هاي گذشته استفاده گسدترده آنتدی بیوتیدک هدا در
درمان عفونت هاي انسانی ،بیماري هاي دامی ،کشاورزي و
شیالت سبب افزايش حضور اين مواد در محدیط زيسدت و
به تبع آن مقاوم شدن برخدی از بداکتري هدا بده خصدو
باکتري هاي گرم منفی بده آن هدا شدده اسدت .هم ندین
گسترش آنتی بیوتیک هدا باعدا ايجداد بداکتري هدايی بدا
چندين مقاومت شده که سبب آلدودگی مدواد غدذايی و در
نتیجه ايجاد عفونت هاي مختلد در مصدرك کنندده مدی
شود] .[15مطالعات زيادي در خصدو تديثیر رهدا سدازي
آنتی بیوتیک ها در اکوسیستم هاي خشدکی انجدام يافتده
است .در حالی کده تحقیقدات محددودي در خصدو رهدا
سازي آن ها بر روي اکوسیستم هاي آبدی صدورت گرفتده
است .متيسفانه از همین تعدداد انددك نیدز تعدداد انگشدت
شددماري بدده مطالعدده تدديثیر آنتددی بیوتیددک هددا بددر روي
اکوسیستم هاي دريايی پرداختده اندد] .[11از مهدم تدرين
باکتري هاي گدرم منفدی اکوسیسدتم آبدی مدی تدوان بده
انتروباکترياسه ها 2اشاره نمود.اين خانواده شامل گونه هاي
متعددي از باکتري ها هستند که از اين گروه می توان بده
 ،E.coliسرشیا ،سالمونال و آئروموناس هدا اشداره نمدود .در
اين بین عوامل بیماري زاي مختلفی وجود دارندد کده مدی
توانند از طريق محصوالت دريايی به انسان منتقدل شدوند.
يکی از مهمترين آنها بداکتري آئرومونداس هیددروفیال مدی
باشد .اين باکتري متعلق به خانواده ويبريوناسه بدوده اکثدر
آنهدا کاتدداالز و اکسدیداز مثبددت ،گددرم منفدی ،بددی هددوازي
اختیاري ،بدون اسپور و محرك می باشند و به طور وسدیع
در رودخانه ها و درياچه هاي تمدام نقداد دنیدا يافدت مدی
شدود ] .[13ايدن بدداکتري معمدوال در شدرايط اسددترس زا،
متعاقب حمل و نقل يا افزايش درجه حرارت آب بروز مدی
کند و عامل بیمداري هداي مختلد در حیواندات دريدايی،
پستانداران و انسان می باشد ] .[16از آنجا که محصدوالت
دريايی به عنوان يک منبع غذايی عمده تلقدی مدی شدوند،
می توانند بده عندوان يدک عامدل مهدم در انتقدال عوامدل
Enterobacteriaceae

-2مواد و روش ها
در اين مطالعه طی مدت 11ماه از بهار تدا پدايیز  1374در
مجمددوع 111نموندده از آب اسددتخر هدداي پددرورش مدداهی
شهرستان تنکابن با فاصله بدین 21تدا 31روز بدا تکیده بدر
شرايط هوايی هر فصل و میزان دماي آب اسدتخرها جمدع
آوري و در مجدداورت يددخ (-4°Cد و در شددرايط مناسددب بدده
آزمايشگاه میکروب شناسی منقل شدند .تمام نمونه ها بدال
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فاصله پس از ارسال به آزمايشگاه مورد بررسدی و آزمدايش
قرار گرفتند .ابتدا نمونه هاي آب هدر اسدتخر را در محدیط
تريپتیددک سددوي بددراد کشددت داده شددد و سوسپانسددیونی
میکروبی آماده گرديد که بعد از  24ساعت انکوبده گدذاري
در دماي 31درجه سانتی گراد بدراي کشدت خطدی آمداده
شدند .پس از رشد باکتري در محیط کشت مايع(نوتريندت
برادد با استفاده از لوپ ،کشت خطی در محیط آگار خدون
دار داده و هم نین جهدت بدسدت آوردن کلدونی تدک بدا
مشاهده شفافیت و رنگ کلونی آئروموناس بدا چنددين بدار
کشت کلونی مورد نظر شناسايی و در محیط هاي مختلد
کشت داده شد] .[26جهت جدا و خالص سازي گونه هداي
آئروموناس ،کشت در پلیت محیط آگار مغدذي(آگار خدون
دارد انجام و به مدت  24ساعت در 31درجه سدانتی گدراد
گرم خانه گذاري شدند .کلونی هاي آئروموناس هیددروفیال
جهت تايید تشخیص با استفاده از تست هاي بیوشدیمیايی
از جمله قدرت تحرك ،رنگ آمیزي گرم ،تست اکسدیداز و
کاتاالز ،ايندول ،متیل رد ،سیترات ،احیداي نیتدرات ،تولیدد
سولفات KOH ،و ديسک آنتی بیوتیکی مورد مطالعه قدرار
گرفتند].[26
-1-2تست سننش

هینتون آگار گذاشته شدند وپلیت ها به مددت  24سداعت
در دماي  39درجه سانتی گراد در انکوباتور قدرار گرفتندد.
درنهايت طبق جدول ديسک هاي آنتی بیوتیکی بر اسداس
روش (2111د  NCCLSحساسددیت بدداکتري هددا بدده آنتددی
بیوتیک مورد نظر سنجیده شد و بده صدورت درصدد بیدان
گرديد].[13
 -3نتایج
در اين مطالعه از استخرهاي پدرورش مداهی دوهدزار وسده
هزار در تنکابن در مجموع سه بار نمونده بدرداري شدد .بدا
انجام کشت نمونه ها ابتدا در محیط مايع نوترينت بدراد و
سددپس در محددیط کشددت جامددد آگددار خددون دار ،از بددین
تقددريباً 111کلنی مشدداهده شده بدر روي محدیط هدداي
آگارخون دار ،در نهايت  63کلنی جدا گرديد .پس از انجام
تست هاي بیوشیمیايی تمام ايزولههدا بعندوان آئرومونداس
هیدروفیال شناسايی شدند .تمامی گونه هاي آئرومونداس از
نظر تولید  H2Sو تست متیل رد مثبدت مدی باشدند فقدط
تنها گونه ي هیدروفیال در اين 2تست تشخیصی منفی می
باشند که وجده تمدايز ايدن گونده بدا بقیده ي گونده هداي
آئروموناس است که در مطالعه پیش رو کلدونی هدا از نظدر
تولید  13 H2Sدرصد منفی بوده و 71درصد کلونی ها هدم
از نظر واکنش متیل رد منفی بودن که حسدن انجدام کدار
است هم نین کلونی ها پس از رنگ آمیدزي گدرم جهدت
تايید نهايی تست  KOHبر روي آنها انجام گرفت که لزج و
کش آمدن آنها دلیلی بر تايید گدرم منفدی بدودن بداکتري
بوده است].[21

مینزان حساسنیت بنه آنتنی

بیوتیک ها
حساسیت گونه هاي باکتريايی جداشده به آنتی بیوتیک ها
به وسیله تست آگار ديفیوژن 3با استفاده از محدیط کشدت
مولر هینتون آگار به روش دستورالعمل کمیته هداي ملدی
اسدتاندارهاي آزمايشدگاه بدالینی (1779د  NCCLSانجدام
گرفت.باکتري هاي انتخاب شده جهدت کشدت مجددد ،در
محیط کشت نوترينت براد قرار داده شدند .میزان کدورت
در محیط کشت نوترينت براد با محلول مدک فارلندد 1/6
سنجیده شد .سپس باکتري ها يدی کده در محدیط کشدت
نوترينت براد کشت داده شده بودند توسط سوآپ بر روي
محیط کشت مولر هینتون آگار و آگارخون دار کشدت داده
شدند] .[13تمام باکتري ها براي سنجش میزان حساسیت
به  21آنتی بیوتیک مورد آزمدايش قدرار گرفتندد .ديسدک
هاي حاوي آنتی بیوتیک مورد آزمدون تهیده شدده توسدط
شرکت پادتن طب بوده که در جدول 1بدا میدزان خلدو
آنها آمده است که طبق دستورالعمل در محیط کشت مولر
Agar Disk Diffusion

-1-3نتایج حاصل از تعیین حساسیت ضد میکروبی:
براي تعیین حساسیت باکتري هاي شناسايی شدده نسدبت
به آنتدی بیوتیدک هداي رايدد در درمدان براسداس جددول
 CLSI2113از روش استاندارد کربی بائر به روش ديسدک
ديفیوژن بهره گرفته شد .ديسدک هداي مدورد اسدتفاده در
اين پهوهش مربود به شرکت پادتن طب بود .نتدايد آنتدی
بیوگرام بر اساس جداول استاندارد و قطر هاله عدم رشد به
گروه هاي حساس(  Sensitiveد ،بیندابینی( Intermediate
د و مقاوم (  Resistantد تقسیم شدند.
پس از اتمام انکوباسیون پلیت هايی که ديسک هاي آنتدی
بیوتیددک روي آن کاشددته شددده بددود ،مددورد بررسددی قددرار
گرفتند به طوري که در اطراك هريک از ديسدک هدا هالده
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پادتن طب تايید شده است در جددول شدماره  ،2مقايسده
گرديد .در اين بررسی از  21ديسک آنتی بیوتیکی استفاده
گرديد که پس از بررسدی قطرهالده هدا بدا تطبیدق جددول
 CLSI 2113حساسیت باکتري به هر ديسک را ياداشدت
نموديم .در جدول  1انواع ديسک هاي آنتی بیوتیکی مورد
استفاده اشاره گرديد.

هايی با اندازه هاي متفاوت ايجاد شدده بدود کده برحسدب
میلی متر اندازه گیري و ثبت گرديدد .ندوع آنتدی بیوتیدک
هاي بکار رفته در جدول شماره  1و اندازه قطر هاله هدا در
جدول شماره  2آمده است .پدس از قرائدت و ثبدت نتدايد،
اطالعات بدست آمده از میزان حساسیت هر نمونه ،با طی
حساست هر يک از آنتی بیوتیدک هدا کده توسدط شدرکت

جدول( )1آنتی بیوتیک های مورد استفاده در این پژوه
درصد خلوص

تهیه شده توسط شرکت پادتن طب

آنتی بیوتیک

کد

Amikacin

AN

31

Amoxicillin

AmC

31

13

Ampicillin

AM

11

11

12-13

Ciprofloxacin

CIP

6

16

21-15

21

Clindamycin

CC

2

14

21-16

21

Doxycycline

D

31

12

16-13

15

Erythromycin

E

16

13

22-14

23

Gentamicin

GM

11

12

14-13

16

Imipenem

IPM

11

13

16-14

15

Kanamycin

K

31

13

14-19

11

Methicillin

ME

6

7

11-13

14

Norfloxacin

NOR

11

12

15-13

19

Oxacillin

OX

6

11

11-12

13

Tetracycline

Te

31

14

11-16

17

Tobramycin

NN

11

12

14-13

16

Vancomycin

Va

31

7

11-11

12

Rifampin

RA

6

15

17-19

21

Ofloxacin

OFX

6

12

16-13

15

Azithromycin

AZT

16

13

14-19

11

Nalidixic acid

NA

31

13

11-14

17

(میکرو گرم)

R

I

S

16

15-16

15

19-14

11
14

جدول( ) 2قطر هاله ی عدم رشد و درصد حساسیت آنتی بیوتیک ها در محیط کشت مولر هینتون آگار طبق استاندارد جهانی به روش
انتشار دیسک در شرایط آزمایشگاهی

آنتی بیوتیک

قطرهاله

درصد

حساس يا مقام

آمیکاسین

11

111

حساس

آموکسیسیلین

11

111

مقاوم

51
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آمپیسیلین

16

111

مقاوم

سیپروفلوکسازين

23

111

حساس

کلیندامايسین

16

11

مقاوم

دزوکسیسیلین

15

71

حساس

اريترومايسین

12

111

مقاوم

جنتامايسین

16

111

حساس

ايمی پنم

15

51

حساس

کانامايسین

11

111

حساس

متیسیلین

7

111

مقاوم

نورفلوکسازين

19

111

حساس

اگزاسیلین

11

111

مقاوم

تتراسايکلین

21

111

حساس

توبرامايسین

13

111

متوسط

ونکومايسین

15

111

متوسط

ريفامپین

21

16

حساس

اوفلوکسازين

11

111

حساس

آزيترومايسین

17

111

حساس

نالیديکسیک اسید

21

111

حساس

ساعت هاله ي عدم رشد و قطر هاله ها را اندازه گرفتیم که
تمامی جدايه ها به اين  3ديسدک 111درصدد حساسدیت
نشان داده که می توان صحت انجام کدار را تضدمین نمدود
که در جدول  3به آنها اشاره شده است.

جهت تايید نهايی هم نین در پايان کدار مجدددا بدر روي
5محیط کشت مولر هینتون آگار 3ديسک آنتدی بیدوتیکی
خانواده کینولون هدا شدامل نايلیديکسدیک اسدید ،سدیپرو
فلوکساس دین و افلوکساس دین را قددرار داديددم و بعددد از 24

جدول ( )3نتایج آنتی بیوتیک های خانواده کینولون ها ویژه آئروموناس هیدروفیال که تاثیر مناسبی بر باکتری های گرم منفی دارند

آنتی بیوتیک

غلظت

قطرهاله

درصد

سنجش

نايلیديکسیک اسید

کد
NA

21

111

حساس

31µg

111

حساس

افلوکساسین

OFX

6µ g

11

111

حساس

سیپروفلوکساسین

CIP

6µ g

23

همکاران در سال  1777نشان دادند که گونه هاي
آئروموناس جداشده نسبت به ساير عوامل باکتريايی مقاوم
تر بودند .آنها خاطر نشان کردند که درصد بااليی از گونه

 -4نتایج
بر خالك برخی مطالعات که اکسی تتراسايکلین را آنتی
بیوتیک با حساسیت باال ارزيابی کرده بود ،ايگبال و
57
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کردند که مقاومت نسبت به اين آنتی بیوتیک مشاهده
نگرديد] 17و.[11
براي توجیه اين اختالك بايد گفت همانطور که بسیاري از
مطالعات نشان می دهد ،باکتري يک گونه ممکن است
داراي زير گونه يا بیو وار هاي متعددي باشند .ضمن اينکه
ممکن است حدت اين باکتري ها در منابع مختل آب با
يکديگر متفاوت باشد .بنابراين فقدان اطالعات مشخص
براي بیان حدت ارگانیسم هايی که در ارزيابی آزمايشگاهی
خاصیت ضد میکروبی باکتري در استخرهاي پرورش ماهی
يا منابع آبی مورد استفاده قرار گرفته اند را می توان يکی
از مشکالت موجود دانست].[23
به هر حال اين مطالعه به کار گیري آنتی بیوتیک ها را در
صورتی که عوامل باکتريايی ايجاد کننده بیماري در ماهی
نباشد را پیشنهاد نمی کند با اين حال اين مطالعه
جنتامايسین و کانامايسین را به عنوان موثر ترين آنتی
باکتريال علیه تمامی آئروموناس هیدروفیال جدا شده
معرفی می کند .ضمن اينکه سیپروفلوکساسین،
آزيترومايسین ،نايلیديکسیک اسید و نورفلوکساسین و
افلوکساسین نیز آنتی بیوتیک هاي کارا و موثري علیه
آئروموناس هیدروفیال بودند.
مهمترين روش کنترل و پیشگیري از اين پاتوژن ها
رعايت اصول بهداشتی در طول مراحل صید ،نگهداري،
توزيع و فرآوري می باشد .عموما محیط زيست آبزي،
تماس ثانويه در هنگام صید و مراحل انتقال از داليل
انتشار باکتري در بروز آلودگی به شمار می روند .اعمال
مديريت مناسب مزرعه اي از جمله حفظ کیفیت آب
رعايت موازين بهداشتی ،اعمال شرايط قرنطینه اي و
استفاده از آنتی بیوتیک هاي توصیه شده در سطح مناسب
جهت کنترل بیماري می تواند در پیشگیري و کنترل
عفونت ناشی از آئروموناس هیدروفیال در ماهیان و هم
چنین عدم سرايت آن به انسان کمک نمايد .نتايد مطالعه
حاضر نشان می دهد که فرآورده هاي دريايی خصوصا
ماهی می تواند به باکتري هاي بیماري زاي فرصت طلب
انسانی از جمله آئروموناس هیدروفیال آلوده باشد و در اين
خصو پخت کامل مواد غذايی به عنوان بهترين روش
قبل از مصرك پیشنهاد می گردد.

هاي آئروموناس جداسازي شده به اريترومايسین مقاوم و
تتراسايکلین حساس بودند .با اين حال تنها تعدادي از
اينها به اکسولونیک اسید و استرپتومايسین مقاوم بودند
] .[11نتايد حاصل از اين مطالعه نیز يافته هاي ايگبال و
همکاران را تايید می کند.
هم نین ساها و پال در سال 2112در مطالعه اي بر روي
1
زخم هاي ماهی مبتال به سندروم قرحه اي همه گیر
دريافتند که سودوموناس ها و آئروموناس ها عمدتا به
پنیسیلین ،آمپیسیلین و اريترومايسین مقاوم بودند .عالوه
بر اين برخی نیز به جنتامايسین و آموکسی سیلین مقاوم
بودند .با اين حال مقاومت نسبت به برخی آنتی بیوتیک ها
مانند کلرامفنیکل و اکسی تتراسايکلین که قبال گزارش
شده بود ،مشاهده نگرديد .نتیجه اينکه عوامل بیماري زاي
جداشده در مطالعه مذکور به اکسی تتراسايکلین،
کلرامفنیکل و نايلیديکسیک اسید حساس بودند(ساها
وپال2112،د .نتايد حاصل از اين مطالعه با يافته هاي ساها
و پال به غیر از مقاومت به جنتامايسین کامال برابر و تايید
می کند.
نتايد حاصل از مطالعه لیپتون درسال 1771نشان داد که
در میان  11نوع آنتی بیوتیک ،جنتامايسین ،تتراسايکلین،
استرپتومايسین ،پنی سیلین و نئومايسین رشد هر دو
باکتري آئروموناس هیدروفیال و سودوموناس آئروژينوزا را
مهار کردند ] [14که با يافته هاي اين پهوهش يکی است.
کاسترو -اسکارپولی هم در سال 2113مطالعه اي با
استفاده از  23آنتی بیوتیک جهت ارزيابی میزان حساسیت
آنها به آئروموناس ها  ،نسل اول کوئینولون ها 2و نسل
دوم و سوم سفالوسپورين ها 3را از موثرترين آنتی بیوتیک
ها علیه آئروموناس معرفی کرد].[4
از مجموع مطالعات انجام شده در زمینه يافتن آنتی
بیوتیک موثر می توان نتیجه گرفت که تنها برخی از
مطالعات يا بخشی از آنها با نتايد بدست آمده از اين
مطالعه مطابقت دارد ضمن اينکه نتايد مطالعات مختل
نیز در مواردي يکديگر را تايید نمی کند چنان ه به طور
نمونه میراندا و زملمن (2112د جمعیت بزرگی از باکتري
هاي مقاوم به اکسی تتراسايکلین را در مزارع ماهی آزاد
گزارش کردند در حالیکه در همین سال ساها و پال ادعا
1

Pizootic Ulcerative
Quinolon
3
Cephalosporin

-5نتیشه گیری

2
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