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 در آبشش   Diclobothrium armatumشناسی انگلمطالعه آسیب

 ماهیان پرورشی در گیالنفیل
 
 

 

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن، گروه شیالت و آبزیان، واحد بهدان، :*محمد رهاننده 

 ، ایرانرشت آموزش و ترویج کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات،

 ایران  گروه ژنتیک، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، تنکابن، :همهسا رهانند 

 رشت، ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیالمللی ماهیان خاویاریانستیتو بین :حالجیان علی ، 

 یالن،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گ گروه شیالت و آبزیان، واحد بهدان، کسیمی:مهران آوخ 

 ، ایرانرشت آموزش و ترویج کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات،
 

 

 1397 آبانتاریخ پذیرش:            1397 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های مختلف شدید در آبشش، اختالل در سیستم تنفسی،کاهش دیکلوبوتریوم آرماتوم نسبت به میزبان خود اختصاصی بوده و باعث آسیب            

های مختلف ناشی از تهاجم انگل در آبشش شوند. هدف از این مطالعه شناسایی آسیبماهیان خاویاری میالغری و تلفات مزمن در بچه اشتها،

 1397 گرم از اوائل خردادما ه تا پایان شهریور 150تا  50های با وزن ماهیقطعه از گونه فیل 40ماهیان خاویاری بوده است. در این تحقیق 

صورت زنده به آزمایشگاه بهداشت آبزیان انتقال داده ماهیان با همان شرایط زیستی به صورت تصادفی از مزارع پرورشی خاویاری صید گردیدند.به

رده سازی کجدا ها راها، آنها پس از مشاهده انگلدر آبششهای آبشش انجام گرفت. ها و تیغهشدند. معاینه بالینی آزمایشگاهی روی پوست، باله

  ماهی، آسیب شناسیدیکلوبوتریوم آرماتوم، آبشش، فیل کلیدی: کلمات

 

 
 

 rahanandeh1340@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول *

و جهت تثبیت در محلول فرمالین 4درصد قرار داده شدند و سپس کار آبگیری، شفافسازی و رنگآمیزی آنها با روش آلوم کارمین انجام گرفت.  

همزمان پس از جداسازی انگلها، از بافتهای آبشش نیز نمونهگیری کرده و جهت تثبیت در محلول بوئن انتقال داده شدند. آنگاه پس از آبگیری، 

شفافسازی، پارافینه کردن، برش دادن، چسباندن روی الم با روش هماتوکسیلین ائوزین رنگآمیزی گردیدند. نتایج مشاهدات بالینی آبشش در 

ماهیان زنده: ترشحات موکوسی، چسبندگی در تیغههای آبشش و پرخونی را نشان میداد. نتایج مطالعات میکروسکوپی  در نمونههای بافت آبشش 

آلوده به انگل: چسبندگی در تیغههای آبشش ثانویه، دژنرسانس، ادم، نکروز، پرخونی، خونریزی، هیپرپالزی و تخریب بافتهای آبشش را نشان داد. 
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 مقدمه

ترین موجودات رانارزشمندترین و گ با ماهیان خاویاری یکی از       

نظر گوشت و خاویار دارای جایگاه از آبزی در جهان هستند که 

 خزر فردی را در دریاچهذخایر ژنتیکی منحصر به ای هستند وبرجسته

های تحقیقات فرصت خاویار، و گوشت تولید بر عالوه هاآن کنند.فراهم می

. از آورندیوجود مبهزایی مختلفی را در بازار جهانی علمی و اشتغال

 Acipenser persicus ،Huso huso ،Acipenserگونه در جهان  27

guldestadti ،Acipenser nudiventris ،Acipenser baerii  و

Acipenser stellatus stellatus ها هنگام بومی دریای خزر هستند. آن

کنند خزر مهاجرت می دریای های منتهی بهسوی رودخانه به ریزیتخم

(pourkazemi ؛2006 ،همکاران و Bahmani 2009 ،همکاران و).  جمعیت

صید بیش از  برداری بیش از حد منابع از بستر دریا،رو به رشد، بهره

های طبیعی گیاهان و جانوران و آلودگی محیط حد، تخریب زیستگاه

های با ارزش زیست، باعث کاهش شدید تولیدمثل طبیعی این گونه

؛ 2013و همکاران،  Bahmani؛ 2014 کاران،هم و Boskariاست ) شده

Hang و Deng ،a2002.) رکود علمی تحقیقاتی  ،انقراض این ماهیان

سازی و از بین رفتن مشاغل فعال شدن صنایع خاویاردر شیالت، غیر

منظور پیشگیری از انقراض این ماهیان،   همراه دارد. امروزه بهرا به

پروری ماهیان خاویاری آبزی ای برای توسعهانگیزه و تالش گسترده

هیبرید  10گونه و  13بسیاری از کشورها فراهم کرده است. در اروپا  در

خصوصی شروع  هایبخش 2012حال رشد هستند. در ایران از سال  در

دو گونه  های با ارزش در کشور شدند.به فعالیت جهت احیای این گونه

ستخرهای پرورشی و دلیل سرعت رشد باال در اماهی و سیبری بهفیل

مقاومت در برابر شرایط محیطی نامطلوب دو گونه پرورشی با ارزش 

 ؛ 2015همکاران،  و Hamzeh) هستند ایران در هاگونه مقایسه با دیگر در

Barannikova ؛2004 ،همکاران و Bronzi  وRosental، 2014 آلودگی .)

، این آب، مدیریت بهداشتی و تغذیه نامناسب در طی دوره پرورش

های بیماری ویژهها بهانواع بیماری مزارع پرورشی به ماهیان را در گونه از

، Lim و Webster ؛ 2006 همکاران، و Zhigangسازند )انگلی مبتال می

های (. انگل2010؛ 2011؛ 2012همکاران،  و  Rahanandeh؛2002

 های مهاجم اصلی هستند که بر روی انواع مختلفمونوژنیک، پاتوژن

گذارند. شیرین کشور تاثیر میهای ماهیان خاویاری در مناطق آبگونه

بر سیستم تنفسی ماهیان خاویاری در آب با درجه  ها عمدتاًاین انگل

های بافت تخریب باعث هاآن گذارند.تأثیر می ℃20 کمی باالتر از حرارت

عملکرد سیستم تنفسی منجر به مرگ و میر شدید  آبشش و اختالل در

 ؛2010 همکاران، وRahanandeh ) شوندمی خاویاری ماهیان در

Malmberg  ،؛2007و همکارانKaur  و Shrivastay ،2014 دیکلو .)

طور اختصاصی گذار است که بهبوتریوم آرماتوم انگل یک میزبانه تخم

ها باریک و طویل، این انگل بدن شود.می یافت خاویاری ماهیان آبشش در

ها یک نآ است. مترسانتی 2/1-32 و عرض مترنتیسا 5/4-23 به طول

قالب کوچک و سه جفت قالب بزرگ به شکل یک دیسک  واحد،  جفت

در قسمت انتهایی خلفی و یک جفت بادکش اولیه در قسمت قدامی 

سیستم تنفسی بافت  مختلف و اختالل در ها باعث آسیبخود دارند. آن

 و Shamsi)(3و  2، 1های )شکل شوندآبشش ماهیان خاویاری می

Jalai ،1997 ؛Noga ،2012؛ Gusseiv، 1995 ؛Pavlovsky ،1964 ؛

Arafa  ،2009؛Kaur  و Shrivastay ،2014  در این تحقیق با هدف .)

کند که هایی به آبشش ماهیان وارد میکه این انگل چه نوع آسیباین

های ع آسیبتنو و بوده متمرکز شودمی مزارع در ماهیبه تلفات فیل منجر

 ناشی از انگل در قسمت نتایج آورده شده است. 

 

 هامواد و روش

  10 طور متوسط، به1397در اوائل ماه خرداد تا شهریور سال        

طور گرم به 150تا 50های قطعه با وزن 40 قطعه در هرماه و جمعاً

برداری گیالن نمونه پرورشی مزارع آلوده به انگل در ماهیاناتفاقی از فیل

صورت زنده به ها با همان شرایط زیستی آب استخر بهگردید. نمونه

جهت تشخیص  آزمایشگاه آزمایشگاه بهداشت آبزیان انتقال یافتند. در

 هایقسمت از و ماهی بدن خارجی هایقسمت ماهیان از اولیه مرگ و میر

های گانار .گرفت انجام بالینی معاینه کالبدگشایی از پس هاآن بدن داخلی

ها به انگل دیکلو بوتریوم طبیعی و فقط آبشش داخلی ماهیان کامالً

آرماتوم آلودگی داشتند که با دید ماکروسکوپی قابل مشاهده بودند. 

های ها و بافتباله های انگلی از پوست،منظور بررسی احتمال آلودگیبه

ماتوم های دیکلو بوتریوم آرهای مرطوب تهیه گردید. انگلالم ،آبشش

درصد قرار گرفتند. 4محلول فرمالین  جداسازی، جهت تثبیت در پس از

آبگیری  تثبیت، کار ها،انگل مرفومتریکی و مرفولوژیکی شناسایی برای

 آمیزی شدندرنگ کارمین انجام گرفت و سپس با آلوم سازی،شفاف و

(Pavlovsky ،1964) شناسیآسیب مطالعه زمان نیز جهتطور همبه و 

 گیرینمونه هاآبشش از پنس و قیچی از استفاده با انگل، به آلوده هایآبشش

های آبشش بافت .شدند داده قرار بوئن محلول در تثبیت برای و گردیده

 DS 4LM model)) مدل (Despenser Plus) دستگاه کمک به شده، تثبیت

 جهت هابافت استحکام بخشیدن برای گرفت. سازی انجامشفاف و آبگیری

گیری کار قالب خالص آغشته شدند، پارافبن به هانمونه نازک، هایرشب

 7 ها به ضخامتانجام گردید، در نهایت با استفاده از میکروتوم، بافت

 و پارافین حمام در گرفتن قرار از پس هانمونه شدند. داده برش میکرون

  ائوزین هماتوکسیلین روش با و شده چسبانده الم روی شدن، خشک

در زیر  هاآبشش،الم هایبافت شناسیآسیب منظوربه شدند. آمیزیرنگ
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مورد مطالعه دقیق قرار  100x و 40xنمایی میکروسکوپ با بزرگ

 (.Robert)، 2012گرفتند 

 

 نتایج 
شرح ذیل بوده است: نتایج آزمایشات بالینی و میکروسکوپی به       

زنده، ترشحات  های آبشش در ماهیانمشاهدات بالینی از بافت در

های آبشش که ناشی از تهاجم موکوسی، پرخونی و چسبندگی در تیغه

. (3و  2، 1های )شکلبود مشاهده گردید  دیکلوبوتریوم آرماتومانگل 

دژنرسانس  ، ادم وهای آبششدر مشاهدات میکروسکوپی از بافت

 ،ریزیخون پرخونی، هیپرتروفی، سلولی، نیکروز سلولی، هیپرپالزی،

دیدگی چنین آسیبهای ثانویه آبشش همتیغه تخریب در گی وچسبند

ترین های اولیه آبشش، مهمتیغه های مرکزی غضروف دردر قسمت

 دیکلوبوتریوم آرماتومهای های ناشی از تهاجم انگلهای آسیبیافته

مختلف باعث اختالالت شدید تنفسی،  ضایعات ها بوده که اینبه آبشش

است که  ماهیان را سبب شدهبچه ا و تلفات درکاهش اشتها بلعیدن هو

گردد بار در ماهیان خاویاری پرورشی در ایران گزارش میبرای اولین

 (.5و  4های )شکل
 

 
 378نمایی با بزرگ دیکلو بوتریوم آرماتومنمای کلی انگل : 1شکل 

 کیلوبایت
 

 
ا ( بsuبادکش = و =ov)تخمدان  : قسمت جلویی بدن انگل2شکل 

 کیلو بایت 516نمایی بزرگ

 
جفت قالب 3قسمت انتهایی عقبی بدن انگل که شامل : 3شکل 

های )قالب مرکزی است یگ جفت قالب  کوچک ای بزرگ وحاشیه

 کیلو بایت 440نمایی ( با بزرگ=CHقالب مرکزی  و  =Bhای حاشیه
 

 
ثانویه  هایتیغه در پرخونی ،=Dسلولی دژنرسانس):4شکل

های ثانویه ترشحات موکوسی و چسبندگی تیغه ،=HSLششآب

MS&LAهای ثانویه،دژنرسانس سلولی و نکروز در تیغهD&NSL=، 

 بایتکیلو 469نمایی ( با بزرگ=HPLهای ثانویه سلولی در تیغه تکثیر

 
( ، تکثیر سلولی در =Hهای ثانویه آبشش: )تخریب در تیغه5شکل 

 کیلو بایت 640نمایی زرگبا ب  =DSL )های ثانویهتیغه
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 بحث 

روند رو به رشد پرورش ماهیان خاویاری از یک طرف و آلودگی        

باعث  منابع آب و اهمیت ندادن به مدیریت بهداشتی از سوی دیگر

در سنین  مونوژنیک های انگلیویژه بیماریهمختلف ب هایبیماری شیوع

های های آبحوزه مختلف این گونه از ماهیان شده است. فون انگل در

هایی است که دارای چرخه زندگی مستقیم شامل آن کوچک عمدتاً

)بدون میزبان واسطه( هستند زیرا در محیط کوچک، میزبان واسطه

؛ Jalali ،1995؛ Dogiel ،1981دارای بیوماس بسیار کم هستند )

Rahanandeh، 2010؛Jalali وBarzigarهای  حوضچه در چهاگر (.2006 ؛

ها کم های انگلی باال است ولی تنوع انگلورشی ماهی، شدت عفونتپر

ها دارای ها انگلو رودخانه مانند دریاها طبیعی هایماهیان آب است. در

، Jalali؛ Boer ،1981تنوع زیاد ولی از نظر شدت آلودگی  کم هستند )

و همکاران،  chai؛ 2010و همکاران،  Rahanandeh ؛1987و همکاران، 

های ماهیان (. تحقیقات اپیدمیولوژیک اکثر انگلNoga ،2010؛ 2005

دهد نشان می هستند، مستقیم زندگی چرخه که دارای هاییآن مخصوصاً

، شانس تماس اشکال آزاد انگل با که در شرایط فراوانی ماهی میزبان

عنوان مثال، تر بوده و شدت آلودگی زیاد است. بهماهیان دیگر بیش

آ مختلف منوژنه هایگونه ،فیلیئسمولتی فتیریوستیوایک انگل به آلودگی

، ها در استخرهاگیری آنو انگل لرنئا یکی از شروط الزم برای بروز همه

و  Rahanandehتراکم باالی ماهیان میزبان در مزارع پرورشی است )

، Barzegarو  Jalali؛ 1987و همکاران،  Jalali ؛2010 ؛2011 همکاران،

در ماهیان  مونوژنیک انگلی هایعفونت (.2005ران، و همکا chai ؛2006

حال رشد  که ماهیان جوان و در تری داردزمانی از اهمیت بیش پرورشی

 ها به عوامل بسیاری ازگونه از انگل یی اینزا. تأثیرات بیماریهستند

جمله آلودگی محیط زیست، خصوصیات میزبان با انگل، سن ماهی و 

نبود مدیریت بهداشتی مناسب در استخرهای پرورش ماهیان بستگی 

. (Shrivastay  ،2014و  Kaur؛Molnar ،1994؛ Boer ،1988) دارد

زایی مختلفی را در بافت های منوژنیک بیماریهای مختلف انگلگونه

 Jalali) کننداست، ایجاد می حیاتی بسیار ماهیان برای که ماهیان آبشش

و همکاران،  Rahanandeh ؛2009 و همکاران، Arafa ؛1995 و همکاران،

 دیکلوبوتریوم انگل به خاویاری ماهیان چون(. Woo ،2012؛ 2010
 هایتخریب باعث ها،آبشش به هاآن تهاجم از پس هستند حساس آرماتوم

 تنفسی، عدم سیستم در اختالل دنبالبه که شود،می آبشش در زیاد

 ضعف و الغری شدید ماهیان عدم تغذیه، ،بلعیدن هوا ،اسمزی تعادل

، هاگلنشدید ماهیان به این اهای گیآلودچنین هم شوندمی تلف

و میر  مرگ تشدید های ثانویه میکروبی یا قارچی نقش مهمی درعفونت

ها با گزارشات کنند که این یافتهقد و جوان ایجاد میماهیان انگشت

و همکاران،  Rahanandeh ؛Roberts، 2012) دارد مطابقت محققین دیگر

(. این مطالعه Shrivastay ،2014 و Kaur ؛Molnar ،1994؛ 2010

صورت مزمن در مزارع ماهیان جوان پرورشی بهشد که فیل زمانی انجام

دهندگان تحمیل پرورش را به اقتصادی شدند و خسارتمی تلف پرورشی

تلفات مطالعه روی  علت قطعی تشخیص بررسی و این پس ازبربنا .کردمی

های گردید. در بررسین متمرکز های وارده به آبشش این ماهیاآسیب

هایی آسیب ،های آبششبافت شده از های تهیهالم نمونه میکروسکوپی از

تروفی، ، هیپرپالزیدژنرسانس سلولی، نیکروز سلولی، هیپر ادم و ،مانند

های های ثانویه، چسبندگی تیغهریزی، تخریب بافت تیغه، خونپرخونی

های اولیه تیغه درضروف مرکزی غ هایقسمت دیدگی درآسیبثانویه و 

 دیکلوبوتریوم آرماتومماهیان پرورشی ناشی از تهاجم انگل فیل آبشش،

دیکلوبوتریوم ناشی از انگل  بافتی هایآسیب نوع این شدند. داده تشخیص
ها ماهیان جوان پرورشی در استخرتلفات مزمن در فیل دنبالهب آرماتوم

های این تحقیق با و یافتهگردد بار در ایران گزارش میبرای اولین

 Rahanandeh ؛Roberts، 2012مطابقت دارد ) محققین دیگر هایهیافت

 Shamsi؛ Molnar ،1994؛ Jalali ،1995و  Molnar ؛2010 ،همکاران و

گیری کلی . در نتیجه(Shrivastav  ،2014و Kaur؛ 2009و همکاران، 

مانند آلودگی  که مدیریت  نامناسب در منابع آب توان گزارش کرد می

عفونی نکردن ، عدم قرنطینه و ضددلیل عدم فیلتراسیون مناسبآب به

 ماهیان در واقع عدم مدیریت بهداشتی در مزارع پرورشی ماهیان

ماهیان  فیل، شیوع انگل و تلفات در که باعث آلودگیبوده خاویاری 

 . جوان پرورشی شده است

 

 دانیتشکر و قدر
شناسی موسسه بخش آسیب در علی حالجیان یآقا از نویسندگان       

مساعدت  المللی ماهیان خاویاری که در انجام این تحقیق یاری وبین
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