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 بنی ماهی چشم شکمی، دستگاه گوارش و حفرهکرمی های آلودگی بررسی مورفولوژیکی

(Mesopotamichthys sharpeyi) شیربت و (Barbus grypus) خوزستان استان شادگان تاالب  
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 1397 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1396 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 هایگونه(آبزی هایگونه انواع مهم زیستگاه تاالب این باشد.ای میترین منابع طبیعی خوزستان از نظر غنای گونهتاالب شادگان از مهم

 یمحیط نامساعد شرایط به نسبت مقاوم و یاقتصاد ارزش با یهاگونه ازجمله شیربت ماهیبنی و  ماهی .است (شورآب هایهنگو و  شیرینآب

های منظور بررسی آلودگی. این مطالعه بهدنكنیم یزندگ یراحتبه است كم هاآن اكسیژن میزان كه گرم و راكد یهاآب در كهیطوربه ،هستند

 100عدد ماهی بنی و  100چشم در ماهیان مذكور در تاالب شادگان صورت گرفت. در این تحقیق تعداد  شکمی، دستگاه گوارش و كرمی حفره

( 96 اردیبهشت تا 95 مهر) مرحله چند در صورت تصادفیهبدون درنظر گرفتن فصل خاصی و ب شادگان تاالب از شده صیدعدد ماهی شیربت 

و سپس ماهیان به آزمایشگاه بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند. پس از بررسی این ماهیان،  گردید تهیه

های شناسایی تثبیت شدند و سپس با استفاده از كلیدهای شناسایی تشخیص داده شدند. برطبق نتایج، انگل  درصد 70 الکل شده در جدا هایانگل

اوم از چشم، كنتراسکوم، آنیزاكیس، ترماتد وارالكرپتوترما، نئواكینورینکوس، كاویا و سهدیپلوستوموم اسپاتهشده در این بررسی شامل: 

شدت  جز در مورد نئواكینورینکوسهای كرمی در ماهی شیربت باالتر و بهاست. در این مطالعه تنوع انگلبوتریوسفالوس از روده ماهیان بوده 

 ( بوده است.31%) ترین آلودگی كرمی آلودگی به انگل دیپلوستوموم اسپاته سه اومپایین است. براساس نتایج حاصله بیش آلودگی نسبتا  
 

  کنتراسکوم ،آنیزاکیس ،دیپلوستوموم اسپاتا سه اوم ،نئواکینورینکوس کلمات کلیدی:

 F-mohammadi@phdstu.scu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

جراحي  رودخانة دستپايين بخش اليهمنتهي در شادگان تاالب       

 49° 20´تا  48° 20´ و شمالي عرض 31° 00´تا  30° 50´ مختصات در

 در تاالب است. اين  شده واقع هكتار 537731 مساحت با طول شرقي

 رودخانه دلتاي در و خوزستان دشتشيب  كم و مسطح بسيار اراضي

 در جراحي رودخانه بين رابطي اين تاالب دارد. در واقع قرار جراحي

زيست  محيط حفاظت كل)اداره جنوب است در فارس خليج و شمال

ترين خانواده ماهيان خانواده كپورماهيان، بزرگ .(1377 ،خوزستان

در  دارند و تقريباًترين پراكندگي را استخواني را تشكيل داده و بيش

(. ماهيان بني و 1382 ،)حميديان شوندتمام نقاط زمين يافت مي

شيربت از خانواده كپورماهيان هستند. ماهي بني تنها گونه جنس 

Mesopotamichthys sp. و مقاوم اقتصادي ارزش با هايگونه و ازجمله 

ان چنين از ماهيان مهم در استمحيطي و هم نامساعد شرايط به نسبت

باشد و منبع مهمي براي تامين پروتئين در اين منطقه خوزستان مي

(. ماهي شيربت از جنس 2006)مخير و همكاران،  رودشمار ميبه

باشد. هر باربوس است و از بازارپسندي خوبي در منطقه برخوردار مي

النهرين يعني در دو گونه اين ماهيان در بيوتوپ مزوپتاميان يا بين

 هاطوركلي انگلبه ايران، عراق، تركيه و سوريه وجود دارند.كشورهاي 

 يا و جنسي بلوغ در مير، تأخير و مرگ رشد، كاهش باعث است ممكن

 ويروسي ميكروبي، هايبيماري براي را زمينه اغلب و شده ماهي عقيمي

 ماهي، هايانگل و فراواني تنوع رغمسازند. عليمي قارچي فراهم  و

 ايجاد يا و هاماهي شديد تلفات ها باعثآن از شماريانگشت تعداد فقط

كاهش  باعث هاانگل موارد اكثر در حالبا اين شوند،مي بيماري حاد شكل

 كوري، رفتارهاي عقيمي، يا توليدمثلي بازده كاهش الغري، وزن،

 قبيل اين از و عاليمي آبششي نارسايي جلدي، هايزخم غيرطبيعي،

انگل چرخه زندگي (. در1383 ،)پيغان و همكاران شوندمي هاماهي در

 ميزبان يا واسط نهايي، ميزبان ميزبان عنوانبه تواندمي ماهي ها،

 اين گردد. در منتقل انسان به تواندطريق مي اين از باشند و اتفاقي

 داراي زئونوز هايانگل خصوصبه ماهي هايشناسايي انگل رابطه

 جهت زيادي مطالعات تا است گرديده باعث و است زيادي اهميت

(. 2006و همكاران،  Valero) گيرد صورت هاانگل اين شناسايي

هاي ( كرم1355زاده و كالني )(، ابراهيم1354زاده و نبوي )ابراهيم

دستگاه گوارش و عضالت و انگل هاي دستگاه گوارش و تنفس ماهيان 

عاينه شده را گزارش گونه ماهي م 11انگل از  17خوزستان را بررسي و 

تعدادي از  (1386) ( و سيدمرتضايي و همكاران1385كردند. مصباح )

هاي كرمي را از ماهيان بني گزارش دادند. پازوكي و همكاران انگل

( توانستند تعدادي نماتود را از ماهيان بني و شيربت جداسازي 1391)

هاي رودخانه( در بررسي ماهيان شيربت 1380) و همكاران پيغان كنند.

اطراف خرم آباد آلودگي به آكانتوسفال نئواكينورينكوس، رابدوكونا، 

هاي ماهيان بومي طوركلي انگلهبوتريوسفالوس را گزارش كردند. ب

كه در ممكن است به ماهيان پرورشي منتقل شوند و با توجه به اين

كه انگل نسبت به ميزبان جديد باشد، ميزبان فاقد قدرت صورتي

ها خواهد بود و در نتيجه امكان مت ذاتي و اكتسابي در مقابل آنمقاو

بروز بيماري و مرگ و مير شديد در ساير ماهيان پرورشي وجود دارد. 

ها و ضرورت مطالعه تنوع توجه به اهميت شناسايي اين انگل بنابراين با

كارگيري هها و بهاي مبارزه با آندار و بررسي راهانگلي ماهيان پرطرف

هاي ديگر مناطق ها به آبانتشار آن و انتقال از جلوگيري براي هاييروش

 هايهاي كرمي اندامكشور، در اين تحقيق اقدام به بررسي آلودگي

چشم اين دو گونه ماهي با ارزش در  شكمي، دستگاه گوارش و حفره

 تاالب شادگان گرديد.

 

 هامواد و روش

( و Mesopothamychtys sharpeyi) عدد ماهي بني 100تعداد        

صيد شده از مناطق مختلف  (Barbus grypus) عدد ماهي شيربت 100

در چند  صورت تصادفيهتاالب بدن درنظر گرفتن فصل خاصي و ب

تهيه و سپس ماهيان به آزمايشگاه  96الي خرداد 95مرحله از مهر 

منتقل بخش آبزيان دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز 

 با كمک ماهيان وزن و طول قبيل از سنجيزيست شدند. مشخصات

گرم( ثبت  01/0ترازو )با دقت  و متر(سانتي 1/0كش )با دقت خط

ها از نظر آلودگي منظور بررسي چشمبه سنجي،زيستپس از  گرديد.

هاي ماهيان را خارج كرده به انگل ديپلوستوموم اسپاته سه اوم،  چشم

هاي كوچک قرار داده و با لوپ مشاهده شدند ديشو درون پتري

سپس عدسي و مايع اطراف آن روي الم قرار داده و بعد از تراشيدن 

اليه اطراف عدسي المل روي آن گذاشته و توسط ميكروسكوپ نوري 

هاي محوطه شكمي (. اندام1386)راهدار و همكاران،  گرديدند بررسي

، Amlacher) بررسي قرار گرفتند شناسي متداول موردانگل هايروشبه

(. به اين منظور ابتدا محوطه بطني از ناحيه مقعد 1385، مخير، 1970

شد و سپس عضالت اين اي داده ميتا سرپوش آبششي، برش ذوزنقه

ناحيه را برداشته تا محوطه بطني در معرض ديد قرار گيرد. پس از 

 وك برايمشك هاينمونه غيرمسلح، چشم با بطني مشاهده محوطه

 نوري و ميكروسكوپ استريوميكروسكوپ از استفاده با تربيش مطالعه

 منظوربه و شده باز قيچي با شنا، نيز كيسه .گرفتند قرار بررسي مورد

 مطالعه مورد استريوميكروسكوپ با هاي احتماليانگل وجود تعيين

 و نموده خارج ماهي بدن از را گوارش دستگاه سپس كل .گرفت قرار

و  خارجي محوطه ابتدا گوارش دستگاه ضمائم نمودن از جدا پس

 الک بر روي روده داخلي محوطه روده طول در برش ايجاد با سپس
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 آوريجمع الک روي بر ماندهباقي محتويات شستشو، از پس و ريخته 100

 بررسي براي .(1390)دادار و همكاران،  شدند مشاهده لوپ زير در و

 مذكور هاياندام از قسمتي طحال و گنادها، كبد، ازجمله هااندام ساير

متر قرار ميلي 4متر و قطر سانتي 10×10دو شيشه به ابعاد  بين را

 هايوجود انگل لحاظ از مطالعه چراغ با كمک آن، به فشار داده و با

شده  جدا هايگرفتند. انگلمي قرار بررسي مورد چشم، با احتمالي،

 هايشيشه محلول فيزيولوژي شسته شده و در چندين بار با استفاده از

گيرند. براي شفاف كردن قرار مي درصد 70 الكل حاوي داردرب

ها از هاي داخلي آننماتودهاي داراي كوتيكول ضخيم و مطالعه اندام

ها و آ، آكانتوسفالمحلول الكتوفنول استفاده شد. براي مشاهده ديژنه

 Pazooki) يا آزوكارمن انجام شدآميزي با اسيدكارمن سستودها، رنگ

 دستگاه به مجهز ميكروسكوپ از استفاده (. سپس باMolnar  ،1998و

 هاانگل شناسايي و ترسيم هاانگل شماتيک تصاوير لوسيدا( )كامرا ترسيم

 ؛2002 همكاران، و Gibson) هايانگل تشخيصي كليدهاي كمک با

Anderson ؛1974 ،همكاران و Markevich ،1951؛ Yamaguti 1961؛ 

Khalil  ،انجام شد. درصد شيوع آلودگي انگل با 1994و همكاران )

 زير مورد بررسي قرار گرفت: استفاده از فرمول

 = درصد شيوع انگل
 اص(خبررسي شده/تعداد كل ماهيان آلوده به انگل  هاينمونه كل تعداد)×100

 

 نتایج
آورده  1ماهيان مورد مطالعه در جدول  سنجيزيستمشخصات        

-43/470ترتيب در دامنه وزني شده است، ماهيان بني و شيربت به

گرم قرار داشتند. در طي اين تحقيق در 67/145-25/700و  76/108

گونه مختلف انگل كرمي از دستگاه گوارش و چشم ماهيان  7مجموع 

د ديژن، دو گونه مورد مطالعه جدا شد كه عبارتند از: يک جنس ترمات

و سستودهاي بوتريوسفالوس و كاويا   نماتود، يک جنس آكانتوسفال

 انگلي هيچ مطالعه اين درچنين انگل ديپلوستوموم اسپاتاسه اوم. و هم

 يافت ماده و نر تناسلي دستگاه صفرا، كيسه و طحال كليه، كبد، در

 ماهيان از درصد 38 كل در كه است ذكر به الزم(. 2)جدول  نگرديد

 حداقل بررسي مورد شيربت ماهيان از درصد 47 و بررسي مورد بني

 بني مورد در ميزان اين از كه داشتند آلودگي هاانگل انواع از يكي به

 انگل به آلوده ماهيان % 31و نماتودها انواع به آلودهماهيان  % 15

 % 10 شيربت مورد در و (3)جدول  دبودن اوم سهااسپات ديپلوستوموم

 به كه ترماتدها به%  21 آكانتوسفال، به % 18 نماتودها، انواع بهماهيان 

 سهااسپات ديپلوستوموم به%     12 و وارالكريپتوترما ديژن به%  9 تفكيک،

در جدول  (،4 )جدول بودند آلوده دوسستدو گونه  به%  10چنينهم و اوم

و  بني ماهيان چشم و هاي داخلياندام آلودگي شيوع درصد  4و  3

 ي ارائه شده است.كرم هايانگل به شادگان تاالبشيربت 
 

مورد   شیربت و بنی ماهیان سنجیزیست مشخصات: 1 جدول

 بررسی از تاالب شادگان

 طولمیانگین  ماهی

  کل

 (مترسانتی)

 طولمیانگین 

 استاندارد

 (مترسانتی) 

 عرضمیانگین 

 بدن

 (مترسانتی)

میانگین 

 وزن

 )گرم (

 565/170 54/6 35/23 7/28 بني

 3/340 97/6 74/30 87/35 شيربت
 

  شیربت و بنیهای کرمی جدا شده از ماهیان : فهرست انگل2جدول

 مورد بررسی از تاالب شادگان

 اندام آلوده میزبان اسم علمی انگل 

1 Diplostomum spathaceum چشم شيربت-بني 

2 Varelacreptotrema sp. روده شيربت 

3 Contracaecum sp. شيربت-بني  روده 

4 Anisakis sp. شيربت-بني  روده 

5 Neoechinorhynchus sp. روده شيربت 

6 Bothriocephalus sp. روده شيربت 

7 Khawia sp. روده شيربت 

 
 

 شادگان تاالب بنی ماهیان چشم و های داخلیدر اندام کرمی هایانگل به آلودگی شیوع درصد: 3جدول

 آلوده ماهی انگل علمی نام انگل نوع
 ماهی در نظر مورد ناحیه آلودگی درصد

 کل چشم تناسلی دستگاه، صفرا کیسه طحال، کلیه، کبد، روده

 Anisakis sp. 6 6 0 0 6 نماتد

 Contracaecum sp. 9 9 0 0 9 نماتد

 Neoechinorhynchus sp. 0 0 0 0 0 آكانتوسفال

 Diplostomum spathaceum 31 31 0 31 31 ديژن ترماتد

 Varelacreptotrema 0 0 0 0 0 ديژن ترماتد

 Bothriocephalidae 0 0 0 0 0 سستد

 Khawia  0 0 0 0 0 سستد
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  Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819جنس  .1

اين انگل از خانواده ديپلوستوماتيده و جنس ديپلوستوموم        

باشد. متاسركر انگل با بدني پهن و دو بادكش دهاني و شكمي مي

اند تشخيص داده شدند و روده دو شاخه كه در انتها كور شده

%(  12) عدد 12%( از ماهيان بني و  31) عدد 31 تعداد (.1 )شكل

از ماهيان شيربت مورد مطالعه آلوده به متاسركر ديپلوستوموم 

 .بودند Diplostomum spathaceuسه اواسپاته

 Varelacreptotrema Gomes & de Fabio, 1972  ترماتد .2

درصد  از ماهيان شيربت مطالعه شده جداسازي  9 روده از انگل اين       

نگرديد. ترماتد ديژن شناسايي شده  شد ولي در ماهيان بني مشاهده

 Fellodistominae خانواده تحت و Fellodistomidae خانواده از مطالعه اين در

اي كشيده شكل بيضي بدن داراي و باشدمي Varelacreptotrema جنس و

هاي چنين داراي بادكش شكمي با برآمدگي(. هم2)شكل  باشدمي

بادكش هستند. بادكش شكمي مويي شكل در قسمت بااليي و پيشين 

بزرگ، با ته گرد در نيمه جلويي بدن كرم واقع شده است. پيش حلق 

ترماتد  3كوتاه، حلق بيضي شكل و مري كوتاه و مشخصي دارد. شكل 

كمک ميكروسكوپي داراي دستگاه ترسيم و از وارال كرپتوترما را كه به

 دهد. روي نمونه اصلي كشيده شده است را نشان مي

  Contracaecum sp. Railliet & Henry, 1912های نماتودلانگ .3

%( از ماهيان  6) عدد 6( از ماهيان بني و %9) عدد 9از روده        

شيربت مورد مطالعه انگل نماتود كنتراسكوم جداسازي گرديد. اين 

كمک لوله گوارشي كه واجد انگل از  روده اين ماهيان جدا شده و به

حدفاصل بين مري و روده مياني بود تشخيص داده كور در  دو زائده

كمک ميكروسكوپي نوزاد كنتراسكوم را كه به 5(. شكل 4)شكل  شدند

داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي كشيده شده است را نشان 

   دهد.مي

 

 
بادکش دهانی،  :Bروده،  :Aسه اوم، انگل دیپلوستوموم اسپاته :a :1شکل

C: شکمی، بادکش D: بزرگ براند اندام(نمایی X100.) b: دیپلو انگل 

 سه اوم ترسیم شده از روی نمونه اصلی با کمرالوسیداستوموم اسپاته
 

 
 X100نمایی : بزرگAحلق. ) :phانگل ترماتد وارال کرپتوترما.  :2شکل 

B نمایی: بزرگX 400 ) 
 

 
 دیژن وارالکریپتوترما ترسیم شده از روی نمونه اصلی ترماتد : انگل3 شکل

 با کمرالوسیدا

 

 
: نمای قدامی Aسازی با الکتوفنول. انگل کنتراسکوم پس از شفاف :4شکل

 (X 100نمایی : سکوم )بزرگC: نمای خلفی. Bو 
 

 
 تصویر ترسیم شده از نمای قدامی نماتد کنتراسکوم :5شکل
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Anisakis sp. Dujardin, 1845  

 عدد 4%( از ماهيان بني و  6) عدد 6 انگل نماتود آنيزاكيس در       

(. اين انگل 6)شكل  (  از ماهيان شيربت مطالعه شده مشاهده شد4%)

آسكاريديا، خانواده  خانوادهفوق راسته آسكاريديا، رده فازميديا، به متعلق

باشد. نوزاد آنيزاكيس از روده اين آنيزاكيده و جنس آنيزاكيس مي

كمک مري كه داراي ماهيان جداسازي گرديد و تشخيص اين انگل به

بوده و ديگري باشد، يكي قبل از شمكچه كه عضالني دو ناحيه مي

 7چنين عدم وجود روده كور انجام شد. شكل و هم ناحيه شمكچه

كمک ميكروسكوپي كه داراي دستگاه ترسيم اد آنيزاكيس كه بهنوز

 .دهداست و از روي نمونه اصلي كشيده شده است را نشان مي
   

 
: نمای قدامی انگل. Aانگل آنیزاکیس شفاف شده با الکتوفنول. :6 شکل

B .نمای خلفی انگل :an.مخرج انگل : V .شکمچه :Eمری عضالنی :  

 (X 100نمایی )بزرگ
 

 
 : تصویر ترسیم شده از نمای قدامی نماتد آنیزاکیس7شکل

 
4. Neoechinorhynchus sp. Stiles & Hassall, 1905  

متعلق به شاخه  Neoechinorhynchusانگل آكانتوسفال جنس        

ها، خانواده نئواكينورينكيده و جنس نئواكينورينكوس آكانتوسفال

قسمت قدامي داراي خرطومي هستند كه براي نفوذ به  باشد و درمي

باشد. اين انگل در روده اي ميداخل مخاط روده واجد خارهاي خميده

)شكل  %( از ماهيان شيربت مطالعه شده مشاهده گرديد 18) عدد 18

انگل نئواكينورينكوس  9(، ولي در ماهيان بني مشاهده نشد. شكل 8

دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي  كمک ميكروسكوپ دارايرا كه به

 دهد.كشيده شده است را نشان مي

 

 
 .Neoechinorhynchus: نمای خلفی انگل آکانتوسفال A: 8شکل

Bنمای قدامی :. h .قالب :nبزرگ( .نمایی : گردنX 100) 

 

 
تصویر ترسیم شده از نمای قدامی آکانتوسفال جنس  :9شکل

 نئواکینورینکوس

 

 Bothriocephalus Rudolphi, 1808 انگل .5

جنس بوتريوسفالوس متعلق به خانواده بوتريوسفاليده  انگل       

صورت هستند. داراي دو بوتريوم يا بادكش در اسكولكس است كه به

(. اين انگل از 10)شكل  دو فرورفتگي در ناحيه قابل تشخيص است

%( از ماهيان شيربت مورد مطالعه جداسازي  7) عدد 7درون روده 

انگل بوتريوسفالوس  12 شكل نگرديد. مشاهده بني ماهيان در ولي گرديد،

كمک ميكروسكوپ داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي را كه به

 دهد.كشيده شده است را نشان مي
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 .Hsu, 1935 Khawia sp انگل جنس

باشد. اين آ ميجنس كاويا از راسته كاريوفيليده انگل محل، روده       

تشخيص اين جنس براساس (. 11)شكل است سستود فاقد بند 

هم، فقدان سمينال وزيكول خارجي، گونوپورهاي جدا ولي نزديک به

شكل، غدد ويتلوژن پررنگ در قسمت قشري و كورتيكال  Hتخمدان 

 عدد 3اند. اين انگل از درون روده ها در وسط قرار گرفتهانگل و بيضه

ماهيان  ( از ماهيان شيربت مورد مطالعه جداسازي گرديد، ولي در3%)

كمک ميكروسكوپ انگل كاويا كه به 11شكل  در بني مشاهده نگرديد.

داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي كشيده شده است نشان 

 شود.داده مي

 

 حثب
هاي متعددي از ماهيان مورد مطالعه جدا در اين پژوهش انگل       

ترين ماهي مطالعه شده بيش 200و شناسايي گرديد كه بر طبق آن از 

ترين آلودگي مشاهده گرديد. بيش %31ميزان بني به  آلودگي در ماهي

ترين آلودگي ترتيب بيشاوم و پس از آن بهاسپاتاسه ديپلوستوم به انگل

به اكانتوسفال نئواكينورينكوس، كنتراسكوم، آنيزاكيس، ترماتد 

هايي كه وارالكرپتوترما، بوتريوسفال و كاويا مشاهده شد. در بررسي

پيش از اين بر روي ماهيان بني و شيربت انجام شده مواردي از آلودگي 

، پازوكي 1391، همكاران )راهدار و است شده گزارش كرمي هايبه انگل

(. نماتودهايي كه ماهي ميزبان Furhan ،2002 ؛1390و همكاران، 

تر از ساير نماتودهايي هستند كه تر و خطرناكهاست مهمواسط آن

كند. عنوان ميزبان قطعي استفاده ميدر چرخه زندگيشان از ماهي به

هاي حفره بطني بعضي از اندامها در علت اين موضوع مهاجرت انگل

توانند در انسان ايجاد چنين نماتودها ميباشد، همو ايجاد ضايعات مي

هاي شيرين استان خوزستان انجام در مطالعاتي كه در آب كنند. عفونت

شده انگل رابدوكونا، پرولپتينا، سودوكاپيالريا و آنيزاكيس از روده و 

چنين انگل رابدوكونا، شيربت و هم شكمي ماهيان حفره فيلومترا از انگل

پرولپتينا و آنيزاكيس از روده ماهيان بني، و كنتراسكوم وفيلومترا از 

)سيدمرتضايي و همكاران،  ها جداسازي شده استحفره شكمي آن

1386.) 

اوم در چشم اغلب ماهيان آب سهمتاسركر ديپلوستوموم اسپاته       

ظير تاالب هامون، آبگيرهاي شيرين ايران از نقاط مختلف كشور ن

هاي مركزي و غربي، آذربايجان و خوزستان گيالن، مازندران، درياچه

(. سركرهاي اين انگل در 1377جعفري )جاللي گزارش شده است

مقادير زياد در آب رها شده و در صورت تماس با يک ماهي تابستان به

از طريق چشم خود را به عدسي  از طريق پوست يا آبشش يا مستقيماً

رسانند. سركر هنگام وارد شدن در بدن ماهي دم خود را از دست مي

 كندداده و متاسركر حاصل مهاجرت خود را به سمت چشم آغاز مي

 (. 1381)مخير، 

( متاسركر اين انگل را در چشم ماهي بني، 1374مغينمي )       

ز تاالب هورالعظيم گزارش شيربت، بياح، شلج، حمري و كپور معمولي ا

اوم چنين مواردي از آلودگي با ديپلوستوموم اسپاتاسهنموده است. هم

دار كمان و كپور دندانآال رنگين)بچه و بالغ(، قزل ماهيانچشم تاس در

(. ميزان آلودگي ماهيان 1999،1377،1989 )مخير شده است مشاهده

ت كه از ميزان آلودگي درصد گزارش كرده اس 8/52بني به اين انگل را 

 .باشدتر ميبوده، بيش %31گزارش شده در اين بررسي كه 

هاي مختلف كنتراسكوم گسترش جهاني دارند و از بسياري گونه       

هاي مذكور ماهيان آب شيرين و آب شور ايران گزارش شده اند. گونه از

چنين سبب تورم صفاق، كيسه شنا و در نهايت پارگي آن شده، هم

باعث كاهش تحرك ماهيان آلوده شده و به سهولت توسط پرندگان 

 شوند. در آلودگي شديد مرگ ماهي محتمل استخوار شكار ميماهي

نوزاد مهاجر اين انگل از لحاظ بهداشت انساني اهميت  (.1383 ،)مصباح

تواند وارد اليه مخاطي ديواره روده شده و در نتيجه باعث دارد و مي

چنين ها در موضع گردد. همي التهابي بويژه ائوزينوفيلهاازدياد سلول

هاي مختلف ممكن است از ديواره روده عبور كرده و در اندام

 
: انگل B .( X 100نمایی :  انگل سستود بوتریوسفالوس )بزرگA. 10شکل

 سستود بوتریوسفالوس ترسیم شده از روی نمونه اصلی با کمرالوسیدا
 

 

 
 اویاسستود جنس ک: B (.X100نمایی جنس کاویا )بزرگ انگل :A .11شکل

 ترسیم شده از روی نمونه اصلی با کمرالوسیدا
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)پيغان  دنبال داشته باشندجايگزين شده و گاهي عوارض خطرناكي به

(. انگل جنس كنتراسكوم از حفره شكمي ماهيان بني تاالب 1380

)سيدمرتضايي و همكاران  ستشادگان و هورالعظيم جداسازي شده ا

( 1374) چنين اين انگل در ماهيان شيربت توسط مغينميهم (.1386

( نوزاد كنتراسكوم را در حفره بطني 1996. پازوكي )گزارش شده است

هاي استان خوزستان گزارش نموده ماهيان شيربت، شلج و حمري آب

يان بني نيز توانست كنتراسكوم را از روده ماه (1385) است. مصباح

( اين انگل را 1387تاالب شادگان جداسازي كند. همچنين اكبرزاده )

از ماهي شيربت رودخانه كرخه براي اولين بار گزارش كرده است. در 

تر بوده و بيش %9اين مطالعه ميزان آلودگي ماهيان بني به اين انگل 

 از ماهيان شيربت بوده است. 

از ابتالي انسان به نوزاد آنيزاكيس تاكنون در دنيا موارد متعددي        

گزارش شده است كه عالئم اين بيماري در انسان تحت عنوان آنتريت 

موسوم است و در روده كوچک با  (Phlegmonous enteritis) فلگمون

 احساس ناراحتي در ناحيه شكمي همراه با استفراغ و دردي مشابه

اسالمي،  ؛1377 فري،جعجاللي ؛1381 )مخير، آپانديسيت همراه است

ترين موارد اين آلودگي در ژاپن (. بيشMogheinami ،1995؛ 1376

و مابقي در ساير نقاط دنيا گزارش شده است، اما تاكنون در ايران 

آنيزاكيس  جنس انگل است. نشده گزارش آنيزاكيس نوزاد به انسان آلودگي

در استان خوزستان از ماهي حمري، شيربت، شلج، كپور و بياح 

چنين اين انگل (. هم2002)موبدي و طبيبي،  جداسازي گرديده است

در رودخانه زهره از مارماهي، شيربت، حمري و بوتک گزارش شده 

(. آلودگي ماهيان بني تاالب شادگان 1390 ،)دادار و همكاران است

( گزارش شد و 1383بار توسط مصباح )به انگل آنيزاكيس براي اولين

گزارش كرد كه درصد  %29هيان را به آنيزاكيس ميزان آلودگي اين ما

تر بوده است. آلودگي ماهي آلودگي آن نسبت به مطالعه حاضر بيش

بار توسط اكبرزاده شيربت در رودخانه كرخه به آنيزاكيس براي اولين

 ( گزارش شده است. 1387)

بار گزارش د وارالكرپتوترما از ماهي شيربت براي اولينوترمات       

باشد عمده ترماتدهاي ديژن آ ميد از رده ديژنهوود، اين ترماتشمي

اي از چرخه گذار و دوجنسي هستند. مرحله متاسركر مرحلهتخم

 كند. ميزبان اول معموالً تر ماهي را آلوده ميزندگي انگل است كه بيش

(. در ايران 1380)پيغان،  يک پرنده است ميزبان نهايي معموالً و حلزون

از آلودگي ماهيان شيربت به ساير ترماتدهاي ديژن ارائه گزارشاتي 

( ترماتد جنس آسيمفيلودورا را 1390) شده است، پازوكي و همكاران

از ماهيان شيربت جدا كردند. ترماتد ديژن جنس لئوسروتروس از 

 ماهي نازك رودخانه زهره در استان خوزستان گزارش شده است

 (.1390)دادار و همكاران، 

نگل جنس بوتريوسفال از ماهي حمري هورالعظيم و تاالب ا       

چنين هم .(1374)مرتضايي و همكاران،  شادگان جداسازي شده است

 ( از برزم لب پهن و مارماهي 1390) در مطالعه دادار و همكاران

گزارش شده است. آلودگي  5/28و  39/15ترتيب با ميزان آلودگي به

ه سستود بوتريوسفالوس در مطالعه درصدي ماهي برزم لب پهن ب 6/16

اين مطالعات  با مقايسه در است. شده نيز گزارش (1380) همكاران و پيغان

ند. در اتر آلوده بودهماهيان شيربت مطالعه شده در اين پژوهش كم

ماهيان را آلوده ساخته و در ميان  ها شديداًشرايط پرورشي اين انگل

آورد. اين وجود ميهشديدي را بخوار تلفات قدهاي ماهي علفانگشت

 اندهم مشاهده شده حوزه سفيدرود پرورشي ماهيان تاسيسات ها دركرم

 بوتريوسفالوس به شيربت ماهيان آلودگي از گزارشي تاكنون (.1976 )مخير،

بار آلودگي شيربت به اين ارائه نشده است و در اين مطالعه براي اولين

 شود.انگل گزارش مي

سستود ديگري كه در اين مطالعه يافت شد، سستود جنس كاويا        

است. كاويا  (Lytocestidae) ليتوسستيده خانواده و آكاريوفيليده از راسته

، Mackiewicz) باشدگاهي آزادماهيان ميهاشكالن و گ انگل كپورماهي

 از بريتانيا گزارش شد 1986بار در سال (. اين انگل براي اولين1982

(Yeomans  1997و همكاران.) (1391جاللي و همكاران) اي مطالعه در

كه بر روي ماهيان تاالب حنا در سميرم اصفهان انجام دادند آلودگي 

را گزارش دادند،   Khawia armeniacaشديد روده سياه ماهي به انگل 

كه آلودگي ماهيان شيربت مطالعه شده در اين تحقيق شدت درحالي

نين انگل جنس كاويا در اولين مطالعات بر روي چكمي داشت. هم

( هم 1980) و همكاران Williamsرود توسط هاي ماهيان زايندهانگل

 گزارش شد.

ها داراي دامنه ميزباني وسيعي هستند و عالوه بر آكانتوسفال       

هاي مختلف كپورماهيان، ساير ماهيان آب شيرين را نيزآلوده گونه

هاي شديد باعث ( و در عفونت1391 ،همكاران)پازوكي و  كنندمي

(. در اين 1983و همكاران،  Hickman) شودسوراخ شدن روده مي

مطالعه ماهيان شيربت آلوده به آكانتوسفال داراي آلودگي شديد به 

اي كه در رودخانه زهره انجام شد، آلودگي اين انگل بودند. در مطالعه

ر ماهيان حمري، گل خورك به آكانتوسفال جنس نئواكينورينكوس د

چنين آكانتوسفال (. هم1390)دادار و همكاران و نازك گزارش گرديد

ماهي برزم لب پهن از رودخانه كرخه سد  3نئواكينورينكوس از روده 

(. جنس 1391)پازوكي و همكاران،  حميديه جداسازي شده است

رودخانه ( و از 1359)مخير،  ماهي سفيدروداز روده سياه اكينورينكوس

هاي اطراف ( و از ماهيان شيربت رودخانه1374رود )پورضرغام، زرينه

ها ( گزارش شده است.آكانتوسفال1380)پيغان و همكاران،  آباد خرم

آورند، بار ميدر ماهيان باعث كاهش وزن شده و خسارات شديدي به

چنين در صورت ايجاد آلودگي شديد ماهي به آكانتوسفال، ماهي هم



 ....شیربت و بنی ماهی چشم شکمی، دستگاه گوارش و های کرمی حفرهررسی مورفولوژیکی آلودگیب                    محمدی و همکاران

158 
 

و  Hickman) شودها ميخوني، ضعف و بيرون زدگي چشمكمدچار 

 (.1983همكاران، 

زاي ماهي هاي طبيعي مبارزه مستقيم با عوامل بيماريدر آب       

غيرممكن است. در اين شرايط تنها راه مبارزه با انگل روش  تقريباً

غيرمستقيم است كه براساس از بين بردن ميزبان واسط، حذف مخازن 

از  باشد.و سازماندهي اصولي و صحيح اين منابع طبيعي مي بيماري

تر بيماري بايد ماهيان بيمار يا جمله براي جلوگيري از انتشار بيش

چنين از آوري كرده و از بين برد، همسرعت از محل جمعمرده را به

)پيغان،  هاي طبيعي جلوگيري كردريختن امعاء و احشاء ماهي در آب

1380.) 

طبيعت به مرور زمان بين انگل و ميزبان حالت تعادل ايجاد  در       

دليل تراكم باالي ماهيان هاي پرورشي بهشود، ولي در مورد محيطمي

توانند مشكالت زيادي را در راه ها ميزا، انگلو وجود شرايط استرس

طوركلي و براساس نتايج حاصله از اين پژوهش، توليد ايجاد كنند. به

 تر بوده و در ماهي شيربت نسبت به ماهي بني بيشتنوع انگلي 

ترين آلودگي انگلي مشاهده شده مربوط به آلودگي ماهي بني به بيش

انگل ديپلوستوموم اسپاتاسه اوم بوده است. در اين تحقيق در بين 

هاي زئونوزي همانند كنتراسكوم و آنيزاكيس هاي جدا شده انگلانگل

انسان بيماري ايجاد كنند، بنابراين با  توانند درباشند كه ميهم مي

ها مربوط به دستگاه گوارش بوده و اين كه آلودگي اين كرموجود اين

شود و احتمال انتقال بيماري بسيار قسمت توسط انسان مصرف نمي

شود در اين منطقه از خوردن ماهيان خام پايين است، ولي توصيه مي

 شناسايي خصوصدر ترييشب هايپخته اجتناب شود. بررسييا نيمه

 تاالب شادگان هايگونه ساير طريق از انسان به سرايت قابل هايانگل

 .گرددمي توصيه هاي مولكوليروش طريق از هاآن شناسايي و

 

 تشکر و قدردانی

وسيله از معاونت محترم پژوهشي نويسندگان اين مقاله بدين       

اهواز كه منابع مالي اين دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران 

 كنند.تحقيق را تامين نمودند تقدير و تشكر مي
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