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چکیده
تاالب شادگان از مهمترین منابع طبیعی خوزستان از نظر غنای گونهای میباشد .این تاالب زیستگاه مهم انواع گونههای آبزی)گونههای
آبشیرین و گونههای آبشور) است .ماهی بنی و ماهی شیربت ازجمله گونههای با ارزش اقتصادی و مقاوم نسبت به شرایط نامساعد محیطی
هستند ،بهطوریكه در آبهای راكد و گرم كه میزان اكسیژن آنها كم است بهراحتی زندگی میكنند .این مطالعه بهمنظور بررسی آلودگیهای
كرمی حفره شکمی ،دستگاه گوارش و چشم در ماهیان مذكور در تاالب شادگان صورت گرفت .در این تحقیق تعداد  100عدد ماهی بنی و 100
عدد ماهی شیربت صید شده از تاالب شادگان بدون درنظر گرفتن فصل خاصی و بهصورت تصادفی در چند مرحله (مهر  95تا اردیبهشت )96
تهیه گردید و سپس ماهیان به آزمایشگاه بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند .پس از بررسی این ماهیان،
انگلهای جدا شده در الکل  70درصد تثبیت شدند و سپس با استفاده از كلیدهای شناسایی تشخیص داده شدند .برطبق نتایج ،انگلهای شناسایی
شده در این بررسی شامل :دیپلوستوموم اسپاتهسه اوم از چشم ،كنتراسکوم ،آنیزاكیس ،ترماتد وارالكرپتوترما ،نئواكینورینکوس ،كاویا و
بوتریوسفالوس از روده ماهیان بوده است .در این مطالعه تنوع انگلهای كرمی در ماهی شیربت باالتر و بهجز در مورد نئواكینورینکوس شدت
آلودگی نسبتا پایین است .براساس نتایج حاصله بیشترین آلودگی كرمی آلودگی به انگل دیپلوستوموم اسپاته سه اوم ( )%31بوده است.
کلمات کلیدی :نئواکینورینکوس ،دیپلوستوموم اسپاتا سه اوم ،آنیزاکیس ،کنتراسکوم
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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بررسی مورفولوژیکی آلودگیهای کرمی حفره شکمی ،دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی و شیربت....

مقدمه
تاالب شادگان در منتهياليه بخش پاييندست رودخانة جراحي
در مختصات ´ 30° 50تا ´ 31° 00عرض شمالي و ´ 48° 20تا ´49° 20
طول شرقي با مساحت  537731هكتار واقع شده است .اين تاالب در
اراضي بسيار مسطح و كم شيب دشت خوزستان و در دلتاي رودخانه
جراحي قرار دارد .در واقع اين تاالب رابطي بين رودخانه جراحي در
شمال و خليج فارس در جنوب است (ادارهكل حفاظت محيط زيست
خوزستان .)1377 ،خانواده كپورماهيان ،بزرگترين خانواده ماهيان
استخواني را تشكيل داده و بيشترين پراكندگي را دارند و تقريباً در
تمام نقاط زمين يافت ميشوند (حميديان .)1382 ،ماهيان بني و
شيربت از خانواده كپورماهيان هستند .ماهي بني تنها گونه جنس
 Mesopotamichthys sp.و ازجمله گونههاي با ارزش اقتصادي و مقاوم
نسبت به شرايط نامساعد محيطي و همچنين از ماهيان مهم در استان
خوزستان ميباشد و منبع مهمي براي تامين پروتئين در اين منطقه
بهشمار ميرود (مخير و همكاران .)2006 ،ماهي شيربت از جنس
باربوس است و از بازارپسندي خوبي در منطقه برخوردار ميباشد .هر
دو گونه اين ماهيان در بيوتوپ مزوپتاميان يا بينالنهرين يعني در
كشورهاي ايران ،عراق ،تركيه و سوريه وجود دارند .بهطوركلي انگلها
ممكن است باعث كاهش رشد ،مرگ و مير ،تأخير در بلوغ جنسي و يا
عقيمي ماهي شده و اغلب زمينه را براي بيماريهاي ميكروبي ،ويروسي
و قارچي فراهم ميسازند .عليرغم تنوع و فراواني انگلهاي ماهي،
فقط تعداد انگشتشماري از آنها باعث تلفات شديد ماهيها و يا ايجاد
شكل حاد بيماري ميشوند ،با اينحال در اكثر موارد انگلها باعث كاهش
وزن ،الغري ،كاهش بازده توليدمثلي يا عقيمي ،كوري ،رفتارهاي
غيرطبيعي ،زخمهاي جلدي ،نارسايي آبششي و عاليمي از اين قبيل
در ماهيها ميشوند (پيغان و همكاران .)1383 ،در چرخه زندگي انگل
ها ،ماهي ميتواند بهعنوان ميزبان نهايي ،ميزبان واسط يا ميزبان
اتفاقي باشند و از اين طريق ميتواند به انسان منتقل گردد .در اين
رابطه شناسايي انگلهاي ماهي بهخصوص انگلهاي زئونوز داراي
اهميت زيادي است و باعث گرديده است تا مطالعات زيادي جهت
شناسايي اين انگلها صورت گيرد ( Valeroو همكاران.)2006 ،
ابراهيمزاده و نبوي ( ،)1354ابراهيمزاده و كالني ( )1355كرمهاي
دستگاه گوارش و عضالت و انگل هاي دستگاه گوارش و تنفس ماهيان
خوزستان را بررسي و  17انگل از  11گونه ماهي معاينه شده را گزارش
كردند .مصباح ( )1385و سيدمرتضايي و همكاران ( )1386تعدادي از
انگلهاي كرمي را از ماهيان بني گزارش دادند .پازوكي و همكاران
( )1391توانستند تعدادي نماتود را از ماهيان بني و شيربت جداسازي
كنند .پيغان و همكاران ( )1380در بررسي ماهيان شيربت رودخانههاي
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اطراف خرم آباد آلودگي به آكانتوسفال نئواكينورينكوس ،رابدوكونا،
بوتريوسفالوس را گزارش كردند .بهطوركلي انگلهاي ماهيان بومي
ممكن است به ماهيان پرورشي منتقل شوند و با توجه به اينكه در
صورتيكه انگل نسبت به ميزبان جديد باشد ،ميزبان فاقد قدرت
مقاومت ذاتي و اكتسابي در مقابل آنها خواهد بود و در نتيجه امكان
بروز بيماري و مرگ و مير شديد در ساير ماهيان پرورشي وجود دارد.
بنابراين با توجه به اهميت شناسايي اين انگلها و ضرورت مطالعه تنوع
انگلي ماهيان پرطرفدار و بررسي راههاي مبارزه با آنها و بهكارگيري
روشهايي براي جلوگيري از انتقال و انتشار آنها به آبهاي ديگر مناطق
كشور ،در اين تحقيق اقدام به بررسي آلودگيهاي كرمي اندامهاي
حفره شكمي ،دستگاه گوارش و چشم اين دو گونه ماهي با ارزش در
تاالب شادگان گرديد.

مواد و روشها
تعداد  100عدد ماهي بني ( )Mesopothamychtys sharpeyiو
 100عدد ماهي شيربت ( )Barbus grypusصيد شده از مناطق مختلف
تاالب بدن درنظر گرفتن فصل خاصي و بهصورت تصادفي در چند
مرحله از مهر  95الي خرداد 96تهيه و سپس ماهيان به آزمايشگاه
بخش آبزيان دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز منتقل
شدند .مشخصات زيستسنجي از قبيل طول و وزن ماهيان با كمک
خطكش (با دقت  0/1سانتيمتر) و ترازو (با دقت  0/01گرم) ثبت
گرديد .پس از زيستسنجي ،بهمنظور بررسي چشمها از نظر آلودگي
به انگل ديپلوستوموم اسپاته سه اوم ،چشمهاي ماهيان را خارج كرده
و درون پتريديشهاي كوچک قرار داده و با لوپ مشاهده شدند
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
بررسي گرديدند (راهدار و همكاران .)1386 ،اندامهاي محوطه شكمي
بهروشهاي انگلشناسي متداول مورد بررسي قرار گرفتند (،Amlacher
 ،1970مخير .)1385 ،به اين منظور ابتدا محوطه بطني از ناحيه مقعد
تا سرپوش آبششي ،برش ذوزنقهاي داده ميشد و سپس عضالت اين
ناحيه را برداشته تا محوطه بطني در معرض ديد قرار گيرد .پس از
مشاهده محوطه بطني با چشم غيرمسلح ،نمونههاي مشكوك براي
مطالعه بيشتر با استفاده از استريوميكروسكوپ و ميكروسكوپ نوري
مورد بررسي قرار گرفتند .كيسه شنا ،نيز با قيچي باز شده و بهمنظور
تعيين وجود انگلهاي احتمالي با استريوميكروسكوپ مورد مطالعه
قرار گرفت .سپس كل دستگاه گوارش را از بدن ماهي خارج نموده و
پس از جدا نمودن ضمائم دستگاه گوارش ابتدا محوطه خارجي و
سپس با ايجاد برش در طول روده محوطه داخلي روده بر روي الک
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در كبد ،كليه ،طحال و كيسه صفرا ،دستگاه تناسلي نر و ماده يافت
نگرديد (جدول  .)2الزم به ذكر است كه در كل  38درصد از ماهيان
بني مورد بررسي و  47درصد از ماهيان شيربت مورد بررسي حداقل
به يكي از انواع انگلها آلودگي داشتند كه از اين ميزان در مورد بني
 % 15ماهيان آلوده به انواع نماتودها و % 31ماهيان آلوده به انگل
ديپلوستوموم اسپاتاسه اوم بودند (جدول  )3و در مورد شيربت %10
ماهيان به انواع نماتودها %18 ،به آكانتوسفال %21 ،به ترماتدها كه به
تفكيک %9 ،به ديژن وارالكريپتوترما و  % 12به ديپلوستوموم اسپاتاسه
اوم و همچنين %10به دو گونه سستود آلوده بودند (جدول  ،)4در جدول
 3و  4درصد شيوع آلودگي اندامهاي داخلي و چشم ماهيان بني و
شيربت تاالب شادگان به انگلهاي كرمي ارائه شده است.

 100ريخته و پس از شستشو ،محتويات باقيمانده بر روي الک جمعآوري
و در زير لوپ مشاهده شدند (دادار و همكاران .)1390 ،براي بررسي
ساير اندامها ازجمله كبد ،طحال و گنادها ،قسمتي از اندامهاي مذكور
را بين دو شيشه به ابعاد  10×10سانتيمتر و قطر  4ميليمتر قرار
داده و با فشار به آن ،با كمک چراغ مطالعه از لحاظ وجود انگلهاي
احتمالي ،با چشم ،مورد بررسي قرار ميگرفتند .انگلهاي جدا شده
چندين بار با استفاده از محلول فيزيولوژي شسته شده و در شيشههاي
دربدار حاوي الكل  70درصد قرار ميگيرند .براي شفاف كردن
نماتودهاي داراي كوتيكول ضخيم و مطالعه اندامهاي داخلي آنها از
محلول الكتوفنول استفاده شد .براي مشاهده ديژنهآ ،آكانتوسفالها و
سستودها ،رنگآميزي با اسيدكارمن يا آزوكارمن انجام شد (Pazooki
و  .)1998 ،Molnarسپس با استفاده از ميكروسكوپ مجهز به دستگاه
ترسيم (كامرا لوسيدا) تصاوير شماتيک انگلها ترسيم و شناسايي انگلها
با كمک كليدهاي تشخيصي انگلهاي ( Gibsonو همكاران2002 ،؛
 Andersonو همكاران1974 ،؛ 1951 ،Markevich؛ 1961 Yamaguti؛
 Khalilو همكاران )1994 ،انجام شد .درصد شيوع آلودگي انگل با
استفاده از فرمول زير مورد بررسي قرار گرفت:
= درصد شيوع انگل

جدول  :1مشخصات زیستسنجی ماهیان بنی و شیربت مورد
بررسی از تاالب شادگان
ماهی میانگین طول

بني
شيربت

(×100تعداد كل نمونههاي بررسي شده/تعداد كل ماهيان آلوده به انگل خاص)

میانگین طول میانگین عرض

میانگین

کل

استاندارد

بدن

وزن

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

)گرم(

28/7
35/87

23/35
30/74

6/54
6/97

170/565
340/3

جدول :2فهرست انگلهای کرمی جدا شده از ماهیان بنی و شیربت
مورد بررسی از تاالب شادگان

نتایج
1
2
3
4
5
6
7

مشخصات زيستسنجي ماهيان مورد مطالعه در جدول  1آورده
شده است ،ماهيان بني و شيربت بهترتيب در دامنه وزني -470/43
 108/76و 145/67-700/25گرم قرار داشتند .در طي اين تحقيق در
مجموع  7گونه مختلف انگل كرمي از دستگاه گوارش و چشم ماهيان
مورد مطالعه جدا شد كه عبارتند از :يک جنس ترماتد ديژن ،دو گونه
نماتود ،يک جنس آكانتوسفال و سستودهاي بوتريوسفالوس و كاويا
و همچنين انگل ديپلوستوموم اسپاتاسه اوم .در اين مطالعه هيچ انگلي

اسم علمی انگل

میزبان

اندام آلوده

Diplostomum spathaceum

بني-شيربت
شيربت
بني-شيربت
بني-شيربت
شيربت
شيربت
شيربت

چشم
روده
روده
روده
روده
روده
روده

Varelacreptotrema sp.
Contracaecum sp.
Anisakis sp.
Neoechinorhynchus sp.
Bothriocephalus sp.
Khawia sp.

جدول :3درصد شیوع آلودگی به انگلهای کرمی در اندامهای داخلی و چشم ماهیان بنی تاالب شادگان
نوع انگل
نماتد
نماتد
آكانتوسفال
ترماتد ديژن
ترماتد ديژن
سستد
سستد

درصد آلودگی ناحیه مورد نظر در ماهی

نام علمی انگل

ماهی آلوده

Anisakis sp.
Contracaecum sp.

6
9

6
9

0

Neoechinorhynchus sp.

0

0

0

0

Diplostomum spathaceum

31

31

0

31

31

Varelacreptotrema

0

0

0

0

0

Bothriocephalidae

0

0

0

0

0

Khawia

0

0

0

0

0

روده

کبد ،کلیه ،طحال ،کیسه صفرا ،دستگاه تناسلی

چشم

کل

0

0
0

6
9
0
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جنس Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819

اين انگل از خانواده ديپلوستوماتيده و جنس ديپلوستوموم
ميباشد .متاسركر انگل با بدني پهن و دو بادكش دهاني و شكمي
و روده دو شاخه كه در انتها كور شدهاند تشخيص داده شدند
(شكل  .)1تعداد  31عدد ( )%31از ماهيان بني و  12عدد ()%12
از ماهيان شيربت مورد مطالعه آلوده به متاسركر ديپلوستوموم
اسپاتهسه او Diplostomum spathaceuبودند.
شکل  :2انگل ترماتد وارال کرپتوترما :ph .حلق :A( .بزرگنمایی 100X
 :Bبزرگنمایی) 400 X

شکل :a :1انگل دیپلوستوموم اسپاتهسه اوم :A ،روده :B ،بادکش دهانی،
 :Cبادکش شکمی :D ،اندام براند (بزرگنمایی  :b .)100Xانگل دیپلو
ستوموم اسپاتهسه اوم ترسیم شده از روی نمونه اصلی با کمرالوسیدا
Varelacreptotrema Gomes & de Fabio, 1972

 .2ترماتد
اين انگل از روده  9درصد از ماهيان شيربت مطالعه شده جداسازي
شد ولي در ماهيان بني مشاهده نگرديد .ترماتد ديژن شناسايي شده
در اين مطالعه از خانواده  Fellodistomidaeو تحت خانوادهFellodistominae
و جنس  Varelacreptotremaميباشد و داراي بدن بيضي شكل كشيدهاي
ميباشد (شكل  .)2همچنين داراي بادكش شكمي با برآمدگيهاي
مويي شكل در قسمت بااليي و پيشين بادكش هستند .بادكش شكمي
بزرگ ،با ته گرد در نيمه جلويي بدن كرم واقع شده است .پيش حلق
كوتاه ،حلق بيضي شكل و مري كوتاه و مشخصي دارد .شكل  3ترماتد
وارال كرپتوترما را كه بهكمک ميكروسكوپي داراي دستگاه ترسيم و از
روي نمونه اصلي كشيده شده است را نشان ميدهد.

شکل  :3انگل ترماتد دیژن وارالکریپتوترما ترسیم شده از روی نمونه اصلی
با کمرالوسیدا

شکل :4انگل کنتراسکوم پس از شفافسازی با الکتوفنول :A .نمای قدامی
و  :Bنمای خلفی :C .سکوم (بزرگنمایی )100 X

.3انگلهای نماتود Contracaecum sp. Railliet & Henry, 1912

از روده  9عدد ( )%9از ماهيان بني و  6عدد ( )% 6از ماهيان
شيربت مورد مطالعه انگل نماتود كنتراسكوم جداسازي گرديد .اين
انگل از روده اين ماهيان جدا شده و بهكمک لوله گوارشي كه واجد
دو زائده كور در حدفاصل بين مري و روده مياني بود تشخيص داده
شدند (شكل  .)4شكل  5نوزاد كنتراسكوم را كه بهكمک ميكروسكوپي
داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي كشيده شده است را نشان
ميدهد.
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شکل :5تصویر ترسیم شده از نمای قدامی نماتد کنتراسکوم
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Anisakis sp. Dujardin, 1845

انگل نماتود آنيزاكيس در  6عدد ( )% 6از ماهيان بني و  4عدد
( )%4از ماهيان شيربت مطالعه شده مشاهده شد (شكل  .)6اين انگل
متعلق به رده فازميديا ،راسته آسكاريديا ،فوقخانواده آسكاريديا ،خانواده
آنيزاكيده و جنس آنيزاكيس ميباشد .نوزاد آنيزاكيس از روده اين
ماهيان جداسازي گرديد و تشخيص اين انگل بهكمک مري كه داراي
دو ناحيه ميباشد ،يكي قبل از شمكچه كه عضالني بوده و ديگري
ناحيه شمكچه و همچنين عدم وجود روده كور انجام شد .شكل 7
نوزاد آنيزاكيس كه بهكمک ميكروسكوپي كه داراي دستگاه ترسيم
است و از روي نمونه اصلي كشيده شده است را نشان ميدهد.

شکل :A :8نمای خلفی انگل آکانتوسفال .Neoechinorhynchus
شکل  :6انگل آنیزاکیس شفاف شده با الکتوفنول :A.نمای قدامی انگل.

 :Bنمای قدامی :h .قالب :n .گردن( .بزرگنمایی )100 X

 :Bنمای خلفی انگل :an .مخرج انگل : V.شکمچه :E .مری عضالنی
(بزرگنمایی )100 X

شکل :9تصویر ترسیم شده از نمای قدامی آکانتوسفال جنس
شکل :7تصویر ترسیم شده از نمای قدامی نماتد آنیزاکیس
.4

Neoechinorhynchus sp. Stiles & Hassall, 1905

انگل آكانتوسفال جنس  Neoechinorhynchusمتعلق به شاخه
آكانتوسفالها ،خانواده نئواكينورينكيده و جنس نئواكينورينكوس
ميباشد و در قسمت قدامي داراي خرطومي هستند كه براي نفوذ به
داخل مخاط روده واجد خارهاي خميدهاي ميباشد .اين انگل در روده
 18عدد ( )% 18از ماهيان شيربت مطالعه شده مشاهده گرديد (شكل
 ،)8ولي در ماهيان بني مشاهده نشد .شكل  9انگل نئواكينورينكوس
را كه بهكمک ميكروسكوپ داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي
كشيده شده است را نشان ميدهد.

نئواکینورینکوس
 .5انگل Bothriocephalus Rudolphi, 1808

انگل جنس بوتريوسفالوس متعلق به خانواده بوتريوسفاليده
هستند .داراي دو بوتريوم يا بادكش در اسكولكس است كه بهصورت
دو فرورفتگي در ناحيه قابل تشخيص است (شكل  .)10اين انگل از
درون روده  7عدد ( )% 7از ماهيان شيربت مورد مطالعه جداسازي
گرديد ،ولي در ماهيان بني مشاهده نگرديد .شكل  12انگل بوتريوسفالوس
را كه بهكمک ميكروسكوپ داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي
كشيده شده است را نشان ميدهد.
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محمدی و همکاران

بررسی مورفولوژیکی آلودگیهای کرمی حفره شکمی ،دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی و شیربت....

شکل :A .10انگل سستود بوتریوسفالوس (بزرگنمایی  :B .) 100 Xانگل
سستود بوتریوسفالوس ترسیم شده از روی نمونه اصلی با کمرالوسیدا
انگل جنس Khawia sp. Hsu, 1935

روده ،محل انگل جنس كاويا از راسته كاريوفيليدهآ ميباشد .اين
سستود فاقد بند است (شكل  .)11تشخيص اين جنس براساس
گونوپورهاي جدا ولي نزديک بههم ،فقدان سمينال وزيكول خارجي،
تخمدان  Hشكل ،غدد ويتلوژن پررنگ در قسمت قشري و كورتيكال
انگل و بيضهها در وسط قرار گرفتهاند .اين انگل از درون روده  3عدد
( )%3از ماهيان شيربت مورد مطالعه جداسازي گرديد ،ولي در ماهيان
بني مشاهده نگرديد .در شكل  11انگل كاويا كه بهكمک ميكروسكوپ
داراي دستگاه ترسيم و از روي نمونه اصلي كشيده شده است نشان
داده ميشود.

شکل :A .11انگل جنس کاویا (بزرگنمایی  :B .)100Xسستود جنس کاویا
ترسیم شده از روی نمونه اصلی با کمرالوسیدا

بحث
در اين پژوهش انگلهاي متعددي از ماهيان مورد مطالعه جدا
و شناسايي گرديد كه بر طبق آن از  200ماهي مطالعه شده بيشترين
آلودگي در ماهي بني بهميزان  %31مشاهده گرديد .بيشترين آلودگي
به انگل ديپلوستوم اسپاتاسهاوم و پس از آن بهترتيب بيشترين آلودگي
به اكانتوسفال نئواكينورينكوس ،كنتراسكوم ،آنيزاكيس ،ترماتد
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وارالكرپتوترما ،بوتريوسفال و كاويا مشاهده شد .در بررسيهايي كه
پيش از اين بر روي ماهيان بني و شيربت انجام شده مواردي از آلودگي
به انگلهاي كرمي گزارش شده است (راهدار و همكاران ،1391 ،پازوكي
و همكاران1390 ،؛  .)2002 ،Furhanنماتودهايي كه ماهي ميزبان
واسط آنهاست مهمتر و خطرناكتر از ساير نماتودهايي هستند كه
در چرخه زندگيشان از ماهي بهعنوان ميزبان قطعي استفاده ميكند.
علت اين موضوع مهاجرت انگلها در بعضي از اندامهاي حفره بطني
و ايجاد ضايعات ميباشد ،همچنين نماتودها ميتوانند در انسان ايجاد
عفونت كنند .در مطالعاتي كه در آبهاي شيرين استان خوزستان انجام
شده انگل رابدوكونا ،پرولپتينا ،سودوكاپيالريا و آنيزاكيس از روده و
انگل فيلومترا از حفره شكمي ماهيان شيربت و همچنين انگل رابدوكونا،
پرولپتينا و آنيزاكيس از روده ماهيان بني ،و كنتراسكوم وفيلومترا از
حفره شكمي آنها جداسازي شده است (سيدمرتضايي و همكاران،
.)1386
متاسركر ديپلوستوموم اسپاتهسهاوم در چشم اغلب ماهيان آب
شيرين ايران از نقاط مختلف كشور نظير تاالب هامون ،آبگيرهاي
گيالن ،مازندران ،درياچههاي مركزي و غربي ،آذربايجان و خوزستان
گزارش شده است (جالليجعفري  .)1377سركرهاي اين انگل در
تابستان بهمقادير زياد در آب رها شده و در صورت تماس با يک ماهي
از طريق پوست يا آبشش يا مستقيماً از طريق چشم خود را به عدسي
ميرسانند .سركر هنگام وارد شدن در بدن ماهي دم خود را از دست
داده و متاسركر حاصل مهاجرت خود را به سمت چشم آغاز ميكند
(مخير.)1381 ،
مغينمي ( )1374متاسركر اين انگل را در چشم ماهي بني،
شيربت ،بياح ،شلج ،حمري و كپور معمولي از تاالب هورالعظيم گزارش
نموده است .همچنين مواردي از آلودگي با ديپلوستوموم اسپاتاسهاوم
در چشم تاسماهيان (بچه و بالغ) ،قزلآال رنگينكمان و كپور دنداندار
مشاهده شده است (مخير  .)1999،1377،1989ميزان آلودگي ماهيان
بني به اين انگل را  52/8درصد گزارش كرده است كه از ميزان آلودگي
گزارش شده در اين بررسي كه  %31بوده ،بيشتر ميباشد.
گونههاي مختلف كنتراسكوم گسترش جهاني دارند و از بسياري
از ماهيان آب شيرين و آب شور ايران گزارش شده اند .گونههاي مذكور
سبب تورم صفاق ،كيسه شنا و در نهايت پارگي آن شده ،همچنين
باعث كاهش تحرك ماهيان آلوده شده و به سهولت توسط پرندگان
ماهيخوار شكار ميشوند .در آلودگي شديد مرگ ماهي محتمل است
(مصباح .)1383 ،نوزاد مهاجر اين انگل از لحاظ بهداشت انساني اهميت
دارد و ميتواند وارد اليه مخاطي ديواره روده شده و در نتيجه باعث
ازدياد سلولهاي التهابي بويژه ائوزينوفيلها در موضع گردد .همچنين
ممكن است از ديواره روده عبور كرده و در اندامهاي مختلف
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جايگزين شده و گاهي عوارض خطرناكي بهدنبال داشته باشند (پيغان
 .)1380انگل جنس كنتراسكوم از حفره شكمي ماهيان بني تاالب
شادگان و هورالعظيم جداسازي شده است (سيدمرتضايي و همكاران
 .)1386همچنين اين انگل در ماهيان شيربت توسط مغينمي ()1374
گزارش شده است .پازوكي ( )1996نوزاد كنتراسكوم را در حفره بطني
ماهيان شيربت ،شلج و حمري آبهاي استان خوزستان گزارش نموده
است .مصباح ( )1385نيز توانست كنتراسكوم را از روده ماهيان بني
تاالب شادگان جداسازي كند .همچنين اكبرزاده ( )1387اين انگل را
از ماهي شيربت رودخانه كرخه براي اولين بار گزارش كرده است .در
اين مطالعه ميزان آلودگي ماهيان بني به اين انگل  %9بوده و بيشتر
از ماهيان شيربت بوده است.
تاكنون در دنيا موارد متعددي از ابتالي انسان به نوزاد آنيزاكيس
گزارش شده است كه عالئم اين بيماري در انسان تحت عنوان آنتريت
فلگمون ( )Phlegmonous enteritisموسوم است و در روده كوچک با
احساس ناراحتي در ناحيه شكمي همراه با استفراغ و دردي مشابه
آپانديسيت همراه است (مخير1381 ،؛ جالليجعفري1377 ،؛ اسالمي،
1376؛  .)1995 ،Mogheinamiبيشترين موارد اين آلودگي در ژاپن
و مابقي در ساير نقاط دنيا گزارش شده است ،اما تاكنون در ايران
آلودگي انسان به نوزاد آنيزاكيس گزارش نشده است .انگل جنس آنيزاكيس
در استان خوزستان از ماهي حمري ،شيربت ،شلج ،كپور و بياح
جداسازي گرديده است (موبدي و طبيبي .)2002 ،همچنين اين انگل
در رودخانه زهره از مارماهي ،شيربت ،حمري و بوتک گزارش شده
است (دادار و همكاران .)1390 ،آلودگي ماهيان بني تاالب شادگان
به انگل آنيزاكيس براي اولينبار توسط مصباح ( )1383گزارش شد و
ميزان آلودگي اين ماهيان را به آنيزاكيس  %29گزارش كرد كه درصد
آلودگي آن نسبت به مطالعه حاضر بيشتر بوده است .آلودگي ماهي
شيربت در رودخانه كرخه به آنيزاكيس براي اولينبار توسط اكبرزاده
( )1387گزارش شده است.
ترماتود وارالكرپتوترما از ماهي شيربت براي اولينبار گزارش
ميشود ،اين ترماتود از رده ديژنهآ ميباشد عمده ترماتدهاي ديژن
تخمگذار و دوجنسي هستند .مرحله متاسركر مرحلهاي از چرخه
زندگي انگل است كه بيشتر ماهي را آلوده ميكند .ميزبان اول معموالً
حلزون و ميزبان نهايي معموالً يک پرنده است (پيغان .)1380 ،در ايران
گزارشاتي از آلودگي ماهيان شيربت به ساير ترماتدهاي ديژن ارائه
شده است ،پازوكي و همكاران ( )1390ترماتد جنس آسيمفيلودورا را
از ماهيان شيربت جدا كردند .ترماتد ديژن جنس لئوسروتروس از
ماهي نازك رودخانه زهره در استان خوزستان گزارش شده است
(دادار و همكاران.)1390 ،
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ا نگل جنس بوتريوسفال از ماهي حمري هورالعظيم و تاالب
شادگان جداسازي شده است (مرتضايي و همكاران .)1374 ،همچنين
در مطالعه دادار و همكاران ( )1390از برزم لب پهن و مارماهي
بهترتيب با ميزان آلودگي  15/39و  28/5گزارش شده است .آلودگي
 16/6درصدي ماهي برزم لب پهن به سستود بوتريوسفالوس در مطالعه
پيغان و همكاران ( )1380نيز گزارش شده است .در مقايسه با اين مطالعات
ماهيان شيربت مطالعه شده در اين پژوهش كمتر آلوده بودهاند .در
شرايط پرورشي اين انگلها شديداً ماهيان را آلوده ساخته و در ميان
انگشتقدهاي ماهي علفخوار تلفات شديدي را بهوجود ميآورد .اين
كرمها در تاسيسات پرورشي ماهيان حوزه سفيدرود هم مشاهده شدهاند
(مخير .)1976 ،تاكنون گزارشي از آلودگي ماهيان شيربت به بوتريوسفالوس
ارائه نشده است و در اين مطالعه براي اولينبار آلودگي شيربت به اين
انگل گزارش ميشود.
سستود ديگري كه در اين مطالعه يافت شد ،سستود جنس كاويا
از راسته كاريوفيليدهآ و خانواده ليتوسستيده ( )Lytocestidaeاست .كاويا
انگل كپورماهي شكالن و گاهگاهي آزادماهيان ميباشد (،Mackiewicz
 .)1982اين انگل براي اولينبار در سال  1986از بريتانيا گزارش شد
( Yeomansو همكاران  .)1997جاللي و همكاران( )1391در مطالعهاي
كه بر روي ماهيان تاالب حنا در سميرم اصفهان انجام دادند آلودگي
شديد روده سياه ماهي به انگل  Khawia armeniacaرا گزارش دادند،
درحاليكه آلودگي ماهيان شيربت مطالعه شده در اين تحقيق شدت
كمي داشت .همچنين انگل جنس كاويا در اولين مطالعات بر روي
انگلهاي ماهيان زايندهرود توسط  Williamsو همكاران ( )1980هم
گزارش شد.
آكانتوسفالها داراي دامنه ميزباني وسيعي هستند و عالوه بر
گونه هاي مختلف كپورماهيان ،ساير ماهيان آب شيرين را نيزآلوده
ميكنند (پازوكي و همكاران )1391 ،و در عفونتهاي شديد باعث
سوراخ شدن روده ميشود ( Hickmanو همكاران .)1983 ،در اين
مطالعه ماهيان شيربت آلوده به آكانتوسفال داراي آلودگي شديد به
اين انگل بودند .در مطالعهاي كه در رودخانه زهره انجام شد ،آلودگي
به آكانتوسفال جنس نئواكينورينكوس در ماهيان حمري ،گل خورك
و نازك گزارش گرديد (دادار و همكاران .)1390همچنين آكانتوسفال
نئواكينورينكوس از روده  3ماهي برزم لب پهن از رودخانه كرخه سد
حميديه جداسازي شده است (پازوكي و همكاران .)1391 ،جنس
اكينورينكوس از روده سياهماهي سفيدرود (مخير )1359 ،و از رودخانه
زرينهرود (پورضرغام )1374 ،و از ماهيان شيربت رودخانههاي اطراف
خرم آباد (پيغان و همكاران )1380 ،گزارش شده است.آكانتوسفالها
در ماهيان باعث كاهش وزن شده و خسارات شديدي بهبار ميآورند،
هم چنين در صورت ايجاد آلودگي شديد ماهي به آكانتوسفال ،ماهي
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محمدی و همکاران

بررسی مورفولوژیکی آلودگیهای کرمی حفره شکمی ،دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی و شیربت....

دچار كمخوني ،ضعف و بيرون زدگي چشمها ميشود ( Hickmanو
همكاران.)1983 ،
در آبهاي طبيعي مبارزه مستقيم با عوامل بيماريزاي ماهي
تقريباً غيرممكن است .در اين شرايط تنها راه مبارزه با انگل روش
غيرمستقيم است كه براساس از بين بردن ميزبان واسط ،حذف مخازن
بيماري و سازماندهي اصولي و صحيح اين منابع طبيعي ميباشد .از
جمله براي جلوگيري از انتشار بيشتر بيماري بايد ماهيان بيمار يا
مرده را بهسرعت از محل جمعآوري كرده و از بين برد ،همچنين از
ريختن امعاء و احشاء ماهي در آبهاي طبيعي جلوگيري كرد (پيغان،
.)1380
در طبيعت به مرور زمان بين انگل و ميزبان حالت تعادل ايجاد
ميشود ،ولي در مورد محيطهاي پرورشي بهدليل تراكم باالي ماهيان
و وجود شرايط استرسزا ،انگلها ميتوانند مشكالت زيادي را در راه
توليد ايجاد كنند .بهطوركلي و براساس نتايج حاصله از اين پژوهش،
تنوع انگلي در ماهي شيربت نسبت به ماهي بني بيشتر بوده و
بيشترين آلودگي انگلي مشاهده شده مربوط به آلودگي ماهي بني به
انگل ديپلوستوموم اسپاتاسه اوم بوده است .در اين تحقيق در بين
انگلهاي جدا شده انگلهاي زئونوزي همانند كنتراسكوم و آنيزاكيس
هم ميباشند كه ميتوانند در انسان بيماري ايجاد كنند ،بنابراين با
وجود اينكه آلودگي اين كرمها مربوط به دستگاه گوارش بوده و اين
قسمت توسط انسان مصرف نميشود و احتمال انتقال بيماري بسيار
پايين است ،ولي توصيه ميشود در اين منطقه از خوردن ماهيان خام
يا نيمهپخته اجتناب شود .بررسيهاي بيشتري درخصوص شناسايي
انگلهاي قابل سرايت به انسان از طريق ساير گونههاي تاالب شادگان
و شناسايي آنها از طريق روشهاي مولكولي توصيه ميگردد.

.2

انتشارات نوربخش ،تهران .صفحات  37تا  76و  101تا .120
.3

.4

.5

.1

روده سياهماهي ،ماهي برزم لب پهن و ماهي شيربت رودخانههاي
اطراف خرم آباد .مجله دامپزشكي ايران (دانشگاه شهيد چمران
اهواز) .شماره  ،7صفحات  55تا .66

دادار ،م.؛ پیغان ،ر .و راضیجاللی ،م.ح .1390 ،.بررسي آلودگي
ماهيان رودخانه زهره استان خوزستان به انگلهاي پرياخته .مجله
دامپزشكي ايران .دوره  ،7شماره  ،3صفحات  30تا .42

.6

راهدار ،م.؛ مصباح ،م .و وزیریان ،ب .1391 ،.بررسي انگلهاي
داخلي و خارجي زئونوز ماهي بني شادگان و سوسنگرد در سال.1386
مجله علوم بهداشتي جندي شاپور .سال  ، 4شماره  ،1صفحات  49تا
.55

.7

سیدمرتضایی ،س.ر .و عباسی ،س .1375 ،.مطالعه طرح جامع
هور شادگان ،فاز انگل شناسي .مركز تحقيقات شيالتي خوزستان.
 74صفحات.

.8

سیدمرتضایی ،س.ر.؛ پازوکی ،ج و معصومیان ،م.1386 ،.
انگلهاي نماتود جدا شده از چند گونه ماهيان آب شيرين استان
خوزستان .مجله پژوهش و سازندگي در امور دام و آبزيان .شماره
 ،77صفحات  2تا .20

.9

عباسی ،س .1373 ،.بررسي ضايعات آبششها و ارتباط آنها با
فاكتورهاي فيزيكو شيميايي باكتريايي انگلي تغذيهاي كپورماهيان
پرورشي حوضه كارون .انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش شيالت
ايران استان خوزستان .صفحات  34تا .37
مخیر ،ب .1381 ،.بيماريهاي ماهيان پرورشي .انتشارات دانشگاه
تهران .چاپ چهارم .شماره  ،1869صفحات  398تا .401

.11

مصباح ،م .1383 ،.شناسايي و اكواپيدميولوژي انگلهاي ماهي
بني در تاالب شادگان استان خوزستان .پاياننامه جهت دريافت
درجه دكتراي تخصصي رشته بهداشت و بيماريهاي آبزيان از
دانشگاه تهران 254 .صفحه.

.12

پیغان ،ر.؛ نبوی ،ل .و حسینی ،م.ر .1380 ،.بررسي آلودگي كرمي

حمیدیان ،غ .1382 ،.مطالعه ساختار بافت شناسي و هيستومتريک
پوست نواحي مختلف ماهي بني ( .)Barbus sharpeyiپاياننامه
دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران ،اهواز .شماره .591

نويسندگان اين مقاله بدينوسيله از معاونت محترم پژوهشي
دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز كه منابع مالي اين
تحقيق را تامين نمودند تقدير و تشكر ميكنند.

منابع

جاللیجعفری ،ب .1377 ،.انگلها و بيماريهاي انگلي ماهيان آب
شيرين ايران .انتشارات معاونت تكثير و پرورش آبزيان ،اداره كل
آموزش و ترويج ،شركت سهامي شيالت ايران .چاپ اول .صفحات
 237تا .302

.10

تشکر و قدردانی

پیغان ،ر .1380 ،.انگلها و بيماريهاي انگلي ماهي .چاپ اول،

مغینمی ،ر .1374 ،.گزارش نهايي مطالعه آلودگي انگلي در ماهيان
بومي تاالب هورالعظيم دشت آزادگان .مركز تحقيقات شيالت خوزستان.
موسسه تحقيقات و آموزش شيالت ايران 107 .صفحه.

Akbarzadeh, A., 2008. Investigating the parasites of the
gastrointestinal tract, muscle, and eyes of Barbus grypus from
the end of the Karkheh River. D.V.M Thesis. Shahid chamran
University of Ahvaz. 92 p.
Amlacher, E., 1970. Textbook of fish diseases (Engl.
Transl.). T. F. H.Publ., Jersey City. 302 p.

158

13.

14.

1398  بهار،1  شماره،سال یازدهم

Ukrainskoi SSR, Institut Zoologii, Kiev, Translated from

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

15.

Russian by N. Rafael, Israel Program for Scientific

CIH keys to the nematode parasites of vertebrates. CABI
Publication. 462 p.

Translations. Office of Technical Series, U.S. Department of
Commerce, Washington. pp: 1-367.

31.

16.

Mesbah, M., 2004. Determination and Ecoepidemiological

32.

33.

Iranian Veterinary Journal. Vol. 7, No. 3, pp: 30-42.

17.

and muscle parasites of Karoon ariver fish. Jondishahpour

Heaith(DVSc), Tehran University. 254 p.

university press. pp: 11-41.

Mogheinami, S.R., 1995. Final Report of Parasitic Pollution

18.

gastrointestinal tract and muscle worms in Khuzestan and its

Iranian Fisheries Science Research Institue.

relation with human contamination. Jondishahpour university

Mokhayer, B.; Mesbah, M.; Peyghan, R. and Jalali,

press. pp: 5-78.

B., 2006 .Study of monogenetic trematodes infestation in

Veterinary Journal. Vol. 2, No. 2, pp: 48-57.

19.

Nematode and Acanthocephala. Tehran Univ. press.
pp: 150-151.

20.

Anisakidae Helminthes in Khuzestan Province, South West
of Iran, Iranian Journal of Public Health. Vol. 31, No. 3,

Mokhayer, B., 1989. Fish diplostomatosis in Iran. Journal of

pp: 129-132.

21.

Veterinary. Vol. 12, No. 1, pp: 24-32.

22.

Khuzestan. 1998. Limnological study and ecological balance

Republic.

of intenal waters (shadegan wetland), preliminary phase.

Mokhayer, B., 2002. Diseqses of cultivated fishes, Tehran

Vol. 2, No. 2.

23.

Pazooki, J. and Molnar, K., 1998. Philometra karuensis sp.
freshwater of southwest Iran, Acta Veterinarica. Hungarica.

Trematoda, Vol. 1.

24.

different areas in skin of barbus sharpeii. D.V.M Thesis of

Pazooki, J., 1996. A faunistical survey and histopathological

Shahid Chamran University of Ahvaz. No. 591.

25.

Ph.D. Thesis, Vet. Med. Res. Ins. Hungary Acad. Of sciences,
Pazooki, J.; Masoumian, M. and Seyed Mortezaei,

Publishing. pp: 253-255.

26.

S.R., 2012. Survey on some Endometazoan Parasites from

pp: 237-302.

27.

Barzegar, M., 2012. An investigation on fish parasites in

Vol. 1. Noorbakhsh. Press. pp: 37-86, 101-120.

Hanna Wetland, Semirom, Isfahan Province. Iranian

Peyghan, R. and Hoghoghi Rod, N., 2004. Determination

Scientific Fisheries Journal. Vol. 21, No. 1, pp: 25-38.

28.

Pajouhesh & Sazandegi. No. 4, pp: 62, 49-55.

29.

Peyghan, R.; Nabavi, L. and Hosseini, M.R., 2001. The
prevalence of helminth parasites in intestines of Capoeta
trutta, Barbus arabus, Barbulus and Barbus grypus in

Khalil, L.F.; Jones, A. and Rodney, A.B., 1994. Keys to the
Cestode Parasite of Vertebrates. CAB International. 768 p.

coioides), and silver pomfret, (Stromateus cinereus).

159

Jalali, B.; Mahbobi Soofiani, N.; Asadollah, S. and

Peyghan, R., 1380.Parasites and Parasitic Disease of Fish.

of parasitic helminthes in Persian Gulf grouper, (Epinephelus

43.

Jalali Jafari, B., 1998. Parasites and Parasitic Disease of
fresh water. Iran Fisheries Company. Press. Vol. 1,

Barbus spp. Khouzestan Province, Iran. Pajouhesh and
Sazandegi. No. 94, pp: 36-44.

Hickman, C.P.; Roberts L.S. and Hikman, M.F., 1983.
Integratea Principles of Zoology.8th ed. Mosby College

Hungary.

42.

Hamidian, Gh., 2003. histological and histometric study of

pp: 465-471.
studies on freshwater fish nematods in Iran and hungary.

41.

Gibson, D.I.; Jones, A. and Bray, R.A., 2002. International
and The Natural History Museum, London. Key to the

N. (Nematoda; Philometridae) from Barbus sharpeyi in

40.

General Directorate of Environmental protection of

parasites, 9-13 Agust. 1999. Ceske Budejovice, Czech

Univ. Press. Vol. 4, No. 1869, pp: 398-401.

39.

Furhan, M., 2002. A second collection of fish parasites and
fungi from the lower reaches of Diyala River, mid Iraq. The

Mokhayer, B., 1999. Parasites of juvenile storgeons from
southern Caspian Sea 5th international symposium on fish

38.

Farahnak, A.; Mobedi, I. and Tabibi, R., 2002. Fish

grass carp. Riv. It. Piscic. Ittiop. A. XI. No. 4, Vol. 119-121.

pp: 11-18.

37.

Eslami, A., 1997. Veterinary Helmithology. Vol. 3,

Mokhayer, B., 1976. The treatment of Bothriocephalosis in

veterinary Faculty, university of Tehran. Vol. 44, No. 2,

36.

Ebrahimzadeh, A. and Nabavi, L., 1975. Investigation of

Study Projrct in indigenous fishes of Hoorolazim Wetland,

their attachment to gills. Scientific-Research Iranian

35.

Ebrahimzadeh, A. and Kalani, R., 1976. Investigating gut

requirement for the degree of Doctorate in Aquatic Animal

Benni, Barbus sharpeyi from Shadegan marsh and mode of

34.

Dadar, M.; Peyghan, R. and Razi Jalali, M.H., 2011. Study
on metazoan parasite fauna in some of fishes Zohreh River.

study of the parasite of Barbus Sharpeii in Shadegan marsh
of Khouzestan Province. Thesis submitted as fulfillment of

Anderson, R.; Willmott, S.; and Chabaud, A.G., 1976.

Mackiewicz, J.S., 1982. Caryophyllidea (Cestoidea):
perspectives. Parasitology. No. 84, pp: 397-417.

30.

Markevich A.P., 1951. The parasitic fauna of freshwater fish
in the Ukrainian S.S.R. Akademiya Nauk

.... دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی و شیربت،بررسی مورفولوژیکی آلودگیهای کرمی حفره شکمی

محمدی و همکاران

Khoramabad Rivers. Iranian Veterinary Journal. Vol. 7,
pp: 55-66.

44.

Rahdar, M.; Mesbah, M.; Vazirian, Z., 2012. Detection of
internal and external zoonosis parasites in Barbus sharpeyi in
Shadegan and sosangerd city during 2007. Jundishapur
Journal of Health Sciences. Vol. 4, No. 1, pp: 49-55.

45.

Seyed Mortezaei, S.R.; Pazooki, J.; Masoumian, M., 2007.
Nematodes from fresh water fishes of Khouzestan province.
Pajouhesh & Sazandegi. No. 77, pp: 2-10.

46.

Valero, A.; Paniagua, M.I.; Hierro, I.; Díaz, V.;
Valderrama, M.J. and Benítez, R., 2006. Anisakid
parasites of two forkbeards (Phycis blennoides and Phycis
phycis) from the Mediterranean coasts of Andalucía
(Southern Spain). Parasitol Int . Vol. 55, No. 1, pp :1-5.

47.

Williams, J.S.; Gibson, D.I. and Sadeghian, A., 1980.
Some helminth-parasites of Iranian freshwater fishes. Journal
of Natural History. No .14, pp: 685-699.

48.

Woo, P.T.K., 1995. Fish diseases and disorders, Volume 1
Protozoan and Metazoan infections. CAB international.
U.K. 930 p.

49.

Yamaguti, S., 1961. The Nematodes of Vertebrate. Part Ι, ΙΙ.
Systema Helminthum ΙΙΙ. Inrerscience publisher, New York,
London. pp:12-61.

50.

Yeomans, W.E.; Chubb, J.C. and Sweeting, R.A., 1997.
Khawia sinensis (Cestoda: Caryophyllidea); an indicator of
legislative failure to protect freshwater habitats in the British
Isles. Journal of Fish Biology. Vol. 51, No. 5, pp: 880-885.

160

