بررسی انگل ایک در خانواده سیچالئیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر
آزاده نیازی ،●1رضا گودرزی
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(تاریخ دریافت  6331/3/3تاریخ پذیرش )6331/5/6

چکیده:
ایکتیوفتیریس مولتی فیلیس عامل بیماری ایک یا لکه سفید است که یکی از بیماریزاترین انگل های تک یاخته ای ماهیان به
شمار می آید.این انگل عامل ایجاد بیماری دانه سفید ماهیان آب شیرین یا ایکتیوفیتریوز می باشد .این بیماری با ظهور دانه
های سفید بر روی بدن ماهی به خصوص باله ها و آبشش مشخص می شود .در بررسی حاضر از پنج گروه ماهیان آکواریومی
شامل اسکار ،دیسکس ،فالور ،گلدفیش و آنجل خریداری شده از مراکز فروش ماهیان زینتی شهرستان الشتر استفاده شد پس
از مدت هفت روز تمامی گروه ها با انگل ایک آلوده شدن و سپس درصد آلودگی و میزان تلفات هر کدام از گروه ها در روز
پنجم و دهم آلودگی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که گونه دیسکس و فالور نسبت به انگل ایک بیشترین حساسیت
را داشتند ( ) p<0/05و گونه های اسکار و گلدفیش نسبت به انگل ایک بیشترین مقاومت را داشته اند ( .)p<0/05بررسی
حاضر نشان داده که همه گونه های مورد است فاده در این تحقیق نسبت به انگل ایک حساس بودند ولی میزان حساسیت و در
نهایت میزان مبتالیان و تلفات متفاوت بود .این بیمار ی به عنوان یکی از بیماریهای مهم به وجود آورنده ی خسارات اقتصادی
در موسسات پرورش ماهی شایع و انتشار جهانی دارد.
کلمات کلیدی :ایکتیو فیتریوس ،ماهیان آکواریومی  ،انگل ایک ،شهرستان الشتر

 -1دانش آموخته انگل شناسی دامپزشکی
-2استادیار پاتولوژی گروه دامپزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال پنجم/شماره/7بهاروتابستان1931

مقدمه:
اکیتیوفیتریوس مولتی فیلیس که با نام انگل ایک شناخته
می شود بیماریزاترین انگل تک یاخته ای ماهیان به شمار
()3
و
میآید)5(.

ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و کریپتوکاریون ایراتیاس
تک یاخته های مژه داری هستند که به ترتیب ماهیان آب
شیرین و ماهیان آب شور ،را آلوده می کنند .انگل

()11
سفید ماهیان آب شیرین یا ایکتیوفیتریوز می باشد این
بیماری با ظهور دانه های سفید بر روی بدن ماهی به
خصوص باله ها و آبشش مشخص می شود) )4از دیگر
نشانه های بالینی این بیماری افزایش در تولید مخاط
سطحی بیش فعالی ،تحریک و خارش ناشی از حرکات
انگل می باشد .گزارش درباره ی ضررهای سالیانه
اقتصادی ناشی از ایکتیوفیتریوس وجود ندارد ( )9در
ماهیان ایران توسط دکتر مخیر در سال  6391گزارش
شده است)6(.

این انگل یک مژه دار هولوتریش است و به وسیله این مژه
ها قدرت تحرک پیدا می کند از مشخصات انگل وجود
هسته نعلی شکل است که انگل به وسیله آن در گسترش
ها به آسانی قابل تشخیص می باشد .انگل بالغ بزرگ و به
رنگ قهوه ای است) 8(.
چرخه زندگی :انگل بالغ پس از تحرک ماهی وارد آب می
شود سپس دور خود یک دیوار ژالتینی ایحاد
میکند که به آن تومونت می گویند سپس تکثیر پیدا می
کند و بین  052تا  6222توصیت ایجاد می شود پس از
خروج از تومونت به تروفونت تبدیل می گردند و به بدن
ماهی حمله ور می شوند.

جهت درمان این بیماری می توان دمای آب را افزایش
داد ،از داروهای اکریفالوین ،ماالشیت گرین ،سولفات یا
هیدروکلرید استفاده کنیم و نمک به منظور درمان بیماری
لکه سفید به شکل حمام کوتاه مدت استفاده گردد.

سیکل انگل با باال رفتن دمای آب سرعت می گیرد .اندازه
انگل بالغ حدود  2/5-6میلی متر است و شکل انگل کروی
یا اندکی بیضی است این انگل عامل ایجاد بیماری دانه

(62و)60

مواد و روش کار
اسکار) (Oدیسکس ) ،(Dفالور) ،(Fگلدفیش )(Gو
آنجل )((Aفرشته ماهی) استفاده شد .از هر گروه  02عدد
ماهی مورد آزمایش قرار گرفت و در کل جهت انجام

این تحقیق در مزرعه پرورش ماهی احرار واقع در
شهرستان الشتر انجام شد .در این تحقیق آب شهری
استفاده گردید .از  5گروه ماهیان زینتی شامل ماهی
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ایکتیوفیتریوس آلوده شدند.این عمل زیر نظر متخصصین
دامپزشکی در آزمایشگاه وبراساس دسورالعمل انجام
کردید .بعد از گذشت چند روز از ایجاد آلودگی ،ضایعاتی
ازقبیل نکروز،اکسودای فیبرینی و دانه های سفید برروی
پوست برخی از ماهی ها مشاهده شد .جهت بررسی درصد
آلودگی و میزان تلفات در هر گروه ،نمونه ها در روز پنجم
و هم بعد از آلودگی بررسی گردیدند و حساسیت هر کدام
از گروهها نسبت به انگل ایک مورد بررسی قرار
گرفت )(13

تحقیق  622ماهی از فروشگاه ماهیان زینتی شهرستان
الشتر خریداری شد .در ابتدا ماهیان به آکواریومی با حجم
 6 m3با شرایط یکسان انتقال داده شدند .ماهی ها به
مدت  6هفته در این آکواریوم جهت یکسان سازی شرایط
نگه داری شدند .پس ماهی هادر  5گروه تیمار با دو تکرار
و یک گروه شاهد تقسیم بندی شدند .در هر گروه تیمار 5
ماهی و در گروه شاهد جمعاً  52ماهی (از هر گروه 5
ماهی) قرار داشت .بعد از تقسیم بندی ماهی ها و انتقال
آنها به آکواریوم های کوچک همه گروه های تیمار با انگل

نتایج:
نشان داد که هیچ گونه آلودگی ویا تلفات در این مرحله
وجود ندارد.

قبل از ایجاد آلودگی ،تعداد ماهیان آلوده و تلفات درهر
گروه بررسی شد .نتایج بررسی میزان آلودگی و تلفات قبل
از ایجاد آلودگی درجدول  6آمده است .نتایج بررسی
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جدول  : 6نتایج درصد ماهیان آلوده قبل از آلوده نمودن به انگل ایک.
ماهی اسکار) ، (Oدیسکس ) ،(Dفالور) ،(Fگلدفیش ) (Gو آنجل )((Aفرشته ماهی)

نتایج بررسی درصد آلودگی و میزان تلفات تمام  5گروه
مورد آزمایش در روز پنجم آلودگی به ترتیب در جدول 0
و نمودار  6و  0آمده است.

در روز پنجم آلودگی بیش ترین تعداد ماهیان آلوده
مربوط به ماهی دیسکس و بیش ترین تلفات هم مربوط
به همین ماهی بود .کم ترین تعداد ماهیان آلوده و کم
ترین تلفات در این روز مربوط به ماهی اسکار بود .در گروه
شاهد در این روز آلودگی و تلفات مشاهده نگردید.
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جدول ( :)0تعداد ماهیان آلوده و تعداد تلفات در روز  5آلودگی.
حروف بزرگ نشاندهنده نوع ماهی وحروف کوچک مربوط به گروهبندی تیمارها به روش چند دامنه ای دانکن است.
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نمودار( :)6درصد ماهیان آلوده در روز  5آلودگی.حروف بزرگ نشاندهنده نوع ماهی است.
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نمودار( :)0درصد تلفات ماهیان در روز  5آلودگی حروف بزرگ نشاندهنده نوع ماهی است.

ماهی اسکار بود و در گروه شاهد هیچ موارد آلودگی یا
تلفات مشاهده نگردید.

در روز دهم آلودگی بیش ترین تعداد ماهیان آلودگی و
بیش ترین تلفات مربوط به ماهی دیسکس بوده در این
روز کم ترین میزان آلودگی و کم ترین تلفات مربوط به
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نتایج بررسی درصد آلودگی و میزان تلفات تمام  5گروه مورد آزمایش در روز دهم آلودگی به ترتیب در جدول  3و نمودار  3و
 4آمده است.
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جدول  3تعداد ماهیان آلوده و تعداد تلفات در روز دهم آلودگی
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بحث:
باشد و با چشم غیر مسلح به صورت دانه های سفیدی در
داخل بافت پوششی قابل رویت است.

تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی به علت داشتن ظاهری
زیبا اندازه کوچک و نگهداری آسان در حجم کم چند دهه
اخیر از رونق چشمگیری برخوردار بوده است .امروزه
باتوجه به گسترش تمایل مردم به نگهداری ماهیان تزینی
توجه به بررسی بیماری ها و درمان ماهیان آکواریومی نیز
گسترش یافته است .با وجود کنترل بهداشتی و اقدامات
پیشگیری کننده از وقوع بیماری همواره در پرورش
ماهیان آکواریومی امکان بروز بیماری های مختلف وجود
دارد .در حدود  62هزار گونه انگل در سطح یا داخل بدن
ماهی زندگی می کند .در بروز بیماری های انگلی عوامل
مختلفی دخیل می باشد .به طور مثال در آلودگی های
انگلی ایک استرس ،کیفیت بد آب و سرد شدن ناگهانی
آب ،شرایط آلودگی به این انگل را بیشتر فراهم می کند.
( .)14.از جنبه اقتصادی انگل ها اغلب به عنوان یکی از
مهمترین موجودات آسیب رسان به ماهی محسوب می
شوند .بیماری های انگلی ماهیان در این بین اهمیت ویژه
که
چرا
دارند
ای
می تواند باعث کاهش رشد ،عقیم شدن ماهی ،تغییر رنگ
و شکل بدن شده و بازار پسندی ماهی را کاهش دهد.
ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس که با نام ایک بیان می شود
بیماری زاترین انگل تک یاخته ای ماهیان به شمار می
آید بیماری ایک از جمله خطرناکترین بیماری های انگلی
ماهیان بشمار می رود چرا که این انگل دارای ضربان
اختصاصی نمی باشد و به علت نداشتن میزبان واسط در
صورت بروز بیماری به سرعت گسترش می یابد و با توجه
به اینکه در مدت بسیار کوتاه در زیر پوست مستقر می
گردد بنابراین انجام ضدعفونی جهت پیشگیری و اقدامات
درمانی نیز در درمان ماهی زیاد موثر نمی باشد این انگل
را به آسانی با خراش دادن بافت پوششی ناحیه آلوده و
قرار دادن مواد برداشتی در یک قطره آب و تهی گسترش
مرطوب با درشت نمایی ضعیف می توان بررسی و
تشخیص داد نمونه بالغ آن با توجه به تک یاخته بودن
فوق العاده .بزرگ می باشد و قطر آن تقریباً  6میلیمتر می

خلفیان و همکاران در سال  6383آلودگی انگلی در اندام
های مختلف برخی ماهیان آکواریومی شهرستان اهواز را
بررسی کردند در این تحقیق آلودگی انگلی اندام های
مختلف ماهی گلدفیش ،اسکار ،گوپی و ماهی شیشه چنب
مورد بررسی قرار گرفتند .در این تحقیق جمعاً  602قطعه
ماهی (از هر ماهی  32قطعه) مورد بررسی قرار گرفت از
 32قطعه ماهی گلدفیش مورد مطالعه هر  32قطعه به
انواع انگل آلوده بودند که  82درصد ترماتود مونوژن و 11
درصد تک یاخته و  1درصد سخت پوستان بوده است .از
 32قطعه ماهی اسکار  09مورد  32درصد به انواع انگل
آلوده بودند که به ترتیب  03درصد ترماتود مونژن 63
درصد تک یاخته و  63درصد سخت پوستان بوده است
بیشترین میزان آلودگی در پوست و آبشش ها مشاهده
گردیده است تک یاختگان مشاهده شده در این نمونه ها
شامل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس ،تریکوفا ،گونه های
هگزامتیا و مگنوبولوس بودند با توجه به مشاهده شدن
موارد بیشتر آلودگی تک یاخته ای در ماهیان گلدفیش
نسبت به ماهیان اسکال ،می توان گفت حساسیت ماهیان
گلدفیش نسبت به اسکار بیشتر بوده و نتایج این تحقیق با
مطالعه محقق همخوانی دارد .
پیشنهاد می شود پس از ایجاد آلودگی آزمایشگاهی
ماهیان زینتی به انگل ایکتپوفیتریوس مولتی فیلیس و
ایجاد ضایعا ت و آزمایشات کلینکال پاتولوژی انجام گیرد و
سطوح سرمی سدیم ،پتاسیم ،منیزیم و اوره قبل و بعد از
ایجاد آلودگی اندازه گیری و مقایسه گردد.
پیشنهاد می شود که پس از ایجاد آلودگی آزمایشگاهی
ماهیان زینتی به انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و
ایجاد ضایعات پوست و آبشش بررسی های
هیستوپاتولوژیکی روی اندام های نامبرده انجام شود در
بررسیهای انجام شده میزان حساسیت  5گونه ماهی
دیسکس ،گلدفیش ،انجل ،فالور و اسکار نسبت به انگل
6
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مخصوصی در اسرع وقت به آزمایشگاه انگل شناسی
دانشکده دامپزشکی انتقال داده شد در آزمایشگاه پس از
بیهوشی ماهیان و انجام زیست سنجی های الزم از قبل
تعیین وزن طول و سایز مشخصات در فرم های مربوطه
ثبت گردید در ادامه از سطح پوست و آبشش ها الم
مرطوب تهیه و زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار
گرفت از کل  022نمونه ماهی ( 622نمونه مربوط به
ماهی اسکار و  622نمونه مربوط به ماهی گلدفیش) در
مجموع  43نمونه به انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس
آلوده بودند ماهی گلدفیش با میزان آلودگی  33درصد و
اسکار با آلودگی  61درصد ثبت گردید در این مطالعه
حساسیت ماهیان گلدفیش نسبت به انگل
ایکتیوفیتوریوس مولتی فیلیس بیشتر ازماهیان اسکار بود
نتایج این مطالعه با نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات
محقق هم خوانی داشت (.)0

ایک مورد بررسی قرار گرفت در این بررسی حساسیت
گونه های نام برده نسبت به انگل ایک به ترتیب از افزایش
به کاهش شامل دیسکس ،فالور ،آنجل ،گلدفیش و اسکار
بود .دیسکس حساس ترین گونه نسبت به انگل ایک و
اسکار مقاوم ترین گونه بود.
حسن محمدی در سال  ،6333میزان آلودگی انگل ایک
تیوفیتروس مولتی فیلیس رادر فروشگاههای ماهیان
زینتی شهرستان ساری در ماهیان گلدفیش و اسکار در
مدت یک سال مورد مطالعه قرار داد .نمونه برداری از
آکواریوم های مراکز فروش ماهیان زینتی با توجه به
جمعیت ماهیان گلدفیش و اسکار هر فروشگاه انجام شد و
به طور کلی 022نمونه جمع آوری شد .روش کار به این
صورت بود که ابتدا با مراجعه به مراکز فروش ماهیان
زینتی نمونه ها جمع آوری و به صورت زنده در ظرف

نتیجه گیری
پژوهش حاضر به منظور بررسیی متفیاوت و حساسییت 5

موسسات پرورش ماهی شایع و انتشار جهیانی دارد .نتیایج

گونییه از مییاهیهییای زینتییی از چهییار جیینس از خییانواده

نشان داد که همه گونه های مورد استفاده در این تحقییق

سیچالیدها و یک گونه از خانواده کپور ماهیان نسیبت بیه

نسبت به انگل ایک حساس بودند ولی میزان حساسییت و

انگل ایک انجام گرفیت .ایین بیمیاری بیه عنیوان یکیی از

در نهایت میزان مبتالیان و تلفات متفاوت بود.

بیماریهای مهم به وجود آورنده ی خسیارات اقتصیادی در
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