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مطالعه آلودگی انگلی پوست و آبشش کپورماهیان دندان دار زنده زا()Poecilliid
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مقدمه
خانواده پوسیلیده شامل ماهیان کوچک زندهزایی میشود که به عنوان
ماهی زینتی به طور گسترده در جهان نگهداری و پرورش می یابند.
مهمترین مشخصه آنها داشتن ساختار گونوپودیوم است که از تغییر
شکل باله مخرجی به وجود میآید ( Rahayuو همکاران.)2013،
متداولترین گونههای آن گوپی(،)Poecilia reticulata
مولی ( ،)Poecilia sphenopsپالتی(Xiphophorus
 )maculatusو ماهی دم شمشیری (Xiphophorus
 )helleriiاست .از مهمترین مشکالت نگهداری این ماهیان بروز
بیماریهای انگلی خارجی است که باعث از بین رفتن درخشندگی و
زیبایی ماهی میشوند و کاهش وزن ،الغری ،جراحات جلدی ،ایجاد
زمینه برای توسعه سایرعوامل بیماریزا و نهایتا تلفات را در پی دارند.
انگلهای پروتوزوا دارای اشکال و ابعاد متغیری هستند و عمدتا در
آبشش ،باله و پوست ماهیها یافت میشوند.از پروتوزواها انگلهای
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ایکتیوبودو نکاتور ،ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس ،تریکودینا ،آپیوزوما
و هگزامیتا از مهمترین عوامل بیماری زا در آبزیپروری محسوب
میشوند ( .)2003 ،Dubborowماهی دم شمشیری ،مولی و
گوپی گاهی به کرمهای پوستی و آبششی مبتال شده و در نتیجه
خیلی الغر می شوند (ابراهیمزاده موسوی و رحمتی .)1390،از
انگلهای پریاخته مونوژن ها با توجه به اختصاصی بودن میزبان
و سیرتکاملی مستقیم از شیوع باالیی برخوردارند .متاسرکر
ترماتودهایی از قبیل سنتروسستوس فورموزانوس(2005،Yildizو
 )2014 ،Mehrdanaو اسکوکتیل( )2010،Shoaibiنیز در این
ماهی ها گزارش شده است که به عنوان انگلهای زئونوز مطرح
بوده و در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تایلند ،ویتنام،
فیلیپین ،اندونزی،کره و چین به صورت اندمیک است .با این وجود
از طریق ماهی ها و حلزون های آلوده می تواند به سایر کشورها
گونه
مولی

گوپی

پالتی

انتقال یابد( .)2014،Mehrdanaاز این رو ،مطالعه و شناسایی فون
انگلی این ماهیان زینتی به لحاظ بهداشتی نیز از اهمیت خاصی
برخورداراست.
مواد و روش کار
 120نمونه شامل  40قطعه از هر یک از گونه های مولی
سیاه( ،)Poecilia sphenopsگوپی (Poecilia
 )reticulataو پالتی( )Xiphophorus maculatusبه
صورت تصادفی از مراکز نگهداری ماهیان زینتی در سمنان طی سال
 93اخذ و زنده به آزمایشگاه انتقال یافتند .ابتدا نمونهها از نظر وجود هر
گونه جراحت یا انگل خارجی ماکروسکوپی بررسی و سپس از پوست،
باله و آبشش آنها گسترش مرطوب تهیه و با میکروسکوپ نوری
مورد بررسی قرار گرفت .آبششها پس از جداسازی در داخل پتری
دیش حاوی سرم فیزیولوژی قرار گرفته و در زیر استریومیکروسکوپ
مونوژنهای آنها جدا و به کمک پیپت پاستور به الم انتقال ،روی آن
المل قرار گرفته و توسط آمونیوم پیکرات رنگ آمیزی گردید .میزان
شیوع و متوسط آلودگی محاسبه شد ( Bushو همکاران.)1977،
از نمونهها عکس تهیه شد و شناسایی آنها با استفاده از کلیدهای
تشخیصی صورت گرفت (جاللی 1377؛  Ergensو،Moravec
1989؛  Rubio-Godoyو همکاران)2010،
نتایج
در  51مورد ( )%42/5از  120نمونه بررسی شده آلودگی انگلی
مشاهده شد .بیشترین میزان آلودگی به ترتیب در مولی(،)%57/5
گوپی(  )%32/5و پالتی ( )%12/5بود .انگلهای جداسازی شده
از هر گونه در جدول  1آمده است .بیشترین میزان شیوع به
مونوژن( .Urocleidoides spشکل1و )2و کمترین به مژهدار
(.Apiosoma spشکل  )3اختصاص داشت.

انگل های جداسازی شده

تعداد ماهیان آلوده

فراوانی

متوسط شدت آلودگی

Trichodina sp.

8

12

1/50

Apiosoma sp.

2

9

4/50

Gyrodactylus bullatarudis

19

165

8/68

Ichthyophthyrius multifiliis

4

38

9/5

Gyrodactylus bullatarudis

7

114

16/28

Urocleidoides reticulata

11

109

9/90

Ichthyophthyrius multifiliis

6

43

7/16

Urocleidoides Sp

9

97

10/70

جدول . 1شیوع و شدت آلودگی هر انگل در ماهیان بررسی شده
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شکل  Urocleidoides sp. 1در مولی :A :اوپیستوهاپتور :B ،اندام تناسلی و لکه های چشمیX=400

7

شکل  Urocleidoides reticulatus. 2در گوپی :A :اوپیستوهاپتور :B ،اندام تناسلی و لکه های چشمیX=1000

شکل .Apiosoma sp. X=400 :3

شکلX=400 Gyrodactylus bullatarudis :4

بحث
مطالعات مختلفی در زمینه آلودگی انگلی ماهیان زینتی در
کشورهای مختلف از جمله چین ،آلمان ،افریقای جنوبی ،استرالیا،
کره ،سریالنکا ،مجارستان و برزیل صورت گرفته است .در ایران
نیز بررسیهای مختلفی بر روی گونههای متنوعی از ماهیان
زینتی صورت گرفته است (ابراهیمزاده موسوی و همکاران1389،؛
 Shoaibiو همکاران Mehdizadeh Mood ،2010،و
همکاران2010،؛  Shohrehو همکاران.)2014،
در بررسی حاضر پوست و آبشش  %42/5از ماهیان زینتی
زندهزای مورد آزمایش ،آلوده به انگلهای پروتوزوا و متازوا بودند.
بیشترین میزان شیوع به کرمهای پهن مونوژن اختصاص داشت.
ژیروداکتیلیدهها زندهزا و داکتیلوژیریدهها تخمگذار هستند و سیر
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تکاملی مستقیم دارند که تولیدمثل در آنها را تسهیل نموده و به
سرعت تکثیر می شوند .شرایط نامطلوب نگهداری ،از قبیل پایین
بودن کیفیت آب ،استرس ،سوء تغذیه و تراکم بیش از اندازه موجب
افزایش تکثیر و انتقال آنها از یک میزبان به میزبان دیگر میشود
( .)2006،Wooعالوه بر این مونوژنها آبشش را تحریک کرده و
موجب تولید موکوس و در نتیجه اختالل تنفسی میشوند (موسوی
و رحمتی.)1390،
در بررسی ماهیان زینتی وارداتی به استرالیا  %67نمونههای پالتی
آلوده به  Urocleidoides reticulatusبودند .در همین
تحقیق از ماهی گوپی انگلهای Tetrahymena corlissi
و Urocleidoides reticulatusبه ترتیب با فراوانی 65
و  %33جداسازی شدند ( Evansو  .)2001 ،lesterدر تحقیق
حاضر،کمترین میزان آلودگی ( )%12/5به پالتی اختصاص داشت
و  %22/5از پالتی ها آلوده به گونهای از Urocleidoides
 .spبودند %32/5 .از گوپیها آلودگی انگلی داشتند و انگلهای
Gyrodactylus ،Ichthyophthyrius multifiliis
 Urocleidoides reticulatus،bullatarudisاز این
گونه جداسازی گردید.
 Urocleidoides reticulatusاولین بار توسط  Mizelleو
 Priceاز آبشش گوپی در ساکرامنتو کالیفرنیا جداسازی و توصیف
شد .این مونوژن از زیر خانواده انسیروسفالینه است .آنها بیان داشتند
این گونه از گوپیها در زیستگاهشان جداسازی نشده و تنها در
نمونههای آکواریومی گوپی مشاهده شده است .در بررسی تصادفی
ماهیان اکواریومی در پراگ و چکسلواکی این انگل از گوپی و مولی
سیاه نیزگزارش شده است ( Ergensو .)1989 ،Moravec

وsp.
Ichthyophthyrius
multifiliis
انگل
 Tetrahymenaنیز در مطالعه دیگری در آفریقای جنوبی
توسط  Moutonو همکاران ( )2001از ماهی گوپی گزارش شد.
در بررسی آلودگی انگلی  13گونه زینتی در سریالنکا که
شامل گوپی ،مولی ،پالتی و دم شمشیری نیز بود ،انگل های
Ichthyophthyrius
multifiliis،D.vastator،
 Gyrodactylus katherineniو Trichodina
 nigerاز ماهی زینتی پالتیTetrahymena corlissi، ،
Tetrahymena pyriformis ، Gyrodactylus
 turnbulli، D.vastatorو  Ichthyobodo necatorاز
ماهی گوپیD.vastator، Tetrahymena pyriformis،،
 Ichthyobodo necatorو Gyrodactylus turnbulli
در ماهی مولی شناسایی وگزارش شد Thilakaratne( .و

همکاران )2003،بیان داشتند تتراهایمنا در گوپی شیوع بیشتری
داشت .در حالی که در تحقیق حاضر از جداسازی نشد.
مشگی و همکاران در بررسی آلودگی انگلی گوپی
انگل های D.vastator، Chilodonella sp.،
Ichthyobodo necator، Ichthyophthyrius
multifiliis،Microsporidia sp.،Myxosporidia
 .sp.،Trichodina spو  .Lernea spرا گزارش کردند .در
این بررسی بیشترین میزان آلودگی به انگل Myxosporidia
 .spاختصاص داشت (مشگی و همکاران.)1385 ،
در بررسی آلودگی انگلی که سلیمی ( )1391بر روی گوپی،
مولی،گلدفیش وکت فیش در مراکز نگهداری و پرورش ماهیان زینتی
سنندج انجام داد %49/77 ،نمونهها آلوده و  %50/23فاقد آلودگی
گزارش شد.کمترین میزان آلودگی در گوپی( )%8/8و بیشترین میزان
آلودگی در گلدفیش( )%43/81مشاهده شد .وی انگلهای تکیاخته
ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس و تریکودینا و انگلهای پریاخته
داکتیلوژیروس واستاتور و ژیروداکتیلوس گراسیلیس و دو گونه بند پا
شامل لرنه آ سیپرینهآ و آرگولوس فولیاسهآ را جداسازی نمود.
مونوژنهای مختلفی از ژیروداکتیلیده از ماهیان پوئسیلیده در
آمریکای مرکزی جمعآوری و شناسایی شده است .شناخته شده ترین
آنها  Gyrodactylus bullatarudisو Gyrodactylus
turnbullدر گوپی است ،اما گونههای دیگری از ژیروداکتیلوس
در پالتی ،مولی و گامبوزیا گزارش شده است ( Cableو همکاران،
.)2005
 Harrisو  )1999( Lylesاظهار داشتند Gyrodactylus
 bullatarudisبیشتر در قسمت قدامی بدن ماهیان آلوده و
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 Gyrodactylus turnbulliدر قسمت خلفی قابل مشاهده
است G. bulltarudis .از ماهی پالتی در کره نیز جداسازی
شده است (  kimو همکاران .)2002،در این تحقیق به ترتیب
از  %17/5و %47/5از ماهیان گوپی و مولی Gyrodactylus
 bullatarudisجدا شد .این اولین گزارش از این گونه
ژیروداکتیلوس در ایران است.
متاسرکر  Centrocestus formosanusدر پالتی در ترکیه
( )2005،Yildizو دانمارک ( Mehrdanaو همکاران)2014،
گزارش شده است Mehrdana .این ترماتود را در پالتی وارداتی
از سنگاپور گزارش کرد .در ایران Ascocotyle tenuicollisنیز

از آبشش پالتی جداسازی شده است ( Shoaibiوهمکاران.)2010،
در نمونه های بررسی شده هیچ انگل ترماتودی جداسازی نشد.
این انگلها در ماهیانی که در استخرهای خاکی پرورش می یابند
مشاهده می شوند ،زیرا میزبان واسط اول آنها حلزون ها هستند.
با توجه به امکان انتقال آلودگی از ماهیان زینتی به ماهیان وحشی و
پرورشی و با درنظر گرفتن این نکته که بخش اعظم ماهیان زینتی
وارداتی هستند و فون انگلی جدید همراه با این ماهیان می تواند
وارد و از جایی به جای دیگر انتقال یابد ،رعایت اصول قرنطینه و
بهداشتی ،نظارت و بررسیهای دورهای ضروری به نظر می رسد.
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Abstract
Parasitic infection of three species of Cyprinodonts was investigated during 2014. A total of 120 samples(40 of each species) including: Black Molly(Poecilia sphenops),Guppy( Poecilia reticulate) and
Platy(Xiphophorus maculatus) were examined. 42.5% of samples were infected. Isolated protozoan parasite consisted Ichthyophthyrius multifiliis, Trichodina sp., Apiosoma sp. And metazoan parasite included
Gyrodactylus bullatarudis, Urocleidoides reticulatus and Urocleidoides sp. Frequency of isolated parasites
in Molly, Guppy and Platy were 57.5, 32.5 and 12.5, respectively.
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