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خالصه
ها کم ی، دانش ما در خصوص آنعمومبهداشتو تهدیدياقتصادخساراتدر ماهیان به لحاظ ایجاد کرمیبا وجود اهمیت آلودگی

گونه از  4قطعه ماهی متعلق به 100روي تعدادهاي کرمی انگل یفراوانجهت بررسی ، 1391حاضر در تابستان سال يمطالعه.است
ماهی فروشانو بازار هاي صیادي اسکلهاخذ شده از سنگسرریبون و اي،خلیج فارس شامل ماهی شیر، گوازیم دم رشته انیماه

بر اساس . آمیزي و شناسایی شدنددرصد ثابت، رنگ70هاي کرمی جدا شده در اتانول انگل. ته استفانجام گربندر عباس  شهرستان
ماهی يمعدهاز )درصد Dinosoma rubrum()3( دینوزوما روبرومترماتودشامل  شدهشناسایی کرمی هايانگل ،نتایج این مقاله

 نماتود،ايبطنی گوازیم دم رشته يشیر و محوطهماهی ياز معده و روده)درصد Anisakis sp.()4(آنیزاکیسنماتود ، ریبون
چنین همو)درصد Grillotia sp.( )5( گریلوشیاسستود و ماهی ریبونيرودهاز )درصد Spirocamallanus sp.()2(اسپیروکاماالنوس

 17هاي کرمی انگلآلودگی به فراوانی کل میزان این مطالعه در . بودشیر ماهی يمعده يدیوارهاز)درصدTrypanornka ()3(تریپانورنکا
در این . بود لوشیایگرن جنس شناسایی شده مربوط به جنس یترترین درصد آلودگی متعلق به سستودها و بیشبود که بیش درصد

مطالعهماهیان مورد عضالتدر هاي کرمیانگلبهآلودگی،آمدهدسته بنتایجاساسبر.بود کرمیآلودگیمطالعه ماهی سنگسر فاقد 
 ها به انسانآنانتقال اترخطو  ماهیان منابع آبی ایران هاي انگلیآلودگی شناساییبراي تري بیشمطالعات  ،گرددپیشنهاد می.نشددیده

.صورت گیرد

، ایرانهاي کرمیانگل،ماهیان خلیج فارس: يکلیدکلمات 

مقدمه
در آنانیماهبا توجه به اهمیت خلیج فارس و جایگاه .
زاي مین پروتئین حیوانی، مطالعه در مورد عوامل بیماريأت

اي حائز اهمیت ویژهلینگاجمله عوامل از ،این ماهیان
توانند باعث کاهش رشد میها این آلودگیچرا که  ،است

و عقیم شدن، تغییر رنگ و تغییر شکل بدن شده و بازار 

دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت استاد گروه 1
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت آموخته دانش*2
تهرانعلوم پزشکی دانشگاه  بهداشت،يدانشکده ی،شناسانگلاستاد گروه  3
تهرانکشور، دامپزشکی  ، سازمانهاي آبزیانبیماريمبارزه با بهداشت و دامپزشک گروه  4
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت استادیار گروه  5
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده، آبزیانهاي و بیماريبهداشت دانشیار گروه  6
دانشگاه تهران ،یدامپزشک يدانشکده ،یشناسنگلگروه ااستاد 7
هرمزگان، بندرعباسدامپزشکی  ي کلادارهدامپزشک 8
دانشگاه تهران ،یدامپزشک يدانشکدهشناسی،کارشناس ارشد انگل9

ماهیان خسارات پسندي ماهی را کاهش دهند و در برخی 
مصرف ماهی . )1380پیغان (و تلفات شدید ایجاد نمایند 

هاي گیري کانونشکل به صورت خام یا نیمه پخته باعث
هاي انگلی در برخی از مناطق دنیا به اپیدمی بیماري

ياین نوع سلیقه.خصوص جنوب شرقی آسیا شده است

E-mail: Poulin_shohreh@ut.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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آن شیوع به موازات در دنیا رو به افزایش گذاشته و غذایی 
ل از ماهی نیز زیاد شده است اتقانقابل هايبیماري

)Valero et al. 2006(  .
 مورددر یگزارش،رغم اهمیت ماهیان خلیج فارسعلی

شته نداوجودفارسخلیجماهیانازبسیاريآلودگی انگلی
اخیر هايدر سال.  هاي موجود کم استگزارشو یا میزان 

خلیج فارس در این زمینه  يدر ایران و کشورهاي حوزه
آن انواع مختلفی ي که در نتیجه ههایی صورت گرفتبررسی
در .شده استهاي مختلف ماهیان جدا ها از انداماز انگل
،حلواي سیاهشوریده، ماهی  هاي کرمیفراوانی انگلبررسی

گریلوشیاي سستودهاسنگسر و سرخوي خلیج فارس، 
)Grillotia sp.(، کاریوفیلوس )Caryophyllaeus sp. ( و

به صورت کیست در  ).Tetrarhynchus sp(تترارینکوس
و ماهیان مورد مطالعه میزبان  ههاي مختلف قرار داشتاندام

چنین نماتودهاي هم. نداهسستودهاي مذکور بودي واسطه
 Raphidascaris(رافیداسکاریس ،).Anisakis sp(آنیزاکیس

sp.( ،اندوکوکوالنوس )Indocucullanus sp. ( کنتراسکومو
)Contracaecum sp. ( استفانوستومو ترماتود
)Stephanostomum sp. (و چندین گونه ترماتود دیگر

الروهاي ). 1385پیغان و همکاران (ه استگزارش گردید
هاي مهم از برخی گونه)Trypanorhyncha(تریپانورینکا

 Hassan et(شده استتجاري ماهیان خلیج فارس گزارش 

al. 2002.(Haseli  اي که بر روي در مطالعه 2013در سال
انجام داد، چندین نه گونه ماهی غضروفی در دریاي عمان

پتروبوتریوم تریپانورنکا شامل  يمتعلق به راسته سستود
اوتوبوتریوم  ،)Pterobothrium lasteri(الستري 

یوتترارینکوس  ،)Otobothrium carcharidis(کارکاریدیس 
 ،)Eutetrarhynchus platycephali(پالتی سفالی 

 Parachristianella(پاراکریستینال ایندونزینسیس 

indonesiensis(، پاراکریستینال مونومگاکانتا 
)Parachristianella monomegacantha(،  پروکریستینال

 و گونه جدید) Prochristinella mooreae(موریه 
 Prochristinella garshasbi(پروکریستینال گرشاسبی 

n.sp.(را جداسازي کرد.

فارس  جیخل انیماه يزايماریمطالعه در مورد عوامل ب
 نیاز ا ترشیب ییاست و آشنا ياژهیو تیاهم يدارا

منجر به کاهش  ندهیدر آتواند یم یانگل يهایآلودگ
هدف . شود یبهداشت عموم يو ارتقا يخسارات اقتصاد

گونه  در چهاریکرم يهاانگل يمطالعه،حاضرقیتحقاز 
دم  میگواز،ریش یماه(فارس  جیخل یاستخوان انیاز ماه
 مطالعات نسبتاًکنون تاکه  بود)سنگسرو  بونیر ،يارشته

صورت گرفته  هاآنهاي انگلی دگیلوآ يکمی در زمینه
.است

مواد و روش کار
برداريروش نمونه

صورت تصادفی در تابستان سال ه برداري بنمونه
چهار گونه از  ماهی متعلق به قطعه 100، از تعداد1391

،ریش یماهشامل ) قطعه 25هر یک (ماهیان خلیج فارس
هاي اسکلهاز اخذ شده سنگسرو  بونیر ،يادم رشته میگواز

بندرعباس انجام  شهرستانماهی فروشانو بازار صیادي 
صادقی (ماهیان بر اساس کلید تشخیصی . )1جدول(شد

در و یا  صورت تازهها به نمونه. شناسایی شدند) 1380
دامپزشکی  يشناسی دانشکدهآزمایشگاه ماهیبه یخ  کنار

.منتقل شدند دانشگاه تهران

بیومتري ماهیان
مشخصات بیومتري از قبیل طول و وزن ماهیان با 

هاي خارجی گیري و اندامکمک خط کش و ترازو اندازه
منظور حضور و یا  به بین و یا لوپذره يوسیلهه ب

. هاي خارجی بررسی گردیدندضایعات ناشی از انگل

هاي انگلزیآمرنگ جداسازي، شمارش و
از ايبرش ذوزنقه ،بطنی يهمحوطيجهت مشاهده

بطنی  يمحوطهو  شد زده مقعد تا سرپوش آبششی يناحیه
هاي مشکوك با استفاده از با چشم غیرمسلح و نمونه

.شدند میکروسکوپ نوري بررسیاستریومیکروسکوپ و
باز شدند و  )شنا يمعده، روده و کیسه(هاي توخالی اندام
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 يبه وسیله، 100ها به الک بعد از بررسی مخاط و انتقال آن
. بررسی شدند استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوري

ها، گنادها و کبد، طحال، پانکراس، کلیه(توپري هااندام
براي تعیین .بررسی شدنداز طریق گسترش فشاري )قلب

قرار دادن  با روش هضم آنزیمیاز آلودگی عضالت 
ماهی در محلول  هضمی  ياي از بافت عضلهقطعه

 37يخانهگرمو ) درصد1(اسیدکلریدریک  -پپسین
ساعت استفاده شد و  24به مدت گراد سانتی يدرجه

با استفاده از استریومیکروسکوپ بررسیمحتویات هضمی 
دار حاوي هاي دربهاي جدا شده در شیشهانگل. ندشد

نام (يدرصد ثابت شدند و مشخصات نمونه 70اتانول
روي شیشه ثبت ) تعداد انگل ماهی، تاریخ، محل جداسازي،

الم گردید، يبعد اقدام به تهیه يدر مرحله. گردید
آمیزي شدند ترماتودها و سستودها با رنگ اسید کارمن رنگ

. سازي شدندو نماتودها نیز توسط الکتوفنل شفاف

هاي جدا شده و طراحی تصاویر شماتیک شناسایی انگل
هاآن

دستگاه ترسیم  مجهز بهمیکروسکوپ  استفاده از با
- ZIESSکامرا لوسیدا( West Germany ( تصاویر

ها با کمک شناسایی انگلو ترسیمها شماتیک انگل
,Gibbons 2010(هاي ماهیی انگلکلیدهاي تشخیص

Palm 2004, Yamaguti 1953, 1959, 1961 (انجام شد.

ارزیابی آماري
ارزیابی آماري  SPSS-16يبرنامهاستفاده ها باداده

از داري درصد آلودگی معنی يبراي محاسبه. شدند
 >05/0Pداريمعنیسطح .شداستفاده)t-test(تی آزمون

.در نظر گرفته شد

وزن و تعداد ماهیان مورد مطالعه يراسته، نام محلی، نام علمی، محدوده: 1جدول

نام علمینام محلی ماهییماه راسته
محدوده وزن

)گرم(
تعداد ماهی
مورد مطالعه

Scomberomorus commerson  7000-70025شیرماهی شکالنکفال 
Nemipterus japonicus300-10025ايگوازیم دم رشتهسوف ماهی شکالن
Trichiurus lepturus  1350-50025ریبونسوف ماهی شکالن
Pomadasys kaakan  2000-80025سنگسرسوف ماهی شکالن

100جمع 

نتایج
دینوزوما ترماتود شامل  شدهشناسایی هاي کرمی انگل
ماهی  ياز معده)درصد Dinosoma rubrum()3( روبروم

از )درصد Anisakis sp.()4(آنیزاکیسنماتود ریبون، 
بطنی گوازیم دم  يشیر و محوطهماهی يمعده و روده

 Spirocamallanus(اسپیروکاماالنوس نماتوداي، رشته

sp.()2 گریلوشیاسستود و ماهی ریبون ياز روده) درصد 
)Grillotia sp.( )5 تریپانورنکاچنین سستود و هم) درصد
)Trypanornka ()3شیر ماهی يمعده يدیوارهاز) درصد

درصد هاي آلوده، اندامهاي شناسایی شده، نام انگل. بود
ماهیان آلوده و میانگین شدت آلودگی در ماهیان آلوده در 

هاي انگلی جدا شده در اشکال و تصاویر گونه 2جدول 
 يکیسهحاضر آلودگیي در مطالعه.آورده شده است 7-1

و  قلب ،ها، گنادهاپانکراس، کلیهکبد، طحال، ، شنا
ترین میزان کم . کرمی مشاهده نشدهايعضالت، به انگل

.بود)درصد 0(آلودگی کرمی در ماهی سنگسر
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یکصد قطعه ماهی استخوانی خلیج فارس هاي شناسایی شده، درصد ماهیان آلوده و میانگین شدت آلودگی در انگل: 2 جدول

نام انگلنوع انگلنام ماهی
هاياندام

آلوده

تعداد 
ماهیان
آلوده

درصد 
ماهیان
آلوده

حداقل 
تعداد 
انگل

حداکثر 
تعداد 
انگل

میانگین شدت 
آلودگی در 

آلوده ماهیان

شیر

روده  آنیزاکیسنماتود
معده

28132

معده،دیواره   گریلوشیاسستود
محوطه بطنی

5201540/2

3124566/4دیواره معدهتریپانورنکاسستود
گوازیم 
ايدم رشته

285650/5محوطه بطنی  آنیزاکیسنماتود

ریبون
312143معده  دینوزوما روبرومترماتود
282350/2رودهاسپیروکاماالنوسنماتود

.….….….….….....….…سنگسر

  
Anisakis( آنیزاکیس Dujardin 1845(

که داراي دو  بر اساس شکل مري آنیزاکیسانگل  این    
و دیگري  ناحیه یکی قبل از شکمچه که عضالنی بوده

و  کور يچنین عدم وجود رودهشکمچه و هم يناحیه

Yamaguti( دشوجود سه لب در اطراف دهان شناسایی 

اي این انگل در ماهی شیر و گوازیم دم رشته  ).1961
.دیده شد

شکل ترسیمی انگل آنیزاکیس :1شکل 
)E:،مريI:،روده V:ي،مر يحبابچه R:مورکت، RG: رکتومیغدد(

  
Grillotia( گریلوشیا Guiart 1927(

اسکولکس داراي دو یا چهار این انگل براساس داشتن     
که هر تانتاکول مسلح به تعداد (کول ابوتریوم با چهار تانت
این  که(چنین چهار پیاز عضالنی هم، )زیادي قالب است

) هستندبیضوي، طویل و شبیه موز  يبسته به گونه پیازها

این انگل در ماهی شیر به   ).Palm 2004( شناسایی شد
ها در واقع صورت کیست وجود داشت که این کیست

باشند و ماهیان استخوانی به انگل می سحاوي پلروسرکو
. عنوان میزبان واسط سستود مذکور هستند
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 در گریلوشیاانگل  سپلروسرکوکیست حاوي  : 2شکل 
 ماهی شیر

گریلوشیا در انگل  سپلروسرکوشکل ترسیمی  : 3شکل 
ماهی شیر

)BO: بوتریوم، T :تانتاکول، BU: پیاز(

)Trypanorhyncha Diesing 1863( تریپانورنکا
کیست سستود  چندین ،ماهی شیر يمعده يدر دیواره    

اسکولکس داراي دو یا  يکه به دلیل مشاهده وجود داشت
ها، روي تانتاکولکول که اچهار بوتریوم با چهار تانت

تشخیص تریپانورنکا  داشتند،هاي تانتاکولی قرار قالب

داراي  ي یافت شدههاکیست  ).Palm 2004( داده شد
 يتانتانکول بودند و کیست سستود از راستهبوتریوم و 

نظر جنس غیر قابل  از اما تریپانورنکا تشخیص داده شدند
.تشخیص بودند

يمعده يدر دیوارهتریپانورنکا تصویر کیست  :5شکل 
شیرماهی 

  
Dinosoma rubrum( روبروم دینوزوما Manter 1934(

بادکش دهانی ساب ي بدن، با توجه به اندازهاین انگل     
-حلق به خوبی توسعه یافته، مري کوتاه، سکوم ،ترمینال

تر از استابولوم بزرگ فته،هاي گوارشی تا دم امتداد یا
هاي بیضه ،در انتهاي قدامی بدن واقعبادکش دهانی 

، تخمدان متوسط و رحم تا دم کشیده شده ،متقارن
این انگل در  ). Yamaguti 1959( تشخیص داده شد

.ماهی ریبون وجود داشتي معده

در ماهی ریبون دینوزوما روبرومشکل ترسیمی انگل  :6شکل 
)باشداساس میکرومتر میمقیاس بر (

)OS :یبادکش دهان(
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,Spirocamallanus Olsen( اسپیروکاماالنوس 1952(
، تک کپسول دهانی پیوستهي به دلیل مشاهدهاین انگل     

هاي برآمدگیهاي کپسول صاف و یا واجد دیواره ،قسمتی
 ،اي خلفی طویلغده اي قدامی ومري ماهیچهمارپیچی، 
بودن دم،  مخروطی ،خلفی بدن در جنس نر خمیدگی

 ،هااسپیکول ،جفت پاپیالي دمی 9تا  3 ،دمی يبالهواجد 
 ،بودن جنس نر، مخروطی بودن انتهاي خلفی بدننابرابر 

فرج در  بودن و واقع بودنکوچک  يزائدهواجد سه 
  ).Yamaguti 1961( تشخیص داده شد قسمت میانی بدن

.این انگل در ماهی ریبون وجود داشت

در ماهی ریبون کاماالنوس رویاسپشکل ترسیمی انگل  : 7شکل 
)باشدمقیاس بر اساس میکرومتر می(

)E: مري ،OC :کپسول دهانی(  

بحث
آلودگی به فراوانی کل میزان  ،بر اساس نتایج این مقاله    

بود که میزان آلودگی به  درصد 17هاي کرمی انگل
مشاهده  8، 6، 3ها و سستودها به ترتیب نماتودترماتودها، 

ترین درصد آلودگی متعلق به سستودها و که بیش شد،
 لوشیایگرن جنس شناسایی شده مربوط به جنس یتربیش
روسرکوئیدهاي برخی سستودهاي انگلی از قبیل پل  .بود

تریپانورنکا به دلیل ایجاد کراهت منظر ارزش تجاري 
دهند، از سوي دیگر با توجه به لیز ماهی را کاهش می

کردن عضالت ماهی توسط مواد مترشحه از نوزاد 
تریپانورنکا آلودگی با سستودهاي انگلی سبب کاهش 
درصد پروتئین عضالت و کاهش ارزش غذایی ماهیان 

نکته مهم در خصوص سستودها این است  . خواهد شد
بیماري برخی  شده جادیا ياقتصاد خسارات بر عالوه که

حائز  یعموم بهداشت لحاظ ازباشد و ها زئونوز میاز آن
.باشنداهمیت می

گانی و همکاران آلودگی به آنیزاکیس را به عنوان یک     
مطرح اهمیت و مشترك بین انسان و ماهی  آلودگی با

).Gani et al. 2001( کردند
در سال  الروهاي گریلوشیا توسط تیرگري و همکاران    

  .اله آبی خلیج فارس گزارش شدتن باز ماهی  1975
از محوطه  1385در سال چنین توسط پیغان و همکاران هم

گزارش % 5/2ماهی شوریده با درصد آلودگی  بطنی
حاضر نیز الروهاي این انگل از  يدر مطالعه . گردید
ر با درصد بطنی ماهی شی يمعده و محوطه يدیواره

بازنگري و توصیف مجدد  . جداسازي شد% 20آلودگی 
در  Campbellو  Beveridge هاي گریلوشیا توسطگونه

  .منجر به ارائه دو گروه متفاوت شده است 2007سال 
Erinaceus( گروه اریناسئوس: الف Group(  که اعضاي

هاي این گروه واجد چهار قالب در هر نیم مارپیچ از قالب
اصلی هستند و قالب چهار به طور مشخصی از قالب سه 
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جدا است و چندین ردیف قالب بینابینی به ازاي هر نیم 
کریستینالگروه : ب .مارپیچ اصلی وجود دارد

)Cristinella Group( که اعضاي این گروه داراي چهار
هاي اصلی هستند و ر هر نیم مارپیچ از قالبقالب د

قالب چهار به طور مشخصی از قالب سه جدا است اما 
مارپیچ فقط واجد یک ردیف قالب بینابینی به ازاي هر نیم 

هاي یافت خصوصیات گونه. باشندهاي اصلی، میاز قالب
.خوانی داشتهم اریناسئوسشده در این مطالعه با گروه 

گونه ماهی مختلف  26انجام شده در  يطی مطالعه
 يگونه سستود مختلف از خانواده 5دریاي قرمز در یمن 

تترارینکوس کالی يکه گونه شدهتریپانورنکا جدا 
 ياز محوطه) Callitetrarhynchus gracilis(گراسیلیس

.Al-Zubaidy et al(ه استبطنی ماهی شیر گزارش شد

 یسوف ماه يانجام شده بر رو يهمطالع در). 2011
 جیخل يانقره یو شورت ماه دهیشور یشکالن شامل ماه

 نیا ياز روده روکاماالنوسیاسپدیگونه جد 2لند،یتا
.Yooyen et al(شده استییجدا و شناسا انیماه 2011.(

تواندمیبومیماهیاندرآلودگیوجوداینکهبهتوجهبا
خسارتوشدهپرورشیمزارعبهآلودگیانتقالباعث

هايآلودگیشناساییکند،واردمزارعبهرازیادياقتصادي

ورودازجلوگیريبهزیاديکمکماهیان بومیانگلی
 ياطالع از چرخه.  کندمیپرورشیمزارعبهآلودگی

زندگی انگل، میزبان واسط و نهایی آن براي کنترل
 يهها گوناز انگلبعضی . هاي انگلی ضروري استآلودگی

به عبارت  . دهندمورد هجوم قرار میخاصی از ماهیان را
 . متفاوت استها دیگر حساسیت ماهیان نسبت به انگل

بهرامقاومهايگونهتوانمیشرایطیچنیندر،بنابراین
.  نمودمقاومنژادانتخاببهاقدامیاوواردنظرموردمحل

یاخوارماهیپرندگاني وسیلهبهانگلکهموارديدر
کهصورتیدرشود،میمنتقلدیگرشکارچیحیوانات

یاشکارباتوانمیباشدمجازحیواناتاینشکار
کردکمکآلودگیکاهشبهمحلازهاآندورکردن

). 1383همکارانوپیغان(
 هاي کرمیانگلبهاین مطالعه آلودگیطور کلی دره ب
نشد و شدتدیدهمطالعهموردعضالت ماهیان در

.  گرددماهیانحذفبهمنجرکهنبودحديآلودگی در
-براي تعیین آلودگیتري بیشگردد مطالعات پیشنهاد می

هاي ماهیان و شناسایی خطرات هاي انگلی در سایر گونه
در راستاي هاي مشترك از ماهی به انسان انتقال بیماري

.صورت گیردحفظ بهداشت عمومی 
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Abstract
Despite the importantance of fish helminthic infestation due to economic losses and public 

health threats, our knowledge is limited in its extent. The present study was conducted to 
identify helminth parasites and carried out on 100 specimens belonging to four species of the 
Persian Gulf fishes including Scomberomorus commerson, Nemipterus japonicus, Trichiurus 
lepturus and Pomadasys kaakan, which were sampled from Bandar Abbas port in summer 
2012. The worms were fixed in 70% ethanol, stained and identified. The species which have 
been identified were as follows: 1 digenetic Trematode (Dinosoma rubrum) with the 
frequency of  3% from  the stomach of T. lepturus, 2 species of nematoda (Anisakis sp. and 
Spirocamallanus sp.)., Anisakis sp. with the frequency of 4 % from the intestine and  stomach 
of  S. commerson and the body cavity of N. japonicus  and Spirocamallanus sp with the 
frequency of 2% from the intestine of T. lepturus, 1 species of cestoda (Grillotia sp.) with the 
frequency of 5% and several larval trypanorhynch cestodes with frequency of the 3 % from 
the stomach wall of  S. commerson. According to the results, the overall frequency of 
helminthic infestation was 17%, the highest frequency was due to cestoda and the most 
identified species was Grillotia sp. In this study, Pomadasys kaakan had no helminthic 
infestation. Based on the results, there was no helminthic infestation in the flesh of fish. More 
studies should be done to determinate the helminthic infestation and hazards of zoonotic 
diseases. 
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