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The first outbreak of acantocephalosis in rainbow-trout fish farms of Iran.
By: K. Abdi: Senior- Expert of Iranian Veterinary Organization
Mobedi. I: Assistance Professor of Parasitology, Health Faculty, Tehran University.
Rostamzad. R: Expert of Veterinary Administration, West Azerbaijan Province.
During investigation on the reason of mortalities in a cold- water fish farm in Makoo, West Azerbaijan province, 
Pomphorhynchus laevis was isolated. The morbidity and mortality rate standed for 70 and 5% (4000) of 20-30 g fish 
respectively. This is considered as the first official report of mortality due to acantocephalosis in Iranian cold- water fish 
farms.
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۰ ۱۱پژوهش

۱۳۸۵ تابستان ،۷۱ شماره

روش كار مواد و
جهت را ۱۰۰ انگلها ــك با ال ــوي روده شستش از پس ــگاه آزمايش در
فرمالين داخل بسته و الم دو بين داخل غالف به خرطوم ورود از جلوگيري
ــرم س با بار دو يا يك ــدن كامل ش ثابت ــدند. پس از ش نگهداري درصد ۱۰
۱۰ تا ۵ مدت ۷۰ درجه به الكل سپس در و شستشو داده شدند فيزيولوژي
رنگ ۱۵ دقيقه تا مدت ۱۰ ــن به كارمي رنگ ــيله بوس گرفتند و قرار دقيقه
به درجه ۵۰ الكل اسيد را در ها نمونه ــپس س آميزي انگل ها صورت گرفت.
بعد به ترتيب برود. بين از تا رنگ اضافي مي داديم قرار ــا ۱۰ دقيقه ت ــدت م
باقي دقيقه ۱۰ كدام در هر و ميشدند درجه و ۱۰۰ ۹۶ ،۹۰ ،۷۰ الكل وارد
قرار گزيلل الكل- دقيقه در محلول ۱۰ مدت نمونهها را به سپس ميماندند.
ــاس منابع ــايي انگلها براس شناس مينموديم. مونته را آنها نهايت در داده و
بهداشت دانشكده شناسي انگل ــگاه آزمايش در و انگليسي و ــي روس معتبر

.(۴) گرفت صورت تهران دانشگاه

نتايج
ــري واگي ــزان مي ــق تحقي ــن در اي ــه گرفت ــام ــيهاي انج بررس در
درصد)گزارش قطعه (۵ و تعداد تلفات ۴۰۰۰ درصد ــفالوزيس ۷۰ آكانتوس
ــبت نس زياد قالبهاي با بلند بودن خرطوم دارا دليل ــه ب P. laevis ــد. گردي
در به طوريكه دارد ــديدتري ش بيماريزايي ــفال آكانتوس نههاي بقيه گو به
عضالني روده اليههاي تا كه خرطوم انگل گرديد ــخص مش ــي رودهها بررس
ــت. اس آمده بوجود خرطوم اطراف در ــري فيب ــول كپس يك و رفته ــش پي
بوده اشتهايي بي و شديد، بيحالي دچار الغري باليني مبتال از نظر ماهيان
۴۰ ppm از بيش ميزان به آب Co۲ بودند. باال بودن تدريجي تلفات واجد و
ــيت حساس علل ديگر از نيز مبتال ماهيان گازي در حباب عاليم ــاهده مش و
وجود پوشش به دليل بود. ــفال آكانتوس به انگل ماهيان اين ــتر بيش پذيري
زيادي ــه، مقادير مزرع به آب ورودي ــي كانال خاك ــير مس در زياد ــي گياه
ــاهده مش با مي گرديد كه ــاهده مش ــتخرها اس و كانال داخل در گاماروس
اكانت ــت به سيس آنها ــديد ش آلودگي ــكوپ زير ميكروس در ــا گاماروسه
سير پودر مصرف آب، وضعيت بيماري بهبود درمان جهت گرديد. ــاهده مش
هر در گرم يك ميزان به ــد نيكلوزامي و هر كيلوگرم گرم در ــه ميزان يك ب

گرديد. روز توصيه ۷ مدت جيره به كيلوگرم

بحث
خطرناكترين از يكي Pomphorhynchus laevis (Muller,۱۷۷۶) انگل
از ) كپورماهيان از ــيعي وس طيف روده در ــه ــد ك ميباش ماهيان انگلهاي
،(... و ــيم س باربوس، ماهي، ــفيد،الي س ماهي ــه، ُكلم ــس،ماش، س جمله
حوزه در خاوياري ارزش با ماهيان نيز و ماهيان آزاد ــي، ماهي،مارماه گربه
ميزان شيوع است. شده يافت ــيا اوراس شيرين نيز آبهاي و ــپين كاس آرال-
۶۴ ايتاليا ــان ماهي و باربوس (۷) ۲۶/۱ درصد ــه تركي ــان در الي ماهي آن
از ــيعي وس طيف نيز (۱۰) از ــد ايرلن در ــت. اس ــده ش (۱۲)گزارش درصد
آالي ماهي،قزل سوف،اردك كمان،قنات، رنگين آالي قزل جمله از ماهيان
انگل برخالف بقيه اين ــت. اس گزارش شده ــيم س و مارماهي كمان، رنگين
را روده ديواره قادر است كه ــد ميباش بلندي خرطوم داراي ــفالرها آكانتوس
محل نفوذ اطراف سلولهاي هيپرتروفي آبسه، تشكيل باعث و سوراخ كرده
ــيها همچنين بررس گردد. پريتونيت و ثانويه ــاي ه عفونت انگل، ــوم خرط
داراي منافذي خرطوم خود قالب در P. laevis انگل كه ــت اس آن از حاكي
كاهش ــين باعث تريپس ــبيه ش فعاليت با هاي آنزيم توليد با كه ــد ميباش
گوارش ــتگاه ــب و تجزيه بافتهاي دس تخري ــت نهاي در و كالژن ــه تجزي و

ميشود.
ماهيان طعمه از P.laevis انگل انتقال آكانتوسفالها امكان مشابه ساير

. (۱۱) دارد وجود شكارچي به
بيولوژيكي شاخصهاي بهعنوان ها ــفال آكانتوس بويژه انگلها از امروزه
هاي ــود. بررسي ميش ــتفاده اس ــتمحيطي زيس و آلودگيهاي آب كيفيت
در كادميوم و ميزان تجمع سرب داد كه ــان نش (۱۵) همكارانش و Siddal
ماهي عضالت از باالتر بار ۴۰۰ و ۲۷۰۰ ــب به ترتي تقريبًا P. laevis ــگل ان

ميباشد. آب آنها در ميزان از بار باالتر ۲۷۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ و كولي
و  مربع كيلومتر بالغ بر ۴۳۶۶۰ ــاحتي مس با غربي آذربايجان ــتان اس
ها، چشمه وجود و ــانتيگراد س درجه ۱۰/۴ ــاليانه حرارت س درجه ميانگين
ماهيان پرورش بالقوه مناطق از يكي مخزني ــدهاي س و پرآب رودخانههاي

مقدمه
سد كنار در و غربي آذربايجان استان ــمال در ش ماكو شهرستان
نيز و ارس سد به نزديكي بهدليل شهرستان اين است. شده واقع ارس
آلوده حساس و مناطق از يكي پرندگان مهاجرت مسير شدن در واقع
اكولوژيكي نظر از منطقه اين ميگردد. محسوب انگلي بيماريهاي به
و ايكتيوفون بنابراين ــوده، ب Ponto- Aralo- Caspian ــتم سيس جزو

.(۶ ، ۳) ميباشد سياه و خزر درياي شبيه آن پارازيتوفون
بودن دارا ــل دلي به و ــوده ب ماهيان غالب ــگل ان ــفالها آكانتوس
اين معروفند. ــز ني ــرخاردار س كرمهاي خرطوم به برروي قالب هايي
ــوء س ايجاد و روده ديواره برروي مكانيكي صدمات ــاد ايج با ــا انگله
اين گردند. ــات تلف ايجاد و نيز ــد رش كاهش باعث ميتوانند ــذب ج
اولين كپسول تخم داخل در آكانتور۱ مرحلة و بوده دو جنسي انگلها
آكانتوسفالها ميباشد. كلية ــفالها آكانتوس زندگي چرخه از مرحله
مهره بي ــط واس ميزبان يك به نياز خود زندگي چرخه تكميل جهت
در دارند. ميباشد، پوستان ــخت از بندپايان (گاماريده) و س عمدتًا كه
نوزاد آكانتور به يا اول مرحله نوزاد ــط واس ميزبان بطني حفره داخل
اكانت۳ ــت سيس يا ــر جوان خارس به نهايتًا و ۲ آكانتال دوم يا ــه مرحل

.(۱۶، ۱۴ ،۶ تكامل مي يابد(۳،
روده تاس از ــران تاكنون اي در Pomphorhynchus laevis ــگل ان
.(۸، ۷) است ــده ش گزارش ــفيد رود س اغلب ماهيان ــوف و س ماهي،
داراي بوده و اي ــتوانه اس گردن طويل و با خرطوم ــگل داراي ان ــن اي
۰/۸ -۰/۹ ابعاد داراي خرطوم مي باشد. وزيكول شبيه قسمت متورمي
مشتمل قالب زيادي تعداد به مجهز و بوده متر ميلي ۰/۲۶ -۰/۳۰ *
رديف بااليي ۷ عرضي، رديف عدد ۱۲-۱۳ طولي، رديف ۱۸ -۲۰ ــر ب
-۱/۵ * نر ۱۳-۱۶ انگل ــت. طول اس كوچك پاييني رديف ۵ و بزرگ
از كوپه انگل ميزبان واسط ــت. اس متر ميلي ۲۸ * ۳ ماده ۲۲- و ۱/۳
در ماهيان حوزه انگل اين است. گاماروس مانند آمفي پودها، پودها و

.(۱۳، ۹) دارد اوراسيا انتشار آبهاي شيرين و آرال- كاسپين

آكانتوسفالوزيس... وقوع اولين گزارش
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ماهيان ــد نظر تولي از بهطوريكه ــد، ميباش ــور كش در گرمابي ــردآبي و س
اين در شمال موجود پرورشي استخرهاي دارد. قرار پنجم در رتبه سردآبي
گرفتن قرار بهدليل و نيز يكطرف از ارس ــد س به به دليل نزديكي ــتان اس
انگلي و بيماريهاي ــواع ان ابتال به معرض در پرندگان ــرت مهاج ــير مس در
پرورش مزارع در انگلي شايع بيماريهاي از مهمترين ــند. ميباش ميكروبي
لرنه آزيس، ــتوميازيس، ديپلوس ــه ميتوان ب منطقه ــن اي ــان گرمابي ماهي
از ياختهاي تك ــاي انگله و ــفالوزيس بوتريوس منوژنيازيس، ليگلولوزيس،
سردآبي ماهيان پرورشي مزارع در كرد. ــاره اش ــيلودونال ش تريكودينا، قبيل
تريكودينا قبيل ديپلوستوميازيس و از بيماريهاي انگلي منطقه نيز اين در

دارد. شيوع
اين استان آكانتوسفال در گونههاي مختلف به ــي وحش ماهيان آلودگي
Neoechinurhynchus ــاي گونهه ــون تاكن بطوريكه دارد ــي فراوان ــيوع ش
گونه نيز و مهاباد سد ماهيان كپور و ماهيان اسبله ماهيان، ــياه س rutili از
ماهيان كپور و ــه كلم از Acantocephalorhynchynchoides choldkowski
مهاباد سد ماهيان سياه است. همچنين ابتالي شده گزارش مهاباد (۶) ــد س
رود زرينه رودخانه آمور و ماهي سياه ابتالي نئواكينورنيكوس (۱)، انگل به
ساري رودخانه زردپر ماهيان ابتالي نهايتًا و (۲) نئواكينورينكوس جنس به
گرديده است. گزارش N.rutiliغربي به انگل آذربايجان استان در شمال سو
صورت استفاده از در را استان ــي پرورش ماهيان بالقوه آلودگي خطر امر اين

ميسازد. نشان خاطر را ماهي پرورش امر در رودخانهها اين آب
امكان كمتر شان زندگي پيچيده سيكل دليل آكانتوسفالها به اينكه با
در كلي بهطور نبايد آنرا بروز اما دارند را ــي پرورش ماهيان شديد در ــيوع ش

متراكم پرورش زيرا با گسترش داشت دور ــي از نظر پرورش ماهيان جمعيت
اين به ماهيان انگل، امكان ابتال آلوده به اين از منابع آبي استفاده ماهيان و

است. نيز متصور بيماري
شيرين آب ماهيان انگلهاي بررسي كه داشت اذعان بايستي نهايت در
بدين توجه خاصي را ميطلبد. آبزيان ــكي دامپزش لحاظ از غربي آذربايجان
انگل هايي ــان هم با غربي آذربايجان ــه پرورش ماهي در منطق كه ــوم مفه
رعايت و ــت اس ــور ــمال كش ش در ماهي پرورش معضل كه ميگردد تهديد
آرايش و ــي طراح ــرورش، پ محل ــاب انتخ جريان ــگيري در پيش ــول اص
ــمال ش در كه ترتيبي همان به ــتي بهداش ــي و پرورش مديريت ــتخرها، اس
آذربايجان نيز در صنعت در جريان توسعه اين بايد ميگردد ــور رعايت كش
دو اين متفاوت اكولوژيكي اندك شرايط مورد اين ــتثناء در اس منظور گردد.
كه گردد ميزبانهاي جديد آلودگي به منجر است ممكن مي باشد كه منطقه

است. نيازمند جديدي استراتژي به آنها درمان و پيشگيري

پاورقيها
1-Acanthor
2-Acanthella
3-Cystacant

استفاده مورد منابع
به مهاباد ــد س ــياه ماهيان س آلودگي ــي بررس ۱۳۷۰؛ روفيگر، حميد، ــوان اخ -۱

اروميه. دانشگاه دانشكده دامپزشكي، ، ۲۰۶ نامة شماره پايان آكانتوسفالها،
ماهيان گوارش دستگاه پرياخته انگلهاي بررسي ۱۳۷۴؛ محمدرضا، پورضرغام، -۲

يافت شده P.laevis انگل و خلفي قدامي نماي : شماره يك عكس
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آزاد ــكي، دانشگاه ــكده دامپزش دانش ،۱۱۹ ــماره ش نامه رود، پايان زرينه رودخانة
اسالمياروميه.

از ايران، شيرين آب ماهيان انگلي بيماريهاي و انگلها ۱۳۷۷؛ ، بهيار ۳- جاللي،
پرورش. تكثير و انتشارات معاونت

ــگاهي ــخيص آزمايش تش و برداري نمونه ــاي روشه ،۱۳۷۶؛ ــم ــدي، كاظ عب -۴
كشور. دامپزشكي سازمان انتشارات از آبزيان، انگلهاي
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