گزارش شیوع نماتود زئونوز  Anisakis sp.در ماهی کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی
امین خدادادی ،*1سهراب رسولی ،2کاظم عبدی ،3رستا عزیزی

4

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،گروه
بهداشت و بیماریهای آبزیان ،تهران ،ایران
دوره چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1392
صفحات 221-225

 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ارومیه ،دانشکده دامپزشکی و پیراپزشکی ،گروه انگل شناسي،
اروميه ،ایران
 -3سازمان دامپزشكي كشور ،تهران ،ایران
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده دامپزشکی ،گروه دامپزشکی،
تهران ،ایران
* نویسنده مسئولaminkhodadadi@ymail.com :

چکیده
در طول یک بررسی در تابستان سال  1391بر روی ماهیان کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی تعداد  50قطعه ماهی بصورت
تصادفی جهت اجرای فاز دوم یک مطالعه انتخاب گردیده بود که در بررسی سطح شکمی و احشایی این ماهیان شیوع نماتود آنیزاکیس ( )Anisakis sp.در
محوطه بطنی  2قطعه از ماهیها مشاهده گردید .با توجه به این مطلب که نماتود آنیزاکیس یکی از انگلهای مشترک بین آبزیان و انسان ميباشد و مصرف
ماهیهای آلوده به صورت نیم پز سبب ایجاد سندروم ائوزینوفیلیک گرانولوما در دستگاه گوارش انسان ميگردد و چون کپور ماهیان یکی از منابع عمده
اغذیه دریایی مصرفی در استانهای و شمال و شمال غرب کشور ميباشد ،احتمال شیوع این بیماری در بین مردم این استانها وجود دارد و لزوم این گزارش
احساس گردید.

واژههای کلیدی :انگل ،آنیزاکیس ،کپور ماهیان ،بیماری مشترک
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Abstract
The aim of this survey from summer of 2012 we muster about 50 number of common carp (Cyprinus carpio)
from Aras dam in west Azerbaijan province and them isolated a parasite that name is Anisakis sp. From two fish.
That parasite are isolated from the muscle of abdomen and abdomen cavity for first time in the common carp
(Cyprinus carpio) in iran. We know Anisakis parasite one of the most important disease human can be infected
from sea aquatic animal and from fish. If the human have ate the fish are not complicity cooking, the parasite can
translate to human body and live in G.I system and make a bad illness. The cyprindeh family is the one of cheeped
and widespread fish are growing in Iran and people are used in our foot. This survey showed the some common
carp (Cyprinus carpio) fish of Aras dam are infected with zoonotic Anisakis sp. parasite and for first time report of
common carp (Cyprinus carpio) fish in Aras dam of west Azerbaijan.
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مقدمه

آنیزاکی��ده تاکنون دو جنس آنیزاکیس و کنتراس��کوم از نظر

خانواده کپور ماهیان یک��ی از بزرگترین خانوادههای ماهیان

اهمیت انتقال به انس��ان شناس��ایی ش��د هاند ( .)1موارد

استخوانی در جهان بوده و شامل حداقل  1700گونه و بیش

انس��انی بیماری بیشتر ازکش��ورهای هلند ،ژاپن ،کانادا،

از  200جنس ميباش��د .جمعیتهای طبیعی کپور ماهیان به

فرانس��ه ،آلم��ان و بریتانیا گزارش ميش��ود .این نماتود

طور وسیع در بیش��تر رودخانههای آب شیرین ،دریاچهها و

ان��گل طبیع��ی وال ه��ا ،دلفین ه��ا ،فو که��ای دریایی،

آبگیرها در آس��یا ،اروپا ،آفریقا ،ژاپن ،جزایر هند شرقی و در

ش��یرهای دریایی ،شاه ماهی ،ماهی روغن ،ماهی ماکرل،

طولهای جغرافیایی بیش از چهل درجه در آمریکای شمالی

ماه��ی آزاد و ماهی مرک��ب ميباش��د .گزار شهایی در

پراکنده ش��ده اند .کپور ماهی��ان در مصب برخی رودخانهها

مورد آلودگی انس��ان به  3گونه از جن��س آنیزاکیس در

و آبهای لب ش��ور از جمله دریای بالتیک و خلیج Bothnia

ای��ران وج��ود دارد که گون��ه  Anisakis simplexجزو

یافت ميش��وند .انس��انها کپور ماهیان را از زیس��تگاههای

خطرن��اک تری��ن این گونهه��ا ميباش��د .الرو آنیزاکیس

طبیع��ی آنها خارج کرده و به طور مصنوعی تکثیر نموده اند.

ب��ا هجوم به دس��تگاه گوارش انس��ان س��ندرومی به نام

کپ��ور ماهیان به ط��ور ذاتی ماهیان مناطق اس��توایی و تحت

آئوزینوفیلی��ک گرانولوم��ا را ایج��اد ميکند که در اروپا

استوایی هستند ولی در سالهای اخیر به طور گستردهای در

به آن کرم ش��گ ماهیان ميگویند(.)1

مناطق سردس��یر پرورش داده شده اند .کپور ماهیان به دالیل
متعددی به زیس��تگاههای جدید از جمله س��د ارس معرفی

یافتههاي بالینی

ش��دهاند که ميتوان به علت منب��ع غذایی برای جمعیتهای

در طول یک بررسی در تابستان سال  1391بر روی ماهیان

مهاجر و گونه مقاوم آبزی پروری اش��اره نمود ( .)1براساس

کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان

گزارش��ات  FAOدر س��ال  2008تولی��د کپورماهیان در دنیا

غربی تعداد  50قطعه ماهی بصورت تصادفی جهت اجرای

متج��اوز از  20میلی��ون تن و ارزش اقتص��ادی آنها بیش 26

فاز دوم یک مطالعه انتخاب گردیده بود که در بررسی سطح

میلیارد دالر بوده اس��ت .تولید ماهیان کپور معمولی در سال

شکمی و احشایی این ماهیان شیوع نماتودهای سفید شیری

 2008ح��دود  2987433ت��ن و ارزش تجاری آن بیش 696

رنگ در سطح بطنی و عضالت مشاهده گردید (تصوير

میلیون دالر بوده اس��ت .کش��ور ای��ران از نظ��ر تولید کپور

1و )2که پس از نمونه برداری از انگلهای مذکور و با

معمولی در رتبه هفتم جهان قرار گرفته اس��ت ( .)2مش��کل

استفاده از کلیدهای شناسایی

عمدهای که سیستمهای پرورش ماهی با آن درگیر ميشوند،

و عبدی  1390اقدام به شناسایی گردید که نماتود آنیزاکیس

خطر معرفی بیم��اری از طریق ماهی و یا آب همراه حمل و

( )Anisakis sp.بود (1و .)3این نماتود جز نماتودهای

نقل آنها ميباش��د .در صورت انتقال بیماری از یک کش��ور

مشترک بین انسان و آبزیان ميباشد (تصوير .)3

Gardiner & Poynton 1999

به کش��ور دیگ��ر و یا بین مناط��ق با آب و ه��وای متفاوت
خطر ایج��اد بیماری غیر بومی (اگزوتی��ک) وجود دارد(.)1
نمات��ود آنیزاکی��س ( )Anisakis sp.یکی از انگلهای آبزیان
ميباشد که حائز اهمیت زئونتیک ميباشد .میزبان قطعی این
انگل پس��تانداران دریایی و یا پرندگان ميباشد و از خانواده
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کاربرد بالینی
تاریخچه تحقیقات انگل شناس��ی در ماهیان آب شیرین در
ایران که معرف تعداد زیادی انگل بود با تحقیقات جاللی و
مولنار از س��ال  1990آغاز گردید .پس از تحقیقات فراوانی
از جمل��ه تحقیقات جاللی ( ،)1992-1987مولنار و جاللی
( Gussev ،)1992و هم��کاران ( ،)1993جاللی و همکاران
( Shamsi ،)1995و  )1997( Jalaliو  ...که منجر به معرفی
تصوير  -1نماتود آنیزاکیس ( )Anisakis sp.جدا شده از
عضالت ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس

بیش از یکصد گونه از مونوژنهای ماهیان آب شیرین برای
کشور ش��د که بس��یاری از آنها برای علم جدید بودند .در
گامهای بعدی مولنار و پازوکی ( )1995و بسیاری دیگر از
محققی��ن از قبیل معصومیان ،مخیر ،عبدی ،پیغان ،س��تاری،
مغنینی و ...تعداد متنوعی از تک یاختگان ،نماتودها و سایر
پریاختگان انگل ماهیان آب شیرین ایران را معرفی و عرصه
وس��یع و متنوع انگلهای ماهیان آب ش��یرین کشور را در
مناطق متفاوت اکولوژیک مش��خص نمودند و غنای آنها را
آش��کارس��اختند(.)4
در ایران نیز گزارش��اتی مبنی بر ش��یوع این انگل در ماهیان
از قبی��ل گزارش س��تاری و همکاران در ماه��ی قره برون
( )Acipenser persicusس��واحل غرب��ی دری��ای خ��زر و

تصوير  -2نماتود آنیزاکیس( )Anisakis sp.جدا شده از محوطه

هـمچنین در دس��تگاه گوارش ماهـیان خــاویاری چالباش

بطنی ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس

( ،)Acipenser guldenstaedtشیـپ ()Acipenser ndiventeris
و فـیـل ماهی ( )Huso husoنیز گزارش گردیده اس��ت (.)1
در بررس��یهای دیگر مصباح و همکاران نماتود آنیزاکیس
را از ماهی��ان ش��یربت ( )Barbus grypusرودخان��ه کرخه،
معصومی��ان و هم��کاران از محوطه ش��کمی ماه��ی کلمه
( )Rutilus rutilus caspicusدر سواحل استانهای مازندران
و گلس��تان ،صیقلی و اسالمی گونههایی از جنس آنیزاکیس
در اردک ماهی ( )Esox Luciusدریای خزر (صیقلی،1352
اس�لامی  ) 1972 ،1368و اس�لامی و مخیر همچنین الرو

تصوير  -3نماتود آنیزاکیس ( )Anisakis sp.جدا شده از
ماهیان کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس
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ان��گل در محوط��ه بطن��ی س��وف ()Sander lucioperca
(اس�لامی ،مخیر  )1977و عطای��ی و همکاران آنیزاکیس را
از ماهیچ��ه س��وف حاجی طرخ��ان ( )Perca fluviatilisو
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صدری مهرآباد آنیزاکیس را از لوله گوارش کیلکای معمولی
( )Clupeonella cultriventrisدر اس��تان آذربایجان غربی
و اس�لامی و پازوک��ی و همکاران آنیزاکیس را از دس��تگاه
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(  )Epinephelus coioidesاز س��واحل خلی��ج ف��ارس و
کهنه ش��هری عضله ماهی سفید ( )Leuciscus cephalus
( )1978گزارش گردیده است( .)4با توجه به گزارشات
موجود در س��ازمان دامپزش��کی کل کش��ور و موسس��ه
تحقیقات ش��یالت ایران تاکنون این ان��گل از ماهی کپور
معمولی گزارش نگردیده بود (1و .)4س��د ارس با تولید
ب��االی چند تن ماهی در س��ال از خانواده کپ��ور ماهیان و
مخصوصا کپور معمولی ،قس��مت اعظم اغذیه دریایی مردم
مناطق شمال و ش��مالغرب ایران را تشکیل ميدهد بنابراین
ضروری ميباشد که از تمام ماهیان بومی و معرفی شده این
سد نمونه گیری و مطالعه گردد و همچنین مصرف کنندگان
ماه��ی در نوع طبخ و نحوه طبخ دقت الزم را مبذول نمایند
تا از ش��یوع بیماریهای انگلی در جوامع انسانی جلوگیری
ب��ه عم��ل آی��د.
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