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چکیده
هاي گونهتوسط این بیماري. دریایی استماهیان ماهیان و آزاد در ماهی خصوصاً انگلی  هاي مهمبیماريیکی از  سکریپتوبیوزی

صفرا و طحال  يهاي داخلی از جمله کبد، کیسهبه اندام ي رودهتواند از طریق دیوارهمیاین انگل .شودایجاد میکریپتوبیاانگل مختلف
موردي، تعدادي ماهی زینتی تیالپیاي گورخري يدر این مطالعه.ي سیکلیده را مبتال کندو اغلب ماهیان آکواریومی خانواده ببردهجوم 
به روش ،ارجاع داده شده بودنددامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز  يبه بیمارستان دانشکده که به فرم عفونت نادر سیستمیکمبتال 

شدن اشتهایی، تیره و کدرحالی، عدم تعادل، بیبی چونهمداراي عالئمی ماهیان مذکور . گردیدندبررسی تکمیلی  هايو روشمتداول 
-و همنیز خود انگل در بافت پوششی مقاطع بررسی در .پریدگی آبشش و کبد بودرنگ ،ترین یافتهدر کالبدگشایی مهم. رنگ بدن بودند

هاي بر اساس عالئم بالینی، نشانه.مشاهده گردیدتلیوم نیز روي اپیدار در فضاي لومن روده وتاژكي یاختهتعداد زیادي تکچنین 
تشخیص داده  سیستمیک سکریپتوبیوزیيماهیان مورد مطالعه، بیماري هیستومورفولوژیک انگلهاي ویژه یافتهه ماکروسکوپیک و ب

.شد

گورخري، آکواریوم، اهواز بیماري کریپتوبیوزیس، تیالپیاي: کلمات کلیدي

مقدمه
ها دار است که یکی از تاژكاي تاژكیاختهتک کریپتوبیا   .

ي خلفی آن متصل ي قدامی و دیگري در ناحیهدر ناحیه
باشد که تمام شده است و داراي یک غشاي مواج می

Guo and Woo(یاخته را احاطه کرده است تک 2009 .(
این انگل  .استي کریپتوبیده به خانوادهمتعلق  کریپتوبیا

سطح بدن، آبشش، جریان خون و دستگاه گوارش بسیاري 
 Akmirza(کنداز ماهیان آزاد و دریایی را آلوده می

ي روده به دیوارهطریق از  تواندمیاین انگل).2007
صفرا و طحال  يداخلی از جمله کبد، کیسه هاياندام

ي سیکلیده ماهیان آکواریومی خانواده، و اغلب ببردهجوم 
کریپتوبیا ها از قبیلبرخی از گونه.را مبتال کند
ماهیان آزاد منجر به بیماري و مرگ و میر در  سالموسیتیکا

ي دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدهاستاد گروه علوم درمانگاهی، *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده اي،دکتراي حرفه يآموختهدانش2

Noga(گردندمی تواند آلودگی به این انگل می). 2010
-خونی و بیزدگی چشم، ادم عمومی، کمبیرونمنجر به 

هاي خونی کریپتوبیا ).Woo 1987, 2003(اشتهایی گردد
ولی انواع غیرخونی به طور  ،شونداز طریق زالو منتقل می

ها آنشوند و نیازي به ناقل ندارند، تکثیرمستقیم منتقل می
Adam(باشدبه صورت مستقیم دوتایی می et al. 2009.(

ماهی شناسایی شده است در کریپتوبیاگونه  52کنون تا
نامگذاري و تشخیص ها ي کوچک آنکه به دلیل اندازه

 52از این  .)Woo 2001(باشدمشکل می هاآن يگونه
گونه 7آبشش،گونه به عنوان انگل پوست و5گونه، 

که هستند گونه انگل خونی  40اي، انگل روده
غیرمستقیم زندگی يچرخهو  شوندتریپانوپالسما نامیده می

peyghan2014@gmail.commail: -E)مسئول ينویسنده(
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پوست، آبشش و هایی که درگونه.ي زالو دارندبا واسطه
شان مستقیم است گوارش هستند، سیکل زندگی دستگاه

)Francis Floyd and Yanong 2002 .(
کند، هایی که ماهیان سیکلید را آلوده مییکی از گونه

ي گرانولوما در لوله باشد که باعثمی کریپتوبیا یوبیالنس
یاخته این تک . زاستبه شدت بیماريشود ومی گوارش
در ماهی و گذاردتأثیر میدرونی مختلفی  هايبر اندام

تواند منجر به گرانولوماتوز مزمن گلدفیش میحوض یا 
.)Khan et al. 2001(ویژه در کلیه و طحال گردد به

کبد، (هااندامطریق خون و سایر عفونت سیستمیک از
گزارش ) چشموصفرا، کلیه، تخمدان، مغز يکیسه

چگونگی گسترش انگل از طریق روده به . گردیده است
درمان  ،حال حاضردر.باشدناشناخته می هااندامسایر 

دالیل آن ندارد و یکی ازوجود کریپتوبیاثري براي ؤم
. دارداي است که انگل درون سلول قرارمربوط به مرحله

کنندههاي فاگوسیتوزدر سلول این انگل معموالً
تواند رسد که میبه نظر میشود ودیده می) ماکروفاژ(

بین رود، زنده که توسط این سلول ایمنی ازبدون این
چون هیچ  ،بنابراین درمان این بیماري مشکل است ؛بماند

ي سلولی ماکروفاژها را داروئی قدرت نفوذ به دیواره
برخی کشورها به منظور کنترل این انگل ازدر.ردندا

کنند که فقط میزان مرگ داروهاي سولفانامیدي استفاده می
ولی  ،دهدمزارع پرورش ماهی را کاهش میدرمیرو
Francis Floyd(حذف انگل نداردثیري برأت and 

Yanong ترین راه کنترل اي مهممدیریت تغذیه).2002
.این بیماري است

و  استاین انگل یک پاتوژن جدي  کهبا توجه به این
آن منجر به مرگ تعداد زیادي از ماهیان  ناشی ازعفونت 

و خسارات اقتصادي زیادي را براي پرورش  شده
این گزارش  ،نمایددهندگان ماهیان آکواریومی ایجاد می

تواند کمکی به تشخیص صحیح موارد مشابه در ماهیان می
گیري از و در کنترل و پیش باشدآکواریومی و پرورشی 

این  ،از طرفی. وقوع مرگ و میرهاي مشابه جلوگیري کند

انگل براي اولین بار در ماهیان آکواریومی ایران و براي 
. شوداولین بار در ماهی مورد مطالعه در جهان گزارش می

و از این نظر نیز  استچنین فرم سیستمیک آن نیز نادر مه
.ارزشمند استموضوع 

تاریخچه
قطعه ماهی تیالپیاي  5، تعداد 1392در تابستان سال 
ي سیکلیده با میانگین وزن از خانوادهگورخري آکواریومی

متر از یک مرکز تکثیر ماهیان سانتی 5/5گرم و طول  5/6
ي دامپزشکی اهواز، بیمارستان دانشکدهآکواریومی به 

بر اساس اطالعات ارائه شده . بخش آبزیان ارجاع شد
تدریج ه ي ماهی، تعدادي از ماهیان بتوسط تکثیرکننده

جهت بررسی تعدادي از ماهیان بی حال . تلف شده بودند
. انتخاب و به طور زنده به آزمایشگاه منتقل گردیدند

حالی، عدم تعادل، هیان بیمار، بیدر بررسی بالینی ما
مشاهده ) 1تصویر(اشتهایی، تیره و کدرشدن رنگ بدن بی

ي ضایعات احتمالی و نیز منظور مشاهده به. گردید
برداري جهت بررسی هیستوپاتولوژیک، ماهیان مورد نمونه

نظر پس از کشتن به روش نخاعی کردن، مورد کالبد 
پریدگی به جز رنگکالبدگشایی، در.گشایی قرار گرفتند

که با چشم غیر مسلح دیگري اي ضایعهکبد و آبشش،
ي بطنی هاي داخلی و محوطهدر اندامقابل دیدن باشد 

.مشاهده نگردید

آکواریومی مبتال به  تیالپیاي گورخريماهی : 1تصویر 
کریپتوبیوزیس سیستمیک
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روش تشخیص
مرطوب تهیه گردید  هها گسترابتدا از پوست و آبشش

چنین هم. و با میکروسکوپ نوري بررسی گردید
 يگسترش مرطوب از نواحی مختلف روده جهت مشاهده

 يبا مشاهده.ها تهیه گردیدآلودگی احتمالی به انگل
به روش دار، هاي تاژكآلودگی شدید ماهی به انگل

خشک از ترشحات تهیه شده و پس از  همتداول گستر
سپس .آمیزي گردیدتانل، به روش گیمسا رنگتثبیت در م

، از اعضاي مختلف شامل آبشش، روده هاي بافتینمونه
شدن درجهت پایدارکبد و طحال برداشت گردید و

ها به از نمونهو سپس ندداده شدقرار %10يفرمالین بافر
-روش متداول مقطع تهیه شده و به روش هماتوکسیلین

چنین از آبشش و محتویات هم. آمیزي شدندائوزین رنگ
هاي خشک المتهیه گردید و و خشک روده الم مرطوب 
مورد مطالعه  میزي وآرنگ آمیزي گیمسابا استفاده از رنگ

.قرار گرفتند
تهیه شده از آبشش و محتویات روده، تعداد  هگستردر

این . مشاهده شد)کریپتوبیا(داري تاژكیاختهزیادي تک
به دو فرم متصل و در حال حرکت قابل مشاهده  تاژکداران

بودند که این حرکت خزنده توسط تاژك خلفی انگل 
تعداد انگل در واحد سطح بسیار زیاد . گیردصورت می

آمیزي شده در هر صفحه خشک رنگ هبوده و در گستر
انگل  20، به طور میانگین 100میکروسکوپ با عدسی 

بررسی بافت آبشش، در). 2تصویر (قابل مشاهده بود 
هاي آبششی قابل مشاهده خود انگل در بافت پوششی تیغه

ي روده، تعداد نمونه مقاطعبررسی در). 3تصویر (بود 
دار در فضاي لومن روده و نیز بر ي تاژكیاختهزیادي تک

). 4تصویر(تلیوم مشاهده گردیدروي اپی

در فرم در حال ) کریپتوبیا(دار ي تاژكیاختهتک: 2تصویر 
آمیزي شده به روش گیمسا خشک رنگ هحرکت در گستر

).×1000بزرگنمایی نهایی (

در ) کریپتوبیا(دار ي تاژكیاختهفرم متصل تک: 3تصویر 
، H&Eآمیزي رنگ(هاي آبششی بافت پوششی تیغه

).×1000بزرگنمایی نهایی

تلیوم اپی بر روي) کریپتوبیا(دار ي تاژكیاختهتک: 4تصویر 
، بزرگنمایی نهایی H&Eآمیزي رنگ(و در فضاي لومن روده 

1000×.(
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گیريبحث و نتیجه
با توجه به خصوصیات مورفولوژیک  ،در تحقیق حاضر

مشاهده شده، بیماري  مشخصات بیماري انگل و
و محل ورود  از نظر منشأ.یید گردیدأت کریپتوبیازیس
)کریبتوبیا(یاخته عامل بیماريتکتوان گفت آلودگی، می

 ،داشته ي گوارش ماهیان به تعداد کم وجوداحتماالً در لوله
ولی آسیب بافتی به حدي نبوده است که عالئم بالینی 

زا این انگل تحت شرایط استرساحتماالً . ظاهر گردد
ها از جمله کبد و هجوم به سایر بافت تکثیر یافته و با

سایر ماهیان، عالئم حاد به شکل آبشش و انتقال آن به 
 عوامللذا  . تلفات گسترده و ناگهانی رخ داده است

نیز  و تغذیه دیگري از جمله تراکم، کیفیت آب آکواریوم
که در شدت ظهور عالئم نقش دارند، در گسترش بیماري 

.)Zuo 2000(اندو ایجاد تلفات نقش داشته
انگل ماهیان آزاد و دریایی است که برخی از  کریپتوبیا    
تلفات در طی آلودگی به این زا هستند وها بیماريآن

Noga(دهد حاد بیماري رخ می يمرحلهانگل در  2010 .(
پپتیدي ژنی و پلیدر بررسی انجام شده روي پروفایل آنتی

ثابت شده است که انواع کریپتوبیا،هاي مختلف گونه
پپتیدي با زا از لحاظ باندهاي پلیغیر بیماريزا و بیماري

تواند راه تشخیصی این روش میهم تفاوت دارند و
هاي مختلف باشد بندي گونهمفیدي براي تقسیم

)McDermott and Palmeiro 2013.( سال اولین بار در
ي گوارش ماهی از لوله کریپتوبیا یوبیالنس ،1984

 Woo and Thomas(گزارش شد هي سیکلیدخانواده

ي هیستوپاتولوژي روي مطالعه 1985سال در). 1991
هاي مختلف ماهیان سیکلید که آلوده به کریپتوبیا بافت

یوبیالنس بودند، ثابت کرد که تغییرات ایجاد شده فقط 
از  هااندامبلکه سایر  ،باشدمحدود به دستگاه گوارش نمی

گردند که به میطحال نیز دچار تغییرات بافتی قبیل کبد و
کریپتوبیا  .دهددنبال این ضایعات وسیع، تلفات رخ می

تواند صدمات بافتی باشد که میمی ياتنها گونه یوبیالنس
ان خانواده هاي درونی ماهیبسیاري از انداممشخصی را در

Dykova(ایجاد نماید سیکلیده and Lom 1985 .(Adam

را در کبد، تخمدان و  کریپتوبیا، 2009و همکاران در سال 
 Barber and(گزارش نمودند تیالپیاي نیل ماهی يکلیه

Wright 2005.(داران، بسیاري از عالوه بر مهره کریپتوبیا
 1846بار در سال  اولین. نمایدمهرگان را نیز آلوده میبی

مثلی حلزون گزارش شدترشحات تولیددرکریپتوبیا 
)Hussen 2013(. که کریپتوبیا یوبیالنس اینبا توجه به

باشد ي سیکلیده میهاي خانوادهي رایج در ماهیگونهتنها 
جمله آفریقا وازکشورهاي دیگرفرم سیستمیک آن درو

توان گفت آمریکاي مرکزي گزارش گردیده است، می
در تحقیق . استي انگل یافت شده، یوبیالنس گونه

ضایعات  يمشاهدهحاضر، تشخیص این بیماري همراه با 
سیستمیک براي اولین بار در ماهیان آکوریومی ایران 

.گرددگزارش می

تشکر و قدردانی
در  ؛انجام گردیده) 1391يپژوهانه(دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز  ياین تحقیق با استفاده از امکانات دانشکده

همکاري  مقاطع يدامپزشکی که در تهیه يخصوصاً بخش پاتولوژي دانشکده ن محترم دانشگاهاز مسئوال خصوصاین 
.گرددقدردانی میتشکر و نمودند،
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Case report of systemic Cryptobiosis in zebra tilapia,
Tilapia buttikoferi
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Abstract
Cryptobiosis is an important parasitic disease in fish worldwide, especially in salmon and

sea fishes. The disease causes by Cryptobia spp. In most cases, the parasite can pass through
the intestine, and infect the internal organs, such as: liver, gall bladder and spleen, especially 
in Cichlid fishes. This rear report, presents the evidences about the occurrence of Cryptobiosis 
in an ornamental tilapia (Zebra tilapia). The fish that were referred to the teaching hospital, of 
Veterinary Medicine School at the Shahid Chamran University of Ahvaz with the signs of a 
rare systemic disease, i.e.: anorexia, lethargy, abnormal swimming and darkening of body 
color. The main autopsy findings were pale liver and anemic gills. Histological examination 
revealed parasite infestation in the gill epithelium. Also, the large number of these flagellate 
parasites was found in the intestinal lumen as well as on the epithelium. Based on clinical 
signs, macroscopic and particularly histomorphological findings, the disease was diagnosed as 
systemic cryptobiosis.
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