
شماره 111، نشريه د امپزشكی، تابستان 1395

117
در

پژوهشوسازندگی

 

bb       

گزارش موردی سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس 
هیدروفیال به همراه آلودگی شدید به هگزامیتا و کرم 
)Pterophyllum scalare( کاپیالریا در فرشته ماهی

• رحیم پیغان
استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
• زهرا طوالبی دزفولی
دانشجوی دکتری دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
• نغمه موری بختیاری
استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
• مینا آهنگرزاده
دانشجوی دکتری دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
• محمد مهدی حق پرست
دانشجوی دکتری دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ دریافت: آذر ماه 93        تاریخ پذیرش: اردیبهشت 94 
Email: rpeyghan@yahoo.com                  

در 

پژوهش و سازندگی شماره 111 تابستان 1395

چکید ه 
  سپتی ســمی باکتریایی از جمله بیماری های مهم ماهی اســت که به صورت اولیه و یا به واسطه عوامل مساعد کننده به صورت 
ثانویــه بروز می کند. آلودگی به انگل هگزامیتا و کاپیالریا نیز ازبیماری هــای مهم انگلی ماهی خصوصًا در ماهیان آکواریومی به 
حســاب می آیند. هدف از این مطالعه، بررسی علت تلفات در فرشته ماهیهای یک مرکز تکثیر بود. در این مطالعه موردی، از یک 
مرکز تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی، تعداد 10 قطعه فرشــته ماهی بیمار )نر و ماده با میانگین وزن 1±5 گرم( به بیمارستان 
دامپزشــکی ارجاع داده شدند و به روش متداول و سپس بررسی های تکمیلی مطالعه گردیدند. به منظور بررسی ماهیان بیمار از 
روش های متداول تشخیصی و برای تشخیص باکتری های جدا شــده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی )PCR( استفاده شد. 
در کالبد گشایی مهم ترین یافته در مشاهده با چشم غیر مسلح، آسیت و پرخونی احشا بود. در کشت باکتریایی از کلیه ماهیان 
بیمار، آلودگی شــدید به باکتری آئروموناس هیدروفیال مشاهده گردید که گونه عامل باکتریایی با روش های بیوشیمایی بررسی 
و با روش PCR مورد تایید قرار گرفت. در بررســی روده این ماهیان،وجود تعداد زیــادی تک یاخته ی تاژک دار )هگزامیتا( و نیز 
آلودگی به کرم کاپیالریا در فضای لومن روده مشــاهده گردید.نتایج بررسی ماهیان بیمار نشان می دهد که علت مرگ و میر این 
ماهیان، ســپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیال بود که احتماالً آلودگی شدید روده به تک یاخته هگزامیتا و کرم 

کاپیالریانیز به عنوان عوامل مساعد کننده بیماری است.

کلمات کلیدی:  هگزامیتا، کاپیالریا، آئروموناس، فرشته ماهی، سپتی سمی.
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Bacterial septicemia is a bacterial fish disease that occurs as primary or secondary infection.Also the contamination 
to ciliate parasites such as Hexamita to worms such as capillaria is an important finding in aquarium fishes, which 
can weaken the fish and make them susceptible to bacterial septicemia. The purpose of this study was diagnosis and 
identification of causes of death in an angelfish stock. A total of 10 fish samples (male and female, mean weight of 
5±1 g) were transported live to the laboratory.  For disease diagnosis, the routine investigation methods were done and 
for identification of isolated bacteria we used biochemical and molecular tests. At necropsy findings observed with 
the naked eye, had ascites and visceral congestion.In bacterial cultures of infected fish kidney, Aeromonas hydrophila 
infection was detected and the bacterium was definitely identified by biochemical and PCR methods.In examination 
of intestine, severe infection to flagellate protozoa Hexamita sp. and Capillaria sp. infection in the intestinal lumen 
were also observed in all samples.According to this study, it was determined that bacterial septicemia by Aeromonas 
hydrophilawith heavy infestation with Capilaria and Hexamitacan be introduce as causes of the death of the angelfish.

Hexamita ,Capillaria , Aeromonas , Angelfish , Aquarium

مقدمه
فرشــته ماهی متعلق به خانواده ی سیکلیده به دلیل وجود نژادهای ترکیبی 
و نگهداری آسان، یکی از مشهورترین ماهیان زینتی آب شیرین در صنعت 
ماهیان آکواریومی اســت )6(.عوامــل بیماریزای ماهیــان زینتی به دلیل 
ســودهای تجاری، به سرعت در جهان منتشــر می گردند، بنابراین کنترل 
بیماری های عفونی متداول به منظور پیشــگیری بسیار حائز اهمیت است 

 .)4(
آئرومونــاس هیدروفیــال )Aeromonas hydrophila(، باکتری گرم منفی، 
متحرک و فرصت طلب اســت که می تواند منجر به سپتی سمی خون ریزی 
دهندة باکتریایی در ماهیان شــود )7(. آئروموناس های متحرک عمدتاً در 
آب های شــیرین یافت می شوند با اینحال با شرایط محیطی مختلف )دما، 
شــوری، کدورت آب( ســازگار هســتند )6( .هگزامیتا انگل روده و کیسه 
صفرای ماهیان آب شــیرین بــوده که اغلب آزاد ماهیــان را آلوده می کند 
و در کپــور ماهیان و ماهیــان زینتی نیز وجــود دارد. در ماهیان ضعیف، 
هگزامیتوز به عنوان عفونت ثانویه ی متداول اســت )8(. بیماري هگزامیتوز 
انتشــار جهاني داشته و کپور ماهیان، تاس ماهیان، مارماهیان، آزاد ماهیان 
و ماهیــان زینتي را تاکنون درگیر کرده اســت. هگزامیتا ســیکل زندگی 

مستقیمی دارد و در نقاط مختلف جغرافیایی و در دماهای مختلف آب قادر 
به زیست می باشد )9(.کاپیالریا نیز از جمله کرم هایی است که زئونوز بوده و 
بسیاری از پستانداران، پرندگان، ماهیان و جانوران بی مهره را آلوده می کند 
)11(. این انگل، متعلق به شاخه ی نماتودا، راسته ی تریشوریدا و خانواده ی 

تریشینلیده و جنس کاپیالریا می باشد )5(.
انگل های زیادی از ماهیان آکواریومی و پرورشــی کشــورمان گزارش شده 
اســت )1، 2(. در ایران نماتود کاپیالریا توسط عادل و همکاران )2013( در 
یک ماهی ســیکالید گزارش گردید )4(. در ماهیــان بومی، انگل کاپیالریا 
تاکنون فقط از ماهی شــیربت رودخانه کرخه خوزستان گزارش شده است 
)3( با اینحال گزارشــی از آلودگی به این انگل در ماهی آنجل در اســتان 
خوزستان وجود ندارد. انگل هگزامیتا در ایران قباًل توسط پیغان و همکاران 
)2010( در ماهی اسکار مبتال به بیماری "سوراخ در سر" گزارش شده است 
)10(. در مطالعه حاضر که ابتدا به منظور تشــخیص و درمان ماهیان بیمار 
انجام شد اما با توجه به نادر بودن عفونت همزمان به سه نوع عامل بیماریزا، 
تشخیص با روش های تشخیصی تکمیلی کامل تر گردید. به طور کلی هدف 
از این مطالعه، بررســی علت تلفات ماهیان آنجل بیمار و شناســایی عوامل 

بیماریزای دخیل در بروز تلفات آن بوده است.

گزارش موردی سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیال...
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مواد و روش کار
در پاییز ســال 1392، بــا مراجعه به یک مرکز تکثیــر ماهیان آکواریومی 
که تلفات نســبتاً شــدیدی در ماهیان آنجل آن اتفاق افتاده بود، تعداد 10 
عدد ماهی آنجل به بیمارســتان دامپزشکی دانشــگاه شهید چمران اهواز، 
بخــش آبزیان منتقل گردید. ســن ماهیان بیمار حــدود 4 ماه و میانگین 
وزن آن ها1±5 گرم بود. ماهیان مذکور دارای عالئمی شــامل بی حالی، عدم 
تعادل، بی اشــتهایی، خون ریزی و تغییر رنــگ اطراف باله مخرجی، کاهش 
جالی پوســت و کدر شدن رنگ بدن بودند )تصویر 1(. به منظور مطالعه ی 
دقیــق این ماهیان از 10 قطعه ماهی ارجاعی،5 قطعه ماهی به طور اتفاقی 
و پس از از بین رفتن عالئم حیاتي، کالبدگشــایي و برای بررســی انگلی و 
باکتری شناســی صورت گرفت. برای تایید تشــخیص گونه باکتری عامل 
بیماری از روش مولکولی )PCR( اســتفاده شــد و با مشــاهده باند با وزن 
مولکولي bp 599 جدایه مورد نظر به عنوان جنس آئروموناس و باند با وزن 

مولکولي bp 685 به عنوان گونه هیدروفیال در نظر گرفته شد )7(.

نتایج و بحث
در گسترش مرطوب تهیه شده از پوســت و آبشش انگلی مشاهده نگردید 
ولی در محتویات روده تعداد زیادی تک یاخته تاژکدار مشــاهده شــد که 
مشخصات انگل از نظر شکل، اندازه و تاژک ها در گسترش مرطوب و پس از 

رنگ آمیزی گیمسا، نوع تک یاخته هگزامیتا تشخیص داده شد )تصویر 2(. 
همچنین تعداد زیادی نماتود کاپیالریا در گسترش مرطوب تهیه شده از روده 
مشاهده شد که بالغ بوده و دارای تخم های بزرگ بودند. تخم آن ها بشکه ای 
شــکل و در دو انتهای خود دارای دریچه بودند )تصویر 3 و 4( .نتایج کشت 
باکتریایی پس از 24 ســاعت نگهداری در انکوباتور 25 درجه ســانتی گراد، 
وجــود تعداد زیادی )شــدت 4+( کلنی کوچک زردرنگ را نشــان داد. در 
رنگ آمیزی این باکتری ها گرم منفی بوده و نتایج تســت های بیوشیمایی با 
مشخصات باکتری آئروموناس هیدروفیال مطابقت داشت)جدول 1( و روش 

مولکولی نیز این یافته را اثبات نمود )تصویر 5 و 6(. 
مطالعات اندکی در کشــور بــر روی بیماری های ماهیــان زینتی صورت 
گرفته اســت. به منظور بهبود صنعت پرورش ماهیان زینتی در ایران و نیز 
جلوگیری از کاهش ذخایر این ماهیان، اطالعات بیشــتری در مورد عوامل 
باکتریایــی و انگل هایی که ماهیان را درگیر کرده و منجر به انتقال آلودگی 
می شــود، مورد نیاز است. سالیانه از کشــورهای جنوب شرقی آسیا تعداد 
بســیار زیادی از گونه های مختلف ماهیان زینتی از جمله آنجل وارد ایران 
می شــوند. واردات کنترل نشــده ی ماهیان زنده ی آلوده می تواند منجر به 
انتقال کاپیالریا و سایر انگل ها به ماهیان بومی با ارزش و خسارات اقتصادی 
شــدید گردد.بنابراین ارزیابی ســالمت ماهیان قبل از صادرات توسط این 

کشورها ضروری می باشد.

تصویر 1: ماهی آنجل مبتال به بیماری سپتی سمی باکتریایی و انگل های روده ای
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تشــکر و قدردانی:این تحقیق با اســتفاده از امکانات دانشکده دامپزشکی و 
دانشگاه شهید چمران اهواز )گرانت1393( انجام گردیده و در این رابطه از 

مسئولین محترم دانشگاه تشکر و قدردانی می گردد.
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تصویر 2: تک  یاخته ی هگزامیتا در گســترش خشک رنگ آمیزی شده به روش 
گیمسا )بزرگنمایی نهایی 1000 ×(.

تصویر 3: انگل کاپیالریا در گسترش مرطوب از روده )بزرگنمایی نهایی100 ×(.
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:تصویر 4
 انــگل کاپیالریــا حــاوی تخم در
گسترش مرطوب از روده
)بزرگنمایی نهایی400 ×(.

:تصویر5
محصــول  ژن PCR الکتروفــورز 
 اختصاصی جنــس آئروموناس بر روي
ژل آگارز %1/5
ستون1: نردبان ژنی
)M(100 bp
ستون 2: نمونه منفي
ستون3: جدایه
تایید شده جنس آئروموناس
                  )bp واجد باند599 ( مثبت.
.ستون 4: کنترل مثبت

:تصویر 6
محصول اختصاصی PCR الکتروفورز   ژن 
 گونه ی آئرومونــاس هیدروفیال بر روي ژل

آگارز %1/5
)M(100 bp ستون1: نردبان ژنی                  
                               ستون 2: کنترل منفي
                                ستون 3: نمونه منفي،
       ستون4: جدایه ی تأیید شده آئروموناس
) bp685( هیدروفیال                                 
                              ستون 5 : کنترل مثبت




