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پیشگفتار ناشر
کتاب و کتاب خوانی، یکی از معیارهای توسعه ی کشورها و جوامع گوناگون است. 
به این سبب، هر سال سازمان های جهانی، مانند یونسکو و… ، از آن به مثابه یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی استفاده می کنند و به بررسی میزان انتشار کتاب، نشریه و 

سایر منابع علمی و اطالعاتی سازمان های آموزشی و پژوهشی می پردازند.
تولید منابع علمی و اطالعاتی، چنان اهمیتی دارد که مهم ترین شاخص ارزشیابی 
کار اعضای هیأت های علمی سازمان های آموزشی و پژوهشی نیز به شمار می آید. 
اما در این زمینه، نیاز مؤسسات آموزشی علمی- کاربردی به متون آموزشی، بیش 
برای  این متون  از  باید  این مؤسسات،  از دیگر سازمان های فرهنگی است؛ زیرا 
تدریس به دانشجویانی استفاده کنند که عالوه بر آموزش های رسمی و کالسیک، به 

آموزش جنبه های کاربردی محتوا و روش ها نیز نیازمند ند.
مؤسسه ی   آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، با توجه به اهمیت 
به ویژه کتاب های آموزشی، این مهم را در رأس  انتشار منابع اطالعاتی  تولید و 
کارهای خود قرار داده است. شایان ذکر است که تألیف و چاپ بیش از 100 عنوان 
کتاب مربوط به دروس دوره های علمی- کاربردی در بخش کشاورزی، در دستور 
کار این مؤسسه قرار دارد و مسؤالن آن امیدوارند با همکاری مدرسان و اعضای 
محترم هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، در راه افزایش 

کیفیت این کتاب ها گامی اساسی بر دارند. 
دقت  و  توجه  نیازمند  و  سترگ  کاری  مجموعه ای،  چنین  انتشار  که  آن جا  از 
بسیار است، امیدواریم استادان، صاحب نظران و مدرسان این کتاب ها، ما را در 
راه ارتقای کیفیت علمی آن ها یاری دهند و از ارسال انتقادات و پیشنهاد های خود 
و  آموزش  مسؤالن  بی دریغ  هدایت های  و  حمایت ها  شک،  بدون  نورزند.  دریغ 
تحقیقات در سطح وزارت جهاد کشاورزی، اعضای محترم هیأت امنای مؤسسه ی 
آموزش عالی علمی- کاربردی و به ویژه مدیران عالی سازمان وآموزش کشاورزی، 
در شکل گیری و ادامه ی چاپ این کتاب ها نقش اساسی دارند و امیدواریم نظارت 

عالیه ی آنان، تضمین کننده ی کیفیت کار ما باشد.
        

مجتبیرجببیگی
                                             مدیر مسؤل انتشارات

                                 و 

                  رئیس موسسه ی آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی           



پیشگفتار مؤلف
ماهیان، یکی از اصلی ترین منابع پروتئینی در میان کشورهای جهان، به ویژه کشورهای 
پیشرفته به شمار مي روند، اما متاسفانه امروزه، به دلیل صید بی رویه، نابودی زیستگاه های 
ماهیان و آلودگی های مختلف زیست – محیطی، صنعت ماهیگیری در بسیاری از نقاط 
دنیا با رکود مواجه شده است. برای جبران این رکود، صنعت تکثیر مصنوعی ماهیان، با 
رها سازی آن ها در زیستگاه های طبیعی، به منظور بازسازی ذخایر و نیز پرورش آن ها، به 
صورت متراکم و نیمه  متراکم رو به گسترش است. عوامل عفونی و غیرعفونی متعددی در 
سیستم های تکثیر و پرورش، بخصوص در نوع متراکم تكثیر مصنوعي ماهیان، می تواند 
موجب کاهش تولید شود. از جمله این عوامل، انگل ها هستند که اندام های ماهیان را 
مورد حمله قرار می دهند، آسیب های مختلف شیمیایی و مکانیکی به آن ها وارد می سازند 

و سبب ضعیف شدن و در نهایت، مرگ ماهیان می شوند.
با توسعه ی آبزی پروری، انگل شناسی ماهیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. 
یکی از شرایط اصلی تولید مناسب آبزیان، حفظ بهداشت و جلوگیری از بروز بیماری ها 
در بین آن هاست که در این ارتباط، انگل ها نقش به سزایی دارند. شناسایی، طبقه بندی و 
مطالعه ی پراکنش انگل های آبزیان در محیط آبی، از جنبه های گوناگون حایز اهمیت است: 
انگل های  به  ماهیان  پذیرش  پتانسیل  و  ماهیان  اختصاصی  انگل های  شناسایی   .1
مختلف را بررسی می كند، که این امر در برنامه ریزی پیشگیری و مبارزه با بیماری های 

ماهیان اهمیت بسیار دارد. 
2. مطالعه ی چرخه ی حیات این انگل ها و نقش میزبان های واسط در محیط های آبی 

و مبارزه ی بیولوژیک با آن ها، یکی از موارد مهم بوم شناسی محیط های آبی است.



در چرخه ی حیات انگل، ماهیان می توانند به عنوان 1. میزبان ناقل، 2. میزبان واسط، 
3. میزبان تصادفی و 4. میزبان نهایی باشند. انگل ها تقریبا در تمامی قسمت های بدن ماهی 
یافت می شوند. خوشبختانه، با وجود تنوع و فراوانی انگل ها، فقط تعداد محدودی از آن ها 
موجب تلفات شدید در ماهیان می شوند، ولی در بیشتر موارد، در تولید ماهیان تاثیرگذارند و 
می توانند موجب 1. کاهش وزن، 2. الغری، 3. کاهش بازده تولید مثلی یا عقیمی، 4. کوری، 
5. رفتارهای غیر طبیعی، 6. نارسایی آبششی و تنفسی، 7. زخم های جلدی و سایر عالیمی 
شوند که هر یک ضررهای اقتصادی در پی دارند. به عالوه، ضایعات جلدی ناشی از انگل ها 
و کاهش مقاومت بدن ماهیان، می تواند عامل عفونت های ثانویه قارچی، باکتریایی و ویروسی 
باشد، یا اینكه انگل ها نقش ناقل باکتری ها، ویروس ها و عوامل بیماری زای دیگر را ایفا كنند. 
تمام این عوامل در آب های طبیعی تاثیر کمتری دارند، و ما معموال در این محیط ها، با تلفات 
سنگین بر اثر بیماری های انگلی کمتر مواجه مي شویم. در محیط های طبیعی، طی مرور زمان، 
یک حالت تعادل بین انگل ها و میزبان به وجود می آید، ولی در محیط های پرورشی به جهت 
تراکم زیاد ماهیان در واحد سطح و شرایط استرس زای محیطی، انگل ها می توانند مشکالت 
زیادی را برای تولید به وجود آورند. به هر حال، برای مبارزه با بیماري ها و ریشه کنی آن ها، 
نخست شناخت صحیح و جامع در ارتباط با بیماری الزم است، تا بتوان با دیدي وسیع تر و 
اطالعاتی بیشتر به مبارزه با آن پرداخت. برای شناسایی انگل ماهیان، دانشمندان و محققان 
زیست شناس و انگل شناس در سراسر جهان، سال هاي متمادي تحقیقات گسترده اي را در 

قالب کتا ب ها و مقاالت متعدد انجام داده، و نتایج مطالعات خود را منتشر  كرده اند. 
در کشور ما نیز فعالیت های تحقیقاتی درباره ی انگل های ماهیان، به مطالعات بایخوسکی1 
در سال 1949میالدی )1327( باز می گردد، که از رودخانه ی کرخه ، چهار گونه انگل مونوژن 
را گزارش كرد. تا کنون انگل های متعددی از مناطق مختلف کشور گزارش شده است، ولی 
طی ده سال گذشته، محققان ایراني با تحقیقاتي گسترده تر، توانسته اند شناسایي و طبقه بندی 
انگل ها را در سطح گونه انجام دهند و حتی موفق شد ه اند تعدادی میزبان و انگل های جدید 

را به جهان علم معرفی كنند و آن ها را در مجامع بین المللی به ثبت برسانند.
کتاب حاضر، حاصل تجارب پانزده  سال تحقیق و تدریس در زمینه ی انگل شناسی است 
كه به دانشجویان رشته هاي زیست دریا، شیالت و منابع طبیعی، تکثیر و پرورش آبزیان و 
دامپزشکی ارائه می گردد. همچنین، تحقیقات نویسندگان این کتاب که در قالب طرح های 

1. Bychowsky 



پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی مقاالت متعدد داخلی و خارجی منتشر شده اند، در متن 
كتاب جمع بندی ارائه شده است. این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

1. کلیات: سعي شده است تازه ترین تعاریف و اصطالحات انگل شناسی که در اکولوژی 
انگل ها به کار می رود، آورده شود. 

2. تکیاختهها: شاخه های مختلف مژه داران، تاژک داران، آپی کمپلکسا و میکروسپوره آ 
تعریف و تفسیر شده اند. همچنین، صفات تفریقی، ریخت شناسی و چرخه ی حیات هر گروه 

نیز برای آشنایی بیشتر خواننده، به تفکیک آورده شده است. 
آکانتوسفال ها،  نماتدها،  دیژنه آ،  مونوژنه آ،  میکسوزوآ،  شاخه های  نیز  پریاختهها:   .3
سخت پوستان و کرم های حلقوی، با ذکر صفات ظاهری، تفریقی و چرخه ی حیات هر کدام، 

جداگانه توضیح داده شده اند. 
در فصول مختلف این کتاب، سعی شده است عالوه بر توضیح و تشریح شاخه ها و 

جنس های مختلف انگلی، گونه های جدا شده از ماهیان ایران نیز به عنوان مثال معرفی گردند.
طبقه بندی انگل ها در این کتاب، بر اساس آخرین توافق های بین محققان در کنگره ی 
انگل شناسی سال 2002 میالدی در کشور کانادا صورت گرفته است. فهرستی از نام ماهیان و 
سایر آبزیان و نام انگل ها )که در متن به آن ها اشاره شده است(، برای سهولت دسترسی 

خوانندگان، در پایان کتاب، نمایه شده است.
جمله  از  دنیا،  استادان صاحب نظر  کتاب هاي  و  مقاالت  از  نیز  کتاب  این  تالیف  در 
دیكوا، شولمن، گوسیو، مولنار، موراوک و لوم و نیز استادان پرتالش علم انگل شناسی 
ایران دکترمخیر، دکتراسالمی و دکترجاللیجعفری که در واقع، آغازگر تحقیق در این 

مسیر بوده اند، استفاده شده است.
 بر خود الزم می دانیم از این استادان گرامی و همچنین، استادان محترمی که داوری متن 
را به عهده داشته، و در این خصوص راهنمایی های ارزشمند ارائه كرده اند، و نیز جناب آقای 
دکتر شریفپور برای ویرایش فنی و پیشنهادهای بسیار مفیدشان، سرکار خانم آل علی در 

زمینه ی ویرایش ادبی، سرکار خانم نصیری برای حروفچینی متن تشکر و قدر دانی كنیم.
امید است این مجموعه مورد استفاده دانشجویان، محققان و تمام عالقه مندان این علم 

قرار گیرد و راهنمایی کامل برای ایشان باشد. 
اصالحات  یا  و  انتقاد  نقطه نظر،  تقاضامندیم  گرامی  خوانندگان  کلیه  از  پایان،  در 

پازوکی،معصومیانپیشنهادی خود را برای ما ارسال دارند.       
1389        
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مقدمه 
تاريخچه ی انگل شناسی و ارتباط آن با ديگر علوم ديگر

مجموعه ی  جانوران انگلی، بسیار بیشتر از جانوران غیرانگلی است؛ حتی اگر ویروس ها 
و قارچ ها را از فهرست انگل ها خارج کنیم، باز تعداد انگل ها زیاد است. به طور کلی، زندگی 
انگلی، موفقیت آمیزتر از زندگی غیرانگلی است، و تقریبا تمام گروه های جانوری، اعم از 

تک یاخته ها، بندپایان، طناب داران و بسیاری از گروه های گیاهی را شامل می شود. 
بجز قارچ ها، ویروس ها و باکتری ها،  موجودات زنده می توانند میزبان صدها انگل 
باشند. به طور معمول، در مطالعه ی حیوانات اهلی یا وحشی، حداقل چند گونه ی انگل 
در سطح یا درون بدن آن ها مشاهده می شود. حتی حیواناتی که تحت شرایط آزمایشگاهی 
نگهداری می شوند نیز می توانند توسط انگل ها آلوده شوند؛ ضمن اینكه برخی از انگل ها، 

خود نیز می توانند میزبان انگلی دیگر شوند.
برای مطالعه ی جامع پیرامون انگل شناسی، بهتر است تاریخچه ی این علم و ارتباط آن 
با سایر علوم بررسی شود. علم انگل شناسی، مراحل مختلفی را در تاریخ گذرانده است، كه 
مهم ترین و بارزترین این مراحل، کشف انگل هاست، و سابقه ی آن به مشاهدات ایرانیان، 
مصریان و یونانیان باستان باز می گردد. این مشاهدات، بعدها توسط محققان عصر حاضر 
آن ها،  ناشناخته و طبقه بندی  انگل های  مطالعه ی  آن اضافه شد.  به  نیز  مطالبی  تکرار، و 
بسیار  شاخه های  از  انگل ها،  حیات  و چرخه ی  میزبان  بدن  داخل  رشد  مراحل  بررسی 

جالب انگل شناسی، یا بهتر بگوییم، زیست شناسی است.
در طی سال ها مردم به تدریج پی بردند که انگل ها می توانند به عنوان عوامل بسیار 
خطرناک و بیماری زا برای سایر موجودات زنده باشند. سپس با کشف ناقالن1، دریچه ای 

1.Vectors



15مقدمه

برای شناخت بیشتر انگل ها و مبارزه با گسترش آلودگی های آن ها گشوده شد. همچنین، با 
توسعه و اختراع میکروسکوپ و پیشرفت عدسی ها، امکان مطالعه ی مباحث سلول شناسی 

و ژنتیک انگل ها به وجود آمد.
در قرن بیستم، با به کارگیری علوم مختلف، مانند فیزیک و شیمی، دانش بشر در خصوص 
ارتباط انگل و میزبان افزایش یافت، و سرانجام با کشف میکروسکوپ الکترونی، همه ی 
اجزای انگل ها مطالعه و بررسی کردید. پیشرفت مطالعات موادژنتیکی1 و بیولوژیمولکولی، 

به شناسایی و طبقه بندی دقیق تر این گروه بزرگ جانوری کمک کرد.
امروزه، روش های بیوشیمیایی، مانند ایمنولوژی، سرولوژی و سایر علوم مرتبط، به طور 
گسترده در مطالعات انگل شناسی به کار می رود، و متابولیسم انگل ها به راحتی مطالعه می شود 

که این مطالعات، روش های جلوگیری از آلودگی و نیز روش هاي درمان را ارائه می كند.
همچنین، تولید واکسن ها و به کارگیری آن ها، از جمله راه های مبارزه با بسیاری از 
بیماری های انگلی است. ضمن این كه مبارزه ی بیولوژیک با آلودگی های انگلی، از علومی 
می شود.  افزوده  آن  اهمیت  بر  روز  به  روز  آبزیان،  انگل شناسی  در  بخصوص  که  است 
قرار  استفاده  را مورد  کنترلی  البته، در مورد حیوانات وحشی، کمتر می توان روش های 
انسان،  با شرایط محیطی و عدم دخالت  تطبیق  به علت  داد؛ چرا كه حیوانات وحشی 
بیشتر از خودشان محافظت می کنند، و مبارزه ی بیولوژیک با انگل ها، با مباحث مختلف 
اکولوژی آن ها بسیار مرتبط است. بنابراین، علم انگل شناسی، کلیه ی علوم گفته شده را 

برای مطالعه ی خود به کار  می برد.
امروزه، انگل شناسی جدید معموال ویروس شناسی، باکتری شناسی و قارچ شناسی را 
در برنمی گیرد؛ زیرا این علوم، اصول مربوط به خود را دارند؛ اگر چه در این خصوص 
استثنا نیز وجود دارد. حشره شناسی پزشکی نیز به صورت شاخه ی مجزا عنوان مي شود، 
ولی برای انگل شناسی باید از روابط میان بندپایان و انگل هایی آگاه بود که آن ها را در 

خود جای می دهند و پراکنده می کنند. 
انگل شناسی به عنوان یک علم مستقل، از اواخر قرن نوزدهم شروع به توسعه كرده 
است. زندگی برخی از موجودات در داخل یا روی سطح بدن موجودات دیگر، از زمان های 
دور شناخته شده بود، اما اولین کسی که این جانوران را به عنوان انگل مورد مطالعه قرار 

1. DNA 
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داد، دانشمندی به نام رودولفلئوکارت1 بود که در کتابی به عنوان تاریخعمومیطبیعی
انگلها، این موجودات را معرفی كرد. بدین ترتیب، لئوکارت آلمانی، اولین کسی بود که 
انگل شناسی را پایه گذاري و با تفسیر چرخه ی زندگی فاسیوالهپاتیکا2 )کرم کبد گوسفند( 
و همچنین تریشینالاسپیرالیس3 و برخی انگل های دیگر، ضرورت مطالعه ی زیست شناسی 
آن ها را روشن كرد. بدین ترتیب، انگل شناسی به عنوان یک شاخه ی مستقل با کاربردی 

وسیع در بهداشت انسان و دام، هویت واقعی خود را به دست آورد. 
كرده  توسعه  به  شروع  حاضر  قرن  سه  در  که  علم  این  شاخه های  از  دیگر  یکی 
كه  كرد ه اند،  تحقیق  زمینه  این  در  متعددی  دانشمندان  انگل هاست.  بومشناختی4  است، 
لنینگراد  دانشگاه  سابق  استاد  دوگیل5،  انگل شناسی،  از  بخش  این  پایه گذاران  از  یکی 

)سنت پترزبورگ فعلی( روسیه است.

انگل های حیوانات اهلی و وحشی
آلوده  گوناگون  انگل های  توسط  وسیعی  طور  به  اهلي،  و  از وحشي  اعم  حیوانات، 
اگر چه حیوانات وحشی توسط  کنند.  امر توجه  این  به  باید  انگل شناسان  می شوند، که 
بسیاری از گونه های انگلی آلوده می شوند، اما به ندرت به طور دسته جمعی کشته شده اند؛ 
میر  و  مرگ  و  آلودگی  امکان  طبیعت،  در  حیوانات  این  طبیعی  پراکنش  دلیل  به  زیرا 
دسته جمعی آن ها کمتر اتفاق می افتد. با اینکه تنوع انگل ها در محیط هاي طبیعی بیشتر از 
محیط هاي مصنوعی است، ولی امکان دارد اثر آن ها  در محیط هاي مصنوعی بیشتر باشد. 
با توجه به اینکه حیوانات پرورشی همواره در شرایط بهداشتی  بهتری نگهداری می شوند، 

ولی هر ساله تلفات سنگینی در این گونه محیط ها مشاهده و گزارش می شود. 
برای  آلودگی  منبع  عنوان  به  بودند،  شده  آلوده  قبال  که  حیواناتی  موارد،  برخی  در 
حیوانات دیگر به شمار می روند. به عنوان مثال، تریپانوزوم6 که یک تک یاخته ی تاژک دار 

است، در خون حیوانات زندگی می کند و توسط موجودات خون خوار منتقل می شود. 

1. Rudoolph Leucuart (1822-1898(  
2. Fasciola hepatica 
3. Trichinella spiralis 
4. Ecology 
5. Dogiel (1882-1955 ( 
6. Trypanasoma 
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راه جلوگیری از این آلودگی، از بین بردن منبع آن است.
یکی دیگر از موارد مهم انگل شناسی، شناختانگلهایمشترکانسانودام است. 
این انگل ها باعث بیماری هایی می شوند که از حیوان )دام(، قابل انتقال به انسان است. این 
قبیل بیماری ها را اصطالحا زئونوز1 مي گویند. در قرن حاضر، دانشمندان با کشف و کنترل 
بسیاری از انگل های مشترک انسان و دام، توانسته اند از سویی بر این قبیل بیماری ها غلبه، 
و از سوی دیگر گونه های انگلی جدید دیگری را کشف كنند که قبال اهمیت آن ها برای 
انسان روشن نبوده است، ولی قابلیت ایجاد بیماری های مشترک انسان و دام را دارند. البته، 

با پیشرفت دانش وکنترل عوامل، میزان بروز این قبیل بیماری ها کمتر شده است.
اکنون یکی از وظایف انگل شناسان، تشخیص و شناخت این آلودگی ها و پیشنهاد راه های 

کنترل آن هاست. مراحلی که حائز اهمیت است عبارتند از:
1. تشخیص و طبقه بندی دقیق و بیان خصوصیات زیستی انگل های موجود، هنوز هزاران 
انگل حیوانات وحشی ناشناخته باقی مانده اند كه تالش متخصصان در سال های آتی باید 

روي تشخیص آن ها متمركز شود. 
کنترل  و  جلوگیری  روش های  انگل ها:  رشد  مراحل  و  حیات  چرخه ی  مطالعه ی   .2
آلودگی ها، حایز اهمیت است، که در فصل مربوطه، توضیحات کامل تری ارائه خواهد شد.

انگل شناسي، زمینه های مختلفی وجود  قاطعانه می توان گفت که در محدوده ی علم 
دارد که می تواند مورد توجه تمام زیست شناسان قرار گیرد. حوزه ی این علم، چنان وسیع، 
و دارای رشته ها و تقسیمات مختلف است که هر کسی که به تحقیقات زیست شناسی 
عالقه مند است، می تواند در این علم موضوعی را بیابد. این خط مشی، رضایت محققان 
را جلب می کند؛ زیرا همه می دانند هر پیشرفتی، هر چند ناچیز، به شناخت ما از زندگی و 
غلبه بر بیماری کمک می کند. ضمن اینكه هر کشف عمده، حاصل کوشش هایی است که 

دانشمندان و محققین به طور مستقل در نقاط مختلف دنیا انجام داده اند.
به هر حال، علم انگل شناسی شامل مسائل ساده ی بهداشتی در زندگی روزمره ی انسان 
و حیوانات، تا پیچیده ترین شکل زندگی و چرخه ی حیات است، و هر کس با عالقه ای 

که به هر بخش از این دانش دارد، به مطالعه ی آن می پردازد.

1.Zoonoses = Zoo (Animal( + noses (Diseases( 
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اهداف رفتاری 
فراگیر در پایان این فصل باید بتواند:

1. مفهوم علم انگل شناسی و ارتباط آن با سایر علوم زیستی را بداند. 
2. هم زیستی و انواع آن را در بین موجودات تعریف کند.

میزبان و روش های مختلف  بدن  در  زندگی  نظر محل  از  را  انگل ها  انواع   .3
آسیب رسانی آن ها توضیح دهد. 

4. انواع میزبان ها و ارتباط پراکنش انگل با پراکنش میزبان ها را تشریح کند.
5. تعریف انگل ها با میزبان های اختصاصی را بداند.

6. اکولوژی انگل ها و مفاهیم موجود در این مبحث را توضیح دهد.
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1-1. هم زيستی
اگر چه برخی از نویسندگان در اروپا، لغت همزیستی1 را وقتی به کار می برند که دو 
موجود زنده با هم زندگی کنند و هر دو از این زندگی مشترک سود ببرند، ولی دانشمندان 
امریکایی این عبارت را در مفهوم وسیع تری استفاده می كنند، به این معنا که وقتی دو موجود 
زنده در کنار هم زندگی می کنند، معموال در کنار و یا روی هم قرار می گیرند، که به آن ها 
همزیست2 می گویند. این موجودات بر خالف موجوداتی هستند که به تنهایی زندگی می کنند 

و  آزادزی3 هستند. بنا بر این تعریف، موجودات زنده به دو گروه تقسیم بندی می شوند:
1. گروهآزادزی که برای ادامه ی زندگی به موجود زنده دیگری نیاز ندارند.

2. گروههمزیست كه برای ادامه ی بقا باید با موجود زنده دیگری زندگی کنند. البته، 
در این تعریف، نوع اثر آ ن ها بر یکدیگر)سود یا ضرر( مطرح نیست.

پس از قبول این تعریف، موجودات هم زیست بر اساس نوع اثر متقابل، تقسیم بندی 
می شوند. البته، باید توجه داشت که در مباحث زیست شناسی، هیچ وقت نمی توان ارتباط 
دقیق و مشخصی را در نظر گرفت، و در برخی موارد، تعاریف، به صورت آمیزه ای از 
هم و یا به طور مشترک استفاده می شوند. در ضمن، باید دقت داشت كه همه ی روابط 
موجود، کامال در قالب یکی از این طبقه بندی ها نمی گنجد؛ زیرا انگل ها در بسیاری از 
موارد، وجوه مشترک دارند. به عبارت دیگر، گاهی اوقات نمی توان نوع ارتباط را کامال 
و  ندارند،  نظر  اتفاق  تقسیم بندی  یک  بر  تمام صاحب نظران  رو،  این  از  کرد.  مشخص 

بعضی، تقسیمات جزئی تر را مورد توجه قرار می دهند.

1-1-1. همسفر )دو موجود در حال انتقال(4
وقتي دو هم زیست فقط با هم در حال حرکت و جابه جایی هستند، فورزیس5 تشکیل 
می شود. در این حالت، هیچ ارتباط فیزیولوژی بین دو موجود برقرار نمی شود. معموال 
موجود در حال انتقال، کوچک تر است و به صورت مکانیکی توسط همراه موجود بزرگ تر 

1. Symbiosis 
2. Symbiont                                       
3. Free living organism                 
4. Phore = bearing ( حمل کردن(
5. Phoresis
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جابه جا می شود. به عنوان مثال، برخی از تک یاخته ها روی پای بعضی از حشرات قرار 
می گیرند و جابه جا می شوند. در این خصوص، می توان به حمل باکتری ها توسط پاهای 

مگس، یا اسپور قارچ ها روی پاهای سوسک ها نیز اشاره کرد.

1-1-2. هم يار1
در این نوع ارتباط، هر دو موجود هم زیست سود می برند. در برخی موارد، ارتباط بین 
دو موجود تا حدی است که نمی توانند به تنهایی زندگی کنند، و نوع ارتباط، اجباری است. 
بهترین مثال در این زمینه، موریانه و تک یاخته های داخل روده ی آن است. موریانه، فیبرهای 
سلولزی را نمی تواند هضم کند، ولی تک یاخته های تاژک دار این کار را انجام می دهند. در این 

هم زیستی، هر دو موجود سود می برند. 
نوعی از این ارتباط که غیر اجباری است، همزیستی پاککننده2 نامیده می شود. در این 
همزیستي، موجودی به عنوان تمیز کننده، بافت های آسیب دیده، قارچ ها و سایر ارگانیسم ها 
را از همیار خود جدا می كند. در برخی موارد نیز تمیزکنندگان، ایستگاه هایی را درست 

می کنند و برخی از ماهی ها در این ایستگاهها3 قرار می گیرند و تمیز می شوند.
مثال دیگر، ماهی مخرجلولهای4 و صدف ها است. در این ارتباط، ماهی ماده ، تخم های 
تازه تولید شده را از طریق سیفون صدف داخل آن قرار می دهد. سپس تخم ها در آنجا رشد 
می کنند و به وسیله ی صدف ها محافظت می شوند. بعد از مدتی، تخم های ماهی تفریخ5 
مي شود، و الرو های خارج شده از تخم در داخل صدف رشد می کنند. پس از آن، بچه ماهیان 
از آن خارج می شوند. در این ارتباط، طرف دیگر نیز سود می برد. بدین ترتیب که الروهای 
صدف که گلوشیدیا6 نام دارند، در بین آبشش ماهیان قرار می گیرند، سپس در آنجا رشد 
کرده، در پوشش آبشش ماهیان، از الروهای صدف محافظت می کنند تا بزرگ شوند. البته، 

برخی از گونه های دیگر ماهیان نیز می توانند گلوشیدیا را در آبشش خود نگهداری كنند.

1. Mutualism
2. Cleaning symbiosis
3. Cleaning station
4. Rhodeus amarus
5. Hatch
6. Glochidia
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1-1-3. همسفره1 
در این نوع زندگی همزیستی، همسفره از میزبان سود می برد، ولی میزبان نه سود و نه 
ضرر می کند. مثال های متعددی را در این زمینه می توان بیان كرد، مانند ماهي بادکشدار2 
که یک ماهی چسبنده و گرد است، با کوسه3. این ماهی که باله های پشتی آن به یک عضو 
چسبنده تبدیل شده است، به ماهیان بزرگ تر وکوسه می چسبد و از باقی مانده ی غذاهای 

کوسه استفاده، و اطراف آن  را تمیز می کند)شکل 1(.
مثال دیگر، همسفره ای برخی از ماهیان کوچک تر با خیار دریایی است.  این ماهیان 
کوچک، مانند کاراپوسآکوس4 با خیاردریایی5 به صورت همسفره با هم زندگی می کنند، 
در این زندگی، خیار دریایی به صورت یک پناهگاه برای ماهی مورد استفاده قرار می گیرد. 
ماهي می تواند بجز پناهگاه، از غذای آن نیز استفاده کند، بدون اینکه صدمه ای به خیار 
دریایی وارد شود؛ زیرا خیار دریایی می تواند به سادگی غذا تهیه کند )شکل2(.  مشابه همین 
مورد، ماهیانی هستند که می توانند در سواحل مرجانی، بین شاخک های شقایق دریایی پناه 

بگیرند. همچنین، میگوهای کوچک می توانند در اسفنجهایدریایی6 پنهان شوند.
بین یک  تطابق در شکل و رنگ است که  یک حالت بسیار جالب زندگی مشترک، 
چسبکماهی7 و خارپشتدریایی8  یا توتیا به وجود می آید که در اقیانوس هند، سواحل 
برای  پناهگاهی  توتیا متصل می شود و  به  ماهی  این  فیلیپین زندگی می کند.  اندونزی و 
خود می یابد و در هنگام خطر، بین خارهای این خارپشت قرار می گیرد و خود را تطبیق 

می دهد.

1. Commensalism 
2. Remora                                       
3. Shark                                  
4. Carapus acus                         
5. Holothuria tubolosa                     
6. Adriatic sponges                      
7. Diademichthy lineatus                 
8. Diadema savignyi                     
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شکل1.همسفرگییککوسهبایکماهیچسبک
) Grabda J,.1 9 9 1( 

شکل2.همسفرگیماهیکاراپوسآکوسباخیاردریایی
) Grabda J,.1 9 9 1(
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مثال های فوق، حالتی است که موجودی درون موجود دیگر قرار می گیرد و زندگی 
می کند که در اصطالح به آن ایندیوکی1 مي گویند، و یا موجود روی سطح بدن موجود دیگر 
قرار می گیرد که به این حالت ایپیوکی2 مي گویند، مانند بارناکلها3 که روی خرچنگ ها، 

نرم تنان و شقایقدریایی4 قرار می گیرند.

1-1-4. ارتباط انگلی5  
هنگامی که دو موجود زنده با هم زندگی می کنند، و یکی از آن ها )میزبان( با در اختیار 
قرار دادن غذا، پناهگاه و... ضرر می بیند، و موجود دیگر )انگل( با استفاده از این امکانات 

سود می برد، رابطه ی انگلی بین آن دو ایجاد شده است.
بنا بر این انگل، موجودی است که داخل یا خارج بدن موجود دیگری به نام میزبان 
زندگی می کند و به این وسیله ی غذا، جابه جایی و مسکن خود را تامین می كند، به تولید 
مثل می پردازد، با میزبان ارتباط متابولیک برقرار می کند و به سالمتی او آسیب می رساند.

 1-2. روش های مختلف آسیب رسانی انگل ها به میزبان 
1. صدمات مکانیکی)تخریب بافت ها(؛
2. تولید مواد سمی)صدمات شیمیایی(؛

3. استفاده از مواد غذایی میزبان. 
با میزبان  همچنین، برخی از انگل ها، مجموعه ای از روش های گفته شده را در ارتباط 

برای ادامه ی زندگی به کار می برند.

1-3. انواع  انگل 
انگل ها از نظر محل قرار گرفتن)روی سطح یا داخل بدن  میزبان( به دو گروه تقسیم می شوند:

1.Endioky = endon(inside(+iokos(habitat(                
2.Epioky = epi(on the surface( + oikos(habitat(
3.Barnacles   
4.Sea anemones
5. Parasitism
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1.انگلهایخارجی1

با قرار گرفتن روی سطح بدن میزبان، آن را آلوده می کنند و به آن صدمه می  زنند.

2.انگلهایداخلی2
با قرار گرفتن در داخل بدن میزبان، قسمت هایی از بدن آن را آلوده می كنند.

گروه زیادی از انگل ها، اجباری3 هستند و فقط به این صورت می توانند به زندگی 
نیاز دارند حداقل یک قسمت از چرخه ی حیات خود را به صورت  ادامه دهند. آن ها 
انگلی با موجود دیگر زندگی کنند. بسیاری از انگل های اجباری نیز دارای مراحلی هستند 
که به صورت آزادزی در خارج از بدن میزبان به سر می برند. آن ها معموال در این حالت، 
یک پوسته ی محافظ یا کیست ایجاد می کنند و زندگی غیر فعال دارند. این حالت می تواند 
اینکه انگل شرایط و میزبان مناسب خود را به دست آورد و از  تا  یابد،  مدت ها ادامه 

پوسته خارج، و فعال شود.
ولی  نیستند،  انگل  معمول  طور  به  که  هستند  موجوداتی  نیز  اختیاری4،  انگل های 
مي توانند تحت شرایط خاصی انگلی شوند. این گروه را انگلهایتصادفی نیز می گویند. 
به عنوان مثال، برخی از کرم ها در خاک به تنهایی  زندگی می کنند، ولی اگر وارد بدن 

پرندگان شوند، می توانند انگلی شوند.
همچنین، بعضی از انگل ها تکمیزبانه5 و برخی چندمیزبانه6 هستند.  

1. تک میزبانه
تمام مراحل زندگی خود را در بدن یک میزبان می گذرانند و اگر از بدن میزبان خارج 
شوند، در بدن موجود دیگری قرار نمی گیرند و مراحل بعدی زندگی خود را در محیط 

خارج سپری می کنند. 

1.Ectoparasite
2. Endoparasite  
3. Obligate parasite 
4. Facultative parasite
5. Monoxenous 

6. Polygoxenous
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2. چندمیزبانه
 برای تکمیل چرخه ی حیات خود، به میزبان های مختلف احتیاج دارند و به هر یک، به نوعی 

وابسته اند. البته، برخی از این گروه نیز شاید مدتی خارج از بدن میزبان های خود زندگی کنند.

1-4. انواع میزبان 
میزبانها1 که توسط انگل ها مورد حمله قرار می گیرند، به چند گروه تقسیم می شوند:

1. میزبان نهايی2
میزبانی است که انگل در بدن آن، از نظر جنسی بالغ می شود و تولید مثل می کند.

2. میزبان واسط3
میزبانی است که وجود آن برای کامل شدن چرخه ی حیات انگل ضروری است، و انگل یک 
مرحله از مراحل تکاملی خود را در بدن آن طی می کند، ولی از نظر جنسی بالغ نمی شود و باید 

برای تولید مثل، به میزبان نهایی برسد. برخی از انگل ها به چند میزبان واسط احتیاج دارند. 

3. میزبان حامل4
میزبانی است که وقتی انگل وارد بدنش می شود، در آن اقامت می کند. البته، ممکن 
است رشد اندکی داشته باشد، ولی به مرحله ی بعدی بلوغ خود نمی رسد. انگل در بدن 
این میزبان، زنده می ماند تا به میزبان واسط یا نهایی برسد. میزبان ناقل از نظر اکولوژیک، 

پلی بین میزبان واسط و میزبان نهایی است.

4. میزبان ذخیره5 
میزبان ذخیره در حقیقت، همان میزبان حامل است، ولي انگل در آن هیچ گونه رشدی ندارد، 
و این میزبان به عنوان منبع آلودگی در طبیعت برای موجودات زنده ی دیگر می تواند عمل كند. 

1.Hosts                                                      

2.Definitive Host                                      
3.Intermediate Host
4.Paratenic Host
5.Reservoire Host



انگل شناسی ماهیان 28

1-5. اختصاصی عمل كردن انگل ها 
دارای  انگل ها  این  می کنند.  آلوده  را  میزبان  گونه  یک  فقط  انگل ها  از  برخی 
یک  در  طبیعی،  شرایط  در  می توانند  انگل ها  از  برخی  هستند.  میزبانی1  اختصاصیت
از  برخی  باالست.  میزبانی شان  اختصاصیت  انگل ها  این  کنند.  رشد  میزبان  گونه  دو  یا 
انگل ها نیز اختصاصیت میزبانی شان پایین است؛ یعنی تعداد بیشتری از گونه های میزبان 

یا حتی شاخه های مختلف جانوری را آلوده می کنند.
از  بیشتری  تعداد  كه  آنجا  از  است،  پایین  میزبانی شان  اختصاصیت  که  انگل هایی 
موجودات را آلوده می کنند، پراکنش آن ها باال است. به عکس، انگل هایی که اختصاصیت 
میزبانی شان باالست، در یک یا چند گونه از میزبان ها یافت می شوند و پراکنش کمتری 

مي  توانند در طبیعت داشته باشند.
یک  به  اختصاص  مشخص،  میزبان  یک  در  حتی  انگل ها  از  برخی  مفهوم،  این  با 

انداممشخص2، و برخی اختصاص به یک بافتمشخص3 دارند.
باالخره، بعضی از انگل ها، میزبان  سایر انگل ها هستند، كه به چنین حالتی هیپرپارازیتیسم4 
مي گویند، و نمونه های آن مانند یک مونوژن به نام یودونال5 است که روی یک کوپهپودا6  

قرار دارد که خود، انگل ماهی است، و یا برخی از حشرات كه انگل سایر حشرات هستند.
تقریبا در تمام مواردی که انگلی شدن مطرح است، گونه ی میزبان و انگل با هم فرق 
دارند، ولی در این خصوص استثنا نیز وجود دارد. به عنوان مثال، یکی از نماتودهای 
قورباغه به نام سیرینیکوالژاپونیکوس7، و یکی از کرم های اکییورید به نام بونلیاویریدیس8  
که ماده ی آن آزادزی است، کرم نر در دوران بلوغ، داخل رحم کرم ماده زندگی، و از 

بافت های بدن آن تغذیه می کند. 

1. Host Specificity                     
2. Organ Specificity                                 
3. Tissue Specificity                               
4. Hyperparasitism                                    
5. Udonella                                               
6. Copepoda                                             
7. Cyrinicola japonicus                           
8. Bonellia viridis                                  
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در برخی از گونه های کوسه ماهی، ارتباط عجیب تري ایجاد شده است؛ به این ترتیب 
كه ماهی نر، پوست ماهی ماده، را گاز مي گیرد تا از بافت ها و خون آن تغذیه كند. این 
دو ماهي، ظاهرا هر دو با هم رشد می کنند، و ماده خون خود را در اختیار نر می گذارد. 
سینگاموستراکئا1، کرم خون خوار مجاری هوایی طیور نیز می تواند بدن سایر کرم های 
همان گونه را سوراخ، و از مایعات آن تغذیه كند. شاید صحیح تر باشد که این حالت را 

دریدن بنامیم، ولی در برخی موارد، زخم ها بهبود می یابد، و حمله، موجب مرگ نمي شود.
سرانجام، ایجاد تومور نیز نوعی انگلی شدن است. در این حالت، بخشی از بدن یک 
به  موارد  بیشتر  در  و  بدن خود)میزبان( می شود  انگل سایر قسمت های  موجود)تومور(، 
نابودی مي انجامد. تومورهای بدخیم و تومورهایی مانند زگیل ها که ناراحتی های جزئی 
تولید می کنند، از این گروه هستند. ممکن است تومور بر اثر تحریک ویروس به وجود آید، 

ولی خود آن به میزبان آسیب می رساند.
همزیستی  می دانند.  دوجانبه  بهرهوری مترادف  را  همزیستی  زیادی  عده ی  هنوز 
دارای پیچیدگی های تکاملی ریخت شناسی، بوم شناسی و فیزیولوژیک است؛ در حالی که 
بهره وری دوجانبه، همیار بودن، همسفره بودن، انگلی بودن و در نهایت، آزادزی بودن، 

فاقد این ویژگي  است.
باید اذعان کرد که تعریف ها مطلق نیستند، و زمانی که ما می کوشیم تا برای اوضاع 
مختلف در دنیای واقعی تعریف هایی بیابیم، نباید از این که وضعیت های مختلف کامال 
با تعریف ما نمی خواند، متعجب شویم. بنا بر این، ممکن است تفاوت های همزیستی با 
درجات مختلفی از وابستگی، کم یا زیاد شود و یا در آزادزی بودن تداخل داشته باشد. 
میزبان ها  بر  که  آثاری  به  توجه  با  می توان  را  همزیستی  حالت های  از  بسیاری  بی شک 
جا  بر  ظریفی  تخریبی  آثار  بودن،  همسفره  است  ممکن  کرد.  تعیین  دقت  به  می گذارد، 
بگذارد که قابل رویت نباشد، یا فقط در برخی موارد وجود داشته باشد. به عکس، ممکن 
است اگر یک انگل فرضی را به دقت تحت بررسی قرار دهیم، حالت واقعی آن، نوعی 
همسفره بودن باشد. به هرحال، باید در هنگام به کارگیری تعاریف، مثال های مورد نظر را 

نیز بیان كرد، تا مشخصات حالت بیان شده، به طور نسبي با واقعیت نزدیک تر باشد.

1. Syngamus trachea                    
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1-6. اکولوژی انگل ها
اکولوژی  بخش  در  محیط،  در  انگل ها  فراوانی  و  انتشار  مورد  در  مطالعه  و  بررسی 
انگل ها مطرح می شود. در اکولوژی انگل ها، نحوه ی انتشار انگل، میزان فراوانی آن در 
زمان های مختلف، و میزبان های مختلف بررسی می شود. قبل از ادامه ی این بحث، الزم 

است چند واژه تعریف شود:
1.فراوانیآلودگی1: عبارت است از نسبت میزبان های آلوده، به کل نمونه هایی که معاینه 
با شیوع  آلودگی، معموال  نمایش داده می شود. فراوانی  با درصد  شده اند، که معموال 

آلودگی اشتباه می شود.
2.شیوعآلودگی2: شیوع آلودگی، عبارت است از نسبت نمونه های آلوده در یک زمان 
مشخص، به تعداد نمونه های غیر آلوده جمعیت در ابتدای همان زمان، که معموال با 

درصد نشان داده مي شود.
3.شدتآلودگی3: به تعداد مشخصی از گونه های انگلي خاص در هر میزبان آلوده شدت 

آلودگی مي گویند.
4.تراکمآلودگی4: تعداد انگل های مشاهده شده در یک واحد مورد مطالعه، تراکم آلودگی 
از  یا یک وزن  تعریف مي شود. واحد مورد مطالعه می تواند یک منطقه، یک حجم 

بافت یا اندام مورد مطالعه باشد. 
هر  از  شده  جدا  انگل های  تعداد  نسبت  از  است  عبارت  آلودگی5:  میانگینشدت .5

نمونه ی آلوده، به کل تعداد نمونه های آلوده.
6.تفاوتآلودگیبابیماری: هر گاه انگل، میزبان مورد نظر را پیدا كرده و در آن رشد 
و نمو كند، آن میزبان آلوده شده است. اگر شدت آلودگی به حدی برسد که تعادل 

فیزیولوژیک میزبان از بین برود، میزبان بیمار شده است.
7.ناقل6: هر عامل)موجود زنده یا غیر زنده( مانند آب، باد، حشرات و... که بتواند عامل 

بیماری زا را در طبیعت به موجودات زنده دیگر منتقل کند، ناقل نام دارد.  

1. Prevalence
2. Incidence 
3. Intensity 
4. Density 
5. Mean intencity 
6. Vector 
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1-6-1. جمعیت انگل ها
جمعیت یک انگل، شامل تمام اعضای یک گونه در یک منطقه ی خاص می شود. به 
تولید  انگل در  میزبان و  تعادل  برخوردارند.  باالیی  تکثیر  توانایی  از  انگل ها  طور کلی، 
خالص یک انگل، نقش موثری دارد. اگر از رشد یک جمعیت انگلی )مانند هر گونه ی 

جانوری که دارای زندگی آزاد است(، جلوگیری نشود، به طور تصاعدی ادامه می یابد. 
رشد جمعیت انگل ها به عوامل متعددی بستگی دارد. ماهیان به لحاظ خونسرد بودن، 
تحت تاثیر درجه ی حرارت محیط هستند. در نتیجه، تغییرات شدید درجه ی حرارت را 
تحمل نمی کنند، و در شرایط نامناسب، بدن آن ها برای آلودگی مستعدتر است. تنظیم تاثیر 
متقابل انگل و میزبان در فرد و جمعیت و ارتباط آن ها  با هم نیز یکی از مطالب مهم 

بومشناسیانگلهایآبزیان است.
خونسرد بودن ماهیان، تمام واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آن ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد. در فصول سرد سال، اشتهای ماهیان کاهش می یابد، و حرکات آن ها تا حد 

زیادی کند می شود، كه بر میزان و شدت آلودگی انگلی ماهیان نیز موثر است.
افقی، رشد ماهیان،  یا شیرین، مهاجرت های عمودی و  مهاجرت ماهیان به آب شور 
رسیدگی جنسی، تراکم جمعیت ماهیان و انتشار ماهیان در مناطق مختلف جهان، دارای اثراتی 
بر تنوع انگلی آن هاست، که همگی در قالب روابط میزبان و انگل مورد بحث قرار می گیرد. 

1-6-2. وسعت محیط زيست میزبان  
جمعیت انگل های ماهیان در منابع کوچک)استخرهای پرورشی(، به طور عمده شامل 
گونه هایی است که دارای چرخه ی زندگی مستقیم )بدون میزبان واسط – تک میزبانه( هستند؛ 
زیرا در محیط های آبی کوچک، میزبان های واسط)مانند انواع کرم ها، حلزون، حشرات آبی 
و...( از تنوع کمتری برخوردارند. به دلیل تراکم پایین این موجودات، انگل های چند میزبانه 
فرصت کمتری پیدا می کنند، و ماهیان نیز کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند. در نتیجه، 
انگل های ماهیان پرورشی در استخرها اگر چه در برخی شرایط، مانند تراکم زیاد ماهیان، 
مي توانند از شدت باالیی برخوردار شوند، اما از نظر تنوع، بسیار کم هستند. تنوع آلودگی 
و شدت آن در بچه ما هیان و ما هیان بزرگ تر، با محیط طبیعی و وسعت آن نیز مرتبط است. 
بچه ماهیان، اغلب در نواحی کم عمق زندگی می کنند، ولی ما هیان بزرگ تر امکان حرکت در 

مناطق مختلف را دارند و با میزبان های واسط مختلف در معرض تماس قرار می گیرند.
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1-6-3. سن میزبان
با  انواع انگل،  به  ابتالي ماهیان  به طور کلی، می توان عنوان کرد که درصد و شدت 
افزایش سن باال می رود. با افزایش سن، میزان مصرف غذا بیشتر می شود، و ما هیان غذاهایی 
را با اندازه های مختلف شکار می کنند. در نتیجه، در معرض بعضی از میزبان های واسط 
قرار می گیرند. در مراحل بعدی، با افزایش سن، ماهیان مقاومت بیشتری پیدا می کنند؛ به 
طوري كه ماهیان خیلی بزرگ تر در معرض انگل های کمتری قرار می گیرند، و یا به عبارت 

صحیح تر، در صورت آلوده شدن، عوامل انگلی کمتر بر ماهی غلبه پیدا می کند. 
هستند  گروه هایی  به  متعلق  می کنند،  آلوده  را  بچه ماهیان  که  انگل هایی  اعظم  بخش 
که نیازی به میزبان واسط  ندارند. در ماهیان بزرگ تر، آلودگی به هر دو گروه انگل های 
تک میزبانه و چندمیزبانه مشاهده می شود، ولی در ماهیان بزرگ تر، به دلیل افزایش مقاومت 

بدن، درصد و شدت ابتال به انواع عوامل انگل، مجددًا کاهش می یابد. 
از  دامنه ی وسیعی  میزان مصرف،  رفتن  باال  و  افزایش سن  با  می توان گفت  در كل 
غذاهای زنده در اندازه های مختلف مورد استفاده ماهی قرار مي گیرند که ممکن است 
افزایش سطح  به  اندازه ی ماهی منجر  افزایش  باشند.  از آن ها میزبان های واسط  برخی 
بدن و آبشش ماهی می شود که این، خود امکان دسترسی اشکال آزاد انگل را به ماهیان 
بزرگ تر فراهم می سازد. البته، طول چرخه ی حیات برخی از انگل ها نیز در این مسئله 
در  نتیجه،  در  دارند؛  نیاز  سال  دو  با سن حداقل  میزبان هایی  به  انگل ها  و  است،  موثر 
با چرخه ی  انگل های  آمده،  به عمل  بر اساس تحقیقات  نمی شوند.  بچه ماهیان مشاهده 
زندگی مستقیم و نیز تک یاختگان، اولین گروه هایی هستند که بچه ماهیان را آلوده می کنند، 

و شدت آلودگی در آن ها نسبت به ماهیان بزرگ تر بیشتر است.

1-6-4. تغییرات فصلی و اقلیمی
درجه ی  از  متاثر  آب،  حرارت  درجه ی  ساکن،  آب های  یا  ماهی  پرورش  مزارع  در 
حرارت هواست. در مناطقی که چهار فصل سال را کامل دارند، دامنه ی حرارتی به حدی 

است که منجر به شیوع برخی از انگل ها در تابستان، و حذف آن ها در زمستان می شود.
تنوع انگل ها در استخرهای پرورشی، اغلب محدود به گروه هایی می شود که چرخه ی 
زندگی مستقیم )یک میزبانه(دارند. جمعیت این گروه از انگل ها در تابستان افزایش، و در 
پاییز و زمستان کاهش می یابد؛ در حالی که جمعیت انگل هایی که دارای چرخه ی زندگی 
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غیر مستقیم )چندمیزبانه(هستند، به میزبان های موجود در محیط آبی بستگي دارد.
میزبان های واسط در فصل بهار، بیشترین حد را دارند و بیشترین آلودگی را ایجاد 
می كنند. یکی دیگر از عوامل ازدیاد انگل ها، نحوه ی تغذیه ی ماهیان است که به فصول 
سال بستگی است. تغذیه ی ماهیان در بهار و تابستان افزایش، ولی در پاییز و زمستان 
کاهش می یابد. به هر حال، جمعیت انگل ها در بهار و تابستان بیشترین میزان را دارد، و 
در پاییز و زمستان، نسبت به دو فصل دیگر کمتر است. در مناطقی که طول دوره ی گرما 

بیشتر از سرماست، فراوانی انگل و شدت آلودگی بیشتر مشاهده می شود.

1-6-5. رژيم غذايی
ارتباط جمعیت انگل ها با رژیم غذایی ماهیان، بسیار قوی است. میزبان واسط بسیاری 
از انگل های داخلی ماهیان که چرخه ی زندگی غیر مستقیم دارند، جزو رژیم غذایی آن ها 
محسوب می شود؛ در صورتی که انگل های خارجی یا انگل هایی که از طریق پوست به 

داخل بدن نفوذ می کنند، اغلب تحت تاثیر رژیم غذایی ماهیان قرار نمی گیرند.
ماهیان از لحاظ رژیم غذایی، به گروه های مختلفی تقسیم می شوند: 

1. کفزیخوار1: مانند ماهیسیم2. 
2. زیشناورخوار3: مثل ماهیمروارید4. 

3. شکارچی5 : مثل اردکماهی6. 
4. علفخوار7: مانند کپورعلفخوار8، دارای رژیم علفخواری هستند. 

5. همهچیزخوار9.مثل کپورمعمولی10 
از این میان، ماهیان شکارچی، امکان آلودگی بیشتری برایشان فراهم است.

1. Bentophage 
2. Abramis brama 
3. Planktophage 
4. Alburnus alburus
5. Predator 
6. Esox lucius  
7. Herbivorous 
8. Ctenopharyngodon idella 
9. Omnivorous 
10. Cyprinus carpio 
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1-6-6. ارتباط جمعیت انگل ها با مورفولوژی و فیزيولوژی میزبان
به طور معمول، برای ایجاد ارتباط بین انگل و میزبان، شرایط زیر الزم است:

1. شرایط فیزیولوژیک میزبان، عامل اصلی ایجاد زمینه ی مناسب حضور، رشد و بقای 
یک انگل است.

2. شرایط محیطی و تغییر آن برای میزبان و انگل باید فراهم باشد، تا هر یک با درصد 
بقای باال، قدرت زیست و ادامه ی تکامل خود در محیط را داشته باشند.

3. نحوه ی حضور انگل در دامنه ی متنوع رژیم غذایی، اجازه ی ورود انگل به میزبان را 
فراهم می سازد.

برای برقراری سیستممیزبان-انگل و استمرار آن، سه شرط الزامی است:
1. برقراری تماس تامین شرایط مناسب موثردر ماهی و انگل: الف. نحوه ی انتشار انگل و 
ماهی در محیط آبی، ب. رفتار ماهی و انگل بستگی دارد. پ. شرایط اکولوژی محیط 

آبی نیز در این تماس موثر است.
2. تامین شرایط مناسب توسط میزبان برای انگل، تا بتواند مراحل بعدی تکامل خود را طی کند.

برای  این روش  از  میزبان  میزبان، که  برابر سیستم دفاعی  انگل در  توانایی مقاومت   .3
مقابله با انگل استفاده می کند.

برای  روش هایی  یک  هر  و  مبارزه اند  حال  در  میزبان  و  انگل  سیستم  حال،  هر  به 
موفقیت خود به کار می برند. در صورت موفقیت انگل، آلودگی در محیط گسترش پیدا 

می کند، ولی اگر میزبان موفق شود، از گسترش آلودگی جلوگیری می شود.
عواملدیگرمؤثردرجمعیتانگلهاعبارتنداز:

1. عوامل جغرافیایی؛
2. مهاجرت ماهیان؛ 

3. زمستان خوابی ماهیان؛ 
4. هم زمانی چرخه ی زیستی انگل و میزبان؛

5. فراوانی ماهی میزبان. 

1-6-7. تلفات ماهیان بر اثر عفونت های انگلی
و  مستعد  میزبان های  وجود  عفونی،  عوامل  حضور  ماهی،  بیماری  و  آلودگی  برای 

حساس و شرایط استرس زای محیطی، نقش به سزایی دارند. 
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از روش های مهم پیشگیری از بروز بیماری های انگلی در ماهیان:
1. حذف عوامل محرک،

2.  ایجاد شرایط مناسب پرورش در ماهیان، را می توان ذکر نمود. 
مطالعه ی محیط آبی از نظر بوم شناختی، و بررسی فاکتورهای مختلف محیطی قبل از 
بررسی انگل شناسی ماهیان ضروری است، مانند 1. هوا، 2. جریان آب، 3. تغذیه، 4. کیفیت 
شیمیایی آب و 5. آلودگی های مختلف آبی. برای همین منظور، هنگام نمونه برداری از 
ماهیان آلوده، همیشه شرایط اکولوژیک محیط آبی نیز بررسی و ثبت می شود. هم چنین در 
مطالعه ی  جامع عفونت های انگلی، ارتباط عوامل محیطی با بروز و گسترش آلودگی های 

انگلی بحث و بررسی می شود. 
بوده  طوالنی  نسبت  به  دوره ای  دارای  انگلی،  عوامل  از  ناشی  ماهیان  میر  و  مرگ 
است)شکل 3(. به طور معمول، فقط تعداد محدودی از ماهیان یک گونه ی خاص تلف 
می شوند. ماهیان پرورشی، سست و ضعیف به نظر می رسند و اغلب الغرند. در چنین 
حالتی، بچه ماهیان به طور معمول زودتر می میرند. اکثر تلفات با مرگ چند ماهی پس از 
باال می رود. سایر موجودات  تلفات  با گذشت زمان  انگل آغاز می شود و  تهاجم اولین 

آبزی، در چنین عفونت هایی آلوده نمي شوند و تلفاتی نمی دهند. 
در آلودگی به انگل های تک میزبانه، عفونت به سرعت گسترش مي یابد؛ به طوری که 

ارگانیسم انگلی می تواند به سهولت میزبان مناسب خود را بیابد. 
بیماری های انگلی در ماهیان پرورشی استخرها مسیری طوالنی دارد، و نوع چرخه ی 
زندگی انگل و سادگی آن، موجب کوتاه شدن دوره ی نهفته و پدیدار شدن عالیم بیماری 
می شود. عفونت های انگلی، اغلب در فصل بهار آغاز می شود؛ زمانی که آب استخرها شروع 
به گرم شدن می کند. سپس انگل ها در طی تابستان به حداکثر رشد، تکثیر و تولید نسل خود 
می رسند. هر چه تراکم ماهیان در استخرها بیشتر و مدیریت پرورشی و بهداشتی نامطلوب تر 

باشد، شرایط برای گسترش انگل ها و ایجاد بیماری و تلفات مهیاتر است. 
عفونت های  اثر  بر  ماهیان  تلفات  نیز  انگل ها  بودن  اختصاصی  میزبان  نظر  از 
منوژنهآ کرم های  مانند  هستند،  اختصاصی  میزبان  که  انگل هایی  است.  متفاوت  انگلی 
مبتال  خاص  گونه های  فقط  میکسوسپورهآ،  یا  ژیروداکتیلوسها(  و  )داکتیلوژیروسها 
شده را از پای درمی آورند. ولی در انگل هایی که میزبان اختصاصی نیستند، آلودگی، همه ی 
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گونه های ماهیان پرورشی را در استخر دربرمی گیرد)مانند تک یاخته ی ایکتیوفیتریوس(. 
در هر دو حالت، بچه ماهیان زودتر آلوده می شوند و به دلیل حساسیت بیشتر، زودتر 

عالیم بیماری و تلفات را نشان می دهند.
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شکل3.نمودارمیزانتلفاتماهیبراثرعواملانگلیومقایسهیآنباسایرعواملبیماریزا
1.منحنیتلفاتماهیبراثرکاهشاکسیژنیاموادمسمومکنندهخطرناك؛
2.منحنیتلفاتهمهگیریناشیازباکتریهایبیماریزایاویروسها؛

3.منحنیهمهگیریوتلفاتناشیازانگلهایخارجی،باکتریهایبیماریزایضعیفیا
شرایطمحیطینامطلوبماهیانپرورشی
)Sniesko Axelord , 1976 درجاللی،1377(
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 خود آزمايی 
1. دو موجود همزیست چه موقع همیار هستند؟

2. تفاوت همزیستی از نوع همسفرگی با انگلی چیست؟
3. روش های آسیب رسانی انگل ها به میزبان خود چگونه است؟

4. در چرخه ی تکاملی، مرحله ی نابالغ انگل را در بدن کدام میزبان می توان یافت؟
5. چه موقع می توان گفت که انگل دارای میزبان با اختصاصیت باالست؟

6. در چرخه ی تکامل یک انگل، میزبان ناقل و یا حامل چه نقشی می تواند داشته باشد؟
7. شیوع یک آلودگی با فراوانی آن چه تفاوتی دارد؟

8. چه عواملی می توانند رشد و پراکنش انگل را در بدن میزبان تسریع کنند؟
9. چه عواملی می توانند باعث محدود كردن تکثیر و پراکنش انگل ها در محیط باشند؟

10. نسبت تعداد انگل های جدا شده از هر نمونه ی آلوده به تعداد نمونه های آلوده، چقدر 
است؟

11. میزبانی كه انگل در آن تولید مثل می کند، چه نامیده مي شود؟
12. تفاوت انگل های اجباری با انگل های اختیاری در چیست؟

  





)Protozoa(تکیاختهها

فصل دوم



اهداف رفتاری 
فراگیر در پایان این فصل باید بتواند:

1. خصوصیات کلی انگل های تک یاخته را توضیح دهد. 
2. جایگاه هر انگل را در طبقه بندی بنویسد.

3. تفاوت جنس های مختلف مژه داران، و خصوصیت هر جنس را توضیح دهد. 
4. تفاوت جنس های مختلف تاژک داران و خصوصیت هر جنس را بگوید.
5. اندام هایی را که توسط هر تک یاخته آلوده می شوند، تاحدودی بشناسد.

6. شدت آسیب رسانی و بیماری زایی هر انگل را توضیح دهد.
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2-1. خصوصیات عمومی
تکیاختهها1 به سلسلهی2 پروتیستا3 تعلق دارند که کلیه ی فعالیت های حیاتی آن ها 
در یک سلول به کمک قسمت های مختلف انجام می گیرد. این سلسله شامل ارگانیسم های 
دارای  که  یعنی سلول هایی  معروف هستند؛  اوکاریوتیک4  به  که  است  اولیه  تک سلولی 
هسته ی مشخص هستند و به وسیله ی غشای هسته ای از سیتوپالسم جدا شده، و قارچ ها، 

گیاهان و جانوران تک سلولی از آن ها مشتق شده اند.
از  و  دارند،  شباهت  جانوری  حیات  به  ساز  و  نظر سوخت  از  تک سلولی،  جانوران 
اندازه ی کوچک  به علت  متفاوت هستند.  گیاهان  قارچ ها و  با  نیز  نظر ساختمان سلولی 
تک یاخته ها، تا قرن هفدهم میالدی که لونهوک5، میکروسکوپ را اختراع كرد، بسیاری 
از آن ها کشف نشده بودند، اما تا اواسط قرن هجدهم میالدی، تعداد زیادی از این شاخه ها 
به سرعت کشف و گزارش شدند. تا کنون، بالغ بر پنجاه هزار گونه ی تک یاخته جانوری 
شناسایی شده است، که در آب و خاک زندگی می کنند و برخی از آن ها انگل سایر حیوانات 
هستند. تک یاخته ها دارای گسترش جهانی هستند و به وفور در همه جا یافت می شوند. هنوز 

تک یاخته های انگلی، یکی از عوامل مهم بیماری زا در دام پروری محسوب می شوند. 
مژه دار  انگل  گرفت،  قرار  بررسی  و  شناسایی  مورد  ماهیان  در  که  تک یاخته ای  اولین 
ایکتیوفتیریوس، عامل بیماری لکهیسفید در چین بود، که سوشی6 آن را  گزارش داده شد. 
در سال 1825 میالدی، یک دانشمندان آلمانی به نام موخ7، اولین مطالعات مربوط به انگل های 

میکسوسپورهآ  را منتشر کرد. 
گونه های متعددی از تک یاخته ها در محیط آب زیست می کنند و برخی دارای زندگی 
بدن  داخل  یا  سطح  در  سریع  تکثیر  توانایی  دارند.  انگلی  زندگی  دیگر  برخی  و  آزاد، 
ماهیان، بیماری زایی آن ها را به طور محسوس افزایش می دهد. تکنیک و تجهیزات مورد 
نیاز برای جداسازی، تثبیت، رنگ آمیزی و تشخیص تك یاخته ها تا حدی پیچیده است. 

1.Protozoa                                               
2.Kingdom                                              
3.Protista                                                
4.Eucaryotic                                           
5.Leewen Hoek                                        
6. Su-shi 
7. Much                                                   
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تک یاخته ها دارای یک یا چند هسته و مجموعه ای از اندامک ها هستند، که هر یک 
فعالیت های حیاتی شامل:  این  دارند.  عهده  به  را  واکنش های حیاتی سلول  از  بخشی 
حرکت، تغذیه و ایجاد اجزایی است که براي هجوم به بخش هایی از بافت های میزبان 

مورد استفاده قرار می گیرند )شکل 4(. 
بسیاری از تک یاخته ها، مجموعه هایی را تشکیل می دهند که متشکل از چندین یا تعداد 
زیادی واحدهای حیاتی یکسانند، که زوئید1 خوانده می شوند. تمام سلول های تک یاخته ها 
به وسیله ی پرده ای سهالیه2 پوشیده می شود، که در حدود هشت میکرون قطر دارد، و نام آن، 

پردهیسلولی یا پالسمالما3 است. 
هسته در تک یاخته ها اشکال متنوعی دارد. معمول ترین شکل آن، نوع کیسهای4 است 
و اغلب یک یا چندین هستک دارد. سیتوپالسم در این موجودات، دارای قسمت های 
متنوع با عملکردي متفاوت است، اما دو منطقه ی قابل تفریق به نام اکتوپالسممحیطی و 
اندوپالسممرکزی در آن وجود دارد. اکتوپالسم، حالت ژله ای دارد و زیر میکروسکوپ 
نوری، شفاف تر از اندوپالسم به نظر می رسد. اندوپالسم با حالتی چسبناک دارای هسته، 
اجزای مربوط و مواد ذخیره ای است. همچنین، سلول های تک یاخته ها دارای سیستم های 

پیچیده فیبری اند، که موجب ثبات شکل آن ها می شود )شکل 4(.

1. Zooid                                                   
2. Trilaminar                                           
3. Plasmalemma                                      
4. Vesicular                                           
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شکل4.شکلطراحیشدهازیکتکیاختهیجانوری
 )mt(مسنتوزوم،)k(وکینتوزوم،)f(تاژکبابدنه،)cm(غشایسلولی

مرتبطبامیکروتوبولهاکهنگهدارندهیلولهیدهانيحلقی)t(درزیرحفرهیدهانی)c(است.
،)pg(گرانولهایپلیساکارید،)mi(میتوکندری،)re(شبکهیاندوپالسمیک،)n(هسته
 )bc(سلولباکتری،)s(احاطهشدهتوسطاسپونژیالسمهایترشحی)cv(واکوئلانقباضی
،)pi(ایجادکنندهیلیزوزوماولیه)g(درحالبلعیدنشدنباعملفاگوسیتوز،سیستمگلژی

کهباواکوئلهایفاگوسیتیک)pv(ترکیبميشودیافاگوزومیکواکوئلگوارشییاهترولیزوزوم
 )h(رابهوجودمیآورد،موادغیرقابلهضم)cp(كهباعملاگزوسیتوزدفعمیشوند،

،)pe(پرکسیزومها،)pve(وزیکولپینوسیتوزی،)pc(مجرایپینوسیتوزی،)pi(پینوسیتوز
.)se(وشبکهاندوپالسمیکنرم

)Lom & Dykova, 1992(
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تک یاخته ها تا قبل از سال 1980 میالدی به چهار گروه تاژکداران1، ریشهپایان2، مژکداران3 
و هاگداران4 تقسیم می شدند. در کنگره انگل شناسی سال 1980 میالدی، لیواین5 و همکاران، 
تک یاخته های جانوری را به شش شاخه تقسیم كردند، و تا دهه ی نود قرن گذشته ی میالدی، این 
تقسیم بندی مورد توافق انگل شناسان بود. با تحقیقات جدید در سال های 1990 تا 2000 میالدی، 

مجددا تغیراتی در طبقه بندی تک یاخته های جانوری به وجود آمد. 
طبق آخرین نظریات آزمایش های مولکولی، شاخه ی میکسوزوآ6 از گروه تک یاخته ها 
انگل شناسی سال  کنگره ی  در  مطالب  این  طبقه بندی شد.  پریاختهها7  گروه  در  و  جدا، 
فصل  در  میکسوزوآ  شاخه ی  نیز  کتاب  این  در  گرفت.  قرار  تائید  مورد  میالدی   2002

پریاخته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
تشریحی  و  مورفولوژیک  اختصاصات  دارای  یک  هر  این که  اساس  بر  تک یاخته ها 

ویژه ی شاخه خود هستند، به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

Kingdom  Protista              سلسله ی پروتیستا
 Subkingdom Protozoa     زیرسلسله ی جانوران تک سلولي

:Phylum شاخهیا
Mastigophora Diesing, 1866                                  1. شاخه ی تاژک داران
Cilliophora Doflein, 1910                                         2. شاخه ی مژه داران
Apicomplexa Levine ,1970                                  3. شاخه ی آپی کمپلکسا
 Microsporea Spargue, 1977                                4. شاخه ی میکروسپوره آ
Rhizopoda Von Siebold, 1845                                5. شاخه ی ریشه پایان

 Opalinata Wenyon, 1926                                           6. شاخه ی اوپالیناتا

1. Mastigophora
2. Rhizopooda
3. Cilliophora
4. Sporozoa
5. Le viene
6. Myxozoa 
7. Metazoa
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 Phylum Mastigophora 2-2. شاخه ی تاژک داران
اعضای این شاخه دارای تاژک یا پای کاذب، و اغلب یک نوع هسته هستند. تکثیر 
این گروه از طریق تقسیم سلولی انجام می شود. البته، تولیدمثلجنسی1 نیز در برخی از 

تاژک داران مشاهده می شود.
این شاخه از تک یاخته ها به دو گروه اتوتروف2 )دارای کلروپالست(، و گروه دیگر 
هتروتروف3 )فاقد کلروپالست( تقسیم بندی می شوند. بیشترین گروه انگلی از نوع دوم 
هستند. گروهی از تاژک داران به صورت آزاد در محیط آبی زندگی می کنند، و تعدادی 
نیز انگل آبزیان هستند. برخی از تاژک داران، انگل های اجباری هستند و یک مرحله از 
چرخه ی زندگی خود را در بدن میزبان طی می کنند. اغلب اعضای این شاخه برای تکمیل 
چرخه ی حیات خود، بی مهرگان را به عنوان میزبان واسط انتخاب می کنند. این شاخه از 
تک یاخته ها در اکوسیستم های آبی فراوان دیده می شوند و به عنوان تولیدکننده های اولیه 

و ثانویه، نقش مهمی در تولید انرژی در محیط های آبی به عهده دارند )شکل 5(.

1.Sexuality                               
2.Autotrophic                                          
3.Hetrotrophic                                        
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1 2

34

شکل5.اشکالطراحیشدهانواعتاژکداران
1:تریپانوزوما2:اکتیوبودو3:هگزامیتا4:تریپانوپالسما

)Lom & Dykova, 1992(
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   Genus Trypanosoma Gruby ,1843  2-2-1. جنس تريپانوزوما
منتقل  نهایی  میزبان  به  ناقل  توسط  اغلب  و  هستند  تاژک  یک  دارای  تریپانوزوماها 
می شوند. بخشی از چرخه ی زندگی آن ها در خون مهره داران، و بخشی در لوله ی گوارش 
بی مهرگان سپری می شود. بی مهرگان نقش میزبان واسط و نقش اساسی انتقال آن ها را به 
عهده دارند. حشرات و نرم تنانی مانند زالو، از میزبانان واسط این جنس هستند. گونه های 
مختلف تریپانوزوما در ماهیان به وسیله ی زالو، هنگام مکیدن خون ماهی منتقل می شوند.

پسیکوالژئومترا1، گونه ی مهم در انتقال این تاژک دار به ماهیان است.
بدن انگل تریپانوزوم طویل، با دو انتهای باریک شده و یک تاژک بوده، که منشا آن، 
کینتوزوم واقع در نزدیک انتهای خلفی بدن است و از این قسمت بدن خارج می شود و 

در طول پرده ی مواج حاشیه ی بدن امتداد می یابد )شکل 6(.
یک هسته ی بزرگ بیضی شكل در نزدیکی مرکز سلول واقع شده، و یک کینتوپالست 
کروی یا دراز و یا صفحه ای شکل نیز در پایه ی تاژک قرار گرفته است. تکثیر آن دوتایی 
است، و طی آن، کینتوپالست و سپس هسته تقسیم می شود، و در نهایت با ساخته شدن یک 
تاژک جدید، سلول با یک شکاف طولی از قسمت قدامی تقسیم می شود. از گونه های مهم 
این جنس، می توان تریپانوزوماکاراسی2 در ماهیکاراس3 و ماهیطالیی4  را نام برد. 

بهترین راه تشخیص انگل های تریپانوزوما، آزمایش یک قطره ی خون تازه ی ماهی 
میان  در  را  انگل  حرکت  می توان  شود،  تهیه  گسترش  خون  قطره ی  آن  از  اگر  است. 
گلبول های خون ماهی به راحتی زیر میکروسکوپ مشاهده كرد. برای تشخیص تفریقی 
انگل، می توان گسترش تهیه شده را در الکل یا فرمالین ثابت، و پس از رنگ آمیزی به 
وسیله ی گیمسا، مطالعه و شناسایی کرد. بهترین راه از بین بردن آلودگی، روش پیشگیری 
است و باید از ورود زالوها به داخل استخرهای پرورش ماهی جلوگیری شود. برای این 

منظور، استفاده از انواع توری ها و صافی ها در مدخل ورودی آب، مناسب خواهد بود.

1. Piscicola geometra 
2. Trypanosoma carssi  
3. Carassius carassius 
4. Gold fish (Carassius auratus( 
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1 2 3

4 5

شکل6.مراحلیازتریپانوزومهاییکهدرماهیانمشاهدهمیشوند
  )Trypomastigote(1:تریپوماستیگوت    

 )Epimastigote(2:اپیماستیگوت
     )Promastigote(3:پروماستیگوت      

 )Amastigote(4:آماستیگوت
)Sphaeromastigote(5:اسفائروماستیگوت

)Lom & Dykova, 1992(
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Genus Ichthyobodo Pinto, 1928  2-2-2 : جنس ايکتیوبودو
این انگل ها دارای دو تاژک نامساوی هستند که در یک طرف بدن و در قسمت خلفی قرار 
دارند. از انگل های مهم این جنس، ایکتیوبودونکاتور1 را می توان نام برد که جزو انگل های 

خارجی ماهیان آب های شیرین و شور است و سبب بیماری در این ماهیان می شود. 
شکل انگل، بیضی تا کروی و اندازه ی آن )18-5( × )8-3( میکرون است، و با تقسیم 
دوتایی تکثیر می یابد )شکل 7(. قبل از تکثیر، ابتدا تاژک ها دو برابر می شود، که دو عدد آن 
کوچک و دو عدد آن بزرگ هستند. هسته، گرد تا بیضی و به اندازه ی 2/5 میکرون است. 
سیتوستوم در قسمت راست حاشیه ی سلول باز شده است، و در نزدیکی محل خروج 

تاژک ها، یک واکوئل بزرگ قابل انقباض وجود دارد. 
هنگامی  که شدت بیماری زیاد باشد، انگل هایی که در این مرحله ی زیستی هستند، 
با چهار تاژک به فراوانی یافت می شوند. در آلودگی های زیاد، مرگ و میر در ماهیان رخ 
می دهد. دامنه ی میزبانی این انگل وسیع است، و ماهیان الغر و ضعیف، به ویژه بچه ماهیان، 
با شدت بیشتری نسبت به بالغان مبتال می شوند. در دماي 28 درجه سانتی گراد، فراوانی 
این انگل بیشتر است. رشد الرو ماهیان مبتال، به تعویق می افتد. تعداد زیادی انگل روی 
بدن، ماهی به خصوص روی باله ها و آبشش تجمع می کنند. استخرهایی که ماهیان آن ها آلوده 

بوده اند، باید پس از بهره برداری، خشک و آهک پاشی شوند.

Genus Cryptobia Leidy, 1849  2-2-3. جنس کريپتوبیا
انگل های این جنس، دارای دو تاژک هستند که هر دو در قسمت قدامی قرار دارند. 
کینتوپالست، بیضوی و به طور کامل برجسته و واضح، در مجاورت هسته و در انتهای 
قدامی آن قرار دارد. این انگل در آبشش و در خون بیشتر ماهیان به صورت همسفره 
وجود دارد و به ندرت بیماری زاست. این انگل ها به صورت مستقیم از یک ماهی به ماهی 
دیگر منتقل می شوند. از گونه های مهم این جنس می توان از کریپتوبیابرانشیالیس2 در 

آبشش ماهی کپور، و کریپتوبیاآسیپنسریس3 در ماهیان خاویاری نام برد )شکل 8(.

1. Ichthyobodo necator 
2. Cryptobia branchialis
3. Cryptobia acipenseris
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شکل7.ایکتیوبودونکاتورچسبیدهبهسلول)1(وشکلشنایآزاد)2( 
)Kabata, 1985درجاللی،1377(

شکل8.کریپتوبیاآسیپنسریسدرماهیانخاویاری
)Pazooki & Masoumian, 2004( 
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Genus Trypanoplasma Lavern Mesnil, 1901  2-2-4 : تريپانوپالسما
این انگل ها جزو انگل های خونی ماهیان محسوب می شوند و دارای دو تاژک در یک 
طرف بدن هستند. تفاوت آن ها با کریپتوبیا در این است که توسط میزبان واسط منتقل 
می شوند. در ماهی و زالو، دارای مراحل رشد هستند. نحوه ی انتقال تریپانوپالسما مشابه 

تریپانوزوم است، و با تقسیم دوتایی تکثیر می شوند. 
به دلیل تشابه ساختاری انگل های جنس کریپتوبیا و تریپانوپالسما، برخی از محققان، 
آن ها را مترادف یکدیگر می دانند. برخی دیگر، گونه های جنس کریپتوبیا را انگلخارجی 
می دانند و گونه های متعلق به جنس تریپانو پالسما را انگلخونی می پندارند. کلیه محققان، 
تفاوت عمده آن ها را در روش انتقال، این دو گروه دانسته اند که در مورد انگل های خونی 
با واسطه ی زالوها و به طور غیر مستقیم، و در مورد انگل های خارجی بدون واسطه و 
مستقیم عمل می شود. از سوی دیگر، وجود واکوئل های قابل انقباض در برخی گونه های 
جنس کریپتوبیا، و فقدان آن در گونه های جنس تریپانوپالسما و نیز دارا بودن منشا مواج 

تاژک در تریپانوپالسماها و پهن تر بودن آن ها را تفاوت ساختاری محسوب می کنند.
از انگل های مهم این جنس، عبارت اند از: 

1. تریپانوپالسمابورلی1 در ماهیحوض2  
2. تریپانوپالسماسالموسیتیکا3 در آزادماهیان4، و 

3. تریپانوپالسماسیپرینی5 در کپورمعمولی6 )شکل 9(.
   

Genus Hexamita Dujardin2-2-5. جنس هگزامیتا 1838و
این جنس دارای چهار زوج تاژک است. بدن آن ها کشیده و تخم مرغی – گالبی شکل 
هستند. تاژک ها یك و نیم برابر انگل هستند که حدود )10-3(× )14-7( میکرون اند و 

دارای دو هسته ی تخم مرغی و کروی شکل در قسمت قدامی بدن هستند )شکل 10(.

1. Trypanoplasma borreli
2. Carassius auratus
3. Trypanoplasma salmositica  
4. Salmonids                            
5. Trypanoplasma cyprini
6. Cyprinus carpio
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از انگل های مهم این جنس، هگزامیتاسالمونیس1 را می توان نام برد. محل اولیه ی 
عفونت این انگل در روده است و از آنجا به سایر اندام ها و کیسه ی صفراوی و کیسه ی 

شنای ماهی منتشر می شود. 
از عالیم ابتال به این انگل، مملو بودن روده و معده ی ماهی از محتویات ژله ای و 
زرد رنگ است. این انگل بسیار شایع و رایج است. در محیط های طبیعی مشکلی ایجاد 

نمی کند، ولی در محیط های پرورشی امکان ایجاد تلفات زیاد است.

شکل9.تریپانوپالسماسیپرینی
)Grabda, 1991(

شکل10.هگزامیتاسالمونیس
)Grabda, 1991( 

1. HexamiTa salmonis                                                                           



53تک یاهته ها تتکاککتت

Phylum Ciliophora 2-3. شاخه ی مژه داران
تمام انگل های این شاخه دارای مژه هستند، که كل سطح بدنشان یا قسمتی از آن را 
پوشانده است. مژه داران بر اساس شکل قرار گرفتن مژه تقسیم بندی می شوند. برخی از 
آن ها در مرحله ی خاصی از زندگی شان مژه دارند. مژه داران در آب های شیرین و شور 
دنیا انتشار یافته اند. تعداد زیادی از آن ها دارای زندگی آزاد در محیط های آبی هستند، 
ولی برخی حالت انگلاختیاری1 مهره داران و بی مهرگان هستند. شکل بدن آن ها گرد تا 
بیضوی است، و دارای منفذ دهانی یا سیتوستوم2، و گونه های مختلف این شاخه دارای 

میکرونوکلئوس3 و ماکرونوکلئوس4 هستند )شکل 11(. 

   Genus Chilodonella Strand 1926 2-3-1. جنس چیلودونال
تمام سطح بدن این جنس، از مژه پوشیده شده است. طول بدن آن ها حدود 45 تا 70، 

و عرض آن ها حدود 37 تا 57 میکرون است )شکل 12(. 

     Chilodonella pisicola چیلودونال پیسیکوال
این انگل ها تقریبا لوبیایی شکل و پهن اند و در آب می توانند به شکل آزاد نیز زندگی کند، 
ولی روی بدن میزبان با تقسیم دوتایی تکثیر می یابند. این انگل روی سطح بدن ماهی و آبشش 
آن مشاهده می شود. انگل فوق العاده خطرناکی است؛ چون به وسیله ی زایده ی سیتوستوم به 
سطح بدن میزبان می چسبد و محتویات سیتوپالسم سلول های پوششی سطح بدن را مورد 
استفاده قرار می دهد. در استخرهای نوزادگاهی و زمستان گذرانی ایجاد مشکل می كند و در 
برخی موارد، تلفات سنگینی را به بار می آورد. از عالیم ابتالي ماهی به این انگل، وارونه شنا 

کردن و بی حال بودن، پوست شیری رنگ و آبشش بی رنگ است )شکل 12(.

1. Facultative parasite                                                
2. Cytostom                                               
3. Micronucleus                                        
4. Macronucleus                                       
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شکل11.اشکالطراحیشدهبرخیازمژهداران:
 )Ichthyophthirius moltifiliis, therophont(1:تروفونتایکتیوفتیریوسمولتیفیلیس

)Psuedoamphileptus macrostoma(2:سودوآمفیلپتوسماکروستوما
)Amphileptus branchiarum(3:آمفیلپتوسبرانخیاروم

 )Balantidium ctenopharyngodoni(4:باالنتیدیومکتنوفارینگودون
)Amphileptus disciformis(5:آمفیلپتوسدیسیفورمیس
 )Balantidium polyvacoulum(6:باالنتیدیومپولیواکولوم

)Balantidium barbi(7:باالنتیدیومباربی

)Lom & Dykova 1992(
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شکل12.چیلودونالپسیکوال
)پازوکیوهمکاران،1383(
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شکل13.شکلطراحیشدهیتریکودینا
s:مژههایحاشیهیغشاءda:قطرصفحهیچسبنده

nu:تعدادخارهایشعاعیمجاورهردندانه
d:یکدندانهdd:قطرحلقهیدندانیr:خارهایشعاعی

)Lom & Dykova, 1992(
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Genus Trichodina Ehrenberg 1838   2-3-2. جنس تريکودينا
تریکودیناها، مژه دارانی به شکل گرد و بشقابی شكل اند، و بدن آن ها پوشیده از مژه 
است، و روی سلول های پوششی سطح بدن ماهی حرکت می كنند. از طریق تقسیم دوتایی 
تکثیر می یابند و در برخی موارد، در آلودگی های شدید، باله ها را از بین می برند. اندازه ی 

آن ها نیز 24 تا 26 میکرون است )شکل 13(. 
گونه هایی از این جنس عبارت اند ازتریکودیناتروتا1 در آزادماهیان، تریکودینانوبیلس2 
آلوده  را  سیاه ماهی  که  پرفوراتا3،  تریکودینا و  معمولی،  کپور  بخصوص  کپورماهیان،  در 

می كند )شکل 14(.

شکل14.تریکودیناپرفوراتا،ازپوستسیاهماهی
)Masoumian et al.,2005(

1. Trichodina trutta   
2. Trichodina nobilis
3. Trichodina perforata 
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Genus Trichodinella Sramek Husek, 1935  2-3-3.   جنس تريکودينال
با این تفاوت که  جنس تریکودینال دارای همان خصوصیات جنس تریکودیناست، 

اندازه ی آن ها به 70 تا 75 میکرون می رسد. 
یا  یک  فقط  برخی  هستند.  اختصاصی1  گروه صورت  به  شده،  گفته  جنس  دو  هر 
دو گونه را آلوده می کنند، و برخی بر تعداد زیادی از ماهیان اثر دارند. با از بین رفتن 
سلول های بافت پوششی ماهی، عوامل ثانویه، مثل باکتری ها در آن مناطق رشد می كنند. 

ماهیانی که به شدت مبتال می شوند، بی حس و بی اشتها هستند.

  Genus Ichthyophthirius Fouquet, 1870    2-3-4. جنس  ايکتیوفتیريوس
که  دارد  وجود  مولتیفیلیس2  ایکتیوفتیریوس نام  به  گونه  یک  فقط  جنس،  این  از 
خطرناک ترین انگل خارجی ماهیان آب شیرین به شمار می رود. کریپتوکاریونایریتانس3 
با  ایکتیوفتیریازیس5  بیماري  ماهیان آب شور است.  انگل  ایک4،  با ویژگی های مشابه 
توسعه ی پرورش ماهی و افزایش تراکم در واحد، گسترش یافته است. علت آن، شانس 
مالقات اشکال آزاد آنگل با میزبانان جدید در شرایط پرورش و متراکم ماهی است. شکل 
فعال انگل یا تروفونت6 در بافت پوششی سطح ماهی زیست می کند و اندازه ی آن تا یك 

میلی متر نیز می رسد.

1. Group specificity                                  
2. Ich.multifiliis
3. Cryptocaryon irritans
4. Ich.
5. Ichthyophthiriasis
6. Trophont                                               
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شکل15.بیماریلکهیسفیددرماهیبههمراهنقاطسفیددربدن
)Woo,1995(

   Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876  ايکتیوفتیريوس مولتی فیلیس
این انگل که به صورت مخفف ایک نیز بیان می شود، عامل بیماری لکهیسفید1 در ماهیان 
پرورشی است. ایک انگل خارجی ماهیان است و به صورت نقاط سفید، سطح بدن ماهی 
را می پوشاند )شکل 15(. شکل بالغ انگل، کروی است و حداکثر به قطر 1/5 – 1 میلی متر 
می رسد. این انگل دارای یک هسته ی بزرگ نعل اسبی شکل و یک هسته ی کوچک گرد است 
)شکل 16 ب(. انگل بالغ )تروفونت( در اپیتلیوم  بافت پوششی پوست یا آبشش یافت می شود، 
و تجمع آن ها به صورت لکه های سفید با چشم غیر مسلح قابل رویت است. این انگل پس 
از بلوغ، سلول را پاره می کند. از بدن ماهی رها شده، وارد آب مي شود و دور خود، کپسول  
تشکیل می دهد و در درون این کپسول، شروع به تکثیر و ایجاد 1000-250 تومیت2 می كند 
)شکل 16 الف(. هر تومیت می تواند به یک سلول اپی تلیال بافت پوششی پوست ماهی حمله، 
و در آنجا رشد كند. طول این چرخه به درجه ی حرارت آب بستگی دارد. در حرارت 26-28 
درجه ی سانتی گراد، در مدت 12-10 ساعت رشد می کند؛ در حالی  که در حرارت پایین تر از 
12-10 درجه سانتی گراد، رشد آن تا بیست روز طول می کشد. هر تومیت می تواند به مدت سه 

روز در آب زنده بماند و در صورت پیدا نکردن میزبان جدید، می میرد )شکل 17(. 

1. White spot disease                               
2. Tomit                                                    
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این انگل به چند روش به ماهیان آسیب می رساند:
1. سلول های پوششی سطح بدن را از بین می برد. 

2. اگر در روی آبشش قرار گیرد، اختالالت تنفسی ایجاد می كند.
3. با تولید آنزیم هیالورونیداز1، سبب خورده شدن سلول های پوستی و ایجاد زخم و در 

نهایت، حمله عوامل ثانویه، مانند قارچ ها می شود. 
ماهیان آلوده بی قرارند، بدنشان را به دیوار استخرها می مالند و کنار ورودی آب استخر 
تجمع می کنند. آبشش ماهیان آلوده بی رنگ است، و لکه های سفید به وفور روی بدن و 

آبشش مشاهده می شود. گفتني است، این انگل، میزبان های وسیعی را آلوده می کند.

1. Hialoronidase                                       
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الف(مرحلهیتومیتهایانگل
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شکل16.انگلایکتیوفتیریوسمولتیفیلیس
)Pazooki et al.,2003(
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شکل17.چرخهیزندگیانگلایکتیوفتیریوسمولتیفیلیس
1:تروفونتهاازپوستواپیتلیومآبششتغذیهمیکنند.

2:تروفونتهامیزبانراترکمیکنند.
3:تروفونت،یکدیوارهیژالتینیدراطرافخودایجادمیکندوبهتومونتتبدیلمیشود.

4:تومیتهایدخترازتومونتایجادمیشوند.
5:تومیتهابعدازخروجازتومونتبهتروفونتهایعفونتزاتبدیلمیشوندوبهبدنماهیمیچسبند.

)Woo, 1995(
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Genus Balantidium Lachman, 1858  2-3-5. جنس باالنتیديوم
 اعضای این جنس، انگل های همسفرهیداخلی1 هستند که فقط در برخی شرایط، 
از جمله ضعیف شدن ماهیان، ممکن است بیماری زا شوند. این انگل ها، دستگاه گوارش 
مهره داران را آلوده می کنند. بدنشان به طور منظم به وسیله ی ردیف هایی از مژه پوشیده 
شده، و دهان سیتوستوم2 در پایه ی وزیتیبلوم3 در موقعیت قدامی قرار گرفته است. از 
این جنس، گونه باالنتیدیومکتنوفارینگودونی4 در روده ی کپورماهیان علف خوار زیست 
در  که  است  میکرون   )40-80(  ×  )25-65( ابعاد  به  و  بیضی شکل،  انگل،  بدن  می کند. 
ناحیه ی پشتی، اندکی پهن شده است. هسته ی بزرگ 21-15 میکرون طول، و یک هسته ی 
کوچک نیز در مجاورت آن قرار دارد. سه واکوئل انقباضی در یک سوم میانی بدن قرار 
دارد. نحوه ی انتقال از ماهی به ماهی دیگر، مستقیم است، و انگل که به صورت کیست 

در آب رها شده است، توسط میزبان دیگری بلعیده می شود)شکل 18(.

شکل18.انگلباالنتیدیومجداشدهازماهیبنی
)سیدمرتضاییوعباسی،1380(

1. Endocommensal                                    
2. Cytostom                                               
3. Vesitibolum                                          
4. Balantidium ctenopharyngodoni
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Phylum Apicomplexa 2-4. شاخه  ی آپی کمپلکسا
این انگل ها در قسمت قدامی خود، دارای مجموعه ای مخصوص از پاره اي اندامکها1 
هستند و به دلیل وجود این اندامک ها، آپیکمپلکسا نام گذاری شده اند. این اندامک ها 
که فقط با میکروسکوپ الکترونی دیده می شوند، وسیله ی مراحل حمله ی داخل سلولی 

تک یاخته را در بدن میزبان مهیا می کنند.
اکثر اعضای این شاخه، تولید اسپور هاگ یا اووسیست2 می كنند و در تمام موجودات 
زنده، شامل مهره داران و حتی انسان وجود دارند. طیف وسیعی از آلودگی را ایجاد می كنند 
و در چرخه ی زندگی، به دو میزبان احتیاج دارند )شکل 19(. تحقیقات مربوط به شناخت 
این انگل و بیماری های ناشی از آن ها، به طور عمده در ماهیان پرورشی آب شیرین انجام 

گرفته است.
این انگل ها دارای مراحل رشد پیچیده ای هستند، كه شامل موارد زیر است:

1.مرگونی3 : مراحل رشد انگل در داخل سلول میزبان؛
2.گاماگونی4 : مراحل رشد و تولید جنسی انگل؛

3.اسپوروگونی5 : مراحل تولید اسپور یا هاگ انگل.
حالت،  این  در  انگل  می شود.  نامیده  اسپوروزوئیت6  اسپورداران،  عفونی  مرحله ی 
یا  اسپوروسیت7  نام  به  مقاوم  حفاظتی  پوسته ی  یک  درون  داشته،  کرمی شکل  حرکتي 
آن ها  از  برخی  چه  اگر  حرکت اند؛  بدون  معموال  دیگر،  مراحل  دارد.  قرار  اووسیست 
حرکات انقباضی و موجی را نشان می دهند. در چرخه ی زندگی آن ها، اغلب دو میزبان 

مورد نیاز است. 

1. Organeles                                         
2. Oocyst                                                    
3. Merogony                                              
4. Gamagony                                             
5. Sporogony                                             
6. Sporozoit                                                
7. Sporocyst                                              
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)1( )3()2(

)6()5()4(

)7( )9()8(

شکل19.اشکالطراحیشدهبرخیازاووسیستهایانگلهایکوکسیدیادرماهیانآبشیرین
                           )Eimeria rutili(1:ایمریاروتیلی

      )E.branchiphila(2:ایمریابرانشیفیال
 )E.truttae(3:ایمریاتروتا

 )Goussia scardini(4:گوسیااسکاردینی
 )G.aurati(5:گوسیاآئوراتی

 )G.clupearum(6:گوسیاکلوپئارم
             )G.acipenseris(7:گوسیاآسیپنسریس

      )G.sinensis(8:گوسیاسیننزیس
 )G.carpeli(9:گوسیاکارپلی

)Lom & Dykova, 1992(
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 آپی کمپلکسای آلوده کننده ی ماهیان را به سه گروه تقسیم می كنند:
1.کوکسیدیایواقعی1: انگل هایی هستند که در روده آلودگی ایجاد، و اووسیست مقاوم 

در بدن میزبان تولید می كنند.
2.آدلید2: انگل های خونی هستند که مراحل مرگونی و تاحدی گاماگونی را در ماهیان 

تولید می كنند، و اسپور آن ها در زالوهای انگلی و حشرات تولید می شود.
3.پیروپالسمورید3: مجموعه ی راسی آن ها کامل نیست، و فاقد کونوئید هستند و اسپور نیز 

تولید می كنند.
ماهیانی که به شکل روده ای کوکسیدیا آلوده هستند، اووسیست را از طریق روده دفع می کنند، 
و مراحل تولید اسپور در خارج از بدن میزبان اتفاق می افتد. ولی آن هایی که اندام هایی غیر از 
روده را آلوده می کنند، در داخل بدن تولید اسپور می کنند و پس از مرگ میزبان، به محیط آب وارد 

می شوند. این گروه دارای اووسیست های بزرگ اند که در آب قادر به زندگی هستند.
ماهیان آلوده به کوکسیدیا ضعیف هستند، در کف استخر می خوابند و سرشان را به سمت 
پایین قرار می دهند. ماهی آلوده بی اشتها و بی حس است، و اگر روده این ماهیان را باز کنیم، 

مملو از موکوس حاوی اووسیست است که به صورت زرد رنگ دیده می شود.
کوکسیدیوزیس در ماهیان مربوط به خانوادهایمریده4، و جنس ایمریا5  و گوسیا6 

است، که گونه های مهم هر جنس، به شرح ذیل بیان می شود.

Genus Eimeria Schneider,1875  2-4-1. جنس ايمريا
دو  یك  هر  و  اسپوروسیست،  چهار  دارای  جنس،  این  به  متعلق  اووسیست های 
اسپوروزوئیت دارند. دیواره ی اسپوروسیست در قسمت راسی کمی ضخیم شده است که 
جسماستیدی7 نامیده می شود. این جنس، دارای گونه های متعددی است که با توجه به 

میزبان، اندازه ی اووسیست و شکل اسپوروزوئیت ها تقسیم بندی می شود.

1. Coccidia Proper                                               
2. Adelied                                                 
3. Piroplasmorid                              
4. Family Eimeridae
5. Eimeria
6. Goussia
7. Stiedia body                                       



انگل شناسی ماهیان 66

انگل  این  اووسیست  می کند.  آلوده  را  قرمز2  قزلآالیخال ماهیان تروتا1،  ایمریا
تابستان رخ  و  بهار  در  به طور عمده  آلودگی  میکرون است.  ابعاد 10-13  به  و  کروی، 
می دهد. از گونه های جنس ایمریا که در خارج روده ی ماهیان آب شیرین زندگی می کنند، 
می توان ایمریابرانشیفیال3 را نام برد که زیگوت آن در کلیه، آبشش، عضالت، طحال 
ابعاد 23×9  به  دراز  بیضی  انگل،  این  اووسیست  مشاهده می شود.  کلمه4  ماهی مغز  و 
با  ثانویه ایجاد می کند و  میکرون است. اووسیست های آبشش، حفره هایی در تیغه های 

پاره کردن آن ها، موجب خروج اسپوروسیست ها به خارج از بدن می شوند.

Genus Goussia Labbe, 1875 2-4-2. جنس گوسیا
در انگل های متعلق به این جنس، اسپوروسیست های تولید شده در قسمت راسی فاقد 
جسم استیدی، و دارای دیواره هایی با دو دریچه هستند که از راه یک شکاف به یکدیگر 
نزدیک می شوند. هنگام خروج از کیست، دریچه ها باز، و اسپوروزوئیت ها رها می شوند.

گونه های مهم این جنس عبارت اند از:
ماهی معمولی،  کپور  در  روده ای  کوکسیدیوزیس  عامل  انگل،  این  کارپلی5 :  گوسیا
برکهای6 و ماهیکپورکفزی7 است. انتقال انگل به طور مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر 
است. اووسیست انگل به قطر 16-5 میكرون است که اندازه های متفاوت آن، به درجه ی 
حرارت بستگي دارد. به طور معمول، هر یک تا سه اووسیست در یک پوششزردرنگ8  

قرار دارند، که باقی مانده ی سلول میزبان است.
این انگل سبب از بین رفتن سلول های اپی تلیال روده ای و اختالل در گوارش و در 

نهایت، باعث مرگ میزبان مي شود)شکل 20(. 

1. Eimeria trutta
2. Salmo trutta                           
3. Eimeria branchiphila
4. Rutilus rutilus                                        
5. Goussia carpeli
6. Carassius  carassius                             
7. Gobio gobio                                         
8. Yellow body                         
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Goussia sinensis گوسیا سیننزيس
 این انگل، روده ماهیان کپورنقرهای1 و کپورسرگنده2 را آلوده می كند. اووسیست های 
انگل به قطر 22-16 میکرون است. اووسیست های در حال تولید اسپور، در بافت های 
پیوندی زیر بافت اپی تلیال تجمع، و به صورت گره3 سفید رنگ دیده می شوند که از سطح 
داخلی روده نمایان است. تورم عفونی روده، از عالیم آلودگی به این انگل است، و در 

صورت شدت عفونت، منجر به مرگ میزبان می شود.

  Genus Haemogregarina  Danilewsky, 1855  2-4-3. جنس  هموگر گارينا
این انگل ها، جزو شاخه ی آپی کمپلکسا و رده ی اسپوروزوآ هستند. اووسیست انگل دارای هشت 
اسپوروزوئیت، و فاقد اسپوروسیست هستند. این انگل، بیشتر ماهیان دریایی، و تعدادی از آن ها نیز 
ماهیان آب شیرین را آلوده می کنند. همچنین، به غیر از ماهیان، مارها و الک پشت ها را نیز آلوده می کنند.

جنس هموگرگارینا، تنها اسپوروزوآی انگل خون ماهیان است. مراحل مختلف تکاملی 
در بدن میزبان های متفاوت صورت می گیرد. مرحله ی تقسیم، غیر جنسی شیزوگونی است 
که منجر به تشکیل تعداد زیادی مروزوئیت های بزرگ می شود. این مرحله در گلبول های 
اتفاق  زالو  روده ی  در  تکاملی،  بعدی  مراحل  می افتد.  اتفاق  قطعی  میزبان  خون  قرمز 

می افتد، که با مکیدن خون میزبان اصلی، انگل به آن می رسد.

Haemogregarina acipenseris  همو گر گارينا آسیپنسريس
 این انگل سبب کم خونی جدی در ماهی استرلیاد4 می شود. هموگرگارینا آسیپنسریس 
در عفونت های شدید ماهی، قدرت بیماری زایی زیادی دارد. این انگل در ماهیان دریایی 
بیماری زایی آن در این ماهیان منتشر  به ندرت خطرناک است، و هیچ گزارشی در مورد 
نشده است. در ماهیان آلوده، یک یا دو انگل در یک گلبول قرمز مشاهده می شود. مرحله ی 
تا زمانی که شیزونت به  شیزوگونی در هسته گلبول قرمز شروع می شود و ادامه می یابد، 
مرحله ی چندهسته ای می رسد )در این حالت، اندازه آن ها بیشتر از شش میکرومتر است(. در 
این مرحله، هسته ی سلول را پاره می کند، و مراحل بعدی تکامل و گذر از شیزوگونی و تبدیل 

به تروفوزوئیت درپالسمای سلول روی می دهد )شکل 21(. 

1. Hypophthalmichtys molitrix               
2. Hypophthalmichtys nobilis           
3. Nodul
4. Acipenser ruthenus
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شکل20.اووسیستانگلگوسیاکارپلی،ازجسمزردهدرموکوسرودهیماهیکپورمعمولی
)معصومیانوهمکاران،1381(

شکل21.تروفوزوئیتانگلهموگرگاریناآسیپنسریس،درگلبولقرمزخونماهیانخاویاری
)Pazooki & Masoumian, 2004( )  (
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Phylum Microsporea   2- 5. شاخه ی میکروسپوره آ
در  را  رشد خود  مراحل  که  هستند  تک یاخته هایی  شاخه،  این  به  متعلق  انگل های   
داخل سلول های میزبان می گذرانند و تولید اسپور می كنند. این انگل ها تمامی جانوران، 
از تک یاخته تا انسان را آلوده می كنند، ولی بیشتر انگل بی مهرگان هستند. میکروسپوره آ 

می توانند ماهیان آب شیرین، لب شور و دریایی را به طور گسترده ای آلوده كنند.
اسپور این انگل دارای دیواره ی ضخیم، یک اسپوروپالسم و یک اندام تفریخ تکامل یافته 
تزریق  برای  انگل  اصلی  جزو  عنوان  به  قطبی  توخالی  لوله ی  یک  که  است  پیچیده  و 
اسپوروپالسم به داخل سلول میزبان دارد. زمانی که اسپور وارد بدن می شود، اسپوروپالسم 

از راه گفته شده داخل سلول هدف میزبان می شود و مراحل رشد خود را آغاز می كند.
در نتیجه ی این فرآیند، تعداد بسیار زیادی سلول )مرونت( با تقسیم دوتایی، چندتایی 
به  مرونت  تکامل،  نهایی  مرحله  در  می شود.  تولید  پالسموتومی1  روش  به  تقسیم  یا 

اسپورونت تبدیل مي شود، که مرحله ی اسپوروگونی را سپری می کند. 
آسیب وارده به سلول های آلوده، با توجه به گونه انگل، نوع و شرایط سالمتی میزبان 
را  انگلی  گزونوما2ي  تشکیل  گونه ها  از  برخی  است.  متفاوت  محیطی،  عوامل  سایر  و 
می دهند، که این اشکال، دارای ساختار کیستی سفید رنگ به قطر چندین میلی متر هستند.

میکروسپوره آ، انگل های بسیار کوچکی هستند و در حداکثر رشد، اندازه ی آن ها به 
50 میکرون می رسد. اسپورهای آن نیز 10-3 میکرون طول دارند، و شکل آن ها بیضوی 
یا تخم مرغی است. با توجه به گونه ی انگل و بافت مطلوب آن، عفونت ممکن است در 

اندام ها و بافت های مختلف ماهی پراکنده شود.

  Genus Glugea Thelohan, 1891  2-5-1. جنس گلوجئا
مرونت های این جنس، چند هسته ای هستند، و شکل آن ها استوانه ای یا بیضوی است. 
انگل در دو مرحله ی اسپوروگونی تولید پالسمودیا، و با تقسیم چندتایی تولید مثل می کند. 
سلول های آلوده، گزنوماهایی به اندازه ی 14 میلی متر را تشکیل می دهند. گونه هایی از این 

جنس، اندام های مختلف ماهیان را آلوده می كنند.

1. Plasmotomy                           
2. Xenoma                                                
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 Glugea lucioperca  گلوجئا لوسیوپرکا
این انگل، از ماهی سوف اروپا و آسیا گزارش شده است. اندازه ی گزنومای انگل در 
روده ی ماهی سوف به 4/ . میلی متر می رسد. ابعاد اسپورها 2/1 × 4/5 میکرون است. در 
آلودگی شدید، کار دستگاه گوارش مختل می شود. این انگل در برخی مناطق شوروی سابق، 

یکی از عوامل مهم بیماری زایی در ماهی سوف است.

  Glugea stephani   گلوجئا استفانی
انگل روده ی ماهیان دریایی اروپاست. فراوانی این انگل در برخی موارد، تا 50 درصد 
ماهیان یک ذخیره را شامل می شود. اسپورها به شکل تخم مرغی یا تخم مرغی کشیده، و به 
ابعاد 2/7 × 4/7 میکرون هستند. در آلودگی های شدید، تمام روده از این انگل پر می شود، 

و ماهیان مبتال به علت اختالل در دستگاه گوارش از بین می روند. 

Genus Pleistophora Gurley, 1893 2-5-2. جنس پلئیستوفورا
گونه های این جنس، مرونت های گرد چند هسته ای دارند. شکل مشخصی ندارند و دارای 
دیواره ی ضخیم هستند. انگل هایی از این جنس، عضالت ماهیان دریایی را آلوده كرده و 

آلودگی های بسیار خطرناکی در ماهیان اقتصادی ایجاد می كنند.
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 خود آزمايی 

1. تک یاخته ها به چه سلسله ای تعلق دارند و به چه شاخه هایی تقسیم می شوند؟
2. در طبقه بندی جدید، شاخه ی میکسوزوآ چه جایگاهی یافته  است؟

3. تاژک داران اتوتروف جزو چه گروهی هستند؟
4. انگل تریپانوزوم به چه شاخه اي تعلق دارد و در كدام بافت زندگی می کند؟

5. میزبان واسط تریپانوپالسما چیست؟
6. کدام انگل تاژک دار در سطح بدن ماهی زندگی می کند و به آن آزار می رساند؟

اپی تلیال پوست ماهی زندگی می کند و عامل كدام  انگل مژه دار در سلول های  7. کدام 
بیماری است؟

8. جنس چیلودونال جزو کدام شاخه ی انگلی است؟
9. مرحله ی تومیت جزو چرخه ی تکاملی کدام انگل است؟

10. ماهی آلوده به تریکودینا چه عالیمی از خود نشان می دهد؟
11. انگل باالنتیدیوم جزو کدام شاخه است و کدام اندام ماهی را آلوده مي كند؟

12. آپی کمپلکسای آلوده کننده ی ماهیان به چند گروه تقسیم می شوند؟ آن ها را نام ببرید.
13. اووسیست انگل های کوکسیدیا چه ساختمانی دارند؟

14. هموگرگارینا، انگل های درون سلولی هستند، یا برون سلولی؟
15. انگل های ایمریا و کوکسیدیا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

16. انگل های شاخه ی میکروسپوره آ مراحل رشد خود را در کدام نقطه از جای بدن میزبان 
طی مي كنند؟ 

              





)Metazoa(پریاختهها

فصل  سوم



اهداف رفتاری 
فراگیر در پایان این فصل باید بتواند:

1. شاخه های مختلف پریاخته ها را با توجه به اختصاصات هر کدام از آن ها 
بشناسد.

2. با اندام های محل زیست انگل های پریاخته در بدن ماهیان آشنا باشد.
3. علت تغییرات جدید در طبقه بندی میکسوسپوره آ را شرح دهد.

4. شدت آسیب رسانی پریاخته ها را با توجه به خصوصیات هر یک از آن ها 
توضیح دهد.

5. در پایان باید جمع بندی کلی از علم انگل شناسی، اهمیت انگل ها از نظر 
جانور شناسی، و مسائل بهداشتی و اقتصادی آن انجام دهد.
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 3-1. خصوصیات عمومی 
پریاختهها1 ، همان طور که از اسمشان مشخص است، بیش از یک سلول دارند و مشابه 
جانوران پرسلولی، برای ادامه ی حیات و زندگی خود، در سلول های بدن آن ها تقسیم کار شده 
است، و اندام ها شکل گرفته اند. انگل های پریاخته ، از نظر رده بندی جانوری در رده های پایین 
قرار دارند و دارای تمامی اندام های مشابه جانوران تکامل یافته تر هستند. از نظر تولید مثل، 

روش های مختلفی در این انگل ها دیده می شود. 
برخی از این انگل ها دوجنسی هرمافرودیت2 هستند؛ یعنی در یک انگل، هم اندام تناسلی نر 
و هم اندام تناسلی ماده وجود دارد، ولی در برخی دیگر، جنس های نر و ماده از هم جدا هستند. 
در انگل های پریاخته، تولید مثل جنسی دیده می شود، و در برخی از آن ها قابلیت ترمیم وجود 
دارد؛ به این معني كه می توانند به روش غیر جنسی، بافت های تخریب شده خود را بسازند. ولی 

در برخی شاخه ها، مثل نماتدها، روش غیر جنسی تولید مثل و توانایی ترمیم دیده نمی شود.
انگل هایی که تولید مثل جنسی دارند، معموال تخم گذارند، ولی تعداد کمی از گونه ها، 
زنده زا هستند یا تخم حاوی نوزاد را رها می کنند. تعدادی از این انگل ها، در چرخه ی 
زندگی خود نیازی به میزبان واسطه ندارند و می توانند به طور مستقیم از یک میزبان به 
میزبان دیگر منتقل شوند، ولی اغلب آن ها به میزبان های واسطه احتیاج دارند. در چرخه ی 
حیات این انگل ها، ماهیان و سایر آبزیان می توانند میزبان نهایی یا میزبان واسطه باشند. در 
بدن بعضی از میزبان ها، انگل مراحل مختلف رشد را می تواند طی كند، ولی در بدن برخی 
دیگر از میزبان ها، انگل فقط اقامت دارد)میزبان حامل( و هیچ یک از مراحل رشد خود را 

طی نمی کند. گسترش این انگل ها در طبیعت، بستگی به شرایط مناسب زیستی دارد. 
انگل های پریاخته با چشم غیر مسلح نیز دیده می شوند، ولی برای مطالعه ی قسمت های 
داخلی بدن آن ها، نیاز  به مشاهده با میکروسکوپ است. انگل های پریاخته، شامل گروه ها 
و شاخه های متعددی است، که مطالعه ی چرخه ی حیات و خصوصیات زیستی آن ها از 

دید گاه جانور شناسی و بیماری زایی، حایز اهمیت است. 
در این فصل، شاخه های مختلف انگل های پریاخته تشریح می گردد و مثال های مهم 

در ماهیان ذکر می شود.

1. Metazoa
2. Hermaphredite                                      
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Phylum Myxozoa 3-2. شاخه ی میکسوزوآ
انگل های متعلق به میکسوزوآ، گروه بزرگی از انگل های جانوری هستند که به طور وسیعی 

ماهیان، و در مواردی دوزیستان، خزندگان و بی مهرگان را آلوده می كنند.
اسپورها که شکل مقاوم انگل هستند، حاوی یک تا هفت کپسول قطبی اند که هر یک دارای 
رشته های قطبی هستند. این رشته ها توانایی خروج از اسپور و انتقال به بدن میزبان را دارند. 
اسپورها، همچنین حاوی یک یا دو اسپوروپالسم یا سلول آمیبی اند که پس از خارج شدن از اسپور 

و چندین تقسیم، به تروفوزئیت یا  عامل اصلی عفونت تبدیل می شوند )شكل هاي 22 و 23(. 
در دهه های اخیر، فرضیه های مختلفی در خصوص طبقه بندی، مراحل رشد در داخل 

بدن میزبان و چگونگی چرخه ی حیات و انتقال آن ها به ماهیان بیان شده است. 
تحقیقات انجام شده در سال های اخیر نشان داده است که این انگل ها نیز برای تکمیل 
چرخه ی حیاتشان، احتیاج به میزبان واسطه ای به نام کرم توبیفکس1 دارند. با اثبات این 
فرضیه و تحقیقات مولکولی انجام شده، جایگاه طبقه بندی این شاخه را از تک یاختگان 

جانوری جدا كرده اند. 
زمانی که اسپور در بدن میزبان به بافت مورد نظر برسد، فیالمنت های کپسول قطبی که به 
هم پیچ خورده اند، از هم باز می شوند و اسپور را محکم به بدن میزبان متصل می کنند. سپس 
درپوش اسپور باز می شود، و اسپوروپالسم از آن بیرون می آید، و مراحل رشد و تکامل 
انگل در بدن میزبان شروع می شود. این انگل ها از نظر چگونگی رشد در داخل بدن میزبان 

به دو گروه تقسیم می شوند: 
1. گروه اول درون بافت های بدن میزبان، مثل عضالت، آبشش، کبد، قلب و کلیه رشد 
هیستوزوئیک3 می گویند.  انگل های  را  این گروه  کیست2 می كنند.  تولید  نهایت  كرده، در 
کیست های تولید شده در بافت ها دارای هزاران اسپور هستند. پس از آنکه کیست ها بزرگ 
و کامل شدند، باز شده، اسپورها رها می شوند و از راه گردش خون به قسمت های مختلف 

بدن می روند و در نهایت از بدن میزبان خارج می شوند.
بدن، مثل کیسه هوایی، مجاری صفراوی، مجاری  2. گروه دوم در داخل حفره هاي 
ادراری و کیسه مثانه رشد می كنند و به دیواره ی این اندام ها می چسبند، یا در مایعات درون 

1. Tubifex tubifex                                    
2. Cyct                                   
3. Histozoic                                               
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این اندام ها شناورند. این گروه تولید کیست نمی کنند؛ بلکه به طور مستقیم اسپور تولید 
می کنند. این گروه را سئولوزوئیک1  می نامند.

انگل های میکسوسپوره آ می توانند اندام های مختلف بدن میزبان را آلوده کنند، و هر 
گونه ای از آن ها بافت خاصی از بدن میزبان را انتخاب می كنند.

آلودگی های این انگل ها دامنه ی وسیعی دارد؛ از دو زیستان، خزندگان تا تمامی ماهیان 
آب هاي شیرین و دریایی می توانند میزبان میکسوسپوره آ باشند. هر گونه، در میزبان های 

مشخصی آلودگی ایجاد می كند.

الف

پب

شکل22.اشکالطراحیشدهاسپورهایانگلهایمیکسوسپورهآ
الف(کلرومیکسیوم
ب(اسفائروسپورا

پ(چوکال
      )Baska, 1990،معصومیانوپازوکی،1380( 

1. Ceolozoic                                              
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شکل23.اشکالطراحیشدهیاسپورهایمیکسوزوآ
aوb:میکسوبولوس)ازروبرووپهلو(cوd:هنگویا)ازروبرووپهلو(
eوf:میکسیدیوم)ازروبرووپهلو(gوh:کلرومیکسیوم)ازروبرووپهلو(

jوk:کودوآ)ازباالوپهلو(
 L:طولاسپورW:عرضاسپورT:ضخامتاسپور

 pc:کپسولقطبیpf:رشتهقطبیsp:اسپوروپالسمv:دریچهvc:واکوئل
AL:طولزائدهیدمیTL:طولکلبازائدهیدمی

)Lom & Dykova, 1992(  
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Genus Myxobolus Buetschli, 1882   3-2-1. جنس میکسوبولوس
انگل های متعلق به این جنس، دو کپسول قطبی در قسمت قدامی اسپور دارند. شکل 
اسپور معموال بیضوی، تخم مرغی یا گرد است. اسپوروپالسم، دوهسته ای و اغلب دارای 
واکوئلیددوست1 هستند. مراحل رشد انگل های این جنس در بافت های میزبان انجام 
میکسوسپوره آ  میان  در  را  گونه  تعداد  بیشترین  این جنس،  به  متعلق  انگل های  می گیرد. 

دارند )شکل 22(.

 Myxobolus cerebralis    میکسوبولوس سربرالیس
این گونه، از خطرناک ترین انگل های جنس میکسوبولوس است که در غضروف ناحیه ی 
سر آزادماهیان زیست می کند. ماهیان در سنین بچه ماهی نورس و انگشت قد، به این انگل 
آلودگی، عالیم عفونت را نشان نمی دهند، و ضایعات و  به محض  اما  حساس هستند. 
عالیم بیماری در بچه ماهیان 7-6 سانتی متری ظاهر می شود. ابعاد پالسمودیای)کیست( 
این انگل به 40-20 میکرون می رسد. شکل اسپور از بیضوی تا گرد دیده شده است، و 
ابعاد آن 9/7-7/4، و عرض آن 10-7 میکرون است. کپسول های قطبی آن نیز مساوی 
هستند)شکل 22(. ماهیان مبتال به این انگل به صورت مارپیچی، حول محور طولی شنا 

می کنند و به همین علت، این بیماری، بیماریچرخش2 نام گذاری شده است. 
این انگل، اولین بار در آلمان شناسایي، و سپس همراه قزل آالی رنگین کمان، به همه ی 

نقاط دنیا منتقل گردید.

Myxobolus pavlovskii   میکسوبولوس پاولوسکیئی 
می كند.  کیست  تولید  نقره ای،  کپور  ماهی  آبشش  ثانویه  تیغه های  بین  در  انگل  این 
آلودگی آن از منطقه ی آمور در شرق دور به وسیله ی میزبان این انگل تا اروپا گسترش 
اسپورها  می رسد.  میلی متر  یک  از  بیش  به  انگل  این  پالسمودیاي)کیست(  است.  یافته 
تخم مرغی شکل، و ابعاد آن 10/7-8/8 میکرون، و کپسول قطبی آن ها نیز نامساوی است. 

آلودگی های شدید در ماهیان انگشت قد، موجب اختالالت تنفسی می شود )شکل 24(.

1. Vacoule iodinophilous  
2. Whirling Disease                                  
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شکلشماره24:خارهایآبششماهیکپورنقرهایآلودهبهکیستانگلمیکسوبولوسپاولوسکیئی
)معصومیانوپازوکی،1377(

       Myxobolus cyprini  میکسوبولوس سیپرينی
این انگل، دامنه ی وسیعی از آلودگی در کپورماهیان، بخصوص کپور معمولی، ایجاد 
می كند. پالسمودیای انگل در بافت عضالنی میزبان تولید می شود، و قطر آن  به 300 میکرون 
آن 7/6-9/7   عرض  و  آن 13- 10/5،  طول  و  کشیده،  بیضوی  شکل  به  اسپور  می رسد. 

میکرون، و کپسول های قطبی آن نیز نامساوی است.
پس از باز شدن پالسمودیا در عضالت، اسپورها از راه گردش خون در اندام های 
در  می تواند  انگل  بنابراین،  می یابند.  تجمع  کلیوی،  بافت  بخصوص  میزبان،  مختلف 

بافت های عضالنی و کلیوی، ضایعاتی به وجود آورد.
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Myxobolus pfeifferi    میکسوبولوس فايفری
تا 2 میلی متر می رسد.  فایفری به حدود 1/5  انگل میکسوبولوس  اندازه ی کیست های 
کیست ها در پوششی احاطه شده اند كه منشأ آن از بافت همبند میزبان است، و به اشکال کروی، 
بیضوی و یا کشیده دیده می شوند، و محدوده ی آن ها از یک دانه ی ارزن تا یک دانه ی تخم مرغ 
است )به شکل تومور دیده می شوند(. قسمت عمده ی تومور توسط کیست ها اشغال، و با مواد 

تجزیه شده بافتی پر مي شود، و هزاران اسپور داخل کیست ها شکل می گیرند.
اسپورها به شکل بیضوی، گرد و یا اندکی بیضوی با قطب قدامی مدور دیده می شوند. 
کپسول های قطبی گالبی شکل، معموال کمتر از نصف اندازه اسپور هستند، اما به ندرت به اندازه 
نیمی از اسپور می رسند. زایده ی بین کپسولی کوچک مثلثی شکل در بین کپسول های قطبی دیده 
می شود. طول اسپورها 10 تا 13، عرض آن ها 9 تا 12/2، و ضخامت آن ها 6/ . میکرومتر است. 

عضله ی  در  خیارک2  بیماری یا  و  نودوالر1  بیماری عامل  فایفری،  میکسوبولوس 
رشته های  تخریب  آلوده سبب  ماهیان  در  زمان  با گذشت  انگل  است.  باربوسماهیان3 
عضالنی مي شود و در پوششی از بافت همبند میزبان مشتق که پوشیده می شود و کیست های 
بزرگ ایجاد مي كند. با افزایش اندازه ی کیست، تخریب عضالت  میزبان شروع شده، با 
ریزش  تومور،  تشکیل  از  پس  می شود.  تشکیل  بزرگ  تومورهای  عضالت،  دژنرسانس 
فلس ها رخ مي دهد، و در مواردی که عفونت شدید در ماهی بروز می كند، مرگ و میر فرا 
می رسد.  گزارش هایی از تلفات ناشی از آلودگی به این انگل در باربوس ماهیان اروپا و 

آسیا منتشر شده است )شکل های 25و26(.
کارونی4،  میکسوبولوس می توان  میکسوبولوس،  جنس  مهم  گونه های  دیگر  از 
میکسوبولوس  ،)27 )شکل  شیربت6  ماهی آبشش  از  پرسیکوس5  میکسوبولوس
نودولواینتستینالیس7 از روده ی ماهیبنی8 )شکل 28( و میکسوبولوسبولبوکوردیس9  

از قلب ماهی بنی)شکل 29( را نام برد.

1. Nodular disease                             
2. Bobonic                              
3. Barbus barbus                        
4. Myxobolus karuni
5. Myxobolus persicus
6. Barbus grypus                         
7. Myxobolus nodulointestinalis
8. Barbus sharpeyi                      
9. Myxobolus bulbocordis
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شکلشماره25.مراحلاولیهیرشدسودوپالسمایمیکسوبولوسفایفریدر
بافتعضالنیشیربت

)معصومیانوهمکاران،1384(

شکلشماره26.تودهیاسپورمیکسوبولوسفایفریدرعروقخونی
عضالتماهیشیربترنگآمیزینشده

)معصومیانوهمکاران،1384(
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شکل27.آبششماهیشیربتآلودهبهکیستهایمیکسوبولوسکارونیو
میکسوبولوسپرسیکوس

)Masoumian et al.,1994(

شکل28.رودهیماهیبنیآلودهبهکیستانگلمیکسوبولوسنودولواینتستینالیس
)Masoumian et al.,1996( 
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شکل29.اسپورهایانگلمیکسوبولوسبولبوکوردیسازقلبماهیبنی
) Masoumian et al.,1996( 

Genus Myxidium Buetschli, 1882   3-2-2. جنس میکسیديوم
اسپور،  دارند.  اسپور  دو طرف  در  قطبی  کپسول  دو  این جنس،  به  متعلق  انگل های 
دوکی شکل با دو انتهای کم و بیش نوک تیز است. یک اسپوروپالسم دوهسته ای نیز به طور 

معمول بین دو کپسول قطبی قرار دارد.
این انگل ها معموال جزو انگل های سئولوزوئیک هستند و در حفره هاي بدن زیست 
می کنند. برخی از گونه ها نیز داخل بافت های اندام هایی مثل کلیه را آلوده می کنند. این 

انگل ها در ماهیان آب هاي شیرین و دریایی مشاهده شده اند )شکل 30(.

Myxidium rhodei   میکسیديوم رودئی
این انگل در بافت ماهیکلمه1 ، ماهیسیم2 و اغلب کپورماهیان در اروپا و نیز باربوس ماهیان 
ایران مشاهده شده است. انگل در کپسول های بومن کلیه تولید پالسمودیا هایی با ابعاد بیش 
از 600 میکرون می كند. ابعاد اسپور 12× 5 میکرون است، و کپسول های قطبی مساوی در دو 
طرف اسپور قرار دارند. این انگل می تواند در بافت کلیوی ضایعاتی به وجود آورد )شکل 30(. 

از گونه های مهم دیگر، مي توان جنس میکسیدیومفایفری3 را نام برد )شکل 31(.

1. Rutilus rutilus                                     
2. Abramis brama                                      
3. Myxidium pfeifferi
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شکل30.اسپورمیکسیدیومرودئیازبافتکلیویماهیشیربت 
)Masoumian & Pazooki, 1999(

شکل31.اسپورمیکسیدیومفایفريازکیسهیصفراویباربوسماهیان
)Masoumian & Pazooki, 1999(
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   Genus Sphaerospora Thelohan ,1892   3-2-3. جنس اسفائروسپورا
قدامی  قسمت  در  قطبی  کپسول  دو  دارای  و  کروی(،  تقریبا  کروی)یا  اسپور،  شکل 
اسپور است)شکل 23(. این انگل ها معموال در حفره هاي بدن زندگی می کنند و در ماهیان 
دارای  اسفائروسپوره آ  جنس  انگل های  شده اند.  مشاهده  نیز  دریایی  و  شیرین  آب هاي 
مراحل رشد در قسمت های مختلف بدن هستند. انگل هایی که در حفره هاي بدن زندگی 

می کنند، معموال مراحل رشدشان در خون و دستگاه ادراری است.

Sphaerospora renicola     اسفائروسپورا رنیکوال
این انگل، جزو خطرناک ترین و مشهورترین انگل های میکسوسپوره آ بوده، در پرورش 
متراکم کپور معمولی در اروپا مشاهده شده است. این انگل می تواند در استخرهای ذخیره ی 
ماهیان انگشت قد تا70 درصد موجب آلودگی شود. سودوپالسمودیای1 این انگل با قطر 
بیش از 20 میکرون، در مجاری ادراری تولید می شود. اسپورها تقریبا کروی بوده، ابعاد آن ها 

7/3 - 7/2  میکرون است. کپسول های قطبی نیز در قسمت قدامی اسپور قرار دارند. 
این انگل، عامل بیماری التهابکیسهیشنا2 در کپور ماهیان انگشت قد است. انگل 
دارای مراحل رشد در خون، کیسه شنا و کلیه های کپورماهیان است. در خصوص مراحل 

رشد این انگل در اروپا، تحقیقات گسترده ای به عمل آمده است.

1. Psudoplasmodia
2. Swimbladder inflamination     
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   Helminths      1کرم ها
یکی از مهم ترین و گسترده ترین گروه انگل های پریاخته، کرم ها هستند. در طبقه بندی 
جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد 
ضمایم واضح بودند، به کرمها موسوم شدند. این جانوران، یک انتهای قدامی)سر( و یک 
انتهای خلفی)دم( دارند. سر کرم دارای اندام های حسی است که براي برخورد و روبه رو 

شدن با محیط، به طرف جلو حرکت می کند.
این جانوران می توانند روی سطح شکمی یا سطح زیرین گردش کنند و یا بی حرکت بمانند. 
سطح پشتی آن ها نیز به سمت باال قرار دارد. کرم ها تقارن دوطرفی2 دارند. شکل خارجی و 
بسیاری از قسمت های داخلی بدن آن ها در هر طرف یک سطح میانی و وضعیت متقارن دارد. 

تمام این صفات اختصاصی، کرم ها را در ردیف برخی از جانوران عالی تر قرار می دهد.
تعدادی از کرم ها زندگی آزاد دارند، ولی محل زندگی آن ها بسیار متفاوت است. برای 
نمونه کرم ها در آب های شور، لب شور، آب های شیرین، محیط هاي مرطوب، مانداب ها و 
غیره زندگی می کنند. برخي دیگر نیز زندگی انگلی دارند و در بدن گیاهان، جانوران و حتی 
در بدن انسان به سر می برند. کرم ها بسیار زیادند و اغلب سبب امراض خطرناکی برای 

گیاهان، جانوران و انسان می شوند.
خصوصیات  از  بسیاری  لحاظ  از  که  می شود  دیده  مختلفی  انواع  کرم ها،  میان  در 
چند  به  باید  را  آن ها  منظور  همین  به  و  دارند  اختالف  هم  با  بیولوژیک،  و  ساختمانی 

شاخه ی مجزا تقسیم بندی كرد.
 مقطع عرضی بعضی از کرم ها پهن است و در شاخه ی کرمهایپهن3 قرار دارند. 
مقطع عرضی برخی دیگر، گرد است که به آن ها در اصطالح کرمهایگرد4 می گویند و در 

شاخه نماتدها5 قرار دارند. 
در  ولی  دارند،  گرد  مقطع عرضی  اگرچه  نیز  سرخارداران6  یا  برسر  کرمهایخار
ریخت شناسی اختالف قابل مالحظه ای با کرم های پهن و کرم های گرد دارند. بنابراین، 

1. Helminths                             
2. Bilaterally symmetrical              
3. Phylum plathyhelminths
4. Round worms                                       
5. Nematoda Phylum
6. Thorny headed worms                          
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آن ها را در شاخه جداگانه ای به نام شاخهیخاربرسرداران1 طبقه بندی می كنند. 
تمام کرم هاي پهن، سرخارداران و بیشتر کرم های گرد، انگل هستند. موجودات طبقه بندی 
شده در شاخه ی آنهلیدا2 یا کرمهایحلقوی، کرم نیستند و از نظر زیست شناسی تفاوت های 
بسیار زیادی با کرم ها دارند. برخی از آن ها، مانند زالوها3، انگل اتفاقی انسان و حیوان، و 

برخی دیگر، مانند کرمهایخاکی4، میزبان واسطه یا حامل سایر انگل ها هستند. 
دارند. شاخه ی  قرار  بندپایان5  نیز در شاخه ی  انگلی دیگری  نهایت، موجودات  در 
از قطعات  بیرونی بدن آن ها  بیشتر جانوران شناخته شده ای هستند که قسمت  بندپایان، 

نسبتا مشابهی درست شده است، و دارای ضمایم بندبند هستند. 

1. Phylum Acanthocephala
2. Phylum Annelida
3. Leeches                                                  
4. Earthworms                          
5. Phylum Arthropoda
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Plathyhelminths Phylum 3-3. شاخه ی کرم های پهن  
در میان موجودات بسیار متعددی که )به طور کلی( به نام کرم ها شناخته شده اند، پست ترین 
آن ها، کرم های پهن هستند که از موقعیت ویژه ای برخوردارند. گروهی از آن ها زندگی آزاد 
به  متفاوتی هستند؛  زندگی  دارای چرخه های  انگل ها  این  انگل اند.  آن ها  بیشتر  و  دارند، 
طوري كه برخی دارای چرخه ی زندگی مستقیم، و برخی دیگر با یک یا دو میزبان واسطه، 
چرخه ی زندگی شان کامل می شود. در مراحل حیات کرم های پهن که چرخه ی زندگی شان 
غیر مستقیم است، ماهیان می توانند میزبان نهایی باشند و یا نقش یکی از میزبان های واسطه 

را داشته باشند، و انگل می تواند در مراحل نوزادی، ماهیان را آلوده كند. 
محل آلودگی، تعیین کننده میزان تاثیر این انگل ها در بدن میزبان است. برای مبارزه با 
کرم های پهن، باید چرخه ی حیات و ساختمان بدن آن ها را به دقت مطالعه کرد. کرم های 
موجود در این شاخه، سر مشخص و مجهز به رشته های عصبی و اندام های حسی دارند. 
اندام های  موجودات،  این  می دهد.  افزایش  را  آن ها  عصبی  فعالیت های  ساختمان،  این 
مختلف بدن انسان و حیوانات را مورد حمله قرار می دهند، و بیشتر آن ها انگلی هستند. 

یکی از ویژگی های فیزیولوژیک آن ها، عدم توانایی در هضم چربیها است، و شاید و به 
همین دلیل است كه این کرم ها با روش های مختلف همزیستی، اعم از همسفره یا انگلی، 

با سایر موجودات زندگی می کنند.
اعضای این شاخه از سطح پشتی شکمی پهن شده اند. عده ای از آن ها برگی شکل یا بیضوی، 
و برخی دیگر مانند کرم های بندبند یا نواری طویل هستند. اندازه ی بدن آن ها نیز متفاوت است، 
و بدنشان تقارن دوطرفی دارد. لوله ی گوارش ناقص)فاقد مخرج( دارند، و تعدادی از آن ها نیز 
مثل سستودها، لوله ی گوارش ندارند. همه ی کرم های پهن، فاقد محوطهیعمومی1 هستند. 
اسکلت بندی مشخص، دستگاه تنفس و گردش خون نیز ندارند، و سیستم عصبی در قسمت 
سر متمرکز شده است. بیشتر اعضای این شاخه دارای دستگاه تناسلی نر وماده بر روی یک 
موجود هستند. عده ی کمی از آن ها نیز دو جنس مجزا دارند. همه آن ها از راه تولید مثل جنسی 
تکثیر می شوند. البته، عده ای از آن ها از راه غیر جنسی نیز تولید مثل می کنند. آن ها معموال 
تخم گذارند، ولی تعداد کمی از گونه ها زنده زا هستند. در كل، برای کرم های پهن، یک طبقه بندی 

واحد که مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد. 
جنس های مهم این شاخه که در ماهیان اهمیت دارند، عبارتند از:

1. Acoelemate                           
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     Subphylum Termatoda    زيرشاخه ی ترماتدها
این کرم ها از سطح پشتی شکمی پهن شده اند، و ساختمان بندبند ندارند. بدن آن ها 
معموال برگی شکل با تقارن دوطرفی است. محوطه ی بطنی ندارند، و لوله ی گوارش آن ها 

ناقص است. تقریبا تمام آن ها یک یا چند بادکش دارند.
چرخه ی زندگی برخی از آن ها مانند مونوژنها، مستقیم است؛ یعنی از یک میزبان 
به میزبان دیگر به طور مستقیم منتقل می شوند، و برخی مانند دیژنهآ، سیر تکاملی غیر 
مستقیم دارند و با حضور دو یا چند میزبان واسطه، کامل می شوند. معموال میزبان واسطه 
پرندگان هستند.  یا  ماهی  به طور عمده  ترماتدها،  نهایی  میزبان  اول، حلزون ها هستند. 

تعداد ترماتدهای پرندگان، تقریبا سه برابر دوزیستان، خزندگان و پستانداران است.

Class Monogenea     3-3-1. رده ی مونوژنه آ
جزو  گروه،  این  ماهیان اند.  انگل  که  هستند  پهن  کرم های  از  رده ای  مونوژن ها، 
انگل های خارجی محسوب می شوند و پوست و آبشش ماهیان را آلوده می کنند، ولی 
این  كه  آنجا  از  می شوند.  دیده  نیز  ماهیان  ادراری  لوله های  در  استثنا(  )به طور  برخی 
از خون  تغذیه  با  و  تکثیر می شوند  به سرعت  ندارند،  میزبان واسطه  به  نیازی  انگل ها 
و سلول های اپی تلیال ماهیان، عالوه بر ایجاد تلفات سنگین، می توانند شرایط مناسب 

برای آلودگی های ثانویه، مانند بیماری های باکتریایی و قارچی را نیز فراهم كنند.
مونوژن ها، انگل هایی هستند که به طور معمول در جهت پشتی شکمی پهن شده اند. 
قسمت قدامی دارای 4-2 لب بوده، که محل باز شدن غده ی سفالیک است، و گاهی فقط 
دارای یک لب یا مکنده های قدامی و یا بادکش ها یا منافذ هستند. از این محل برای چسبیدن 

انتهای قدامی انگل به سطح بدن میزبان، تغذیه و نیز نقل و انتقال استفاده می شود.
مونوژن ها دارای قرینه ی دوطرفی هستند، و مهم ترین وجه مشخصه تشریحی آن ها، 
یا  صفحه آن،  به  و  مجهزند  کیتینی  ساختمان های  به  که  است  اپیستوهاپتور1  وجود 
نیز می گویند. این اعضای کیتینی برای ثابت نگه داشتن انگل به بدن  دیسکچسبنده 
از  یکی  آن ها،  مورفولوژیک  اختالف  دلیل  به  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  میزبان 

فاکتور ها برای تشخیص گونه های انگل و تفریق آن ها از همدیگر هستند.

1. Opistohaptor
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دهان مونوژن ها در قسمت انتهای قدامی و در سطح شکمی قرار دارد و به شکل قیف بوده، 
که در دیواره های آن مکنده های قوی رشد یافته است. پس از دهان، حلق واقع شده است، و 
در حد فاصل حلق و روده، مری قرار دارد. بعضی از مونوژن ها فاقد مری هستند، و حلق به 
طور مستقیم به روده منتهی می شود. منفذ خروجی به شکل خارجی، بسیار نزدیک به قسمت 

انتهای قدامی بدن قرار دارد. 
همه مونوژن ها هرمافرودیت هستند و دستگاه تولید مثل نر و ماده در یک انگل قرار 
مانند  تخم گذار،  انواع  در  مونوژن ها  تخم های  است.  پیچیده  دارای ساختماني  که  دارد 
داکتیلوژیروس ها، به طور نسبی بزرگ بوده و در اغلب گونه ها رحم حاوی تعداد بسیار 
اندکی از تخم های بالغ است. در انواع بچه زا، مانند ژیروداکتیلوس ها، ارگانیسم دختر در 
کیسه ی جنین به صورت انفرادی رشد می کند، و قبل از اینکه جنین متولد شود، جنین 
مشاهده  قابل  نیز  نسل چهارم  جنین  حالت ها،  از  بعضی  در  و  گرفته،  نسل سوم شکل 
است. بسیاری از این انگل ها به طور مشخص گونه های خاصی از ماهیان یا جنس های 
بسیار نزدیک به هم را آلوده می کنند، که از نظر ژنتیکی و فیزیولوژیک، شباهت بسیار 
زیادی با میزبان اصلی دارند و همچنین، دارای اختصاصات و ویژگی های بوم شناختی 

یکسان هستند.

Genus Dactylogyrus  Diesing, 1850     3-3-1-1. جنس داکتیلوژيروس
این جنس دارای هفت جفت قالبک حاشیه ای، یک جفت قالب میانی و یک یا دو 
رابط میانی در دیسک چسبنده خود است و به راحتی با دو جفت رنگدانه ی سیاه حساس 
به نور، در انتهای قدامی و نیز غدد ویتلین موجود در محوطه ی بطنی، از سایر جنس ها قابل 
تشخیص اند. گونه های مختلف این جنس، با شکل و اندازه اندام جفت گیری و نیز اندازه ی 

قالب میانی و قالبک های حاشیه ای، از یکدیگر متمایز می شوند)شکل های 32 و 33 (.



انگل شناسی ماهیان 92

لبسری

غددسری
حلق

آلتتناسلینر
روده

محوطهیرحمی

تخمدان
بیضهها

ذخیرهیغذایی)ویتالریا(

قالبمیانی

قالبهایحاشیهای

رابطپشتی

اندامهایسری
چشمها
حلق

قطعهیضمیمه
آلتتناسلینر
مخزنپروستات
وزیکولسمینال
فرج

مجاریوابران
تخمدان
رودهیکور
بیضهها

قالبحاشیهای)قالبک(

قالبمیانی
رابطپشتی
رابطشکمی

ذخیرهیغذایی)ویتالریا(

شکل32.اشکالطراحیشدهاز
ژیروداکتیلوس)سمتراست(وداکتیلوژیروس)سمتچپ(

)Gussev, 1985درجاللی،1377(
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شکل33.چرخهیتکاملیداکتیلوژیروسها
1:انگلبالغدرآبششماهی2:تخمتازهدفعشده

                                      3:آغازرشددرداخلتخم4:جنیناولیهیداخلتخم
5:جنینرشدیافتهیداخلتخم6:خروجالروازتخم

                        7:نوزاددارایشنایآزاد8:نوزادعفونیزاکهبهماهیهجومبردهاست
9:انگلرشدیافته10:انگلدرمرحلهیقبلازبلوغ

).Bauer et al 1981درجاللی،1377(
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Dactylogyrus extensus   داكتیلوژيروس اكستنسوس
طول این انگل حدود 1/5، و عرض آن 31/ . میلی متر است، و به آسانی به وسیله ی 
شکل ویژه ی اندام جفتگیری و قالب های آن تشخیص داده می شود. انگل تمایل هجوم 
آنزیم  تولید  با  و  می کند  تغذیه  اپی تلیال  سلول های  از  دارد.  را  آبشش  میانی  بخش  به 
این  می شود.  ضایعات  شدت  و  بافت ها  تحلیل  موجب  تغذیه،  هنگام  در  هیالورونیداز 
انگل، آبشش ماهیان کپور و کپور طالیی را آلوده می كند، و از همه ی نقاط جهان که ماهی 

کپور وجود دارد، این انگل گزارش شده است.

Dactylogyrus vastator  داکتیلوژيروس واستاتور
طول این انگل 9/ .- 3/ .، و عرض آن 81/ .- 27/ . میلی متر است. این گونه، سبب 
آلودگی در آبشش ماهی کپور شده، از تمام نقاط دنیا گزارش شده است و موجب تلفات در 

کپورماهیان 3-1 گرمی می شود.
اثر آلودگی به انگل، به شرایط پرورش بستگی دارد. در شرایط  مرگ بچه ماهیان بر 
مناسب، بافت های تخریب شده بازسازی می شود، و عمل تنفس به حالت اولیه برگشته، 

مانع از مرگ بچه ماهیان می شود )شکل 34(.

    Genus Gyrodactylus Nordman, 1932  3-3-1-2. جنس ژيروداکتیلوس
واسطه ی  به  مونوژنه آ،  جنس های  سایر  از  مشخص  طور  به  ژیروداکتیلوس،  جنس 
داشتن بدن شفاف و قرار گرفتن جنین در آن متفاوت است. همچنین، انگل های متعلق به 
این جنس، فاقد چهار لکه ی سیاه )تحت عنوان چشم( هستند، و صفحه ی چسبنده آن ها 
دارای شانزده قالبک حاشیه ای و یک جفت قالب میانی است که به وسیله ی دو رابط 
میله ای به هم وصل شده اند. تشخیص گونه های این جنس با اندازه ی قالبک ها و قالب ها 

امکان پذیر است )شکل 32(.
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شکل34.اندامهایکیتینیدرانگلداکتیلوژیروسواستاتور
 )Gussev, 1985درجاللی،1377(

Gyrodactylus dergavini   ژيروداکتیلوس درژاوينی
بیماری زایی، تهدیدی جدی برای ماهیان آزاد و قزل آال به شمار  این گونه، از لحاظ 
می آید. انگل موجب پوسیدگی شدید باله های دمی، مخرجی و پشتی ما هیان قزل آال و ما هیان 
آزاد می شود. باله های آلوده به وسیله ی یک الیه ی کرک مانند ضخیم و به رنگ سفید مایل به 
خاکستری پوشیده می شود. ما هیان آلوده الغر شده، و کاهش رشد منجر به بروز عفونت های 

ثانوی و مرگ ما هیان می شود.
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Genus Diclobothrium Leuckart, 1835    3-3-1-3 . جنس ديکلوبوتريوم
گونه های متعلق به این جنس، دارای یک کانال وابران و دیسک چسبنده تکامل یافته اند. 

همچنین، عالوه بر قالب های دیسک چسبنده، یک جفت بادکش اولیه نیز دارند.

Diclobothrium armatum   ديکلوبوتريوم آرماتوم
بدن این انگل باریک، و به طول 23 و عرض 1/2 میلی متر است، و در قسمت باریک 
شده در انتهای خلفی، دیسک چسبنده دارند. این گونه، سبب آلودگی در ماهیان خاویاری 

می شود )شکل 35(.
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شکل35.دیکلوبوتریومآرماتومبااندامهایکیتینی
)Gussev,1985درجاللی،1377(
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Genus Diplozoon Nordman, 1835     3-3-1-4. جنس ديپلوزئون
شده  تشکیل  قسمت  سه  از  جنس،  این  به  متعلق  گونه های  بدن  خلفی  بخش های 
قسمت  در  روده ها  انتهای  بخش  و  دارد،  قرار  قدامی  قسمت  در  تناسلی  غدد  است. 
میانی بوده، قسمت شکمی دارای گیره ها و شکاف بادکش مانند در بین آن هاست. از این 
جنس، دیپلوزئونپارادوکسوم1 از ماهیان سفیدرود )شکل36( و دیپلوزئونمگان2 از 

سیاه ما هی)شکل 37( را می توان نام برد.  
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شکل36.دیپلوزئونپارادوکسوم،ازآبششماهیانسفیدرود
)جاللی،1377(

1. Dipolzoon paradoxum
2. Dipolzoon megan
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شکل27.دیپلوزئونمگان،ازسیاهماهی
 )Pazooki.et al, 2004(

    Class Digenea Rudolphi,1808   3-3-2. رده ی ديژنه آ 

در میان کرم های انگلی، ترماتدهای دیژنه آ بسیار فراوان هستند و از نظر تعداد، بعد از 
نماتدها قرار دارند. از ویژگی های آن ها، وجود بادکش های فنجانی شکل ماهیچه ای بوده، که 
معموال فاقد قالب یا اندام های چسبنده ضمیمه است)شکل 38(. گونه های متعددی از آن ها 
انگل ماهیان هستند و یکی از شایع ترین آلودگی های ما هیان به شمار می روند. در شرایط طبیعی، 
ماهیان ممکن است عالیم خاصی را بروز ندهند، ولی در شرایط پرورشی که تراکم باالست، 

آلودگی های انگلی شدت می یابد، و عالیم خاص بیماری های ناشی از دیژنه آ ظاهر می شود. 
 همه ی دیژنه آها، هرمافرودیت و تخم گذار هستند. چرخه ی زندگی آن ها بسیار پیچیده 

است، و به دو صورت ماهیان را آلوده می كنند: 
1.اشکالبالغ: که در این صورت انگل در دستگاه گوارش ماهی به بلوغ می رسد و 

محیط دستگاه گوارش را ترک نمی کند. 
2.اشکالالروی: که در این حالت اندام های مختلف ماهیان، مانند پوست، چشم، 

عضالت و سایر اندام های داخلی بدن مورد تهاجم الرو قرار می گیرند. 
آلودگی با الرو دیژنه آ، صدمات فراوانی را به ماهیان وارد می كند و از نظر اقتصادی، 

اهمیت زیادي دارد. 
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در  حلزون ها  وفور  علت  به  هستند.  حلزون ها  انگل ها،  این  اول  واسطه ی  میزبان 
گرم،  فصل هاي  در  به ویژه  آلودگی،  گسترش  برای  مناسب  شرایط  پرورشی،  استخرهای 

فراهم است )شکل 39(.
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شکل38.ساختمانبدندیژنهآ
1:بادکشدهانی2:قسمتقدامیحلق3:حلق4:مری5:سکوم6:منفذتناسلی
7:آلتتناسلینر8:غدهیپروستات9:مخزناسپرماتوزوئید10:رحمباتخمها

11:بادکششکمی12:مجرایدفعی13:بیضهها14:مجرایآوران
15،16و17:رودهیکور18:غدهیویتلوژن19:رحم20:تخمدان21:مجرایتخمدان

22:مجرایلور23:مخزنپذیرندهاسپرماتوزوئید24:غدهیمهلیز25:مجاریغددویتلوژن
26:مخزنویتلوژن27:مثانه28:منفذدفعی

)اسالمی،1377(
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چرخه ی زندگی و مراحل رشد انگل های ترماتد ديژنه آ
همان گونه که ذکر شد، انگل های دیژن برای تکمیل چرخه ی زندگی خود، به چند 
میزبان احتیاج دارند. انگل ها در میزبان نهایی بالغ مي شوند و تخم هایشان را رها می کنند. 
تخم ها هنگام خروج از کرم بالغ، حاوی یک میراسیدیوم1 رشدیافته هستند. میراسیدیوم 
موجود، مخروطی شکلی است و در سطح خارجی بدن، دارای اپیدرم مژه دار، و زیر آن 
در  و  نهایی  میزبان  روده ی  در  تخم ها  گونه ها  از  بعضی  در  است.  ما هیچه ای  رشته های 
بعضی از گونه ها تخم ها در محیط آب تفریخ می شود. میراسیدیوم، فعاالنه در آب شنا 
می کند، تا حلزون مناسب را بیابد و به داخل بدن آن نفوذ کند. در جریان یک مرحله ی 
تکاملی و دگردیسی، به اسپروسیست2 تبدیل می شود. اسپروسیست در بدن حلزون تکامل 
از بدن حلزون خارج  تبدیل، و سرانجام  سرکریا4  به  از آن  ردیا3، و پس  به  می یابد و 
می شود. مدت زمان این مراحل در بدن حلزون در گونه های مختلف، متفاوت است و در 

برخی از گونه ها، یک سال طول می کشد. 
سرکریا، مرحله ی نوجوانی کرم بالغ است که مهره داران را آلوده می كند. سرکرها انواع 
مختلف دارند، و ساختمان آن ها متناسب با دوره ی کوتاه زندگی آزاد و ورود به داخل بدن 
میزبان نهایی یا میزبان واسطه ی دوم تکامل یافته است. میان مرحله ی سرکر و کرم بالغ، 
مرحله ای به نام متاسرکریا5 وجود دارد. البته، ترماتدهای خونی فاقد این مرحله هستند. 
متاسرکرها معموال کیسه دار می شوند و بیشتر آن ها در داخل یا روی بدن میزبان واسطه 
دیگر به سر می برند. برای کیسه دار شدن، ابتدا دم سرکر قطع می شود.در گونه های مختلف، رشد 
متاسرکر متفاوت است. در نهایت، متاسرک رها در داخل بدن میزبان نهایی به کرم بالغ تبدیل 

می شوند، و کرم دوباره با تولید تخم، چرخه ی حیات جدید را شروع می كند)شکل 39(.

1. Miracidium                                    
2. Sprocyst                                               
3. Redia                                                    
4. Cercaria                                                
5. Metacercaria                                         
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پستاندار

نفوذیابلع میراسیدیاباشنایآزاد

نفوذیابلع

در وردی اسپورسیست
حلزونتشکیلمیشوند

پرنده

ماهی
تخم

سرکردارایشنایآزادازحلزونهامیشود

متاسرکردرماهیویامیزبان
واسطهغیرمهرهدارکیسهدارمیشود

شکل39.چرخهیزیستیدیژنهآ
)جاللی،1377(

الف( ترماتدهای انگل ماهی در حالت نوزادی)متاسرکريا(
Genus Diplostomum Brandes, 1892 3-3-2-1. جنس ديپلوستوموم  

گونه های این جنس، در مرحله ی الروی، انگل ماهیان می شوند. بدن آن ها پهن، و کم 
و بیش دارای دو بخش قابل تفکیک است. الرو گونه های این جنس، کیسه دار نیستند، و 
اغلب در چشم و گاهی در سایر اندام ها دیده می شوند. روده ی این انگل ها دارای انشعاب 

دوشاخه، و در قسمت انتهایی بدن، کور است.
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Diplostomum spataceum, Rudolphi, 1819   ديپلوستوموم اسپاتاسه اوم
این انگل، عامل کوری در ما هی است. فرم بالغ آن در روده ی پرندگان دریایی زندگی 
با  می کند و به ابعاد 4-2/3 میلی متر می رسد. تخم های بیضی شکل تولید  شده از انگل، 
سپس  هستند.  میکرون   60×  100 ابعاد  به  تخم ها  این  می شود.  خارج  پرنده  از  مدفوع 
خارج  تخم ها  از  سانتی گراد  درجه   21 حرارت  در  بعد  هفته  سه  حدود  میراسیدیومها 
می شوند، به حلزون های آب  شیرین مي چسبند، به درون بدن آن ها نفوذ می کنند و پس از 
طی مراحل رشد خود، در بدن حلزون تولید اسپروسیست و سرانجام نوزاد دم داری به نام 
سرکریا می كنند. سرکریا در تابستان در آب رها می شود و طی مدت دو روز در درجه ی 
حرارت 27-24 درجه سانتی گراد باید میزبان واسطه بعدی خود، یعنی ماهی را بیابد. پس 
از یافتن ماهی، سرکریا از طریق آبشش یا پوست، به داخل بدن ماهی نفوذ مي كند، دم 
خود را از دست می دهد، به متاسرکر تبدیل می شود و از راه گردش خون، خود را به چشم 

ماهی می رساند. متاسرکرها موجب کدورت عدسی چشم می شوند)شکل 40(.

شکل40.متاسرانگلدیپلوستوموماسپاتاسهاومدرچشمماهیکلمه
)معصومیانوهمکاران،1380(



103پریاهته هاتتاترپت

این انگل با ایجاد ضایعات در چشم، موجب کوری ما هی شده، با عفونت های قارچی 
ثانویه سرانجام سبب مرگ ماهی می شود. در صورتی که ماهی آلوده توسط پرنده خورده شود، 
متاسرکرها در روده ی آن ها مرحله ی بلوغ خود را طی می کنند، و این چرخه دوباره ادامه خواهد 
یافت. هر انگل بالغ می تواند حدود 100 سرکر تولید کند، که شدت آلودگی را زیاد می كند. 
ماهیان مبتال، تحرک خود را از دست مي دهند، و اغلب رنگ بسیار روشن یا تیره دارند که در 

نهایت می میرند و یا به سرعت توسط پرندگان ماهی خوار صید می شوند  )شکل 41(.

)1(

)2(

)4(

)3(
)5(

)6(

)7(

)8(

شکل41.شکلطراحیشدهازچرخهیزندگیانگلدیپلوستوموماسپاتاسهاوم
1:میزباننهایی2:تخم3:میراسیدیوم4:حلزونمیزبانواسطاول

5:سرکرآزادشدهازحلزون6:میزبانواسطدوم7:متاسرکر8:انگلبالغ
)مخیر،1374(
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ب( ترماتدهای انگل ماهی در حالت بلوغ
Genus Saunguinicola  3-3-2-2. جنس سانگوئینیکوال

گونه های مختلف این جنس، انگل خون ماهیان اند. این کرم ها به طول 1/5-75/ . میلی متر 
در کپور، کاراس و الی ما هی به وفور دیده می شوند. میراسیدیوم پس از خروج از تخم، بدن 
میزبان را ترک، و به بدن حلزون حمله كرده، مراحل نوزادی خود را در بدن حلزون سپری 
مي كند تا به مرحله ی سرکریا برسد. سپس از بدن حلزون خارج شده، از طریق پوست یا آبشش 

به ماهی دیگر حمله ور می شود.
یکی از گونه های مهم این جنس، سانگوئینیکوالاینرمیس1 است که در سیستم گردش خون 
کپور ما هیان سبب ازدیاد سلول   های آندوتلیوم عروق آوران آبشش می شود. در ماهیان قزل آالی 
آلوده به سانگوئینیکوالداویسی2، خونریزی شدید ناشی از خروج میراسیدیوم انگل از عروق 
آبشش و پاره کردن مویرگ ها مشاهده می شود. همچنین، سانگوئینیکوالآرماتا3 ماهی کپور 
علف خوار و سرگنده را آلوده می کند. این انگل در خون ماهی تولید تخم می کند و موجب آسیب 
و نقص در تنفس ما هیان می شود. کرم های بالغ و تخم های آن ها می توانند سبب انسداد عروق، 

تخریب بافت آبشش ها و تلفات ماهیان شوند.

Class Cestoda  Rudolphi, 1808   3-3-3. رده ی سستودآ
سستودها، گروهی از کرم های انگلی هستند که قبال دارای اسامی محلی و بومی بودند 

و در فارسی به آن ها کرمهایبندبند، کرمهاینواری و در اصطالح کرمکدو می گویند.
سستودها، همگی انگل هستند. بالغ آن ها در روده یا مجاری صفراوی میزبان هایی زندگی 
می کنند که اغلب مهره دار هستند. طول آن ها از چند میلی متر تا چند متر متغیر است. بدن 
آن ها به طور مشخص یا نا مشخص بندبند است. شماره ی بند ها می تواند از سه تا چندین 
هزار باشد. سطح پشتی- شکمی این کرم ها برای هماهنگی کامل با زندگی انگل پهن شده 
است. اکثر آن ها هرمافرودیت هستند، و هر بند در مرحله ی بلوغ، از نظر جنسی کامل است. 
در سیر تکاملی آن ها، یک یا دو میزبان وجود دارد. سستودها می توانند در بدن میزبان نهایی 
یا میزبان های واسطه، مرحله ی عفونت زایی خود را طی کنند. پس از ورود به روده ی میزبان 

1. S. inermis
2. S.davisi
3. S.armata
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نهایی، همه ی بخش های انگل، بجز سر یا اسکولکس1 از بین می رود. اسکولکس به جدار 
روده می چسبد و به تولید بندهای خود می پردازد.

به طور کلی، بدن هر سستود بالغ از سه قسمت مشخص سر)اسکولکس(، گردن و 
بندها تشکیل شده است )شکل 42(.

از آنجا كه سستودها فاقد دهان و روده اند، مواد غذایی مورد نیاز خود را به صورت 
مایع، از طریق جدار بدن و به طریق جذب و انتشارساده2 جذب می کنند. چون اسکولکس 
دارای ویژگی های واقعی سر نیست، و وظیفه ی اصلی آن چسباندن دایم یا موقت کرم به 
جدار محل زندگی و جابه جایی آن است، بنا بر این برخی به جای سر، به آن گیره3 نیز 
می گویند. این اندام به طور عمده به سه شکل مختلف دیده می شود و در شناسایی سستودها 
اهمیت زیادی دارد. این ناحیه مجهز به بادکش4 و بوتریا5 است، که به وسیله ی آن به روده 
می چسبد. قسمت گردن بین اسکولکس و بندها قرار دارد. ابعاد آن در سستودها متفاوت 
است، و می توان از آن برای تشخیص تفریقی کرم ها استفاده کرد. سستودها از تعدادی 
بند)از سه یا بیشتر( تشکیل شده اند، که هر بند را پروگلوتید6، و به مجموعه تکراری آن ها، 
استروبیال7 می گویند. هر بند از تقسیم میتوزی یاخته های ناحیه ی گردن به وجود آمده، و 

حاوی یک ردیف سلول زایشی است که در یاخته های بدنی محصور است. 
معموال بر اثر تکثیر یاخته های زایا در هر بند، اندام های تناسلی تولید می شوند. با تکثیر 
یاخته های بدنی، یاخته های غشایی تولید می شود که اندام های تناسلی را دربرگرفته اند و 
بندها را از یکدیگر جدا می کنند. بندهای اولیه بعد از گردن، نابالغ، بندهای میانی بالغ و 
بندهای آخر، بارور هستند. در بسیاری از سستودها، آخرین بندها که رسیده می شوند، از 
کرم جدا مي شوند و درون روده می افتند. سپس از هم جدا مي شوند و همراه مدفوع به 
محیط بیرون راه می یابند. میزبان واسطه ی سستودها، تعداد زیادی از مهره داران و بی مهرگان 

خونگرم و خونسرد هستند.

1. Scolex                                                   
2. Diffusion                              
3. Holdfast                               
4. Sucker                                                 
5. Botheria                                               
6. Proglotid                               
7. Strobila                                                 
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شکل42.بخشهایگوناگونبدنیکسستود
 1:روستلوم2:بادکش3:بندنابالغ

 4:بندبالغیارسیده5:بندبارور6:قالبروستلوم
)اسالمی،1377(

سستودها از انواع آبزیان به عنوان میزبان واسطه استفاده می کنند و به همین منظور، تنوع 
در اندازه و شکل نوزاد سستودها، بسیار زیادتر از کرم های بالغ آن هاست. سستودهای ماهیان، 
چرخه ی زندگی پیچیده ای با حداقل یک میزبان غیر از میزبان اصلی دارند. ماهیان می توانند به 
عنوان میزبان واسطه یا میزبان نهایی آلوده شوند. مراحل چرخه ی حیات سستودها به این صورت 
است که ابتدا تخم ها به همراه مدفوع میزبان نهایی به محیط آب وارد، و در شرایط مناسب به 
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الرو دارای شنای آزاد تبدیل می شوند. در این مرحله انگل که کوراسیدیوم1 گفته می شود، به 
وسیله ی میزبان واسطه ی بعدی )حشرات یا سخت پوستان( بلعیده می شود. در میزبان واسطه ی 
اول، انگل به پروسرکوئید2 تبدیل می شود. میزبان اول اگر به وسیله ی میزبان بعدی خورده شود، 
الرو پس از اینکه از دیواره ی روده میزبان مهاجرت کرد، در یکی از اندام های حفره ی بطنی 
یا عضالت، کیسه دار شده، به مرحله ی بعدی تکامل خود به نام پلروسرکوئید3 تبدیل می شود. 
ماهیان می توانند میزبان واسطه دوم باشند که در این صورت، به وسیله ی میزبان نهایی خورده 
مي  شوند، که ممکن است ماهی شکارچی، پرنده و یا پستاندار ماهیخوار باشد. انگل در روده ی 

آن ها، به مرحله ی بلوغ جنسی خود می رسد، و این چرخه ی حیات ادامه می یابد.
ماهیان می توانند از نظر آلودگی به سستودها، به سه گروه تقسیم بندی شوند. 

الف( گروهی به عنوان میزبان واسطه دوم هستند و انگل در حال نوزادی، آن ها را آلوده می كند. 
ب( در دو حالت نوزادی و بلوغ میزبان انگل  هستند.

پ( انگل فقط در مرحله ی بلوغ، ماهی را آلوده می کند و میزبان نهایی محسوب می شوند.

الف( سستودهای انگل در حالت نوزادی
Genus Diphyllobotrium  Cobbold, 1858    3-3-3-1. جنس ديفیلوبوتريوم

Diphyllobotrium latum  L., 1858   ديفیلوبوتريوم التوم
از چندین  بلوغ،  در حالت  که  کرم هایی هستند  دیفیلوبوتریوم،  کلی، جنس  به طور   
سانتی متر تا چندین متر می رسند. کرم بالغ دارای اسکولکس بیضی با دو شکاف بوتریا4 که 
مکنده ی پشتی و شکمی است، و منفذ تناسلی آن ها در سطح شکمی قرار دارد، و هر بند 
اغلب دارای یک سیستم تناسلی است. انگل های بالغ در دستگاه گوارش خزندگان، پرندگان 
ماهی خوار، پستانداران و انسان، به عنوان میزبان نهایی یافت می شوند که به طول دو تا چند 
متر می رسند؛ در حالی که در مرحله ی پلروسرکوئید، طولی بین 30-10 میلی متر دارند. میزبان 
واسطه ی اول، سخت پوست آبزی )سیکلوپس5 و دیاپتوموس6( است که در حفره ی بطنی 

1. Coracidium                                          
2. Procercoid                                            
3. Plerocercoid                                         
4. Botheria                              
5. Cyclops                                               
6. Diapthomus                                        
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آن ها پرسرکوئید تشکیل می شود. میزبان واسطه ی دوم، ماهیانی مانند سوف رودخانهای1، 
اردکماهی2 و سایر ماهیان شکارچی هستند )شکل 43(.

الف

پب

ت

ث

ج

چ
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شکل43.چرخهیزندگیدیفیلوبوتریمالتوم
1:کرمبالغدررودهیکوچک،2:انتقالتخمهاوگاهیپروگلوتیدهایبالغازمدفوعبهآب

3:تخمغیربالغ،4 :تفریختخمبالغ،وآزادشدنکوراسیدیم،
5:بلعکوراسیدیمتوسطسختپوستانکوچک6:انتقالانکوسفرازرودهبههموسل،

 7:الروپروسرکوئیددرهموسل،8 :بلعسختپوستانکوچکتوسطماهی،
9 :تبدیلپروسرکوئیدبهپلروسرکوئیدومهاجرتبهعضالت،

 10:پلروسرکوئید)متاسستود(درعضالتماهی،11:بلعماهیآلودهتوسطانسان
الف(پروگلوتیدبارور،ب(میزبانواسطاول)سختپوستانجنسسیکلوپسیادیاپتوموس(،

پ(میزبانواسطدوم)ماهیانآبهايشیرین(،ت(اسکولکس،
ث(آلودگیانسان،متعاقبخوردنماهیخامیانیمپخته،ج(رودهیکوچک،

چ(مهاجرتوجایگزینینهایی

)Woo, 1995درجاللی،1377(

1. Perca fluviatilis                                   
2. Esox lucius                          
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Genus Ligula Bloch, 1782    3-3-3-2. جنس لیگوال
Ligula  intestinalis   آلودگی به نوزاد لیگوال اينتستینالیس

ولی  است  غیر بندبند  پلروسرکوئیدی  مرحله ي  در  لیگوال  جنس  مختلف  گونه های 
تقسیم های بندبندی در اندام های داخلی آن مشخص است. حالت نوزادی پلروسرکوئیدی 
انگل)لیگوال اینتستینالیس(، در حفره ی عمومی بدن ماهیان آلوده یافت می شود و ممکن 
است به طول 30-20 سانتی متر برسد. ماهیان مبتال، شکم متورم دارند، رشد آن ها کند و 
دچار کم خونی هستند. اندازه ی بزرگ و آثار سمی این انگل ها، تاثیر منفی بر میزان رشد و 

باروری ماهی می گذارد و سبب تغییرات خونی قابل توجهی در ماهیان می شود. 
در  می یابد.  کاهش  آن ها  غذایی  ذخیره ی  و  می شوند،  الغر  شدت  به  آلوده،  ماهیان 
پرندگان  توسط  سهولت  به  شده،  شناور  آب  سطح  در  بودن،  نامتعادل  دلیل  به  نهایت، 

ماهی خوار صید می شوند)شکل 44(. 
این انگل در مدت دو روز، در روده ی پرندگان ماهی خوار به مرحله ی بلوغ می رسد، 
 22-28 دماي  در  تخم  داخل  در  جنین  می شوند.  خارج  مدفوع  همراه  آن  تخم های  و 
درجه سانتی گراد شروع به رشد می كند. پس از هفت روز از آغاز رشد جنین، پوسته ی 
کوراسیدیوم، قالب ها و مژک ها تشکیل، و کوراسیدیوم از تخم خارج می شود. اولین میزبان، 
یک پاروپا1 است. از داخل روده ی گونه های مختلف سخت پوستان، جنینششقالبه2 
خارج، و وارد حفره ی بطنی شده، در این مرحله به پروسرکوئید تبدیل می شود. معموال 
با گذشت بیست و چهار ساعت از بلعیدن کوراسیدیوم، پروسرکوئید وارد حفره ی بطنی 

سخت پوست می شود. 
پروسرکوئیدهای تکامل یافته پس از نه تا ده روز به مرحله ی تهاجمی می رسند و همراه 
سخت پوستان وارد روده ی ماهیان می شوند. پس از تجزیه سخت پوستان، پروسرکوئید در 
روده آزاد، و سپس مرحله ی پلروسرکوئید در بدن میزبان دوم دیده می شود. تعداد پلروسرکوئید 
در ماهیان، از یک تا سیزده عدد شمارش شده است. گاهی یک تا دو انگل کافی است که 
ماهیان کوچک را از بین ببرد. در برخی مواقع، وزن انگل، یک سوم وزن بدن ماهی می شود. 
ماهیان آلوده به راحتی توسط پرندگان صید می شوند. در بدن پرنده، انگل به بلوغ مي رسد، 

و پس از تخم گذاری، دوباره چرخه ی زندگی ادامه پیدا می کند )شکل 45(. 

1. Copepod                                        
2. Onchosphere                                 
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یکی از روش های مهم جلوگیری از گسترش این آلودگی، قطع کردن زنجیره ی زندگی 
انگل از ماهی به پرندگان است. کنترل بیولوژیک انگل با معرفی ماهیان ماهی خوار، مانند 

سوف، به محیط به طور موثری موجب کاهش شیوع این آلودگی در منابع آبی می شود.

شکل44.ماهیآلودهبهانگللیگوالاینتستینالیس
)پازوکیوعقلمندی،1380(
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)1(
)2(

)3(

)4(

)5(

شکل45.چرخهیزندگیلیگوالاینتستینالیس
1:آزادشدنتخمدرپوشداربههمراهمدفوعمرغماهیخواردرآب

2:خارجشدنکورااسیدیومازتخم
3:بلعکورااسیدیومبهوسیلهسیکلوپسها)میزبانواسطاول(،

وتشكیلپروسرکوئیددرحفرهبطنیآنها
4:تشكیلپلروسرکوئیددرحفرهبطنیماهیپساز
بلعسیکلوپسآلودهتوسطماهی)میزبانواسطدوم(

5:بلعماهیآلودهتوسطمرغانماهیخوار)میزبانقطعی(،
وبالغشدنانگلدررودهیآنها

)جاللی،1377(
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ب( سستودهای انگل ماهی در حالت نوزادی و بلوغ
Genus Triaenophorus Rudolphi, 1739 3-3-3-3. جنس تريانوفوروس  

جنس تریانوفوروس، کرم هایی به اندازه ی متوسط هستند که از خارج، حالت بند بند 
آن ها به خوبی مشخص نیست. سر انگل به چهار قالب سه شاخه و هم اندازه مجهز است، 
و دارای دو بوتریای کم عمق در اسکولکس هستند. کوراسیدیوم از تخم ها در بهار تفریخ 

می شوند و در آب شنا می کنند و می توانند یك تا دو روز زنده بمانند.
در این مرحله، توسط کوپه پودهایی از جنس سیکلوپس که میزبان های واسطه هستند، 
بلعیده می شوند، و ماهیان با خوردن سیکلوپس ها آلوده می شوند. این انگل ها، ماهیان را به 
عنوان میزبان واسطه ی دوم انتخاب می کنند، و اگر ماهیان آلوده توسط ماهیان شکارچی)میزبان 

نهایی( صید شوند، انگل به آن ها منتقل، و به شکل بالغ دیده خواهد شد.

Triaenophorus nodulosus   تريانوفوروس نودولوسوس
این سستود در حالت نوزادی و در حالت بلوغ، انگل ماهیان است و در مناطقی که 

اردک ماهی به وفور یافت می شود، مشکالتی را به وجود می آورد.
در بهار، کوراسیدیوم از تخم خارج می شود و به بدن سیکلوپس)پروسرکوئید(، و بعد 
ماهی میزبان اول)پلروسرکوئید(، یا در حالت بلوغ به ماهی دیگر منتقل می شود. این انگل 
در حالت پلروسرکوئیدی بسیار خطرناک است و می تواند ضایعات قابل مالحظه ای را در 
کبد به وجود آورد. این انگل در بچه ماهیان قزل آال تلفات سنگینی به وجود می آورد. یکی از 

راه های مبارزه با آن، جلوگیری از ورود اردک ماهی به استخرهای پرورشی قزل آالست.

پ( سستودهای انگل ماهی در حالت بلوغ
Genus Khawia  Hsu, 1935 3-3-3-4. جنس کاويا  

جنس کاویا دارای گونه های مختلفی است که همگی وضعیت خاص اسکولکس توسعه نیافته 
را در ناحیه ی سر دارند. سر، گرد و بدون گردن واضح و برجسته است. کاویاسیننزیس1  به طول 
83-45 میلی متر است و در حالت بلوغ در روده ی کپورماهیان، مرحله ی نهایی تکاملی خود را طی 

می کند، و چرخه ی حیات آن مشابه سایر سستودهاست )شکل 46(.
 کاویاآرمنیکا2 به طول 65 و عرض 5 میلی متر نیز یکی دیگر از انگل های این جنس است 

)شکل 47(.

1. Khawia sinensis
2. Khawia armenika
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شکل46.انگلکاویاسیننزیس
 )Pazooki & Mirhashemi, 2002( 

1
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شکل47.انگلکاویاآرمنیکا
 1:ویتلین2:مجرایوابران3:کیسهیسیر

 4:تخمدان5:غددویتلوژن6:حفرهیدفعی
 7:بیضه8:رحم

)William et al.,1980دراسالمی،1377(



انگل شناسی ماهیان 114

Genus Botherio cephalus Rudolphi, 1808    3-3-3-5. جنس بوتريوسفالوس
استروبیالی انگل های این جنس دارای بندهای مجزاست، و بوتریای آن بیضی شکل است، 
و در جهت طولی امتداد دارد، و در حالت بلوغ در روده ی ماهیان علف خوار یا آمور دیده 

می شود )شکل 48(.

Botherio cephalus. acheilognathi  بوتريوسفالوس اخیلوگناتی
چرخه ی زندگی این انگل کوتاه، و دارای یک میزبان واسطه است و در حالت بلوغ در 
روده ی ماهیان علف خوار دیده می شود. در شرایط پرورش ماهیان، این انگل ها به شدت 
کرم،  بارور  بندهای  پاره شدن  از  پس  انگل،  تخم های جنین دار  می کنند.  آلوده  را  آن ها 
در روده ی ماهی همراه مدفوع به داخل آب ریخته می شود. با توجه به درجه ی حرارت 
محیط، پس از گذشت دو تا پنج روز، جنین کوراسیدیوم از تخم آزاد مي شود. مناسب ترین 
دما برای خروج کوراسیدیوم و تحرک آن، 30 – 25 درجه سانتی گراد است. با خوردن 
به وجود  اول، مرحله ی پروسرکوئید  میزبان واسطه ی  به عنوان  انگل توسط سیکلوپس 
می آید، و سر انجام پروسرکوئید همراه بلع سیکلوپس توسط میزبان نهایی وارد بدن ماهی 
می شود و بلوغ جنسی و باروری انگل در روده ی ماهی انجام می شود. این انگل به علل:

1. چرخه ی کوتاه زندگی،
2. مقاومت داشتن نسبت به درجه ی  حرارت های متفاوت،

3. داشتن طیف وسیعی از میزبان های واسطه و نهایی، 
گسترش وسیعی در میان ماهیان پرورشی دارد)شکل 49(.

Genus Aspidogaster  Bear, 1927  3-3-3-6. جنس آسپیدوگاستر
انگل های متعلق به این جنس، بدنی بیضی شکل و پهن دارند، که قسمت قدامی آن 
ردیف طولی  دارای چهار  و  گرد، صفحه ی سپر مانند  است. قسمت خلفی  باریک شده 

بوتریاست که از ابتدای قدامی تا انتهای خلفی ادامه دارد.
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شکل48.مورفولوژییکبندازانگلبوتریوسفالوسواسکولکسمربوطبهآن
 1:تخمدان2:واژن3:رحم4:مثانه5:لولهیتخمبر
6:منفذرحم7:بیضه8:کیسهیآلتتناسلینر

 9:جیبسیر10:کانالدفعی11:فولیکولهایویتلینی
       )Gussev, 1985درجاللی،1377(

شکل49.انگلبوتریوسفالوساخیلوگناتی،ازرودهیماهیکلمه
)معصومیانوهمکاران،1380(
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Aspidogaster limacoides  Diesing, 1835   آسپیدوگاستر لیماکوئیدس
 این انگل، روده ی کپور ماهیان را آلوده می كند، و طول آن 4-5/.، و عرض آن 2-1/5/. 
میلی متر است. بدنی بیضی شکل دارد، که قسمت قدامی آن باریک می شود. بیضه، بیضوی 
از  بوده،  میزبانی وسیع  دامنه ی  دارای  انگل  این  است.  واقع شده  تخمدان  پشت  در  و 

گونه های مختلف کپورماهیان گزارش شده است)شکل 50(.

Genus Amphilina Wagner, 1858   3-3-3-7. جنس آمفیلینا
این انگل ها دارای بدني پهن، کشیده و زبانی شکل با دو انتهای گرد هستند. انتهای 
خلفی، مدور بوده، قسمت قدامی آن به صورت خرطوم در آمده است. تخمدان در بخش 
باز  بدن  در قسمت خلفی  واژن  دارند.  قرار  بدن  در دو طرف  ویتالریا1  و  بدن،  خلفی 

می شود. چندین گونه از این جنس، از ماهیان خاویاری گزارش شده است.

   Amphilina foliacea Rudolphi, 1819   آمفیلینا فولیاسه آ
اندازه ی این انگل به طور قابل مالحظه ای متغیر است، ولی معموال به طول 20-5 ، و 
عرض 20-2 میلی متر است. غدد جنسی نر متعدد است که در دوسوم قسمت قدامی، و رحم 
در یک سوم خلفی بدن دیده می شود. منفذ تناسلی در انتهای خلفی بدن قرار دارد )شکل 51(.

شکل50.انگلآسپیدوگاسترلیماکوئیدس،ازرودهیماهیکلمه
)معصومیانوهمکاران،1380(

1. Vitelaria                                         
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شکل51.انگلآمفیلینافولیاسهآ
الف(نمایعمومیب(قالبهایانتهاییمرحلهیالروی
1:خرطوممکنده2:غددناحیهیسری3:بیضهها

 4:ویتالریا5:لولهیرحمی6:تخمدان
7:مخزنمنی8:کیسهیمنی9:مجرایدفعکنندهیمنی

  10:رحم11:کانالوافران12:واژن13:منفذتناسلینر
)جاللی،1377(
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کرم های گرد1   
انسان  بدن  مختلف  اندام های  در  گرد  کرم های  با  قدیم،  زمان های  از  بشر  احتماال 
داده  کرم ها شرح  از  برخی  قدیمی،  بسیار  گزارش های  در  است.  بوده  آشنا  و حیوانات 

شده اند، و ارسطو و بوعلی سینا توصیف قابل درکی از آن ها کرده اند.
در ادامه  به شرح، کرم های گرد در ماهیان، از شاخه ی نماتدها و آکانتوسفاال می پردازیم.

3-4. شاخه ی کرم های نخی2  
نما3 در زبان یونانی به معنای نخ است، اولین بار رودلفی این گروه از کرم ها را، نماتدا 

یا کرم های نخی شکل نام گذاری کرد.
نماتدها بدنی نخی شکل و بدون بند دارند كه در دو انتها نازک تر شده اند، ولی انتهای قدامی 
آن ها گرد، و انتهای خلفی، به ویژه در کرم ماده، نوک تیز است. لوله گوارش آن ها کامل است و 
بجز چند استثنا، جنس نر و ماده آن ها از هم مجزاست. سیر تکاملی مستقیم و غیر مستقیم دارند 

و به طور کلی دو گروه کرم های آزادزی و کرم های انگلی تقسیم می شوند )شکل 52(:
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شکل52:قسمتهایمختلفبدنیکنماتد
     1:خارراسی2:کپسولدهانی3:آمفید4:حلقهیعصبی5:مری6:منفذدفعی7:پزودوسلوموسیت
     8:دستگاهدفعی9:روده10:پوست11:محوطهیعمومیکاذب12:مهبل13:تخمدان14:رحم
    15:ماهیچهیمتسعکنندهمخرج16:مخزنپذیرندهیاسپرماتوزوئید17:مخرج18:فازمید19:دم

)Moravec, 1994(

1. Round Worm
2. Phylum Nemathelminthes
3. Nema                                                     
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داخل حفره ی  اندام های  کبد، سطح  در عضالت،  کیست  به صورت  اغلب  نماتدها 
بطنی، روده و به ندرت زیر پوست ماهیان قرار می گیرند. اعضای دیگر ماهی که مورد 
هجوم این انگل ها قرار می گیرند شامل قلب، عروق خونی، چشم و غدد تناسلی است. 
نماتدها در میان سایر کرم ها از قدرت تحرک بیشتری برخوردارند. بنا بر این، از این لحاظ 

می توانند آثار مخربی را بر میزبانان خویش داشته باشند. 
چرخه ی زندگی آن ها به اشکال گوناگون دیده می شود، و ماهی می تواند در چرخه ی 

تکاملی انگل به عنوان میزبان نهایی، میزبان واسطه یا میزبان ناقل قرار گیرد)شکل53(.
تخم یا الرو تولید شده به وسیله ی کرم بالغ در روده و بافت های میزبان نهایی )ماهی یا 
حیوانات خونگرم( به همراه مدفوع به محیط آبی می رسد. از آنجا که برخی کرم ها زنده زا 
هستند، تخم انگل ممکن است جنین دار یا بدون جنین باشد. در چرخه ی زندگی آن ها حتما 
یک میزبان واسطه نقش دارد، که الرو یا تخم حاوی جنین به وسیله ی آن بلعیده می شود. ممکن 
است میزبان های واسطه متعددی به طور مکرر در دوره ی زندگی نماتدها نقش داشته باشند که 

در آخرین میزبان، الرو به مرحله ی عفونت زایی می رسد، و بلوغ جنسی در آن رخ می دهد.
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تمام نماتدها برای تکمیل دوره ی زندگی خود، پنج مرحله را طی می کنند که چهار مرحله ی 
الروی و یک مرحله ی بلوغ بوده، و هر مرحله با یک پوست اندازی همراه است. مراحل زمانی 

پوست اندازی اغلب با مراحل زیستی مختلف میزبان یا میزبان ها منطبق می شود.
نماتدهایی که تاکنون از ماهیان جدا شده اند، متعلق به هفده خانواده اند که که در بین 
آنها پنج خانواده فقط ماهیان را آلوده كرده، و در سایر موجودات مشاهده نشده اند. بیشتر 
گونه ها، از دستگاه گوارش جدا شده اند و سایر اندام های داخلی را به ندرت مورد حمله 
قرار داده اند. از نظر اقتصادی، نماتدها اغلب به عنوان یکی از مهم ترین انگل های کرمی 
آسیب رسان به ماهی محسوب می شوند که به علت تحرک زیاد، صدمات شدید مکانیکی 

به میزبان وارد مي كنند و آن را از پای درمی آورند. 

Genus Cucullanus Muller, 1777   3-4-1. جنس کوکوالنوس
در این نوع كرم، کپسول دهانی به طور جانبی فشرده است و البیا ندارد. بخش قدامی 
مری متسع شده، و کپسول دهانی را احاطه کرده است. مری به دو بخش مجزا تقسیم 
نشده؛ بلکه هر دو بخش قدامی و خلفی آن متسع است. رودهیکور1 ندارد، و نرها دارای 
بادکش پیش مخرجی هستند. اسپیکول ها ممکن است مساوی یا نامساوی باشند. دارای 

گوبرناکولوم است، و واژن در نیمه میانی بدن قرار دارد، و در ضمن تخم گذارند.

 

1. Caecum                                               
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Cetacean

پستاندارانآبی

پرنده

تخم)انگل(

ماهیالروباشنایآزاد
الروکپسولهدرماهییا

میزبان
انتقالیبیمهره

میزبانواسطبیمهرهباالرو

  شكل53: چرخهیزندگینماتدها
 1و2:پستانداراندریایی3: مرغماهیخوار4:تخم5:ماهی

6: الرو کیسه دارشدهدرماهییامیزبانحاملبی مهره7:الرودارایشنایآزاد
 8:میزبانواسطهدارایالرو 

)Moravec, 1994(
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Cucullanus sphaerocephalus کوکوالنوس اسفاروسفالوس  
جنس نر این گونه به طول 12، و ماده ی آن 18-16 میلی متر است. این گونه، روده ی 

ماهیان خاویاری حوزه ی خزر، دریای سیاه و آرال را آلوده می كند )شکل 54(.
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شکل54:کوکوالنساسفاروسفالوس
الف(نمایقدامیب(نمایخلفیجنسنربااسپیکول

پ(نمایمیانیباواژن
)Moravec, 1994( 

Genus Anisakis Dujardin, 1845     3-4-2. جنس آنیزاکیس
مری این انگل ها شامل بخش عضالنی در قسمت قدامی و بخش غده ای در قسمت خلفی، 

و فاقد روده ی کور است. آنیزاکیس دارای سه البیا است، و البیای میانی ندارد )شکل55(.
انگل بالغ در روده ی پستانداران دریایی و به ندرت پرندگان زیست می کند. ماهیان 
)به طور عمده کپورماهیان( فقط به اشکال الروی انگل در حفره ی بطنی، کبد و کلیه آلوده 

می شوند. این الروها اغلب به صورت پیچ خورده درون کپسول قرار دارند.
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در چرخه ی زندگی این انگل ها، گونه هایی از سخت پوستان به عنوان میزبان واسطه ی 
بهداشت  نظر  از  انگل،  این  دارند.  نقش  دوم  واسطه ی  میزبان  عنوان  به  ماهیان  و  اول، 
نیز وجود دارد. هنگامی که ماهی  انسانی اهمیت دارد و گزارش های آلودگی در انسان 
با  و  انسان مي شود  بدن  انگل وارد  نیمه پخته مصرف می شود،  یا  به صورت خام  آلوده 

مهاجرت به اندام های مختلف بدن، آسیب های جدی را به آن قسمت ها وارد می کند.
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شكل55:آنیزاکیسشوپاکووی
1:انتهایقدامیکرم2:انتهایخلفیکرم

  3:ضمایمدهانیازپهلو4:نمایقدامیراسی
)جاللی،1377(

Genus Raphidascaris  Railliet Henry, 1915  3-4-3. جنس رافیدآسکاريس
دارند. روده  بدون خار  رافیدآسکاریس، کوتیکول صاف  به جنس  متعلق  انگل های 
دارای زایده ی سکوم یا روده ی کور است که به طرف عقب امتداد دارد. دهان آن ها دارای 
سه البیای غیر مسلح به دندان است، و دم، نوک تیز و معموال اندکی به طرف بخش شکمی 

پیچ خورده است.
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Raphidascaris acus Bloch,1779   رافیدآسکاريس آکوس
طول انگل نر 44-10 ، و ماده 43-16 میلی متر است. کوتیکول در سرتاسر طول بدن 
دارای خطوط عرضی است. دهان به وسیله ی یک البیاي میانی و دو البیای جانبی –  شکمی 

کوچک تر محدود شده است.
شکل بالغ این انگل در روده ی اردک ماهی، سوف و سایر ماهیان شکاری دیده می شود. 
الرو کیسه دار این انگل کبد، محوطه ی بطنی و دیواره ی روده ی بسیاری از ماهیان متعلق 

به خانواده ی کپورماهیان، آزادماهیان و سایر ماهیان را آلوده می کند. 

Genus Rhabdochona Railliet, 1919   3-4-4. جنس رابدوکونا
دهان دارای دو البیاست که به صورت یک کپسول مخروطی دیده می شود. مری دو 
پاپیل های  زیادي  تعداد  نوک تیز و خم شده است.  نر،  دم در جنس  دارد.  قدامی  بخش 
پیش مخرجی و پس مخرجی دارد. اسپیکول ها نا مساوی اند، و در ماده ها بخش دمی مستقیم 
است. واژن در نیمه ی میانی بدن قرار دارد. این كرم ها، انگل روده ی بیش تر ماهیان آب  

شیرین هستند.

R.fortunatowi Dinnick , 1933   رابدوکونا فورچوناتووی
طول انگل نر 102- 7/5، و عرض آن 0/148 – 0/032 میلی متر است. طول ماده ی 
بالغ نیز 20/46 – 14/35، و عرض آن 0/272 – 0/19 میلی متر است. دارای کوتیکول 
هستند. جنس نر دارای ده جفت پاپیالی پیش مخرجی و پنج جفت پاپیالی پس مخرجی 

است )شکل 56(.
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شکل56.رابدوکونافورچوناتووی،ازرودهیسیاهماهیرودخانهیتجن
الف(ابتدایبدنب(دمجنسنر

پ(اسپیکولت(تخم
)پازوکیومعصومیان،1380(
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R.hellichi Smark, 1901     رابدوکوناهلیچی
طول بدن انگل نر 6/48 ، و عرض آن 0/142 میلی متر است و دو اسپیکول نامساوی 
دارد. طول کرم ماده)دارای تخم( 11/3- 9/71، و عرض آن 0/265-0/192 میلی متر است 

)شکل 57(.

 الف                                                    ب

پ                                                        ت

شکل57.انگلرابدوکوناهلیچی
الف(انتهایقدامیباقیفدهانیمشخص

ب(انتهایخلفیبااسپیکولمشخص
پ(انتهایخلفیباپاپیلهایپیشروپسمخرجی

ت(قسمتمیانیبامریمشخص
)پازوکیوهمکاران،1382(
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Genus Philometra Costa, 1845 3-4-5. جنس فیلومترا  
است.  شده  احاطه  البیا  فاقد  پاپیالهای  توسط  دهان  دارد.  نخ مانند  بدني  فیلومترا، 
مری کوتاه و استوانه ای است، و ماده ها بزرگ تر از نرها هستند. گونه هایی از این جنس، 
زنده زا هستند و در مرحله ی بلوغ، تعداد زیادی الرو در رحم خود دارند. گونه هایی نیز 

در اندام های مختلف ماهی مشاهده می شوند، از جمله:
1. در البه الی شعاع های نرم باله ها)پشتی و دمی( مانند فیلومتراسانگوئینی1، 

2. در زیر پوست مانند فیلومتراریشتا2، 
3. در عروق سرخرگ مانند فیلومتراابتورانس3، 
4. در چشم ماهیان مانند فیلومتراپاراسیلوری4.

Philometra ovata Zeder, 1803    فیلومترا اواتا
طول انگل نر 6 میلی متر، و ماده 12/5-5/5 سانتی متر، و به رنگ سفید مایل به زرد 
است. انتهای قدامی بدن دارای چهار پاپیالی سری، و در انتهای خلفی بدن دارای دو 
در  می کند.  زیست  کپورماهیان  بطنی  محوطه ی  در  گونه  این  است.  ظریف  برجستگی 
چرخه ی زندگی انگل، سخت پوستان آبزی، مانند سیکلوپس، به عنوان واسطه ی اول و 

ماهیان، به ویژه ماهی سیم و کلمه، میزبان نهایی انگل هستند. 
تحقیقات نشان می دهد که میزبان های نهایی پس از یک سالگی مبتال مي شوند، و انگل 

معموال در حفره ی بطنی ماهیانی دیده می شود که به لیگوال و دیگراما5 آلوده اند )شکل 58(. 

Philometra Karunensis Pazooki & Molnar,1998     فیلومترا کاروننزيس
نرهای این انگل به رنگ سفید با کوتیکول ساده به طول 3-2 میلی متر، در کیسه شنای 
ماهی به سر می برند. ماده ها قرمزرنگ، و به طول 10/5-6/5 میلی متر در حفره ی بطنی 

هستند. این انگل از ماهیبنی5 رودخانه ی کارون معرفی شده است )شکل59(.

1. Philometra sanguinea
2. Ph.rishta
3. Ph.obturans
4. Ph. parasiluri
5. Barbus sharpeyi                                    
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)3(

)1(

)4(

)2(

)5(

شکل58.فیلومترااواتا
1:نمایقدامیبدن2:نمایراسی

3و4:انتهایخلفینر5:انتهایخلفیماده
)Pazooki, 1996(

                    Genus Pseudocapillaria Freitas, 1959     3-4-6. جنس سودو کاپیالريا
انگل های این جنس، دارای بدنی با اندازه ی متوسط، مری عضالنی، و در ادامه ی مری 

ساختماناستیچوزوم1، قرار دارد.
که از یک ردیف استیچوسیتس2 تشکیل شده اند، . در جنس نر، نوارهایجانبیدمی3 
وجود ندارد، فاقد گوبرناکولوم بوده و تک اسپیکولی هستند. تخم ها در دو طرف دریچه 
دارند. معموال انگل در دستگاه گوارش، کبد و به ندرت در مثانه ی ماهیان دیده می شود. از 

گونه های این جنس، می توان سودوکاپیالریاتومنتوزا4 را نام برد )شکل 60(.

1. Stichosome                                           
2. Stichocytes                                           
3. Lateral caudal alae                               
4. Pseudocapillaria tomentosa
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شکل59.فیلومتراکاروننزیس
الف(انتهایقدامیب(انتهایخلفی

1:انتهایراسیجنسمادهیبارور2:انتهایخلفیجنسمادهیبارور
                                3:انتهایراسیمادهینابالغ4:ناحیهیواژن5:انتهایخلفیمادهینابالغ

                               6:انتهایراسیجنسنر7:انتهایخلفینربااسپیکولهاوگوبرناکولوم
                                      ) Pazooki & Molnar,1998پازوكيوهمكاران،1382(
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الف(قسمتقدامی

ب(درکیستواقعدرکبد

    

پ(قسمتخلفی

شکل60.سودوکاپیالریاتومنتوزا
)پازوکیوهمکاران،1382( 
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  Phylum Acanthocephala    3-5. شاخه ی سرخارداران
شاخه ی آکانتوسفاال شامل کرم هایی هستند که در اصطالح سرخاردار نامیده می شوند. 
این  آن هاست.  )سر(  در خرطوم  قالب)خار(  زیادی  تعداد  نام گذاری، وجود  این  علت 
انگل ها از نظر ساختمانی شباهت زیادی به نماتدها دارند. رنگ آن ها سفید یا زرد، و 
سطح بدن آن ها صاف یا چروک دار است. طول آن ها از یک میلی متر تا یک سانتی متر 
تغییر می کند. نوزاد آن ها در بی مهرگان زندگی می کند. ممکن است صدها نوزاد در بدن 
یک میزبان واسطه ی وجود داشته باشد. میزبان نهایی نیز دارای هزاران کرم بالغ است، كه 

بالغ آن ها انگل لوله ی گوارش مهره داران است.
این انگل ها در قسمت قدامی خود، خرطومی دارند که به خارهایی مجهز است و 
کانال  فاقد  کرم ها  این  می شوند.  ثابت  آنجا  در  روده شده،  بافت  داخل  آن،  به وسیله ی 
گوارشی هستند، و تغذیه ی آن ها به وسیله ی انتشار مواد از راه سطح بدن انجام می گیرد. 

آکانتوسفال ها دوجنسی، و نرها اغلب کوچک تر از ماده ها هستند )شکل 61(.
آکانتوسفال ها برای کامل کردن چرخه ی زندگی خود، به میزبان واسطه ی بی مهره نیاز 
دارند. تخم ها که به وسیله ی مدفوع به خارج راه یافته اند، توسط سخت پوستان، از جمله 
میگوهای آب شیرین، یا حشرات بلعیده می شوند، که خود آن ها به وسیله ی ماهیان خورده 

مي شوند و در نتیجه، شرایط رشد نوزادان فراهم می شود.
تخم های حاوی الرو که آکانتور1 نامیده می شوند، در بدن میزبان واسطه وجود دارند. 
پس از بلع تخم توسط میزبان واسطه، آکانتور به داخل حفره ی بطنی میزبان واسط مهاجرت 
می کند و در این محل، طی مدت یک تا سه ماه به سیستآکانت2 تبدیل می شود که در 
واقع، یک انگل کامل اما جوان است و قدرت عفونت زایی دارد. میزبان نهایی با بلع میزبان 
به دیواره ی روده ی  میزبان واسطه،  از تجزیه  انگل های جوان پس  مبتال می شود.  واسط 
میزبان نهایی مي چسبند و بالغ می شوند. اگر سیست آکانت توسط یک جانور مهره دار یا 
بی مهره بلعیده شود که جزو میزبان هاي نهایی آن نیست، دوباره به صورت کیست درمی آید 
و در انتظار میزبان نهایی خود خواهد ماند. این میزبان که میزبانحامل3 نام دارد، از لحاظ 

گسترش آلودگی، نقش بسزایی دارد)شکل 62(.

1. Acanthor                              
2. Acanth cyst
3. Paratenic host



انگل شناسی ماهیان 132

)1( )2(
p

n

ob

le

li

c

te

t

sf
b

psr
cg

شکل61.ساختمانبدنآکانتوسفالها
1:جنسنر)نمایشکمی(2:جنسماده)نمایجانبی(
 b:بورسجفتگیریc:غددسیمانیcg:گانگیلیونمغزی

ie:لمنیسکn:گردنov:تخمدانp:خرطوم
 ps:غالفخرطومیsf:جیبسافینگنt:تنهte:بیضهها

)Kabata, 1985درجاللی،1377(
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ماهیماهیخوار

ماهیکوهستان تخم

آمفیپود

شکل62.چرخهیزندگیآکانتوسفالها
)جاللی،1377(

Genus Corynosoma Luhe, 1904  3-5-1. جنس کورينوزوما
انگل های متعلق به این جنس، بدن کوچکی داشته، بخش قدامی آن ها تعداد زیادی 
خار دارد که در قسمت شکمی بیشتر از قسمت پشتی است. خرطوم تقریبا استوانه ای، 
ماهیان آب شیرین و  کورینوزوم ها، روده ی  متسع شده است.  در قسمت وسط کمی  و 

لب شور را آلوده می کنند.

  Corynosoma caspicum Golovin & Mokhayer, 1973  کورينوزوما کاسپیکوم
این انگل بدن کوچکی دارد، و جنس نر به طول 3/9، و ماده 4/6 میلی متر مشاهده شده 

است. این انگل از روده ی تاس ماهیان ایران جداسازی و معرفی شده است. 
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  Corynosoma strumosum  Rudolphi, 1802  کورينوزوما استروموزوم
کورینوزوما استروموزوم، بدن کوچکی دارد. نر و ماده به طور تقریبا هم اندازه، به طول 
6-5 میلی متر است. بدن در قسمت قدامی کمی متسع و مجهز به خار است. کرم بالغ در 
روده ی پستانداران دریایی زیست می کند و گاهی در روده ی پرندگان ماهی خوار نیز یافت 
می شود. الرو انگل در محوطه ی بطنی آمفیپودها )به عنوان میزبان واسط( یا عضالت 
و حفره ی بطنی ماهیان مختلف دریایی و آب شیرین که به دهانه ی رودخانه ها مهاجرت 
می کنند، یافت می شود. این میزبانان به عنوان مخزن انگل محسوب می شوند. این انگل در 

روده ی فیلماهی1 ، ماهیاسبله2 و شگماهیان3 مشاهده شده است )شکل 63(.

)1()2(

شکل63.کورینوزومااستروموزوم
1:کرمکامل

2:نمایقدامیوخرطومانگل
 )Gussev, 1985درجاللی،1377(

1. Huso huso                                           
2. Silurus glanis                                      
3. Clupeidae                                            
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   Genus Neoechinorynchus Van cleave , 1919  3-5-2. جنس نئواکینورينکوس
دارند.  ردیف  سه  در  قالب  که هجده  هستند،  کروی  دارای خرطوم  این جنس  انگل های 
قالب های ردیف اول ناحیه ی قدامی خرطوم بزرگ تر از ردیف دوم، و آن ها بزرگ تر از ردیف 

سوم هستند. گونه ی نئواکینورینکوسروتیلی روده ی سیاه ماهی را آلوده می کند )شکل 64(.

الف

ب

شکل64.نئواکینورینکوسروتیلی،ازرودهیسیاهماهیسدمهاباد
الف(قسمتخلفیب(قسمتقدامی

)Pazooki et al, 2004(
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Phylum Annelida 3-6. شاخه ی آنلیدا 
انگل های این شاخه، بزرگ و حلقه حلقه هستند. با توجه به ساختمان داخلی، نمی توان 
به آن ها کرم اطالق کرد. به طور کلی، بسیاری از حیوانات و حتي انسان را به عنوان میزبان 
انتخاب می كنند. اندازه ی زالوها بین 5-6/ . سانتی متر است. این انگل ها، به طور عمده 
به آب شیرین اختصاص دارند. اگر چه گونه هایی از آن ها دریازی، برخی آبزی و تعدادی 

خاکزی هستند، اما همه آن ها حالت انگلی ندارند.
ماهیان پرورشی، از جمله آزادماهیان و کپورماهیان، گاهی به شدت به زالوها آلوده 
می شوند. این انگل ها می توانند آزادانه با پیچ وتاب خوردن شنا کنند، ولی هنگام تغذیه، به 
پوست ماهی می چسبند. آن ها با چشم مسلح قابل تشخیص اند و دو بادکش قدامی و خلفی 
دارند. برخی از گونه ها ممکن است لکه ی چشمی در بخش قدامی داشته باشند. دهان 
در قسمت قدامی قرار دارد. زالوها دارای حفرهیعمومی1 با دیواره ی عضالنی و بدن 
بند بند)حلقه( هستند. مهم ترین وجه تشخیص تشریحی زالوها، دستگاه گوارش آن هاست 
که با انشعابات متعدد ظرفیت نگهداری، مقدار زیادی غذا دارند. از نظر جانورشناسی، 

تعداد و ترتیب این انشعابات ارزش طبقه بندی دارد. 
اغلب زالوها از نیمه بهار تا پاییز، میزبان خود را برای انجام عمل تولید مثل ترک 
می کنند. سپس به قعر آب فرو می روند و توسط بادکش خلفی خود ثابت می شوند و در 
انتظار میزبان مناسب می مانند. پس از یافتن ماهی مناسب، به وسیله ی بادکش خلفی خود 
به آن می چسبند. در زالوها پس از لقاح، تخم ها در داخل پیله هایی گذاشته می شوند. این 
پیله ها توسط عضوی به نام کیتلوم2 كه برای نگهداری تخم ها تولید مي شود، و فقط در 

فصل تولید مثل زالوها، در اطراف منافذ تناسلی آن ها آشکار می شوند. 
و  آب  بستر  اجسام،  روی  و  است  مقاوم  بسیار  میلی متر،   4 به طول  زالوها3  پیلهی

برگ ها می چسبد، و رنگ آن قرمز مایل به قهوه ای است  )شکل 65(.
می یابند،   انتقال  زالوها  توسط  دیگر،  گونه های  از  بسیاری  و  خونی  تاژک داران 

پیسیکوالژئومترا4 مهم ترین زالویی است که در انتقال این تک یاختگان نقش دارد. 

1. Coelonate                                             
2. Citelum                                                
3. Cocone                                                  
4. Piscicola geometra
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شکل65.تصویرطراحیشدهزالوو
نحوهیچسبیدنآنبهبدنماهی

)Woo, 1985(  

Genus Piscicola Blainville, 1818    3-6-1. جنس پیسیکوال
به طور کلی، جانوران متعلق به جنس پیسیکوال، بدنی دراز و باریک دارند. در انتهای 

قدامی بدن، دارای یک بادکش تکامل یافته هستند، که به راحتی قابل تشخیص است. 
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Piscicola geometra L., 1761   پیسیکوال ژئومترا
دارای بدنی دراز هستند، که طول آن حدود پانزده بار بیشتر از عرض انگل، و 20-50 
میلی متر است. در هر دو انتها بادکش دارد. دهان در بادکش قدامی باز می شود. رنگ بدن 

به طور معمول خاکستری است، اما به رنگ های سبز و زرد نیز مشاهده می شود.
این انگل روی پوست ماهی به صورت نوار خط خطي قهوه ای - سبز نقش می بندد. بر اثر 
خوردن خون و صدمات مکانیکی، به ماهیان آسیب می رساند، كه نتیجه ی این آلودگی، کم خونی 
ماهیان بیمار و ایجاد زخم هایی است که سبب ورود بیماری های باکتری زا می شود. شدت 
ضایعات، به تعداد زالوهای مهاجم، اندازه، سن ماهی و همچنین، اندازه ی زالو بستگي دارد. 
به طور طبیعی، بچه ماهیان نسبت به این انگل حساس ترند. انتقال عوامل بیماری زا به وسیله ی 

زالوها، از ماهی به ماهی دیگر بسیار با اهمیت تر از صدمه رسانی خود آن ها به ماهیان است. 
زالوها می توانند بسیاری از ویروس ها و باکتری ها را نیز منتقل كنند. 

از تاژک داران خونی گونه های جنس تریپانوزوما و کریپتوبیا و همچنین، هموگرگارینا 
از شاخه ی آپی کمپلکسا، از گونه هایی هستند که به وسیله ی زالوها منتقل می شوند.

خشک کردن و آهک پاشي استخرها و استفاده از سوف ماهیان، در کنترل بیولوژیک 
زالوها مؤثر است.
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Phylum Arthropoda   3-7. شاخه ی بندپايان
مجموع  در  و  شکم  سینه،  سر،  از  مشخص  طور  به  شاخه،  این  به  متعلق  جانوران 
قطعات1 و حلقههای2 مشابه یا نامشابه ساخته شده اند، که از یکدیگر جدا هستند و یا به 
هم جوش خورده اند. چهار جفت یا بیشتر، ضمایم مفصلی دارند. اسکلتخارجی3 بدن 
کیتینی است و تمام قسمت ها را می پوشاند، و پوست اندازی به تناوب صورت می گیرد. 
دستگاه گوارش کامل و مستقیم است. حفره ی عمومی بدن کوچک و تحلیل رفته است، 
و غشاهای بدنی، یک هموسل4 را تشکیل می دهند. قلب در پشت بدن، مغز در قسمت 
پشتی، و رشته عصبی در قسمت شکمی قرار دارد. جنس های نر و ماده معموال متمایزند.  

این جانوران خاکزی یا آبزی هستند، و زندگی آزاد، یا همزیست )انگلی( دارند.

Class Crustacean  3-7-1. رده ی سخت پوستان
از نظر ریخت شناسی، تنوع بسیار زیادی در سخت پوستان آبزی وجود دارد، اما به 
طور کلی دارای پاره اي مشخصات عمومی هستند، از جمله اینكه بدن آن ها از تعدادی 
بند تشکیل شده است که به سه بخش سر، سینه و شکم تقسیم می شود، و فقط بندهای 
سر و سینه دارای ضمایم هستند. ماده ها از نرها بزرگ ترند و اغلب در طول زندگی خود به 
حدی تغییر شکل می یابند که به سختی ویژگی های سخت پوستان را نشان می دهند. رشد 

جنینی نیز دارای دو شکل زیر است:
1.اپیمورفوزیس5: در این حالت، رشد و نمو کامل جنین در تخم انجام می شود و در 

هنگام تولد، موجود جوان دارای بند است و فرقی با بالغان خود ندارد.
2.آنامورفوزیس6: در این حالت، الروها با داشتن بندهای کمتر تفریخ می شوند، و رشد با 
پوست اندازی های پی درپی و رسیدن تعداد بندها به میزان مشخص گونه ی مورد نظر 

همراه است. تمام انگل های این گروه از انواع خارجی هستند.

1. Segment                              
2. Somites                                                
3. Exoskeleton                                          
4. Hemocoel                                             
5. Epimorphosis                                        
6. Anamorphosis                                      
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Genus Lernaea L., 1758   3-7-1-1. جنس لرنه آ
گونه های مختلف جنس لرنهآ، هم اکنون جزو خطرناک ترین انگل های ماهیان پرورشی 
آب شیرین محسوب می شوند. تا کنون چهل گونه از جنس لرنه آ در جهان شناسایی، و 

سي و دو گونه آن نام گذاری شده است.
لرنهآ و  ایزوسینا2  لرنهآ کتنوفارینگودونی1،  لرنهآ جنس،  این  مهم  گونه های  از 
سیپرینیسهآ3 )شکل66 و67( هستند. به دلیل دامنه ی وسیع میزبانی انگل و ویژگی های 
متغیر مورفولوژیک، شناسایی و طبقه بندی آن ها همواره دارای ابهاماتی بوده است، ولی 
در تحقیقات سال های اخیر، با روش های مولکولی، این انگل ها شناسایی و طبقه بندی 

دقیق تری شده اند.
 ناحیه ی قدامی سر انگل دارای دو تا چهار قالب ساده است. قسمت قدامی بدن 
باریک، به شکل یک گردن، زیر ناحیه ی سر قرار می گیرد. بدن انگل به تدریج به طرف 

بخش خلفی عریض، و به یک ناحیه ی شکمی غیر بندبند ختم می شود. 
شده  پهن  خلفی  قسمت  طرف  به  قدری  بوده،  طویل  و  استوانه ای  ماده ،  انگل  بدن 
است، که به راحتی روی ماهیان قابل تشخیص است. سر، چهار قالب مورب بزرگ دارد. 
کیسه های تخم طویل است و قدری به طرف قسمت خلفی پهن می شود. طول آن ها متنوع، 
و از 22-9 میلی متر است. در مرحله ی آخر کوپه پودی، نرها حدود 25 درصد از ماده ها 

کوچک ترند)شکل 68(. 
وجه مشخص چرخه ی زندگی انگل، مانند سایر کوپه پودها، به وسیله ی متامورفوزهای 
متوالی مشخص می شود.  انگل واجد اسکلت خارجی سخت و غیر قابل ارتجاع است، 
و مراحل متوالی الروی به وسیله ی افزایش اندازه و تعداد قطعات و ضمایم آن معین 
می شود. لرنه آ دارای سه مرحله ی ناپلی و شش مرحله ی کوپه پودی است. شش مرحله ی 

کوپه پودی که از نظر جنسی بالغ هستند، سیکلوپوئید نامیده می شود )شکل 69(. 

1. Lernaea  ctenopharyngodoni
2. L. esocina
3. L. cyprinacea
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شکل66.لرنهآسیپریناسهآفرورفتهدرزیرچشمماهی
)پازوکیوهمکاران،1380(

شکل67.شاخکهایانگللرنهآسیپریناسهآ
)پازوکیوهمکاران،1380(
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شکل68.ساختمانبدنلرنهآیماده
1:شاخشکمی2:لبسری3:شاخخلفی4:اولینپایشنا

5:دومینپایشنا6:سومینپایشنا7:چهارمینپایشنا8:پنجمینپایشنا
 )Caudal-furca(9:قسمتقدامیقطعهیجنسی10:منفذتخمگذاری11:عضوچنگالیخلفي

 12:کیسهیتخم

0.2 mm

شکل69.مراحلناپلی)چپ-باال(وسیکلوپودیانگللرنهآ
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ضایعات سنگین این انگل، به علت نحوه ی چسبیدن آن ها به بدن ماهی و روش تغذیه 
آن هاست. پس از چسبیدن به ماهی، با تحمل دگردیسی های مختلف، به انگلی قالب دار 

تبدیل، و به طور عمیق در بدن ماهی فرو می رود و تثبیت می شود.
انگل در مرحله ی ناپلی تغذیه نمی کند؛ بلكه در مراحل کوپه پودی از مواد موکوسی 
آبشش یا مواد عالی آب که از البه الی آبشش ماهی عبور می کند، تغذیه می کند. انگل بالغ 
نیز از بافت های تجزیه شده و گلبول های قرمز که از زخم های حاصله بر اثر ورود انگل 

به بدن ماهی خارج می شود، تغذیه می کند. 
بازاری ظاهری زننده  پیدا  ماهیان مبتال، وزنشان به شدت کاهش می یابد، و ماهیان 
و  شده  بی اشتهایی  دچار  آلوده  ماهیان  همچنین،  می شوند.  فروش  قابل  غیر  و  می کنند 

سرانجام می میرند.

   Genus Argulus  Muller,   1785   3-7-1-2. جنس آرگولوس
شپشماهی یا آرگولوس، جانوری خرچنگ مانند است. انگل نر به طول 5-4، و ماده 
7-6 میلی متر است. رنگ آن ها تقریبا سبز روشن یا سبز مایل به زرد است و در مواقعی 

که از خون میزبان تغذیه می کنند، تیره تر به نظر می رسند)شکل 70(. 
ماهی  بدن  خارجی  قسمت های  در  و  است  سخت  پوشش  یک  دارای  آرگولوس 
زندگی می کند. از نظر تنوع میزبان، دامنه ی وسیعی را آلوده می کند. به طور کلی، انگل 
و  می شود  ماهی  پرورش  وارد سیستم  ماهیانهرز  توسط  است.  راکد  ماهیان آب های 
می توان  جنس،  این  مهم  گونه های  از  می آورد.  وجود  به  را  مهمی  و  جدی  اشکاالت 

آرگولوسفولیاسهاوس1 را نام برد )شکل 71(. 
این  بیولوژیک است. در  مبارزه ی  بهترین روش،  کنترل سخت پوستان،  برای  معموال 
روش، از ماهیان دیگری که بتوانند سخت پوستان را در مرحله ی الروی تغذیه کنند، مانند 
ماهی گامبوزیا2 می توان استفاده کرد. پیشگیری نیز در این مورد مهم است. خشک کردن 
کامل استخر بین دو دوره ی پرورش، منجر به از بین رفتن تخم الرو آرگولوس می شود. البته، 

ضدعفونی نیز مهم است، ولی استفاده از داروها، کمتر توصیه می شود.

1. Argulus foliaceus
2. Gambusia offinis                                  
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شکل70.آرگولوسفولیاسهاوس
1:اولینآنتن2:دومینآنتن3:چشم4:نیشدهانی5:اولینماکزیال6:خرطوم

7:دومینماکزیال8:منطقهیتنفسی9:پاهایسینهای10:بیضهها11:شکم
)مخیر،1374(

شکل71.آرگولوسفولیاسهاوسجداشدهازبالهیماهی
)میرهاشمیوپازوکی،1381(
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Genus Ergasilus Nordmann, 1832   3-7-1-3. جنس ارگازيلوس
جنس ارگازیلوس شامل بیش از هشتاد گونه در آب های شیرین و دریایی هستند. شکل 

عمومی بدن آن ها مشابه سیکلوپس بوده، و سر به طور قابل مالحظه ای حجیم شده است. 
گونه های جنس ارگازیلوس، به خالف اندازه ی کوچکشان، می توانند در برخی شرایط برای 
میزبان خود بسیار خطرناک باشند. از گونه های این جنس، می توان ارگازیلوسپرگرینوس1 را 

نام برد )شکل 72(.

Genus Tracheliastes Nordmann, 1832   3-7-1-4. جنس تراکلیاستس
یا گالبی شکل  استوانه ای  دارای سفالوتراکس طویل  این جنس،  به  متعلق  انگل های 
هستند که توسط شیار و گردني کوتاه، از تنه ی مجزا می شوند. تنه طویل، استوانه ای و تا 
حدودی از جهت پشتی شکمی پهن شده است. نرها به طور قابل توجهی کوچک تر از 

ماده ها هستند.

  Tracheliastes polycolpus    تراکلیاستس پلی کولپوس
طول انگل 5 تا 6 میلی متر، سفالوتراکس ماده ی طویل و استوانه ای است، نرها جثه ای 
خانواده ی  انگل  بیشتر  کلی  طور  به  و  دارند،  میلی متر(   .  /6( ماده ها  از  کوچک تر  بسیار 

کپورماهیان هستند)شکل 73(.

Genus Lamproglena Nordmann, 1832   3-4-1-5. جنس المپروگلنا
جنس المپروگلنا، انگل همه ماهیان آب شیرین است. از ویژگی های این جنس، عدم 
وجود دگردیسی گسترده در مراحل تکاملی پست الروی است. بدن انگل ماده ی بالغ، از 
سه قسمت سر سینه، تنه و شکم تشکیل شده است. اختالف این جنس با سایر اعضای 
خانواده لرنئیده، در داشتن کیسه های تخم با تعداد محدود تخم است. از گونه های این 

جنس، المپروگلناکمپکتا2 را می توان نام برد )شکل 74(.

1. Ergasilus peregrinus
2. Lamproglena compacta
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شکل72.انگلارگازیلوسپرگرینوس
)میرهاشمیوپازوکی،1381(

شکل73.انگلتراکلیاستسپولیکولپوس
)میرهاشمیوپازوکی،1381(
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شکل74.انگلالمپروگلناکمپکتا
)میرهاشمیوپازوکی،1381(
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 خود آزمايی 

1. در انگل های پریاخته، چه روش هایي براي تولید مثل دیده می شود؟
2. به چه دالیلی شاخه ی میکسوزوآ را جزو انگل های پریاخته قرار می دهند؟

3. از انگل های میکسوبولوس، چهار گونه را نام ببرید.
4. جنس میکسوبولوس با میکسیدیوم، چه تفاوت هایی دارد؟ 

5. کرم های پهن چگونه تولید مثل مي كنند؟
6. میزبان واسطه در چرخه ی زندگی مونوژن ها چه نقشی دارد؟

7. یکی از مشخصات بارز و مهم مونوژن ها چیست؟
8. مرحله ی الروی مونوژن ها چه نام دارد؟

9. چرا میزان آسیب رسانی نماتدها به میزبان خود، بیشتر از سایر کرم هاست؟
10. ویژگی دیپلوزون چیست؟

11. در چرخه ی زندگی دیژنه آ، چه مراحل تکاملی اي وجود دارد؟
12. ماهیان در چرخه ی زندگی دیژنه آ، چه نقشی ممکن است داشته باشند؟

یافت  ماهی  از  اندامی  چه  در  و  مرحله،  چه  در  اسپاتاسه اوم  دیپلوستوموم  انگل   .13
می شود؟

14. دیژنه آیی را مثال بزنید که در مرحله ی بلوغ، در خون ماهی یافت می شود.
15. نماتدها از چه مرحله ای در چرخه ی زندگی خود عفونت زا می شوند؟ 

16. آکانتوسفال ها، هرمافرودیت هستند، یا دو جنسی؟ 
17. کدام جنس نر یا ماده ی لرنه آ حالت انگلی پیدا می کند؟ 

18. کدام سخت پوست به طور دایم روی بدن یک ماهی زندگی نمي كند و از میزبانی به 
میزبان دیگر در انتقال است؟
19. وجه تمایز زالوها را بگویید.

20. مشخصات یک کرم سستود چیست؟



فهرست منابع



انگل شناسی ماهیان 150

فهرست منابع
ابراهیم زاده ی موسوی  1. اسدیان، حمید، و معصومیان محمود، و پورکاظمی محمد، و 
حسینعلي؛»تشخیص مولکولی انگل لرنه آ آسیپریناسه آ و کتنوفارینگودونی با استفاده 
از روش RAPD-PCR در دو استان خوزستان و گیالن«؛ دومین همایش بهداشت 

و بیماری های آبزیان ایران؛ 23 و 24 اردیبهشت؛ تهران: 1383. 
2. اسالمی، علی؛»کرم شناسی دامپزشکی«؛ جلد اول:»ترماتدها«؛ چاپ سوم؛ انتشارات 

دانشگاه تهران؛ شماره ی 2030؛ 387 صفحه ی؛ 1377.
انتشارات  3. اسالمی، علی؛»کرم شناسی دامپزشکی«؛ جلد دوم:»سستودها«؛ چاپ سوم؛ 

دانشگاه تهران؛ شماره ی 2030/2؛ 289 صفحه ی؛ 1376. 
4. اسالمی، علی؛»کرم شناسی دامپزشکی«؛ جلد سوم:»نماتدها و آکانتوسفاال«؛ چاپ اول؛ 

انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره ی 2321؛ 892 صفحه ی؛ 1376.
5. پازوکی، جمیله، و فرهاد عقلمندی؛»آلودگی ماهی Alburnus charousini به انگل 
Ligula intestinalis در سد شهید مدرس کاشمر«؛ مجله ی پژوهش و سازندگی؛ 

شماره ی 51؛ 1380.
6. پازوکی جمیله، و معصومیان محمود؛ »انگل های نماتد جدا شده از چند گونه ی ماهیان 
آب شیرین استان های گیالن و مازندران«؛ مجله ی پژوهش و سازندگی؛ شماره ی 51؛ 

.1380
گیاه  عصاره ی  اثر  »بررسی  محمود؛  معصومیان  و  برنارد،  فرانسوا  و  جمیله،  پازوکی   .7
ایکتیوفیتریوس و  انگل های خارجی  بر روی مراحل مختلف زندگی در  تلخ  زیتون 

لرنه آ«؛ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتي؛ 73 صفحه؛ 1380.
 Asymphylodora 8. پازوکی، جمیله و عقلمندی فرهاد؛ »آلودگی سیاه ماهی به انگل
11؛  سال  علمی شیالت؛  مجله ی  دریای خزر«؛  جنوبی  در سواحل   kubanicum

شماره ی 2؛ 1381.
9. پازوکی جمیله، و معصومیان محمود، و قاسمی رضا؛ »آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان 
رودخانه های تجن و زارم رود استان مازندران به انگل های کرمی«؛ مجله ی پژوهش و 

سازندگی؛ شماره ی 59؛ 1382. 



151فهرست منابف

10. پازوکی، جمیله، و معصومیان محمود، و قبادیان مهدي؛»شناسایی انگل های تک یاخته 
و پریاخته، از ماهیان منابع آبی استان زنجان«؛ دومین همایش بهداشت و بیماری های 

آبزیان ایران؛ 23 و24 اردیبهشت؛ تهران: 1383.  
شرکت  شیرین«؛  آب  ماهیان  انگلی  بیماری های  و  بهیار؛»انگل ها  جعفری  جاللی   .11

سهامی شیالت ایران؛ معاونت تکثیر و پرورش آبزیان؛ 564 صفحه ؛ 1377.
 12. حبیبی، طلعت؛»جانور شناسی عمومی«؛ جلد دوم:»کرم ها و نرم تنان«؛ چاپ چهارم؛ 

انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره ی 964/2؛ 413 صفحه؛ 1371.  
13. سفید کار لنگرودی یوسف؛»ماهی اسبله و انگل های دستگاه گوارش آن«؛ پایان نامه ی 

دکترای دامپزشکي دانشگاه تهران؛ 182 صفحه؛ 1343.
14. سید مرتضایی سید رضا، و عباسي سیاوش؛»آلودگی ماهیان آب شیرین به انگل های 
تک یاخته در آبگیرهای استان خوزستان«؛ مجله ی پژوهش و سازندگی؛ شماره ی 51، 

صفحه 86-89؛ 1380. 
دامپزشکی  دانشکده ی  خاویاری«؛  نامه ی  ماهیان  انگل های  بابا؛»فهرست  مخیر   .15

دانشگاه تهران؛ دوره ی 29؛ شماره ی 1؛ صفحه هاي 1 تا 12؛ 1352.
تهران؛  دانشگاه  انتشارات  سوم؛  چاپ  پرورشی«؛  ماهیان  بابا؛»بیماری های  مخیر   .16

شماره ی 1869؛ 426 صفحه؛ 1374.
ماهی  در  تک یاخته ای  آلودگی های  »بررسی  جمیله؛  پازوکی  و  محمود،  معصومیان   .17

استرلیاد«؛ مجله ی پژوهش و سازندگی؛ شماره ی 53؛ 1380.
18. معصومیان محمود، و پازوکي جمیله؛ »آلودگی برخی از ماهیان استان های گیالن و 
مازندران به انگل های میکسوسپوره آ«؛ مجله ی علمی شیالت؛ سال هفتم؛ شماره ی 3؛ 

.1377
19. معصومیان محمود، و ستاره جالل و مخیر بابا؛»بررسی آلودگی های ماهی کلمه در 

سواحل جنوبی دریای خزر«؛ مجله ی علمی شیالت؛ سال دهم؛ شماره ی 4؛ 1380.
20. معصومیان محمود، و مهدی زاده افشین، و یحیی زاده میریوسف؛»آلودگی به انگل های 
کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد«؛ مجله ی علمی 

شیالت؛ سال یازدهم، شماره 2؛ 1381. 
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21. معصومیان محمود، و پازوکی جمیله، و قاسمی رضا؛»آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان 
حوزه ی جنوبی دریای خزر به انگل های میکسوبولوس«؛ مجله ی دامپزشکی دانشگاه 

تهران؛ دوره ی 58؛ شماره 4؛ 1382.
22. میرهاشمی میرفخرالدین، و پازوکی جمیله؛»سخت پوستان جدا شده از ماهیان سد 

ماکو و مهاباد«؛ مجله ی علمی شیالت؛ سال یازدهم؛ شماره ی 4؛ 1381.
شماره  تهران؛  دانشگاه  انتشارات  شیرین«؛  آب  مستجیر ب.؛»ماهیان  و  وثوقی،غ.،   .23

211؛ 317 صفحه؛ 1371.
به تریکودینا در ماهیان  قباد؛»آلودگی  نیاک عالءالدین، و کهنه شهری مجید، و آذری   .24
خاویاری بحر خزر«؛ نامه ی دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران؛ دوره 26؛ شماره 4؛ 
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فهرستماهیانوسایرآبزیان

نمایه
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Salmonidae                     136 ،124 ،79 ،56 ،51 آزاد ماهیان
  Esox lucius                       124 ،112 ،108 ،33 اردک ماهی
Acipenser stellatus                                     130 ازون برون

 Silurus glanis اسلبه 113          
Acipenser ruthenus               150 ،66 استرلیاد
Adriatic sponges                                                           23 اسفنج دریایی
Barboidea            150 ،149 ،85 ،84 ،81 باربوس ماهیان
Barbus sharpeyi بنی 62، 81، 83، 84، 127                  

     Diadamichthys lineatus چسبک ماهی 23          
  Diadema savignyi خارپشت دریایی 23                        
Acipenseridae ماهیان خاویاری 50، 68، 96، 116، 122، 150، 151   
Holothuria tubolosa خیار دریایی 23، 24     

     Perca fluviatilis             138 ،124 ،110 ،108 ،70 سوف
Capoeta capoeta                               149 ،135 ،125 ،98 ،97 ،56 سیاه ماهی

    Abramis  brama              127 ،84 ،33 سیم
Sea anemones                                25 شقایق دریایی

 Barbus grypus شیربت 81، 82، 83، 85          
Huso huso        134 فیل ماهی

 Salmo trutta fario   79 قزل آالی رنگین کمان
 Carassius carassius         104 ،47 )کاراس )ماهی  برکه ای
Carapus acus                                                               11 کاراپوس آکوس
Hypopthalmichtys nobilis             67 کپور سرگنده

       Carassius auratus کپور طالیی )ماهی حوض( 51، 94   
     Ctenopharyngodon idella      114 ،104 ،62 ،33 کپور علفخوار
Gobio  gobio                                66 کپور کفزی
 Cyprinidae         145 ،136 ،127 ،124 ،122 ،116 ،112 ،104 ،94 ،86 ،84 ،80 ،62 ،56 کپور ماهیان
Cyprinus carpio                86 ،80 ،68 ،66 ،56 ،51 ،33 کپور معمولی
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Hypophthalmichthys molitrix      80 ،79 ،67 کپور نقره ای
Rutilus rutilus                    150 ،127 ،116 ،115 ،102 ،84 ،66 کلمه
Clupeidae                     113 کیلکا ماهیان
Gambusia offinis                                      143 گامبوزیا
Tinca tinca                      104 الی ماهی
Rhodeus amarus ماهی مخرج لوله ای 23     
Alburnus alburnus                                 33 ماهی مروارید





فهرستانگلها

نمایه
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Argulus آرگولوس 13، 143          
     Argulus foliaceus             144،143 آرگولوس فولیاسه او
Aspidogaster          94 آسپیدوگاستر

  Aspidogaster limacoides آسپیدو گاستر لیما کوئیدس 116    
  Anisakis آنیزاکیس 122          
    Anisakis simplex            103 آنیزاکیس سیمپلکس
         Aniskis schopakovi        123 آنیزاکیس شو پاکووی
 Ergasilus ارگازیلوس 145              
Ergasilus peregrinus ارگازیلوس پرگرینوس 145، 146      

                                                        Sphaerospora اسفائروسپورا 11، 77، 86      
             Sphaerospora renicola اسفائروسپورا رنیکوال 86        
   Ichthyobodo                      46 اکتیوبودو
Ichthyobodo  necator                50،49 اکتیوبودونکاتور

 Icthyophthirius                                                 61 ،54 ،41 ایکتیو فتیریوس
Ichthyophthirius multifiliis  61 ،54 ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس
Eimeria ایمریا 65، 66، 71      
Eimeria scardini      47 ایمریا اسکاردینی

 Eimeria branchiphila ایمریا برانشی فیال 64، 66    
Eimeria trutta ایمریا تروتا 64، 66      

 Eimeria rutili ایمریا روتیلی 64      
Balantdium باالنتیدیم 62، 71        
Balantium ctenpharyngodoni         62 ،54 باالنتیدیوم کنتوفارینگودونی
Botheriocephalus بوتریوسفالوس 114، 115،12              
Botheriocephalus acheilognathi          115،114 بوتویوسفالوس اخیلوگناتی
Pleistophora          70  پلئیستوفورا
Pisicola                   137 ،53 پیسیکوال
Piscicola geometra        138  ،136 پیسیکوالژئومترا
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Tracheliastes         145 تراکلیاستس
 Tracheliastes polycolpus تراکلیاستس پولی کولپوس 145، 146 
          Triaenophorus تریانوفوروس 112      
 Triaenophorus nodulossus تریانوفوروس نودولوسوس 112   
Trypanoplasma               71 ،51 ،46 تریپانوپالسما

 Trypanoplasma cyprini تریپانوپالسما سیپرینی 51، 52    
 Trypanoplasma granulosum تریپانوپالسماگرانولوزوم 36  
Trypanoplasma borrelli تریپانوپالسمابورلی 51      
Trypanosoma         138  ،47 ،46 تریپانوزوما
Trypanoplasma salmonisitica         51 تریپانوپالسما سالمونیستیکا
Trypanosoma carassi               47 تریپانوزوما کاراسی
Tryshinella spiralis            16 تریشینال اسپیرالیس
Trichodina تریکودینا 55،       
Trichodina perforata             56 تریکودینا پرفوراتا
Trichodina trutta تریکودینا تروتا 56      
Trichodina nobilis          56 تریکودینا نوبیلیس

 Trihodinella تریکودینال 57        
Chilodonella چیلودونال 53، 71        

 Chilodonella pisicola چیلودونالپیسیکوال 53، 55   
Chilodonella cyprini             37 چیلودونالسیپرینی

 Dactylogyrus داکتیلوژیروس 35، 91، 92، 93    
Dyctylogyrus extensus     94 داکتیلوژیروس اکستنسوس
Dactylogyrus vastator داکتیلوژیروس واستاتور 94، 95    
Diplostomum           101 دیپلوستوموم
Diplostomum spataceum         148 ،103 ،102 دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم
Diplozoon دیپلوزئون 97        
Diplozoon paradoxum           97 دیپلوزئون پارادوکسوم
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Diplozoon megan      98 ،97 دیپلوزئون مگان
Diphyllobotrium                 107 دیفیلوبوتریوم
Diphyllobotrium latum دیفلیلوبوتریوم التوم 107، 108    
Diclobothrium                96 دیکلوبوتریوم
Diclobothrium armatum     96 دیکلوبوترمیوم آرماتوم
Digrama دیگراما 127       
Rhabdochona رابدوکونا 124         
Rhabdochona fortunatowi    125،124 رابدو کونا فورچونا تووی
Rhabdochona hellichi رابدوکونا هلیچی 126    
Raphidascaris رافید آسکاریس 123       
Raphidascaris acus       124 رافید آسکاریس آکوس
 Gyrodactylus                             94 ،92 ،91 ،35 ژیروداکتیلوس
Gyrodactylus dergavini                 95 ژیروداکتیلوس درژاوینی
Sanguinicola                  104 سانگوئینیکوال
Sanguinicola armata                     104 سانگوئینیکوال آرماتا
Sanguinicola davisi       104 سانگوئینیکوال داویسی
Fasciola hepatica فاسیوالهپاتیکا 16       

 Philometra                  127 فیلومتر
Philometra obturans                  127 فیلومترا ابتورانس

   Philometra ovata فیلومترا اوتا 127، 128      
          Philometra parasiluri فیلومترا پارا سیلوری 127      
      Philometra rishta فیلومترا ریشتا 127              
Philometra sanguinea        127 فیلومترا سانگوئینی
Philometra karunensis         129 ،127 فیلومترا کاروننزیس

 Khawia کاویا 112         
Khawia armenika                 113 ،112 کاویا آرمنیکا
Khawia sinensis                       113،112 کاویا سینتزیس
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Cryptobia کریپتوبیا 49، 51، 138      
Cryptobia acipenseris کریپتوبیا آسیپنسریز 49، 50        
Cryptobia branchialis             33کریپتوبیا برانخیالیس
Cryptocarion irrians     57 کریپتوکاریون ایریتانس
Corynosma            133 کورینوزوما
Corynosoma strumosum      114 کورینوزوما استروموسوم
Corynosoma capsicum            133 کورینوزوما کاسپیکوم
Cucullanus            120 کوکوالنوس
Cucullanus sphaerocephalus کوکوالنوس اسفائروسفالوس 122 
 Gelugea                                           69 ،11 گلوچئا
Gelugea stephani                  70 گلوجئا استفانی
Glugea luciperca        70 گلوجئالوسیوپرکا
Goussia گوسیا 66،65             
Goussia acipenseis                         64 گوسیا آسیپنسریز

  Goussia aurati گوسیا آئوراتی 64        
Goussia scardini            64 گوسیا اسکاردینی
Goussia sinensis گوسیا سیننزیس 64، 67      
Goussia carpeli گوسیا کارپلی  64، 66، 68            

 Goussia clupearum گوسیا کلوپئاروم 64            
Lamproglena            145 ،13 المپرو گلنا
Lamproglena compacta          147 ،145 المپروگلنا کمپاکتا 
Lernaea                            149 ،148 ،142 ،140 ،139 ،13 لرنه آ
Lernaea esocina                   139 لرنه آایزوسینا
Lernaea cyprinacea           141 ،139 لرنه  آسیپریناسه آ
Lernaea ctenopharyngodoni              139 لرنه آ کتنوفارینگودونی
Ligula          127 ،109 لیگوال
Ligula intestinalis        111 ،110 ،109 لیگوال اینتستینالیس
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Myxobolus           150 ،148 ،81 ،79 ،78 میکسوبولوس
Myxobolus bulbocordis       84 ،81 میکسوبولوس بولبوکوردیس

           Myxobolus pavoskii میکسوبولوس پالوسکیئی 79، 80   
Myxobolus persicus     83 ،81 میکسوبولوس پرسیکوس
Myxobolus cerebralis میکسوبولوس سر برالیس 79   
Myxobolus cypini        80 میکسوبولوس سیپرینی
Myxobolus karuni            83 ،81 میکسوبولوس کارونی
Myxobolus nodulointestinalins     83 ،81 میکسوبولوس نودولواینتستینالیس

     Myxosorea میکسوسپوره آ 35، 41، 74، 77، 79، 86، 150     
Myxidium            148 ،84 ،78 میکسیدیوم

 Myxidium rodei           85 ،84 میکسیدیوم رودئی
Myxidium pfeifferi       85 ،84 میکسیدیوم فایفری
Neoechinrynchus                  135 نئواکینورینکوس
Neoechinoynchus rutili         135 نئواکینورینکوس روتیلی
Hexamita هگزامیتا 46، 51             
Hexamita salmonis      52 هگزامیتا سالمونیس
Haemogregarina هموگر گارینا 67، 68، 71، 138          

 Haemogregarina acipenseris                      68 ،67 هموگر گارینا آسیپنسر یس
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