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 چکیده
معمولی  عدد ماهی متعلق به سه گونه از ماهيان استخوانی با ارزش شيالتی شامل ماهی هامور 180این بررسی در  

(Epinephelus coioides)، ( ماهی زردهEuthynnus affinis )( و ماهی هوورThunnus tonggol جهت )و تعيين  تشخيص
در در طول سواحل خليج فارس هرمزگان    و بازار ماهی فروشان استان هاي صيادي  اسکله آلودگی به پلروسرکوئيد سستودها از

آميزي و بر   هاي جداسازي شده تثبيت، رنگ  بررسی قرار گرفتند. انگلبرداري و مورد  به صورت تصادفی نمونه 1396تابستان 
دهاي شناسایی و. سستماهی هامور هيچ نوع آلودگی به الرو سستودها مشاهده نشد سایی شدند. دراساس کليدهاي تشخيص شنا

 و Callitetrarhynchus gracilis ،sp.  Pterobothrium سه گونه شاملشده همگی متعلق به راسته تریپانورینکا و 
Grillotia erinaceous  .تود در محوطه بطنی و عضالت بودند. بيشترین درصد( واجد آلودگی به الرو سس2/7نمونه ) 13بودند

بود. هوور در ماهی  C. gracilisالرو هاي جداسازي شده، متعلق به   درصد آلودگی و بيشترین شدت آلودگی در ميان انگل
 مورد مطالعه مشاهده شد. هوور درصد از ماهيان  33/3در  C. gracilisآلودگی عضالت به 
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 مقدمه
ماهی از مهمترین منابع تامین پروتئین حیوانی بشمار می 
رود که به دلیل محتوی پروتئینی، اسیدهای چرب 
غیراشباع و مواد معدنی از ارزش غذایی باالیی برخوردار 

تجاری،  توانند از نظر  می   های انگلی در ماهی  است. آلودگی
باشند. سستودهای دارای تاثیر منفی بر صنعت شیالت 

های   تریپانورینکیده )راسته تریپانورینکا( مهمترین انگل
 Mhaisen and)شوند ماهیان دریایی محسوب می

Zubaidy, 2011). های مختلف سستودهای   گونه
تترارینکیده ) فرم بالغ( در روده ماهیان غضروفی زندگی 

روسروکوئید این سستودها در نواحی مختلف کنند. پل  می
بدن ماهی بویژه محوطه بطنی و عضالت در درون 

شوند. این های مختلف مستقر می  هایی با اندازه  کیست
باشند  چهار رشته زائده حساس مسلح می دارایسستودها 

که در درون بدن انگل قرار دارد و از آنها برای اتصال به 
 (. 1384کنند )پیغان،  روده میزبان استفاده می

متعدد در ایران و سراسر جهان حاکی از آن  های گزارش
آلودگی با سستودهای مختلف در ماهیان دریایی  است که 

ی اقتصاد خساراتزایی و ایجاد   تواند منجر به بیماری می
. به دنبال مواردی از وقوع (Sures, 2004)گردد 

اویا خ ( و.Bothriocephalus spبوتریوسفالوس )
(Khavia sp. تلفات شدیدی در ماهیان مشاهده شده )

است. حتی اگر مرگ و میر ماهیان نیز اتفاق نیفتد، حضور 
، Otobothrium penetransسستودهایی نظیر 

Nybelinia surmenicola  وPyramicocephalus 

phocarum  کاهش بازارپسندی  سببدر گوشت ماهیان
 (. 1388عبدی، ؛ Peterson et al.,1993گردد )  آنها می

رغم موارد محدودی که از آلودگی تصادفی انسان با به 
ها   ، این کرم(Palm, 2007)تریپانورینکا وجود دارد 

توانند واکنشهای آلرژیک در پی داشته باشند   می
(Mhaisen and Al-Zubaidy, 2011)  عنوان ه بو

های آبی شاخص زنده آلودگی به فلزات سنگین در محیط
  .(Vidal Martinez, 2007)ستفاده می شوند ا

ای بر سستودها صورت گرفته   در ایران مطالعات پراکنده
توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد.   است که از جمله آنها می

های   بررسی فراوانی انگلدر  (1384)پیغان و همکاران 

، سنگسر و سرخوی حلوای سیاهشوریده، ماهی  کرمی
ی گریلوشیا، کاریوفیلوس و هاسستودخلیج فارس، 

 نمودند.تترارینکوس را از ماهیان مورد مطالعه جداسازی 
برای را  Rhinoptericola megacantha (1388عبدی )

 (Acanthopagrus latusاز شانک زردباله )اولین بار 
وحشی و پرورشی سواحل خلیج فارس ایران جداسازی 

بار بررسی  برای اولین( 2010و همکاران ) Haseliکرد. 
جامعی بر فون سستودهای پایه در خلیج فارس انجام 

گونه ماهی  10های تریپانورنکا در   دادند و عالوه بر گونه
گونه ماهی  15های بالغ تریپانورینکا در   استخوانی، کرم

غضروفی را در خلیج فارس مورد بررسی قرار دادند و با 
مطالعات استفاده از اطالعات مطالعه مذکور و همچنین 

پیشین در این زمینه، اولین فهرست جامع انگل میزبان در 
آ( را ارائه   زمینه سستودهای پایه )تریپانورنکا و دیفیلیده

 .Cسستودهای ( 2011و همکاران ) Haseli . دادند

gracilis ،Pseudogilquinia thomasi ،
Pterobothrium lesteri  ،Pseudolacistorhynchus 

shipleyi گونه ماهی استخوانی جداسازی نمودند.  10 را از
 Hosseini  ای از   ( گونه2013)و همکاران

Dasyrhynchus sp.  را از کفشک تیزدندان گزارش
 سستود (1393)و همکاران  زاده موسویابراهیم نمودند. 

Grillotia sp. (5  و )نیزدرصد Trypanorhyncha (3 
. سازی کردندجداماهی شیر   معده  از دیوارهرا درصد( 

های پریاخته از   ( نیز انگل1395خوش اقبال و همکاران )
های خوزستان،   جمله سستودهای شوریده را در استان

 کردند.  هرمزگان و سیستان و بلوچستان بررسی
حاضر بررسی آلودگی و تشخیص  قیتحقهدف از 

شیالتی  ی با ارزشاستخوان انیگونه از ماه 3سستودها در 
عرضه شده زرده و هوور ی هامور، ماهمل شافارس  جیخل

 هرمزگان  بود. استان در امتداد  خط ساحلی 

 
 مواد و روش کار 

عدد ماهی، متعلق به سه گونه با ارزش تجاری هامور،  180
تصادفی در  طورعدد( به  60هوور )از هر گونه زرده و 
فروشان   و بازار ماهی های صیادی  اسکله از 1396تابستان 

هرمزگان تهیه و در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال    استان
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بر اساس کلیدهای تشخیصی صورت  ماهیانشد. شناسائی   
جهت  .(Blegvad and Loppenthin, 1994)گرفت 

لودگی انگلی پس از کالبدگشایی محوطه بطنی و بررسی آ
برای تعیین های داخلی مورد بررسی قرار گرفتند و  اندام

پس از کالبدگشایی عضالت در داخل آلودگی عضالت 
دیش حاوی سرم فیزیولوژی قرار داده شدند. پتری 

های آلوده   ها جهت بررسی بیشتر از اندام بالستوسیست
الف( داخل آنها به کمک -1شکلالرو پلروسرکوئید )جدا و 

ساخت  Nikonسوزن نوک تیز زیر استریومیکروسکوپ )
داخل پتری  ساعت 24خارج شد. سپس برای مدت  ژاپن(

دیش حاوی آب مقطر داخل یخچال قرار گرفت تا 
از بدن  های آن جهت شناسایی کامالً  اسکولکس و تنتاکل

، فرمالین، )اتانول AFAاستفاده از خارج شود. نمونه ها با 
اسید استیک گالسیال( تثبیت و پس از رنگ آمیزی با

 ,da Fonseca)کارمن با استفاده از کانادا بالزام مونته شد 

ها  از انگل  Nikon میکروسکوپبا استفاده از  .(2012
با استفاده از کمرا لوسیدا ترسیم و طبق و شد عکس تهیه 

 ,Palm) شناسایی تشخیص صورت گرفت کلیدهای

2004; Haseli et al., 2010 .) در مورد هر یک از
های   محاسبه درصد آلودگی با انگل ،های مورد مطالعه  گونه

مختلف صورت گرفت. درصد آلودگی یک گونه انگلی در 
که به آن  یک گونه میزبان معرف درصد ماهیانی است

انگل آلوده هستند. همچنین حداقل تعداد انگل، حداکثر 
های میزبان ذکر   آلوده در هر یک از گونه تعداد انگل و اندام

شد. در ماهیان مورد مطالعه درصد آلودگی کلی به 
آنالیز آماری با استفاده از سستودها محاسبه گردید. 

18SPSS  .صورت گرفت 

 

 

 
الف: بالستوسیست حاوی پلروسرکوئید، ب:  :1شکل C. gracilis (X4) ج: ،  G. erinaceous (X4)   

Figure 1: A. Blastocysts containing Plerocercoid, B: C. gracilis (X4), C: G. erinaceous (X4)   

 

 نتایج
آلوده  نمونهدرصد(  2/7) 13ماهی مورد مطالعه،  180از  

در ماهی هامور هیچ آلودگی به الرو  به پلروسرکوئید بودند.
در ماهیان میزان فراوانی آلودگی سستود مشاهد نشد و 

بود. درصد  66/1،  55/5ه بترتیب هوور و زرد
 .C. gracilis ، spپلروسرکوئیدهای جداسازی شده شامل 

Pterobothrium وG. erinaceous  که همگی  ندبود
متعلق به راسته تریپانورینکا و فوق خانواده 

 (. 1)جدول باشند  آ می  السیستورینکیده

سستودهای شناسایی شده و درصد آلودگی به هر انگل در 
است.  ارائه شده 3و  2هیان هوور و زرده در جداول ما

مطالعه آلودگی ماهیان هوور به سستودهای انگلی نشان 
ماهی  10برداری شده، تعداد  ماهی نمونه 60داد از 

 .Cدرصد(، آلوده به پلروسرکوئید سستودهای  66/16)

gracilis (10  در محوطه بطنی و عضالت و )درصدG. 

erinaceous (66/6 تنها در محوطه بطنی خود درص )د
ماهی  3برداری شده، تعداد  ماهی زرده نمونه 60بودند. از 

 Pterobothriumدرصد( تنها آلوده به پلروسرکوئید  5)

sp.  .در محوطه بطنی خود بودند 
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مشخصات الرو سستودهای جداسازی شده :1جدول   

Table 1: Description of isolated plerocercoid 

گلمشخصات ان  Callitetrarhynchus  

gracilis 

Pterobothrium sp. Grillotia sp. 

 

  
 

 طویل طویل طویل اسکولکس

عدد، قلبی شکل، در حاشیه  2 بوتریا

 خلفی شکاف دار

عدد، بیضی شکل و پایه دار،در  4

 حاشیه خلفی شکاف دار

عدد، قلبی شکل، در حاشیه خلفی  2

  شکاف دار

قالب چهار کامالً جدا از قالب سه  4 5 7 تعداد قالب های اصلی  

تعداد قالب های بینابینی به 

 ازای هر نیم مارپیچ اصلی

4یا  3 1  چندین ردیف قالب بینابینی 

 
میزان آلودگی ماهی هوور به الرو سستودهای مختلف تریپانورینکا :2جدول   

Table 2: Trypanorhyncha plerocercoid infestation rate in Thunnus tonggol  

درصد  گونه انگل

 آلودگی

حداقل تعداد 

 انگل

حداکثر تعداد 

 انگل

 اندام آلوده

C. gracilis  10 1 6 محوطه بطنی و عضالت 

G. erinaceous 66/6  محوطه بطنی 2 1 

 

میزان آلودگی الرو سستود :3جدول   Pterobothrium sp.در ماهی زرده 
Table 3: Pterobothrium sp. plerocercoid infestation rate in Euthynnus affinis 

 اندام آلوده حداکثر تعداد انگل حداقل تعداد انگل درصد آلودگی گونه انگل
Pterobothrium sp. 5 1 2 محوطه بطنی 

 بحث 
از جهت بهداشت ا آلودگی عضالت ماهیان به سستوده

غذایی حائز اهمیت است. زیرا به دلیل ایجاد ظاهر 
 .کند میکننده از خریداری آنها خودداری   صرفنامطلوب م

اما تحقیقات انجام  باشند، نمیها زئونوز این آلودگیگرچه 
ها در آزمایشگاه حاکی از قابلیت ایجاد   شده بر موش

 های آلرژیک توسط انها در انسان می باشد  حساسیت
(Mhaisen and Al-Zubaidy, 2011) در تحقیق حاضر .

 Kardoushaد آلودگی بود، در حالیکه هامور معمولی فاق
ای از  (، گونه1385( و پیغان و همکاران )1999)

را در ماهی هامور معمولی گزارش کردند که تترارینکوس 
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تواند ناشی از تفاوت در اندازه ماهی و منطقه جغرافیایی  می
 بررسی شده باشد. ماهیان

از محوطه بطنی  (sp. Pterobothrium)پلروسرکوئید  
درصد جداسازی گردید.  10با میزان آلودگی  زردههی ما

Haseli  (2011)و همکاران P. lestari  را در محوطه
در خلیج  7/25بطنی ماهی شوریده با درصد آلودگی 

نیز ( 1395)ل و همکاران کردند. خوش اقبا گزارشفارس 
این سستود را در محوطه بطنی و روده ماهی شوریده با 

 54/2درصد در سیستان و بلوچستان و  55/45شیوع 
درصد در هرمزگان گزارش کردند. آنها بیان داشتند در 
منطقه هرمزگان سستودها، میزان قابل توجهی از 

 .Pهای انگلی را بخود اختصاص دادند.   الودگی

heteracanthum  نیز از عضالت کفشک ماهی در سواحل
 . (Felizardo et al., 2010)برزیل گزارش شده است

از کفشک تیزدندان،  P. heteracanthumپلروسرکوئید 
شیر، کوتر و حسون در ساحل امارات متحده 

از  Pterobothrium hiraو   (Kardousha, 1999)عربی
درصد در  2/32روده و معده نوعی شگ ماهی با آلودگی 

جداسازی وگزارش شده است   خور عبداله در خلیج فارس
(Bannai, 2008). 

خلیج فارس اله آبی تن باز ماهی  گریلوشیا پلروسرکوئید
(Tirgari et al., 1975)  وGrillotia 

carvajalregorum در سواحل برزیل (Felizardo et 

al., 2010) و  از  معده، روده، کبد، مزانتر، محوطه بطنی
 گریلوشیاعضالت کفشک ماهی گزارش شد. الرو سستود 

 5/2توسط از محوطه بطنی ماهی شوریده با آلودگی 
(. در 1385درصد گزارش شده است )پیغان و همکاران، 

این بررسی پلروسرکوئید این انگل از محوطه بطنی ماهی 
 درصد جداسازی گردید.  66/6زرده با آلودگی 

 رو سستودهای شناسایی شدهمیان ال C. gracilisانگل 
آلودگی و بیشترین شدت  در این مطالعه بیشترین درصد

ای که در سواحل   آلودگی را بخود اختصاص داد. در مطالعه
نمونه ماهی به  798بر آلودگی  شمال شرقی برزیل

گونه مختلف از  11شد، الرو انجام  تریپانورینکا
. در (Palm et al., 1993) شناسایی گردید تریپانورینکا

دارای بیشترین دامنه میزبانی C. gracilis آن منطقه نیز 

گونه از ماهیان جدا شد و بیشترین شدت  10بود و از 
گونه  150آلودگی را نشان داد. این انگل تاکنون از بیش از 

است ماهی در سرتاسر جهان از جمله در برزیل جدا شده 
(Felizardo et al., 2010) چندین . در خلیج فارس از

گونه از ماهیان استخوانی نظیر حسون، شوریده، کفشک 
 Lethrinus) ماهی شهری معمولی تیز دندان،

nebulosus ،)دیباله سف یخارو (Chirocentrus 

nudus و همچنین از چندگونه ماهی غضروفی نظیر )
 ,.Haseli et al) کوسه چانه سفید گزارش شده است

( و 1377وسط رادفر )ت C. gracilis (. پلروسرکوئید2010
چرب خلیج فارس  هامور (، از1385) پیغان و همکاران
در کفشک تیزدندان، شیر،  C. gracilisجداسازی گردید. 

کوتر و حسون در ساحل امارات متحده عربی نیز گزارش 
-Alو  Mhisen. (Kardousha, 1999) شده است

Zubaidy (2011 این انگل را از ماهی هوور جداسازی )
ای وسیع از ماهیان   در دامنه C. gracilisحضور کردند. 

مختلف استخوانی در خلیج فارس تأییدی بر مطالعات 
پیشین پالم و پراکنش جهانی این گونه طبق نظر وی 

 .Cبه طور مشابه Palm (2008 )و  Abdouباشد.   می

gracilis های مختلف در   وسیع از میزبانای   را در دامنه
 .Cدریای سرخ گزارش کردند. الگوی پراکنش جهانی 

gracilis های کارکارینید   بواسطه پراکنش جهانی کوسه
(Carcharhinid به عنوان میزبان نهایی در مناطق )

. (Compagno, 2005) ای قابل توجه است  ساحلی حاره
کره زمین  بخوبی در نقاط مختلفاین انگل بدین ترتیب 
 یابد.   گسترش می

ازعضالت  تترارینکوس  کالیالرو سستودهای مطالعه  نیدر ا
هر چند شدت آلودگی در که  دیجدا گرد یان میزبانماه

به لحاظ حدی نبود که منجر به حذف ماهی شود، اما 
 نیخسارات اقتصادی و همچن جادیو ا یکاهش بازارپسند

در این است.  یادیز تیاهم یبهداشت عمومی، دارا دیتهد
 مورد بررسیتحقیق درصد آلودگی کلی در گوشت ماهیان 

درصد(، از میزان آلودگی گزارش شده در فیلیپین  33/3)
بیشتر و از درصد  Palm et al., 1993)درصد( ) 25/2)

 Sao) (درصد 75/55آلودگی گزارش شده در برزیل )

Clemente et al., 1997) سواحل دریای سرخ در ،
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( Abu-Zinada, 1998درصد( ) 4/29صعودی ) عربستان
 (Hassan et al., 2002)درصد(  73/7و خلیج فارس )

تواند ناشی از فاکتورهای   هایی می  کمتر بود. چنین تفاوت
مختلفی باشد که نوع گونه و سایز ماهی به عنوان 

ترین فاکتورهای موثر در میزان آلودگی کلی عضالت   مهم
 . (MacKenzie, 1987)شود   می به تریپانورینکا محسوب

به لحاظ  تاکنونها و مناطق جغرافیایی   بسیاری از میزبان
رده سستودها مورد بررسی قرار  ءاعضا فقدانحضور یا 

اند.  های متعددی هنوز توصیف کامل نشده  و گونه  نگرفته
های رده   ها و جنس تمامی گونه گرچه تا شناسایی

اما  ،سستودها در خلیج فارس راه طوالنی در پیش است
تواند پیش زمینه برای مطالعات   های اولیه می  همین گام

تر جهت شناسایی و توصیف   های کامل  آتی باشد. بررسی
های احتمالی بیشتر و   سستودهای انگلی و تشخیص گونه

میلی جهت مطالعات مولکولی و های تک  انجام نمونه برداری
عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی جهت بررسی ریز 

 باشد.   ساختار سطح سستودها از موارد پیشنهادی می
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Abatract  

A total of 180 fish samples from three commercially important teleosts (Epinephelus coioides, 

Euthynnus affinis and Thunnus tonggol fish) of Persian Gulf across Hormozgan coast were 

investigated for plerocercoid infestation, which were sampled from Jun 2017 to September 

2017. The parasites were fixed, stained, mounted on to slides and identified. Epinephelus 

coioides was not infested. Following larval trypanorhynch species were isolated and 

identified: Callitetrarhynchus gracilis، Pterobothrium sp.and Grillotia erinaceous. Thirteen 

fish (7.2%) were infested with trypanorhynch plerocerci which were isolated from abdominal 

cavity and musculature. Based on the results, the highest infestatin and maximum intensity 

were demonstrated for C. gracilis in Thunnus tonggol fish. C. gracilis was isolated from the 

musculature of 3.33% of Thunnus tonggol fish. 
 
Keywords: Plerocerci, Trypanorhyncha, Persian Gulf fish 
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