
 

   

انگل آمیلواودینیوم ُاسالتوم درماهی آکواریومی 
دلقک کالرکی آالری آب شور 
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چکید ه 
در فروردین ماه سال 1393 در یکی از مراکز عرضه ماهیان آکواریومی  آب شور در استان تهران تلفات در ماهی دلقک 
کالرکی آالری آب ش�ور )Amphiprion xanthurus( وارد ش�ده از کشور آفریقا، مشاهده شد. درجه حرارت آب اکواریوم 
27 درجه سلس�یوس، پی اج 8.2، آمونیاک و نیتریت در حد صفر، غلظت متوس�ط ش�وری 1.018 )بر مبنای چگالی( و 
-Oly 10 ثیت گردید. نمونه برداری از س�طح پوست و آبش�ش انجام و به وسیله میکروسکوپ نوری  )  س�ختی کربنات
pus Ch20bimf 200( برای جس�تجوی انگل مورد بررس�ی قرار گرفت. در گس�ترش مرطوب، انگل تک س�لولی تاژکدار 
آمیلواودینیوم اُسالتوم )Amiloodinium ocellatum( از پوست و آبشش ماهی جدا و مورد شناسایی قرار گرفت.این اولین 

گزارش از انگل تک سلولی تاژکدار آمیلواودینیوم اسالتوم در ایران است.
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In July of 2014 in one of the Released centers saltwater aquarium fish, mortality In Amphiprion xanthurus imported 
from africa into iran was observed. Aquarium water temperature 27 ° C, pH 8.2, ammonia and nitrite are zero, the 
average salt concentration of 1.018 (based on density) and carbonate hardness was 10 Submit. Symptoms include loss 
of appetite, white spots on the skin such as sprinkling dust on the part of the skin, loss of balance, and finally falling 
into the dock at the bottom of the aquarium and dyspnea were seen. Examples of infected fish was sent back to the 
lab. Samples taken from the surface of the skin and gill of host fish and examined by light microscopy. Flagellated 
unicellular parasites (Amiloodinium ocellatum) were identified and isolated from the skin and gills of fish. Parasite is 
non-specific in its host selection and wide variety of marine and brackish water fish pollute. The parasite is relatively 
resistant to the chemicals used to treat and tolerate a wide range of salinity and temperature fluctuations. This is the first 
report of Amiloodinium acellatum in Iran.
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مقدمه
انگ��ل آمیلواودینیوم اُسالت��وم )A. ocellatum( یك تك سلولی تاژکدار 
)Dinoflagellates( ب��وده که ممکن است همه گیری های کشنده در ماهیان 
دریایی گرمس��یری آکواریومی یا ماهی��ان پرورشی دریایی و لب شور ایجاد 
کن��د ولی تلفات سنگی��ن در جمعیت های وحشی ن��ادر می باشد. این انگل 
انتشار جهانی دارد )Lom و Dykova ، 1992( و در چندین گونه های ماهی 
وحشی، گونه های پرورشی و آکواریومی آب شور یافت شده است. انگل یاد 
ش��ده می توان��د اندام های پوست و آبشش ها را م��ورد تهاجم قرار دهد و به 
  ;2012 2006Noga( سلول ه��ای پوششی متصل شده و از آن تغذی��ه کند

.)1980 Levy  Paperna و Noga
در گذشته تمام فالژله ها یی که اندام های پوست و آبشش را مورد هجوم 
قرار می دادن��د در رده Prasinophyceae  قرار می گرفت ولی نتایج تجزیه و 
تحلی��ل ژنتیك مولکولی اخیر تغییراتی را در این خصوص ایجاد کرده است 
-Peridin Dinophyceae و زیررده   به این ترتی��ب که آمیلواودینیوم به رده
Piscinoodini- منتق��ل شده و انگل آب شیرین در این گروه در جنس phy

um در مکان Dinophycean و زیر رده Gymnodiniphycidae منتقل شده 
است )Levy و همکاران 2007(.

انگل آمیلواودینی��وم اُسالتوم، مهم ترین و شایع تری��ن انگل دینوفالژله 
ماهی می باشد.

آمیلواودینیوزی��س )Amiloodiniosis( را مت��رادف بیم��اری مخمل��ی 
 Marine( بیم��اری اودینی��وم دریایی ،)Velvet Disease Marine( دریای��ی

Oodinium( و اُودینیوزیس )Oodiniusis( هم گفته می شود.

 Pilluare( اگ��ر چه این انگل شبیه به عامل بیماری مخملی آب شیرین
Piscinoodi( اس��ت ولی این دو انگل خارج��ی تفاوت هایی باهم دارند. نوع 
دریایی )A. ocellatum( کلروپالست برای تولید مواد مغذی را ندارد بنابراین 

اودینیوم دریایی ظاهر مخملی را ایجاد نمی کند.
مطلوب ترین  درجه حرارت برای تقسیم تومونت و اسپورزایی 23 تا 27 
درجه سلس��یوس بوده و در درجه حرارت 16 تا 30 درجه سلسیوس امکان 

شیوع بیماری وجود دارد.
تنه��ا راه مطمئن برای تشخیص آلودگی، شناسایی انگل در بافت آلوده 

می باشد.
این انگل با انگل بروکلینال )Brooklynella( به دلیل مشابه بودن نشانه 

و پیشرفت بیماری، می بایست تفریق داده شود. 
مشاه��ده دینوسپورهای آزاد در آب به وسیل��ه میکروسکوپ در مزارع 
غیر عملی می باشد. برای مشاه��ده دینوسپورها انگل در آب بر اساس روش 
)PCR Polymerase Chain Reaction( یك روش حساس و اختصاصی برای 

تشخیص زود هنگام انگل می باشد )Levy و همکاران 2007(.
 ماه��ی دلقك کالرک��ی آالری آب شور از شمال آفریق��ا به کشور وارد 
می شود. در بررسی میکروسکوپی, مرحله تروفونت انگل در سطح پوست و 

آبشش ها ی ماهی آلوده مشاهده شد. 
در زمان پیشرفت بیماری، لکه های سفید یا مات مانند بر روی پوست و 
باله ها، مانند پاشیده شدن گردوغبار بر روی قسمتی از سطح پوست ماهی 
قاب��ل مشاهده است و همچنین الیه غلیظ مخاط مانندی روی قس��متی از 

آبشش کشیده می شود. 

انگل آمیلواودینیوم اُسالتوم درماهی...
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انگل با هجوم به آبشش ه��ا باعث هیپرپالزی، تورم، خونریزی و نکروز 
در این اندام می شود.

انگ��ل با اختالل در گردش خون در آبشش ها و تخریب بافت آبشش و 
پوست، باعث کاهش عملکرد اعضای فوق شده و باعث مرگ ماهی می شود 
ولی هیپوکسی نمی تواند همیشه علت مرگ باشد، اختالل در تبادالت یونی 
و عفونت ه��ای ثانویه هم می تواند باعث تلف شدن ماهی آلوده شود. معموال 

مرگ ماهی آلوده بعد از 12 ساعت اتفاق می افتد. 
این انگل از ماهیان خوراکی آب شور و لب شور پرورشی و همچنین از 

ماهیان آکواریومی و ماهیان وحشی آب شور در جهان گزارش شده است.
این انگل به خوبی تغییرات شوری و درجه حرارت آب را تحمل کرده و 
به دلیل غیر اختصاصی بودن در انتخاب میزبان, طیف گسترده ای از ماهیان 

آب شور و لب شور و ماهیان آکواریومی را به سرعت آلوده می کند. 
انگ��ل وارد ش��ده ب��ا ماه��ی آکواریومی ممک��ن است خط��رات جدی 
ب��رای ماهی��ان بوم��ی و صنعت آبزی پ��روری کشور ایجاد نمای��د. لذا الزم 
اس��ت ماهی��ان وارداتی مرحله کام��ل قرنطینه را طی نم��وده و در صورت 
مشاه��ده ه��ر گونه عالئ��م ظاه��ری و رفتاری م��ورد بررسی ق��رار گیرند.                                               

(Levy, M.G. 2006) - ( Noga, E.J. 2012 و Noga, E.J)J
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شکل 1- دلقک ماهی آلوده به انگل آمیلواودینیوم اُسالتوم                                               

شکل 2- تروفونت های انگل آمیلواودینیوم اُسالتو روی آبشش ماهی آلوده. 
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موارد ي که هنگام ارسال مقاله باید  رعایت شد ه باشد 
)عد م رعات هر کد ام از بند هاي زیر موجب تاخیر

 د ر حصول نتیجه خواهد  شد (.
 اند ازه چکید ه ها  )فارسي و انگلیسي(  بیشتر از 200 کلمه نیست.

فرمت مقاله ارسال��ي مطابق با د ستورالعمل نشریه پژوهش و سازند گي تنظیم 
شد ه است.

 کلی��ه شکله��ا، گرافها و ج��د اول د اراي زیر نویس��هاي مشخص��ي با شماره 
گذاریهاي مربوطه است.

 کلی��ه نماد ها و عالئ��م اختصاصي مورد  استفاد ه د ر مقال��ه  د ر انتهاي مقاله 
تعریف شد ه اند .

 منابع مورد استف��اد ه د ر مقاله منطبق با د ستورالعمل نشریه و ترتیب عد د ي 
د ر متن و بخش منابع تنظیم یافته اند .

 کلیه منابع م��ورد  استفاد ه از نظر صحت انطباق با منبع اصلي مورد  بازبیني 
قرار گرفته اند .

  محتوی��ات این مقال��ه قبال و د ر حال حاضر جهت چ��اپ به نشریه د یگري 
ارسال نشد ه است.

مقاله از: 
 طرح تحقیقاتي است که نام همکاران د ر آن د رج شد ه است 

 پایان نام��ه د انشجویي است که نام اساتید  راهنم��ا و مشاور د ر آن قید  شد ه 
است

 کلیه نویس��ند گان د یگر این مقاله، آن را مطالعه نمود ه نس��بت به بررسي و 
چاپ آن د ر پژوهش و سازند گي رضایت د ارند .
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