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چکیده
تعداد زیادی از انگلها قادرند ماهی را آلوده کنندکه برخی از آنها منجر به ایجاد بیماری در انسان نیز می شوند .بطوریکه انسان یا پستانداران
ماهی خوار میتوانند میزبان نهائی این انگلها باشند .امروزه ،بیش از  40گونه از انگل در ماهی شناسایی شده که باعث ایجاد بیماری در
انسان میشوند .این انگلها میتوانند تک یاخته ،ترماتود ،سستود ،نماتود و یا خاربرسر باشند .آلودگی با انسان معموال متعاقب مصرف گوشت
ماهی آلوده به الرو این انگلها رخ میدهد .لذا این امر رابطه مستقیمی با نوع فراوری و پخت ماهی دارد و اپیدمیولوژی بیماری بر همین
اساس شکل میگیرد .میزان مصرف ماهی ،روش های پخت ،فراوری یا عادات غذائی ،سطح بهداشت عواملی هستند که بر میزان وقوع این
انگلها تاثیر گذارند .در این مقاله ضمن بررسی انگلهای مشترک ماهی با انسان ،گزارشات این انگلها از ماهیان در نواحی مختلف ایران
مورد بررسی قرار میگیرد.

کلید واژه ها :انگل ،زئونوز ،ماهی.
مقدمه
بر اساس گزارش سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد،

گوشت ماهی یا سایر آبزیان را عاری از هر گونه عامل

سرانه مصرف آبزیان در دنیا  20/2و در ایران 9/1

بیماریزا دانست .ماهیان با توجه به شرایط خاص زیستی

کیلوگرم است .البته برخی کشورهای پیشرفته و از جمله

قادر به جذب عوامل سمی محلول در آب یا دریافت آنها

اروپای غربی و یا ژاپن این رقم را به ترتیب به  2۶و -90

در زنجیره غذائی و یا همچنین عوامل عفونی هستند که

 80کیلوگرم در سال رسانیدهاند (.)FAO, 2018

میتوانند با مصرف ماهی آلوده به انسان نیز منتقل شوند.

غذاهای دریایی منبع اصلی پروتئین برای بیش از یک

در مجموع  ۶4/15درصد عوامل زئونوز ماهی از راه دهان

میلیارد نفر میباشند و منبع بیش از یک چهارم پروتئین

منتقل میشوند که انگلها معموال در این دسته قرار می-

حیوانی جهان بهحساب میآیند ( Gutiérrez et al.,

گیرند .از جمله سایر روش های انتقال عوامل زئونوز ماهی

 .)2011مطالعات و تحقیقات پزشکی نشانگر آن است

می توان به خوردن آب حاوی میکروارگانیسم (23/07

که بین مصرف گوشت قرمز و بیماریهایی مانند سرطان

درصد) ،تماس پوستی و ورود از راه زخمهای جلدی و یا

و بیماریهای قلبی عروقی ارتباط مستقیم وجود دارد و

انتقال از طریق حمل ماهی و یا آب آلوده ( 19/23درصد)

این در حالی است که فواید مصرف غذاهای دریایی و

و البته اینکه  12/23درصد از موراد بیماری مشترک

آبزیان برای سالمتی انسان به اثبات رسیده است

ماهی با انسان بیش از یک راه انتقال دارند ( Raissy et

( .)Rohrmann et al., 2013در بین انواع فراورده های

 .)al., 2016; Raissy, 2017اصوال آلودگی های انگلی

پروتئینی با منشا حیوانی ،گوشت ماهی سالم ترین نوع

در ماهیان هم از دیدگاه اکولوژیک (با توجه به درگیر

برای مصرف انسان محسوب می شود ،اگرچه نمیتوان

کردن بخشی از اکوسیستم) و هم از دیدگاه بهداشتی
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دارای اهمیت است .لذا این عوامل را میتوان در دو

مختلف از جمله تک یاخته ها ،نماتودها ،ستودها ،کرم-

دیدگاه بررسی نمود .نخست بیماری زائی برای ماهی که

های گرد و خاربرسران در انسان گزارش شده است.

در این صورت منجر به کاهش رشد ،عقیم شدن ماهی،

اگرچه میزان شیوع با توجه به عوامل مختلف محیطی و

و مرگ و میر جمعیت مبتال میگردد و دوم ،احتمال

میزبانی متفاوت است ،به عنوان مثال ،Giardia

انتقال بیماری به انسان به روشهای مختلف .در این میان

 Clinostomum ،Toxoplasmaو  Anisakisدارای

بسیاری از ماهیان دریایی و آب شیرین به عنوان منبع

توزیع جهانی هستند ،در حالی که برخی از انگلها ،مانند

زئونوزهای انگلی از نظر پزشکی مطرح هستند که قادر به

کرینوزوما ،به ندرت در انسان گزارش شده است

انتقال کرمهای پهن ،سستودها و کرمهای گرد می باشند

( .)Shamsi, 2019در این مقاله بیماریهای انگلی ناشی

( .)Bari and Yamazaki, 2018چرخه زیر نشان می-

از ماهی ،همراه با موارد گزارش شده از ایران مورد بررسی

دهد که چگونه انسان میتوان بخشی از چرخه زندگی

قرار میگیرند.

انگلها باشد.

سبب شناسی
بر خالف انگلهائی که دارای چرخه زندگی مستقیم دارند،
سیکل زندگی بسیاری انگل ها از جمله کرمها پیچیده و
غیر مستقیم میباشد .این انگل ها مستقیما از یک ماهی
به ماهی دیگر انتشار پیدا نمیکنند و جهت تکامل باید
از یکسری میزبان واسط عبور کنند .در بسیاری از مواقع،
حلزونها و یا سخت پوستان میزبان واسط اول و ماهی-
های دریایی میزبان واسط دوم میباشند و پستانداران
عمدتاً میزبان نهایی هستند و فرم بالغ انگل در بدن آنها
تشکیل میشود .الزم به ذکر است که در چرخه فوق،
آلودگی انسان ممکن است به عنوان بخشی از سیکل
زندگی انگل باشد و یا اینکه بصورت تصادفی رخ دهد.
در بسیاری از موارد ،انسان بواسطه مصرف مواد غذایی
آلوده به میزبان حدواسط انگل که به شکل خام یا نیم
پز ،نمک سود یا دودی ،آلوده میشود .بدیهی است که
در صورتیکه مرحله عفونی انگل ضمن فرآیند آماده
سازی ماده غذایی از بین برود از عفونت ناشی از آن
جلوگیری خواهد شد ولی با توجه به اینکه تغییر عادات
و فرهنگ غذایی افراد بسیار مشکل است ،احتمال ایجاد

شکل -1چرخه زندگی انگلهای غذازاد با منشاء ماهی ( Bari et

 :a :)al. 2018چرخه زندگی انگل ( )Kudoa septempunctata؛
 :bچرخه زندگی سستود ( )Diphyllobothrium sppو ترماتود؛
 :cچرخه زندگی انگل ( )Capillaria philippinensis؛  :dچرخه
زندگی انگل ( Anisakis spp.و )Gnathostoma spp.؛ :FH
میزبان نهایی؛  :IMHمیزبان واسط؛  :1-IMHاولین میزبان واسط
؛ :2-IMHدومین میزبان واسط؛  :PHمیزبان انتقال دهنده

عفونت انگلی همچنان وجود دارد (.)Huss et al., 2004
بیشترین گزارشات آلودگی انسان به انگل ها در جنوب
شرقی و شرق آسیا است که این امر را میتوان به عوامل
مختلفی از جمله شرایط آب و هوائی و شیوع باالی انگل-
ها ،مصرف زیاد ماهی و عادات غذائی در خصوص مصرف
ماهی خام یا نیم پز نسبت داد ( Ko RC, 1991; Xu
 .)ZB, 1991همچنین نقش پیشرفت روشهای
تشخیصی و توسعه چشمگیر آبزی پروری در سالهای

در این رابطه شناسایی انگل های ماهی بهخصوص انگل-
های مشترک دارای اهمیت زیادی است و باعث گردیده
تا مطالعات زیادی جهت شناسایی این انگلها ،فراوانی،
روشهای انتقال ،پیشگیری و درمان صورت گیرد
( .)Valero et al., 2006تا به امروز ،بیش از  40گونه
از انگلهای مرتبط با غذاهای دریایی در گروههای
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ندارند ،میزان شیوع آنیزاکیس نیز طبیعتا بسیار کم می-
باشد .همچنین این انگل شیوع زیادی در آزاد ماهیان
پرورشی ندارد (.)Deardoff and Kent, 1989
آنیزاکیس سیمپلکس در حدود  2سانتی متر طول دارد
و تشخیص آن در داخل بدن ماهی بسیار مشکل است.
میزبان قطعی طبیعی آنها پستانداران دریایی هستند.
الروها (در ماهی مرکب و ماهی های دریایی) می توانند
پس از خورده شدن به دستگاه گوارش انسان حمله کنند
و باعث سندرم گرانولومای ائوزینوفیلیک شوند .در اروپا
نیز به این بیماری "بیماری کرم شاه ماهی" گفته می-
شود .این نماتودها در انسان بالغ نمیشوند ،اما ممکن
است در دیواره معده یک واکنش آلرژیک شدید همراه با
گرانولوماتوز ایجاد کنند .بعد از خوردن یک نماتود جوان
زنده ،ممکن است به داخل دستگاه گوارش نفوذ کند و
باعث بروز فرم مهاجم شود( Ortega and Sterling,
 .)2018این بیماری ممکن است از نظر بالینی به صورت
ناگهانی بروز کند با حمالت شدید ،درد ناحیه اپیگاستر،
گاهی با تهوع و استفراغ همراه است .درد اپیگاستر به
طور کلی در  1تا  12ساعت پس از مصرف غذاهای
دریایی آلوده رخ میدهد ،اما تا  14روز گزارش شده است
(.)Bouree et al., 1995
آنیزاکیس سیمپلکس میتواند باعث عفونت حاد یا مزمن
بشود که با درد شکم ،حالت تهوع ،استفراغ و یا اسهال
همراه است .بعضی از بیماران دارای سندرمهایی هستند
که عالئم بالینی حساسیت به دنبال عفونت یا مصرف
الروهای مرده را نشان میدهند ( Audicana and
 .)Kenneddy 2008شیوع این بیماری در کشورهای
مختلف بسیار متفاوت است ،به طوری که ژاپن باالترین
میزان را گزارش کرده است (.)Butt et al., 2004
تاکنون گونههای مختلف آنیزاکیس از  1۶گونه ماهی در
ایران جدا شدهاند که این میزان در برزیل  40گونه ماهی
بوده است (.)Eiras et al., 2016
از دیگر کرم های گرد مهم ،می توان به Capillaria
 philippinensisاشاره کرد .در ابتدا تصور میشد که
این بیماری یک بیماری بومی فیلیپین است ،جایی که
اولین بار در سال  19۶7همه گیری ثبت شد .متعاقباً،
این بیماری در تایلند ،ژاپن ،تایوان ،اندونزی ،کره ،ایران،
مصر و هند نیز یافت شد .ماهیان آب شیرین می توانند

اخیر را نباید از نظر دور داشت ( Keiser and

.)Utzinger, 2005
کرمهای گرد
عمدتا این انگلها در معده و روده پستانداران و پرندگان
ماهی خوار زندگی میکنند .میزبان واسط اول ،سخت
پوست و ماهیهای آب شیرین ،لب شور و دریایی دومین
میزبان واسط هستند .نماتودیازیس ناشی از ماهی به طور
کلی ناشی از آلودگی تصادفی انسان با نماتدهایی است
که میزبان قطعی و طبیعی آنها پستانداران دریایی،
پرندگان ،خوکها یا حیوانات دیگر هستند .در بیشتر
عفونتها ،کرمها فقط پس از تهاجم اولیه به دستگاه
گوارش ،میتوانند برای مدت محدودی میتوانند زنده
بمانند (.)Bari and Yamazaki, 2018
چندین گونه از نماتدهای منتقله از ماهی به عنوان عوامل
ایجاد کننده بیماریهای انسانی شناخته شدهاند :در
خانواده آنیزاکیده؛ آنیزاکیس ،سودوموترانوا ،کنتراسکوم
و هیستروتیالسیوم به عنوان پاتوژنهای انسانی شناخته
شدهاند .در خانواده گناتوستوماتیده ،جنس گناتوستوما و
در خانواده کپیالریده ،کپیالریا فیلیپنسیز باعث آلودگی
انسان شده که باعث ایجاد اسهال شدید و گاه کشنده
میشود که در فیلیپین ،تایلند و مواردی پراکنده از
تایوان ،ژاپن و کره گزارش شده است ( Cross and
.)Belizario, 2007
مهمترین نماتودهای گزارش شده از ماهی در ایران
آنیزاکیس ،کنتراسکوم ،فیلومترا و کپیالریا میباشند .در
بین آنها آنیزاکیس یکی از مهمترین نماتودها در ماهی
است .آلودگی با آنیزاکیس بواسطه الرو نماتودهای
آسکاریدوئید در صورت مصرف ماهی خام یا نیم پز حادث
میشود ( .)Smith and Wootten 1978از جنسهای
معروف خانواده آنیزاکیده میتوان به آنیزاکیس،
سودوتروانوا و کنتراسکوم اشاره کرد.
گونههای آنیزاکیس در بسیاری از ماهیان (کاد ،هرینگ،
اسکوئید ،سالمون) و در مناطق وسیعی از دنیا پراکنده
شدهاند .میزان شیوع آن در سالمونهای تازه تجاری
ایاالت متحده بیش از Deardoff and ( %75
 )Overstreet,1991و در هرینگ دریای شمال نزدیک
به  %100گزارش شده است ( Roepstorff et
 .)al.,1993در مناطقی که پستانداران دریایی وجود
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برداشت ویتامین ب 12به شکل رقابتی توسط کرم نواری
(سستود) شبیه آنچه در بوتریوسفالوس ماهی دیده می-
شود ،میتواند منجر به کم خونی مگالوبالستیک در انسان
شود (.)Klimpel et al. 2019
سستود دیگری که حائز اهمیت است ،لیگوال

منبع آلودگی انسان به این نماتد مهم باشند ( Cross

 .)et al. 1972کرم های بالغ در روده انسان ها مستقر
شده و می توانند یک بیماری شدید و حتی کشنده ایجاد
کنند .اسهال شدید و از دست دادن آب بدن میتواند
حتی منجر به مرگ شود ( Ortega and Sterling,
 .)2018تخمهای انگل از طریق مدفوع به آب یا خاک
راه پیدا میکنند و بهدنبال مصرف تخمهای جنیندار
توسط ماهیهای آب شیرین ،الرو انگل در روده آنها
ایجاد میشود .احتماالً کرم بالغ انگل پرندگان ماهیخوار
بوده و انسان میزبان تصادفی است( Gholami et al,

ایتستینالیس میباشد .این انگل به شاخه سستودها تعلق
دارد و محل زندگی فرم بالغ در قسمت انتهایی روده
پرندههای ماهی خوار بوده و پس از رسیدن به بلوغ تخم
های آن از طریق مدفوع پرنده به درون آب وارد می شود.
میزبان حد واسط اول سخت پوستان و گونه های مختلفی

.)2014

از ماهیان آب شیرین میزبان حد واسط دوم لیگوال به

سستودها

حساب می آیند (جاللی .)1377 ،گزارشات دقیقی از

عالوه بر نماتودها ،سستودها نیز از طریق خوردن گوشت

آلودگی انسان به انگل لیگوال در دسترس نیست ولی

ماهی قابل انتقال هستند .اگرچه موارد ابتال به عفونت

بنظر میرسد سه مورد آلودگی انسان به این انگل در

ناشی از سستود ماهی در انسان در مقایسه با نمانودها

رومانی و فرانسه گزارش شده است (اسالمی .)1370 ،این

نسبتاً کمتر است و از طرف دیگر شدت بیماری نیز کمتر

انگل در ایران از ماهی شاه کولی ،خیاطه ،سیم و کاوار

است بطوریکه سستودهایی که در روده کوچک انسان

گزارش شده است ولی باتوجه به اینکه خوردن

بالغ میشوند ،بیماری زا نبوده و کشنده نیستند.

پلروسرکوئید انگل که در محوطه بطنی ماهی و بخش

گزارشاتی در خصوص آلودگی انسان به سستودهای

غیرخوراکی زندگی میکند ،بسیار نامحتمل است لذا در

منتقله از ماهی در کشورهایی نظیر تایوان ،ژاپن ،استرالیا،

جدول مورد اشاره قرار نگرفته است.

نیوزیلند و شمال آمریکا وجود دارد ( Ito and Budke,

ترماتودها

.)2014

مرحله متاسرکری یا الروی دوم تعداد زیادی از ترماتودها

از بین گونه های مختلف ،دیفتیلوبوتریازیس یک سستود

در بدن ماهیها طی میشود و خوردن ماهی چه به

مهم است که توسط ماهیان آبهای شیرین و یا دریایی

صورت خام و نیمه پخته و یا ترشی ماهی تازه باعث شکل

منتقل میشود .حداقل  13گونه از جنس دیفیلوبوتریوم

گیری کانونهای اپیدمی بیماریهای انگلی در بعضی از

در انسان تشخیص داده شده است .این جنس در ماهیان،

مناطق دنیا به خصوص جنوب شرقی آسیا شده است.

پستانداران و پرندگان یافت میشود که معموالً در

این نوع سلیقه غذایی در دنیا رو به افزایش گذاشته و

زیستگاه های با آب سرد به چشم میخورد .گونه ای که

موازی آن شیوع بیماری های انگلی منتقله از ماهی نیز

اغلب از انسان گزارش شده دیفیلوبوتریوم التوم است که

زیاد شده است .گزارشات سازمان بهداشت جهانی حاکی

در منطقه بالتیک ،آلپ های اروپایی ،شرق روسیه و ژاپن

از آلودگی بیش از  18میلیون نفر به ترماتودهای ناشی

نسبتاً متداول است (.)Dick et al.2001

از ماهی و در معرض بودن جمعیتی بیش از  500میلیون

عالئم این بیماری خفیف است و حتی افراد آلوده به کرم
نواری اغلب ممکن است بدون عالمت باشند ،.در برخی
دیگر ممکن است باعث اسهال ،درد شکم و کم خونی
شود ( .)Dick 2007, Scholtz et al. 2009گزارشات
حاکی از آن است که تقریباً  20میلیون نفر به این بیماری
آلوده هستند ( .)Scholtz et al. 2009در موارد نادر،
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نفر دارد (.)WHO, 2004
بیماریزایی کرمهای پهن آبزی در انواع متعلق به خانواده
 ،Heterophyidaeبا قلب ،مغز و نخاع انسان در ارتباط
است و میتواند کشنده باشند .در میان ترماتوهای منتقله
از ماهی Metagonimus ،و  Heterophyesاز نظر
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فراوانی آلودگی موارد انسانی در سراسر جهان از همه

کلونورکیازیس ( )Clonorchiasisناشی از ترماتود C.

مهمتر هستند .استرالیا یکی از مهمترین مناطقی است

 sinensisدر کشورهای چین جنوبی ،تایوان ،کره جنوبی
و شمال ویتنام اندمیک است ( Rim 2005, Dung et
.)al. 2007, Zhang et al. 2007, Cho et al. 2008
تخمین زده می شود که  35میلیون نفر در سطح جهان
و  15میلیون نفر در چین به این انگل آلوده باشند
( .)Zhou et al. 2008این بیماری همراه با انسداد
صفراوی است که منجر به نکروز کبدی ،سیروز و فشار
خون باال ،در عفونتهای شدید میشود .این انگل
همچنین ممکن است در مجاری لوزالمعده مستقر شده
و باعث انسداد لوزالمعده حاد ،و ایجاد درد در این ناحیه
شود.

که انگل های خانواده  Heterophyidaeدر ماهیهای
بومی ،الک پشتها و ماهی های زینتی گزارش شده،
است (.)Chai et al, 2005, Hostettler et al, 2018
تعداد زیادی از گونههای ماهیان آب شیرین می توانند
متاسرکر ترماتود را منتقل کنند به خصوص کپور ماهیان
که فراوانی باالیی دارند ( WHO 1995; Touch et al.
 .)2009; Chen et al. 2010گونههای مختلفی از
ماهیان پرورشی نیز وجود دارند که میزبان انگلهای
ترماتود هستند ( Chi et al. 2008, Thien et al.
.)2007, 2009, Thuy et al. 2010

جدول  -1گزارشات انگلهای مشترک بین ماهی و انسان در ایران
منبع

منطقه

انگل

نام علمی ماهی
نماتودها

دریای عمان
دریای خزر
دریاچه آال گل
دریای خزر
خوزستان
تاالب شادگان

Saurida tumbil
Huso Huso
Abramis brama
Cyprinus carpio
Arabibarbus grypus

تاالب شادگان

Carasobarbus lateus

تاالب شادگان
تاالب شادگان
سد ارس
تاالب شادگان
تاالب شادگان

Cyprinus carpio

Planiliza abu
Luciobarbus pectoralis

تاالب شادگان

Leuciscus vorax

پیغان و همکاران ()1383
ابراهیم زاده موسوی و همکاران ()1394
سید مرتضایی و همکاران ()138۶
محمدی و همکاران ()1398
ابراهیم زاده موسوی و همکاران ()1393
سید مرتضایی و همکاران ()138۶

خلیج فارس
خلیج فارس
خلیج فارس
تاالب شادگان
خوزستان
خلیج فارس
تاالب شادگان

Thunnus tonggol
Epinephelus coioides
Otolithes ruber
Mesopotamichthys sharpeyi

پازوکی و معصومیان1380 ،

رودخانه آب شور

Pazooki et al., 2011a

تاالب انزلی

Blicca bjoerkna

Eslami et al., 1972

تاالب انزلی

Esox lucius

پهلوان و همکاران ()1392
غرقی و پورغالم ()1374
مازندرانی و همکاران ()1397
طاهری میرقائد و همکاران ()1398
سید مرتضایی و همکاران ()138۶
)Farahnak et al, (2002
محمدی و همکاران ()1398
سید مرتضایی و همکاران ()138۶
)Farahnak et al, (2002
سید مرتضایی و همکاران ()138۶
)Farahnak et al, (2002
خدادادی و همکاران ()1392
)Farahnak et al, (2002
سید مرتضایی و همکاران ()138۶
سید مرتضایی و همکاران ()138۶
)Farahnak et al, (2002
)Eslami et al (2011
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Anisakis pegreffii.
Anisakis schapakovi
Anisakis simplex
Anisakis spp.

Scomberomorus commerson
Silurus triostegus
Capoeta damascina
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Contracaecum
multipapillatum

Aphanius hormuzensis

Contracaecum squallii
Contracaecum spp.

Acipenser gueldenstaedtii
Mesopotamichthys sharpeyi

Arabibarbus grypus

رودخانه کرخه
تاالب شادگان

Capoeta damascina
Carasobarbus lateus
Aspius vorax
Liza abu

Philometra karunensis

Capoeta barroisi
Acanthopagrus latus
Otolithes rubber
Arabibarbus grypus
Carasobarbus lateus
Mesopotamichthys sharpeyi

Philometra otolithi

Otolithes ruber

Philometra rischta
Philometra spp.

Blicca bjoerkna
Arabibarbus grypus
Chondrostoma regium

Capillaria amurensis
Capillaria spp.

Rhodeus amarus
Arabibarbus grypus
Capoeta damascina

Contracaecum sp.

Cynoglossus bilineatus
Acanthopagrus latus

Contracaecum sp.
Contracaecum sp.

Otolithes rubber
Arabibarbus grypus

رودخانه شور
)(نابند
دریای خزر
تاالب شادگان

رودخانه باسیان
تاالب شادگان
تاالب هورالعظیم
تاالب شادگان
تاالب هورالعظیم
تاالب شادگان
تاالب هورالعظیم
رودخانه دالکی
خلیج فارس
اهواز
رودخانه کارون
رودخانه کارون
شادگان
رودخانه کارون
خلیج فارس و
خلیج عمان
دریای خزر
خوزستان
تاالب هورالعظیم
رودخانه بهشت
آباد
چهارمحال و
بختیاری
دریای خزر
رودخانه کرخه
رودخانه باسیان
جنوب غرب ایران
خلیج فارس
خلیج فارس

Motamedi et al., 2018
Mokhayer and Anwar, 1973
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
)1391( پازوکی و همکاران
)1398( محمدی و همکاران
)1389( مصباح و همکاران
)1391( پازوکی و همکاران
)1398( محمدی و همکاران
Gholami et al, (2014)
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
Borazjani et al. (2017)
)1393( رسولی
)1392( عادل و همکاران
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
)138۶( سید مرتضایی و همکاران
)1395( خوشاقبال و همکاران
Tajbakhsh et al. (2010)
)1391( پازوکی و همکاران
)1372( مغینمی و همکاران
)1395( کیوانی و همکاران

)1390( تقوی و همکاران
)1389( مصباح و همکاران
Gholami et al, (2014)
)139۶( عضدی و همکاران
)1393( رسولی

اهواز
رودخانه کرخه

)1392( عادل و همکاران
)1389( مصباح و همکاران

اهواز
تهران
تهران
تهران
تهران

Rezaie et al. (2017)

ترماتودها
Centrocestus formosanus

Ctenopharyngodon idella
Carassius auratus
Labeo erythrura
Osteoglossum bicirrhosum
Trichogaster lalius

101  تا88  صفحات-98  زمستان/4  شماره/سال ششم

93

)1388( مهدیزاده مود
)1388( مهدیزاده مود
)1388( مهدیزاده مود
)1388( مهدیزاده مود
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سعیدی ()1384
شمسی و همکاران ()1998
ملک ()1372
)Barzegar and Bozorgnia (2019
شمسی و همکاران ()1998

)Barzegar and Bozorgnia (2019
عطایی ()1374

غالمی و همکاران ()2011
نظری چمک ()1388
ملک ()1372

Archive of SID
رودخانه شیرود
رودخانه سفیدرود

Capoeta capoeta

رودخانه چالوس،
رودخانه شیرود،
رودخانه چشمه
کیله
رودخانه چالوس،
رودخانه شیرود،
رودخانه چشمه
کیله
تاالب انزلی
رودخانه مهران
رودخانه کناروئیه
رودخانه شیرود

Alburnoides eichwaldii

پیغان و همکاران ()1397

رودخانه دز

ملک ()1372
شمسی و همکاران ()1998

رودخانه شیرود
رودخانه شیرود

Clinostomum
camplanatum

Alburnus chalcoides

Aphanius dispar
Capoeta damascina
Cobitis taenia

Cyprinion macrostomum
Pseudorasbora parva
Squalius cephalus

پیشگیری
اینکه چگونه سالمت مصرف کننده در مراحل پس از

باعث مرگ آنیزاکیس و جلوگیری از عفونت در افراد می-

برداشت حفظ شود ،راههای مختلفی پیشنهاد شده است.

شود ( .)Dick, 2007به همین دلیل میزان آلودگی

انجماد میتواند در کاهش آلودگی موثر باشد ،اما نمک

انسان در مناطقی که مصرف ماهی و صدف خام یا نیم

سود کردن و دودی کردن روشهای قابل اعتمادی در

پز شایع است ،بیشتر گزارش شده است .به عنوان مثال،

کشتن عوامل انگلی نیستند ( .)FAO, 2012از طرف

ساالنه در حدود  1000مورد از بیماری آنیزاکیس در

دیگر پختن کافی ماهی جهت حذف انگل روش کامال

ژاپن گزارش میشوند ،در حالی که در آمریکا ،با توجه به

مطمئنی است .پخت مناسب ( ۶0درجه سانتی گراد) یا

اینکه غذاهای دریایی اغلب پخته میشوند ،تنها در حدود

انجماد ماهی ( 10درجه سانتی گراد) به مدت  24ساعت

 50مورد گزارش شدهاست (.)Butt et al., 2004
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شکل  :1نقشه پراکنش گزارشات آلودگی انگلی از مناطق مختلف ایران شامل:
1

دریای عمان

۶

تاالب شادگان

11

خوزستان

1۶

خوزستان

21

رودخانه سیاهرود

2۶

رودخانه کناروئیه

2
3

خلیج فارس

7

سد ارس

12

رودخانه دالکی

17

رودخانه بهشت آباد

22

رودخانه چشمه کیله

27

رودخانه دز

دریای خزر

8

اهواز

13

رودخانه آّب شور

18

رودخانه زردی

23

رودخانه شیرود

28

تاالب هورالعظیم

4

تاالب انزلی

9

رودخانه کرخه

14

رود شور (نابند)

19

تهران

24

رودخانه سفیدرود

5

دریاچه آال گل

10

رودخانه باسیان

15

رودخانه کارون

20

رودخانه چالوس

25

رودخانه مهران

نتیجه گیری کلی

مشاهده قبل از عرضه به بازار ،تحت بررسی قرار گرفتهاند

به طور کلی در میان پاتوژنهای منتقله از مواد غذایی،
طبیعت متفاوتی نسبت به پاتوژنهای ویروسی یا
باکتریایی دارند .بسیاری از عفونتهای ویروسی یا
باکتریایی ناشی از مواد غذایی با عالئم حاد بروز میکنند
در حالی که انگلهای ناشی از غذا ،عالئم مختلفی داشته
و پیشرفت بیماری اغلب مزمن هستند .الزم به ذکر است
که تعداد موارد شیوع بیماریهای ناشی از مصرف ماهی
در مقایسه با مواردی که از طریق طیور ،لبنیات و
فرآوردههای گوشتی ایجاد می شود ،معموالً اندک است
(.)Newell DG et al. 2010
برای جلوگیری از خطر ،در درجه اول بازرسی و از بین

(.)EC,2004

انجام میشود .بهعنوان مثال ،بسیاری از انگلها مانند

بردن انگلهای قابل مشاهده پیشنهاد میشود ( FDA,

آنیزاکیس و دیفیلوبوتریوم در طول عمر ماهی در داخل

 .)2001طبق اعالم اتحادیه اروپا ،تولیدکنندگان مواد

بدن میزبان جمع میشوند ،و تعداد کرمها با افزایش سن

غذایی با منشاء ماهی باید اطمینان حاصل کنند که

و اندازه ماهی افزایش مییابد .بنابراین ،صید ماهیهای

محصوالت شیالتی به منظور تشخیص انگلهای قابل

جوانتر احتمال وجود تعداد زیادی انگل را کاهش خواهد

بر اساس توصیه سازمان غذا و داروی ایاالت متحده برای
مصرف ماهی به شکل خام حداقل به مدت  15ساعت در
دمای منفی  35درجه سانتیگراد یا  7روز در دمای منفی
 20درجه سانتیگراد نگهداری شود ( Sangaran and

 .)Sundar, 2016همچنین اقداماتی را میتوان در زمان
صید ،فراوری و یا پس از آن برای کاهش خطر آلودگی
در افراد انجام داد .قبل از صید ،اقداماتی شامل تعیین
نوع و اندازه ماهی ،عادات تغذیه ای و محیط زندگی آنها

داد ( .)Butt et al., 2004البته باید توجه داشت که این
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امر قطعیت کافی ندارد و شاید حتی در بسیاری مناطق

 .5پارسا ،علی و بهرامیان ،سمیرا .)1390( .بررسی برخی

عملی نیز نباشد .مهمترین عامل خطر برای انتقال همه

شاخص های بیومتریک در ماهی شاکولی تیگریس

انگلهای زئونوز از طریق ماهی  ،مصرف ماهی خام یا

()Chalcalburnus mossulensis

مبتال به انگل

پخته نشده است .اقدام عملی و مهم در این زمینه عدم

لیگوال اینتستینالیس ) Ligula intestinalis( .مجله

مصرف فیله خام و یا نیم پز ماهی است .دمای پخت

آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی .صفحه -1211

براحتی اشکال عفونت زای انگل را از بین می برد .در

.121۶

صورت آلوده شدن انسان ،استفاده از داروهای ضد انگل،

 .۶پازوکی ،جمیله ،.معصومیان ،محمود و سید مرتضائی،

پس از تشخیص دقیق و زودرس ،منجر به درمان می-
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Abstract
A high number of parasites are able to infect fish and some of them can be transmitted to human
too. Human or fish-eating mammals can be the main host of these parasites. Today, more than
40 species of fish borne parasites have been identified causing disease in human. These
parasites can be classified as protozoa, trematode, cestoda, nematoda and acanthocephala.
Infection in humans usually occurs following the consumption of the larvae-infected meat. The
possibility and the rate of infection has a direct relationship with different criteria including the
fish consumption rate, level of hygiene, feeding habits, and methods of cooking or processing.
In this article, having discussed the fish-borne parasites, the reports of zoonotic parasites from
fish in Iran have been discussed.
Keywords: parasite, Zoonosis, fish.
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