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 خالصه 
 مقدمه

بالنئی خوانده می شد،یک مایکوباکتریوم کند رشد مایکوباکتریوم مارینوم که در گذشته مایکوباکتریوم 
. است که در آب های تازه یا شور و ماهی ها وجود دارد و عامل سل یا مایکوباکتریوزیس ماهی می باشد 

این باسیل اسیدفاست ضایعات مزمن پوستی به نام گرانولوم تنگ ماهی یا گرانولوم استخر شنا را ایجاد می 
نسانی به دنبال ورود باکتری از طریق بریدگی یا خراش پوستی مخصوصا در بیشتر عفونت های ا. کند

عالئم بالینی به شکل . کسانی که با ماهی های آکواریوم یا آب آن تماس داشته اند، مشاهده شده است
پاپول ها و یا ندول هایی سطحی ، دارای پالکهای اریتروماتوز، به صورت منفرد یاچندتایی وگاهی به شکل 

ضایعات ازنظر بالینی بسیارشبیه به . ری قارچی  اسپروتریکوز همراه باتورم عروق و غدد لنفاوی هستندبیما
هدف از این مطالعه . لیشمانیوز پوستی اسپروتریکوئیدی هستند بنابراین احتمال تشخیص بسیار باال است

مارانی است که مشکوک به شناسایی مایکوباکتریوم مارینوم در نمونه های تهیه شده از ضایعات پوستی بی
 .سالک بوده اما نتایج آزمایشات پوستی آن ها منفی شده است

 کار وشر
بیمار مشکوک به سالک توسط پزشکان متخصص پوست به  1544بیش از ( 1323-1324)در طول دو سال

این % 15بیش از . معرفی شدند( ع)آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا
. نفر سابقه تماس با ماهی و آب آکواریوم داشتند 25در میان آن ها . بیماران پاسخ منفی دریافت نمودند

نمونه برخی بیماران نیز در محیط . آزمایش مستقیم با رنگ آمیزی ذیل نلسون برای تمام بیماران انجام شد
آزمایش مستقیم و کشت، آزمایش برای اطمینان از نتایج . کشت لوون اشتاین جانسن کشت داده شد

 .بیمار انجام گردید 25مولکولی برای هر 
 نتایج

بیمار  25فردی که مشکوک به سالک بودند ولی تست های آزمایشگاهی آن ها منفی شد،  225در بین
ر نف 5مرد و مرد و % (  11/24) بیمار  21دارای عفونت مایکوباکتریوم مارینوم شناخته شدند که از این تعدتد 

تمامی بیماران دارای . سال قرار داشتند 25-34آن ها در گروه سنی % 24بیش از . زن بودند% (  23/12) آنها 
 .سابقه تماس با ماهی و آب آکواریوم را ذکر نمودند

 جه گیریینت
سابقه تماس با آب آکواریوم و ماهی . گرانولومای تنگ ماهی یک بیماری نوپدید جدید در مشهد می باشد

تی در بیمارانی که مشکوک به سالک می باشند و نتیجه تست آزمایشگاهی از نظر سالک منفی است، بایس
 .مورد توجه قرار گیرد

 مشهد-اشکال در تشخیص -مایکوباکتریوم مارینوم -گرانولوم استخر شنا :کلمات کلیدی
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