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Gyrodactylusی مورفومتریک و مولکولی انگل شناسای sprostonae  در ماهیان
گرم آبی استان گیالن با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب
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چکیده
این انگل اغلب بر . ی استدریایو در ماهیان آب شیرین شایع هاي خارجیهاي پهن و یکی از انگلکرم ياز شاخهانگل ژیروداکتیلوس 

تواند سبب ایجاد بیماري و بروز تلفات میژیروداکتیلوس انگل . شودمشاهده میها آبشش آنندرت در ه ماهیان و ب يروي پوست و باله
در این مطالعه ابتدا انگل ژیروداکتیلوس با استفاده از گسترش مرطوب از پوست، باله و . در جمعیت ماهیان پرورشی و وحشی گردد

 . ستان گیالن جدا و توسط میکروسکوپ نوري بررسی شددر مزارع پرورش ماهی ا و سرگنده ايکپور نقرهکپور معمولی، آبشش ماهی 
 ياي، میلهشیههاي حاهاي سخت اپیستهاپتور از قبیل قالب مرکزي، قالبکبخشو ترسیم گیري ها با اندازهی مورفومتریک انگلشناسای

 RNAژن s8/5يناحیهانگل ژیروداکتیلوس، پرایمر فوروارد، در يگونهبررسی مولکولی براي . صورت گرفت شکمی يپشتی و میله
استفاده  PCRهاي انگل ژیروداکتیلوس به روشگونه DNAبراي تکثیر ژن ریبوزومی ITS2ي و پرایمر ریورس در ناحیهریبوزومی

انگل  يگونهدر نتیجه . مقایسه شد NCBIهاي موجود در بانک ژن با توالیPCRاز محصولدست آمده ه سپس توالی ب. شد
Gyrodactylusداکتیلوس با هر دو روش مورفومتریک و مولکولی ژیرو sprostonaeدر به این انگل آلودگی  شیوع. ی گردیدشناسای

، % 17/6، %42/21ترتیب به اي، سرگنده و کپور علفخوار هاي کپور معمولی، کپور نقرهگونهمزارع مورد بررسی در استان گیالن براي 
.دتعیین ش%0و  95/21%

  ، گیالنماهیان گرم آبی ،داکتیلوسژیرو انگل، ،مولکولی  :کلمات کلیدي

مقدمه
زا هستند هاي زندهگروهی از مونوژن ،ژیروداکتیلیدها.

هاي ماهیان آب شیرین و که اغلب انگل پوست و باله
جنس گونه از  400کنون بالغ بر تا. دباشنی میدریای

Gyrodactylus ها و میزبان از راسته 400از حدود
تعداد واقعی  امای شده، شناسایماهیان هاي مختلف خانواده

نه تخمین گو 20000بالغ بر در دنیا هاي این جنسانگل
-ها میاین انگل. )Rokicka et al. 2007(شودزده می
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و خسارات شدید در ماهیان توانند موجب بروز تلفات 
-براي مثال می. پرورشی و همچنین ماهیان وحشی شوند

به ماهی تیالپیاي نیل توان به خسارات اقتصادي وارد شده 
در مزارع  Gyrodactylus cichlidarumتوسط انگل

. پرورشی برخی از کشورها اشاره نمود
اي انگل ی گونهوش براي شناسایترین ریابتدای    

هايشناسی بخشژیروداکتیلوس استفاده از روش ریخت
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Malmberg(سخت اپیستهاپتور است در این . )1970
اهمیت زیادي  ايحاشیهکوچک هاي قالبک راستا شکل

 ياي انگل ژیروداکتیلوس دارد، اما نکتهدر تشخیص گونه
سفانه شکل اندام اتصال در أمهم این است که مت

 يعواملی نظیر درجه .باشدژیروداکتیلوس ثابت نمی
ی از میزبان و مکان جغرافیایيگونهسن انگل، حرارت، 

تغییرات فنوتیپیک هاپتورها ثیرگذار بر أجمله عوامل ت
,Malmberg 1970(هستند Ergens 1976, Mo 1991, 

1993, Matejusova et al. 2001, Rokicka et al. 2007 .(
و سایز  ژیروداکتیلوسي هابه عالوه تعداد زیاد گونه

ها را بسیار دشوار و ی آنها شناسایکوچک این انگل
.سازندغیرقابل اطمینان می

 ،هاي ژیروداکتیلوسی نمونهبراي رفع مشکل شناسای   
عنوان جایگزینی مناسب براي روش ه روش مولکولی ب

Cunningham(مورفومتریک معرفی شد  -جامع. )1995

ی مورفولوژیکی اي شناسایانجام شده بر يترین مطالعه
آب وحشی و پرورشی در ماهیان انگل ژیروداکتیلوس

 انگلاین مختلف از  يگونه 33که  ،ایران نشان دادشیرین 
گونه  9تنها کنون تالیکن ،حضور دارندمذکورماهیان  در

شده و یحد گونه شناسایتا با اطمینان ها از این انگل
هاي جدا شده از ویژه گونهه ها بی سایر گونهشناسای

هاي شیرین کشور نیاز به ماهیان اندمیک وحشی آب
پیشنهاد محققین در آن بررسی . تري دارددقیق يمطالعه
ی براي شناسای DNAیابیاز روش توالی که حتماً نمودند

.Jalali et al(ها استفاده شوددقیق گونه کنون تا. )2005
ها ی مونوژني شناسایشده در زمینهاغلب مطالعات منتشر 

 ,18S, ITS1هايبا استفاده از مارکرهاي مولکولی ناحیه

5.8S, ITS2, 28S ازDNA ریبوزومی انجام شده است. 
مطالعات انجام شده در مورد سفانه در کشور ما أمت

و اغلب در ها بسیار محدود ی مولکولی مونوژنشناسای
از جمله مطالعات انجام . بوده استمورد ماهیان زینتی 

هاي مختلف انگلی گونهشناسایتوان به میشده در کشور 
Dactylogyrus spp. با استفاده از روشPCR بر روي

DNA ی به ي ماهی طالیاستخراجی از بافت آبشش آلوده

 . )Mozhdeganlou et al. 2011(انگل اشاره نمود
ی با در ماهی طالی Gyrodactylus gurleyiی انگلشناسای

استفاده از خصوصیات مورفومتریک و مولکولی 
)Omidzahir et al. 2012(، مورفومتریک و بررسی

ماهی در Gyrodactylus cichlidarumمولکولی انگل
 Astronotus ocellatus)Ebrahimzade آکواریومی

Mousavi et al. 2013(  بررسی مولکولی انگل و همچنین
Gyrodactylus kobayashi یدر ماهی طالی)Omidzahir 

et al. 2015 ( محدود انجام شده در این از جمله مطالعات
.اندزمینه

بی آ گرميمزرعه 33166استان گیالن با داشتن حدود 
هاي پس از استانهزار تن 46بالغ بر و تولید ساالنه 

گرمابی  انسوم تولید ماهی يخوزستان و مازندران رتبه
دلیل ه بهمچنین.کشور را به خود اختصاص داده است

هاي هاي متعدد تکثیر ماهی، بسیاري از استانوجود کارگاه
ز خود را از استان گیالن تهیه مورد نیادیگر نیز بچه ماهیان

هاي ی دقیق انگلاین روي بررسی و شناسایاز . کنندمی
ع پیشگیري از شیومنظور کنترل و ه این ماهی از یک سو ب

ی دقیق فون انگلی آن و از سوي دیگر به جهت شناسای
.حائز اهمیت استکشور
کنون بررسی تحقیق تا ياساس مرور پیشینهبر

هاي اصلی کپور گونه انگل ژیروداکتیلوس در مولکولی
اي، کپور کپور معمولی، کپور نقره(ایران ماهیان پرورشی 

بخشی از . صورت نگرفته است) سرگنده و کپور علفخوار
تلفات بچه ماهیان تولیدي در مراکز تکثیر و پرورش 

ویژه ه هاي مونوژن و بکشور ناشی از آلودگی با انگل
ها ی این گروه از انگلبوده و شناسای Gyrodactylusجنس 

این تحقیق با .ها الزم استمنظور مبارزه با آن بهطبعاً
در بچه ژیروداکتیلوس  هايگونه ی دقیقشناسایهدف 
-ی گونهي شناسایبی استان گیالن و با فرضیهآ گرمماهیان

در مقایسه با آخرین مطالعات هاي جدید در این ماهیان 
با 2005و همکاران در سال  Jalaliانجام شده توسط 

هاي مورفومتریک و مولکولی انجام تلفیقی از روش
.گرفت
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مواد و روش کار
در .انجام گرفت 95آبان تا  94این بررسی از شهریور 

81عدد کپور معمولی، 112عدد ماهی شامل 355مجموع
عدد آمور 80عدد کپور سرگنده و  82اي، عدد کپور نقره
در بی آ گرممزرعه پرورش ماهی  10از یک تابستانه 

در شهرهاي ماهی استان گیالن هاي اصلی پرورش کانون
سرا با صومعهسنگر، شفت، فومن، رشت، بندر انزلی، 

و  صید) ماشک(اي و یا تور پرتابی استفاده از تور محاصره
هاي پالستیکی به همراه با آب همان مزرعه به همراه دبه

هاي شناسی بخش بهداشت و بیماريآزمایشگاه انگل
هاي داخلی بندر پروري آبآبزي يآبزیان پژوهشکده

نزلی منتقل و در تعدادي آکواریوم مجهز به هواده ا
. )1تصویر(نگهداري شدند

نقشه پراکنش مزارع مورد بررسی در استان گیالن:1تصویر

سنجی نموده ها را زیستها ابتدا آنبراي بررسی نمونه
هاي پوست، باله و آبشش گسترش و سپس از اندام

 4Xمرطوب تهیه و توسط میکروسکوپ نوري با لنزهاي 
.از نظر آلودگی به ژیروداکتیلوس بررسی گردید 10Xو

نمونه انگل ژیروداکتیلوس ابتدا  يدر صورت مشاهده
برداشته و روي یک الم با استفاده از توسط سوزن انسولین 

ه ب. تثبیت شد )APG(محلول آمونیوم پیکرات گلیسرین
هاي مونته از اپیستهاپتور انگل هانمونهسنجی منظور ریخت

 Nikonشده با استفاده از یک دستگاه میکروسکوپ مدل 

Eclipse 50i  مجهز به دوربین دیجیتالNikon Digital 

Sight DS-SM منظور ریخته ب. تصویر برداري شد-

گیري اندازه 16براي  Image Jافزارها از نرمسنجی نمونه
. دست آمده استفاده شده نقطه به نقطه بر روي تصاویر ب

ها با کلیدهاي گیريدست آمده از اندازهه هاي بداده
,Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. 1962(یشناسای

Gussev 1985 (گرفت انجامی انگل مقایسه و شناسای.
از هر نمونه ماهی آلوده یک عدد  هت بررسی مولکولیج

محتوي  ml5/0انگل ژیروداکتیلوس در یک میکروتیوب
در  DNAقرار داده و تا زمان استخراج درصد 75الکل 

جهت . گراد نگهداري شدسانتی يدرجه 5یخچال 
ژنومیک از کیت استخراج شرکت یکتا  DNAاستخراج 

YTA Genomic DNA Extraction Mini(تجهیز آزما  Kit, 

Iran(يدر ناحیه پرایمر فوروارد. استفاده شدS8/5ژن
RNA 5(ریبوزومی’-CGATCATCGGTCTCTCGAAC-3’(

)Ebrahimzadeh Mousavi et al. 2013(  و پرایمر ریورس
ریبوزومی RNAژنITS2يدر ناحیهشده  اصالح

AD.Gy (5’-TAAAGGAAGAACCACTAGAG-3’) 
آماده  µL25ی حجم نهای ها درمحلولسپس .استفاده شد

 20از هر پرایمر µL1مسترمیکس،  µL5/12شد که شامل
200(µL2و )Macrogen , South Korea(پیکومول 

 -واکنش زنجیره. الگو بودDNAاز) نانوگرم در میکرولیتر

و بر)BIO-RAD, USA(مراز در ترموسایکلر اي پلی
 95ذیل انجام شد دناتوره شدن اولیه در  ياساس برنامه

 35دقیقه و متعاقب آن  4مدت ه گراد بسانتی يدرجه
ثانیه  30گراد، سانتی يدرجه 94اي در دماي ثانیه 30سیکل 

 -سانتی يدرجه 72ثانیه در  30گراد و سانتی يدرجه 57در 

 يدرجه 72دقیقه در  10مدت ه ی بنهای گسترشگراد و 
روي ژل  جهت بررسی محصول. نجام شداگراد سانتی
شد و سپس توسط یک دستگاه الکتروفورز درصد 5/1آگارز 

UV-و ثبت گردید برداري، عکسالومیناتور بررسی .
 PCRیک از محصوالت یابی از هرمنظور توالیه ب

ریخته و لیتري میلی 5/1هايدر میکروتیوب Lµ25مقدار
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یک از پرایمرهاي باال دست و از هر Lµ20به همراه 
هاي مجزا که در تیوبپیکومول 20پائین دست با غلظت 

ارسال  Macrogen, Koreaریخته شده براي شرکت
یابی مورد تجزیه و تحلیل نتایج دریافتی از توالی .گردید

-گونه NCBIدر بانک ژن BLASTقرار گرفت و پس از

. ی و ثبت ژن انجام شدهاي جداسازي شده شناسای
ررسی شیوع و در این مطالعه محاسبات مربوط به ب

و همکاران در سال  Bushبه روششدت آلودگی انگلی 
دست آمده با ه هاي ببررسی داده.انجام گرفت 1997

. انجام پذیرفت SPSS (18.0)افزارينرم ياستفاده از بسته
میانگین شدت آلودگی انگلی در فصول مختلف با استفاده 

-Mannبررسی و از آزمون Kruskal-Wallisاز آزمون 

Whitney براي مقایسه جفتی تیمارها استفاده شد.

نتایج
 عدد369ماهی سرگنده عدد  82در این بررسی از 

معمولی  کپورعدد  112از .انگل ژیروداکتیلوس جدا شد
عدد انگل  19نیز ايکپور نقرهعدد  81از عدد و  176

عدد آمور بررسی  80از مجموع . ژیروداکتیلوس جدا شد
هیچ یک به انگل ژیروداکتیلوس آلوده در این تحقیق شده 

هاي سنجی تصاویر تهیه شده از نمونهزیست .نبودند
آن  يو مقایسه Image Jافزارمونته شده، با استفاده از نرم

و Bykhovskaya-Pavlovskayaی شناسای کلیدبا 
 Gyrodactylusيگونه، 1962همکاران در سال 

sprostonae 4و  2،3ویراو تص 1جدول(ید نمود أیرا ت.(

)انحراف معیار ±میانگین (جدا شده در این بررسیGyrodactylus sprostonaeمقایسه خصوصیات مورفومتریک انگل  :1جدول
)mµگیري برحسباندازه(Bykhovskaya-Pavlovskaya et al. 1962با نتایج

Bykhovskaya 
Pavlovskaya (1962)

مطالعه حاضر شاخص ها ارگان
420تا  24/73±43/277)85/173-32/346( طول بدن

انگل
100تا  55/8±11/85)61/77-33/97( عرض بدن
51 -40 10/2±01/51)47/48-23/54( طول کل

-قالب مرکزي 89/1±56/16)51/15-32/19( طول ریشه
- 72/1±77/39)33/37-76/41( طول بدنه
- 90/0±76/22)70/21-08/24( طول راس
25 -20 65/1±12/23)56/20-77/24( طول کل

ايقالبک حاشیه
- 29/0±53/4)11/4 -88/4( طول قسمت داسی شکل
- 92/0±39/19)12/18-67/20( طول دسته قسمت داسی شکل
- 46/0±09/3)50/2 -76/3( عرض راسی قسمت داسی شکل
- 26/0±19/3)93/2 -43/3( اي  قسمت داسی شکلعرض قاعده
20 -13 26/1±74/19)25/21-03/18( طول

3-4میله شکمی 38/0±42/3)83/3±04/3( عرض
- 09/1±32/13)81/14-26/12( طول غشاء
20 -13 21/1±23/18)96/19-35/17( طول کل

میله پشتی
1تا  13/0±99/0)17/1 -833/0( عرض
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Gyrodactylusنمونه انگل : 2تصویر sprostonae  جداسازي
)µm25نوار مقیاس(شده در این بررسی 

Gyrodactylusترسیم قالب مرکزي انگل :3تصویر

sprostonae  نوار (جداسازي شده از ماهیان مورد بررسی
)µm25مقیاس

Gyrodactylusاي انگلترسیم قالبک حاشیه :4تصویر

sprostonae  نوار (جداسازي شده از ماهیان مورد بررسی
)µm5مقیاس

اساس بر PCRو انجام DNAپس از استخراج 
5/1بر روي ژل آگارز  PCRپروتکل مذکور، محصول 

). 5تصویر(برده شد درصد

درتکثیر حاصل از PCRالکتروفورز محصول :5تصویر
Gyrodactylusانگل ریبوزومیRNAژن ITS2و5.8Sناحیه

sprostonae

ها جهت دست آمده نمونهه لوب ببا توجه به نتایج مط
یابی پس از نتایج دریافتی از توالییابی ارسال و توالی

قرار  BLASTمورد NCBIبانک ژنپردازش اولیه در 
دست ه هاي نوکلئوتیدي بتوالینتایج  يمقایسه. گرفت

سه گونه ماهی کپور معمولیهرهاي آمده از انگل
)Cyprinus carpio(اي، کپور نقره
)Hypophthalmichthys molitrix(  و کپور سرگنده
)Hypophthalmichthys nobilis(هاي ثبت با سایر توالی

مقایسه شد  NCBIشده انگل ژیروداکتیلوس در بانک ژن 
Gyrodactylus sprostonaeگونه  درصد 100با تشابه و 

دست آمده از ه توالی نوکلئوتیدي ب. ی گردیدشناسای
هاي هاي جدا شده از این ماهیان با شمارهانگل

Accession number MF480475.1  براي ماهی کپور
براي ماهی MG210580.1Accession numberمعمولی،

براي MG238547.1Accession numberاي و کپور نقره
.ندشدثبت  NCBIکپور سرگنده در بانک ژن

سنجی ماهیان بررسی خصوصیات زیست 2در جدول 
میانگین شدت آلودگی و  ،شده به همراه میزان شیوع

ماهیان  در G. sprostonaeتعداد انگل يمحدودههمچنین 
.بررسی شده ارائه شده است
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انحراف معیار و محدوده تعداد  ±توزیع میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی :2جدول
Gyrodactylusانگل sprostonae در این بررسی

گونه ماهی
تعداد 
ماهیان

میانگین و محدوده 
)gr(وزن

میانگین و محدوده 
)mm(طول 

میزان شیوع 
(%)

SE± میانگین
شدت آلودگی

دوده حم
تعداد انگل

1- 3/786±10942/216/3) 7/5-8/15(7/19) 2- 55(112کپور معمولی
1- 8/315±14117/68/2) 9-5/16(5/24)5- 47(81ايکپور نقره

1-5/20177±3695/213/9) 10-5/21(7/26) 9-101(82کپور سرگنده
---114) 6/6- 18(9/15) 3- 59(80کپور علفخوار

انحراف معیار و محدوده تعداد  ±توزیع میزان شیوع ، میانگین شدت آلودگی :3جدول
Gyrodactylusانگل sprostonae فصول مختلف این بررسیدر

فصل

گونه ماهی

بهار
(%)شیوع

SE±میانگین شدت
دامنه

تابستان
(%)شیوع

SE±شدت میانگین
دامنه

پائیز
(%)شیوع

SE±میانگین شدت
دامنه

زمستان
(%)شیوع

SE±میانگین شدت
دامنه

کپور معمولی
57/31

93/0±3Aa

7-1

11/11
0±1A

1

85/22
34/5±75/9Aa

86 -1
-

ايکپور نقره
82/8

67/4±66/5Aa

15 -1
-

14/7
0±1Aa

1
-

کپور سرگنده
26/5

0±1Aa

1
-

05/47
4/10±93/22Bb

177-3
-

----کپور علفخوار
)>05/0p(دار آماري در هر ردیف است هاي مشخص شده با حروف متفاوت بزرگ نشانه اختالف معنیداده*

)>05/0p(دار آماري در هر ستون است هاي مشخص شده با حروف متفاوت کوچک نشانه اختالف معنیداده**

بحث
ی زایدلیل قابلیت زندهه جمعیت انگل ژیروداکتیلوس ب

ویژه ه شان قادر است بزندگی مستقیم يو همچنین چرخه
هاي پرورش متراکم ماهی به سرعت رشد در سیستم

کنون گزارشات متعددي از بروز تلفات در تا. نماید
سایر کشورها جمعیت بچه ماهیان پرورشی در ایران و 

هاي اي انگلی گونهاهمیت شناسای .ارائه شده است

کسی ها برآنژیروداکتیلوس جهت کنترل و مقابله با 
 سفیدرود يرودخانه يتر از حوزهپیش.پوشیده نیست
 .G. cyprini  ،G. elegans ،Gهاي ژیروداکتیلوس

shulmani ،G. sprostonae از کپور معمولی گزارش شده
,Jalali 1995(بود Jalali et al. 2005(. دز رود يحوزه از
رود کارون  يو از حوزه G. stankoviciزریوار دریاچه و 
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 Gyrodactylusناشناس  ينیز دو گونهکفتار  يو دریاچه

sp. گزارش گردیداز کپور معمولی)Jalali et al. 2005,

Jalali and Barzegar 2006( .در  هاي ژیروداکتیلوسگونه
مرکزي و هاي آسیاي دریاي خزر مشابه گونه يحوزه

مبناي خصوصیات ها بری آنروسیه هستند و لذا شناسای
هاي موجود در سایر نواحی تر از گونهمورفومتریک سهل

 33از مجموع کنون تا. )Jalali et al. 2005(کشور است
رین ایران هاي شیگونه ژیروداکتیلوس معرفی شده در آب

دیگر تنها در حد جنس  هگون 24ی وگونه شناسای 9تنها 
ی دقیق لذا توصیه گردیده براي شناسای . اندی شدهشناسای

از روش مولکولی  هاي ژیروداکتیلوس در ایران حتماًگونه
ی جهان نیز تاهاي شیرین و دریایدر آب. استفاده شود
، در ی شدهونه ژیروداکتیلوس شناسایگ 400کنون حدود 

گونه  20000حدود شود بینی میکه پیشصورتی
در شرایط . ژیروداکتیلوس در جهان وجود داشته باشد

ی ده از روش مورفومتریک روند شناسایکنونی و استفا
طوريه هاي جدید ژیروداکتیلوس بسیار کند بوده بگونه

-ی میگونه جدید شناسای 30-20دهه تنها  که در طی هر

عالوه بر  ی قادر استلاستفاده از روش مولکو .گردد
ها موجب ی ژیروداکتیلوسایجاد قطعیت در شناسای

هاي جدید گردد ی گونهشناسایروند سرعت بخشیدن به 
)Hansen et al. 2007(. اساس جدولبردر این بررسی
-Bykhovskaya، با نتایج گیري شدههاي اندازهشاخص 1

Pavlovskaya مطابقت داشته و 1962و همکاران در سال
از ماهی کپور معمولی، ژیروداکتیلوس جداسازي شده 

 G.sprostonaeي گونهاي و کپور سرگنده کپور نقره
 Gyrodactylusتر انگلپیش.ی گردیدشناسای

sprostonae  از همین سه گونه ماهی پرورشی رایج در
 .Jalali et al(کالچر کشور گزارش شده بودسیستم پلی

-داراي وسیع Gyrodactylus sprostonaeانگل. )2005

هاي گروه ژیروداکتیلید میزبانی در بین انگل يترین دامنه
. )Jalali et al. 2005(در ماهیان آب شیرین ایران است

میزبان  7از کنون تانیز این انگل عراق همسایه، در کشور 
گزارش شده که مجدداًمتفاوت و از جمله کپور معمولی 

کندید میأیمیزبانی این انگل را ت يگستردگی دامنه
)Mhaisen et al. 2016( .نشان داد که تنها  این مطالعه

ژیروداکتیلوس موجود در کپور معمولی، کپور  يگونه
مزارع پرورش ماهی استان گیالن اي و کپور سرگندهنقره
.Gيگونه sprostonae انجام شده بر یابی یتوال . است

 درصد 100نیز تشابه در این بررسی Gyrodactylusروي 
.Gيبا گونه sprostonaeید أیدهد و در واقع ترا نشان می

. باشدشناسی انگل مزبور مینتایج بررسی ریخت يکننده
هاي علفخوار کدام از کپوراز هیچ کهجالب این ينکته

این در ،جداسازي نشد Gyrodactylusبررسی شده انگل
بی در سیستم آ ست که هر چهار گونه ماهیان گرما حالی
. شوندپرورش داده میمان أهم و تودر مجاور کالچر پلی

انتخاب میزبان خود  يها در زمینهکه مونوژنجائیاز آن
میزبانی محدودي  يکنند و دامنهبسیار اختصاصی عمل می

فت کپور علفخوار میزبان توان نتیجه گربنابراین میدارند 
.Gانگل  sprostonae در گذشته نیز تنها سه .باشدنمی

عنوان ه اي و سرگنده بگونه کپور معمولی، کپور نقره
.Jalali et al(معرفی شده بودند G. sprostonaeمیزبانان 

توان عنوان می 2اساس جدول در مجموع بر. )2005
.Gنمود شیوع و شدت آلودگی به انگل sprostonae  در

 3جدول  .باشدبین ماهیان بررسی شده نگران کننده نمی
G. sprostonaeدهد که شیوع آلودگی به نیز نشان می

در . بهار و پائیز بوده است يهاغلب در دو فصل معتدل
این دو فصل شدت آلودگی به این انگل در ماهی کپور 

در .  داري نشان نداداي تفاوت معنیمعمولی و کپور نقره
در  G. sprostonaeفصل پائیز شدت آلودگی به انگل 

ماهی کپور سرگنده نسبت به فصل بهار در همین ماهی و 
هاي بررسی شده در پائیز همچنین در مقایسه با سایر گونه

در استخرهاي . )>05/0p(تر بودداري بیشطور معنیه ب
شیوع انگل 1967پرورش کپور در آلمان شرقی از سال 

G. sprostonae  به یک معضل جدي تبدیل شد در آن
انگل از یک ماهی نیز ثبت گردید  435000زمان رکورد 

-ها موجب بروز تلفات در مزارع پرورش کپور میکه سال

Mattheis and Glaser(شد در این بررسی با . )1970
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، شدت و شیوع آلودگی به این 3و  2توجه به جداول 
. رسدماهیان بررسی شده نگران کننده به نظر نمیانگل در 

ثبت ژن انگل بار نخستین تحقیق براي این در
Gyrodactylus sprostonae بی آ گرم گونه ماهی 3از

در بانک ژن اي و کپور سرگندهکپور معمولی، کپور نقره
NCBI کند کهید میأینتایج این بررسی ت.  انجام گرفت

شناسی یابی در کنار روش ریختاستفاده از روش توالی
هاي ان بخش گونهی اطمینتواند به شناسایمی

توان انجامد و با استفاده از این روش میژیروداکتیلوس بی
هاي ناشناخته و مجهول ایران پرداخت و ی گونهبه شناسای

.هاي جدیدي را از کشور معرفی نمودچه بسا گونه

و قدردانی تشکر
دانند از مدیریت محترم نویسندگان بر خود الزم می .دکتراي تخصصی بوده است يدوره ينامهاین مطالعه بخشی از پایان

.علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تشکر و قدردانی نمایند يشناسی دانشکدهگروه انگل
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Abstract
Gyrodactylus, a member of Platyhelminthes, is one of the most common external parasites 

on freshwater and marine fish. This parasite mostly appears on skin and fins but rarely on 
gills of fish. Gyrodactylus can cause disease and mortality in wild and domestic populations 
of fish. In this study Gyrodactylus specimens removed by wet mounts of skin and fins of 
Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix and Hypophthalmichthys nobilis in Guilan 
Province fish ponds and analyzed by a light microscope. The morphometrical identification of 
Gyrodactylus specimens was performed using the measurements and drawing of opisthaptoral 
hard parts like as anchor, marginal hook, ventral bar and dorsal bar. The molecular species 
description was based on polymerase chain reaction (PCR) of a partial sequence of the 5.8S 
region of ribosomal RNA, and a partial sequence of the internal transcribed spacer 2 (ITS2) of 
ribosomal RNA. The nucleotide sequences of the PCR products were compared with other 
sequences registered in GenBank. Based on the morphometric analysis and sequencing, the 
Gyrodactylus specimens were identified as Gyrodactylus sprostonae. The abundance of this 
parasite in investigated fish ponds of Guilan Province were 21.42, 6.17, 21.95 and zero for C. 
carpio, H. molitrix, H. nobilis and Ctenopharyngodon idella respectively.

Key words: Gyrodactylus sprostonae, molecular, warm water fish, Morphometrical, Guilan, 
parasitic
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