
 بیماری ھای قابل انتقال از راه تماس بین آبزیان (زینتی، پرورشی و دریایی) و انسان
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  درمان نیروی دریایی راھبردی آجا معاون بھداشت اداره بھداشت، امداد و

   

  مقدمه:

). بیماری ھای قابل انتقال بین 18آبزیان می توانند به عنوان منبع مواجھه با عوامل بیماری زای قابل انتقال به انسان عمل نمایند (
ماھی می تواند   ).17سان منتقل می شوند (ماھی و انسان، عفونت ھا و بیماری ھایی ھستند که تحت شرایط طبیعی به ان

ارگانیسم ھایی را حمل نماید که موجب عفونت یا بیماری در انسان شود که آنھا ممکن است از راه مستقیم به وسیله دست زدن 
ھای غذایی ناشی از  ). به غیر از مسمومیت24به ماھی یا غیر مستقیم از طریق مواجھه با آب مخازن نگھداری آنھا منتقل شوند (

از راه تماس پائین است. با این  خوردن گوشت ماھی آلوده، فراوانی بروز کلی و انتقال عوامل ایجاد کننده بیماری از ماھی به انسان
 حال، تعداد زیادی از ارگانیسم ھای آبی وجود دارند که در ماھی و آب محیط زیست آنھا مانند آکواریوم و مخازن و استخرھای پروش

معموال از آلودگی بریدگی ھا یا خراشیدگی ھا  ماھی و در آب دریا یافت می شوند که ظرفیت آن را دارند که بطور بالقوه به انسان
  ).24،25،28برروی پوست و یا از طریق زخم ھای نافذ منتقل شوند (

اگرچه اطالعات کمی درباره انتقال بیماری ھنگام تماس با ماھی و آب محیط زندگی آنھا تاکنون چاپ شده، ارگانیسم ھای متعددی 
). داده ھای شیوع و بروز عفونت ھای زئونوز اکتسابی موضعی از ماھی نادر 18به عنوان نگرانی ھای بالقوه شناخته شده اند (

عفونت انسانی با این باکتری ھا بطور معمول گزارش یا تشخیص داده نمی شوند. به جزء چند بررسی، ھستند ،زیرا بسیاری از موارد 
  ).8گزارش ھا اغلب شرح رویدادھای موارد تک گیر می باشند (

بل ) در سطح جھان رو به افزایش است ، افراد بیشتر و بیشتری با بیماری ھای قاaquacultureھمانطور که روش ھای آبزی پروری (
انتقال بین انسان و آبزیانی که ظرفیت انتقال آنھا را به انسان دارند، تماس خواھند یافت. اگرچه فھرست گسترده ای از عوامل 
بیماری زای که از طریق مصرف آبزیان و فرآورده ھای آنھا به انسان وجود دارد، نسبتا تعداد کمی عوامل بیماری زا خطر انتقال آنھا به 

  ).19ولیت مراقبت و نگھداری از آبزیان را دارند ھنگام تماس با ماھی و یا فرآورده ھا و آب زیستگاه آنھا وجود دارد (افرادی که مسئ

) از طریق مصرف بافت ماھی و یا تماس با ماھی و آب آلوده fish-borne disease( در کل، انسان با بیماری ھای منتقله از راه ماھی
، خراشیده، و یا ساییده در معرض مواجھه قرار می گیرد. این عفونت ھا و بیماری ھا می توانند از طریق زیستگاه آنھا، با پوست دریده

غذای ماھی، طعمه، وسایل تزئینی آکواریوم به ماھی و به وسیله دست زدن به ماھی بیمار یا آلوده و تجھیزات آلوده و یا بلع آب 
  ).25،28وند (اکواریوم یا مخازم حاوی ماھی به انسان منتقل ش

میزان انتقال عفونت ھا و بیماری از ماھی یا محیط ھای آبی به انسان به عوامل متعددی از جمله فصل سال، نوع ارگانیسم، میزان 
آلودگی، روش و وسعت تماس، حساسیت میزبان (افراد با ایمنی تضعیف شده، وجود زخم باز و آسیب دیده)، عوامل محیطی (کیفیت 

  ).14،32بستگی دارد ( یغ ماھی)، عادات غذایی و وضعیت ایمنی فرد مواجھه یافتهآب، عمق نفوذ ت

عوامل بیماری زای باکتریایی، ویروسی ویا قارچی قابل انتقال شناخته شده که انسان از ماھی تنھا از طریق تماس کسب می 
ماھی ثبت شده است. بنابر این، بیشتر  نماید، و تنھا چند گزارش انتقال عفونت ھای انگلی از طریق تماس با دست زدن به

باکتری  عواملبیماری زای اولیه ایجاد کننده بیماری که می تواند از ماھی به انسان از راه تماس و دست زدن به ماھی منتقل شود،
ست از ماھی ). اغلب گونه ھای باکتریایی بطور اختیاری برای ھم ماھی و انسان بیماری زا ھستند و ممکن ا9،21،38ھا ھستند (

). بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان ھمراه با تماس به ماھی در درجه اول 14بدون نشانه بالینی بیماری جدا شوند (
 عفونت ھای باکتریایی شامل مایکوباکتریوم، اریزیپلوتریکس، آئروموناس، ویبریو، ادواردزیال و استرپتوکوک اینیه و برخی دیگر از باکتری

کمپیلوباکتر، اشریشیا، سالمونال و غیره ھستند. اغلب این عفونت ھا در ماھی باعث بیماری نمی شوند اما می توانند  جمله ھا از
). اکثر این عوامل بیماری زا باکتری ھای گرم منفی ھستند و تعدادی از باکتری ھای گرم 28در انسان بیماری جدی ایجاد نمایند (

  ).21اشند (مثبت نیز ھمراه با ماھی می ب

ویژگی مھم بسیاری از ارگانیسم ھای باکتریایی آبزیان که توسط ماھی منتقل می شوند ماھیت فرصت طلبی آنھا می باشد. 
وضعیت زمینه ای که سیستم    توسعه این بیماری در میزبان انسانی اغلب با آسیب پوستی (بریدگی، خراشیدگی و ساییدگی) و

این بدین معنی است که برای اینکه این بیماری ھا در انسان توسعه  ).21،24،29ھمراه است ( ایمنی بدن را تضعیف کرده باشد،
 یابد افراد احتماال مبتال به بیماری ھای تضعیف کننده ایمنی از جمله ایدز و اچ ای وی ،یا طحال خود را برداشته باشند و یا داروی ھای

  ).24نی دریافت می نمایند (تضعیف کننده ایمنی مانند استروئیدھا و شیمی درما

عالئم بالینی عفونت باکتریایی در ماھی معموال نسبت به عامل باکتریایی اختصاصی نیست. عالئم در ماھی بیمار ممکن است 
شامل کاھش اشتھا، بی حالی، زخم یا قرمز شدن، خونریزی پوست، بلند شدن یا افتادن فلس، اتساع شکم، رفتار غیر معمول و یا 

  ).27شنا ضعیف و بیرون زدن چشم ھا (اگزوفتالمی) می شود ( توانایی

). بررسی 30یک مشکل این عفونت ھا، این است که آنھا گاھی اوقات تشخیص داده نمی شوند تا زمانی که کامال پیشرفت نمایند (
). باید فرض نمایید که 28دقیق و جمع آوری نمونه برای کشت و شناسایی عامل باکتریایی که باعث بیماری می شود نیاز است (

ارگانیسم ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان در ھمه جا حضور دارند و بنابر این، روش ھای بھداشتی و ایمن باید برای محدود 
ثیر کردن انتشار این بیماری ھا بکار گرفته شود. روش ھای کار، پرورش، صید و نگھداری ایمن و بھداشتی باید توسط کارکنان مراکز تک



و پرورش، فروشندگان انواع ماھی، صاحبان ماھیان زینتی و صیادان اتخاذ شود. بنابراین استفاده از تجھیزات استریل، پوشیدن 
دستکش ھای یکبار مصرف و شستشوی کامل دستان، روش ھای بھداشتی متداول ھستند که خطر انتقال را به حداقل می رساند 

)25.(  

  

ری انسان ارتباط دارند اما در بیشتر موارد آنھا ناشی از آلودگی محیط نسبت به عفونت ارگانیسم ھای متعددی با منشاء آبی با بیما
). درمان برخی از آنھا می تواند مشکل باشد و برخی از این بیماری ھا می توانند به سرعت 20مستقیم از ماھی می باشند (

  ).12کشنده باشند (

اطالعاتی درباره بیماری ھایی قابل انتقال از راه تماس مستقیم یا غیر مستقیم و خطرات بالقوه مواجھه  در این مقاله ، در نظر است
و تماس در حین کار و نگھداری از ماھیان پرورشی، زینتی و صید(آب ھای داخلی و دریایی) و فرآورده ھای آنھا (نمونه ھای بافتی) 

). اما عوامل عفونی نامبرده در این مقاله ھمه موارد را شامل 13،14،15ته شود (و آب محیط زیست آنھا به انسان به تفصیل پرداخ
نمی شود، در زیر فھرستی از شایع ترین عفونت ھا و بیماری ھای قابل انتقال از طریق تماس با ماھی که در ماھیان شناسایی 

ی مثال، بھداشت فردی، تجھیزات حفاظت فردی) شده اند و با خطر بالقوه ھمراه ھستند، به ھمراه روش ھای ایمنی عمومی (برا
برای کاھش مواجھه با خطر ابتال، و روش ھای مراقبت و درمان آسیب ھا یا بیماری ھای احتمالی به تفصیل آورده شده است 

)16،27.(    

   

  واقعیت ھا:

) و fresh water) و آب شیرین (salt waterانواع ماھی ھای زینتی یا آکواریومی به لحاظ محیط زندگی به دو دسته کلی آب شور (
) ، مناطق معتدل و سردسیری تقسیم می شوند. که البته بیشتر آبزیان زینتی tropicalھر کدام از آنھا به ماھیان مناطق گرمسیری (

ا رنگ ھای ھمانطور که از نامشان پیدا است، ماھیان زینتی معموال ماھیانی ب ).46در جھان مربوطه به مناطق گرمسیری می باشد (
چشمگیر و یا شکل ھا خارق العاده ھستند و افراد آنھا را در آکواریوم نگھداری می نمایند. گونه ھای گرمسیری که غیر بومی 

  ).2کشورھای وارد کننده آنھا ھستند، بیشترین سھم تجارت ماھیان زینتی را به خود اختصاص می دھند (

ی ھای با میلیون ھا نفر عالقمند در سراسر جھان می باشد. در مجموع کشورھای نگھداری آکواریوم در زمره محبوب ترین سرگرم
امریکا به تنھایی بزرگترین وارد کننده ماھی زینتی در  اتحادیه اروپا بزرگترین بازار ماھیان زینتی را دارند. با این حال، ایاالت متحده

در بین سال   FAO  زینتی در دسترس نیست، اما براساس گزارش جھان است. اگر چه آمار و ارقام دقیق ارزش و تجارت صنعت ماھی
میلیون دالر بوده است.  278، ارزش واردات ماھی زینتی و بی مھرگان به کشورھای مختلف سراسر جھان حدود  2005تا  1996ھای 

). از سال 10ده است (برآورد ش میلیون دالر 1،000براساس بررسی ھای صنعت حیوانات خانگی، ارزش صنعت آکواریوم بیش از 
درصد در سال افزایش یافته است. کشورھای در  14ارزش تجارت بین المللی، صادرات ماھی زینتی با نرخ رشد متوسط حدود  1985

  ).33حال توسعه حدود دو سوم ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده اند (

و جھانی تجارت بین المللی است. با این حال، گستره این بخش  در صنعت شیالت و آبزی پروری، بخش ماھیان زینتی جزء گسترده
). ماھیان زینتی در بسیاری از خانه ھای شخصی و مراکز 33( و تاثیر آن بر جوامع انسانی و آبی اغلب شناخته و ارزیابی نشده است

درصد خانوارھای انگلستان و  13درصد خانوارھای استرالیا،  FAO،  16  ،1998اداری و تفریحی یافت می شوند، براساس آمار سال 
  ).2درصد خانوارھای ایاالت متحده آمریکا ماھیان زینتی نگھداری می نمایند ( 10



کشورھای عمده صادرکننده ماھیان زینتی سنگاپور، ھنگ کنگ، ھلند، آلمان، و ایاالت متحده آمریکا می باشند. وارد کنندگان بزرگ 
). طبق آخرین 2ایاالت متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، و فرانسه، که ھمه در مناطق آب و ھوایی معتدل واقع شده اند ( آنھا نیز

صادر  درصد صادرات ماھیان زینتی رتبه اول4/18)، کشور سنگاپور با در دست داشتن  FAO( گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی
  ).38در اختیار دارد (کنندگان این مخلوقات زیبا را 

گونه ماھی دریایی در اسارت  8000درصد از کل  25درصد، ماھیان زینتی آب شیرین در مقایسه با تنھا حدود  90اکثریت، بیش از 
پرورش داده می شوند. با این حال، تالش ھا برای پرورش و اھلی کردن بسیاری از گونه ھای دریایی با ارزش باال در حال انجام است 

اگر چه بیشتر  ).2) به این ترتیب آنھا با روش ھای پرورش بر خالف ماھیان پرورشی برای مصرف غذایی مواجھه می باشند (2،33(
) از آب ھای Companion animals) یا حیوانات ھمراه یا مونس (Petماھی نگھداری شده در آکواریوم ھای به عنوان حیوان خانگی (

ینتی دریایی به شدت افزایش یافته است، و به وسیله فیلم ھای کودکان با بازی جذاب ماھیان شیرین ھستند، استحصال ماھیان ز
  )10محبوبیت بیشتری پیدا کرده است ( Nemo و سایر موجودات دریایی رنگارنگ مانند انیمیشن در جستجوی

جمله مرجان، شقایق، نرم تنان)، گیاھان، و  یک عالقه مند آکواریومی به راحتی می تواند در تنوع بی پایان ماھیان، بی مھرگان (از
ھای زنده در دسترس غرق شود، و در نھایت در نظر منبع و روش جمع آوری آنھا فراموش شود. گرچه گونه ھای بسیاری   صخره

ع آوری می برای سرگرمی اھلی شده و در مزارع پرورش آبزیان زینتی تولید می شوند، اما بسیاری از گونه ھا نیز از حیات وحش جم
  ).9شوند و بی حد و حصر عرضه می شوند (

صنعت ماھیان زینتی مقدار زیادی ماھی بین کشورھای سراسر جھان صادر و وارد می نماید. با توجه به ماھیت عمدتا غیر قابل 
گرمسیری معموال در کنترل این تجارت، پتانسیل قابل توجھی برای انتقال فرامرزی عوامل بیماری زا دارند. اگر چه ماھی زینتی 

آکواریوم ھای داخل منزل نگھداری می شوند و بعید است که برای مدت طوالنی زنده بمانند، اگر به محیط زیست با مناطق معتدل 
). 2رھاسازی شوند، آنھا قادر به انتقال عوامل بیماری زایی ھستند که تھدیدی برای گونه ھای ماھیان مناطق معتدل می باشند (

  ).17یان زینتی به عنوان یک مسیر مھم برای معرفی گونه ھای میکروبی مھاجم در سراسر جھان شناخته شده است (تجارت ماھ

بیشتری را تسھیل کرده است. یک روند در حال گسترش  پیشرفت ھای اخیر پرورش ماھی و فن آوری تجھیزات آکواریوم سرگرمی
کوچک صخره ھای دریایی در آکواریوم می باشد. مخازن صخره ای آکواریوم  سریع و پرطرفدار در این سرگرمی ایجاد اکوسیستم ھای

ھای آب شور خانه یا محلی عمدتا برای بی مھرگان است و تعداد ماھی را به حداقل می رساند. یک مخزن صخره ای معمولی از 
، خرچنگ نرم شکن و میگو)، نرم سنگ زنده ھر دو مرجان ھای سخت و نرم، بی مھرگان مانند سخت پوستان (برای مثال، خرچنگ

تنان (برای مثال، حلزون ھا، صدف ھا، حلزون اسکالوپ)، خارپوستان (برای مثال، ستاره دریایی، خارپوست شن زی، و جوجه تیغی 
ھای با  دریایی)، و البته، تنوع بی پایانی از ماھیان رنگارنگ استفاده می شود. در نتیجه، ارزش بازار صرف شده در بسیاری از گونه

منشا دریایی مرتبط با تجارت آبزیان زینتی تا حد زیادی افزایش یافته است. برای مثال، ارزش خرده فروشی یک کیلوگرم ماھی صخره 
دالر برسد در حالی که یک کیلوگرم ماھی دریایی مورد استفاده  1800تا  500ھای مرجانی با ھدف تجارت اکواریوم ممکن است به 

  ).10دالر قیمت دارد ( 5/16و  6نسان بین برای مصرف غذای ا

ماھی زینتی اغلب به عنوان یک اصطالح عمومی برای توصیف حیوانات آبزی که برای سرگرمی در آکواریوم نگھداری می شوند، از 
حلزون  جمله ماھی، بی مھرگان مانند مرجان ھا، سخت پوستان (برای مثال، خرچنگ، خرچنگ زاھد میگو)، نرم تنان (برای مثال،

ھا، صدف ھا، حلزون اسکالوپ) ، و نیز صخره زنده استفاده می شود. صخره مرجانی زنده یک اصطالح کلی برای ھر نوع سنگ 
مرصع، و دارای خلل و فرج است، طیف گسترده ای از موجودات دریایی شامل جلبک ھا و بی مھرگان بی پایان رنگارنگ ھستند. 

وژیکی و شیمیایی اصلی در بسیاری از مخازن دریایی عمل می نماید، و موجودات مرصع و جواھر سنگ زنده به عنوان فیلترھای بیول
  ).10معموال بسیاری رنگی پس زمینه ای زیبا در مخزن آکواریوم ایجاد می نمایند (

 2000است. حدود  آرایه وسیعی از گونه ھای جانوری که "تجارت ماھی ھای زینتی آکواریوم" عام را تشکیل می دھند، سرسام آور
) معامله می شود. تعدادی از گونه ھا تقریبا به طور مساوی بین 1گونه و میلیون ھا نمونه ساالنه در تجارت ماھی زینتی (جدول 

 96تا  90گونه ھای آب شیرین و آب شور تقسیم شده اند. با این حال، بزرگترین حجم و یا تعدادی آبزیان در تجارت جھانی، تقریبا 
  ).10نشاء آب شیرین دارند و در تاسیسات آبزی پروری تجاری تولید می شوند (درصد م

   

  ).10) تعداد تقریبی تجارت ماھیان، مرجان، و سایر بی مھرگان و گیاھان زینتی (1جدول (

Principal Geographic Regions  Approximate Number of 
Species  

Ornamental Species  

Southeast Asia, Americas, Africa, Indonesia  1539  Fresh-, Salt-, and Brackish- Water 
Fishes  

Indo-Pacific, Caribbean, the Red Sea  102  Corals (hard and soft)  

Indo-Pacific, Caribbean, the Red Sea  293  Invertebrates, other(e.g., shrimps, 
crabs, snails, starfish)  

   



). 33،36میلیارد دالر است ( 15کشور جھان رواج دارد و ارزش این مبادالت ساالنه بالغ بر  180تجارت ماھی ھای زینتی در نزدیک به 
گونه ماھی بومی خود را در بازارھای  80تواند میلیارد دالری دارد و ایران می 20در حالی که بازار ماھیان زینتی در دنیا گردش نقدینگی 

آمریکایی عرضه کند، سھم کشورمان از بازار ماھیان زینتی کمتر از یک درصد برآورد شده است. ھرچند واردات ماھیان  اروپایی و
بوده است،  1392میلیون دالر در سال  98ھزار قطعه برآورد شده و ارزش وارداتی آن حدود  42زینتی به کشور بیش از پنج میلیون و 

  ).44گذاری در آن چندان رونق ندارد (ھای خانگی در ایران، صادرات و سرمایهکواریوماما با وجود افزایش فرھنگ داشتن آ

 110 بازار ماھیان زینتی در کشور رونق گرفته و مشاغل مختلفی را با خود درگیر کرده است. مصرف ماھی زینتی در ایران شامل حدود
بوده است. از سوی دیگر، ایران یکی از بزرگترین  1390تی در سال میلیون قطعه ماھی زینتی واردا 5/14میلیون قطعه تولید داخلی و 

وارد کنندگان ماھی ھای زینتی نیز به شمار می رود. اکثر این ماھی ھا از کشورھای آسیایی به کشور وارد می شوند. بر اساس 
ن، كنیا، تركیه، مالتا و تايوان به ایران آمار گمرک بیشترین ماھی ھا به ترتیب از کشورھای مالزي، تايلند، اندونزي، سري النكا، چی

ھزار قطعه ماھی زینتی  50گونه ماھی زینتی وجود دارد. تولید ھر  70وارد شده است. در کشور توانایی تکثیر و پرورش نزدیک به 
  ).38نفر اشتغال زایی نماید ( 15می تواند الاقل برای 

به عبارتی به ازای ھر  یون قطعه ماھي زينتي در کشور تولید شده است.میل 150، 1393میلیون قطعه و سال  130  ،1392در سال 
گونه  80شش ھزار گونه ماھي زينتي در دنیا وجود دارد، که در ايران   ایرانی نزدیک دو قطعه ماھی زینتی در سال تولید می شود.

  ).39گونه غیربومي درحوزه آبزي پروري زينتي وجود دارد ( 200داخلي و

، به پرورش دھندگان ماھیان زینتی پس از پایان 1393زی اولین مرکز آموزش پرورش ماھیان زینتی کشور در تھران در سال با راه اندا
ساز اشتغال پایدار جوانان در حوزه میلیون تومان وام صندوق مھر امام رضا (ع) اعطا می شود. فعالیت این مرکز زمینه 15تا  5این دوره 

ساعت آموزش نظری و  44ساعت شامل  120چک و متوسط می باشد. مدت کل این دوره آموزشی ، مشاغل خانگی و اشتغال کو
در صورت اجرای این طرح در سراسر کشور، نیاز کشور به واردات ماھیان زینتی تامین شده و  ساعت آموزش عملی می باشد. 72

  ).39( ایران به عنوان صادرکننده ماھیان آکواریومی معرفی خواھد شد

)، به منظور گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی نگھداری، تکثیر و پرورش ماھیان زینتی و توسعه iofsانجمن علمی ماھیان زینتی ایران (
کیفی نیروھای متخصص و بھبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوھشی در زمینه ماھیان زینتی در ابعاد داخلی و بین المللی، در 

  ).41تاسیس شده است ( 1390سال 

ماھی پرورشی به طور مداوم در پنج دھه گذشته رشد کرده ، عرضه ماھی به عنوان  ، تولید جھانی2014بنابر گزارش فائو در سال 
درصد پیشی گرفته است. سرانه 6/1درصد افزایش یافته ، و از متوسط رشد جمعیت جھان با    2/3  غذا با نرخ متوسط ساالنه
افزایش یافته است. این توسعه چشمگیر از  2012کیلوگرم در سال  2/19  به 1960لوگرم در دھه کی 9/9 مصرفجھانی ماھی متوسط

ترکیب رشد جمعیت، افزایش درآمد و شھرنشینی پیشروی کرده ، و به وسیله گسترش قوی تولید ماھی و کانال ھای توزیع کارآمدتر 
دسترسی به ماھی با توجه به گسترش چشمگیر تولید ماھی  در این ارتباط چین مسئول بیشتر این رشد برای .تسھیل شده است

درصد در دوره  6به ویژه در صنعت آبزی پروری در جھان بوده است. سرانه مصرف ماھی در چین نیز با میزان رشد متوسط ساالنه 
  ).23رسیده است ( 2010کیلوگرم در سال  1/35به حدود  2010تا  1990

ھزار تن  500ار تن آبزیان مختلف از طریق صید دریایی و پرورشی در ایران تولید شده است که ھز 880، در کل حدود 1393در سال 
درصد رشد نسبت  10پروری درصد و آبزی 3پروری بوده است که بخش صید از دریا ھزار تن حاصل آبزی 380آن حاصل صید از دریا و 

میلیون دالر از محل  ٣٠۴صادر شده است که  93ن محصول آبزی در سال ھزارت ٧٠برخوردار بوده است. از این مقدار تولید  92به سال 
آن بدست آمده است. مصرف سرانه آبزیان در کشور اگرچه از کشورھای ھمسایه، آمریکای التین و آفریقا باالتر است، اما نصف میزان 

متوسط مصرف جھانی به ویژه در کشورھایی  کیلوگرم است، در حالی که 5/8استاندارد جھانی است یعنی این رقم اکنون چیزی حدود 
  ).43کیلوگرم است ( 19مانند ژاپن و اتحادیه اروپا 

صنعت آبزی پروری به سرعت در حال رشد است و به طور بالقوه با افزایش تعداد پرورش دھندگان و کارگران فرآوری ماھی مواجھه 
ناخوشایند قابل انتقال بین ماھی و انسان را افزایش دھد. اما ھنوز است . این روند می تواند مواجھه با عفونت ھا و بیماری ھای 

موارد بسیار نادر و کم خطر ھستند. این بیماری ھا بیشتر اوقات با ماھیان زینتی و دریایی وحشی حمل و منتقل می شوند. ھمچنین 
پرورشی در آینده بیشتر خطر مواجھه  شواھدی از سازگاری میزبان انسانی در دسترس است. توسعه واکسیناسیون معمول ماھیان

  ).3با این ارگانیسم ھا را کاھش می دھد (

   



  

  ):Fish Medicineپزشکی ماھی (

نسبتا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. که  پزشکی ماھی رشته ای از دامپزشکی است که در گذشته به دلیل بسیاری از عوامل
ھمانطور که مردم بیشتر در گونه ھای گران قیمت، از جمله کپورھای   مھم ترین آن درک ارزش ماھیان خانگی و زینتی می باشد.

ھای مرجانی   )] و گونه ھای مختلف صخرCyprinus carpioاز انواع زینتی کپور معمولی اھلی () یا کپور ژاپنی، [گروھی Koiگلگون(
سرمایه گذاری می نمایند، تقاضای ارائه سطح باالتری مراقبت از آبزیان در حال افزایش است. این روند نیز در صنعت و تجارت غذا و 

بھبود استانداردھای مراقبت از جمعیت ماھی با ارزش میلیون ھا  ارطعمه ماھی مشھود است، تولیدکنندگان آبزی پروری در انتظ
دالر ھستند. با افزایش تعداد کارکردھای ماھیان خانگی و پرورشی، انتظار می رود توانایی و دانش تشخیص و درمان گونه ھای آبزی 

افزایش پیدا نماید. زیرا تعداد مراجعینآنھا از و ارائه مراقبت استاندارد متناسب با درمان سایر گونه ھای حیوانی توسط دامپزشکان 
بین گونه ھای آبزی در حال افزایش است، دامپزشکان در تماس با بیماری ھای قابل انتقال بین انسان و گونه ھای آبزی خاص بیشتر 

عوامل بیماری زا برای  قرار خواھند گرفت که کمتر از ھنگام مواجھه با حیوانات خشکی زی نگرانی ایجاد می نماید. برخی از این
دامپزشکان، صاحبان ماھیان خانگی و افرادی که با گونه ھای ماھیان استخوانی کار می نمایند، یک تھدید بالقوه می باشند. اگرچه 

ھا فھرست گسترده ای از عوامل بیماری زا که به انسان از گونه ھای آبزی از طریق مصرف یا بلع منتقل می شوند، وجود دارد، اما آن
ممکن است ھمچنین با این عوامل بیماری زا در طول معاینه، دست زدن، و درمان گونه ھای آبی مواجھه یابند. مھم است دامپزشکان 
و متخصصین آبزی پروری از نشانه ھای بالینی که با این بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان مرتبط است و راه ھای به 

  ).11مواجھه با این ارگانیسم ھا آگاه باشند (حداقل رساندن خطر ابتال 

) شبیه به سایر حوزه ھای دامپزشکی که در آن پیشگیری، روشی خیلی مقرون به صرفه تر و Aquatic medicineپزشکی آبزیان (
براین، تشریح موثرتر برای جلوگیری از بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان نسبت به پاسخ به عفونت ھای موجود است. بنا

اصول امنیت زیستی برای مراقبین، صاحبان و مشتریان و پیاده سازی یک برنامه امنیت زیستی مناسب در تاسیسات و تجھیزات 
آبزی پروری برای کاھش ورود و به حداقل رساندن انتشار عوامل بیماری زا در جمعیت آبزیان اھمیت دارد. اقدامات و روش ھای 

باید توسط دامپزشکان به افراد در معرض خطر برای کاھش خطر ورود عوامل بیماری زا قابل انتقال بین ماھی  پیشگیری وجود دارد که
  ).11و انسان از طریق جمعیت آبزیان توصیه شود (

   

  بیماری ھای قابل انتقال بین ماھیان زینتی، پرورشی و دریایی و انسان و عوامل خطرساز آن

سان و گونه ھای آبزی پیچیده است، زیرا راه ھای انتقال آنھا متفاوت است و با این واقعیت ارتباط دارد تعامل عوامل بیماری زا بین ان
که بسیاری از عوامل بیماری زا قابل انتقال بین انسان و موجودات آبزی باعث بیماری نمی شوند. بنابراین، به عنوان حامل غیر بیمار، 

را به انسان منتقل نماید. ھمچنین ممکن است موجودات ھمزیستی   که عوامل بیماری زا ماھی به ظاھر سالم پتانسیل این را دارد
وجود داشته باشد که به طور مشخص با ایجاد عوامل محیطی استرس زا برای گونه ھای آبزی به یک عامل بیماری زا قابل انتقال 

ر ماھی ارتباط دارد، بسیاری از نشانه ھای بالینی این بین ماھی و انسان تبدیل شوند. مشکل دیگر با تشخیص عوامل بیماری زا د
  ).11بیماری ھا در گونه ھای آبزی اھمیت چندانی نسبت به نشانه ھای بالینی که در انسان بیمار توسعه می یابد، ندارد (

مانند باکتری ھا،  بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان شامل انتقال عفونت ھا و بیماری ھای ناشی از ماھی به انسان
ویروس ھا، انگل ھا و بیوتوکسین ھا می شوند. ھمچنین بسیاری دیگر از ارگانیسم ھای عفونی با منشاء ماھی وجود دارند که 

ارگانیسم ھا و سموم با منشاء ماھی و روش ھای مواجھه با آنھا که  گزارش نشده اند، اما ظرفیت آلودگی و آسیب انسان را دارند
). در 7،9،14،26) آورده شده اما ھمه آنھا را شامل نمی شود (3) و (2ند یا ظرفیت آلودگی انسان را دارند، در جدول(گزارش شده ا

ارتباط با عفونت ھای اکتسابی از طریق دست زدن به موجودات آبزی، ھیچ گزارشی درباره بیماری انگلی، ویروسی، قارچی قابل 
  ).11از گونه ھای آبزی منحصرا از طریق یک روش تماسی منتقل شده باشد ( انتقال بین ماھی و انسان وجود ندارد که



باکتری ھا عامل مسبب اولیه عفونت ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان ھستند که از راه تماس توسعه می یابند. تنوع گونه ھای 
نسبت داده می شود. اگر چه بیشتر عوامل باکتریایی مرتبط با موجودات آبزی گسترده است و تا حد زیادی به محیط ھای آبی 

باکتری ھای گرم مثبت و گرم منفی در میان عوامل بیماری زا بالقوه قابل   بیماری زای ماھی باکتری ھای گرم منفی ھستند، ھر دو
  ).10انتقال بین ماھی و انسان ھستند که می تواند ھمراه با آبزیان یافت شوند (

ی به وسیله انسان از ماھی، صدف و سخت پوستان از طریق زخم ھای نافذ (تیغ و گاز گرفتن) و باکتری ھای اصلی که بطور موضع
یا زخم ھای باز کسب می شود شامل ویبریو ولنیفیکوس، مایکوباکتریوم مورینیوم، استرپتوکوکوس اینیه، ادواردزیال تاردا، آیروموناس 

  ).8ھیدروفیال و اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه می شوند (

بزیان در طیف گسترده ای از شرایط زندگی می کنند، در نتیجه تحت تاثیر گونه ھای خاص باکتریایی قرار دادند که با گونه ھای خاص آ
ھمراه ھستند. گونه ھای آئروموناس، برای مثال، معموال بیشتر با گونه ھای آب شیرین ھمراه ھستند، در حالی که گونه ھای  آبزیان

ا گونه ھای دریایی موجودات آبزی ھمراه می باشند. این باکتری ھا انسان را بطور فرصت طلبانه آلوده می نماید، ویبریو به طور کلی ب
  ).9توسعه می یابد ( و بیماری ھای ناشی از آنھا بطور انفرادی و یا در افراد مبتال به نقص ایمنی

لودگی محیط ناشی از قرار گرفتن مزارع پرورش ماھی در مناطق این عوامل بیماری زا ممکن است بومی محیط آبی باشند و یا در اثر آ
آلوده، استفاده از فضوالت انسانی یا حیوانی برای باروری محیط آبی پرورشی و پسماندھای مدفوعی فاضالب انسانی، دامی یا 

  ).8نماید( حیات وحش اتفاق افتد. وضعیت سیستم ایمنی بدن میزبان انسانی نقش حیاتی در شدت بیماری ایفا می

با توجه به رشد جھانی آبزی پروری و افزایش حجم تجارت بین المللی حیوانات دریایی زنده و فرآورده ھای آنھا ، عفونت ھا و بیماری 
ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان نیاز به توجه ویژه و خاص دارند. افزایش تداخل بین انسان و حیوانات دریایی که ممکن است 

عوامل بیماری زا باشند یک نگرانی بالقوه بھداشت عمومی ھستند. علی رغم افزایش آگاھی از این عوامل بیماری زا، زیستگاه 
تشخیص عوامل بیماری زای بالقوه قابل انتقال بین ماھی   تشخیص آنھا در انسان به وسیله پزشکان و اغلب به وسیله دانش ضعیف

  ).8و انسان در گونه ھای آبی و نشانه ھای بالینی مرتبط با آنھا سخت است (

اگرچه بیشتر عفونت ھای زخم ھمراه با ماھی خود محدود شونده است، موارد شدیدتر با نقص ایمنی در بیمار، سویه ھای بسیار 
مقادیر زیادی باکتری با نفوذ عمقی به پوست یا ترکیبی از این عوامل ھمراه می باشد. در بیماران عفونت حاد و بیماری زا، تلقیح 

  ).8( ھای خفیف تا شدید توسعه می یابد که در مورد ویبریو ولفیفیکوس ممکن است کشنده باشد

ی به انسان کم است، تعدادی عوامل در گونه در حالی که بروز کلی انتقال عوامل بیماری زا ایجاد بیماری ناشی از گونه ھای آبز
ھای آبزی و آب محیط زیست(آبزیگاه) آنھا پیدا می شود که ظرفیت این را دارند که به انسان از طریق تماس مستقیم توسط دست 

درکل، انسان اغلب  زدن به آنھا، و یا به طور غیر مستقیم از طریق مواجھه با آب و یا مخازن و تجھیزات نگھداری آنھا منتقل شوند،.
  )؛ که عبارتند از:7،9،14،15،18،27،31به این بیماری ھا از طریق روش ھای مواجه و تماس زیر مبتال خواھند داشت (

عفونت ھای اکتسابی مشخص از راه تماس و مواجھه پوستی با حیوانات دریایی و فرآورده ھای آلوده به عوامل بیماری زای زنده یا 
  وتوکسین میکروارگانیسم ھا و جلبک ھای دریایی؛سموم آنھا و یا بی

  مستقیم و طوالنی پوست سالم و یا زخم ھای باز و پوست دارای بریدگی ھا، خراشیدگی ھا و یا ساییدگی ھا

ماھی آلوده (زنده یا الشه) حین دست زدن در طبیعت، برکه ھای آب شیرین و شور و فرآورده ھای ماھی در صنایع غذایی و فرآوری 
  و آماده سازی غذاھای دریایی؛

  آب مخزن و آبزیگاه ماھی و سایر عناصر محیط زندگی آلوده مانند گلی و الی و آب دریا؛

  غیر مستقیم

  تجھیزات و لوازم آن با دستان بدون دستکش؛ یا گرفتن تور و تجھیزات صید و غیرهتمیز کردن آکواریوم یا 

  تماس با وان حمام یا سینک ظرفشویی یا روشویی آلوده

  عفونت ھا و بیماری ھای قابل انتقال از راه آسیب دیدگی و زخم ھای نافذ و سوراخ شدگی پوست ناشی از ماھی به وسیله

  مستقیم

  نگام گرفتن و تمیز کردن ماھیتیغ و خارھای ماھی ھ

  قالب و تراشه ھای تور ماھیگیری؛

  گاز گرفتن ماھی مانند دلفین و مارماھی؛

  غیر مستقیم

  غواصی در اطراف صخره ھای مرجانی؛



یق تیغ بوته ھای گل رز و زخمی شدن پا ھنگام برھنه راه رفتن در پارکینگ پس از طوفان ھای دریایی (انتقال آب دریای آلوده از طر
  ھوا)؛

  عفونت ھا و مسمومیت ھای منتقله از از راه خوارکی( غذا و آب)

  بلع گوشت خام و نیم پخته ماھی آلوده؛

  بلع فرآورده ھای ماھی آلوده به مدفوع ماھی؛

  بلع تصادفی آب آکواریوم آلوده به مواد دفعی و ترشحات ماھی (ساکشن آب مخازن ماھی با دھان)؛

   

امل ایجاد کننده بیماری ماھیت فرصت طلب آنھا است. بیماری در میزبان انسانی اغلب به وجود وضعیت ویژگی مھم بسیاری از عو
). بیشتر عفونت ھا در بین افرادی که آکواریوم در خانه نگھداری 11،26زمینه ای که سیستم ایمنی بدن تضعیف شده باشد، نیاز دارد (

ی افتد اما ممکن است یک خطر شغلی برای افراد خاص و در معرض خطر ابتال به می نمایند، ویا پرورش دھندگان و صیادان اتفاق م
  ):4،5،7،11،12،18این عفونت باشد که عبارتند از (

  ماھیگیران و صیادان سنتی، تجاری و ورزشی (آب ھای داخلی و دریایی)؛

  شاغل درکارخانجات فرآوری آبزیان؛  کارگران

  فروشگاه و خانگی)؛افراد پاک کننده و تمیز کننده ماھی(

  افراد مراقب آکواریوم ھا و تانک ھای نگھداری آبزیان؛

  صاحبان آکواریوم ھای خانگی؛

  پرورش دھندگان و فروشندگان ماھیان؛

  مراقبان و نگھبانان باغ وحش و پارک ھای آبی ؛

  ) به عنوان مدل حیوانی؛Zebrafishمحققین مراکز پژوھشی کار برروی آبزیان به ویژه ماھی زبرا (

(روشی جدید  Garra Rufa افراد استفاده کننده از سونا مراقبت و درمان پا و دست با استفاده از انواع مختلف ماھی از جمله ماھی
  ست و از بین بردن لکه ھا)برای درمان کک و مک ، خشکی پوست، ترک پوست، ایجاد شفافیت پو

  دامپزشکان و متخصصین آبزی پروری و شیالت؛

  غواصان (حرفه ای و ورزشی)؛

  شناگران و و ورزشکاران ورزش ھای آبی؛

  گردشگران ساحلی و دریایی؛

  افراد مبتال به بیماری ھای تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن؛

  ساییدگی) و افراد دارای آسیب ھای پوستی باز(بریدگی، خراشیدگی و

  افراد آسیب دیده با زخم ھای نافذ (در حین کار)؛

گروه ھای در معرض خطر باکتری ھای زئونوز اکتسابی موضعی از ماھی بطور معمول تماس مستقیم پوستی با ماھی اغلب در 
  ).8تاسیسات مسقف نمناک در دمای نزدیک به شرایط رشد مطلوب باکتری ھا دارند (

زایی که می تواند انسان در نتیجه خوردن ماھی نپخته و سایر گونه ھای آبزی آلوده شود بسیار گسترده فھرست عوامل بیماری 
دارد که افراد در    است. بررسی عوامل بیماری ھای منتقله از راه غذا فراتر از محدوده این مقاله است که برروی بیماری ھایی تمرکز

عاینه، مراقبت، و یا ارزیابی تشخیصی معمول آبزیان با آنھا مواجھه شود. اطالعات معرض خطر می تواند در مدت دست زدن، گرفتن، م
در مورد بیماری ھای منتقله از راه غذا ھنگام حمل، دست زدن و فرآوردی ماھی، غذاھای دریایی به طور گسترده ای در دسترس 

ھمراه با تماس مستقیم و غیر مستقیم ناشی از  ). عفونت ھا و بیماری ھای قابل انتقال بین آبزیان زینتی و انسان11است (
  ) ارائه شده اند:4) و (3)، (2نگھداری، مراقبت، دست زدن و صید آنھا در جداول (

    

 

 



  )3،9،15،27() عوامل و روش ھای انتقال بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان2جدول (



Pathogen  
Ingestion of fish 

tissue(under cooked 
or feces cont.) 

Ingestion of 

infected aquaria 

water 

Dermal contact 

Infected fish 

dermal contact 

infected Aquarium/Sea water 

BACTERIA 

Streptococcus *       

Staphylococcus   *     

Clostridium +       

Erysipelothrix     +   

Mycobacterium     * + 

Nocardia     * * 

Vibrio +     + 

Plesiomonas 

shigelloides 
+ +     

Aeromonas   +   + 

Pseudomonas   *   * 

Escherichia +       

Salmonella +       

Klebsiella     +   

Edwardsiella + + + + 

Leptospirosis ? ? ? ? 

PARASITES 

Anasakiasis +       

Eustrongyloides +       

Cestodes +       

Trematodes +       

Protozoa * *     

VIRUSES 

Calicivirus     *   

FUNGI 

Candida     *   

BITOXINS 

Ciguatera Poisoning + heat and cold 
stable 

      



  

   

  )7) موارد انسانی عفونت ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان به وسیله باکتری ھا(3جدول (

  

   

  )20) شایع ترین عوامل بیماری زای باکتریایی قابل انتقال بین ماھی و انسان از راه تماس با بافت یا آب آلوده (4جدول ( 

Clinical Signs in Humans Clinical Signs in Fish TRANSMISSION PATHOGEN 

Gram-negative Bacteria 

Localized edema and 
swelling at site 
ofinfection, 
rarely systemic 

Often non-specific, ulcerative 
skin lesions, 
abdominal distention,lethargy, 
exophthalmia, raised scales, 
fin erosion, death 

puncture wounds, 
lacerations, and 
ingestion 

Aeromonas species 

Edema, tissue swelling, 
necrotizing fasciitis at 
site of infection 

Often non-specific, lethargy, 
skin ulcers, 
abdominaldistention, 

puncture wounds, 
lacerations, and 
ingestion 

Vibrio species 

Scombroid Poisoning + cold Sensitive       

Pfiesteria piscicida       * 

+ reported cases in humans 

* no known cases in humans but the potential risk exists 

? exposure route of reported human disease unknown 



exophthalmia, fin erosion, 
death 

Gram-positive Bacteria 

Raised granulomatous 
nodules to ulcerative 
skin lesions, rarely 
systemic 

Usually non-specific, lethargy, 
poor bodycondition, pigment 
changes, abdominal 
distention, scale 
loss, exophthalmia, skin 
ulcerations, death 

handling, 
puncturewounds, 
scratches and/or 
inhalation 

Mycobacterium species 

Cellulitis, arthritis, 
endocarditis, meningitis, 
rarely death 

Abdominal distention, 
hemorrhages of the skin, 

exophthalmia, death 

Puncture wound from 
the fish or infection of 
an existing wound 

Streptoccus iniae 

Localized to diffuse skin 
infection, endocarditis, 
death 

No apparent pathology 
contact or handling of 
contaminated fish 
tissues 

Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

  

   

  )Fish Tank-Swimming Pool Granulomaمایکوباکتریوز یا گرانولومای تانک ماھی یا استخر شنا (

  عامل بیماری:

)، گرانولومای مخزن ماھی، گرانولوم استخر شنا با سل و جذام انسان مرتبط است که یک بیماری گرانولوماتوز Fish TBسل ماھی(
ان پرورشی وجود دارند گونه ھای مختلف مایکوباکتریوم می باشد که در آکواریوم و ماھی  مزمن یا حاد و عمومی است که عامل آن

). 4،7،12،28). گونه ھای مختلف جنس مایکوباکتریوم ، میله ای چند شکلی، اسید فاست و غیر متحرک و گرم مثبت ھستند (7،9،12(
). بسیاری از گونه ھای 21عفونت گونه ھای مایکوباکتریوم متداولترین عفونت یا بیماری قابل انتقال بین ماھی و انسان می باشد (

فراوانترین آنھا شامل  یکوباکتریوم ھم با رشد سریع و و ھم با رشد آھسته ، از ماھی جدا شده اند اما سه گونه اصلی وما
) می باشند که از تنوع M.cheloneiم. چلونی( ) وM.fortuitum)، م. فورتویتوم (Mycobacterium marinumمایکوباکتریوم مارینوم (

). مایکوباکتریوم مورینیوم اولین بار در سال 5،7،11،12،14،15،21،25،28ور و دریایی جدا شده اند (گوناگونی از ماھیان آب شیرین، ش
از کبد، طحال و کلیه ماھی صخره ھای مرجانی گرمسیری (مانند دلقک ماھی) نگھداری شده در آکواریوم فیالدلفیا جدا شد  1926

 .M)، م. اولسرانس (M. abscessus)، م. آبسه سوس (M. zenopi). سایر گونه ھای جدا شده از ماھی شامل م. زنوپی (12(
ulcerans) م. فالونسیس ،(M. flavescens) م. گوردونه ،(M. gordonae)(14،17،18)م. نئوئوریوم ،(M. neoaurum)م. سیمیه ،(M. 

simiae)و م. اسکروفوالسئوم (M.scrofulaceum) (7،12)و م. آویوم (M. avium) م. آیریوم ،(M. aurum)م. پارافورتیتوم ،(M. 
parafortuitum)م. پوریفریه ،(M. poriferae)م. تریپلکس ،(M. triplex) (7،12) و م. اینترجکتوم (M. interjectum م. اسکروفوالسئوم ،(

)M. scrofulaceum) م. اسزولگای ، (M. szulgai) (7)و م. چساپاکی (M.chesapaeki.شوتسی (  ) ، مM.shottsii م. ) و
) می شوند که متعلق به گروه بیماری زای مایکوباکتریال غیر سلی ھستند که در دامنه M.pseudoshottsii)(10سودوشوتسی(

گسترده ای از انواع گونه ھای ماھیان آب ھای شیرین ، شور و دریایی یافت می شوند که به انسان در اثر تماس مستقیم یا غیر 
خانواده به گونه ھای مایکوباکتریوم حساس  40گونه ماھی از بیش از  167). دست کم 11،12،14،21منتقل می شوند ( مستقیم
سال یا بیشتر برای اینکه تعداد باکتری تا  2). این باکتری بطور متداول در ھمه محیط ھای آبی وجود دارند و ممکن است 7ھستند (

ن می تواند در محیط (خاک و آب) دوسال یا بیشتر و در اندام ). ھمچنی25سطح قابل شناسایی رشد نماید، زمان نیاز داشته باشد (
درصد نمونه ھای آب جمع  67). در یک بررسی شناسایی شد که بیش از 11ھا و الشه ماھی بیش از یک سال زنده باقی بماند (

 2012). در سال 12آلوده بودند (آوری شده از منابع طبیعی ، درمان شده و در تماس با ماھی به مایکوباکتریوم از جمله م. مورینیوم 
) جدا شد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری امریکا در سال Garra rufa fish) از ماھی (M.senegalense، مایکوباکتریوم سنه گالنس (

  ).7، مایکوباکترویم مورینیوم را در فھرست بیماری ھای عفونی نوپدید قرار داده است ( 2008

  ھمه گیری شناسی:

). ھمه آنھا می توانند با بیماری حاد یا مزمن پیشرونده در 9رین نوع عفونت ھای آبی دیده شده در نواحی ساحلی است (فراوانت
ماھی ھمراه باشند اما بسیاری از ماھی ھا حامل طوالنی مدت آنھا ھستند ، قبل از اینکه بیماری بالینی در آنھا شناسایی شود.در 

مکن است "گرانولوما" که به شکل زخم یا ندول ھای پوستی معموال در دست ظاھر می شود، و در افراد آلوده به مایکوباکتریوز م
  ).28افراد با ایمنی سرکوب شده می تواند لنفادنیت و بیماری ریوی شبیه به سل یا بیماری منتشر شدیدتر ایجاد نماید(

ول ھمراه با شنا در استخرھای آلوده بوده است. در دھه در گذشته، طغیان بیماری مایکوباکتریوم مورینیوم انفرادی و بطور معم
گذشته، تعداد موارد کم بوده اما در حال رو به افزایش عفونت ھای م. مورینیوم در ماھی و موارد انسانی ھمراه با ماھیان آکواریومی 



در امریکا میزان بروز ساالنه آن پائین  ).5،18). این عفونت در بین انسان نادر تخمین زده می شود (12مورد توجه قرار گرفته است (
 653مقاله به تفصیل تعداد  99، بررسی  1996تا  1993). از سال 5،11بیمار می باشد ( 000/100مورد در ھر / 27/0است و حدود 

مورد مایکوباکتریوم  198را در امریکا تایید کرد که توزیع جغرافیایی و متوسط ملی ،   مورد عفونت انسانی با مایکوباکتریوم مورینیوم
درصد  27درصد با محیط آکواریوم،  49مورد در اثر تماس و مواجھه شامل  193مورینیوم در سال را گزارش کرده است.از این تعداد 

 63). در فرانسه ، 7،12،14درصد با آسیب در مدت شنا در دریا یا آب شور ھمراه بوده است ( 9آسیب ناشی از ماھی آکواریوم و 
). در یک بررسی از سال 7یا تماس با تانک ماھی ھمراه بوده است (   درصد با مواجھه 84گزارش شده که  1998تا  1996ین مورد ب
سال اتفاق افتاده بود که داروھای استروئید عمومی  43مورد تھاجمی کشف شد که در بیماران با متوسط سن  35به قبل ،  1966

درصد  37درصد آرتریت عفونی و  17درصد این بیماران تنوسینوویت،  60ایدز بودند.   تال بهیا شیمی درمانی مصرف می کردند و یا مب
استئومیلیت داشتند اما علت شرایط منتسب به این عفونت ھا مشخص نشد. منبع عفونت مواجھه با آب یا آسیب از طریق تیغ 

ماه از زمان شروع نشانه ھای بالینی بوده و متوسط  17ماھی یا لبه ھای تیز صدف بوده است. زمان تا تشخیص برای این موارد 
  ).7درصد موارد انجام شد ( 69ماه بود و جراحی در  4/11دوره درمان آنتی بیوتیکی 

ھمه گونه    ).21شایع ترین بیماری مزمن است که ماھیان آکواریومی را مبتال می نماید که معموال مایکوباکتریوز نامیده می شود (
شیرین ، شور و دریایی حساس ھستند و در انواع متنوعی از ماھیان پرورشی آکواریومی و زینتی و آب مخزن آنھا ھای ماھیان آب 

). طغیان بیماری در بین ماھیان گرمسیری آکواریومی متداول تر است. اعضای چندین 12،14،30سراسر جھان شرح داده شده است (
). 12و گورامی ھا ، کاراسین ھا و تتراھا و کپورسانان به ویژه حساس ھستند (خانواده آب ھای شیرین گرمسیری از جمله آناباس 

اغلب ماھی آلوده ھیچ نشانه ای از بیماری را نشان نمی دھد. بنابراین، شما باید فرض کنیم که ھر ماھی و ھر گونه آکواریوم می 
). میزان بروز مایکوباکتریوز در ماھیان آکواریومی دامنه ای 28تواند آلوده باشد، و در نتیجه یک منبع بالقوه عفونت برای انسان باشد (

درصد ممکن است آلوده باشند. ھمه گیری بیماری در  100تا  10درصد گزارش شده است. در طبیعت جمعیت ماھیان از  22تا  10از 
  ).12بین ماھیان پرورشی با عوامل مدیریتی از جمله کمیت و کیفیت مواد مغذی و آب ارتباط دارد (

  روش انتقال:

ماھی آلوده ممکن است به عنوان مخزن باکتری عمل نماید و عفونت را به سایر ماھیان در آکواریوم، تانک پرورش و یا دریاچه منتقل 
 عفونت اولیه در بین ماھیان بطور کلی خوراکی به مقدار زیادی از راه بلع غذا ، مدفوع و بافت آلوده نماید. محتمل ترین روش انتقال

). به ھر حال آزاد شدن 4از طریق تماس آسیب ھای پوستی با آب و محیط آلوده مانند سنگ ریزه ھای آبی می باشد(  ماھی و
باکتری از طریق بافت آبشش یا زخم ھای پوستی و مدفوع ماھی آلوده ممکن است روش انتشار گونه ھای مایکوباکتریوم در آب 

م منابع آب آلوده است. توده بافت مرده آبشش ھا و ضایعات پوست زخمی آلوده ماھی زنده ). منبع عفونت مایکوباکتریو4،22باشد (
ممکن است این باکتری را منتشر نماید. در ماھیان زنده زا، انتقال از راه تخمدان ھمچنین گزار ش شده است. حلزون ھا و موجودات 

  ).12،21( بی مھره در انتقال مایکوباکتریوم ھا نیز نقش ایفاء می نمایند

آلودگی پوست دریده، خراشیده و یا ساییده ھنگام تماس با ماھی یا تماس وسیع با آب  افراد به سل ماھی ممکن است از طریق
آکواریوم، سوراخ شدن پوست با تیغ آلوده ماھی ھنگام تمیز کردن ماھی، میگو و خرچنگ، خراشیدگی با مخازن ماھی و تجھیزات، 

خمی شدن پا ھنگام برھنه راه رفتن در پارکینگ پس از طوفان ھای دریایی (انتقال آب دریای آلوده از طریق تیغ بوته ھای گل رز و ز
ھوا)، ساکشن آب مخازن ماھی با دھان، گازگرفتگی دلفین ھا و مار ماھی، غواصی در اطراف صخره ھا، تراشه ھای تور ماھیگیری 

). شواھدی از انتقال انسان به 2،4،9،12،15،16،29لوده و غیره مبتال شوند (، تماس با وان حمام یا سینک ظرفشویی یا روشویی آ
  ).12انسان مایکوباکتریوز وجود ندارد (

  نشانه ھای بالینی در انسان:

در انسان بیمار ضایعات بطور مشخص در اندام ھای انتھای توسعه می یابد، زیرا ویژگی گونه ھای مایکوباکتریوم آبی حضور در دمای 
). عفونت مایکوباکتریوز با مایکوباکتریوم مارینیوم بطور معمول به صورت بیماری پوستی 11درجه سانتی گراد است ( 30پائین تر از 

ماتوز و یا گرانولومای ندولی یا منتشر پوست، بافت زیر پوستی و غالف تاندون انگشتان و دستان تظاھر می شامل التھاب گرانولو
). معموال در اندام ھای انتھایی، دست 7،12یابد که می تواند کامال متغییر، توسعه آھسته و از نظر نشانه ھا غیر اختصاصی باشد (

). اما بیشتر 9سال متغییر است ( 2روز تا  2ارد بدن می شوند. دامنه دوره کمون آن از ھا، پاھا اتفاق می افتد. از طریق زخم ھا و
). زخم 2،12ماه نیز بیماری توسعه یابد ( 9ھفته پس از مواجھه مشاھد می شود که ممکن است تا بیش از  4تا  2موارد بیماری 

) ھستند. محل 7،14و چند کانونی(  عدد یا خوشه ای) باشد اما اغلب مت12،21ھای پوستی "اسپوروتریکوئید" ممکن است تک (
عفونت و ضایعات بسته به نحوه مواجھه متغییر است معموال برروی " دستان، انگشتان دست و بازوان" صاحبان اکواریوم و پرورش 

 aquaristsندول ماھی بازان (برروی آرنج و زانو و پا شناگران ایجاد می نماید.گرانولومای آب استخر شنا یا تانک ماھی ،   دھندگان و
nodule) 5،7،12،15،25)، دست یا بازوی ماھی بازان نامیده می شود.(  

ھفته پس از  8تا  6ندول گرانولوماتوز موضعی ممکن است در محل عفونت در دست یا انگشتان تشکیل شود.گرانولوما معموال حدود 
ک اریتماتوز مایل به قرمز (پاپول) برروی پوست دست است که به آرامی مواجھه تظاھر می یابند. آنھا در ابتدا برجستگی ھای کوچ

). ابتدا یک پاپول یا 12،30،31به ندول متمایل به رنگ ارغوانی در سایز بزرگ تر و آبسه ویا زخم ھای عمیق تر پیشرفت می نماید (
و سفتی محل متداول است. موارد شدید  نودول در محل خراشیدگی یا جراحت ظاھر می شود . درد موضعی(به ویژه ھنگام لمس)

بیماری، تب، آدنوپاتی غدد لنفاوی محل، و عفونت عمومی بندرت به جزء در افراد مبتال به بیماری ھای تضعیف کننده ایمنی دیده 
  ).5،18می شود (

به   رصد بیماران، ندول ھاد 50تا  25). در 12،28به غدد لنفاوی مجاور گسترش یابد(   عفونت می تواند از طریق مسیر ھای لنفی
سرعت در طول مسیر زھکشی لنفی در یک نوع انتشار اسپوروتریکوتیک تکثیر می شود. بیماران ممکن است عفونت ھای بافتی 



عمقی تری مانند درماتیت، التھاب بافت ھای زیر پوستی، تنوسینوویال، بورسیت، آرتریت و استئومیلیت پوشش ھای استخوانی 
). شکل ھا بسیار منتشر بیماری به 5). انتشار به مغز استخوان و احشاء شکمی به ندرت توسعه می یابد (5،7،12داشته باشد (

) اما معموال کشنده نیست. می تواند به مفاصل گسترش یابد و 11،16،28احتمال زیاد در افراد مبتال به نقص ایمنی دیده می شود (
انتشار عمومی نادر است اما چند مورد در بین افراد مبتال به بیماری ھای تضعیف کننده  ).9باعث آرتریت و یا سندرم تونل کارپ شود (

  ).5،12ایمنی گزارش شده که می تواند منجر به بیماری دستگاه تنفسی و در نھایت مرگ شود (

  

  نشانه ھای بالینی در ماھی:

بسیاری از ماھیان دوره طوالنی حامل باکتری مایکوباکتریوم ھستند، قبل از اینکه نشانه ھای بالینی بیماری بطور مشخص در آنھا 
). ھمه 11). دوره کمون بیماری در آبزیان متغییر است و دامنه ای از مرگ ناگھانی تا توسعه برای سال ھا دارد (4،20یابد ( تظاھر

گونه ھای مایکوباکتریوم آبی می تواند موجب بیماری حاد یا مزمن در ماھی شوند که ممکن است با نشانه ھای بالینی متعدد و 
) و اغلب تنھا 12). شکل حاد بیماری بندرت اتفاق می افتد (7،9،11،12،18اری ھا ھمراه باشد (متنوع و اغلب شبیه به سایر بیم

). نشانه ھای بالینی در شکل مزمن بیمار در ماھی در اندام ھا و بافت ھای متعدد تظاھر می یابد 19ماھی مرده پیدا می شود (
) اما موارد پیشرفته ممکن است 12،21،24نشانه ھای خفیف است(که نشانه ھای خارجی بیماری را معموال نشان نمی دھد یا این 

با بی حالی، رشد ضعیف، بی اشتھای ،کاھش وزن و ظاھری نحیف و الغر، بی حالی، از دست دادن یا تغییر رنگ طبیعی 
، عدم ھماھنگی )، زخم ھای مزمن بدون التیام ، بدشکلی اسکلتی(از جمله انحنای نخاع)، اتساع شکم5،7،11،12،14،18،21،25(
)، از دست دان فلس ھا و زخم پوستی، 12) و کراتیت یا التھاب قرنیه (5،11،12،14،21،26)، بیرون زدگی چشمان (5،10،11،19،20(

) و در نھایت 5،12،18)، ندول ھای متعدد گرانولومایی در اندام ھای متعدد (7)، پوست بدون ماده لزج(7،11،18باله ھای خورده شده(
  ) ھمراه باشد.25انی (مرگ ناگھ

   

  تشخیص:



). بنابر این تشخیص آنھا می تواند مشکل 11این گونه باکتری ھا بطور کلی آھسته رشد می نمایند و اغلب کشت آنھا مشکل است(
). 7،12باشد ویا اغلب تشخیص اشتباه یا با تاخیر عفونت مایکوباکتریوم مورینیوم متداول است زیرا تظاھرات آن گوناگون می باشد(

اغلب یافته ھای بالینی می توان سرنخ ھای شامل آسیب ھا و عفونت ھای پوستی ھمراه با ماھی، آکواریوم و یا احتماال شنا در 
استخر ارائه می دھند. بیوپسی بافت برای روش ھای ھیستوپاتولوژی و کشت مھم است. تظاھرات بافت شناسی بسته سن 

ن است باکتری ھای اسید فست، لکوسیت ھای چند شکلی و ھیستوسیت ھا در حالی آسیب متغیر است. در ضایعات اولیه ممک
که در ضایعات قدیمی تر شامل لنفوسیت ھا، سلول ھای اپیتلیوئید و برخی سلول ھای بزرگ النگ ھانس معموال بدون پنیری شدن 

ست آید. مایکوباکتریوم مورینیوم دیده می شود. تشخیص تفریقی ممکن است به وسیله کشت مثبت تحت شرایط رشد مطلوب بد
روز بھتر رشد می نماید. در  21تا  7درجه) در  37درجه سانتی گراد (نسبت به  33تا  30جنسون در دمای  –برروی محیط لوونستاین 

آزمون   ید.درجه سانتی گراد به خوبی رشد نمی نماید. پرگنه ھای کرم رنگ ھستند که ھنگام مواجھه با نور به زرد تغییر می نما 37
). آزمون پوستی سل (برای انسان) به تشخیص بیماری نیز کمک می نماید زیرا ممکن 12( ھمچنین درحال توسعه است PCR ھای

  ).5،14،29است گونه ھای مایکوباکتریوم درجاتی از واکنش مثبت نسبت به تست پوستی توبرکولین را نشان دھند (

و شناسایی باکتری دارد.   تشخیص در ماھی بستگی به نشانه ھای بالینی و بافتی(گرانولومای ارزنی خاکستری مایل به سفید)
گسترش تراشه ھای سطح بریده کبد، کلیه و یا ضایعات پوستی برروی الم و رنگ آمیزی با رنگ کینیون اصالح شده ذیل نلسون می 

ه از رنگ ھای فلورسانس نیز توصیه می شود. ضایعات ظاھری و بافتی نکروگرانولوما حاوی توان برای تشخیص تھیه کرد. استفاد
باسیل ھای اسید فست سرنخ ھای قوی را برای تشخیص درگیری با مایکوباکتریوم را نشان می دھد و جداسازی باکتری می تواند 

روز در  30تا  2سخت رشد است. کشت ھا باید برای  تشخیص قطعی را تایید نماید. تالش ھا می تواند مشکل باشد زیرا باکتری
روز یا  7درجه سانتی گراد در گرمخانه نگھداری شود زیرا مایکوباکتریوم یک رشد آھسته دارد. رشد قابل مشاھده  30تا  20دمای 

ناسایی ممکن بیشتر انکوباسیون نیاز خواھد داشت. ریخت شناسی سلولی و پرگنه ھای باکتری اختصاصی و متمایز نیست. ش
ممکن است یک  PCR است براساس ویژگی ھای بیوشیمیایی انجام شود اما این آزمون ھا نیز سخت و زمان بر است. روش ھای

). ھیچ آزمون غیر کشنده موثر برای 11،12روش جایگزین برای تشخیص باشد و روش الیزا ھنوز برای ماھی توسعه نیافته است (
  ).21کسنی برای کنترل و پیشگیری از بیماری وجود ندارد (شناسایی ماھی آلوده و ھیچ وا

  درمان:

در ماھی درمان دارویی توصیه نشده و ارزش محدودی برای این بیماری دارد ، زیرا درمان مایکوباکتریوم ھا را از جمعیت ماھیان آلوده 
ا مینوسیلین، درمان حمام یا تزریق داخل ). درمان تزریقی یا خوراکی سولفازوکسازول با داکسی سیلین ی5،7حذف نمی نماید (

صفاقی کانامایسین یا استرپتومایسین ھمراه با ایزونیازید یا ریفامپین در غذا ممکن است درمان ھای پذیرفتنی باشند. عفونت تنھا 
  ).12بوسیله حذف جمعیت ماھی بیمار و ضدعفونی تانک ھا و تجھیزات آلوده بطور کامل کنترل شود (

) 12سال دارد ( 6تا  1فونت ھای مایکوباکتریوم مورینیوم در انسان یک بھبودی آھسته و خوبخودی برای دوره ھای بسیاری از ع
ضایعات کوچک ممکن است خود به خود التیام یابد اما در سایر موارد دوره ھای درمان آنتی بیوتیکی متعدد برای چند ماه نیاز می 

). باکتری به درمان بسیار مقاوم 9ت پیشگیری از پیشرفت عفونت عمقی را تضمین نماید(). درمان آنتی بیوتیکی ممکن اس16باشد (
 –). درمان آنتی بیوتیکی برای انسان شامل ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید، اتامبوتول، استرپتومایسین، تریمتوپریم 7است (

کسین و برخی از کوئینولون ھا می شود. عفونت به آھستگی به سولفامتازول، تتراسیکلین، کالریتورومیایسین، آزیترومایسین، بیا
ھفته تا  2درمان آنتی بیوتیکی مناسب پاسخ می دھد. بسته به وسعت و شدت عفونت دوره درمان آنتی بیوتیکی ممکن است از 

  ).5،12،14،17ماه متغییر باشد ( 18بیش از 

به طور معمول، عفونت بسیار تھاجمی نیست و به درمان پاسخ می دھد، ھر چند ماه ھا درمان ممکن است الزم باشد. گاھی 
اوقات، عفونت می تواند به بافت ھای عمیقی تر از جمله استخوان گسترش یابد، که به درمان بسیار سخت تر پاسخ می دھد. 

مان آنتی بیوتیکی و ھم جراحی نیاز دارد. برداشت بافت ھای نکروزه از جمله ). عفونت ھای عمقی بطور معمول ھم به در30(
سینوویال مفصلی، تنوسینوویال مفصلی و یا برداشت مفصل ضروری است. ھمچنین قطع عضو به منظور کنترل عفونت علی رغم 

  ).12درمان آنتی بیوتیکی مناسب و برداشت متعدد بافت نکروزه ممکن است نیاز باشد (

   

  یماری پرورش دھندگان ماھی یا باد سرخب

  عامل بیماری:

)، بیماری ماھی Fish Handler’s Diseaseیا اریتمای پوستی ، که بیماری پرورش دھنده ماھی(  )Erysipelasبیماری باد سرخ (
وی پوست در اثر ھمچنین به عنوان "بیماری پوست الماسی،" شناخته شده زیرا در آن برجستگی ھای الماسی شکلی بر ر و بازان

) و بندرت اریزیپلوتریکس Erysipelothrix rhusiopathiae). عامل آن باکتری اریزیپلوتریکس روزئوپاتیه (9عفونت ایجاد می نماید (
  ).5،17،25) می باشد (E.insidiosaاینزیدیوزا (

). این باکتری 5،11،12،18افت می شود (باکتری میله ای، گرم مثبت و ساپروفیت خاک است که در محیط ھای آب شیرین و دریایی ی
). اگرچه این باکتری به عنوان عامل بیماری زا در ماھی 14به خوبی برروی لیزابه ماھی (مایع لزج برروی بدن ماھی) رشد می نماید (

ن با فرآوری شناخته نشده است. اما اغلب ھمراه با پوست و مایع مخاطی روی پوست می باشد. بنابر این، این بیماری در انسا
). این باکتری عامل مسبب بیماری باد سرخ بیشتر در دوره ھای 5،11ماھی و ماھیگیری تجاری و ماھیگیری ورزشی ارتباط دارد (

  ).8،14گرم سال می باشد (



  ھمه گیری شناسی:

راه تماس با ماھی و یا صدف  درصد انسان ھای آلوده بیماری را از 22این بیماری نادر است. به ھر حال، براساس اطالعات موجود ، 
). بیماری در درجه اول شغلی است. افرادی که به ماھی و یا پسماندھای 11درصد احتمال مرگ آنھا وجود دارد ( 38کسب کرده اند.، و 

لوده آن دست می زنند مانند ماھیگیران، ماھی فروشان، پرورش دھندگان، دامپزشکان، خانم خانه دار، و غیره می توانند به آن آ
    ).9نیز زنده باقی بماند (  شوند. باکتری می تواند در گوشت یخ زده

اریزیپلوتریکس روزئوپاتیه در ماھی به تازگی صید شده ھرگز پیدا نشده اما بطور منظم در ماھی بازاری ،در جعبه ھای ماھی و برروی 
درصد  30درصد نمونه ھای ماھی خرده فروشی و از  60کف بازار ماھی فروش ھا در ماه تابستان جدا شده است. این باکتری از 

     ).14نمونه ھای ماھی ھرینگ یا شاه ماھی نیز جدا شده است (

  روش انتقال:

یک عامل بیماری زا متداول در خاک و آب است که ممکن است از طریق تماس یا دست زدن به ماھی و بافت ھای  اریزیپلوتریکس
). بنابر این ، این عفونت باکتریایی بدنبال آسیب دیدگی پوست 10،16سیب پوستی منتقل شود (آلوده آن در صورت وجود به زخم یا آ

). بسیاری از آبزیان 16). خراش ھای کوچک برروی دست یا پوست ھنگام تماس با ماھی ممکن است آلوده شود (9ایجاد می شود (
  از جمله دلفین ھا، سخت پوستان، و ماھی حامل آن می باشند.

  نشانه بالینی در انسان:

شکل ایجاد می شود. یکی ، عفونت پوستی موضعی که بطور کلی با  3). عفونت در انسان به 9روز است ( 7تا  1دوره کمون آن 
زخم ، بریدگی یا خراشیدگی ھمراه است. شکل موضعی بطور مشخص در اندام ھای انتھایی اساسا دستان و انگشتان ایجاد می 

ھمچنین یک شکل پوستی منتشر دارد که عفونت موضعی به بافت ھای اطراف انتشار می یابد.شکل سوم  شود. این بیماری
  ).11بیماری عفونت عمومی است که قلب و دریچه ھای قلبی را ھدف قرار داده و منجر به اندوکاردیت می شود (

ابتداد به   دید است. این بیماری در افراد مبتالبنابر این، نشانه ھای عمومی آن شامل تب، ضعف، درد عضالت و مفاصل، سردرد ش
شکل باد سرخ با یک عفونت پوستی موضعی تا عفونت پوستی منتشر در دستان یا انگشتان تا یک عفونت عمومی پیشرونده که 

نه در دستان دیده ). متداول ترین نشا9،12،21،27می تواند به قلب و دریچه ھای آن منتشر و منجر به اندوکاردیت شود، توسعه یابد (
). تظاھر بالینی آن شبیه به لنفانژیت ندولی است اما ضایعات 9می شود و می تواند به آرتریت حاد مفاصل انگشت منجر شود (

در مدت یک ھفته پس از آسیب و جراحت(دوره کمون)، راش ماکولوپاپوالر برجسته با اطراف مشخص، قرمز مایل   چرکی نمی شود.
). جراحات پوستی موضعی با درد و تورم نیز ایجاد می 5وزیکول و سفت ھمراه با خارش و سوزش تظاھر می یابد ( به ارغوانی، بدون

). در شکل سپتی سمی منتشر ممکن است 17شود که ممکن است منجر به عفونت پوستی گسترده یا عفونت عمومی شود (
ز خارج کردن احشای مار ماھی و یک بیمار مبتال به آندوکاردیت در ). یک مورد آندوکاردیت کشنده پس ا5منجر به اندوکاردیت شود (

اریزیپلوتریکس روزئوپاتیه آن شرح  امریکای التین پس از آسیب دست با استخوان ماھی در مدت ماھیگیری و پخت ناشی از عفونت
  ).14داده شده است (

  

  نشانه ھای بالینی در ماھی:

). بیشتر در ماھی این بیماری بدون عالمت است 19اگر چه ھیچ ضایعه پاتولوژیک در ماھی شناخته شده ای گزارش نشده است (
  ).17و به ندرت موجب اسھال می شود (

  درمان:



). آثار آن معموال خوش خیم است، اما می تواند کشنده باشد. درمان عمومی 5(عفونت موضعی ممکن است خود به خود بھبود یابد 
). بیشتر سویه ھای 5). این عفونت بسیار خوب به پنیسیلین و سفالوسپورین پاسخ می دھد (9با آنتی بیوتیک ھا باید انجام شود (
  ).31آن به وانکومایسین مقاوم ھستند (

   

  )Streptococcus iniaeعفونت استرپتوکوک اینیه (

  عامل بیماری:

). استرپتوکوک اینیه باکتری ھای گرم مثبت، کوکسی ھای غیر 5،9،28این بیماری ناشی از عفونت استرپتوکوک اینیه می باشد (
متحرک ، بتا ھمولیتیک و کپسول دار است که گونه ھای آب شیرین و دریایی حامل آن ھستند که موجب ھمه گیری بیماری با نشانه 

 Madدیوانه ( ). این عفونت ھمچنین بیماری ماھی3،7،11،29نی شدید در گونه ھای آبی و بیماری تھاجمی در انسان می شود (بالی
Fish Disease) الکتروفورز برروی ژل با میدان   ، به وسیله روش تحلیل1997). وینستین و ھمکاران در سال 9) نامیده می شود

  ).14ه را شناسایی کردند که عامل بیماری تھاجمی در انسان و ماھی بوده است () کلون استرپتوکوک اینیPFGEضربانی(

  ھمه گیری شناسی:

). این باکتری یک عامل بیماری 3عامل بیماری زایی برای دامنه وسیعی از آبزیان است که توزیع جھانی آن در آب ھای معتدل است (
). عفونت اکتسابی موضعی استرپتوکوک 14ماھیانی پرورشی می باشد (زای نوپدید انسانی ھمراه با آسیب ھای حین آماده سازی 

 2004تا  1991کشور کانادا، ھنگ کنگ، سنگاپور، تایوان و امریکا بین سال  5سال ، در  88تا  40بیمار با دامنه سنی  26اینیه از 
نند دیابت ، فشار خون، نارسایی قلبی مزمن، مورد سابقه ابتال به بیماری ھای زمینه ای ما 10). از بین آنھا 3،7گزارش شده است(

). 5،9). به تازگی در اثر دست زدن به تیالپیا گزارش شده است (3نارسایی کلیوی مزمن، سیروز کبدی و الکلیسم مبتال بوده اند (
انی با منشاء سوراخ پذیرش شده اند. سه مورد از آنھا سلولیت اندام فوق 1995-96چھار بیمار در بیمارستان تورنتو بین سال ھای 

) و یک بیمار با دیسپنه، آشفتگی ،اندوکارتیت عفونی، مننژیت و آرتریت چرکی زانوی Laceration) یا له شدگی(Punctureشدگی(
پای راست داشتند. ھر چھار بیماری در مدت آماده سازی ماھی آسیب دیده اند سه تا از آنھا ماھی تیالپیا را آماده کردند. استرپتوکوک 

سال می باشند. این  88تا  40درصد) با دامنه ای سنی  85ال از آسیا(). بیشتر افراد مبت11،12اینیه از ھمه بیماران کشت داده شد(
عامل بیماری زا موجب اتالف اقتصادی مھمی به ویژه در صنعت آبزی پروری ماھی تیالپیا و ماھی راه راه ھیبرید در کشورھای امریکا، 

تا  1999). از سال 7و سایر کشورھای می شود (ژاپن، سرزمین ھای اشغالی، افریقای جنوبی، استرالیا، فیلیپین، تایوان، بحرین 
مورد پذیرش بیمارستانی ناشی از سایر گونه ھا و یا گونه ھای غیر اختصاصی استرپتوکوک گزارش شده  2824، در استرالیا ، 2007

  ).3سال بوده اند ( 50نفر افراد باالی  2026که از این تعداد 

  روش انتقال:

اغلب افراد از طریق زخم سوراخ شده یا نافذ با تیغ ماھی یا زخم ھای موجود حین دست زدن به ماھی زنده یا مرده آلوده می شوند 
  )7درصد بیماران شناخته شده که با دست زدن یا تماس با ماھی تازه آلوده شده اند ( 58  ).9،11،21،27(

  نشانه بالینی در انسان:

ورم مفاصل عمومی، اندوکاردیت، مننژیت ،    کتری ممکن است نشانه ھای بالینی سلولیت، سپتی سمی،انسان آلوده به این با
). 7،9،11،21،29تب، لرزش، اتساع شکم ، پنومونی و عفونت ھای پوستی یا خونی و یا مرگ ناگھانی نشان دھد (  استئومیلیت،

رتریت، کاردیومیوپاتی انسدادی ھیپرتروفیک، زخم دوازدھه و شرایط زمینه ای شامل بیماری ھای قلبی روماتیسمی مزمن، استئوآ
، اعتیاد به الکل، فشار خون، کاھش ترشح تیروئید و برداشت جزئی C سنگ کیسه صفرا، دیابت قندی، سروز کبدی مرتبط با ھپاتیت

  ).7درصد عفونت ھای استرپتوکوک اینیه ارتباط دارد ( 35پستان با 

  نشانه ھای بالینی در ماھی:

استرپتوکوک اینیه نشانه ھای بالینی متعددی در ماھیان آب شیرین و دریایی شامل اتساع شکم، خونریزی ھای پتشی در الیه 
) و ھمچنین باعث مننگوانسفالیت و مرگ در ماھیان پرورشی 11میانی پوست، بیرون زدن چشم و برخی اوقات مرگ ایجاد می نماید (

ماھیان گرمسیری و زینتی می توانند زیستگاه این باکتری باشند اما گونه ھای متعدد ماھیان  ). بسیاری از گونه ھای14شده است (
) و Morone saxatilis)، ماھی راه راه ( Tilapia  و Oreochromis، Sarotherodon خوراکی مانند گونه ھای جنس تیالپیا (گونه ھای

و ممکن است حامل این باکتری باشند، اگرچه بسیاری دیگر از گونه ھیبرید آنھا بنظر می رسد که مستعد ابتال به عفونت ھستند 
درصد مزارع  100تا  70). این باکتری در استرالیا به 11،21ھای غذایی و گرمسیری می توانند ھمچنین زیستگاه این باکتری باشند (

درصد خسارت  15برآورد شده است. حدود  میلین دالر 100، این خسارت  2001پروش ماھی خسارت وارد آورده که به تنھایی در سال 
  ).3) گونه پرورشی بومی استرالیا وارد آورده است (barramundiساالنه به صنعت پروش ماھی باراموندی (



  

  تشخیص:

را به ویژه  استرپتوکوک اینیه  ). شیوع3نیستد (آزمایشگاھی ھای بالینی مجھز به روش ھای معمول شناسایی استرپتوکوک اینیه 
نمی توان دست کم گرفت. محدودیت ھای تشخیص شامل این واقعیت است که این عامل بیماری زا اغلب توسط  در جوامع آسیایی

روش ھای شناسایی میکروبیولوژیکی معمول تشخیص داده نمی شود. مراقبت کمی از استرپتوکوک جدا شده از زخم ھا و بافت 
  ).7با ماھی ناتوان ھستند (ھا وجود دارد، و پزشکان اغلب در کشف بیمار با سابقه مواجھه 

  درمان:

چندین آنتی بیوتیک بطور موفق برای درمان عفونت استرپتوکوک اینیه در ماھی از جمله انروفلوکساسین استفاده شده اگرچه شواھد 
ده توسعه سویه ھای مقاوم را نشان داده است. پنسیلین به عنوان داروی انتخابی برای درمان این عفونت در انسان معرفی ش

است. ھمه سویه ھای جدا شده از موارد بالینی حساس به پنسیلین اما چند سویه به سفالوسپورین ھا، کلیندامایسین ، 
بررسی دیگر نشان داد که ھمه سویه ھای مورد بررسی به بتاالکتام ھا ، ماکرولیدھا ،    ارسترومایسین و کوتریموکسازول بودند.
  ).37ستند (کوینیولون ھا و وانکومایسین حساس ھ

  واکسیناسیون:

) برعلیه استرپتوکوک اینیه استفاده می نماید. برخی autogenous vaccinesبسیاری از مزارع پروش ماھی از یک واکسن خودزاد (
). تحقیقات در ارتباط با واکسیناسیون غیر تزریقی از راه غوطه 3مشکالت واکسن ناشی از تغییر سروتیپ ھای باکتری می باشد (

  زی با استفاده از واکسن زنده تخفیف حدت یافته در حال انجام است.ورسا

   



  

   

  )Streptococcus agalactiaeعفونت استرپتوکوک آگاالکتیه (

  عامل بیماری:

 استرپتوکوک آگاالکتیه باکتری گرم مثبت،بی ھوازی اختیاری ، بتا ھمولیتیک سلول ھا جفتی یا زنجیره ای به شکل بیضوی و دارای
) شناخته شده است. این باکتری اساسا ارگانیسم ھمزیست B)GBS  سروتیپ مختلف می باشد که به عنوان استرپتوکوک گروه 9

عضو فلور طبیعی دستگاه معدی روده ای انسان است و می تواند به اندام ھای ثانوی مانند دستگاه تناسلی   انسان ھا است و
درصد افراد سالم باکتری در دستگاه معدی روده ای و ادارای آنھا حضور دارد  50در ). تقریبا 3،34،35بانوان انتشار یابد (

استرپتوکوک آگاالکتیه در ماھی موجب بیماری تھاجمی می شود، امنیت غذایی را به خطر می اندازد و خطر انتقال آن بین  ).3(
زیر جمعیت  4ران دریایی، ماھی و قورباغه متعلق به ). استرپتو آگاالکتیه جدا شده از پستاندا6ماھی و انسان مطرح می باشد (

زیر جمعیت ھمچنین در انسان یافت  3زیر جمعیت شناخته شده ،  4شده می باشد. از   برپایه ترکیبی از دو روش تایپینگ استاندارد
شده است سویه ھای متحرک ھستند و موجب بیماری تھاجمی در نوزادان و افراد بالغ می شوند در حالی که تا این تاریخ سویه 

  ).6چھارم تنھا از حیوانات خونسرد گزارش شده است (

  ھمه گیری شناسی:

). این 1کوک آگاالکتیه یکی از گونه ھای استرپتوکوک است که ھم حیوانات آبزی و و ھم خشکی زی را آلوده می نماید (استرپتو
باکتری در بسیاری از حیوانات از جمله گاو، شتر، سگ، گربه، کروکودیل، خوک آبی یا فک و دلفین ھا یافت می شود. در بین سال 

) در اثر آلودگی به استرپتوکوک آگاالکتیه گزارش شده است grouper fishماھی گروپر ( 50مرگ و میر بیش از  2010تا  2008ھای 
) این ارگانیسم از گونه ھای متعدد ماھی در طغیان طبیعی بیماری جدا شده است و نشان داده که برای گونه ھای متعددی از 36(

به عنوان یک بیماری نوپدید قابل انتقال بین ماھی و انسان ). خطر بالقوه توسعه استرپتوکوک آگاالکتیه 1ماھی بیماری زا است (
سویه ھای دریایی آن از ماھی گروپر، سنگسر ماھیان، گربه ماھی، شاه ماھی و  2011تا  2008وجود دارد. زیرا در بین سال ھای 

در استرالیا جدا شده است. مورد)، گاو، سگ و گربه  3پرتوماھی یا سفره ماھی و سویه ھای خشکی زی آن از کروکودیل، انسان(
البته سویه ھای دریایی و خشکی زی متفاوت ھستند. سویه ھای دریایی جداشده باھم ارتباط بسیار نزدیکی دارند اما آنھا ژنوم 

، چندین 2011). در سال 3فرعی و مشترک محدودی دارند. سویه ھای دریایی جداشده مجموعه عوامل حدت کاھش یافته دارند (
  ).6رپتوکوکوز در بین ماھیان تیالپیای قرمز پرورشی در مالزی ناشی از استرپتوکوک آگاالکتیه نیز گزارش شده است (طغیان است

دکتر ماھی، بطور فزاینده به عنوان یک روش درمانی اختالالت پوستی و مراقبت پوست در چند سال اخیر محبوبیت پیدا کرده است. 
ه رفاه این ماھی و دامنه عوامل بیماری زای بالقوه که آنھا می تواند ناقل یا حامل آن باشند علی رغم این اطالعات بسیار کمی دربار

متعلق به خانواده کپور  Garra rufa ، یک سونای دکتر ماھی در ایرلند مرگ و میر تعدادی ماھی2011در دسترس است. در سال 
عدد از ماھیان مرده برای بررسی ھای باکتریولوژی، ویروس  30 ماھیان را پس از حمل و انتقال به مخازن نگھداری گزارش کردند.



از سواپ کلیه   B  شناسی و بافت شناسی به آزمایشگاه ارسال نشان داد. در بررسی ھای آزمایشگاھی استرپتوکوک آگاالکیته گروه
  ).20دید (ھای ماھی جدا شد اما نشانه ھای بالینی بیماری عفونت باکتریایی مشخص در ماھی ھا مشاھده نگر

برروی سویه ھای استرپتوکوک آگاالکتیه در پستانداران دریایی و ماھی نشان داد که  2013نتایج بررسی دالنوی و ھمکاران در سال 
برخی از سویه ھای دریایی استرپتوکوک آگاالکتیه ممکن است خطر بالقوه انتقال بین گونه ھای آبزی به انسان را داشته باشند. 

  ).6ھارچوب منطقی برای کشف بیماری زایی و ژنوم مرتبط با میزبان سویه ھای استرپتوکوک آگاالکتیه ارائه دادند (بنابر این یک چ

  روش انتقال:

). مھمترین عامل برای معرفی استرپتوکوک آگاالکتیه به مزارع پروش 6عفونت اولیه در انسان از راه مادر به کودک منتقل می شود (
در آب زنده می ماند و برای سایر   ین مزارع پرورشی است. باکتری معموال در مدفوع ماھی دفع می شودماھی حرکت ماھی آلوده ب

افراد عفونی می باشد و استفاده از ماھی مرده برای غذای سایر حویانات و رفتارھای ھمنوع خواری مسئول طغیان استرپتوکوکوز 
این است انتقال افقی عامل بیماری زا متداولترین مکانیسم انتشار  در سفره ماھی ھای پرورشی در کره بوده است. اعتقاد بر

). 8باکتری است. شواھدی وجود دارد که استرپتوکوک بین حیوانات پرورشی و وحشی در محیط آبی یکسان منتقل می شود (
. مطالعات سروتایپینگ استرپتوکوک آگاالکتیه ھمراه بوده است  Ib و Ia مصرف ماھی با افزایش خطر کلنی زایی سروتیپ ھای

مولکولی نشان داد که بیماری تھاجمی در انسان و ماھی ممکن است توسط یک سویه مشابه استرپتوکوک آگاالکتیه ایجاد شود 
)6.(  

  نشانه ھای بالینی در انسان:

یا دست کم  6تا  1استرپتوکوک آگاالکتیه عامل اصلی عفونت ھای تھاجمی از جمله سپتی سمی و پنومومنی و مننژیت در نوزدان 
). ھمچنین تھدیدی برای زنان باردار، سالمندان و افراد مبتال به بیماری 1،3است(  روز به صورت حمله اولیه و بعدی بیماری به ترتیب 7

) در زنان به فراوانی در مجرای رکتوواژینال حضور دارد و عامل اصلی بیماری ھای عفونی 3،6ی می باشد (ھای تضعیف کننده ایمن
). استرپتوکوک آگاالکتیه ھمچنین موجب بار بیماری قابل 6نوزادی است و یک عامل نوپدید بیماری در زنان بالغ غیر باردار است (

درصد در کشورھای امریکای شمالی ، آسیا و اروپا می شود. میزان بیماری  15توجھی در افراد بالغ با میزان کشندگی تقریبا 
در بالغین ناباردار در سال ھای اخیر افزایش یافته است. در افراد بالغ ، استرپتو آگاالکتیه ممکن است موجب  B  استرپتوکوک گروه

  ).6ری ادراری و یا آرتریت شود (مننژیت و سپتی سمی و عفونت موضعی از جمله آبسه ھای زیر جلدی ، عفونت مجا

  نشانه ھای بالینی در حیوانات:

بیماری تھاجمی ناشی از استرپتوکوک آگاالکتیه به انسان محدود نمی شود. سایر گونه ھای از جمله پستانداران خشکی زی مانند 
) نیز بیمار می شوند bullfrogs، گاو غوک(و گربه و گونه ھای دریایی و نیمه دریایی مانند پستانداران دریایی ، کرکودیل    گاو، سگ

). عامل بیماری زای مھمی برای حیوانات است که غدد پستان انواع مختلف نشخوارکنندگان را آلوده می نماید و به فراوانی با 6(
) نشانه ھای 1،3(بیماری ھای ورم پستان گاو و مننژیت در ماھی از جمله تیالپیا، ماھی سیم و سایر ماھیان پرورشی ارتباط دارد 

بالینی اصلی و مشخص عفونت استرپتوکوک آگاالکتیه در ماھی شامل شنای نامنظم، کاھش اشتھا، بی حالی، بیرون زدگی چشم 
ھمراه با خون ریزی داخل چشمی، کدورت قرنیه و آسیت و اتساع محوطه شکمی با ابتال و مرگ و میر باال به ویژه در ماھیان پرورشی 

) mulletطغیان بیماری استرپتوکوکوز ناشی از استرپتوکوک آگاالکتیه در ماھیان وحشی مانند شاه ماھی (  ).1(گزارش شده است 
). مرگ و میر ماھی گروپر در کوینزلند 6در خلیج کویت و در گروپرھای بزرگ و سایر ماھیان وحشی استرالیا شرح داده شده است (

). 3در سایر نواحی استرالیا گزارش شده است ( 2012مورد از آن زمان تا سال  90و بیش از  2008استرالیا اولین بار در سال 
  ).6) است (tilapiaاسترپتوکوک آگاالکتیه ھمچنین یک عامل بیماری زای اصلی در ماھیان پرورشی به ویژه تیالپیا (

  



  تشخیص:

یک آزمون مھم است. این باکتری به وسیله وجود آنتی ژن  CAMP ، آزمونB برای غربالگری و شناسایی گونه ھای استرپتوکوک
و توانایی ھیدرولیز ھیپورات سدیم مشخص می شود. ھمچنین این باکتری به صفرا حساس است و در حضور آن  B  النسفید گروه

  ).36لیز می شود. کپسول پلی ساکاریدی آنتی فاگوسیتی استرپتوکوک آگاالکتیه عامل حدت زی اصلی آن می باشد (

  

  درمان:

ن و اوکسی تتراسیکلین ، پنی سیلین و یا ترکیبی از آمپی سیلین و یک آمینوگلیکوزاید و استرپتوکاالکتیه حساس به آموکسیسلی
ھمچنین حساس به ونکومایسین، سیپروفلوکساسین، کلیاندامایسین، اریترومایسین، کوترموکسازول و سفتریاکسون می 

  ).20،34باشد(

   

  گونه ھای آئروموناس

  عامل بیماری:

)، بخش بزرگی از فلور میکروبی ارگانیسم ھای آب شیرین را تشکیل می دھد که در دامنه ای Aeromonasگونه ھای آیروموناس(
). باکتری میله ای، گرم منفی، بی ھوازی اختیاری و اکسیداز مثبت می باشد که در ھمه 11وسیعی از دمای آب حفظ می شوند (

)، A.caviae) و سایر گونه ھای آن شامل آ. کویه (A.hydrophilaیال(). آ. ھیدوف2،10،25جای محیط ھای آبی و خشکی وجود دارند (
) و ھمراه با 21،25می باشند (  ) عامل انتقال بیماری از ماھیان زینتی به انسانA. schubertii) و آ. شوبرتی (A. sobriaآ. سوبریا (

  ).10ماھیان استخوانی و سخت پوستان شناخته شده اند (

). این باکتری در سراسر جھان در ماھیان آب شیرین، دریاچه ھا و برکه ھا مناطق 27شده آ. ھیدورفیال است (متداول ترین گونه جدا 
). بیشتر موجب آلودگی غذا، 5،22،28) و بخشی از فلور طبیعی روده ماھی سالم می باشد (17،18،22گرمسیری یافت می شود (

) Pet fishراوانی موجب بیماری در ماھیان پرورشی و زینتی یا خانگی () و به ف21طعمه و ماھیان زینتی و گرمسیری می شوند (
) و بسیاری از گونه ھای ماھیان bass)، گونه ھای متعدد ماھی راه راه (cattfish) و آبزیان زینتی از جمله گربه ماھی (4می شوند (

     ).5،21،22گرمسیری را مبتال می نماید (

)، یکی دیگر از اعضای مھم این گروه است و مسئول خسارات اقتصادی زیادی در A.salmonicidaآئروموناس سالمونیسیدا (
) شناخته شده است. سویه غیر معمولی آ. furunculosisپرورشی است که معموال به نام کورک زدگی ( جمعیتماھی سالمون

در کپور شود. با این حال، ھیچ  ماتیتاریترودر  سالمونیسیدا ھمچنین می تواند موجب بیماری زخم ماھی قرمز در ماھی قرمز و
  ).11آ. سالمونیسیدا علی رغم شیوع و شدت بیماری در میان آزاد ماھیان و کپورماھیان وجود ندارد ( گزارشی از عفونت انسان با

  ھمه گیری شناسی:

ت زخمی و آسیب دیده و آئروموناس شایع تر گونه باکتری آب شیرین است. تماس با آنھا ممکن است منجر به عفونت موضعی پوس
بلع آنھا می تواند منجر به گاستروانتریت ھمراه با استفراغ و اسھال شود. عفونت شدیدتر و به طور بالقوه بیماری تھدید کننده حیات 

  ).18،28،به شکل سپتی سمی ممکن است در افراد با ایمنی سرکوب شده اتفاق افتد (

) را به Aeromonas veroniiسازی و ویژگی آئروموناس ھیدروفیال و آئروموناس ورونی(، جدا1996سلطانی و ابراھیم زاده، در سال 
، رخداد عفونت 2014عنوان عامل مرگ و میر کپور علفخوار در استان گیالن و تھران گزارش کردند. نکویی فرد و ھمکاران در سال 

ز برای اولین بار در ھجدمین کنگره دامپزشکی ایران ،گزارش را نی )Carassius auratusدر ماھی قرمز( )A.sobriaآئروموناس سوبریا (



) در سه مرکز اصلی فروش ماھی زینتی در تبریز goldfishکردند. این مطالعه به منظور تعیین علت مرگ دسته جمعی ماھی قرمز(
انجام شد. آئروموناس سوبریا از کبد، آبشش ھا، کلیه و خون بیست ماھی که نشانه ھای پتشی در باله ھا و کبد، پرخونی روده 

درصد)، کلیه  89درصد)، آبشش ھا ( 81ھا و سپتی سمی داشتند، جدا شد. بروز عفونت در اندام ھای مورد مطالعه از جمله کبد (
درصد از ماھی نشان داده  85درصد) بود. بررسی باکتریولوژیک عفونت بسیار شدید به آئروموناس در حدود  5/90درصد) و خون ( 83(

درصد آنھا گردید.  100ارزیابی بیماری زایی باکتری جدا شده آنھا را به ماھی قرمز سالم تلقیح شد که موجب مرگ و میر   شد. برای
آئروموناس سوبریا به عنوان عامل مرگ و میر دسته جمعی ماھیان زینتی می باشد. این باکتری  عه اولین گزارش جداسازیاین مطال

  ).13عامل بیماری قابل انتقال بین ماھی و انسان است و سالمت جامعه را می تواند تھدید نماید (

  روش انتقال:

تماس با باکتری در آب، تماس زخم ھای باز بدن با آب آلوده و یا گازگرفتن یا  از طریق دست زدن به ماھی،  روش اولیه انتقال عفونت
خراشیدگی با مخاط و بافت ماھی آلوده اتفاق می افتد. وجود بریدگی ھا و خراشیدگی ھا برروی دست تماس مستقیم با ماھی و 

  ).5،11،21کردن روش بالقوه عفونت ھستند ( زخم ھای سوراخ کننده ناشی از ماھی توسط باله ھای تیز یا تیغ ماھی ھنگام پاک

  نشانه ھای بالینی در انسان:

)، 11،26در افراد سالم عفونت آئروموناسی ممکن است انواع نشانه ھای بالینی را نشان دھد، اما دو سندروم شایع تر ھستند(
). و دیگری ، عفونت 5،11،22،29سھال شود(یکی در اثر بلع باکتری ممکن است باعث گاستروآنتریت حاد با نشانه ھای استفراغ و ا

) شایع ترین نشانه عفونت آئروموناسی در 11،14و تورم زخم ھای باز التھاب موضعی و واکنش ھای بافتی شدید ایجاد می نماید(
ه عفونت ). باز ھم، این عفونت در افراد مبتال به نقص ایمنی می تواند ب11،21انسان تورم موضعی در محل ورود باکتری است (

  ).11،21،29عمومی و باکتریمی و اغلب به یک عفونت تھدید کننده حیات فرد تبدیل شود (

  

  نشانه ھای بالینی در ماھی:

)، Motile Aeromonas Septicemiaبه عنوان سپتی سمی آئروموناس متحرک(   این باکتری می تواند باعث بیماری در ماھی شود که
) Red-Sore Disease)، یا بیماری زخم قرمز (Ulcer Disease)، بیماری زخمی(Hemorrhagic Septicemiaسپتی سیمی ھموراژیک(

). این نامگذاری ھا با ضایعاتی که باکتری یا سم آن در اندام ھای مختلف ماھی ایجاد می نماید، ارتباط دارد 5،22شناخته شده اند(
مرگ   در ماھی آلوده مختلف است دامنه ای از). نشانه ھای بالینی عفونت آئروموناسی در ماھی بندرت اختصاصی است، 15(

ناگھانی در ماھی سالم تا بی اشتھایی، بی حالی،شنای غیر طبیعی، رنگ پریدگی آبشش ھا، ضایعات زخمی پوست با حاشیه 
ر باد روشن با قرمز، التھاب نواحی آلوده برروی پوست، ضایعات اطراف پایه باله ھا و مقعد، بلند شدن فلس ھا، اتساع شکم(ظاھ

). بسته به شدن عفونت 22،26،28) و باکتریمی و یا سپتی سمی و مرگ ایجاد نماید (11،21،22،25کرده) و بیرون زدگی چشم (
). عفونت ھای آئروموناسی در ماھی اغلب ثانویه 11کم خونی، بزرگ شدن کبد، و آسیت ممکن است در ماھی آلوده توسعه یابد (

ه ھنگام دست زدن و گرفتن نادرست ماھی، تراکم باالی جمعیت، انتقال در شرایط بد، کیفیت است که در اثر استرس ھا از جمل
شرایط محیطی ضعیف شامل دمای زیر حد مطلوب و کاھش اکسیژن محلول، افزایش دی اکسید کربن، افزایش سطح   پائین آب و

  ).11،21،22آمونیوم و نیترات، آلودگی انگلی و اختالالت تغذیه ای ایجاد می شود (

  درمان:

). در ماھی، 32) موثر می باشد. اما به پنسیلین مقاوم ھستند (4تریمتوپریم( -در انسان ، درمان آنتی بیوتیکی با سولفامتوکسازول
 50روز) و سولفونامید( 10کیلوگرم غذا در روز برای  50گرم در  75/3تا  5/2درمان محدود به دو آنتی بیوتیک شامل اکسی تتراسیکلین (



روز) می شود. البته کارایی و موفقیت روش غوطه ورسازی بحث برانگیز است، زیرا  5میلی گرم برای ھر کیلوگرم غذا در روز برای 
فیلتراسیون اکواریوم باعث مصرف دوز ناکافی، مصرف بیش از حد، مقاومت دارویی و شالته شدن با کلسیم آب ھای سخت به ویژه 

  ).22با ترامایسین می باشد (

   

  ).Vibrio Sppگونه ھای ویبریو (

  عامل بیماری:

 .V). ویبریو ولنیفیکوس(11گونه ھای ویبریو، باکتری ھای گرم منفی، میله ای و بی ھوازی اختیاری خانواده ویبریوناسه ھستند (
vulnificus)و. پاراھمولیتیکوس ،(V. parahaemolyticus) و و. کلرا ،(V. choleraدر محیط آبی درگیر با    ) متداولترین گونه ھای ویبریو

گونه مختلف شرح داده شده که بطور بالقوه قابل انتقال بین ماھی و انسان ھستند  12اما دست کم   ھستند.  عفونت ھای انسانی
ناشی از عفونت ھای زخم ناشی ). سویه ھای غیر بیماری زا این گونه ،ھمچنین وجود دارند. بیشتر موارد گزارش شده در اروپا 7،11(

از مواجھه با آب دریا یا غذاھای دریایی ھستند که می توانند عفونت عمومی و حتی کشنده در افراد حساس مبتال به تضعیف کننده 
  ).7ایمنی ایجاد نمایند (

ط آبی را بیشتر ترجیح می دھد ویبریو متداول ترین گونه ھای باکتری محیط ھای دریایی و آب شور می باشد، زیرا نمک باال در محی
). علی رغم این ویژگی، تعدادی از گونه ھای ویبریو می توانند ھمچنین بطور انفرادی از ماھی آب شیرین کشت داده 11،16،21،25(

مولیتکوس، )، عفونت زخم؛ و. پاراھV.alginolyticus). چند گونه از ویبریوھای محیط ھای دریایی از جمله و. آلژینولیتیکوس (15شوند (
گاستروآنتریت یا عفونت زخم؛ و. ولنیفیکوس، زخم، گاستروآنتریت و عفونت ھای عمومی؛ و. کلرا، گاستروآنتریت و عفونت ھای 

  ).9،18عمومی می تواند انسان ھا را آلوده نماید (

یوتیپ با سرووارھای مختلف ). این باکتری گرم منفی دارای سه ب21و. ولنیفیکوس بیشتر از عفونت ھای انسانی جدا شده اند (
آن یک  2آن از سخت پوستان و انسان جدا شده و عامل بیماری زای فرصت طلب برای انسان است ، بیوتیپ  1است که بیوتیپ 

عامل بیماری زای اجباری برای مار ماھی است اما ھمچنین به عنوان یک عامل بیماری زای فرصت طلب برای انسان گزارش شده 
به  2توسعه یافته بیوتیپ    PCR ). با استفاده از7،14آن از تیالپیا جدا شده است ( 3ه وسیله آب انتقال یابد، و بیوتیپ که می تواند ب

یک سرووار بیمار زا است برای مثال یکی از سویه  2) ساب تایپینگ شدند. بیوتیپ E سویه ھای بالقوه قابل انتقال به انسان (سرووار
  ).7ت بیماری زای ماھی را آلوده می نماید و موجب ویبریوز می شود (ھای و. ولنیفیکوس با ظرفی

  ھمه گیری شناسی:

گونه ھای ویبریو گاھی اوقات می توان در محیط ھای آب شیرین جدا کرد علی رغم اینکه بیشتر در محیط ھای آب شور وجود دارند. 
). و. 11در مدت ماه ھای گرم فراوانتر یافت می شوند (باکتری ھای این گونه بطور مشخص در آب گرم تکثیر می یابند و اغلب 

ولنیفیکوس به فراوانی در آب ھای گرم ساحلی حضور دارد. شیوع ویبریو ھای بیماری زا در آب ھا بستگی به عوامل محیطی از جمله 
ھمچنین اروپا گزارش شده ،اما  دمای آب، میزان نمک و شوری آب و غلظت فیتوپالنگتون ھا دارد. حضور گونه ھای ویبریو در امریکا و

ویبریو ولنیفیکوس است، به ھر  1است. بیشتر موارد انسانی ناشی از بیوتیپ   سطح آن بطور کلی پائین ، به جزء در دو کفه ای ھا
 ، ھمچنین موجب بیماری انسانی با برخی موارد شدید فاسیت نکروزان و سپتی سمی در بیماران 2، بیوتیپ  1993حال، از سال 

جدید ترین نوع باکتری است که موجب عفونت زخم پس از پاک کردن و فیله کردن ماھی تیالپیا در سرزمین ھای  3می شود. بیوتیپ 
از نمونه ھای آب و پالنکتون ھای عمق یک متری در خلیج فارس (بوشھر)   سویه) 12جداسازی این باکتری(  ).7اشغالی شده است (

) گزارش شده است. بنابر این پزشکان باید این باکتری را نه تنھا در لیست تشخیص 1991ھمکاران(برای نخستین بار توسط وحدت و 
افتراقی عفونت ھای مرتبط با موجودات و محیط دریایی قراردھند بلکه به عنوان یک مسئوله مھم در منطقه خلیج فارس باید قلمداد 

  ).49شود (

  روش انتقال:

). تماس با آنھا ممکن است منجر به التھاب موضعی، عفونت 13س با باکتری در آب انتقال می یابد (بیشتر موارد عفونت به وسیله تما
). به طور 9،26،28زخم و واکنش پوستی شدید شود و بلع آنھا می تواند منجر به گاستروانتریت ھمراه با استفراغ و اسھال شود (

سمی ممکن است در افراد مبتال به بیماری کبدی مزمن و یا در بیماران  بالقوه عفونت و بیماری شدید و تھدید کننده حیات و سپتی
). عفونت با و. آلگینولیتیکوس حتی می تواند پس از مواجھه خفیف و کوتاه با آب دریا اتفاق افتد. 14،28با نقص ایمنی اتفاق افتد (

شد. و. ولنیفیکوس می تواند از طریق زخم پس از فاصله بین مواجھه با آب دریا و شروع عفونت بالینی می تواند طوالنی مدت با
جدا  Garra rufa، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو کلرا از ماھی2012). در سال 14آسیب شاه تیغ و باله سخت سفره ماھی نفوذ نماید (

  ).7شد که به عنوان ماھی تیمار پا برای انسان استفاده می شود (



  

  نشانه ھای بالینی در انسان:

آلودگی با و. آلگینولیتیکوس می تواند باعث عفونت زخم؛ و. دامسال، زخم و عفونت ھای عمومی؛ و. پاراھمولیتکوس، گاستروانتریت 
نین، و. آلگینولیتیکوس به عنوان عامل ). ھمچ9یا عفونت زخم؛ و. ولنیفیکوس، زخم، گاستروآنتریت و عفونت ھای عمومی شود (

  ).14التھاب گوش میانی در یک کودک پس از دست زدن به لوله ھای برابر سازی فشار شرح داده شد (

در انسان عفونت و. ولنیفیکوس متداولترین عفونت ویبریو با منشاء ماھی است که روش اصلی مواجھه از طریق زخم ھای نافذ و یا 
و. ولنیفیکوس یک عامل بیماری زای تھاجمی قابل انتقال بین ماھی و انسان است. در تعداد کمی از موارد، این  ).10بلع می باشد (

باکتری باعث عفونت ھای زخم اولیه ھنگام تماس یک آسیب پوستی با آب دریا ، ماھی یا صدف آلوده می شود که ممکن است به 
). عفونت ھای عمومی با و. 7،11تی سپتی سمی گسترده و مرگ منجر شود (فاسیت نکروزان، ادم و تورم در محل زخم نافذ و ح

). سپتی سمی اولیه یا بیماری معدی روده ای 5ولنیفیکوس می تواند به سرعت منجر به مرگ، و یا منجر به قطع عضو اندام شود (
فتد. در افراد حساس سپتی سمی با در انسان ممکن است پس از بلع غذاھای دریایی خام به ویژه صدف و ماھی آلوده اتفاق ا

). عفونت ھای عمومی از طریق زخم ھای باز نیز ممکن است وارد بدن شوند 4،14درصد ھمراه است ( 60تا  50مرگ و میر بیش از 
اسھال،  ساعت است. نشانه ھای آن شامل تب باال، لرز، تھوع، استفراغ، 28 روز و بطور متوسط 5تا  1). دوره کمون و. ولنیفیکوس 7(

درد شکم، کاھش فشار خون ، تشنج، ضایعات پوستی تاول زا پر از مایع، تورم و خونریزی زیرپوستی(پورپورا) و غیره می شود 
افراد مبتال به نقص ایمنی ناشی از بیماری کبد بیشتر در معرض خطر ھستند. میزان مرگ و میر پس از عفونت زخم ممکن   ).9،14(

ساعت تظاھر  48درصد اساسا در مدت  55س از سپتی سمی ، میزان مرگ و میز ممکن است به بیش از درصد برسد. پ 25است به 
  ).7اولیه نشانه ھای بالینی برسد (

از   باعث   و. ولنیفیکوس (خوردن صدف خام، و غیره) و سایر گونه ھای ویبریو می تواند عفونت ھای دستگاه گوارش از طریق بلع
د، و در صورت ورود باکتری به خون می تواند به عفونت ھای عمومی منجر شود. و. ولنیفیکوس می دست دادن سریع آب بدن شو

). 8تواند به سرعت تکثیر یابد و عروق خونی و اندام ھای انتھایی را مسدود نماید و گاھی اوقات منجر به قطع عضو یا مرگ شود (
ی ایجاد شده توسط و. ولنیفیکوس پس از مواجھه با آب تانک حاوی ماھی یک مورد فاسیت نکروزان زانو در محل قطع عضو اندام تحتان

نیز گزارش شده است. عفونت ھای زخم با و. ولنیفیکوس پس از آسیب پوستی در محیط دریایی یا مواجھه زخم ھای موجود با آب 
اھیگیران پس از یک خراشیدگی عمقی یا ھیپودرماتیت نکروزان ناشی از این باکتری در م-دریا ممکن است اتفاق افتد. دو مورد درم

  ).14نافذ با استخوان ماھی گزارش شده است (



  

  نشانه بالینی در ماھی:

توان ھمچنین از پوست و مجاری معدی روده ای ماھی به ظاھر سالم کشت داد. به ھر حال، این باکتری در  گونه ھای ویبریو می
ماھی در شرایط استرس می تواند با نشانه ھای بالینی غیر اختصاصی موجب بیماری شود. نشانه ھای بالینی عفونت ماھی با 

موال شامل زخم پوستی، بی اشتھایی، بی حالی، نواحی ملتھب گونه ھای ویبریو شبیه به عفونت سایر باکتری ھا است و مع
برروی پوست، بیرون زدگی چشم و قرمزی اطراف مقعد و پایه باله ھا و در نھایت در صورت سپتی سمی مرگ می شود 

در آبزی پروری و در طبیعت، ویبریو ولنیفینکوس عامل بیماری شناخته شده و یک عامل بیماری زای شدید برای   ).11،21،25(
مارماھی ژاپنی و اروپایی است. مار ماھی ھای آلوده خونریزی گسترده و نکروز شدید نشان می دھند. نشانه ھای بالینی شامل 

مورد  23، تا کنون از 1991، آبشش ھا، قلب، کبد و طحال می شود. از سال خونریزی برروی سطح بدن، و در مجاری معدی روده ای
  ).7مارماھی پرورشی با زخم عمیق و مرگ و میر در ھلند جدا شده است (

  درمان:

نسل سوم سفالسپورین  آنتی بیوتیک ھای موثر تتراسایکلین، درمان آنتی بیوتیکی برای درمان ویبریو ولنیفیکوس ضروری است.
) ، از رده کارباپنم و غیره می باشد .در مورد imipenemایمیپنم( د سفتازیدین)، آمپی سیلین، پنی سیلین، جنتامایسین،ھا(مانن

  ).7،25عفونت زخم برداشت بافت ھای آسیب دیده و مھاجم و نکروتیک ضروری است (

   

  )Photobacterium damselaeفوتوباکتریوم دامسال (

 Ph. damselaeف. دامسال زیرگونه دامسال (  فوتوباکتریوم دامسال ، باکتری میله ای شکل گرم منفی است که دو زیر گونه دارد؛ یکی
ssp. damsela) که در گذشته ویبریو دامسال (Vibrio damsela) نامیده شده و دیگری ف. دامسال زیرگونه پیسیسیدا (Ph. damselae 
ssp. piscicidaگذشته پاستورال پیسیسیدا ( ) که درPasteurella piscicida) این باکتری ھا در آب ھای 3،14،20،35) نامیده شده.(

) ، ماھی پورگی sea bass) ، باس دریایی (Yellowtailمعتدل یافت می شوند و بیشتر از گونه ھای ماھی دم زرد ( -دریایی گرم و گرم
)sea bream) باس راه راه ، (striped bass( ) و ماھی سرخوsnappers) 3) جدا شده است.(  

). 3،19درجه سانتی گراد رشد می نماید ( 37ف. دامسال زیرگونه دامسال باکتری دریایی نمک دوست ، متحرک است که در دمای 
دوست این باکتری باعث بیماری ھای عفونی و کشنده در دامنه وسیعی از حیوانات دریایی و انسان می شود. یک باکتری نمک 

) damselfishبه عنوان عامل مسبب زخم ھای پوستی در دختر ماھی ( 1981ھمراه با محیط ھای دریایی است که اولین بار در سال 
، یک ماھی استخوانی و رنگین آب ھای حاره ای جدا شده است. عامل بیماری زای اولیه ایجاد زخم ھا و سپتی سیمی ھموراژیک 

این باکتری عامل بیماری   ).19نند کوسه ھا، دلفین ھا و میگو ھا و ماھیان وحشی و پرورشی است (در انواع گونه ھای دریایی ما



). این باکتری از ماھیان وحشی و 3زای فرصت طلب برای آبزیان است که با سایر عوامل از جمله اختالالت تغذیه ای ھمراه است. (
  ده است.پرورشی سواحل ژاپن، تایوان و مدیترانه و امریکا جدا ش

از نظر پزشکی اھمیت دارد ، زیرا این عامل بیماری زا می تواند عفونت ھای کشنده در انسان ایجاد نماید. در انسان  عالوه بر این،
باعث زخم و عفونت ھای عمومی شده است. بیشتر موارد گزارش شده در انسان منشاء زخم ھای آسیب دیده در مدت دست زدن 

و بلع فراورده ھای خام دریایی داشته است. در برخی موارد انسانی باعث می شود به ماھی، مواجھه با آب دریا و حیوانات دریایی 
که عفونت به شکل التھاب نکروزان بسیار شدید بافت پیوندی و سپتی سیمی ھموراژیک پیشرفت نماید که پس از یک دوره تھاجمی 

  ).3،14،19منجر به مرگ فرد می شود (

) با bluefishساله پس از آسیب بریدگی با چاقو در حین فیله کردن ماھی آب فام ( 70رد عفونت خونی ناشی از این باکتری در یک م
). ھاندن بورن و ھمکاران درسال 14گزارش شده است ( 1993) در سال Pomatomus saltatrixنام علمی پوماتوموس سالتاتریکس (

نفر از آنھا درمان  3سال گزارش کردند که تنھا  76تا  38دان مورد انسانی ناشی از ف. دامسال زیرگونه دامسال در مر 11، تعداد 2013
شدند و مابقی در اثر عوارض بیماری از جمله ایست قلبی، شوک سپتی سمی، نارسایی ھای حاد کلیوی به ویژه پس از جراحی 

نفر) فوت کردند.  2بیماری قلبی( نفر)، 2نفر)، مصرف الکل و بیماری کبدی( 3و به واسطه ابتال به بیماری ھای زمینه ای مانند دیابت(
در این موارد باکتری از طریق زخم ھای نافذ در انگشتان دست و پا ھنگام دست زدن به ماھی و ورود باله یا تیغ ماھی و یا قالب 
ماھی در بدن، بریدگی ھا(با چاقو) و خراشیدگی ھای دست ھنگام پاک کردن ماھی و خوردن مار ماھی خام منتقل شده است 

  )5).(جدول 3(

  

   

  ) مروری بر موارد انسانی در دسترس عفونت ھای زخم ناشی از ف. دامسال زیرگونه دامسال5جدول(

Patient  Age Type of injury, other conditions Clinical course Outcome 

Male 58 
No obvious injury reported, swollen 
hand after fishing, and diabetes 

mellitus 

Postsurgical complications, cardiac 
arrest Fatal 

Male 76 Minor puncture at thumb 
Wound, progressing to necrotizing 
fasciitis (NF), intravascular 

coagulation, septic shock 
Fatal 

Male 69 
Partially healed laceration (finger) and 
fishhook injury (finger) 2 weeks prior 

to onset 
NF, multiple organ failure Fatal 



Male 43 
Laceration by stingray when stepping 

off a boat Fever, erythema, followed by NF 
Cured (deep 

surgical 
debridement) 

Male 64 
Injury from fish hook, atherosclerotic 
heart disease, and ventricular 

arrhythmias 

Erythema and profound edema, 
postsurgical complications, acute 

renal failure 
Fatal 

Male 63 
No injury recorded, consumption of 
raw eel, diabetes mellitus, alcoholic, 

liver disease 

Swelling and erythema on arm and 
hand, NF, intravascular hemolysis, 

septic shock 
Fatal 

Male 70 

Knife cut after handling bluefish, 
previously healthy, mitral valve 
replacement and coronary artery 

bypass 

Wound infection, fever and swelling 
of the hand, sepsis Fatal 

Male 62 
Puncture wound at thenar following 

rabbitfish fin injury 

Swollen forearm with dusky 
discoloration, progressing into NF, 

renal failure, septic shock 
Fatal 

Male 38 Fish fin puncture erythema and edema, severe pain 
Cured by 

amputation 

Male 61 Minor injury while cleaning catfish, 
alcoholic, and diabetes mellitus 

NF, intravasal coagulation, renal 
failure, cardiac arrest 

Fatal 

Male 64 
Laceration injury in marine 

environment Wound infection with local necrosis Cured 

  

درجه  30ف. دامسال زیرگونه پیسیسیدا نیز یک باکتری نمک دوست، داخل سلولی اختیاری و غیر متحرک است که در دمای زیر 
باعث بیماری پاستورال در ماھی می شود. این باکتری برای اولین   رشد نمی نماید. این باکتری تنھا برای آبزیان بیماری زا است و

) و Morone americanus) با نام علمی مورون آمریکانوس (white perchبیعی ماھی پرچ سفید (بار در مرگ و میر جمعیت ھای ط
در خلیج چساپیک ، امریکا جدا شده  1963) درسال M. saxatilis) با نام علمی مورون ساکساتیلیس(striped bassباس راه راه (

د می شود و در ماھیان بزرگتر ضایعات گرانولوماوز ایجاد می ). این باکتری در ماھیان کوچک باعث بیماری بسیار حا3،19،35است(
  ). این باکتری از ماھیان وحشی و پرورشی از سواحل امریکا، ژاپن، تایوان و مدیترانه جدا شده است.3نماید (

  

  گونه ھای ادواردزیال

  عامل بیماری:



) تنھا عوامل بیماری زای اولیه مھم برای ماھی Edwardsiella tarda) و ادواردزیال تاردا(Edwardsiella ictaluriادواردزیال ایکتالوری (
). ادواردزیال تاردا عضو 11غذاھای دریایی تجاری می شوند ( –عمده ای در صنعت پرورش ماھی است، و ھر دو موجب خسارات 

گرم منفی میله ای مستقیم، متحرک و کوچک و دارای تاژک است. در   خانواده انتروباکتریاسه است که باکتری بی ھوازی اختیاری،
  کلی و کوتاه و دارای تاژک است.حالی که ادواردزیال ایکتالوری باکتری گرم منفی میله ای چند ش

). ادواردزیال تاردا، بیماری که به طور معمول به عنوان 7ادواردزیال تاردا به طور انفرادی در حیوانات آبزی پروری و انسان اتفاق می افتد (
)  emphysematous putrefactive disease of catfish)، بیماری گندیدگی آمفیزماتوز گربه ماھی (fish gangreneقانقاریای ماھی (

). ادواردزیال 5،8و به شکل سپتی سمی ، یک بیماری عمومی شناخته شده است(   )red disease of eelsیا بیماری قرمز مار ماھی (
  ).11ایکتالوری ، عامل بیماری سپتی سمی روده ای گربه ماھی می باشد(

  روش انتقال:

انتقال بالقوه عفونت به انسان از طریق زخم ھای نافذ و سوراخ کننده ایجاد شده در مدت دست زدن یا معاینه ماھی اتفاق می افتد 
  ).11و سپس به وسیله آلودگی زخم ھای بریدگی و خراشیدگی موجود تداوم می یابد (

  بیماری در انسان:

). ادواردزیال تاردا موجب گاستروانتریت و ھمچنین 11در انسان ایجاد می نماید ( ادواردزیال ایکتالوری عفونت بالقوه موضعی و عمومی
موجب عفونت ھای موضعی عمومی در انسان یا در اثر تماس با یا بلع ماھی آلوده به باکتری می شود. عفونت ھای خارج روده ای 

  ).7به وسیله زخم ھای نافذ نیز گزارش شده است (

  بیماری در ماھی:

ادواردزیال ایکتالوری عامل مسبب سپتی سمی روده ای گربه ماھی است، نشانه ھای بالینی ھمراه با این عفونت شامل مناطق 
مدور پوست بسیار پرخون، خونریزی در پایه باله ھا، ضایعات قرمز برجسته و زخمی برروی باالی سر ، بیرون زدگی چشم، اتساع 

  ).11ور خود دارند (شکم، بی اشتھایی و رفتار چرخش به د

عفونت ادواردزیال تاردا، در ماھی نشانه ھای بالینی غیر اختصاصی ایجاد می نماید که ممکن است شامل پتشی و زخم ھای 
پوستی و افزایش تولید مایع مخاطی شود. این بیماری می تواند در ماھی به آبسه ھای پر از گاز و تظاھر به شکل نواحی برجسته 

بد. در نتیجه این ضایعات بافت عضالتی تخریب شده و گربه ماھی در مراحل پیشرفته بیماری اغلب قادر به شنا پوستی توسعه یا
). برای کسب اطالعات بیشتر درباره ھمه جنبه ھای عفونت ادوارزیال تاردا، به ویژه اھمیت اقتصادی ، محیطی و 4کردن نیست (

پتی سمی ادواردزیال، در کتاب بیماری ھا و اختالالت ماھی (جلد سوم) مراجعه بخش س  اجتماعی این بیماری در ماھی و انسان به
  ).7نمایید (



  

  درمان:

ن ھا سولفامتوکسازول، سفالوسپورین ھا و اکسی کوینولو -گونه ھای ادواردزیال به جنتامیسین، آموکسی سیلین، تریمتوپریم
  ).7حساس ھستند (

  تشخیص:

این باکتری ھمانند سایر باکتری ھای قابل انتقال به انسان با منشاء ماھی، این باکتری برای کشت به دماھای پائین تری نیاز دارد 
)7.(  

   

  سایر عوامل بیماری زای باکتریایی

ینه و مراقبت مواجھه پیدا نمایید، چندین گونه وجود از دیگر باکتری ھای که افراد ممکن است ھنگام دست زدن به ماھی در طول معا
دارند اما به طور کلی قابل انتقال از طریق تماس در نظر گرفته نشده اند بلکه بیشتر از راه خوراکی یا بلع مورد بررسی قرار گرفته 

شوند. آنھا تقریبا در ھم جا و در محیط  اند. این باکتری ھا کمتر احتمال دارد موجب انتقال عفونت از طریق دھانی در یک محیط بالینی
  ).11ھای آبی وجود دارند، می توان آنھا را از منابع متعددی جدا کرد، و در محیط ھای آبی یا ماھی خاص در نظر گرفته نمی شوند (

ی شده اند شامل این ارگانیسم ھا که قابل انتقال بین ماھی و انسان از طریق تماس با ماھی و یا آب آکواریوم آن نیز شناسای
 Pseudomonas)، سودوموناس فلورسنس(Plesiomonas shigelloidesباکتری ھای گرم منفی[پلزیوموناس شیگلوئیدس(

fluorescensتاردا  )، اشریشیا کلی،گونه ھای کمپیلوباکتر به ویژه ک. ژژونی،گونه ھای سالمونال ، گونه ھای کلبسیال، ادوادزیال
)Edwardsiella tarda) 15،18،21،29)] و باکتری ھای گرم مثبت (استافیلوکوک، کلستریدیوم، نوکاردیا) می شود.(  

عفونت ھای انسانی آنھا به طور معمول از طریق مصرف آب آلوده منجر به گاستروانتریت با عالئم اسھال و استفراغ و یا از آلودگی از 
یا عفونت عمومی و بیماری شدید می شوند. این عوامل بیماری زای طریق تماس منجر به التھاب موضعی در محل ورود باکتری و 



ممکن است از طریق تماس با پوست بریده، خراشیده و ساییده و یا زخم ھای نافذ یا سوراخ کننده ناشی از تیغ ماھی یا غیره یا 
  ).21،26،29مصرف اتفاقی آب آلوده و یا سایر مواد منتقل شوند (

)، یک باکتری گرم منفی است که خاص گونه ھای آبی نیست. اما به طور Plesiomonas shigelloidesپلیزیوموناس شیگلوئیدس(
به طور کلی از طریق بلع غذاھای دریایی به طور نادرست  گسترده در آب و خاک مناطق گرمسیری و معتدل انتشار دارد. این ارگانیسم

اشی از پلیزیوموناس شیگلوئیدس به سه شکل گاستروآنتریت، پخته شده موجب بیماری در انسان می شود. بیماری انسان ن
  ).11ترشحی، تھاجمی، و شبه وبا تظاھر می یابد (

گونه ھای سالمونال ( باکتری میله ای گرم منفی) به طور معمول از آکواریوم و مخازن پرورشی آلوده و تاالب ھای آب شیرین و آب 
بیماری زا برای ماھی شناخته نشده اند اما می تواند با بیماری ھای انسانی ارتباط شور آلوده جدا شده اند. گونه ھای سالمونال 

). سالمونلوز یک بیماری باکتریایی ناشی از باکتری سالمونال است. بسیاری از انواع مختلف سالمونال می تواند 10داشته باشند (
روز بعد از آلودگی آنھا شروع می شود. این عالئم معموال  3تا  1ه انسان را بیمار نماید. اکثر افراد اسھال، تب، و درد معده دارند ک

ھفته از بین می روند. گاھی اوقات، افراد باید به پزشک مراجعه نمایند و در بیمارستان به دلیل اسھال شدید یا عفونت  1پس از 
مایند. افراد اگر دستان خود را پس از دست زدن اندام ھای آنھا بستری شوند.آبزیان می تواند سالمونال را حمل و آن با مدفوع دفع ن

  ).12به ماھی یا مواد و ترشحات آلوده آن کامال شستشو نمایند به سالمونلوز مبتال می شوند (

گونه ھای استافیلوکوک کوکسی ھای گرم مثبت ھستند که موجب بیماری در بسیاری از گونه ھای حیوانی می شوند. با این حال، 
کتری به ندرت عامل اصلی بیماری است، اما می توان از نمونه ھای آکواریوم و آب تاالب ھا کشت داده شوند. در ماھی، این با

بزرگترین منبع بیماری مرتبط با گونه ھای استافیلوکوک بلع انتروتوکسین تولید شده توسط باکتری ھا در مدت دست زدن و آماده 
  ).11سازی نامناسب ماھی است (

دیوم (باکتری ھای میله ای گرم مثبت) باکتری ھای مقیم روده در بسیاری از گونه ھای ماھی اثر می گذارند و به گونه ھای کلستری
در ماھی موجب بیماری می شوند. برای انسان، خطر اصلی بیماری ھای مرتبط با ارگانیسم ھای کلستریدیوم از گونه ھای  ندرت

ی رویشی در فرآورده ھای ماھی آلوده است. پس از مصرف، سموم ماھی از طریق مصرف سم تولید شده توسط سلول ھا
 24کلوستریدیوم پرفرنژنس می تواند موجب گاستروآنتریت اسھال و استفراغ شود و اغلب منجر به اسھال در مدت زمان کمتر از 

تواند آثار بسیار شدیدی،  ساعت شود. در مقایسه با اثرات سموم سایر گونه ھای کلستریدیوم، سموم کلستریدیوم بوتولینوم می
  ).11از جمله فلج عضالت عمومی داشته باشد که ممکن است منجر به مرگ ناشی از مچاله شدن دستگاه تنفسی شود (

   

  بیوتوکسین ھا

) از دینوفالژن ھای ھتروتروف Pfiesteria piscicidaفیستریا پسیسیدا( ) وRed Tideسم تولید شده توسط موجودات کشند سرخ(
فیستریا می تواند به زخم   با بلوم یا شکوفایی جلبکی می تواند انسان را از راه ھای مختلف تحت تاثیر قرار دھد. مواجھه با ھمراه

پوستی، از دست دادن حافظه، خواب آلودگی (اثر "تخدیر")، قرمز شدن چشم، سردرد شدید، تاری دید، تھوع یا استفراغ، اشکال در 
بازگشت  و یا کبد، اختالل شناختی شدید (نمی تواند نام، آدرس خود را به یاد آورد) ، و غیره منجر شود.تنفس، اختالل عملکرد کلیه 
، خطر  3سال پس از مواجھه اولیه دوباره اتفاق افتد. پفیستریا در حال حاضر به عنوان سطح  6این بیماری ممکن است 

  ).9ایشگاه ھای ویژه مجھز بررسی شود () طبقه بندی شده، و می تواند تنھا در آزمBiohazardزیستی(

   

  واکنش ھای آلرژیک نسبت به ماھی

در محیط کار با آبزیان، حساسیت انسان به آلرژن ھای ماھی (پروتئینی که باعث واکنش ھای آلرژیک در فرد می شود) نادر است. 
  ).4،15،23،31ی حساس ھستند (با این حال، برخی از افراد از طریق استنشاق یا تماس پوستی به پروتئین ھای ماھ

   

  آسیب ناشی از دست زدن به ماھی

افراد می توانند با ایجاد زخم ھا از جمله بریدگی، خراشیدگی، و یا سوراخ شدگی ھنگام دست زدن به گونه ھای آبزی از جمله باله 
ھای آنھا آسیب ببینند. ارگانیسم ھای عفونی از ماھی و یا آب مخزن آنھا می توانند به زخم ھای پوستی پرورش دھندگان وارد 

ضروری است افرادی که با آبزیان زینتی، پرورشی و دریایی کار می نمایند درباره روش ھای کار با آبزیان  شده و عفونت ایجاد نمایند.
برای جلوگیری از آسیب به خودشان و ماھی از جمله روش ھای گرفتن، دست زدن و مقید کردن و الزامات استفاده از وسایل حفاظت 

  ).12،24،31فردی آموزش ببینند (

   

  یی:روش ھای شناسا

منبع عفونت و بیماری ھای قابل انتقال به انسان ممکن است ماھیانی باشد که برای غذا و یا سرگرمی و یا پژوھش ھای علمی 
دقت در سوابق پزشکی و بررسی میکروبیولوژیکی پیش نیاز تشخیص صحیح این عفونت ھا و بیماری ھا   ).11نگھداری می شوند (

یماری ھا مشکل است زیرا بسیاری از موارد بطور مشخص گزارش نمی شود. آنھا معموال است. به ھر حال شمارش وقوع این ب



نشانه بالینی طوالنی مدتی ندارند و خود به خود در افراد سالم محدود می شوند.شناسایی آنھا در محیط آزمایشگاھی به علت 
و عفونت ناشی از عوامل بیماری زای بی ھوازی رشد آھسته عوامل مسبب این بیماری ھا از جمله عفونت ھای مایکوباکتریایی 

  ).14می تواند بسیار مشکل باشد (

نمونه ھایی که از ماھی برای اھداف تشخیصی جمع آوری می شوند اغلب باید به آزمایشگاه خارج محل نمونه برداری ارسال شوند، 
ایط و دمای مناسب حمل شوند. روش ھای جمع آوری بنابر این باید بطور مناسب جمع آوری و تا زمان تحویل به آزمایشگاه در شر

نمونه ھا از آبزیان مشابه روش ھای جمع آوری نمونه ھا از پستانداران یعنی در شرایط آسپتیک برای اطمینان از نتایج مناسب و 
کلیه دمی ماھی  نماینده آزمایش ھای تشخیصی تخصصی می باشد. اکثر عوامل بیماری زای باکتریایی را می توان از نمونه ھای

کشت داد، و این نمونه رایج ترین نمونه ارسالی باید باشد. با این حال، برخی از عوامل بیماری زای باکتریایی ممکن است از سایر 
بسیار موفق از نمونه ھای بافت مغز کشت داده می شود. دامپزشکان و   بافت ھا بھتر جدا شوند؛ استرپتوکوک اینیه ، برای مثال،

سان آزمایشگاه تشخیصی نیز باید آگاه باشند که بیشتر عوامل بیماری زای ماھی باید از نمونه ھای جمع آوری شده باید در کارشنا
درجه سانتی گراد)  37به جای دمای کشت باکتری ھای معمول نمونه ھای پستانداران (  درجه سانتی گراد) 22تا  20دمای اتاق (

  ).11کشت داده شوند (

   

  قدامات بھداشتی و ایمنی:روش ھا و ا

ھمانطور که گفته شد، بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان در درجه اول از طریق تماس مستقیم با ماھی ، تماس غیر 
). افرادی که با 26مستقیم با ناقلین و اشیاء بی جان آلوده، بلع دھانی یا استنشاق مواد آئروسل یا افشانه منتقل می شوند (

ار می نمایند از جمله پرورش دھندگان و صاحبان ماھیان آکواریومی و تزئینی باید از خطر ابتال به عفونت ھا و بیماری ھای ماھی ک
). در حالی که ماھی اغلب به عنوان یک عامل 20،29قابل انتقال بین ماھی و انسان یا منتقله از راه تماس با ماھی آگاه باشند (

می شود و خطر کلی آن پایین است، اقدامات ساده ای وجود دارد که می تواند برای کاھش خطر ابتال بالقوه عفونت نادیده گرفته 
). بنابر این، بھترین راه برای جلوگیری از ھر گونه احتمال ابتال به این عفونت ھا و 28به عفونت از ماھی و اکواریوم آن انجام داد (

ریوم و محیط زیست آنھا می باشد. با این حال، از آنجایی که در کل ھنگام پرورش و بیماری ھا جلوگیری از تماس با ماھی و آب آکوا
مراقبت از ماھیان جلوگیری از تماس با آنھا عملی نیست، بھترین روش برای کاھش خطر ابتال به این عفونت ھا و بیماری ، اتخاذ 

فاده از شیوه ھای بھداشت عمومی مناسب می روش ھای پیشگیری ،شامل محدود کردن تماس با ماھی و آب مخزن آن و است
  ).11،21،30باشد (

افرادی که با ماھیان استخوانی و زینتی کار می نمایند باید درباره بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان و استفاده از شیوه 
چگونه از خودتان محافظت نمایید، حفاظت از ). شما باید بدانید 11ھای ایمنی استاندارد ھنگام تماس با آنھا آگاھی داشته باشند (

خود در برابر این خطرات ساده است، اما نیاز به پیگیری و پیروی دارد. پیروی از روش ھا و اقدامات بھداشتی و ایمنی از انتشار 
شگیری از عوامل بیماری توصیه ھای زیر برای پی ). بنابراین،5،15ارگانیسم ھای قابل انتقال بین ماھی و انسان پیشگیری می نماید (

زایی که ممکن است از طریق تماس، مراقبت و دست زدن به ماھی و نه آنھایی که ممکن است از طریق تماس با بافت ھا و اندام 
  ).27ھای ماھی منتقل شود، ارائه شده است (

  ) رعایت بھداشت فردی:1( 

وه قابل انتقال به انسان و سایر خطرات بالقوه مرتبط با مواجھه با اطالع رسانی و آموزش درباره عفونت ھا و بیماری ھای بالق -الف
 آنھا به افرادی که با ماھیان زینتی کار می نمایند یا با آنھا بطور مستقیم یا غیر مستقیم تماس دارند یا از آنھا مراقبت، پرورش و یا

  ).15نگھداری می نمایند (

توانید برای کاھش خطر مواجھه ھنگام دست زدن به ماھی و آب تانک آن انجام موثرترین اقدام پیشگیرانه اولیه که شما می -ب
). دستان و بازوان خود را پس 4،11،15،18،21،24،31دھید ، رعایت بھداشت فردی به ویژه شستن کامل و مرتب دستان می باشد (

یست و تجیھزات آلوده و شستن تجھیزات و تانک از کار، گرفتن و دست زدن به آبزیان و فرآورده ھا و پسماندھای آنھا و آب محیط ز
  ).9) و ھمچنین پس از شنا و غوص کردن بدن خود را کامال بشویید (15،24،25،26،31آکواریوم (

شستن دست ھا با آب و صابون بھترین راه برای کاھش میکروب ھا بر روی دستان است. اگر آب و صابون در دسترس نیست،  -پ
درصد الکل است، استفاده نمایید. ضدعفونی کننده دست  60کننده دست با پایه الکل که حاوی حداقل  استفاده از یک ضدعفونی

با پایه الکل می تواند به سرعت تعداد میکروب ھا را برروی دست در برخی شرایط کاھش دھد، اما ضد عفونی ھمه انواع میکروب 
  ).30ھا را از بین نمی برد (

آرایش، و یا استعمال دخانیات در حین کار در محل نگھداری و پرورش آبزیان یا مراقبت و دست زدن به  از خوردن، نوشیدن، انجام -ت
  ).4،18،24،25،28ماھی خودداری نمایید (

  )9،25از کشیدن یا ساکشن آب مخازن یا آکواریوم با دھان خودداری نمایید ( -ث

  ).25رای کارکنان مراکز پرورش فراھم شود (امکانات مناسب شستشوی دست و عالئم ھشدار دھنده باید ب -ج

  ).25به ھمه ماھیان مرده به عنوان زباله بالینی توجه نمایید و آنھا را به دقت مطابق با مقررات بھداشتی دفع نمایید ( -چ

  ).32تماس با ماھی و آب مخازن نگھداری را باید به حداقل برسانید ( -ح



  ).30یز نمایید (بی درنگ ھر گونه نشت آب مخازن را تم-خ

  ).15از دست زدن به صورت، چشم ھا، بینی یا دھان با دست نشسته و یا دستکش آلوده اجتناب نمایید ( -د

  ):PPE) استفاده از لوازم و تجھیزات حفاظت فردی(2( 

اگر شما در وضعیتی ھستند که در آن شرایط مقدار زیادی از زمان را با دستان خود غوطه ور در آب آکواریوم کار می نمائید، اگر  -الف
شما ھر گونه بریدگی و خراش در دستان یا بازوان خود دارید، میزان تماس خود را می توانید با استفاده از دستکش ضد آب با دوام و 

ویژه تا زیر آرنج (برای جلوگیری از ورود آب به داخل دستکش) ھنگام کار با ماھی و یا مخزن آب آن و در نتیجه مواجھه  با طول کافی به
  ).4،11،15،18،24کاھش دھید. (  از طریق خراشیدگی ھا و بریدگی ھا ناشی از تجھیزات، لوازم تزئینی، مرجان، و یا باله ماھی را

محافظ در حین روش ھایی که احتمال مواجھه با عوامل قابل انتقال بین ماھی و انسان افزایش  دستکش یکبار مصرف و یا آستین-ب
گذاری و یا سایر   می یابد ،برای مثال ھنگام گرفتن ، دست زدن به آبزیان ، بافت ، مایعات بدن و مواد زائد آنھا و یا برس زدن ، لوله

آنھا، آماده سازی غذا و معاینات پس از مرگ، الزامی است و پس از تماس  روش ھای تمیز کردن تانک یا آکواریوم و محیط زیست
  ).5،18،21،25،26،28دستان خود با آب و صابون شستشو دھید (

افزایش احتیاط ھنگام دست زدن به ماھی بیمار ، برای مثال آبزیانی که عالئم بالینی از جمله ضایعات پوستی و بی حالی نشان  -پ
  ).16امی که شما با یک آسیب پوستی مواجھه قرار گرفته اید (برای مثال برش و یا خراش دست) را تمرین نمائید(می دھند) و یا ھنگ

  ).11دستکش ھا باید بین معاینه ماھی در تانک یا جمعیت ھای مختلف برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا تعویض شود ( -ت

کار و یا نگھداری آبزیان به طور مناسب ، برای مثال، روپوش یا گان، ماسک، لباس مناسب برای انجام  وسایل حفاظت فردی از -ث
محافظ آستین بلند، استفاده نمایید. لباس ھا و کفش ھای محافظ شخصی در حین کار با حیوانات یا در محل نگھداری آنھا بپوشید. 

  ).17( محل نگھداری آبزیان خودداری نمایید  از پوشیدن لباس ھای حفاظتی خارج

از ماسک یا عینک یا محافظ صورت در زمان مناسب (برای مثال فعالیت ھای که در آن پاشش آب ممکن است اتفاق افتد) استفاده  -ج
  ).16،24نمایید (

لباس ھای محافظ اختصاصی مانند یک کت یا جلیقه ضد آب ھنگام دست زدن به ماھی بپوشید. لباس ھای آلوده را جدا از لباس -ح
  ).29،32شخصی خود و ترجیحا در محل نگھداری آبزیان در ماشین لباسشویی شستشو نمایید (

  ) رعایت بھداشت محیط:3(

تانک ھای نگھداری آبزیان خودداری شود و در صورت لزوم با مواد ضد عفونی کننده از تجھیزات مشترک بین آکواریوم ھا و  --الف
  ).25مناسب در غلظت صحیح و در مدت زمان توصیه شده آنھا را قبل از استفاده دوباره استریل نمایید (

آلوده  ری آکواریوم ھا و تانک و تجھیزاتآکواریوم ھا و مخازن و تجھیزات آلوده را شناسایی و عالمت گذاری، و در صورت امکان، از نگھدا-ب
  ).25بدون ضد عفونی خودداری نمایید (  برای استفاده بعدی

  ).42از رھا کردن ماھیان زینتی خود در رودخانه ھا ، تاالب ھا و آب ھای آزاد جدا خودداری کنید ( -پ

  ).42، و غیره باشد (ph ا ،آب آکواریوم و مخازن نگھداری ماھیان باید دارای شرایط مناسب از نظر دم -ت

) اساسی در مراکز پرورش و آزمایشگاه ھای پژوھشی آبزیان نیز در کاھش Biosecurityتوسعه و اجرای روش امنیت زیستی( -ث
معرفی و انتشار عوامل بیماری زای بالقوه در جمعیت آبزیان مھم است. چنین روش ھایی می توانند شامل استقرار راھنمای قرنطینه 

ھمه ماھیان جدید و تخم آنھا ھنگام ورود به مرکز برای جلوگیری از آلودگی جمعیت موجود و در نتیجه کاھش مواجھه بالقوه  برای
  ).21انسان به این عوامل بیماری زا می باشد (

  ).10اشد (اطمینان از کلریناسیون منظم و کافی آب استخرھای شنا برای کشتن ھر گونه باکتری که ممکن است وجود داشته ب-ج

  ) تمیز کردن و ضد عفونی:4(

محل نگھداری و پرورش ماھی و محیط کار را تمیز، خشک و مرتب نگھداری نمایید و تجھیزات آن را پس از استفاده ضد عفونی  -الف
  ).14،27،30نمایید (

واد ضد عفونی کننده مورد تایید و سطوح کار و نگھداری را پس از ھر بار استفاده ، مرتب شستشو و ضد عفونی نمایید.تنھا از م -ب
  ).17،25مناسب برای عوامل بیماری زای شناخته شده استفاده نمایید (

آبزیان مرده، فرآورده ھای آنھا، اقالم آلوده ، بستر آلوده، و پسماندھای ناشی از نگھداری و پرورش آنھا با یک روش مناسب دفع  -پ
  ).16نمایید (

ھنگام استفاده از مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده به یاد داشته باشید ممکن است واکنش ھای آلرژیک در برخی از افراد  -ت
  ).25ایجاد نماید و باقی مانده آنھا برروی دست ممکن است برای ماھی مضر باشد (



مچنین شبکه ھای تصفیه و تجھیزات مخازن نگھداری ھرگز آب آکواریوم را بداخل سینک آشپزخانه و یا وان حمام تخلیه نکنید. ھ -ث
  ).25،28ماھی را در سینک مورد استفاده انسانی شستشو نکنید (

محل نگھداری و پرورش ماھی به نحوی تمیز و شستشو نمایید که آب کثیف یا سایر مواد و ترشحات آن در فضا افشانه نشود  -ج
)28،31.(  

ژه دارای سطوح تیز (مانند سنگ، مرجان) مراقبت باشید زیرا ممکن است منجر به بریدگی و یا ھنگام تمیز کردن آکواریوم، به وی -چ
  ).30خراشیدگی دست و بازوی شما شود (

افراد با سیستم ایمنی ضعیف نباید با ماھی و آب مخازن و تجھیزات آن تماس داشته باشند و شخص دیگری باید مخزن ماھی  -ح
  ).30(آنھا را تعوض و تمیز نماید 

بجای دست، استفاده از برس ھا، اسکرابرھا، لوله و اسپری ھا و سایر وسایل برای تمیز کردن مخازن ، قفس، تور و سایر تجھیزات  -خ
  ).11،21نیز باید توصیه و تشویق شود (

درصد، ھیپوکلریت  5ل دوره ای محیط، تجھیزات و لوازم و مخزن با غلظت و زمان کافی می توان از فن  برای شستشو و ضدعفونی -د
 4درصد، گلوتارآلدئید و فرمالدئید و ھمچنین محلول نمک طعام (سی گرم در لیتر به مدت ده دقیقه) ، ترکیبات آمونیوم  1سدیم 

 میلی گرم در لیتر آب به مدت ده ثانیه) 200دقیقه) و یا محلول ید (به مقدار  1-15گرم در لیتر آب به مدت  1تا  1/0تایی(به مقدار 
  ).12،41استفاده کرد. ھمه این مواد برای ضدعفونی آکواریوم بوده و برای ماھی خطرناک است (

  ) مراقبت ھای دامپزشکی:5( 

مھم این است دامپزشکان نه تنھا باید بیماری ھای ماھی را تشخیص و درمان نمایند، بلکه باید افراد در تماس با آنھا را از  -الف
ت زدن و مراقبت از آنھا آگاه نمایند. این مسئولیت و وظیفه دامپزشکان در حوزه دامپزشکی در خدمت خطرات بھداشتی مرتبط با دس

بھداشت عمومی است که ھنگام معاینه و درمان حیوانات خانگی و اھلی باید در نظر داشته باشند. بنابر این، افراد در تماس با آبزیان 
داده شوند. با این حال، می تواند به این افراد اطمینان داد که پرورش و مراقبت مناسب،  باید درباره نحوه کار با گونه ھای آبزی آموزش

  ).11آبزیان به عنوان حیوان خانگی نسبت به سایر حیوانات ایمن تر می باشد (

که ھای پنبه ھای تاخورده و جمع شده ھستند، در اطراف دھان یا سطح بدن لاز خرید ماھیانی که دارای عالیمی مانند، باله -ب
شود ، بدن رنگ پریده و لکه لکه ھای سفید متمایل به خاکستری یا قرمز مشاھده میھا زخم یا لکهمانند دارند، روی سطح بدن آن

که در یک جا قرار گیرد پیوسته بدن خود را به قراری دارد و بدون آن ھا خورده و ساییده شده ، ماھی حالت بیشده دارند، لبه باله
ھای ماھی ریخته یا جدا شده است، خودداری نمایید اند و پولکھا به صورت یکطرفه و یا دوطرفه بیرون زدهمالد، چشممی اطراف

)41(.  

ھنگام خرید تعداد زیادی ماھی یا خرید ماھیان گران قیمت، کسب راھنمایی الزم و معاینات قبل از خرید را توسط یک دامپزشک  -پ
ته، تعیین اینکه ماھی آلودگی مزمن دارد یا حامل بیماری است، به ویژه درباره برخی از بیماری ھا مانند برنامه ریزی نمایند. الب

  ).11مایکوباکتریوز می تواند مشکل یا غیر ممکن باشد (

ھا سایر ماھی در صورت بروز ھر گونه عالیم بیماری یا ناراحتی ، ماھی بیمار را بالفاصله برای جلوگیری از سرایت بیماری جدا از -ت
  ).17،41نگھداری نمایید (

  ).17دست زدن و مراقبت از آبزیان بیمار و یا آلوده را در پایان کار انجام دھید ( -ث

در ھر زمان و در مدت دست زدن، گرفتن و معاینه ماھی برای حفاظت از خود و ھمچنین ماھی باید از دستکش استفاده نمایید.  -ج
چربی ھای برروی دست برھنه می تواند با حذف الیه مخاطی خارجی ظریف ماھی ، آنھا را برای پوست خراشیده و ساییده و 

  ).11عفونت ھای باکتریایی فرصت طلب مستعد نماید (

از تغذیه ماھیان گوشتخوار با ماھی زنده خودداری نمایید. تنھا از گوشت ماھی خام به عنوان غذا ھنگامی که   توصیه شده که -چ
  ).25ی است، استفاده نمایید (کامال ضرور

  ).42ماھیان زینتی و پرورشی را از فروشگاه ھای معتبر و تحت نظارت و کنترل دامپزشکی تھیه نمائید ( -ح

از خرید ماھی از فروشندگانی که ماھیان زینتی و پرورشی را به صورت متراکم و در شرایط نامناسب بھداشتی و زیستی نگھداری  -خ
  ).42می نمایند،خودداری گردد (

ل بین ماھی باید از مراکز پرورشی عاری از بیماری تھیه شود. برای کاھش بیشتر احتمال انتقال عوامل بیماری زای قابل انتقا -د
ماھی و انسان، توصیه می شود که با تامین کنندگان ماھی و خوراک که دارای سابقه معتبر و ارائه گواھی بھداشتی دامپزشکی 

  ).11،12برای فروش ماھی و اقالم و تجھیزات آن ھستند، معامله نمایند (

ا مخازن قرنطینه برای جداسازی جمعیت موجود از ماھیان وارداتی باید یک دوره قرنطینه ای را طی نمایند. ایجاد یک منطقه ی -ذ
انسان و ھمچنین سایر عوامل   ضروری است. این کار برای جلوگیری از ورود عوامل باکتریایی قابل انتقال بین ماھی و ماھیان جدید

مول، ماھی جدید باید بیماری زا (برای مثال، ویروسی، باکتریایی، انگلی، قارچی) به جمعیت ماھی موجود مفید است. به طور مع
روز نگھداری شود تا به مشاھده رفتار، پاسخ تغذیه، و توسعه ھر گونه نشانه بالینی اجازه داده شود.  45تا  30در قرنطینه به مدت 



جمعیت قرنطینه و موجود یکی دیگر از روش ھای تضمین شناسایی عوامل بیماری زای بالقوه    پایش منظم سالمتی ماھی در ھر دو
ک جمعیت است. این دوره به طور کلی برای تشخیص حضور بیشتر عوامل بیماری زا فعال در ماھی تازه وارد کافی است، اگر در ی

چه عفونت ھای مزمن برخی از عوامل بیماری زا مانند گونه ھای مایکوباکتریوم ممکن است طوالنی تر این مدت تظاھر یابند. منطقه 
ن یک منطقه مجزا برای مراقبت و نگھداری در نظر گرفته شود و باید شبکه ھای تصفیه، خوراک، یا تاسیسات قرنطینه باید به عنوا

تامین آب، و لوازم تمیز کردن مخزن برای استفاده صرفا در آن منطقه تھیه و طراحی شده باشد تا از آلودگی جمعیت ماھیان موجود 
  ).11،12،21جلوگیری شود. (

یادی از غذا، طعمه، یا ماھی زینتی و پرورشی در آن وجود دارد، تعداد زیادی ماھی به این مرکز در در مراکز تولیدی که جمعیت ز -ر
طول چرخه تولید وارد و خارج می شود. ھر یک از ماھی ھای ورودی پتانسیل این را دارند که یک بیماری جدید که ممکن است بالقوه 

رفی نمایند. توصیه پیاده سازی چرخه تولید ورود ھمه باھم و خروج ھمه با ھم قابل انتقال بین ماھی و انسان باشد یا نباشد را مع
می تواند نیازھای قرنطینه را کاھش دھد و به جلوگیری از انتشار برخی از عفونت ھا در این مرکز کمک نماید. دوره بین چرخه تولید 

یسات، در نتیجه از بین بردن عوامل بیماری زای باکتریایی و باید به اندازه کافی طوالنی باشد تا به ضد عفونی کامل امکانات و تاس
  ).11ویروسی زنده و قطع چرخه زندگی انگل ھا اجاز دھد (

 30درجه سانتی گراد به مدت  76اگر ضایعات ماھیان یا الشه ماھیان مرده به عنوان منبع پروتئین غذا استفاده می شود، باید در -ز
ھای بیماری زا حرارت داده شوند. ماھیان مرده باید به وسیله سوزاندن یا دفن کردن با آھک زنده  دقیقه برای کشتن مایکوباکتریوم

  ).12منھدم شوند (

برای پیشگیری و از بین بردن مخازن بالقوه عوامل بیماری زای ماھی در مزارع پرورشی استفاده از آنتی بیوتیک ھای افزوده شده  -ژ
) قابل تزریق از راه داخل صفاقی در دسترس است که Oil-adjuvanted Vaccinesی یاور روغنی(به خوراک ماھی و واکسن ھای دارا

  ).3برعلیه بسیاری از عوامل بیماری زای ماھیان پرورشی و زینتی موثر ھستند (

  

ماھی و محیط آن برای شناسایی نقاط کنترل و پیشگیری از بیماری ھای آبزیان ضروری و مھم  -مراقب -ارتباط بین دامپزشک -س
 است. برای دریافت مشاوره و معاینه منظم ماھی و یا بازرسی و بازدید از محل زیست آن به منظور شناسایی مشکالت معرفی
عوامل بیماری زا به جمعیت ماھی و پیشگیری از آنھا با دامپزشک قرار مالقات تنظیم نمایید. بازرسی تاسیسات و امکانات و ارزیابی 
وضعیت سالمت جمعیت ماھیان موجود و یا ھر دو می تواند نشانه ھای خطر عفونت ھا و بیماری ھای قابل انتقال بین ماھی و 

  ).11انسان را ارائه نماید. (

  ) مراقبت ھای پزشکی:6( 

نگرانی اصلی برای بیماران با ایمنی تضعیف شده می باشد، زیرا آنھا بیشتر در معرض خطر ابتال به این عفونت ھا ھستند. این  -الف
نمایید افراد باید بسیار مراقب خود باشند و قبل از خریداری و نگھداری از ماھیان زینتی و آکواریومی باید با پزشک خود مشورت 

و  HIV/AIDS ). بنابر این، اگر شما یک وضعیت پزشکی خاص و نقص و تضعیف کننده سیستم ایمنی مانند ابتال به5،15،16،24،30(
بیماری ھای مزمن مانند دیابت، اختالل عملکرد کبد، مشکالت کلیوی و بارداری و غیره دارید و یا شما در حال دریافت داروھایی که 

ن شما اختالل ایجاد می نماید، مانند استروئیدھا، داروھای سرکوب کننده سیستم ایمنی، و یا شیمی در سیستم ایمنی بد
درمانی(تحت درمان سرطان) می باشید، بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری ھای منتقله از راه ماھی و یا عوارض ناشی از آنھا 

به ماھی و تجھیزات آلوده آن دست نزنند یا تماس آنھا با ماھی و آب آکواریوم با ھستید، بنابر این به این گونه افراد باید ھشدار دارد 
  ).9،11،15،24،26،28،29،31به مقدار بیشتری باید محدود کرد (

انسان یا ھر گونه بیماری   اولین اقدامی که ھنگام وقوع ھر گونه آسیب و یا مواجھه بالقوه به یک عامل قابل انتقال بین ماھی و -ب
این است که به  نشانه ھای بالینی ھمراه با عفونت ناشی از آنھا (برای مثال، تب، ضعف، اسھال، درد شکم) باید انجام دھیدبا 



مسئول مرکز پرورش و نگھداری ماھی اطالع دھید ، با دامپزشک مرکز مشاوره نمایید، و برای معاینات و ارزیابی پزشکی به پزشک 
  ).4،15،17،24،30،31ب و بیماری را تکمیل نمایید (مراجعه نمایید و فرم گزارش آسی

ھر فرد با زخم ھای پوستی باز، و یا خراشیدگی، بریدگی ھا و ساییدگی ھا برای محافظت از خود باید از تماس مستقیم با  -پ
ت زدن به ماھی، آب و مخازن ماھی و مواد و لوازم آلوده و یا آب آکواریوم و از غوطه ور کردن و یا پاشیدن آب مخازن به پوست و از دس

  ).4،10،11،15،28آن ھنگام تمیز کردن یا تعویض آب مخازن خودداری نماید (

از دستکش الستیکی یا پالستیکی با طول مناسب ھنگامی که زخم ھای باز و بریدگی ھا، در دستان و بازوان شما وجود دارد،  -ت
ایید. زیرا برای کاھش تماس با ماھی و یا آب، و آسیب ھای بالقوه ناشی از پس از پوشاندن آنھا با یک بانداژ ضد آب، استفاده نم

      ).21،25تماس با ماھی و یا تجھیزات دیگر روش خوبی برای جلوگیری از مواجھه با این عوامل بیماری زای بالقوه است (

آلودگی و قطعا قبل از غذا خوردن، نوشیدن  به محض  اگر پوست آسیب دیده و زخمی با ماھی یا آب آلوده تماس پیدا کرد بالفاصله-ث
و سیگار کشیدن محل زخم را با آب صابون ضد باکتری شستشو و ضد عفونی نمایید و به طور کامل آبکشی شوند و سپس آن را 

  ).15،18،21،31برای محافظت از گرد و خاک و یا ترشحات ماھی تا زمان التیام با پوشش مناسب محافظت نمایید (

مبتال به زخم ھای عفونی با نشانه ھای تورم، راش، قرمزی، درد و تراوش مایعات با تب یا بدون تب باید برای ارزیابی وضعیت افراد -ج
  ).18،28،31آسیب و درمان به پزشک مراجعه نمایید (

ی ،پرورشی و دریایی ذکر در صورت بیماری یا عفونت، ھنگام مراجعه به پزشک، مواجھه یا تماس خود را با گونه ھای ماھیان زینت -چ
نمایید. اگر شما به بیماری مبتال شدید، حتی اگر بیماری شما خاص نیست یا ضایعات و بیماری شما با منشاء ناشناخته است، 
برای اینکه مطمئن شوید که بیماری شما مرتبط با کار با آبزیان زینتی است حتما به پزشک خود تماس با گونه ھای آبزی و روش 

اشت فردی حین کار را اعالم نمایید. بسیاری از بیماری ھای قابل انتقال بین آبزیان و انسان عالئم شبیه آنفلوانزا دارد و به ھای بھد
طور معمول به آنھا مشکوک نمی شوید. پزشک شما به این اطالعات برای تشخیص دقیق نیازمند است. پزشکان نیز درباره تماس 

  ).4،11،15،18،21،22،29،30،31و ثبت شرح حال از بیماران سئوال نمایند (با حیوانات باید ھنگام دریافت 

شناگران و غواصان دارای آسیب ھای پوستی از شناکردن یا غوص کردن خودداری نمایید. اگر پوست شما آسیب دیده، و یا زیر  -ح
لقیح شده کمک می نماید، سپس زخم را استریل آب مجروح شدید، اجازه دھید زخم آزادانه خونریزی نماید این کار به خروج باکتری ت

  ).9کرده و از آن با بانداژ ضد آب محافظت نمایید (
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