
 شیالت، مجله منابع طبیعی ایران

 1400، زمستان 4شماره  ،74دوره 

  511-523صفحات 
 

 مروری جامع بر مایکوباکتریوزیس؛ 

 بیماری مشترک و قابل انتقال میان ماهیان و انسان

 3و2، هومن رحمتی هوالسو*1امین مرندی

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،های آبزیان، دانشکده دامپزشکیبهداشت و بیماری . دانشجوی دکتری تخصصی1

 تهران، ایران، تهران، دانشگاه دامپزشکی ، دانشکدهانیآبز یهایماریگروه بهداشت و ب. دانشیار، 2

 واز، ایرانهای ماهیان گرمابی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اه. دانشیار، قطب بهداشت و بیماری3

 03/03/1400تاریخ پذیرش:  12/12/1399تاریخ ارسال: 

 چکیده
های آبزیان و متعاقبا افزایش میزان تماس ایی افراد با امروزه با توجه به افزایش قابل توجه موارد ارجاعی ماهیان بیمار به متخصصصصصصصصیی و   ی ی 

سب آگاهی اهمیت ماهیان، شگیری از انتقال بیماری ۀو اطالعاتی دقیق و جامع پیرامون نحو های الزمنیاز به   سانپی شترک از ماهیان به ان  ،های م

ش اخته .شود، بیش از پیش احساس میتمامی افراد مرتبط با حوزۀ آبزیاننه ت ها برای متخصصیی آبزیان، ب که برای  های تریی بیماریشدهیکی از 

ها به نام مایکوبا تریوزیس شود، بیماری ناشی از تهاجم مایکوبا تریوممیاز طریق تماس مستقیم به انسان م تقل   هزئونوز در میان ماهیان و انسان 

ست. سل ماهیان ا ستهمایکوبا تریوم یا  سیلها د سیدهای هوازی و غیرای از با ست د  ه مقاوم به ا شد   دی دارند. -متحرک ه آنها  الکل بوده و ر

ستردهندول قادرند تا سته گرانولوماتوزی و ت فات گ سان در معرض م ابع آلوده گیری خراشای را در ماهیان ایجاد    د. قرارهای برج ستی ان های پو

ا به صصصورت بدر انسصصان غال ایی بیماریتظاهر بالی ی   ه سصصل در انسصصان شصصود مخت فهای تیپ گیریبه شصصکلتواند م جرها، میبه مایکوبا تریوم

سکارچ دان دردناک همراه با زخمهایی نهندول ست های ج دیها و ا شخیص مایکوبا تریوزیس میا سایی و ت ش ا های مت وعی توان از روش. برای 

 هایهای بالی ی، نشانهاطالعات وسیع و جامعی را در زمی ه معرفی، نشانه ،ایی مطالعه و تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی بهره جست. PCRنظیر  شت، 

شایی البد سیب و گ شخیص،   ترل، آ سی، انتقال، ت شتش ا مرتبط با بیماری مایکوبا تریوزیس ماهیان ارائه داده  عمومی درمان و مالحظات بهدا

 است.
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Abstract 
Nowadays, due to the significant increase in the number of referrals of sick fish to aquatic animal specialists 

and clinics and the consequent increase in their contact with fish, the importance of the need to obtain the 

necessary knowledge and accurate and comprehensive information on how to prevent zoonosis disease's 

transmission from fish to human, is understood increasingly not only for aquatic professionals but also for all 

people involved in the field of aquaculture. One of the most well-known zoonose diseases among fish and 

humans, which is transmitted to humans through direct contact, is a disease caused by the invasion of 

mycobacteria called fish mycobacteriosis or tuberculosis. Mycobacteria are a group of aerobic, non-motile 

bacilli that are acid-alcohol resistant and grow slowly. They can cause prominent granulomatous nodules and 

extensive losses in fish. Exposure of human skin abrasions to sources contaminated with Mycobacteria can 

lead to the formation of different types of tuberculosis in humans. The clinical manifestation of this disease is 

often in the form of not so painful nodules with skin ulcers and scars in humans. A variety of methods such as 

culture, PCR, and preparation of histopathological sections can be used to identify and diagnose 

Mycobacteriosis. This study provided comprehensive information on the introduction, clinical signs, necropsy 

symptoms, pathological symptoms, transmission, diagnosis, control, treatment, and health considerations 

associated with fish Mycobacteriosis. 
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 مقدمه. 1
ببه تریی یکی از شصصصایع به ع وان هاا تریطور   ی، 

 و می روندبه شصصصمار ماهیان  در عفونیی زاعوامل بیماری

، ناشصصی از آلودگی ی عفونی ماهیانهابسصصیاری از بیماری

ها حضصصور محیط اغ بهایی هسصصت د  ه در با با تری آنها

م جر به زای فرصت ط ب، ع وان عوامل بیماریداشته و به

 Palmeiroند )شصصومی های ثانویه در ماهیانعفونت ایجاد

and Roberts, 2013; Noga, 1995; Barker, 2001 .)

طیف وسصصیعی از  در از طریق خورا ی اگرچه امکان انتقال

زا در مصاهیصصان بصه انسصصصصان وجود دارد عوامصل بیمصصاری

(Eastaugh and Shepherd, 1989اما با تری ،)ع وان ها به

ماس مسصصصتقیم، بیی  قال از طریق ت بل انت قا مل  ها عوا ت 

ش اخته می سان و ماهیان   ,Lowry and Smithشوند )ان

ش اخته2007 زای های بیماریتریی با تریشده(. یکی از 

ها هسصصت د مشصصترک در ماهیان و انسصصان، مایکوبا تریوم

(Roberts, 2011ایی با تری .)شکل، هوازی، های می ه ای 

الکل مقاوم و   د رشصصد بوده و گاهی  -متحرک، اسصصیدغیر

شتهشاخه صورت به چ یی، همند. شودیده میای ای یا ر

ی موادی حاوتو سصصیی بوده و فاقد هاگ،  پسصصول و اگزو

لیپیدی به نام فتیو ول هست د  ه از عوامل موثر در حدت 

ست. ایی با تری صورت آزادانه در خاک و آنها ها اغ ب به 

بعضصصصی از آنها  لی( وSoltani, 2016)    دمیآب زندگی 

یان و انسصصصان می ماه ماری در  جاد بی جب ای ند مو شصصصو

(Kiesch, 2000; Noga, 1995 .)مایکوبا تریوزیس  عفونت

شصصود، ماهیان  ه اصصصطالحا سصصل ماهیان نیز خوانده می

 ,.Novotny et al) بیماری مزمی یا تحت حادی اسصصصت

 ه در بسصصصیاری از ماهیان آب شصصصیریی، شصصصور و  (2004

ویژه (. ایی بیماری بهSoltani, 2016یابد )شور بروز میلب

های جدی ها و چالش، به یکی از نگرانیدر سصصصالیان اخیر

ص عت آبزی شکالت عدیدهدر  شته و م ای پروری مبدل گ

ستم سی صرا در  صو شی آبزیان خ ستم اهای پرور های سی

به ته  مدار بسصصص -Francis) اسصصصت وجود آوردهمترا م و 

Floyd, 2011خود، تبعات اقتصادی  ۀنوب(  ه ایی مساله به

ست )س گی ی را در ماهیان به شته ا  Lescenkoهمراه دا

et al., 2003گرفته، بیماری مطالعات صورتآخریی بر (. ب ا

گونه از ماهیان آب شصصور و  200 تواند در بیش ازسصصل می

 Jacobs et al., 2009; Gauthierآب شصصیریی بروز یابد )

and Rhodes, 2009 .) بیمصصاری در مصصاهیصصان زی تی ایی

بوده نواده و (Prearo et al., 2004) متصصداول  هصصای خصصا

بانتید ( و Characidae(،  اراسصصصیده )Anabantidae) هآنا

سصصصازد مبتال میبیشصصصتر ( را Cyprinidaeسصصصیپری یده )

(Decostere et al., 2004 یان آ واریومی  ه ماه تا (. از 

است، شده گزارشآنها  ابتال به مایکوبا تریوزیس در  ون، 

(، گورامی Seyfahmadi et al., 2017توان تترا نئون )می

(Hongslo and Jansson, 2016 ،)گ دفیش (Jagoda et 

al., 2017; Hongslo & Jansson, 2016; Hosseinpour 

et al., 2018( وی  ،)Jagoda et al., 2017 میرزی (، را

(Hongslo and Jansson, 2016( فالور ،)Seyfahmadi et 

al., 2017( مارماهی مورای ،)Levi et al., 2003گوپی  ( و

(Hongslo and Jansson, 2016; Hosseinpour et al., 

نام برد. هم2018 یاری از چ یی، ایی بیماری در ( را  بسصصص

یان یاری )نظیر  خورا ی ماه (، Zhang et al., 2015خاو

  (، ماهی آزاد اط سBataillon et al., 1897 پور معمولی )

(Brocklebank et al., 2003( تیالپیا ،)Lara-Flores et 

al., 2014باس راه -(، گربهGauthier et al. 2003راه )(، 

ماهی خامه و (Antychowicz et al., 2003ماهی آفریقایی )

(Chang et al., 2006 ) است. بیماری سل گزارش شدهنیز

نه یان ممکی اسصصصصت توسصصصط گو عددیماه  از های مت

یوم تر کوبصصا  ی یرمصصا ظ ن ی وم هصصا   (،M. marinum)مر

 (،M.chelonae)چصص صصونصصی (،M.fortuitum)فصصورچصصویصصتصصوم

 (،M.smegmatis)اسصصمگماتیس (،M.neonarum)نئوناروم

 .M) سصصصیمیائی(، M.scrofulaceum)اسصصصکروفوالسصصصئوم

simiae ،)یا  .M) پوریفرا(، M. stomatepiae) اسصصصتوماتپ

poriferae به تریپ کس( و جاد M. triplex-like) شصصص ( ای

ی از هصصایگزارشصصصچ یی، (. همAkhlaghi, 2011شصصصود )

سایر گونه از قبیل  یهای مایکوبا تریومدرگیری ماهیان با 

سودو و  شوتسی، چساپا ی، گوردونا، فالوس س، اولسرانس
 ;Chinabut, 1999اسصصصت )صصصصورت گرفته شصصصوتسصصصی

Decostere et al., 2004; Falkinham, 1996 یی (. در ا

ن یان، سصصصه گو به میزان  چ ونیو  فورچویتوم، مری وم ۀم

ش شدهبی سازی  ستخوانی جدا  Brunoاند )تری از ماهیان ا
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et al., 2013 .)ی وم مر یوم  تر کوبصصا  ی کی از  مصصا ی  صصه 

ط صصب هصصای فرصصصصصتتریی عوامصصل بروز عفونصصتمتصصداول

 Rallis) می رودبه شصصمار هم مایکوبا تریایی در انسصصان 

and Koumantaki-Mathioudaki, 2007) ،  توانصصد می 

های گرانولوماتوزی در پوست و بافتم جر به بروز ضایعات 

 ,Lewis et al., 2003; Petriniشصصصود )تر انسصصصان عمقی

سال و  (،2006 ستیی بار در  میالدی، از ماهیان  1926نخ

دریایی گرمسصصیری در آ واریوم فیالدلفیا جداسصصازی شصصد 

(Aronson, 1926و غالباً به )زا در ع وان ی  عامل بیماری

ش دمایهای با آب (. Frerichs, 1993شود ) اخته میباال 

با وجود ایی  ه در گذشصصته، تصصصور عمومی بر ایی بود  ه 

ت ها در ماهیان دریایی م جر به بروز  مایکوبا تریوم مری وم

شصصود، اما امروزه محققیی بر ایی باورند  ه ایی می بیماری

آب  برای ماهیان ،ماهیان دریایی عالوه بر تواندمی با تری

مایکوبا تریوم (. Soltani, 2016زا باشد )بیماری نیزشیریی 
با تریوم فورچویتوم مایکو نه دیگری از  هاسصصصصت  ه گو

نام تترا نئون به  ماهی زی تی  بار از نوعی   نخسصصصتیی 

(Paracheirodon innesi گزارش شصد ولی ممکی اسصت )

 ه به طور تصصصادفی از سصصایر ماهیان اسصصتخوانی عالی نیز 

 با تری(. ایی Ross and Brancato, 1959جداسازی شود )

 مایکوبا تریوم مری ومزایی  متری نسصصصبت به  ه بیماری

سازیدارد، متداول شده از ماهیان تریی مایکوبا تریوم جدا

. اگرچه گاهی در اسصصتآب شصصیریی مبتال به بیماری سصصل 

ست ) شده ا شاهده  (. Soltani, 2016ماهیان دریایی نیز م

یجاز  بصصا تریآخریی  مصصایکوبصصا تریوم چ ونی تریی را

ست  ه مایکوبا تریوم سل در ماهیان ا های عامل بیماری 

ماهیان محدود شصصده زایی آن عمدتا به خانواده آزادبیماری

های شصصصیریی و گاهی در اسصصصت. ایی با تری غالبا در آب

شده )آب شور م جر به بروز بیماری  ( Soltani, 2016های 

مان د  با تریوم فورچویتومو ه بدون بروز می ،مایکو ند  توا

نه یان را مبتال سصصصازد نشصصصا ماه ماری،  حادی از بی های 

(Schulze- Röbbecke et al., 1992.)  نظر بصصه اهمیصصت

سل و عواقب احتمالی به شترک  سزای بیماری عفونی و م

در ناشصصصی از ابتال به آن چه در ماهیان و چه در انسصصصان، 

مطالعه حاضصصر به بررسصصی جامعی پیرامون شصص اسصصایی، 

 .شدمدیریت و   ترل ایی بیماری در جمعیت پرداخته 

 های بیماری. نشانه2

 های بالینینشانه .2.1

 . ماهی2.1.1

های بیماری اگرچه ممکی اسصصصت نحوه تظاهر نشصصصانه

بسته به گونه ماهی و شرایط ا ولوژیکی  ،مایکوبا تریوزیس

شد، اما به شانهقدری متغیر با هایی نظیر  اهش طور   ی ن

ی یا تیره شدن رفتاشتها، الغری، اختالل ت فسی، از دست 

های ج دی، تغییر ها، ندولزدگی چشصصصمرنگ بدن، بیرون

(، Soltani, 2016) تورم شکم ،ها و ستون فقراتشکل ف 

 ,Robertsهای ج دی )زخم ،هاحالی، ریزش ف سبی

2011; Palmeiro and Roberts, 2013; Barker, 2001) ،

 (Sattari, 2009ها )های اسصصک تی و تخریش بالهناه جاری

 اسصصصت.در ماهیان مبتال به ایی بیماری مشصصصاهده شصصصده 

ماهیان بیمار سصصر به سصصمت پاییی و ناحیه چ یی، در هم

ممکی ماهیان در آزادگیرد. خ فی به سصصصمت باال قرار می

 وتاهی طول بدن و تاخیر در توسصصعه  نظیراسصصت عالیمی 

رغم (. ع یSoltani, 2016صفات ثانویه ج سی دیده شود )

های غیرطبیعی در بسصصصیاری از موارد ابتال به بروز نشصصصانه

ست در برخی  ماهیان، نظیر آزاد هاهخانوادبیماری، ممکی ا

نت بد عفو یا یت بروز  مت هم در جمع قد عال فا های 

(Arakawa and Fryer, 1984 .) سل به زمانی  ه بیماری 

شرفت عامل بیماری صورت حاد بروز می سعه و پی یابد، تو

 16بسیار سریع و غیر قابل   ترل بوده و غالبا در  متر از 

سد. در حالی  ه در حالت روز مرگ ماهیان مبتال فرا می ر

مزمی  ه اغ ب موارد بروز بیماری را به خود اختصصصصا  

شکیل  های مخت ف هایی در اندامگرانولومداده و م جر به ت

تر و بقاء شصصود، روند پیشصصرفت بیماری آهسصصتهماهی می

تا  4تر بوده و بروز ت فات نیازم د زمانی در حدود طوالنی

ستهفته  8 سل ماهیان (. Van der Sar et al., 2004) ا

شکل مزمی سته اغ ب به  د. لذا، یابمیبروز  و با روندی آه

 (.Roberts, 2011را در پی دارد ) ت فات  م تا متوسطی

 . انسان2.1.2

های در انسان، بخش اعظمی از عوارض بیماری در اندام

 یصصابصصد هصصا بروز میهصصا و پصصاانتهصصایی بصصدن نظیر دسصصصصت
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(Ho et al., 2006; Kiesch, 2000رایج .) تریی محل بروز

شتان  ،عالیم ست نواحی زانو و انگ ست ولی ممکی ا آرنج ا

پا نیز عالیمی  را نشصصصصان ده د  از درگیری دسصصصصت و 

(Soltani, 2016 به با تری  یل زیسصصصتی  ما (. چرا  ه ت

های تر، آن را به سصصمت اسصصتقرار در قسصصمتپاییی دماهای

سوق می صورت انتهایی بدن  دهد. ایی عوارض معموال به 

های ج دی مشخص ماتوز و زخمهای برجسته گرانولوندول

چ یی، هم (.Ho et al., 2006; Kiesch, 2000شصصود )می

گیری ممکی اسصصصصت لمفصصانژیصصت نصصدوالر متعصصاقصصب قرار

شیدگی های پوستی انسان در معرض عامل ها و پارگیخرا

صورت  (.Jernigan and Farr, 2000بیماری بروز یابد ) در 

ظهور  پیشصصصرفت عفونت و ضصصصایعات ندوالر در انسصصصان،

شانه ستئومی یت دور ن سی وویت، آرتریت و ا هایی نظیر ت و

 ;Aubry et al., 2002بصصود )از انصصتصصظصصار نصصخصصواهصصد

Wongworawat et al., 2003 .)  اگرچه فرم سصصیسصصتمی

بیماری سل در انسان بسیار نادر است، اما ممکی است در 

قایص ایم ی رنج می یبرخی از افراد ظاهر  ه از ن ند، ت بر

 هصصای ت فسصصصی شصصصود موجصصب نصصاه جصصارییصصافتصصه و 

(Tchornobay et al., 1992; Lacaille et al., 1990.) 

 

  (Roberts, 2011; Huaman et al., 2016پشت دست انسان ) ، انگشتان وضایعات جلدی بیماری سل در ناحیه آرنج، ساعد -1شکل 

 )عکس سمت چپ از رحمتی هوالسو(.

 

 گشاییهای کالبد. نشانه2.2

های داخ ی ماهیان مبتال به بیماری در بررسصصصی اندام

با تریوزیس، گرانولوم نگ روشصصصی در مایکو به ر هایی 

قبیل  بد،   یه، طحال، عضصصصالت، های مخت فی از بافت

ید )ق ب و آبشصصصش ج ب توجه می ما ؛ Roberts, 2011ن

Akhlaghi, 2011به صصصصورت (. ایی گرانولوم های ارزنی 

های ما روسصصصکوپی  یا میکروسصصصکوپی  در تمامی بافت

خصصصو    یه،  بد و طحال پارانشصصیماتوز بدن ماهیان به

یماری سل، قابل مشاهده هست د. اغ ب جراحات ناشی از ب

چ یی، بعضصصصی از ایی جراحات حاوی چرک هسصصصت د. هم

نگ زرد تیره در مر ز خود هسصصصت د  به ر حاوی موادی 

(Soltani, 2016ممکی اسصصصت بافت .) های درگیر با عامل

( یا ایی Sattari, 2009زا دچار هیپرتروفی شصصوند )بیماری

های داخ ی بدن رخ  ه چسصصصب دگی و پریتونیت در اندام

 (.Soltani, 2016دهد )

 

، (Bruno et al., 2013) (سمت راست)های تیپیک و نواحی نکروزه در اندام کلیه ماهی آزاد اطلس مبتال به بیماری سل گرانولوم -2شکل 

ها )توده گرانولوم، (Noga, 1995) )وسط( به بیماری سلهای گرانولوماتوز در ماهی باس دریایی اروپایی مبتال به همراه کانون( S) هیپرتروفی شدید

 های سفیدرنگ( ناشی از ابتال به بیماری سل در ماهی گلدفیش )سمت چپ( )عکس از رحمتی هوالسو(.
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 شناسیهای آسیب. نشانه2.3

تال بصصه  ب م هیصصان  تی مصصا ف طع بصصا مقصصا بررسصصصی  در 

با تریوزیس، نوعی  به همراه مایکو هابی مزمی  پاسصصصل الت

شصصصود  ه اطرا  های اپیت یوئیدی مشصصصاهده میما روفاز

طه  رده حا ند )با تری را ا ما برخال  Noga, 1995ا (. ا

سل ماهیان چ دان  سل التهابی در بیماری  ستانداران، پا پ

در مراحل اولیۀ بیماری، (. Soltani, 2016برجسته نیست )

سیت ستو سط مجموعغالبا هی س ولها تو های حاوی ی از 

 Rallis andشصصوند )های چ د شصصک ی احاطه میهسصصته

Koumantaki-Mathioudaki, 2007 .) ،موارد غ صصب  در ا

مرا ز نکروتی  و گاهی مالنوما روفاژ یا مالنوسصصصیت در 

شی از بیماری دیده می چ یی، عوامل شود. همجراحات نا

یایی در مرا ز  انون هابی قرار میبا تر ند گیهای الت ر

(Noga, 1995همواره با تری .)سیدهای می ه شکل ا  -ای 

شصصصده از ضصصصایعات بیماری های تهیهالکل مثبت در الم

(. بدیی صورت  ه Mokhayyar, 2011شوند )مشاهده می

نگ قب ر عا با تریمت یل ن سصصصون،  ای می ه هایآمیزی ذ

ای به رنگ سصبز به رنگ قرمز تا صصورتی در زمی ه شصک ی

(. نتایج برخی Roberts, 2011   د )می روشصصی ج ب نظر

دهد  ه گرفته در ایی زمی ه نشصصان میاز مطالعات صصصورت

ستانداران، تغییرات یاخته سل به عفونت برخال  پ ای در پا

های مایکوبا تریایی در ماهیان بسصصصیار  متر بوده و یاخته

هانس )عظیم ثه النگ قاطع به (Langhansالج ندرت در م

یده می ند )شصصصبافتی د چ یی، (. همSutherland, 1922و

میزان نکروز پ یری بسیار  متر است.  برخال  پستانداران،

یان آ واریومی و  ماه مامی  چه وجود ایی نکروز در ت اگر

ید شصصصده اسصصصت  تای مایکوبا تریوزیس  با  دریایی درگیر 

(Timur et al., 1977.) های آسیب تریی نشانهیکی از مهم

رنگ ایهای قهوهرانولومشصصص اسصصصی بیماری، مشصصصاهده گ

شصصده از های مرطوب تهیهدار مشصصخصصصی در الم پسصصول

ندام یه،  بد و طحال اسصصصتا  های داخ ی ماهی نظیر   

(Roberts, 2011) بافت بی ابی ی   یه محل م اسبی برای .

شی از عفونت مایکوبا تریایی بوده مشاهده گرانولوم های نا

ها ی ایی گرانولومتوسصصعهو حتی در برخی از موارد، میزان 

بافت به قدری افزایش می مل  بد  ه پس از تخریب  ا یا

های مجاور   یه، سصبب ایجاد آتروفی و فشصردگی در اندام

ید نیز می یان  (.Soltani, 2016شصصصود )نظیر تیروئ از م

ندام ها در های خارجی، احتمال مشصصصاهده ایی گرانولوما

 (.Roberts, 2011پوست بیش از آبشش است )

 

 آمیزی شده فست به همراه گرانولوما در مقاطع بافتی کلیه رنگ -های اسیدحضور تعداد زیادی از باکتری -3شکل 

 ،(Bruno et al., 2013) (سمت راست)با ذیل نلسن ماهی آزاد اطلس مبتال به بیماری سل 

 ،(Pourahmad et al., 2014) )وسط( ماهی مبتال به مایکوباکتریوزیسواکنش گرانولوماتوزی در بافت طحال 

 هوالسو(. ی)عکس از رحمت )سمت چپ( شیگلدف یکبد ماه یفشار میدر الم مستق ومیکوباکتریمااز  یناش یهاگرانواوم

 

 . انتقال3

 . ماهی3.1

یان ماه ماری در  قال بی با ،انت  از طریق خورا ی و غال

ماهیان آلوده و یا تماس با پوست و آبشش متعاقب مصر  

 ,.El Amrani et al) گیردصصصورت می آلودۀ ماهیان بیمار

. اگرچه ممکی اسصصت ایی بیماری از طریق جراحات (2010

های خارجی به  دی ناشصصصی از تهاجم انگلجهای و زخم

چ یی، هم (.Diamant et al., 2000ماهی نیز م تقل شود )

قدند  ه محت قال لمبرخی از محققیی معت تریی روش انت
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های آلوده اسصصصت از طریق مدفوع و یا بافت ممایکوبا تریو

(Petrini, 2006 تا دو با تری )حدودا  باالی  قاء  (. میزان ب

تواند هایی اسصصصت  ه مییکی از فا تور ،سصصصال( در محیط

ماهیان سصصالم را احتمال انتقال با تری از ماهیان بیمار به 

(. Reichenbach-Klinke, 1972در جمعیت افزایش دهد )

چه ه وز  کاناگر عدم  ام کانیا  قال عمودی  ام مل انت عا

ست، بیماری در تمامی گونه شده ا شخص ن های ماهیان م

انتقال  ، یزمییماهی ها نظیر آن م در برخی از اما دسصصت

ست ) (. در Conroy, 1966عمودی مورد تایید قرار گرفته ا

با تریوم مایکو عات،  طال یا نوزادان ها از ج ییبرخی م ها 

ند زا نیز جداسصصصازی شصصصدهبسصصصیار جوان ماهیان زنده ا

(Soltani, 2016.) 

 . انسان3.2
از تر یبات  و هدفم د مروزه با توجه به استفاده اصولیا

هصصای آبی نظیر در محیط    صصده نظیر   رعفونیضصصصصد

ستخر ش اا سیت مایکوبا تریوم های  سا سبت به و ح ها ن

انسان  ۀمیزان احتمال مواجه، های مذ ورضدعفونی    ده

مل بیماریبا  با تریاییایی عوا ته زای  یاف  اسصصصت اهش 

(Ang et al., 2000). کی اسصصصصت م م یی حصصال،   بصصا ا

 متعاقبو یا  ماهیان دسصصتکاریدر حیی  مایکوبا تریوزیس

در انسصصان  زاعفونتهای ناشصصی از اجسصصام خارجی آسصصیب

ساس مطالعات  .(Beecham et al., 1991) تظاهر یابد بر ا

 ،بسصصیاری از موارد ابتال به سصصل در انسصصانگرفته، صصصورت

شده در حیی فرآی د های پوستی ایجاددنبال تماس زخمبه

ماده با م ابع آبی آ یایی  بهسصصصازی محصصصصوالت در  آلوده 

 ;Clark et al., 1990ها رخ داده اسصصصت )مایکوبا تریوم

Lawler, 1994.)  خوشصصبختانه، ایی بیماری قابل انتقال از

 (.Clark et al., 1990ی  فرد به افراد دیگر نیست )

 

 . تشخیص4
به طور   ی، تشصصصخیص بیماری مایکوبا تریوزیس در 

ب یان  عددی و روش هاابزار گیری ازا بهرهماه های مت

بیماری بر  پذیر اسصصصت. با ایی حال، غالبا تشصصصخیصامکان

های حضصصور گرانولوم ،های بالی یمب ای مشصصاهده نشصصانه

نگ و  پسصصصولایقهوه یایی در ر با تر مایکو ی   دار تیپ

 -ای شکل اسیدهای می هبا تری و حضورهای مرطوب الم

پوسصصت،  هایبافت ۀشصصدآمیزیالکل مثبت در مقاطع رنگ

 ,Roberts  یه،  بد و طحال اسصصصتوار اسصصصت ) ،آبشصصصش

مرا ز  ازها گرانولوم ه م ظور تشصصصخیص افتراقیب (.2011

مالنوما روفاژ در الم مرطوب، بررسی مقاطع بافت ش اسی 

با وجود (. Sattari, 2009   ده باشد )تواند بسیار  م می

شوند، اما ها معموال گرم مثبت ت قی میآن  ه ایی با تری

 ,Mokhayyarشصصوند )آمیزی نمیغالبا به روش گرم رنگ

( Fite- Faracoفارا و ) -غالبا استفاده از رنگ فیت(. 2011

تر از رنگ های ماهیان، موثرمایکوبا تریوم مشصصصاهدۀدر 

 Wolke and( اسصصصت )Ziehl-Neelsenنی سصصصی ) -ذیل

Stroud, 1978 ،در ماهیان دریایی مبتال به بیماری سصصل .)

وجود ها به دو حالت نرم و سصصفت بهممکی اسصصت گرانولوم

شابه زیادی  آی د. از ن ایی دو نوع گرانولوم ایمنظر اجزاء، ت

های ها، سصص ولوجود داشصصته و در هر دو، هیسصصتوسصصیت

شم می ست به چ س ول فیبروبال خورد. اما اپیت یال و ی  

عدم وجود مر ز نکروزه  یا  ناشصصصی از وجود  ها  فاوت آن ت

بهمی های دارای مر ز نکروزه طوری  ه گرانولومباشصصصد. 

صطالحا  های فاقد مر ز نکروزه و گرانولوم "ولوم نرمگران"ا

 ,Soltaniشصصوند )نامیده می "گرانولوم سصصفت"اصصصطالحا 

شت با تری یکی از روش (.2016 ست  ه   های دیگری ا

گیرد. در تشصصصخیص ایی بیماری مورد اسصصصتفاده قرار می

مایکوبا تریوم و  مایکوبا تریوم فورچویتومرغم آن  ه ع ی
شد مایکوبا تریومسریع هایجزء گونه چ ونی ها بوده و الر

گراد در طی  متر از ی  هفته درجه سصصانتی 25در دمای 

شد می شد ر سرعت ر سیار  مایکوبا تریوم مری وم   د،  ب

لصصذا،  شصصصصت  (.Decostere et al., 2004اسصصصصت )  م

های  شصصت معمولی امری دشصصوار مایکوبا تریوم در محیط

با تربوده و  مایکو چ دان یوزیس به م ظور تشصصصخیص 

 ۀ(. اگرچه غ ظت اولیRoberts, 2011آمیز نیست )موفقیت

تواند موجب رشد با تری در محیط باال در برخی موارد می

کاز سصصصوی شصصصود  گار تریپتی یا آ گار خون    شصصصصت آ

(Shotts and Teska, 1989 به طور   ی،  شصصصت ما  (. ا

شت های با تری در محیط صی مایکوبا تریوم  صا ها اخت

درجه  33تا  30 دمایو در  ج سصصی -لونشصصتیی نظیر آگار
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به تشصصصکیل پرگ هسصصصانتی رنگی های  رمیگراد، م جر 

نگ زرد درمی به ر جاورت نور  مده و در شصصصود  ه در م آ

 ,.Salati et al)  دسصصصته   ده تشصصصخیص بیماری  م 

بروک توان از محیط  شت آگار میدلچ یی، می(. هم2010

ستفاده نمود.  شاهدع ی ایی وجود، بابدیی م ظور ا  ۀرغم م

ها جراحات،  شت با تریبرخی از تعداد زیادی با تری در 

شود رو میبهدر محیط  شت اختصاصی هم با شکست رو

(Frerichs, 1993ابزار .) های تشصصصخیصصصصی مولکولی نظیر

PCR  نیز در تشصصخیص قطعی بیماری سصصل ماهیان قابل

 (.Salati et al., 2010; Roberts, 2011است ) ستفادها

  
 ( Akbari et al., 2014)جنسن  -لونشتین های رشد کرده بر روی محیط کشت اختصاصیمایکوباکتریوم -4شکل 

 (.1391)عکس سمت راست از رحمتی هوالسو و اکبری، 

 

 . کنترل و درمان5
هداشصصصتی به طور   ی، پیروی از  اصصصصول قرنطی ه ب

یادی در   ترل و پیشصصصگیری از وقوع می حد ز تا  ند  توا

 ,Austin and Austinبیماری سل در ماهیان موثر باشد )

(. غالبا تا زمانی  ه شصصرایط محیطی مط وب و پایدار 2012

شد، مایکوبا تریو صت تهاجم و بروز نمی هامبا د. اما  یابفر

بیماری  ،محیطیشصصصدن شصصصرایط زمانی  ه متعاقب وخیم

بود. چرا  ه د،   ترل آن بسصصیار دشصصوار خواهدوایجاد شصص

پذیر اسصصصت تعییی ماهیان ناقل بیماری به سصصصختی امکان

(Colorni et al., 1993گی لود ی صصان از عصصدم آ م ط  (. ا

سیارغذا مایکوبا تریایی ستاهمیت  حائز های تازه ب . لذا ا

مصصصر ، های تازه قبل از غذا  ه شصصودتوصصصیه میهمواره 

مدت  به  قل  جه حرارت  30حدا قه در در جه  76دقی در

صورت وجود آلودگی سانتی گراد حرارت شوند تا در  دهی 

 ,Austin and Austinاحتمالی، ایی آلودگی از بیی برود )

(. برخال  باور عمومی، انجماد سصصصبب از بیی رفتی 2012

 ,.Ross et alشصصود )زا در الشصصه ماهی نمیعامل بیماری

ا توجه به ایی  ه اسصصاسصصا تا   ون، درمان  امال (. ب1959

موثری برای بیماری سصصل ماهیان شصص اخته نشصصده اسصصت، 

حذ  جمعیت ماهیان و ضصصد عفونی سصصازی و معدوماغ ب 

ع وان به ،محل آلوده با رعایت  امل اصصصصول بهداشصصصتی

شود ه میش اختتریی راه   ترل بیماری بهتریی و م اسب

(Roberts, 2011; Austin and Austin, 2012; 

Mokhayyar, 2011; Soltani, 2016 .)ستایج بهتن ه دآمد

توان از محیط، می سازیدهد  ه برای ضد عفونینشان می

اسصصصتفاده می ی گرمم در لیتر  ppm 10000  ر به میزان 

چ یی، (. همFrancis-Floyd and Yanong, 2002 رد )

و  درصد1، ف یل ف ل درصد 70-50استفاده از الکل اتی ی 

سدیم به مدت  سدیم به و هیپو دقیقه ی   ریت    ریت 

قه در از بیی بردن  را عم کرد خوبی مدت بیش از ده دقی

 ,Mainous and Smith) ته اسصصتداشصص هامایکوبا تریوم

سصصص ولی . مشصصصترک بودن بیماری و طبیعت درون(2005

های درمانی بخشی نام اسب راهکارعامل بیماری نیز در اثر

(. با ایی حال، در مطالعات Soltani, 2016بوده است )موثر 

 ن،تالش برای درمان بیماری سصصل ماهیا پیرامونمتعددی 

ها در مراحل اولیه بیماری به  ارایی نسصصصبی برخی از دارو

استفاده از  ،ایاشاره شده است. به ع وان مثال، در مطالعه

با  اریترومایسیی، استرپتومایسیی و ریفامپیسیی در مقاب ه

زرد پرورشصصصی ی در ماهی دمایعفونت تجربی مایکوبا تری

(. در Kawakami and Kusuda, 1990موثر بوده اسصصت )
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استفاده از  انامایسیی تا حدی موثر واقع  ،پژوهش دیگری

چ یی، در (. همConroy and Solarolo, 1965شده است )

همراه مصصصصر  سصصصولفیسصصصو سصصصازول به دیگری مطالعه

سی سایک یی بهسایک یی یا دا  م ظور درمان بیماری می و

سبی را به شی م ا ست )اثربخ شته ا  ,Vanduijnهمراه دا

، پیشصص هادیهای درمانی با وجود تمامی راهکاراما (. 1981

رسصصد  ه درمان بالی ی بیماری عمال غیرمحتمل نظر میبه

 (.Palmeiro and Roberts, 2013است )

 

 کلیگیری . مالحظات بهداشت عمومی و نتیجه6
با تریوم مایکو باالی  قاء  نایی ب ها در آب، یکی از توا

رود. شصصمار میبه انسصصان به در انتقال آنها مزایایتریی مهم

با تری تا از طریق خراشایی  ند  قادر  یهای پوسصصصتها 

های آلوده به آنها م تقل در حیی شصصص ا در آب ،شصصص اگران

 های پوسصصتی،در صصصورت وجود خراش چ یی،شصصوند. هم

 سصصصانی  ه به طور مداوم با آب  ردمکان انتقال بیماری ا

سرآ واریوم (. Chinabut, 1999 ار دارند، وجود دارد )وها 

مایکوبا تریوزیس در ایی افراد،  شصصصیوع بیشصصصتر بیماری 

بیماری ه دلر  با نامایی بیماری،  ازموجب شصصده اسصصت تا 

(Handler’s disease نیز )شصصود ) یادHo et al., 2006; 

Kiesch, 2000 ،متعاقب نفوذ عامل بیماری به بدن انسان .)

ندامگرانولوم ته در ا ظاهر برجسصصص با  عددی   یهاهای مت

به ندام) هایی(ویژه ا آی د  ه در وجود میبه بدن های انت

نده و بهبود نمی ما باقی  مدتی  تا  قات،  یاب د اغ ب او

(Chinabut, 1999.)   ن  "لذا از اصصصصطال تا گرانولومای 

( نیز برای توصیف بیماری Fish tank granuloma) "ماهی

ستفاده می (. Ang et al., 2000شود )مایکوبا تریوزیس ا

مایکوبا تریومهمه ای عامل بیماری از ی  هجایی بودن 

شهای ستردنه سو و گزار سانی از هاعفونت ۀچ دان گ ی ان

ست. با ایی حال، اطالع ی امیدوارقدرسویی دیگر،     ده ا

ویژه ماهیان به ،سصصصازی عالقم دان ماهیانو آگاهرسصصصانی 

انتقال بیماری سصصصل  ۀنسصصصبت به خطر بالقو ،آ واریومی

ستی  صول ام یت زی صورت عدم رعایت  امل ا ماهیان در 

سب در  ستکش م ا ستفاده از د شتی نظیر ا صول بهدا و ا

کاری  یان، راه ماه کاری  یا دسصصصت فت آ واریوم  ظا حیی ن

 وگیری از گسصصصترش بیماری م طقی و  ارا در   ترل و ج

در برخی مطالعات   ه ستالزم به ذ ر اشود. محسوب می

مایکوبا تریوم مرتبط با بیماری مشصصترک سصصل، حضصصور 
 نشصصصانگان ا تسصصصابی  مبود ایم ی به یاندر مبتال مری وم

(HIV) ( گزارش شده استGlaser et al., 1994 اما یقی ا .)

نشصصصانگان و  وممایکوبا تریوم مری چگونگی ارتباط  درک

در انسصان و دسصتیابی به اطالعات ا تسصابی  مبود ایم ی 

 .است تری در ایی زمی هبیشتر، نیازم د مطالعات وسیع
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