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 چکیده

 هایگونه آن کننده ایجاد عوامل و و است ماهیان در شده گزارش عفونی بیماریهای ترینقدیمی از یکی ساپرولگنیازیس بیماری

 گزارش که اولین بوده ماهیان در بیماریزا قارچی عوامل ترینمهم از آبزی هایچقار از گروه این. هستند ساپرولگنیا جنس

 دنیا مختلف نقاط در ماهیان پرورش و تکثیر مراکز از آنها حضور و امروزه  گرددبرمی میالدی هجدهم قرن نیمه به آن مستند

 اهمیت دارای آال قزل خصوصاً پروری آبزی صنعت به آن اقتصادی صدمات به توجه با بیماری، این کنترل. است شده گزارش

 این کنترل جهت 2002 سال تا که بوده گرین ماالشیت بیماری این کنترل برای موثر ترکیبات ترینقدیمی از یکی. است

 اراد اثبات دنبال به لیکن. گرفتمی قرار استفاده مورد آمریکا و اروپایی کشورهای در ماهیان پرورش و تکثیر مراکز در پاتوژن

 و درمان خصوص در زیادی مطالعات چند هر. گردید منع جهان در ماده این مصرف بودن، سمی و زایی سرطان اثرات بودن

 توجه مورد کمتر که آنچه ولی است شده انجام بیماری این درمان در گرین ماالشیت جایگزین و موثر دارویی ترکیبات یافتن

 و تکثیر در مراکز بهداشتی و پرورش مدیریت هایروش نقش و بروز کننده مستعد عوامل بیماری، بروز مکانیسم گرفته قرار

 شده تالش مطالعه این در. است پرورشی ماهیان و هچری در این بیماری از پیشگیری در ماهیان آزاد خصوصاً ماهیان پرورش

 مدیریتی نکات به ساپرولگنیازیس وزبر کننده مستعد عوامل و ساپرولگنیا جنس قارچهای بیماریزایی مکانیسم به توجه با

 .شود پرورشی ماهیان و هچری در تلفات و بیماری بروز امکان رساندن حداقل به و پیشگیری سبب تواندمی که شود پرداخته

 گرینساپرولگنیازیس، مدیریت بهداشتی، بیماریزایی، ماهیان پرورشی، ماالشیت های کلیدی:واژه
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 مقدمه

شود که این بیماری سبب از بین پروری است. تخمین زده میاز مشکالت جدی در مسیر صنعت آبزی ساپرولگنیازیس یکی

 باعث های این قارچ(. گونهHussein et al., 2001شود )ی میسردآب یانماه هچریدر عدد تخم  30رفتن یک تخم به ازا هر 

شوند. همچنین در ماهی تیالپیا عامل تلفات در هچری و می کانال ماهی اروپایی و گربه مارماهی آزاد ماهیان، ٪80 میر و مرگ

روند % ماهیان آزاد کوهو ناشی از ساپرولگنیا پارازیتیکا از بین می80(. در ژاپن Ashour et al., 2017مرحله انگشت قد است )

د کننده آزاد ماهیان در دنیا(، ترین تولیاست. در شیلی )مهمو به همین میزان تلفات نیز در گربه ماهی ژاپنی نیز گزارش شده 

 Zaror etساپرولگنیا پارازیتیکا موجب تلفات در ماهی آزاد اقیانوس اطلس، ماهی آزاد کوهو و قزل آالی رنگین کمان است )

al., 2004ای، این قارچ از زخم(. به غیر از ماهیان پرورشی، در ماهیان وحشی مانند ماهیان آزاد چینوک و ماهی آزاد سر نقره-

داری بر جمعیت این گونه از ماهیان در شمال ایالت متحده گذاشته های ناشی از آفتاب سوختگی جدا شده و تاثیر معنی

 ,.Neitzel et alمیرند )ها در اثر ضایعات آفتاب سوختگی آلوده به قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا  می% این گونه22بطوری که 

% از تمام الروهای هچ شده آزاد ماهیان در دنیا است که سبب از بین 30رگ و میر (. همچنین ساپرولگنیازیس عامل م2004

 (. Earle and Hintz, 2014% تولید جهانی این ماهیان میشود )10رفتن 

 زاییبیماری

 در کنند.های مرده رشد کرده و حجم زیادی زئواسپور و میسلیوم ایجاد میبر روی تخم ساپرولگنیا هایگونه ها،هچری در

 میسلیوم، در مرده و رشد قارچ و تولید فراوان تخم حضور با ولی نیست زنده تخم ساختن آلوده به قادر قارچ عادی شرایط

-در نهایت سبب خفگی و مرگ آنها می داده و اکسیژن کاهش را به تخم (، دسترسی3تجمع یافته )شکل  زنده هایتخم اطراف

 ,.Songe et alیابد )یک کانون جدید عفونت تبدیل و چرخه رشد قارچ ادامه می های مرده خود بهشوند. پس از مرگ، تخم

 تخم را به هم زده و سبب مرگ آن اسمزی تنظیم تخم، دیواره به قارچ هایف نفوذ دارند که عقیده از محققین بعضی (.2016

ه با درگیری پوست و آبشش خود ساپرولگنیازیس در ماهیان یک عفونت سطحی است ک(. Earle and Hintz, 2014شود )می

( به صورت 2)شکل  یابد. بروز قارچ در پوستمی انتشار بدن کل به سپس و شده آغاز هاباله یا سر از عفونت. دهدرا نشان می

بسته به ذرات و ترکیبات به دام  شود.بیشتر می آنها قطر بتدریج است که ایپنبه – کرکی هایرشته حاوی کوچک هایدایره

 به ماهی رود وپوست از بین می اپیدرم، و درم نکروز با است. ایقهوه تا رنگ ضایعات خاکستری قارچ، هایهایف اده بینافت

 مکان به بستگی مرگ تا مدت زمان بین آلودگی رسدمی بنظر .میردمی اسمزی سیستم در اختالل و خون شدن رقیق دلیل

 (. Chauhan et al., 2014)دارد  عفونت برابر در ماهی مقاومت و قارچ رشد شده، دامنه تخریب بافت نوع عفونت، اولیه
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 برون)چپ(کمان )راست( و تخم ماهی قره رنگین آالی قزل تخم روی قارچ هایف تجمع - 3شکل 

 

 

 

 

 

 کمان رنگین آالی قزل درپوست قارچ از ناشی عفونی هایکانون از تجمعی - 2شکل 

 ساپرولگنیازیس در بروز هکنند مستعد و موثر عوامل

ماهیان بسیار مطالعه شده  آن در بیماریزایی قدرت و قارچ فنوتیپ قارچ: ارتباط بین فیزیولوژی و مورفولوژی خصوصیات - 3

ساپرولگنیا  هایگونه بیماریزایی اصلی خصوصیات از یکی به عنوان تواندمی زایا لوله رشد نحوه و کیست پوشش شکل است.

هایی دارد. نمونه دخالت زمینه این در نیز مثل( تولید جنسی غیر کالمیدیواسپورک)روش یا گما فراوان تولید باشد. همچنین

و بیماریزایی بیشتر  شیوع از پارازیتیکا ساپرولگنیا مانند  هستند، آبی هایمحیط در اسپور که قادر به ایجاد این گونه

(. از سوی دیگر Ghiasi et al., 2010; Lone and Manohar, 2018)دارند  های فاقد آن بیماریزایی کمترگونه برخوردارند و

تواند به بدن ماهی چسبیده و ثابت دهد زیرا کیست با مو میوجود مو بر روی کیست قدرت بیماریزایی را در ماهیان افزایش می

 لوله رشد باالی سرعت تخم، نمایند. درها با رسوب بر روی تخم که در یک نقطه ساکن قرار دارد، عفونت ایجاد میشود. کیست

  (.Thoen et al., 2011)است  زاییبیماری مهم عامل تخم به هایف اتصال تسهیل و زایا

 نیز کندمی تسهیل مختلف هایمحیط را در قارچ رشد که اوکاریوتی کینازهای پروتئین مانند هاآنزیم از برخی تولید همچنین

 پروتئین آنزیمهای هایمجموعه بزرگترین از یکی دارای پارازیتیکا ساپرولگنیا. شودمی قارچ زاییبیماری قدرت افزایش سبب

 بروز که هستند لکتیناز و پروتئاز آنزیمهای انواع تولید به قادر ساپرولگنیاها. است شده شناسایی کنون تا که است کینازی

 فعالیت سرکوب و IgM تخریب با و کندمی تجزیه IgM یتیکاپاراز ساپرولگنیا پروتئازهای ترشح. کنندمی تسهیل را عفونت

 هاگلیوتوکسین تولید همچنین(. Jiang et al., 2013)کند می پیدا را بیماری توسعه و رشد فرصت قارچ ها،ایمونوگلوبولین
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 یابدمی گسترش راحتی به بیماری قارچ برابر در دفاعی سد اولین تخریب با و شده ماکروفاژ سلولهای در آپوپتوزیس القا موجب

(Kales et al., 2007.) 

 18 تا 1 حرارتی دامنه در ساپرولگنیا بیماریزای هایگونه. است محیطی عوامل مهمترین از یکی حرارت: محیطی عوامل – 2

 است حرارت از متاثر بشدت زئواسپور تولید همچنین(. Bangyeekhun et al., 2001)میکنند  رشد گرادسانتی درجه

 ,Roberts)دهد می روی گرادسانتی درجه 30 در عمدتاً و گرادسانتی درجه 35 از کمتر دمای معموالً در بیماری بروز طوریکهب

 . مطالعه (2001

Espeland  وHansen (2007) سانتی درجه 33 – 32 حدود به آب حرارت درجه که پاییز و تابستان در نروژ نشان داد، در

 لیتر در عدد 80 – 200 قارچ اسپور میزان معمول شرایط در. دارد باالتری عفونت خطر بیشتر و رشد یاساپرولگن رسد،می گراد

 برای را شرایط تنها نه حرارت درجه کاهش. یابدمی افزایش برابر بیست تا آن میزان حرارتی دامنه این در ولی است هچری آب

 کاهش و دما کاهش بین ارتباط. شودمی ماهیان در نیز ایمنی افت بسب بلکه دهدمی افزایش ثانویه زئواسپور تکثیر و تولید

 کاهش سبب آب دمای ناگهانی کاهش همچنین(. Abram et al., 2017) است کورتیزول افزایش به مربوط احتماالً ایمنی

 این از شده ترشح موکوس. گرددمی ماهیان آزاد و ماهیان گربه پوست موکوس کننده ترشح سلولهای درصد و تعداد دار¬معنی

 بعالوه. شوندمی پوست به ساپرولگنیا هایکیست اتصال مانع و کرده عمل پوست سطح در فیزیکی سد عنوان به هاسلول

 رفتن بین از موجب که است Cدهنده  واکنش پروتئین و پروتئولیتیک  آنزیمهای  لیزوزیم، ها،بادی آنتی حاوی موکوس

 حتی و نمایندمی رشد و متصل آن سطح به راحتی به زئواسپورها و شده حفاظبی پوست موکوس، بدون. شوندمی زئواسپور

 Koeypudasa. است ساپرولگنیا بقا در موثر عوامل دیگر از pH .(Durborow et al., 2003) هستند عضالت در نفوذ به قادر

 برای رشد مناسب pH که دادند نشان شیلی و اسکاتلند نروژ، کشورهای از ساپرولگنیا جدایه 5 بررسی با( 2008) همکاران و

 اعالم( 2002) همکاران و Kashiwaki ولی. کردند رشد بخوبی اسیدی pH در آنها تمام نیز و است 4 – 30 هاقارچ گروه این

. دارند پارازیتیکا ساپرولگنیا روی بر قوی کشیقارچ اثر الکترولیزی خاصیت دلیل به مالیم قلیائیت با هایمحیط که نمودند

Kitancharoen محیط در خوبی بسیار رشد پارازیتیکا ساپرولگنیا و دیکلینا ساپرولگنیا که کردند گزارش( 3991) همکاران و-

 از ساپرولگنیا سازی جدا میزان بیشترین داد نشان( 3193) همکاران و قیاسی بررسی. دارند( pH = 8/1) قوی اسیدی های

 ساپرولگنیا نمونه بیولوژیکی هر خصوصیات که دهدمی نشان اطالعات این. است 43/4 معادل pHدر  سفید ماهیان هچری

 هایگونه رشد بر زیادی تاثیر کلر و سدیم یون مانند یونی عوامل از بعضی. کندمی ایفا آن پرگنه رشد در مهمی نقش

 ،3 ،8/0 ،0 نمک هایغلظت حاوی هایطمحی در را ساپرولگنیا های ایزوله( 2008) همکاران و Koeypudsa. دارند ساپرولگنیا

 هیچ% 7 تا 1 غلظت در و نمودند مشاهده% 8/2 تا 0 هایغلظت در تنها را رشد و دادند کشت% 7 و 8/1 ،1 ،8/2 ،2 ،8/3

-آب در بندرت و دهدمی رخ شیرین هایآب در تنها ساپرولگنیازیس بروز که است دلیل همین به شاید. نشد مشاهده رشدی
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 شرایط تحت دریا آب% 8/3 حاوی کشت محیط در توانندمی ساپرولگنیا اسپورهای ولی. شودمی مشاهده ورش لب های

 چون فاکتورهایی تاثیر خصوص در شده انجام مطالعات(. Shafer et al., 1990) نمایند رشد و مانده باقی آزمایشگاهی

 کپور ماهیان، آزاد تخم در ساپرولگنیا هایگونه خصوصاً بزیآ قارچهای فراوانی بر آمونیوم و نیترات نیتریت، محلول، اکسیژن

 نیتریت یون نیز و بیشتر نیترات یون و محلول اکسیژن حاوی که هاییآب که داد نشان سفید ماهیان و ماهیان سوف ، ماهیان

 Czeczuga and Muszynska, 1998;1999b ترند )مناسب قارچها از گروه این رشد برای هستند کمتری آمونیوم و

Czeczuga et al., 2001; 2004 ; سالن و پرورش در استفاده مورد شیرین آب نوع دیگر طرف از(. 3193 همکاران و قیاسی 

 الیگوتروفیک آبهای که داد نشان مختلف مطالعات. دارند تاثیر ساپرولگنیازیس بروز در ساپرولگنیا هایگونه تنوع نیز و هچری

 وجود ائوتروفیک هایآب در شرایطی چنین حالیکه در. شوندمی ساپرولگنیازیس در دخیل رچیقا عوامل تنوع افزایش موجب

 کمان، رنگین آالی قزل ماهیان هچری از جداشده قارچی عوامل ارزیابی در(. Czeczuga and Muszynska, 1999a) ندارد

 قره ماهی تخم از آمده بدست هاینمونه در نیاساپرولگ هایجدایه تنوع که گردید مشاهده برون قره ماهی و خزر دریای آزاد

 در گردیدمی استفاده چشمه آب از تنها آزاد و آال قزل ماهیان هچری در زیرا است بوده آزاد و آال قزل ماهی از بیشتر برون

 (.3154 قیاسی،) شد استفاده رودخانه و چاه آب مساوی مخلوط از برون قره ماهیان هچری در حالیکه

 دیگر با مقایسه در ماهی فیل تخم  مثال برای. دارد زدگی قارچ در مهمی نقش ماهی تخم غشا ساختار: میزبان تخصوصیا – 1

 Hussein et)  دارد بیشتری ضخامت تخم پوسته زیرا دارد را زدگی قارچ میزان کمترین مشابه، شرایط در خاویاری ماهیان

al., 2001 .)از قارچی عفونت سرایت از( سوف ماهی مانند) تخم توده اطراف در یموکوس الیه یک وجود ماهیان از بعضی در 

 ترشحات وجود داد نشان سوف ماهی تخم در تجربی عفونت ایجاد. آوردمی عمل به ممانعت مجاور زنده تخم به مرده تخم

 Paxton and) شودیم هاتخم دیگر به آن انتشار از مانع و انداخته دام به را قارچ زئواسپور تخم، اطراف در ژالتینی

Willoughby, 2000 .)معمولی کپور ماهی هایتخم مثال برای. دارد اهمیت قارچی عفونت به پذیری آسیب در نیز تخم سایز 

 تا آال قزل تخم زدگی قارچ حالیکه در شوندمی آلوده ساعت 75 از در کمتر هستند، ترکوچک آال قزل تخم از که ماهی گربه و

 در استرس بروز. است موثر زدگی قارچ در نیز ماده ماهیان وضعیت(. Lone and Manohar, 2018) دکشمی طول روز چند

 غشاء سطح در ایمونوگلوبولینی ترکیبات بودن باال دهدمی افزایش شدت به را تخم زدگی قارچ میزان تکثیر از قبل ماده ماهیان

 با مستقیمی ارتباط ترکیبات این کیفیت و میزان و شودمی زنده تخم سطح در قارچ استقرار افتادن تاخیر به موجب تخم

 تکثیر فرآیند و استحصالی واسپرم تخمک کیفیت همچنین(. Hatai and Hoshina, 1994) دارد ماده مولد ایمنی وضعیت

 از مکرر ادهاستف ،(پیر یا و نورس مولدین خصوصا) نامناسب مولدین از استفاده. است هاتخم زدگی قارچ در دیگری مهم عامل

 شانس تکثیر، روند در اسپرم و تخمک نامناسب هایدستکاری نیز و تخمک حد از بیش رسیدگی کشی،اسپرم برای نر مولد یک

 و استقرار برای مکان ترینمناسب مرده تخم که آنجایی از. شودمی هچری در مرده تخم افزایش سبب و داده کاهش را لقاح
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 نسبت نر ماهیان معموال(. 3193 همکاران، و قیاسی) گرددمی هچری در زدگی قارچ افزایش ببس امر همین است، قارچ انتشار

 سرمی سطح افزایش که دادند نشان Willoughby (3959) و Cross. هستند هاماده از ترحساس جلدی ساپرولگنیازیس

 سلولهای)  موکوس کننده ترشح یسلولها%( 80 تا) شدید کاهش موجب نر آالهای قزل در کتوتوستسترون – 33 هورمون

 سطح در متعدد و پراکنده بصورت هورمون این تاثیر تحت ماهیان جلدی ضایعات. شودمی پوست مربع متر میلی هر در( گابلت

 ساپرولگنیازیس بروز اگر کهحالی در. پوشانندمی را بدن سطح تمام تقریباً و متصل هم به عفونت کانونهای بتدریج که بوده بدن

 در جلدی ساپرولگنیازیس اپیدمی بروز در. شوندمی ایجاد منفرد بصورت ضایعات باشد پوست به تروماتیک آسیب از اشین

 و نر مبتال ماهیان% 53/ 2 بطوریکه داشت وجود بیماری بروز در جنسیتی تفاوت هراز منطقه در پرورشی آالی قزل ماهیان

 (3159همکاران، و قیاسی) بودند ماده% 4/35

 با درمانی روش یک اتخاذ و ای تغذیه – بهداشتی خوب مدیریت یک از ترکیبی معموالً: پرورش و بهداشت مدیریت – 7

 Ali et)است) ماهی و تخم در ساپرولگنیازیس بروز از ممانعت و کنترل جهت روش موثرترین شیمیایی ترکیبات از استفاده

al., 2015 Meyer (3993) قارچی عفونت برابر در مقاومت برای ماهی به کمک در کلیدی لیعام استرس کاهش که داد نشان 

 تخم به( کمپلمان ترکیبات و مادری هایایمونوگلوبولین) ماده مولدین ایمنی سیستم از ترکیباتی تخم، تولید روند در است

 ,Lovoll et al., 2006; Poorten and Kuhn) یابندمی انتقال دوزیستان و ماهی گورخر کمان، رنگین آالی قزل ماهیان

2009; Walke et al., 2011 .)گونه جمله از و هاپاتوژن انواع برابر در تخم سلولهای اولیه دفاع در مهمی نقش ترکیبات این-

 ایمنی محرک ترکیبات از استفاده لذا(. Wang et al., 2008)دارند  تخم در جنین گیری شکل زمان در ساپرولگنیا های

 پروبیوتیکها چون ایمنی هایمحرک از استفاده رو این از. کندمی القا ماهی هم و تخم در هم را عفونت ابربر در مقاومت افزایش

(Nurhajati et al., 2012)، ویتامین C (Leal et al., 2017; Tewary and Patra, 2008)، دارویی گیاهان (Mehrabi et 

al., 2019)، سینبیوتیکها (Firouzbakhsh et al., 2014) و مرده تخمهای منظم برداشت. گرددمی توصیه مولدین تغذیه در 

 Johari et) نقره ذره نانو حاوی ترکیبات و( Al-Haq et al., 2001) آنولیت ،(Bruno et al., 2011) ازن از استفاده آلوده،

al., 2014( )از ناشی عفونتهای کنترل در مهمی بسیار قدم و شده آب زئواسپور کاهش سبب( کننده عفونی ضد عوامل 

 دستکاری و حرارت درجه ناگهانی تغییرات آمونیاک، افزایش هچری، آب دبی و محلول اکسیژن کاهش. است هااوومیست

 Bruno) شود توجه آن به باید هچری مدیریت در که است زدگی قارچ افزایش  مهم عوامل از مصنوعی تکثیر زمان در نامناسب

et al., 2011 .)و دارد هاتخم روی بر زئواسپورها یافتن رسوب از فیزیکی ممانعت در مهمی نقش هچری ورودی آب دبی 

 (. Rach et al., 1997)شود قارچ رشد مانع تواندمی مالیم سرعتی با دقیقه در mL  3200آب جریان

 یافته ترویجی
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 مرده تخم افزایش و موفق لقاح شکاه و تخمک و اسپرم کیفیت کاهش دلیل به مسن یا و نورس مولدین از استفاده عدم - 3

  هچری در

 .رسیده بشدت هایتخمک از استفاده عدم نیز و کشی اسپرم برای نر مولد یک از مکرر استفاده عدم - 2

 تکثیر مناسب، بیهوشی داروی از استفاده با مولد ماهیان کردن بیهوش اسپرم، و تخمک نامناسب هایدستکاری از ممانعت - 1

 در مرده تخم افزایش سبب فوق موارد از هریک رعایت عدم. تکثیر زمان در حرارتی شوک بروز از مانعتم و خشونت بدون

 .شودهچری می

 پروبیوتیکها،)ایمنی محرک عوامل از استفاده و ماده نوع خصوصاً مولدین در زااسترس عوامل رساندن حداقل به - 7

 C ویتامینهای از استفاده. ماهیان جیره در تکثیر فصل از قبل ماه سه از مناسب دوز با( دارویی گیاهان ترکیبات سینبیوتیکها،

،E ، مولدین مصرفی جیره در تکثیر از قبل ماه 1 از کارنیتین -ال و( معمول دوز برابر سه تا)کاروتنوئیدی ترکیبات  

  .آب در قارچ زئواسپور کاهش هدف با( آنولیت) یونیزه آب یا و نقره نانوذره حاوی آب فیلترهای پالسما، ازن استفاده  - 8

 مراکز در نر ماهیان در خصوصا جنسی بلوغ بروز از ممانعت جهت( گرم 100 – 180)بشقابی سایز تا ماهیان پرورش - 1

 .ندارند را عقیم ماهیان بچه تهیه امکان که پرورشی

 برای پرورش از است بهتر ساپرولگنیازیس ضعوار کاهش برای بازار، در گرم 800 از بیش ماهیان پسندی بازار به باتوجه - 4

  .شود استفاده پلوئیدتری یا عقیم ماهیان

 معموالً. بیماریها این از ناشی آبششی یا و پوستی ضایعات کاهش و انگلی و باکتریایی هایبیماری بروز از پیشگیری - 5

  .دهدمی رخ شوند،می آبشش و تپوس به آسیب سبب که عفونی بیماریهای سایر بروز دنبال به ساپرولگنیازیس

 شرایط) استرس بروز مواقع در یا و سال سرد فصول در جیره در خوراکی مکمل بصورت ایمنی محرکهای از استفاده - 9

 (. تراکم افزایش نقل، و حمل سنگین، فلزات و شیمیایی و فیزیکی فاکتورهای تغییرات و آب نامناسب

 منابع

 ماهیان آلوده های تخم از جداشده( ساپرولگنیا)بیماریزا آبزی قارچهای پروتئینی و مولکولی الگوی تعیین. 3154 ،.م.قیاسی

 شناسی، قارچ رشته در دامپزشکی تخصصی دکترای نامه پایان مازندران، استان پرورش و تکثیر مراکز استخوانی و خاویاری

 تهران دانشگاه

 آالی قزل ماهیان در ساپرولگنیازیس اپیدمی بروز. 3159 ،.ا.ع سعیدی، و.ش بهروزی، ،.م بینایی، ،.ع باباعلیان، ،.م قیاسی،

 تهران، اردیبهشت، 4 – 9 ایران، دامپزشکی کنگره شانزدهمین مقاالت مجموعه مازندران، استان در پرورشی کمان رنگین

 389ص ایران،
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 از شده جدا قارچی عوامل فراوانی مقایسه و شناسایی. 3193 ،.ا.ع سعیدی، و. م.فارابی،س ،.م بینایی، ،.ح شکری، ،.م.قیاسی
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Abstract 

Saprolegniasis is one of the oldest reported diseases in fish. The first documented report of 

which back to the mid-eighteenth century. The causative agents are species of the genus 

Saprolegnia. This group of aquatic fungi is one of the most important fungal pathogens of fish 

with worldwide expansion. They were reported in fish breeding centers in different parts of 

the world. The one of the oldest effective compound to the saprolegniasis control was 

malachite green, which until 2002 in European countries and the United States was used to 

control this pathogen. When the carcinogenic and toxic effects of malachite green were 

proven, the use of it was banned worldwide. Although many studies have been done on the 

treatment and finding effective and alternative medicinal compounds of malachite green in the 

treatment of this disease, but the important of the role of pathogenesis, predisposing factors 

and health management have been less considered in raising diseases in hatcheries and farmed 

fish. In this study, we tried to focus on the importance of the pathogesis of saprolegnia sp. 

predisposing factors and health management methods that help to prevention and minimize of 

disease in hatcheries and farmed fish. 

Keyword: Saprolegniasis, health management, pathogenicity, farmed fish, malachite green 

 


