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  چکیده

Garra rufa اي است که یافتهي این ماهی داراي لب توسعهدهان مکنده. باشدمیانه میهاي خاوراست که منبع آن، رودخانهي آب شیرین یک گونه
این . باشدهاي زیر آب میه منظور تراشیدن غذا از سطح سنگهاي کراتینی تیز بدهد که داراي لبهي گرد یا بیضی را شکل میي مکندهیک صفحه

 .هاي شاخی سطحی از پوست بیماران است، زیرا این ماهی قادر به حذف بخشباشدهاي آب معدنی میها در درمانروش تغذیه، مبناي استفاده از آن
است یا خیر، نظرات متفاوتی وجود دارد، اما براي اثبات نکات منفی و هاي انسانی درمانی روشی مناسب و مطمئن براي بیماريدر مورد این که ماهی

هاي عفونی مختلف در این روش باشد، که در این تحقیقات الزم است امکان انتقال بیماريتري مییا مثبت این روش درمانی، نیاز به تحقیقات بیش
 .نیز بررسی این روش درمانی استهدف این مقاله . درمانی توسط پزشکان متخصص مورد بررسی قرار گیرد

  
 .هاي عفونیدرمانی، بیماري، آب معدنی، ماهیGarra rufa : کلمات کلیدي

  
   



 هاماهی در درمان بیمارياستفاده از دکتر   و همکاران سوداگر

2  

  مقدمه
Garra rufa )Heckel, 1843(    ي جـنس  گونـه  100کـه یکـی از

Garra ي آب گردد، یک گونـه محسوب می1ي سیپرینیدهاز خانواده
ایـن  . باشـد هاي خـاور میانـه مـی   شیرین است که منبع آن رودخانه

معـدنی ترکیـه یافـت    هـاي آب  ماهی در آبگیرهاي برخی از چشـمه 
اشـخاص   پوسـت ضـخیم و مـرده   که گردد و چون مشاهده شده  می

و ‘ 3مـاهی جونـده  ’، ‘2ماهیدکتر’هاي جود، نامرا میکننده استحمام
کـه نـام اخیـر از یـک      دهنـد را بـه آن نسـبت مـی   ‘ 4ماهی کنگـال ’

نـواحی کوهسـتانی بخـش مرکـزي ترکیـه      ي آب معـدنی در   چشمه
مـاهی  ایـن کپـور   .گـردد گرفته شده که این ماهی در آن یافـت مـی  

داراي دنـدان حلقـی بـوده، امـا      اي مایل به خاکسـتري کوچک قهوه
ي ایسـت کـه یـک صـفحه    یافتهي آن داراي لب توسعهدهان مکنده

 هـاي کراتینـی  دهد که داراي لبهي گرد یا بیضی را شکل میمکنده
ایـن   .باشدهاي زیر آب میتیز به منظور تراشیدن غذا از سطح سنگ

هاي آب معدنی پـا در  در درمانها روش تغذیه، مبناي استفاده از آن
باشد که مشتریان روي صندلی نشسته و پاهاي هاي زیبایی میسالن

ـ   خـود را تـا نیمـه    ور دقیقـه در آب غوطــه  30ه مـدت  ي سـاق پـا ب
برخـی   .گـردد ن طی جلسات متعدد تکرار مـی نمایند و این درما می

هاي ماهیان نیـز ممکـن اسـت در ایـن روش اسـتفاده      دیگر از گونه
ها نیز از ایـن روش  چنین ممکن است جهت درمان دستگردند، هم

ي درمـانی در زیبـایی پوسـت، ایـن     عالوه بر اسـتفاده . استفاده شود
بیمارانی که هاي شاخی سطحی از پوست ماهی قادر به حذف بخش

باشـد کـه   برند نیـز مـی  رنج می 6و اگزما 5هاي پسوریازیساز بیماري
ي شـاخی  ي زیـرین از الیـه  الیـه  نهایتا سبب صاف و عـاري گشـتن  

 گیري در معرض نور خورشـید قرار اگر بااین روش درمانی  .گردد می
ــد، ــراه باش ــت   داراي فواهم ــاران اس ــی بیم ــراي برخ ــکی ب ــد پزش ی

)Wildgoose et al., 2012 .(     در این مقاله سـعی گردیـده کـه بـه
  .شود بررسی این روش درمانی پرداخته

  
  درمانیي ماهیتاریخچه

هاي آب معـدنی، مراکـز خریـد،    این روش درمانی نخست در چشمه
جنوبی و سنگاپور  هاي چاي در ژاپن، کرهرگ و سالنهاي بزفروشگاه

                                                             
1Cyprinidae 
2doctor fish 
3nibble fish 
4Kangal fish 
5psoriasis 
6eczema 

شرقی و تمام دنیـا  وبشد و بعدها در سراسر آسیاي جنبه کار گرفته
  ).Grassberger et al., 2013(انتشار یافت 

ــار   ــابی در به ــک ارزی ــاهی 279، 2011ی ــانی در مرکــز م درم
  ).Wildgoose et al., 2012( انگلستان شناسایی کرد

  
  کلیات

Ӧzcelik درمـانی  در مورد دسـتورالعمل مـاهی  ) 2011( و همکاران
د، یک بار در روز وارد استخر شوبار در  2اند که فرد بیمار باید نوشته

ساعت  4/7بار در عصر و مدت زمان ماندن در استخر باید  1صبح و 
باشد و در طول این مدت باید تابش فرابنفش طبیعـی نیـز دریافـت    

روز اسـت، امـا بـه طـور      21زمان پیشنهادي بـراي درمـان   . نمایند
  . گیرندروز در نظر می 11میانگین 

متـر خریـداري   سانتی 4-6ي در اندازه هاي مورد استفادهماهی
 4/2تـا   4/1به حدود  2011گردد و بهاي هر عدد از آن در سال می

هـاي  شامل تانـک درمانی اکثر مراکز ماهیدر انگلستان،  .رسید پوند
هـاي  لیتري همراه بـا فیلتراسـیون خـارجی و واحـد    100آب تقریبا 

 باشـند یچنـین مکـانی بـراي نشسـتن مـ     گندزدایی فرابنفش و هـم 
)Wildgoose et al., 2012.(  
  

  
  درمانی در یک مرکز خریدهاي ماهیتانک :1شکل 

  

  
فیلتراسیون مخزنی خارجی و سیستم فرابنفش که  :2شکل 

  گیرنددر زیر مکان نشستن قرار می
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  ماهیدرمان پسوریازیس با دکتر
 %2-3انسـان اسـت کـه     ایمـن در پسـوریازیس، یـک بیمـاري خـود    

پوسـته شـدن   تاثیر قرار داده و خارش روده و پوستهجمعیت را تحت
ترین شکل این بیمـاري، پسـوریازیس   رایج .گرددپوست را سبب می

قطعات ناهموار قرمز و سفید روي پوست است که به صورت  1پالکی
تـاثیر  تواند تحتهر قسمت از بدن را می این بیماري .شودنمایان می

پسوریازیس، مزمن  .ها و مفاصلپوست سر، ناخن: قرار دهد، از جمله
علـت آن کـامال مشـخص     .باشـد دار نمـی کننده بوده اما واگیرو عود

گـردد کـه ژنتیـک در بـروز آن دخیـل باشـد و       نیست اما تصور مـی 
چنین با فاکتورهاي محیطـی از قبیـل اسـترس تغییـرات فصـلی       هم

ـ    .یابدشدت می روي ی منفـی  در موارد شدید، تـاثیر فیزیکـی و روان
در حـال حاضـر   . دهـد تاثیر قرار مـی بیمار گذاشته و زندگی را تحت

ي آن زیـاد  و طول دورههیچ درمانی براي این بیماري شناخته نشده 
معالجات پزشکی متعددي براي کنترل این بیماري استفاده  .باشدمی
 2 .ي فـرابنفش شـده دهی کنترلدرمانی با پرتوشود، از جمله نورمی

ــراي بیمــاران پســوریازیس وجــود دارد ش از مــاهیگــزار درمــانی ب
)Ӧzcelik et al., 2000; Grassberger and Hoch, 2006 (  کـه

گفته شده بیماران بهبـود یافتنـد، امـا ایـن بهبـودي ممکـن اسـت        
باشـد  حاصـل شـده  درمـانی و یـا اثـر نـور خورشـید      زمان با نـور  هم

)Wildgoose et al., 2012.(  
  

  گیريبحث و نتیجه
و فقـدان مـدارك مسـتند، ارزیـابی     به علت رشد سریع این صـنعت  

و  ي خطرهاي سالمت عمـومی هاي اصلی موجود دربارهکامل نگرانی
چنین حفاظت ماهی، نظر به ایـن کـه مقـررات مربـوط بـه ایـن       هم

 26در  .رسـد باشد، امري دشوار بـه نظـر مـی   خدمات نیز محدود می
اقـدام بـه   انگلسـتان  2، انجمن تجارت آبزیـان زینتـی  2010 آگوست

ي اي براي اعضاي خود نمود و احتیـاط الزم در زمینـه  صدور ابالغیه
، 2011چنـین در اکتبـر   هـم  .هـا رسـانید  این تجارت را به اطالع آن

ي دسـتوري تـوجیهی دربـاره    ،ایـن کشـور   پزشکی ماهیانجمن دام
درمانی منتشر نمود کـه در  ماهیدر مراکز  Garra rufaاستفاده از 

ي به عالوه مجلـه . شدي اول به حفاظت از این گونه مربوط میدرجه
داري کاربردي ماهی، عالوه بر انتشار مقاالت، در سایت خـود بـه   نگه

شکایات آنالینـی مبنـی بـر     .استي این موضوع پرداختهبحث درباره
کـه مـدعی    گردیـد  مبارزه با سوء استفاده از این گونه نیـز مشـاهده  

                                                             
1 plaque psoriasis 
2 Ornamental Aquatic Trade Association (OATA) 

هـا،  بعد از افـزایش نگرانـی   .ها بودنداین ماهیشکنجه و کشته شدن 
درمـانی در  دستورالعمل مدیریت خطرهاي سالمت عمومی از مـاهی 

هـاي  پیرو انتشار این دستورالعمل، روزنامه. انتشار یافت 2011اکتبر 
هاي ،  با انتشار مقاالت مختلف، به خطر2011اکتبر  18متعددي در 

از آن جایی کـه در ایـن روش درمـانی از    . المت عمومی پرداختندس
عفونی ماهی و محیط، بدون آسـیب  ضدشود، ماهی زنده استفاده می

در نتیجه این روش درمانی خـاص   .ممکن استرساندن به ماهی غیر
هـا بـه   باید جهت تأمین امنیت کارکنان و مشتریان در برابر عفونـت 

پیشـنهادات متعـددي جهـت محـدود     .طور مداوم تحت نظارت باشد
درمـانی وجـود دارد، از   ها، براي صاحبان مراکز مـاهی نمودن عفونت

با  .عفونی کردن پاي مشتریان قبل و بعد از درمانجمله معاینه و ضد
درمـانی در بسـیاري از ایـاالت آمریکـایی و     این وجود، مراکز مـاهی 

هـاي  نگرانـی  به دلیل رعایت اصـول بهداشـتی و  هاي کانادایی استان
در آلمـان نیـز    .ي حفاظت مـاهی، توقیـف گشـتند   موجود در زمینه

هـا و  بـودن مشـتریان خـود از ویـروس    درمانی بایـد از عـاري  مراکز 
چنـین تحـت   همخاص اطمینان حاصل نموده و  عفونی هايباکتري
شـده  ي بسـیار تضـمین  پزشک متخصص و طبق یک برنامـه نظر دام

تـرین  یکـی از رایـج  ). Wildgoose et al., 2012(د فعالیـت نماینـ  
ایـن   .باشدمی 3هاي باکتریایی ماهیان زینتی، مایکوباکتریوزیزعفونت

بیماري العالج، اغلب مزمن بوده و تشخیص آن در ماهی زنده دشوار 
این عفونت . هاي بافتی استي شناسایی آن، بررسیباشد و الزمهمی

گـردد، امـا   منتقل مـی هاي کوچک در پوست انسان از طریق خراش
تشـخیص ایـن   . کشـید ها طـول خواهـد  ظهور عالئم بالینی آن هفته

بیماري در انسان نیز مشکل بوده و درمان آن چندین ماه بـه طـول   
 Ramsay et( شودانجامد و حتی گاهی به عمل جراحی نیاز میمی

al., 2009 .(هـا   میکروارگانیزم کردن همهضدعفونی موثر یعنی نابود
پورهاي مقاوم در یک محیط آبی با محدودیت مواجه بوده و بـه  و اس

عالوه بر ضدعفونی آب، ضـدعفونی  . طور بالقوه براي ماهی مضر است
ي سطوح بدون کاربرد مواد شـیمیایی کـه بـراي مـاهی     نمودن کلیه

از طـرف دیگــر اســتفاده از   .باشــدپــذیر نمـی مضـر هســتند، امکـان  
سـاعت بـراي    1به مـدت   oC70ضدعفونی گرمایی، با دماي حداقل 

هاي فـرابنفش نیـز   کنندهضدعفونی. ماهی و فیلتر زیستی مضر است
گردنـد، امـا هـیچ تـاثیري     هاي سیستم فیلتراسیون نصب میدر لوله

ــد روي میکــروب ــا ســطوح ندارن در ایــن واحــدهاي  .هــاي مــاهی ی
هـا  کننده موثرترین طول موج براي از بین بردن میکـروب ضدعفونی
تـاثیر   هـا تحـت  ود، امـا ظرفیـت ضـدعفونی آن   شـ رفته میبه کار گ

  :فاکتورهاي متعددي قرار دارد، از جمله
                                                             
3 Mycobacteriosis 
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 شفافیت آب  
 سرعت جریان آب  
 عمر منبع نور فرابنفش  
 ي منبع فرابنفش تا پاتوژنفاصله  
 شدت منبع فرابنفش /قدرت  
 هاي فیزیکی پاتوژنویژگی  
 نظافت پوشش منبع فرابنفش 

وات  15-25فـرابنفش بایـد حـداقل    کلـی، واحـدهاي   به طور 
در مراکـز  لیتـري مـورد اسـتفاده     100هـاي  باشند تـا بـراي تانـک   

براي ضدعفونی واحدهاي فرابنفش این .درمانی موثر واقع گردند ماهی
  .موثر نیستند ،آب استخرهاي فضاي باز

درمـانی روشـی مناسـب و    در مجموع، در مورد این کـه مـاهی  
نی است یا خیر، نظرات متفاوتی وجود هاي انسامطمئن براي بیماري

دارد، اما براي اثبات نکات منفی و یا مثبت این روش درمانی، نیاز به 
باشد، که در این تحقیقات الزم اسـت امکـان   تري میتحقیقات بیش

هـاي عفـونی مختلـف در ایـن روش درمـانی توسـط       بیماري انتقال
  .پزشکان متخصص مورد بررسی قرار گیرد

ضرر بودن ایـن روش درمـانی بـه طـور قطعـی      بی تا زمانی که
اثبات نگردد، استفاده از آن اشـتباه بـوده و ممکـن اسـت مشـکالت      

  .باشدزیادي را به همراه داشته
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