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  چکیده
سفیدمکه با نا ایکتیوفتریازیس شناخته می و یا ایک های لکه  سط انگل  ،شودنیز  ایجاد  تریوس مولتی فیلیئیسایکتیوفدار به نام ای مژهیاختهتکتو

یان خوراکی ایجاد و تلفاتی جدی و در سطح وسیعی از ماهیان زینتی و صنعت پرورش ماهبیماری انگلی است ترین و مهمترین شایع که ازشود می

تفاده کرد اما هر کدام از این ترکیتاش به توان علیه این بیماری اسییو سییایر ترکیتاش شیییمیایی را می T-فرمالین، کلرامینماالشیییت یرین، . کندمی

رسد. هدف نظر می لذا یافتن ترکیتاش طتیعی جایگزین به منظور درمان این بیماری الزم به. شوندنحوی موجب آسیب به انسان و محیط زیست می

صانگلی اثر ضداسی ربراز این مطالعه،  شرایط  ساعت 3تا 1زمان مواجهه  و( یرم در لیتر1/0 -4/6)ی هادر غلظت مامیران کتیر ییاهره الکلی ع در 

نمونه کنترل مثتت ز بدست آمده ا هایافتهیبا  یحاصل از لحاظ آمار هایداده است. فیلییسمولتی س یکتیوفتیریوانگل ( روی اIn vitro) برون تنی

ی دارمعنیی انگلی رابطه مستقیم و هاترونتنرخ مرگ و میر  ،نتایج بررسی نشان داد که. شدند سهیشاهد مقا ماریتو ( نیفرمال میلی گرم/لیتر15)

صارهافزایش با  صاره هاترونتمرگ و میر و ، (p<05/0) دارد و زمان مواجهه غلظت ع  یرم 4/6تا  1/0لکلی از ای انگل ایک با افزایش میزان غلظت ع

و  ملکرد را داشییتهعبهترین  سییاعت 3درصیید در مدش زمان  100یرم بر لیتر با قدرش کشییندیی  4/6دوز . ی افزایش یافتدارمعنیبه طور  بر لیتر

سب ستترین دوز منا ستدارمعنیو با فرمالین )یروه کنترل مثتت(، اختالف  ا شته ا ستفا، . (p>05/0)ی ندا ده این دوز برای درمان هرچند امکان ا

 .دارد بالینی بررسی نیاز به ماهیان زنده
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Abstract 
Ichthyophthiriasis, which is also known as white spot or Ich, is caused by a parasitic ciliate called 

Ichthyophthirius multifiliis and it is one of the most important and common parasitic diseases. It may cause 

high mortality in large scale in ornamental and edible fresh water fish. To control this disease Malachite green, 

formalin, chloramine-T and other chemical compounds can be used, but each of these compounds may cause 

serious harm to human population and the environment. Therefore, introducing natural alternative compounds 

to use against this disease seems necessary. The aim of this study was to evaluate the alcoholic extract of 

Chelidonium majus L. in concentrations (0/1-6/4 gr/l) and exposure time of 1 to 3 hours on Ichthyophthirius 

multifiliis in vitro. The obtained data were statistically compared with the results obtained from the positive 

control sample (15 ppm formalin) and the control treatment. The results implicated that the mortality rate of 

parasitic teronts has a direct and significant relationship with increasing the concentration of the extract and 

the time of exposure and the mortality of the parasites increased significantly (p<0.05) with increasing the 

concentration of alcoholic extract from 0/1 to 6/4 gr/l. dosage 6/4 with 100% lethality had the best performance 

and is the most appropriate dose. There is no significant difference (p>0.05) between obtained data in 

comparison with formalin (control positive group), although the possibility of using this dose to treat live fish 

requires clinical examination. 

Keywords: Ichthyophthirius multifiliis, Alcoholic extract, Chelidonium majus L., Antiparasitic effects, Lethality 

rate. 
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 مقدمه. 1
امروزه آبزی پروری در جهت  تولید غذا در سیییراسیییر 

ست، اما  شته ا سریعی دا سیار  شد ب ی هابیماریجهان ر

عفونی در آبزی پروری یک عامل بسییییار مهم و تاثیریذار 

غذا  ید  شییییو   (.Khater et al., 2017) اسییییتدر تول

اقتصییادی قابل توجهی در ی عفونی باعث ضییرر هابیماری

ی آب شیرین، لب شور و شور های پرورشی ماهیهاسیستم

ایکتیوفتیریازیس  .(Murray and Peeler, 2005) شده است

زا بیماری ی هاانگلترین سییفید یکی از مهمیا بیماری لکه 

شکل بزریی در آبزیماهیبرای  ست که م پروری ایجاد ها ا

عامل این بیماری  (.Dickerson and Dawe, 2006) کندمی

 ایکتیوفتیریوسیاخته هولوتریش مژه داری به نام   یک تک

ترین و رایج کیه یکی از اسییییتییا اییک مولتی فیلیس 

ی انگلی ماهی آکواریومی آب شیییرین هاترین بیماریجدی

سوب می شیرین هاشود. این انگل در اکثر یونهمح ی آب 

خسییاراش شییده و  زیادسییراسییر جهان منجر به مرگ و میر 

آکواریومی و خوراکی ایجاد   در تولید ماهی زیادیاقتصادی 

ندمی به پوسیییت و در واقع ( Elsayed et al., 2006) ک

کند و عملکرد دستگاه تنفسی و دفعی این آبشش حمله می

 (.Hines and spira, 1973) زندرا بر هم می هااریان

چرخیه زنیدیی  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیسانگیل 

مستفیم و بدون میزبان واسط دارد و متشکل از دو مرحله 

سیکل زندیی این انگل  ست.  زندیی آزاد و مرحله انگلی ا

شییامل یک مرحله عفونت زا به نام ترونت و یک فرم فعال 

سان به نام تروفونت  سیب ر ستو آ ، که منجر به عفونت ا

 (.1د )شکل شوانگلی خارجی روی بدن ماهی می

 

 (Dickerson and Clark, 1998) ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس انگل زندگی چرخه -1شکل 

 

به علت چرخه خاص انگل و نفوذ آن به پوسییت ماهی، 

ید دارو با مان  گل موثر بوده و در ها بر فرم آزاد ان ها تن

چندین بار در فواصل مختلف )با توجه به دمای آب( تکرار 

شود. در نتیجه ریشه کنی این بیماری بسیار دشوار است 

(Matthews, 2005.) 

برای از بین بردن انگل داروهای ضییید انگلی متنوعی 

پرمنگناش سییولفاش مس، فرمالین،  سییتز ماالشیییت،مانند 

ستز ماالشیت . شودمی پتاسیم و غیره در آکواریوم استفاده

علیه مرحله انگلی و آزاد موثر است. با این حال استفاده از 

های خوراکی به سییتز ماالشیییت برای درمان بیماری ماهی

یت جهش زایی، سیییرطان خاصییی لت  یداری و ع پا زایی، 

است ماندیاری باالیی که در اکوسیستم دارد ممنو  شده 

(Yao et al., 2010) . ستب تحریک و افزایش فرمالین نیز 

ترشیییح موکوس و کاهش میزان اکسییییژن محلول در آب 

بنابراین نیاز فوری  (.Buchmann et al., 2005)شییود می

فه و امن برای  به صیییر جایگزین موثر، مقرون  مل  به عوا
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، که هم برای انسییان و محیط اسییتمتارزه با این بیماری 

ست فاقد شد زی به منظور جایگزینی این  .عوارض جانتی با

و همکاران در سییال  Alaviniaی سییرطان زا، اخیرا  هادارو

گل  2018 یک برای از بین بردن ان تان ید  ماده اسییی از 

ماهی زبرا  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیئیس فاده در  اسیییت

 و نتایج قابل قتولی را به دست آوردند. کردند

از  یشمندر ارزمنابع بسیااهان ییر دور، بسیاهای نمااز ز

ه مکرر از معموال با استفادند. ادهبون نساای ایی برش داروترکیتا

محصییوالش با پایه ییاهی در مقایسییه با داروهای شیییمیایی 

ه، دتر بو. در برخی موارد حتی ارزانشیییودمقاومتی ایجاد نمی

ه دند زبافت موجوآور در نیازنتاشتگی و ایژیی سمیت وفاقد 

در  یه و بازیشت به محیط را دارا هستند وقابلیت تجزهستند، 

سازیمقایاهی در با منشأ ییش کل ترکیتا سایر مواد  اری سه با 

 (.Citarasu et al., 2003) بیشییتری با محیط زیسییت دارند

یل مرا به دل ، یست محیطی کماش زخطرو یی باال راکاوزه 

ان های ییاهرهعصاش و ترکیتاش در زمینه اسییتفاده از مطالعا

س یکتیوفتیریواله جمها از نگلابرخی ل کنترای یی بردارو
 ای یافته است.هیژه وجایگا لییسمولتی فی

با نام علمی   (Greater celandine) ییاه مامیران کتیر

Chelidonium majus L.  متعلق به خانوادهPapaveraceae 

خاش( اسیییت  . (Colombo and Bosisio, 1996))خشییی

 30-80کتیر ییاهی علفی و پایاسیییت به ارتفا  مامیران 

ی مرطوب، روی دیوارها، نقاط هامتر که در خاكسیییانتی

یه ماکن سییییا جادهدار، متروك، ا یه  ید می هاحاشییی  رو

(Ghanavi et al., 1394) .رابه نارنجی رنگ ییاه حاوی شییی

 ارای بریدیی به رنگ ستز آبید ها. برگستهادر تمام بخش

ست. این ییاه خاكو کرك دار  شکننده ا ساقه ترد و   بوده، 

ی هادهد و به طور خودرو در قسیییمتجنگلی را ترجیح می

شد  شمال آمریکا ر سیا و  کند میاروپای مرکزی و جنوبی، آ

(Saglam and Arar, 2003; Tin-Wa et al., 1972.) 

نه، ایران و ترکی ه محدوده پراکندیی این ییاه در خاورمیا

اسییت که محل رویش آن در ایران نواحی شییمال و شییمال 

 استی مازندران، یلستان و ییالن هاشرقی کشور در استان

(Ghanavi et al., 1394). 

قاش مختلف نشیییان می تایج تحقی که خواص ن هد  د

یل  به دل مامیران کتیر  مانی  ها, دارویی و در ید کالوئ آل

  اسییییتهییای این ییییاه فالونوئیییدهییا موجود در انییدام

(Ganan et al., 2016.) های مامیران شیییره ییاهی و اندام

سه یروه عمده ا ی از آلکالوئیدهای ایزوکوئینولینغن ند که به 

سانگوئینارین و کلریترین(،  بنزوفنانتریدین )مانند کلیدونین، 

( و پروتوبربرین ) بربرین( پروتوپین و مشتقاش آن )کوپتیسین

نتیجه تحقیقاش انجام شیییده روی ییاه مامیران  تعلق دارند.

باکتریایی دهد که این ییاه دارای خاصیییت ضییدنشییان می

(Zuo et al., 2008) قارچی ویروسیییی، ضیییید، ضیییید 

(Parvu et al., 2008; Monavari et al., 2012،) 

هابی اسییییت ضیییید  انگلی، ضیییید توموری و ضیییید الت

(Colombo and Bosisio, 1996.) 

ند  درقاره ییاهان عصاکه ند ن دادنشاد متعدمطالعاش 

 ندبین بتررا از یک انگل ور( اشنا)آزاد نایر ییییییحل شامر

(Buchman et al., 2003; ekanem et al., 2004;  
Yao et al., 2010, 2011; Ling et al., 2012;  

Yi et al., 2012.) هار ین مطالعاا برخی که ند دکرش اظ

هان  یا له ی هان، از جم یا های ، دارای ویژییطب سنتیی

یین ترکیتی هستند. انگلکش موثرا ش در ماهی و آب، ای

یثه و هیچ اشدن( سیوانره )دژنردژ ییاش زری یبنای ا ری رای

کنند. استفاده د نمییجاایست زمحیط ن و نسااسالمت در 

ینامیتوه از ییاهان شداج ستخرانگلی اضدش ترکیتااز  د  ی

ینراهکار  که  از آنجایک باشد. ری ابیمان مابرای دروینی ی

ل تاکنون اثر ترکیتاش عصیییاره ییاه مامیران کتیر روی انگ

ته اسیییت،  عه قرار نگرف یک در ایران و جهان مورد مطال ا

 نگلیاثر ضداسی ربر، ین تحقیقم انجاهدف از این ابنابر

روی ( بر In vitro) در شیییرایط برون تنیمامیران کتیر، 

 است. فیلییسمولتی س یکتیوفتیریوانگل ا

 

 روش کارمواد و . 2

 .Chelidonium majus Lتهیه گیاه . 2.1
از  (.Chelidonium majus Lمییامیران کتیر ) ییییاه

  (2)شییکل  آوری شییدندی اسییتان مازندران جمعهاجنگل

ها به هرباریوم سپس، به منظور تأیید ییاه مورد نظر، نمونه
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شکده سایی  دان شنا سال و  شگاه تهران ار سازی دان  .قطعی ییاه انجام شددارو

 

 های استان مازندران.جنگل جمع آوری شده از .Chelidonium majus Lگیاه تصویر -2شکل 

 

  تهههههیههه عصهههههاره الههکههلههی گههیههاه .2.2
Chelidonium majus L 

های کامال  یرم از پودر برگ 175ییری عصیییارهجهت 

شده این ییاه با  کامال   %96ی لیتر اتانول میل 950خشک 

سییاعت در شیییکر  2محلول حاضییر به مدش  و خیس شیید

یراد قرار داده شیید. در درجه سییانتی 25انکوباتور با دمای 

سییاعت در دمای آزمایشییگاه  18ادامه نمونه فوق به مدش 

صافی  ستفاده از کاغذ  قرار یرفت. پس از آن مخلوط را با ا

و  یردیدواتمن صیاف کرده و محلول رویی از رسیوب جدا 

 درصییید 96 لیتر اتانول میلی 750به رسیییوب باقی مانده 

های تمامی محلول روز تکرار و 4اضییافه شیید. این روال تا 

رویی جدا شیییده با هم مخلوط و بعد از صیییاف شیییدن با 

 (.3)شکل  دستگاه تقطیر در خالء تقطیر شد

 

جداسازی عصاره الکلی گیاه مامیران کبیر توسط دستگاه روتاری اواپراتور )تقطیر در خالء(.تصویر -3شکل 
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 ماهیتهیه . 2.3
 Green terror (Andinoacara rivulatus)ماهی  قطعه 5

یان  ماه یک مرکز معتتر فروش  یک از از  گل ا به ان آلوده 

یداری،  یه شییید. پس از خر آکواریومی در شیییهر تهران ته

ی از پیش فراهم شیییده در هابالفاصیییله ماهیان به آکواریوم

 دانشییکدهی آبزیان هاآزمایشییگاه یروه بهداشییت و بیماری

مپزشیییکی دانشیییگاه تهران انتقال داده شییید و با تهیه الم دا

میکروسییکوپی آلودیی به انگل ایک تایید  و بررسییی مرطوب

، عفونت تجربی با هاانگلجهت افزایش شمار . (4)شکل  شد

بییه روش  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیستییک یییاختییه 

شدش آلوده به انگل ضافه نمودن ماهیان به  سازی یا ا  مجاور

 یرفت.به چند آکواریوم حاوی ماهی حساس به انگل انجام 

 

 (.40xنمایی مشاهده تروفونت بالغ انگل ایک با هسته نعل اسبی شکل در الم مرطوب ماهیان آلوده در زیر میکروسکوپ نوری )بزرگ -4شکل 

 

 ایکجداسازی انگل . 2.4
بعد از طی چند روز از بدن ماهیان آلوده به دقت الم 

خل پتری دیش  یاش دا مه محتو یه شییید و ه مرطوب ته

سپس ماهی شدند.  شو  ست شتار با ترحم  هاش با روش ک

کشیییته و در یک بشیییر کوچک حاوی آب مشیییابه با آب 

اکواریوم اولیه قرار داده شییدند. زیر اسییتریو میکروسییکو  

شت حد شدند. با یذ سی  ساعت، تومونتبرر های ود یک 

جدا شده از بدن ماهی به آرامی با شنای آزاد حرکت کرده 

شر به پتری  سپس محتویاش ب شر قرار یرفتند.  و در کف ب

ها در نهایت با های مجزا انتقال داده شییدند. تومونتدیش

برابر  40سمپلر و در زیر استریومیکروسکو  با بزرینمایی 

 (.Buchmann, 2003)جدا شدند 

 های انگل ایکتهیه ترونت. 2.5
مای دیشپتری نت، در د حاوی تومو جه 5/25های  در

ساعت یرمخانه یذاری )انکوباتور(  22سانتی یراد به مدش 

سریع در آب بعد از شدند. ترونت شنای  های ریز با ویژیی 

به  را هاسییاعت قابل تشییخید بودند. تراکم ترونت 22طی 

در هر دقیقه(  10به مدش  4000وسیله سانتریفیوژ )با دور 

 هاترونت. به منظور شمارش عدد رسید 6000سی سی به 

 Ling et al., 2010) از الم توما و نئوبار اسیییتفاده شییید

Schlenk et al., 1998;) 

صاره الکلی سازی غلظتتهیه و آماده. 2.6 های ع
Chelidonium majus L.  

غلظت  7اولیه و بررسییی منابع،  هایبا توجه به آزمایشیی

، 6/1،  8/0، 4/0، 2/0، 1/0مختلف از عصیییاره الکلی ییاه )

مالین ) 4/6و  2/3 ظت فر میلی یرم در  15یرم/لیتر(، غل

بدون لیتر هد  یک یروه شیییا تت( و همچنین  ، کنترل مث

تیمار مورد بررسی  نهعصاره )حاوی آب اکواریوم( تهیه شد. 
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( شییاهد، فقط آب 1ند: تیمار ح زیردر این پژوهش به شییر

( کنترل 2تیمار عصیییاره الکلی ییاه، آکواریوم فاقد کلر و 

ظت  با غل مالین  حاوی فر تت  ،  میلی یرم در لیتر 15مث

( 4تیمار،  یرم/لیتر عصیییاره الکلی ییاه1/0غلظت ( 3تیمار 

غلظت ( 5تیمار ، یرم/لیتر عصیییاره الکلی ییاه 2/0غلظت 

ی4/0 مار ، اهیرم/لیتر عصییییاره الکلی ی ظت ( 6تی  8/0غل

یرم/لیتر  6/1 تغلظ( 7یرم/لیتر عصییاره الکلی ییاه تیمار، 

یرم/لیتر عصییاره  2/3( غلظت 8، تیمار عصییاره الکلی ییاه

 یرم/لیتر عصاره الکلی 4/6( غلظت 9تیمارالکلی ییاه 

های عصاره با غلظت هاترونتشرایط مواجه . 2.7

 .Chelidonium majus Lالکلی 
 600میکرولیتر از سییوسییپانسیییون ترونت ) 50ابتدا، 

نت( در یت 3تکرار ) 3ترو یوده ای  96ی هایوده( در پل

یانه فوق ریخته شییده. سییپس تیمار  نهمطابق تیمارهای 

ها مطابق اعداد مشییخد شییده در بخش قتل و با غلظت

طتق  میکرولیتر اعمال شیید و میزان مرگ و میر 50حجم 

 (،2011همکاران )و  Yaoمطالعاش پیشیییین که توسیییط 

Alavinia ( 2019و همکییاران )و Yazdani  و همکییاران

سیییاعت  3و  2، 1ی هادر زمان صیییورش یرفت(  2021)

 .محاسته و ثتت شد

ندگی و مر  و میر . 2.8 بازما مه می ان  محاسههه

 هاترونت
مان مواجهه ترونت مام ز با با ات ها  فاش آن ها، میزان تل

میکرولیتر از  10خالصییه، روش زیر تعیین یردید. به طور 

ما قرار داده  هک زیر المل و روی الم تو چا یاش هر  محتو

های زنده در نه مربع بزرگ الم شیید. سییپس تعداد ترونت

شده و شمارش  صد10توما  شد تا  در ضافه  به تعداد آنها ا

مد.  به دسیییت آ نده در میلی متر مکعب  نت ز عداد ترو ت

وژی بر اسییییاس ت ییر مورفول هییاترونییتتعیین مرگ 

-ای به حالت یردیی انگلی، از تقریتا اسیییتوانههاترونت

 شییید، تعیین به واسیییطه لیز سیییلولی وبیضیییی شیییکل 

(Buchmann et al., 2003). 

 هاتج یه و تحلیل آماری داده. 2.9
 های هر آزمایش با اسییتفاده ازدادهمقایسییه میانگین 

دار و سیییطح معنی، ANOVA تجزیه واریانس یک طرفه

با  ها  مار در  و  Duncan  (05/0>p)تسیییت بودن بین تی

 .شد انجام( 25)نسخه  SPSS افزارنرم

 

 . نتایج3
نتایج حاصییل از بررسییی آزمایشییگاهی  6و  5 شییکل

 -4/6ی مختلف )هاعصیییاره الکلی مامیران کتیر در غلظت

مانیرم / لیتر1/0 مایش )ها( در ز  3، 2و  1ی مختلف آز

ی انگییل هییاترونییتبر میزان مرگ و میر  سییییاعییت(

تایج می را نشییییان یکتیوفتریوس مولتی فیلیسا هد. ن د

ی انگلی هاترونتبررسییی نشییان داد که نرخ مرگ و میر 

و  غلظت عصیییارهافزایش ی با دارمعنیرابطه مسیییتقیم و 

شییمار مرگ و میر  5 شییکلمطابق با دارد.  زمان مواجهه

صاره الکلی هاترونت ی انگل ایک با افزایش میزان غلظت ع

ی افزایش دارمعنیبییه طور  بر لیتر یرم 4/6تییا  1/0از 

شده هادر بین غلظت ،(p<05/0) یافتخواهد  ستفاده  ی ا

یرم بر لیتر با  4/6از این عصییاره الکلی در این مطالعه دوز 

 سییاعت 3درصیید در مدش زمان  100قدرش کشییندیی 

یرم بر لیتر بعد از  2/3و غلظت  داشییتبهترین عملکرد را 

شندیی  صد در 89آن با قدرش ک  همین بازه زمانی در در

فت.  عدی قرار یر مانی برای از رده ی ب بازه ز تاهترین  کو

متعلق به غلظت  هاترونتدرصییید  90بین بردن بیش از 

 در مدش تیرم در لیتر  توانسیی  4/6غلظت   .اسییت 4/6

د ی انگل را از بین بترهاترونت از درصد 90ساعت  1 زمان

را  هاانگلدرصد از  79که توانسته  2/3و در مقایسه با دوز 

 ،(p<05/0) ی داشییته اسییتدارمعنیاز بین بترد اختالف 

درصد  91اما در مقایسه با فرمالین )یروه کنترل مثتت( با 

ی مشییییاهییده دارمعنیقییدرش کشییینییدیی، اختالف 

سییاعت قرار ییری  2پس از مدش زمان . (p>05/0)نشیید

در معرض  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیسترونییت انگییل 

درصد  93یرم بر لیتر  4/6عصاره الکلی ییاه مامیران دوز 

ساعت  2و  1رده که بین بازه زمانی را از بین ب هاترونتاز 
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 ،(p<05/0)مشییاهده شیید دارمعنیدر این غلظت اختالف 

مالین  ایرچه به فر تت  تت(نسییی در این  )یروه کنترل مث

مان اختالف  ته اسیییتدارمعنیز نداشییی  . (p>05/0) ی 

بین مدش   2/3در نحوه عملکرد غلظت  6شییکل مطابق با 

 ی دارمعنیسییییاعییت اختالف  3و  2زمییان مواجهییه 

سیییاعته  3هرچند در بازه  (p>05/0) مشیییاهده نگردید

 هاانگلدرصد از  89عملکرد بهتری داشته است و توانسته 

م نابود کند. در  ند  4/6سیییاعت دوز  3دش زمان را  همان

 100 فرمالین بهترین عملکرد خود را داشیییته و توانسیییته

نتدرصیییید از  با  هاترو قایسییییه   را از بین بترد و در م

 اهده شد. ییی مشدارمعنیساعت اختالف  2ازه زمانی یییب

 
 ، (گرم/لیتر1/0 -4/6)الکلی  غلظت عصارهتابعی از ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس ی انگل هاترونتدرصد مرگ و میر  نمودار -5شکل 

 در نظر گرفته شد.  )گروه شاهد(و آب آکواریوم فاقد هر گونه عصاره الکلی )گروه کنترل مثبت(  میلی گرم/لیتر 15فرمالین

 .استدرصد  5در سطح   دارمعنیحروف آماری متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت 

 

 

 ، ساعت عصاره الکلی 1-3زمان مواجه تابعی از  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیسنمودار درصد مرگ و میر ترونتهای انگل  -6شکل 

 . و آب آکواریوم فاقد هر گونه عصاره الکلی )گروه شاهد( در نظر گرفته شد)گروه کنترل مثبت(  میلی گرم/لیتر 15فرمالین 

 .باشدمی درصد 5در سطح  دارمعنیحروف آماری متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت 
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ساعت توانست بیش از  3پس از مدش  نیز یرم 6/1غلظت 

 یدارمعنیرا از بین بترد که اختالف  هاترونتدرصیید  70

(05/0>p)  یرم بر لیتر از این عصاره  8/0با عملکرد غلظت

 در این بازه زمانی  را هاترونتدرصد  65که توانسته حدودا 

ست. به عالوه غلظت  ازبین بترد شته ا یرم بر  8/0وجود دا

رم ی 2/0و  4/0لیتر در مقایسیییه با دوزهای پایینتر یعنی 

 .(p<05/0) ی را نشان داده استدارمعنینیز اختالف 

 

 هاییو نتیجه گیری ن بحث. 4
 در اییین مییطییالییعییه، اثییر عصییییاره الییکییلییی 

.Chelidonium majus L لظییت غ لف در  ت خ م  هییای 

(gr/l 4/6- 1/0 یرم/لیتر )و  2، 1های مختلف )و در زمان

سییاعت( در شییرایط آزمایشییگاهی بر میزان مرگ و میر  3

بررسی شد.  ایکتیوفتریوس مولتی فیلیسهای انگل ترونت

 بههای انگلی مانی ترونتنرخ مرگ و میر و درصییید زنده 

 هاهای تعیین کننده میزان تأثیر انگل کشعنوان شییاخد

یی که ها. از دیگر شییاخدبوددر طی دوره زمانی متفاوش 

سیل انگل کش در این مطالعه همانند  هاجهت ارزیابی پتان

سییایر مطالعاش دیگر به کار یرفته شیید، زمان مواجه برای 

شتن تمام  ست هاترونتک شتر . ا  هاترونتبه طور کلی بی

صد3/95) شتر زنده ساعت یا  48توانند تا می (در حتی بی

یدن  مدش منتظر چسیییت ند و طی این  مان بانبه ب  میز

که ماهیان تحت اسیییترس به خصیییوص زمانی  مانند،می

تواند از ها میترونتحذف سریع و کامل که  تراکم هستند

کنیید یری  ی لو ج یزبییان  م هیییان  فونییت در مییا ع   بروز 

(Ling et al.,2012). 

که، عصییییاره الکلی  عه نشییییان داد  طال تایج این م ن

Chelidonium majus L.   دارای اثر ضییدانگلی روی انگل

با اسییییتایکتیوفتریوس مولتی فیلیس  افزایش میزان . 

ی در دارمعنیاین عصیییاره افزایش  و زمان مواجهه غلظت

شترین ویژیی شد. بی شاهده  صاره م ضد انگلی این ع های 

یرم /لیتر  4/6غلظت  اثر ضیید انگلی این عصییاره مربوط به

در مدش  هاترونتدرصیییدی  100که منجر به کاهش بود

ضد انگلی بنابراین می .شدساعت  3زمان  توان یفت اثر 

سب  ایکتیوفتریوس مولتی فیلیسآن در مقابله با انگل  منا

 است.

(  اثراش ضد انگلی 2011و همکاران ) Yaoپیش از این 

 آلکالوئیدهایکتیر و ترکیتاش عصییاره اتانولی ییاه مامیران

عال  یدونین، ایزوکوینولین ف له کل حاصیییل از آن از جم

در ماهی  تریکودیناسانگوئینارین را علیه انگل  کلریترین و

ید آمور مورد  ( sisParabramis pekinen) سییییم سیییف

شان داد که ارزیابی قرار دادند و  صل از آزمایش ن نتایج حا

میلی یرم بر لیتر  7/0و  8/0،  1این ترکیتاش  در غلظت 

یب می نا به ترت ند برای از بین بردن تریکودی  100توان

. در این مطالعه عامل ضیید انگلی این باشیید درصیید موثر

 عصاره وجود این سه ترکیب آلکالوئیدی یزارش شد.

به عمل آمده توسیییط و همکاران  Yao در بررسیییی 

انگلی (، عصییاره اتانولی ییاه مامیران فعالیت ضیید2011)

در داکتیلوژیروس اینترمییدیوس داری علیییه انگییل معنی

نشیییان داد و ترکیب  (Carassius auratus)قرمز ماهی 

میلی یرم بر  9/0کلیدونین حاصیییل از این ییاه با غلظت 

درصییدی علیه  100سییاعت مواجهه، تاثیر  48لیتر بعد از 

سیار  داکتیلوژیروس اینترمدیوسانگل  ست، که ب شته ا دا

یب ضیییدانگلی مو حاوی ترک تت  ثرتر از یروه کنترل مث

ظت موثر  یانگین غل با م ندازول  لیتر میلی یرم بر  3/1مت

است  نبوده است. در واقع این مطالعه نشان داده که ممک

سئول ئالکالو صاره تا حدی م ید کلیدونین موجود در این ع

 ضد انگلی آن عصاره باشد.

( بیییا بررسیییی 2010و همکیییاران ) Liدر مطالعیییه 

آلکالوئییید کلریتییرین جییدا شییده از ییییاه مییامیران روی 

رون در شیییرایط د داکتیلیییوژیروس اینترمیییدیوسانگیییل 

روی مییییییاهی کپییییییور علییییییف خییییییوار تنییییییی 

(Ctenopharyngodon idella) کییه،  نشییان داده شیید

 48ن میلی ییرم بیر لیتیر در میدش زمیا 60/1در غلظت 

. غلظیت میوثره اسیت درصید 100ساعت اثر ضید انگلیی 

(50EC عصییاره اتییانولی ییییاه مییامیران )میلییی  50/71

. اخیییرا مشییخد شییده اسییت کییه بییودیییرم بییر لیتییر 

ی هاخاصیییت سایتوتوکسیییک علیییه سییلول ،کلریتییرین

مالنومییای انسییانی،  OCM-1سییرطانی ماننیید سییلول 
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لوسیییمی پرومیلوسییییتیک انسیییانی و  H-60ی هاسیییلول

حتییی چنییدین سییلول طتیعییی ماننیید سییلول کتییدی 

  داردانسییییییان و میوسیییییییت قلتییییییی مییییییوش 

(Yamamoto et al., 2001). شییود می یفتییه در واقییع

رین موجییود در قییدرش بییاالی سایتوتوکسیییک کلریتیی

توانیید مسییئول ضیید انگلییی اییین مییاده می ییییاه مییامیران

 باشد. نیز داکتیلوژیروس اینترمدیوسعلیه 

Yao ( اثر سییانگوینارین حاصییل از 2010و همکارن )

یاه  تانولی برگ ی تاعصییییاره ا یا کوردا گل  ماکل یه ان عل

تنی را در شیییرایط برون ایکتیوفتریوس مولتی فیلیئیس

سی کردند، نتایج سانگوینارین در غلظت  برر شان داد که  ن

سییاعت تمامی  4میلی یرم بر لیتر بعد از مدش زمان  7/0

درصییدی  100ها را از بین برده و علیه انگل ایک اثر انگل

سانگوینارین یک منتع  ست. در این مطالعه ماده  شته ا دا

 ایک یزارش شد و نشان داده شدبالقوه برای کنترل انگل 

سیب شدهاکه آ شابه با درمان از طریق ی وارد  ه به انگل م

به صیییورتی که در هر دو  کند،می عملماالشییییت یرین 

شده و  سلول خارجی انگل  شای  مورد منجر به تخریب غ

که در واقع  شیودمی را سیتبتجزیه کامل ماکرونوکلئوس 

ممکن اسیییت، مکانیزم اصیییلی برای فعالیت ضییید انگلی 

 سانگوینارین علیه انگل ایک باشد.

مطالعاش اخیر نشیییان داده که سیییه ترکیتاش نتایج 

مامیران کتیر ) یاه  یدی موجود در ی کالوئ یدونین، آل کل

( اثراش ضییید انگلی قابل توجه کلریترین و سیییانگوئینارین

ست. این ترکیتاش شته ا جزء آلکالوئیدهای بنزوفنانترین  دا

سیعی از فعالیت بیولوژیکی را  ستند و طیف و چهارتایی ه

عنوان عوامل ضییید میکروبی، ضییید  دهند و بهمی نشیییان

فاده قرار هابی مورد اسیییت ند می قارچی و ضییید الت  ییر

(Yao et al., 2011.)  ست که شان داده ا تحقیقاش اخیر ن

میتوکندری هدف سلولی اصلی آلکالوئیدهای ایزوکینولین 

 هایتوکندریم. استی مختلفی هاروش بهدر القای آپوپتوز 

یدی در سیییلول ند و هانقش کل کنترل و را  آپوپتوز دار

ممکن اسییت ی توکندریاختالل عملکرد م کنند.می میتنظ

سلولهم   شود وزنکر ز و همآپوپتوی از نو  منجر به مرگ 

(Lemasters et al., 1999.)  مکانیسیییم سیییانگوینارین و

کلریترین در میتوکندری ممکن است به دلیل القای تولید 

سیژن هایونه شد که ROS) فعالی اک منجر به اختالل ( با

و توسییعه سییریع  انگل در یکپارچگی غشییای پالسییمایی

شود که ممکن است مسئول فعالیت می فرآیندهای نکروزه

. با توجه ضیید انگلی آلکالوئیدهای فعال در این ییاه باشیید

توان اثراش ضیید انگلی ییاه می به مطالعاش صییورش یرفته

 دانست. مامیران را به علت حضور این ترکیتاش آلکالوئیدی

یاه  جام شییییده روی ی قاش ان جه تحقی همچنین نتی

یت مامیران نشیییان می خاصییی یاه دارای  که این ی دهد 

ویروسیییی، ، ضییید (Zuo et al., 2008)باکتریایی ضییید

 ;Parvu et al., 2008; Meng et al., 2009 ,)قارچی ضد

Monavari et al., 2012 )، ضد ضد ضد توموری و  انگلی، 

در مطالعه  .(Colombo and Bosisio, 1996)التهابی است 

Yazdani  ه عصییییاره الکلی ییییا( 2021)و همکییاران 

L. Terminalia catappa  میلی 50 -850)غلظییت در 

مختلف تحت  ساعت( 1-3)های مواجهه و زمان( یرم/لیتر

شان  شد. نتایج این تحقیق ن شگاهی ارزیابی  شرایط آزمای

 داد کییه میییییزان اثییر بییخشییییی عصییییاره الییکییلییی 

Terminalia catappa L. هییای انییگییل بییر تییرونییت

ستتابعی از زمان و غلظت  ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس  ا

و با افزایش غلظت و یذر زمان تاثیر آن بیشتر خواهد شد 

. نتیجه این اسییتهم سییو با مطالعه حاضییر  نتیجه آنکه 

شان داد که دوز  یرم بر لیتر پس از دو میلی 850تحقیق ن

صد100ساعت  سبترونت در شته و منا ترین دوز ها را ک

( 2021)و همکاران  Holasoo-Rahmati د.شومی محسوب

شیرازی روی مرحله  شن  صاره اتانولی آوی سی اثر ع با برر

نت و ت نت رتومو ماهی  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیسو در 

ضر بههم جهت با مطالعه  زبرا، سیدند که،  حا این نتیجه ر

 04/6میلی لیتر عصاره آویشن شیرازی در بازه زمانی  20

میلی لیتر عصیییاره بر لیتر در  10دقیقه و غلظت  37/6تا 

توانیید تمییامی می دقیقییه 4/32تییا  2/31مییان زش دمیی

نابود کنهاترونت یک را  د. همچنین اسیییتفاده از این ی ا

ی سیییتب کاهش تولید و تکثیر دارمعنیعصیییاره به طور 

شد. تومونت شیو  عفونت زایی ایک  شدش و  ها و کاهش 

عصاره آویشن شیرازی مانع از هجوم انگل ایک به ماهیان 
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 السییالم شییده و به طور م ثری موجب درمان ماهیان متت

( با بررسی 2019و همکاران ) Alaviniaدر مطالعه . یردید

ی ایک در شیرایط هاترونتاثر ضید انگلی اسیید تانیک بر 

میلی یرم بر لیتر در  75/0-7ی هاآزمایشیییگاهی غلظت

سیییاعت، نتایجی مشیییابه با نتایج  3تا 1ی مختلف هازمان

شمار مرگ و  شان داده  ضر را بیان کردند که ن مطالعه حا

ستقیم و هاترونتمیر  ی با غلظت دارمعنیی انگل رابطه م

ترکیب داشییت و شییمار مرگ و میر انگل با افزایش میزان 

صفر تا  سید تانیک از  میلی یرم بر لیتر به طور  7غلظت ا

مان مواجهه دارمعنی فت. همچنین افزایش ز یا ی افزایش 

ی هاترونت دارمعنیسیییاعت منجر به کاهش  3الی  1از 

 .انگل یردید

 

 نهایینتیجه گیری 
عصاره با افزایش غلظت  نشان داد کهنتایج این تحقیق 

ی ضیید انگلی آن هاویژیی  .Chelidonium majus Lالکی

یافت به طوری که دوز خواهدی افزایش دارمعنیبه میزان 

یرم بر لیتر بهترین دوز علیه انگل ایک در شیییرایط  4/6

شگاهی زآ ستمای سته  ا صد از  100که توان را  هاترونتدر

توانیید بییه عنوان یییک داروی می ،. بنییابراینازبین بترد

جایگزین و مناسب علیه ایکتیوفتریوزیس استفاده شود. با 

های تکمیلی سییمیت در سییطوح اینحال بررسییی آزمایش

یاز آن برای ها شیییرط الزم و پیشکشیییندیی در ماهی ن

هت کنترل  ماد ج بل اعت قا خت ترکیتی  طراحی و سیییا

 ایکتیوفتیریازیس در صنعت آبزی پروری است.
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