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چکیده
ایکتیوفتیریازیس یا بیماری لکه سفید بهوسیله تک یاخته مژه دار ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس در ماهیان آب شیرین ایجاد میشود .پژوهش
حاضر بهمنظور مطالعه اثر غلظتهای مختلف عصارههای سیر ،شمعدانی و اسطوخدوس بر درمان آلودگی طبیعی با ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس
انجام شد .تعداد  140عدد سیاه ماهی ( )Capoeta damascinaآلوده به ایک با وزن  30/21گرم از رودخانه سلم در شهرستان کیار استان
چهارمحال و بختیاری صید و به آزمایشگاه منتقل شدند .ماهیان بهصورت حمام با غلظتهای  20 ،10 ،5و 40میلیگرم در لیتر عصارههای سیر،
اسطوخدوس و شمعدانی در کنار گروه شاهد مجاورت داده شدند .پس از  4ساعت ،میانگین تعداد انگل در ماهیان مورد بررسی قرار گرفت .پس
از فرمالین با اثر  100درصد ،بیشترین اثر عصارهها ،در غلظت  40میلیگرم در لیتر سیر و اسطوخدوس مشاهده شد که در مقایسه با عصاره
شمعدانی و گروه شاهد تفاوت معنیداری نشان داد ( .)p≤0/05نتایج همچنین حاکی از وجود ارتباط معنیدار بین تعداد انگل و غلظت عصاره در
گروههای آزمون بود .با توجه به یافتههای این تحقیق استفاده از عصارههای گیاهی بهخصوص سیر جهت کنترل انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس
توصیه میشود.
کلمات کلیدی :ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس ،سیر ،اسطوخدوس ،شمعدانی ،سیاه ماهی
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مقدمه
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس یک تکیاخته مژهدار و انگل پوست
و آبشش ماهی محسوب میشود .این انگل که بهعنوان عامل بیماری
لکه سفید ماهی شناخته شده است ،طیف وسیعی از ماهیان را آلوده
میکند ( Raissyو 2012 ،Ansari؛  Gholipour-Kananiaو همکاران،
2012؛  Lomو  .)1992 ،Dykovaوقوع انگل مذکور در طیف گستردهای
از گونههای ماهیان ،همراه با مرگ و میر باال و ضرر و زیان های اقتصادی
در ماهیان بومی و پرورشی بوده است ( Lahnsteinerو ،Weismann
2007؛  Noeو 1395 ،Dickerson؛  Raissyو همکاران .)2010 ،توانایی
این انگل مژهدار در انطباق خود با میزبانها و محیطهای متفاوت ،انتشار
بیماری را در سراسر جهان تسهیل کرده است بهطوریکه این انگل قادر
به آلوده کردن همه گونههای آب شیرین است .اگرچه سطوح مختلفی
از مقاومت بین میزبانهای مختلف وجود دارد ،لیکن تا به امروز هیچ
گونه مقاومیگزارش نشده است ( Changو همکاران2001 ،؛ ،Dickerson
 .)2006عالوه بر ماهیان بومی ،بیماری در ماهیان پرورشی ،با توجه به
تراکم باالی ماهی و چرخه زندگی مستقیم انگل ،بهصورت همهگیر اتفاق
میافتد .بهطوریکه آلودگی با این انگل یکی از مشکالت عمده صنعت
پرورش ماهی خوراکی و زینتی است ( Duarteو همکاران.)1993 ،
بهمنظور درمان ماهیان مبتال از ترکیبات شیمیائی ضدعفونیکننده
مختلف شامل ماالشیت سبز (که امروزه منسوخ شده است) ،فرمالین،
سولفات مس ،کلرامین T-و ...استفاده میشود ( Changو همکاران،
2001؛  Lorenzenو  .)2005 ،LaPatraاگر چه اثر برخی از این ترکیبات
خوب ارزیابی شده ،لیکن برخی بهدلیل پایداری بلندمدت در طبیعت و
احتمال سرطانزا بودن (ماالشیت سبز و فرمالین) برای درمان در
ماهیان پرورشی مناسب نیستند .از طرف دیگر باقیمانده این ترکیبات
شیمیایی وارد چرخه غذایی میشودکه مشکالت بیشماری را برای انسان
همراه خواهد داشت .لذا جایگزینی ترکیبات شیمیایی با ترکیبات گیاهی
کم خطر میتواند بسیاری از این نگرانیها را رفع نماید .عصارههای گیاهی
ازجمله ترکیباتی هستند که سالهاست در قالب طب سنتی در درمان
بیماریهای مختلف رواج دارند .این ترکیبات دارای اثر مناسب میباشند
و استفاده از آنها عالوه بر این که بیخطر است ،باقیماندهای نیز برجا
نمیگذارند .براساس مطالعات پیشین ،آثار این ترکیبات در بهبود رشد،
بازماندگی و ایمنی و همچنین درمان بسیاری از بیماریهای عفونی در
آبزیپروری اثبات شده است ( Buchmannو همکاران2003 ،؛Slusarenko
وهمکاران2008 ،؛  Fuو همکاران2019 ،؛  Trasviña-Morenoو همکاران،
 .)2019این مطالعه با هدف مقایسه اثر عصاره گیاهان شمعدانی،
اسطوخدوس و سیر بر درمان آلودگی طبیعی با ایکتیوفتیریوس مولتی
فیلییس در سیاهماهی ریز فلس انجام شد.
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مواد و روشها
نمونه ماهی :تعداد  140قطعه سیاه ماهی ریز فلس آلوده به انگی
ایک ( )Capoeta damascinaبا میانگین وزن  30/21±9/2گرم و با
میانگین طول کل  14±4سانتیمتر از دریاچه سلم در شهرستان کیار
استان چهارمحال و بختیاری بهروش دامگذاری صید شد .سپس ماهیان
در مخزن مخصوص و همراه با هوادهی مناسب به مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد منتقل و بررسی میکروسکوپی جهت
اطمینان از وجود انگل در ماهیها بهعمل آمد .پس از حصول اطمینان
از آلودگی انگلی ،ماهیها بهصورت تصادفی به  15گروه مساوی شامل
 12گروه آزمون (غلظتهای  20 ،10 ،5و  40میلیگرم در لیتر از سه
عصاره اسطوخدوس ،شمعدانی و سیر) ،یکگروه شاهد بدون درمان و یک
گروه درمان با فرمالین (یک واحد در  5000واحد)( Lomو ،Dykova
 )1992و یک گروه مجاورت با  DMSOتقسیم و هر گروه به آکواریومی
با حجم  200لیتر آب تمیز عاری از کلر با دمای  24درجه سانتیگراد،
اکسیژن  7میلیگرم در لیتر و  pHبرابر با  2/7منتقل شدند .میزان
آمونیاک و نیتریت نیز بهترتیب برابر  0/002و  0/004میلیگرم در لیتر
بود .قبل از شروع درمان با صید تصادفی  10قطعه ماهی و مشاهده کل
آبششهای آنها با میکروسکوپتعدادتروفونت انگلی شمارش شد .سپس
درمان با عصارههای گیاهی بهمدت  4ساعت بهصورت همزمان در تمامی
آکواریومها انجام شد و اثر عصارهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مطالعه اثر عصارهها :عصاره گیاهان از شرکت زردبند (یاسوج)
خریداری گردید و غلظتهای  20 ،10 ،5و  40میلیگرم در لیتر از
عصارهها (رقت سازی با استفاده از  )DMSOبا ماهیان مجاورت داده
شد .پس از پایان مجاورت بهصورت اتفاقی تعداد  7عدد ماهی از هر
گروه صید شدند و تمامی آبشش با استفاده از میکروسکوپ بررسی شد
و تعداد انگل در آبشش در گروههای مختلف شمارش و ثبت شد .سپس با
استفاده از رابطه  E= (C-T)×100/cمیزان تاثیر عصارهها سنجیده شد.
در این فرمول  Eبرابر است با میزان اثر بخشی دارو بر انگل C ،متوسط
تعداد انگل در آبشش ماهیهای کنترل منفی و  Tتعداد انگل در آبشش
ماهی در گروه آزمون .الزم به ذکر است در طول دوره درمان وضعیت
ظاهری بدن و مرگ و میر ماهی بهصورت روزانه ثبت گردید (  Yaoو
همکاران.)2010 ،
تجزیه و تحلیل آماری :بهمنظور مقایسه اثر عصارهها با یکدیگر
و با فرمالین ،مقادیر بهدست آمده در نرمافزار اکسل ثبت گردید و با
استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و توکی بهکمک نرمافزار
( SPSSویرایش )18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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سایر گروهها مشاهده شد (( )p≤0/05جداول 1و  .)2در بین عصارهها،
بیشترین اثر در غلظت  40میلیگرم در لیتر سیر و اسطوخدوس
مشاهده شد ( تعداد  8/7انگل معادل  46/01درصد تاثیر) که در مقایسه
با عصاره شمعدانی اثر بیشتری داشتهاند .باکاهش غلظت به  20میلیگرم
در لیتر ،میزان اثر عصارهها کاهش مییابد ولی عصاره سیر اثر بیشتری
در مقایسه با اسطوخدوس نشان میدهد ( 31/4درصد در مقابل 29/4
درصد) .در غلظتهای کمتر ،تعداد انگل در ماهیان مجاور شده با عصاره
اسطوخدوس تفاوت معنیداری با گروه شاهد ندارند درحالیکه عصاره
سیر اثر خود را حفظ کرده است .اگرچه بیشترین تاثیر در گروه فرمالین
مشاهده شد بهصورتکه هیچکدام از تروفونتها زنده نماندند (.)p≤0/05

نتایج
نتایج حاصل از تحلیل آماری ،حاکی از اثر مثبت عصارهها در
ماهیان در مقایسه با گروه شاهد بود (جدول  .)1همچنین میزان اثر
عصارهها بهجز در مورد شمعدانی ،با افزایش غلظت ،افزایش یافت .در
گروه دریافتکننده عصاره سیر که بیشترین تاثیر نیز مشاهده شد،
اختالف معنیداری بین تعداد انگل در غلظتهای مختلف با هم و با
گروه شاهد مشاهده گردید ( .)p≤0/05در گروه اسطخودوس بیشترین
اثر در غلظتهای  40و  20میلیگرم در لیتر عصاره دیده شد و غلظتهای
 10و  5میلیگرم در لیتر اختالف معنیداری با گروه شاهد نداشتند .در
مورد عصاره شمعدانی ،تفاوت معنیداری بین غلظت  40میلیگرم و

جدول  :1تعداد انگل در گروههای مختلف پس از  4ساعت مجاورت
ردیف

عصاره

1
2
3

سیر
اسطوخدوس
شمعدانی

غلظت  40میلیگرم

غلظت  20میلیگرم

غلظت  10میلیگرم

غلظت 5میلیگرم

گروه شاهد

در لیتر

در لیتر

در لیتر

در لیتر

()DMSO

8/71fA
8/71dA
13/42cB

9/57eA
11/42cB
14/71cB

11/71dA
11/85bA
14/85cB

13/57cA

16/14bB
16/14bB
16/14bB

bB

15/57
15/14cB

فرمالین
0a
0a
0a

میانگین کل ±

انحرافمعیار
10/89 ± 2/18
11/88 ± 2/82
14/53± ./76

حروف کوچک و بزرگ متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بهترتیب در هر ردیف و ستون هستند.

جدول  :2درصد تاثیر عصارههای مختلف پس از  4ساعت مجاورت
ردیف

عصاره

1
2
3

سیر
اسطوخدوس
شمعدانی

غلظت  40میلیگرم

غلظت  20میلیگرم

غلظت  10میلیگرم

غلظت 5میلیگرم

گروه

در لیتر

در لیتر

در لیتر

در لیتر

شاهد

46/01f
46/01e
16/81c

31/41e

27/43d
26/54c

15/92c

0b
0b
0b

d

29/2
8/99b

b

7/96

b

3/53
6/19b

فرمالین
100a
100a
100a

میانگین کل ±

انحرافمعیار
30/12±19/42
26/17±32/46
9/98 ±4/69

حروف کوچک و بزرگ متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بهترتیب در هر ردیف و ستون هستند.

بحث
در این مطالعه ،اثر برخی عصارههای گیاهی بر مرحله تروفونت انگل
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس در ماهی سیاهماهی ریز فلس مورد بررسی
و مقایسه قرار گرفت .یافتههای این مطالعه نشان داد که عصارههای
گیاهی ،توان کاهش آلودگی با انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلییس را
دارند .در دید گستردهتر استفاده از این عصارههای گیاهی بهعنوان ضد
تکیاخته با هدف قرار دادن مرحله آسیبرسان ایک و همچنین اختالل
در چرخه زندگی آن بهطور قابل توجهی کاهش بیماری را در پی داشته
است .براساس نتایج بهدست آمده با افزایش غلظت عصارهها ،بقاء انگلها
کاهش یافت ،بهنحویکه در غلظت  40میلیگرم در لیتر از این عصارهها
 16/8 -46/1درصد انگل کاهش یافت و از طرف دیگرتمامی ماهیها در
مدت زمان درمان زنده ماندند .درصورتیکه غلظت  5و  10میلیگرم در

لیتر از این عصارهها تاثیر چندانی بر جمعیت انگل نداشته است .از طرف
دیگر نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان درمان ،حساسیت ماهیها
نسبت به عصاره ها نیز افزایش داشته است بهنحویکه در گروه درمانی
شمعدانی با غلظت  40میلیگرم در لیتر بعد از  5ساعت مرگ  80درصد
ماهیها رخ داد .همچنین در گروه درمان شده با فرمالین همه اشکال
انگلی پس از یک ساعت درمان حذف شدند ولی پس از  2ساعت
مجاورت همه ماهیان از بین رفتند .درخصوص مرگ ماهیان بهدلیل وجود
آلودگی طبیعی نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد و این امر بررسیهای
بیشتری نیاز دارد .مطالعات مشابه نیز اثر عصارههای گیاهی بر انگل
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس را نشان میدهد Yi .و همکاران ()2012
اقدام به مطالعه اثر عصارههای گیاهی بر روی انگل ایکتیوفتیریوس در
ماهی قرمز کردند .تحقیقات آنها نشان داد که عصاره متانولی در گیاه
مگنولیا و سوفارا باالترین اثر را در برابر ترونتها در مدت  4ساعت
125
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رئیسی و همکاران

 میلیگرم در لیتر از20 و10 ،5 ،2/5  غلظتهای، در این تحقیق.داشت
،9/7 عصاره متانولی مگنولیا باعث مرگ و میر ترونتها بهترتیب بهمیزان
) به2015(  و همکارانSong . درصد شده است100  و91/3 ،43/7
ارزیابی اثر ترکیبات جدا شده از پسورالین و ایزوپسورالین بر روی
 این مطالعات نشان داد که.ایکتیوفتیریوس در ماهی قرمز پرداختند
 میلیگرم در لیتر و عصاره ایزوپسورالین0/8 عصاره پسورالین بهمیزان
 ساعت منجر به از بین رفتن4  میلیگرم در لیتر بهمدت1/6 بهمقدار
تمامیترونتها شده است و اثر ضدترونت پسورالین بهتر از ایزوپسورالین
 و همکارانGholipour-Kanania  در مطالعه دیگری.ارزیابی شده است
) اقدام به بررسی اثر عصاره سیر و عصاره گل بابونه برای کنترل2012(
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس کردند که نتایج حاصل از این تحقیق
 روز بهطور کامل انگلها را از بین برده5 نشان داد عصاره سیر بهمدت
است و نتیجه گرفته شده است که عصاره سیر و بابونه میتواند بهعنوان
یک راه جایگزین برای مواد شیمیایی در درمان ایکتیوفتیریوس مولتی
 در مطالعه دیگری نیز اثرات درمانی عصاره سیر بر.فیلییس مطرح باشد
62  براساس این گزارش غلظت،انگل ایکتیوفتریوس عنوان شده است
میلیگرم در لیتر عصاره سیر قادر به حذف تمامی اشکال ترونت انگل
 اثرات.)2003 ، و همکارانBuchman(  ساعت بوده است15 در مدت
اسطخودوس در حذف انگل ایکتیوفتریوس در پژوهش دیگری اثبات
 میکرولیتر در لیتر اسانس455  و227  بهطوریکه غلظتهای،شده است
اسطوخدوس در شرایط آزمایشگاهی قادر به حذفتمامی اشکال تروفونت
 یافتههای.)2016 ، و همکارانValladão(  ساعت بوده است3 پس از
 بهطوری،فوق با نتایج بهدست آمده از این تحقیق در یک راستا قراردارد
که در مطالعه حاضر نیز عصاره سیر اثر بیشتری نسبت به سایر عصارهها
 میلیگرم در لیتر اسطخودوس توان40 داشت و پس از آن نیز غلظت
.حذف تقریباً نیمی از اشکال انگلی موجود در آبشش ماهی را داشت
تفاوتهای موجود در نتایج مطالعات مختلف را نیز میتوان به شرایط
 گونه ماهی و زمان مجاورت، دز و میزان خلوص عصاره یا اسانس،آزمون
) ولی آنچه مسلم است عصارههای2004 ،Direkbusarakom( مرتبط دانست

گیاهی بهخصوص سیر قادر به کاهش تعداد انگل ایکتیوفتریوس در سیاه
 استفاده از عصارههای گیاهی، با توجه به یافتههای فوق.ماهی هستند
بهخصوص سیر میتواند در شرایط پرورشی بهعنوان جایگزینی مناسب
برای ترکیبات شیمیائی رایج باشد چراکه این ترکیبات در غلظت کم اثر
 در بدن ماهی باقیمانده بهجا نمیگذارند و فاقد آثار سوء،مناسبی دارند
 لذا استفاده از این ترکیبتوصیه میشود اگرچه به.زیستمحیطی هستند
. آن برای ماهیان مختلف استLC50 مطالعه بیشتری بهمنظور دستیابی به دز
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Abstract
Ichthyophthirias is or white spot disease is caused by a ciliated protozoan called
Ichthyophthirius multifiliis. This study is intended to evaluate the effects of different
concentrations of garlic, geranium and lavender extracts on I. multifiliis. A total of 140
specimens of naturally infected Capoeta damascina with an approximate weight of 21.30 grams
were caught and transported to the laboratory. Fish were exposed to 5, 10, 20 and 40 mg/l of
garlic, geranium and lavender extracts. The number of parasites in fish and the fish survival rate
were evaluated in different groups after 4 hours. The strongest effects were observed in fish
receiving 40 mg/l of garlic and lavender extracts which shows a significant difference with the
geranium and the control group (p<0.05). The results also revealed a significant difference
between the number of parasites and the concentration of the extracts in test groups (p<0.05).
According to the findings of this study, using herbal extracts especially garlic is recommended,
however, more studies are needed to achieve the LC50 dose for different fish species.
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