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 Introduction: Henna contains various compounds such as carbohydrates, proteins, 

flavonoids, tannins, phenolic compounds, alkaloids, trinoids, quinone, coumarins, xanthones 

and fatty acids.  
Materials & Methods: In the present study, the disinfectant effects of henna extract 

compared to copper sulfate (CuSo4.5H2O) and effects on gill and liver histopathology in 

Siberian sturgeon were studied (Acipenser baerii). 500 fish (15 gr) were selected. At first, the 

LC50 and then the maximum allowable concentration (MAC) of Henna extracts were 

determined. Then, six treatments were designed, each with 3 repetitions. In treatments 1 to 4, 

amount of MAC, 25%, 50%, and 75% of the MAC value were used. Also, in treatment 5, 

copper sulfate at 0.07 mg / l was used to compare its effect with others. Fish were exposed to 

different concentrations for 4 days (96 hours). The bacterial and fungal loads of gill and skin 

was counted on TSA and SDA plate agar, respectively. Histology of gill and liver were 

examined after preparing tissue sections. In the present study, the disinfectant effects of henna 

extract compared to copper sulfate (CuSo4.5H2O) and effects on gill and liver histopathology 

in Siberian sturgeon were studied (Acipenser baerii). 500 fish (15 gr) were selected. At first, 

the LC50 and then the maximum allowable concentration (MAC) of Henna extracts were 

determined. Then, six treatments were designed, each with 3 repetitions. In treatments 1 to 4, 

amount of MAC, 25%, 50%, and 75% of the MAC value were used. Also, in treatment 5, 

copper sulfate at 0.07 mg / l was used to compare its effect with others. Fish were exposed to 

different concentrations for 4 days (96 hours). The bacterial and fungal loads of gill and skin 

was counted on TSA and SDA plate agar, respectively. Histology of gill and liver were 

examined after preparing tissue sections. 

Result: The results showed that after copper sulfate, the best (lowest) values were observed 

in treatments 2 (25% MAC value of henna) and 3 (50% MAC value of henna) in terms of 

bacterial and fungal loads. The least tissue damage was observed in treatments 2 (25% MAC 

value of henna) and 3 (50% MAC value of henna) in terms of gill and liver lesions and other 

treatments had the most tissue lesions. 

Conclusion: Generally, it can be concluded that treatments 2 (25% MAC value of henna) and 

3 (50% MAC value of henna) can be a good alternative to copper sulfate. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 

 

 

در مقایسه با  (Lawsonia inermis)حنا  کنندگی عصاره گیاهارزیابی اثرات ضدعفونی

پوست  یو قارچ ییایبار باکتر زانیو م بافت آبشش و کبد بر (o2H.54CuSo)سولفات مس 

 (Acipenser baerii)ماهی سیبری و آبشش تاس
  

 

 

 

 3، محدثه احمدنژاد2، علیرضا شناورماسوله1سین خارا، ح*1، مسعود فرخ روز1اهلل برزگرروح
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ها، آلکالوئیدها، ترینوئیدها، ها، فنولنتان، دهایفالونوئ ها،نیپروتئ ها،دراتیکربوهنظیر  ترکیباتی حاوی( Lawsonia inermis)گیاه حنا  :مقدمه

 .چرب است یدهایاس ها وها، گزانتونها، کومارینکوئینون

بر بافت آبشش و تاثیر  (CuSo4.5H2Oه حنا در مقایسه با سولفات مس )گیاعصاره کنندگی اثرات ضدعفونیدر تحقیق حاضر،  ها:مواد و روش

میزان و سپس  LC50انتخاب شدند. ابتدا گرمی  15 ماهی سیبریقطعه تاس 500. شد بررسی( Acipenser baeriiماهی سیبری )تاس و کبد

، مقادیر 4تا  1تکرار طراحی شدند. در تیمارهای  3تیمار، هر یک با  6گاه، تعیین شد. آن حنا گیاهی عصاره( MAC) حداکثر غلظت مجاز

MAC از  %75، و %50، %25چنین، و همMAC  ماهیان سیبریگرم در لیتر استفاده شد. تاسمیلی 07/0میزان از سولفات مس به 5و در تیمار 

با کشت نمونه آبشش و پوست تریایی و قارچی قرار گرفتند. بار باک تعیین شدهی هاغلظت ترکیبات با ساعت( تحت تاثیر 96) روز 4برای مدت 

 انجام گردید. کبد ماهی و آبشش از بافت تهیه مقاطع بافتی پس از بافتی یهابررسی آسیبشمارش شد.  SDAو  TSA کشت هایمحیط ترتیب دربه

  % 25) 2های مقادیر در تیمار ترین()کم بهترینپس از سولفات مس، پوست و آبشش  یو قارچ ییایبار باکتر نظراز  کهنتایج نشان داد  نتایج:

MAC value   )3 وحنا (50 %  MAC value)2 یمارهایدر ت ترین آسیب بافتی، کمبافت آبشش و کبدضایعات  نظراز  .مشاهده شد حنا 

(25 % MAC value  و )3حنا (50 % MAC value )ند.ترین ضایعات بافتی بودمشاهده شد و سایر تیمارها دارای بیش حنا 

توانند می حنا( MAC value % 50) 3حنا( و  MAC value % 25) 2 یمارهایتتوان نتیجه گرفت که طورکلی، میهب :گیری و بحثنتیجه

 جایگزین مناسبی برای سولفات مس باشند.
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 مقدمه

با رشد روزافزون جمعیت جهان، تأمین غذا و استفاده از منابع        

ها گردیده است های دولتن دغدغهتریجدید غذایی یکی از مهم

ترین منبع پروری سریع(. آبزی1389حقیقی و همکاران، )فرقاندوست

باشد که سبب تولید بیش از یک سوم های حیوانی میتولید پروتئین

. در این راستا، مراکز (FAO ،2012) شودماهیان مصرفی در جهان می

دلیل باشد و بهیش میتولیدکننده آبزیان مختلف در جهان در حال افزا

ها در ها و ویروسها، باکتریزا نظیر انگلوجود انواع عوامل بیماری

 ها افرایش زیست این موجودات، احتمال بروز انواع بیماری محیط

(. یکی از شرایط مهم تولید آبزیان 1386یابد )ناجی و همکاران، می

هیان به در محیط پرورشی حفظ بهداشت و جلوگیری از ابتالی ما

، Leeو  Cho)های عفونی و غیرعفونی است ویژه بیماریهها ببیماری

یکی از راهکارهای باال بردن مقاومت ماهیان در برابر شرایط  .(2012

 د.باشکننده میپرورشی، استفاده از مواد ضدعفونی محیطآلودگی در 

 نمک، فرمالین، نظیرکننده شیمیایی انواع مختلفی از مواد ضدعفونی

گردد استفاده میسولفات مس، هاالمید و ... در مزارع پرورش ماهی 

 حال،هستند. با اینفواید غیرقابل انکاری  که دارای( 1385)مخیر، 

توجه زیادی به استفاده از  ،. اخیراًگردنداثرات منفی میسبب بروز 

منظور جایگزینی با کننده بهعنوان دارو و ضدعفونیتولیدات گیاهی به

توانند می( که 2012، و همکاران Saeidi) های شیمیایی شده استدارو

مناسبی برای سایر ترکیبات دارویی جایگزین در بسیاری از موارد 

حال، تعیین یک استاندارد با این. (Rohe ،2015و  Imanipour) باشند

تری بیش مطالعات پروری نیاز بهدر آبزی دارویی برای استفاده از گیاهان

این وجود ترکیبات شیمیایی در  .(2015، و همکارانGabriel )دارد 

ضدانگل  و ضدباکتری، ضدویروس، ضدقارچ خواص سبب بروزگیاهان 

 سبب ، این گیاهانعالوه بر این(. 1394الهی و جوهری، د )فتحشومی

خواص و  تحریک اشتها و رشد، افزایش وزن، تحریک سیستم ایمنی

رسد نظر می. به(2014، کارانو همReverter ) دشونضداسترس می

ها، ها، ساپونینتانن ترپنوئیدها، آلکالوئیدها، دلیل وجودبه این خواصکه 

های روغنی ها، استروئیدها و اسانسگلیکوسیدها، فالنوئیدها، فنولیک

در فالونوئیدها ها و ساکاریدها، پروتئوگلیکان، پلیهافنول حضور باشد.

شود میهای میکروبی کنترل عفونت پیشگیری یا سببمواد گیاهی 

(Citarasu، 2010). هادراتیکربوه نظیر مختلفی ترکیبات حاوی حنا گیاه، 

آلکالوئیدها، ترینوئیدها،  فنولی، ترکیبات ها،نتان ،دهایفالونوئ ها،نیپروتئ

و  Rajwar) چرب است یدهایاس ها وها، گزانتونها، کومارینکوئینون

Khatri ،2011)  بوده و در ضدقارچی  و بیوتیکیخواص آنتی یداراو

 .(2011، و همکارانSanthanamari ) موثر استها بهبود و ترمیم زخم

 آبزیان بوده سالمت مفید جهت مطالعه روشی شناسی بافتیآسیب

(Hao 2013، و همکاران) جهتمناسب  یعنوان شاخصبهتواند و می 

استفاده شود )رهبر  کیولوژیو فیز یشناسنشان دادن تغییرات آسیب

تر جز بیماری در ماهیان، بیش های مسببباکتری (.1398و همکاران، 

ها( و ها )اکتینومیستباکتریها(، ریهای حقیقی )یو باکتریباکتری

 زابیماریعوامل  این اغلب باشند.می )سیتوفاگاها( سرخورنده هایباکتری

زای قارچی مل بیماریای گرم منفی هستند. عواهای میلهجز باکتری

باشند. خوار اختیاری میگندیده هایدر ماهیان نیز متعلق به گروه قارج

های تغذیه و سایر بیماریعواملی نظیر شرایط محیطی نامطلوب، سوء

آبشش (. 1387شوند )ستاری، های قارچی میگیریاولیه سبب همه

ی بوده دهنده وضعیت سالمت ماههای بازتابماهیان یکی از بافت

(Bais  وLokhande ،2012) سالم نباشد  زیست ماهیچه محیطچنان و

یا مواد موجود در آب فاقد کیفیت مناسب باشد، بافت آبشش دچار 

(. استفاده از بافت 1393شود )ویسی و همکاران، مشکالت جدی می

ترین عنوان شاخص سالمت ماهیان بسیار معمول بوده و مهمکبد به

فرایندهای فیزیولوژیکی و متابولیسمی بدن در زمان  اندام در انجام

لیل دکبد به(. 1397هاست )کامرانزاده و همکاران، مواجهه با آالینده

های متعدد، در معرض کننده و متابولیسمهای متابولیزوجود آنزیم

 های کبدی، تورمای سلولبروز عالئمی نظیر نکروز، تغییرات هسته

 .(Banalata ،2008و  Ashish)باشد ا میو رقیق شدن سینوزوئیده

 ،ی)سلطان باشدیم انیماه یدفاع یهاستمیس مهم یاز اجزا نیز پوست

طور چشمگیری هذخایر ماهیان خاویاری ب ،های اخیردر سال (.1387

تر توجه بیشسبب این امر ( و Moghim ،2013) کاهش یافته است

 کشورهاسایر ایران و  رویه درجای صید بیبه پرورش این ماهیان به

پرورش ماهیان  ،از طرفی(. 1393)رئیسی و همکاران، شده است 

 شودمی تلقی خاویار و گوشت موفق در تولید یعنوان صنعتخاویاری به

( Geraylouو 2012، و همکاران )آبزیبخش ای در از جایگاه ویژه 

نسل ی اهمیت بقا دلیل. ماهیان خاویاری بهباشدمیپروری برخوردار 

)سلحشوری و  دارای اهمیت باالیی هستند و تولید خاویار و گوشت

این ماهیان  پرورش روی مطالعات، بسیاری از بنابراین (.1396همکاران، 

تواند یک مدل ماهی سیبری میتاسدر این میان، متمرکز شده است. 

ماهیان تاس سایر ایمطالعات فیزیولوژی و تغذیه جهت زیستی مناسب

مطالعاتی تاکنون  .(2006 ،همکاران وFontagne ) شود گرفته ظردرن بومی

آبزیان مختلف زای مواد گیاهی روی بافت و عوامل بیماری ه اثردربار

و همکاران  پردنجانیرحیمی مطالعاتتوان به انجام شده است که می

های گیاهی علیه اثرات ضدباکتریایی برخی اسانس( روی 1394)

 و Yersinia ruckeri، Lactococcus garvieae هایباکتری

Aeromonas hydrophila، فعالیت روی  (1394) و همکاران فیروزبخش

 Ocimum( و ریحان )Urtica dioicaهای گیاه گزنه )ضدقارچی عصاره

basilicum ( 1395)روحی و همکاران ، ساپرولگنیا پارازتیکا( بر قارچ

( و شنبلیله Carum carviسیاه ) های گیاهی زیرهاثر مکملروی 

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.pdf
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(Trigonella foenum graecum بر فعالیت ضدباکتریایی و پروتئین )

عادل (، Cyprinus carpio) ماهیان کپورمعمولیمحلول موکوس در بچه

ای هاثرات ضدباکتریایی برخی از عصاره( روی 1395و همکاران )

(، Foeniculum Vulgareرازیانه )(، Heracleum persicumگلپر )گیاهی 

گزنه و  (،Camellia sinensis(، چای سبز )Plantago psylliumاسفرزه )

در شرایط  Yersinia ruckeriبر باکتری ( Allium sativumسیر )

 خاصیت ضدباکتریایی( روی 1397و همکاران ) یبیحب ،آزمایشگاهی

Mentha ه )(، پونThymus vulgarisآویشن باغی )ی گیاهان داروی

longiflora ) استرپتوکوکوس زای های بیماریبر جدایهو زیره سیاه
تأثیر اسانس آویشن ( روی 9139و همکاران ) نوذریزارعی ،اینیایی

 (Zingiber officinale( و پودر زنجبیل )Zataria multiflora) شیرازی

 آالی رنگینماهیان قزلقاومت بچههای رشد، ایمنی و مبر شاخص

، Yersinia ruckeri با باکتری مواجه در (Oncorhynchus mykiss) کمان

Kumar  وTrivedi (2015 روی کارایی عصاره اتانولی برگ گیاه حنا )

 Channa punctatus ،Babaدر برابر مسمویت مس القا شده در ماهی 

( در Avena sativa) دوسر یاثر عصاره جو روی (2016و همکاران )

 در ماهی کپور معمولی، Aeromonas hydrophilaبرابر باکتری 

Mansouri Taei  ( 2017و همکاران) اثر گیاه مورد بر پارامترهای  روی

 آالی رنگینقزل ماهیبچه در کشیباکتری و فعالیت غیراختصاصی ایمنی

( روی فعالیت ضدمیکروبی 2017)  Zandiو Masoumian، کمان

های مقاوم و صاره هیدروالکلی گیاه مورد در برابر برخی باکتریع

Kumar Sharma  وGoel (2018روی قدرت بالقوه ضد ) باکتریایی

با توجه به این که استفاده از گیاهان  اشاره کرد. عصاره برگ گیاه حنا

ماهی سیبری تاسکه جاییتری دارد و از آندارویی اثرات مضر کم

 پژوهشاین ، ها قرار دارددر معرض انواع بیماریان ماهیسایر  همانند

در مقایسه با  حنا عصاره گیاه کنندگیاثرات ضدعفونیارزیابی  هدف با

و میزان بار باکتریایی و قارچی  سولفات مس بر بافت آبشش و کبد

تا بتوان گامی در  انجام گردیدماهی سیبری تاسپوست و آبشش 

ی جهت مرتفع ساختن نیازهای جهت استفاده از مواد غیرشیمیای

 برداشت.خصوص ماهیان خاویاری بهمزارع پرورش ماهی 
 

 ها مواد و روش

 یایدر انیماهتاس یالمللنیب قاتیاین آزمایش در موسسه تحق       

قطعه  500انجام شد. جهت انجام این تحقیق  1398خزر در سال 

پ هوا گرمی استفاده شد. مخازن توسط پم 15 یبریس یماهتاس

، درجه حرارتیی نظیر فاکتورها شد. آبگیریو توسط آب چاه  یهواده

، WTWمتر )pHمتر و ژنیاکس ،با استفاده از دماسنج pH و ژنیاکس

با استفاده از  یو سخت تراتین ت،یترین و فاکتورهای ساخت آلمان(

 تیهداو ، ساخت آلمان( HACH-LONGEدستگاه اسپکتروفتومتر )

 یریگاندازه Water quality meterاستفاده از دستگاه با  ی نیزکیالکتر

مقادیر  ،(. در طول انجام تحقیق1396تبار و همکاران، ییشد )رضا

ی کیالکتر تیو هدا یسخت، تراتین ت،یترین ،pH ،ژنیاکس حرارت، درجه

، 4/7گرم در لیتر، میلی 6/6گراد، درجه سانتی 5/21ترتیب برابر با به

گرم در میلی 380گرم در لیتر، میلی 041/0یتر، گرم در لمیلی 9/2

حنا از شرکت  گیاه عصارهمتر بود. میکروموس بر سانتی 1228لیتر و 

ید. تهیه گرد کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی

ماهیان ساعته عصاره حنا روی بچه LC50 ،96ابتدا اثرات سمیت حاد 

انجام بار ساعت یک 24تلفات هر ثبت و  شدماهی سیبری تعیین تاس

 روش آماری طبق حاصل بر اطالعات ،نهایی نتایج کسب از بعد .شد

Program version Probit 1.5  وسیله که بهEPA  آمریکا طراحی شده

، LC10و مقادیر  شدتجزیه و تحلیل  %95است، با سطح اطمینان 

LC50  وLC90  دست آمدبهساعت  96و  72، 48، 24طی (Finney ،

 میزان حداکثر غلظت مجاز، LC50(. پس از تعیین مقدار 1971

(MAC valueبا تقسیم می )زانLC50   10عدد بر ساعت  96در 

( و بعد از آن دوزهای T.R.C ،1992؛ Finney ،1971محاسبه شد )

مشخصی از عصاره حنا در چهار دوز، یعنی مقادیری برابر با خود 

MAC از  %75، و %50، %25اندازه و مقادیری بهMAC  برای هر یک

عصاره  LC50ها مشخص شد. الزم به ذکر است که میزان از عصاره

 عصارهبرای هر ادامه، در گرم در لیتر بود. میلی 0/363حنا برابر با 

تعیین و یک تیمار هم با  1 شرح جدولتکرار به 3ر با تیما 4گیاهی 

در لیتر استفاده  گرممیلی 07/0میزان استفاده از سولفات مس به

پس ای افزوده نشد. ماهیان گردید و به آب تیمار شاهد نیز هیچ ماده

 4مدت ه و بهلیتری توزیع شد 100زن اهفته سازگاری در مخ 2از 

معین قرار گرفتند. ی هاغلظت ترکیبات با ساعت( تحت تاثیر 96روز )

ت مداوم صورطور جریان آب قطع و هوادهی بهحین انجام آزمایش، 

درصد با آب هم دما با محیط و حاوی  100. تعویض آب پذیرفت

، سولفات مس و یا آب فاقد افزودنی )تیمار غلظت موردنظر عصاره حنا

جهت  (.1394و همکاران،  شاملوفر)شد صورت روزانه انجام بهشاهد( 

 هماهیان ببچه ،پوست و آبشش یو قارچ ییایبار باکتر زانیمبررسی 

پس از انجام و  شده هر تکرار در هر تیمار انتخابصورت تصادفی از 

 1از پوست و مترمربع سانتی 1در شرایط استریل،  عملیات ضدعفونی

، شناسیی باکتریبررسمنظور گردید. بهبرداری گرم از آبشش نمونه

 و شده( شستشو 0%/9) بار با سرم فیزیولوژی استریل 3ها نمونه

فیزیولوژی استریل تهیه شد. پس  یتر سرملمیلی 9در محلول هموژنی 

ها به لیتر از رقتمیلی 1/0 ،(7-10تا  1-10)از  های الزماز تهیه رقت

میکرولیتر روی محیط کشت تریپتیک سوی آگار  100وسیله سمپلر 

(TSA )20ها در دمای روش کشت سطحی تلقیح انجام شد و پلیتبه 

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.pdf
http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.pdf
http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.pdf
http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.pdf
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ها کلنی ،. سپسانکوبه شدندساعت  48-72مدت گراد بهدرجه سانتی

قرار گرفتند مورد شمارش CFU (Forming Unit Colony ) براساس

(Ringo  وGatesoup ،1998.) شناسیقارچی بررسمنظور به چنین،هم ،

به ظروف استریل حاوی شستشو و  با آب مقطر استریل بار 3 هانمونه

پس از تهیه محلول  .آب مقطر استریل منتقل شد لیترمیلی 5

( 2-10تا  1-10) سازیرقیق اقدام به، کلی شمارش جهت ونسوسپانسی

دست ههای بلیتر از رقتمیلی 5/0 و گردید های آزمایش استریللوله در

حاوی کلرامفنیکل  SDAهای کشت آمده توسط سمپلر روی محیط

های کشت شده . پلیتشد کشت داده گرممیلی 80% و جنتامایسین  1

 گراددرجه سانتی 25دمای  در کلی شمارش منظورروز به 5تا  3مدت به

ها براساس میانگین حسابی دو شمارش که در شمارش شدند.انکوبه 

 (.1383)شادزی،  ندردیدگمحاسبه بود ضریب رقت ضرب شده 
 

 در آزمایشتیمارهای مورد استفاده  :1جدول 
 گرم/لیتر()میلیمقدار عصاره حنا  گرم/لیتر()میلی مقدار سولفات مس نام دیگر نام تیمار

 0 0 شاهد –0LC  تیمار شاهد

1 ماریت  MAC value 3/36 0 حنا  

2 ماریت  %25 MAC value075/9 0 حنا  

3 ماریت  %50 MAC value15/18 0 حنا  

4 ماریت  %75 MAC value25/27 0 حنا  

5 ماریت 07/0 سولفات مس   0 

 آبشش و کبد ماهیان، یک یبافت یهابیآس یجهت بررس       

پس، س .گردید تثبیتو در محلول بوئن  شد متر از بافت برداشتهسانتی

حل درصد قرار داده شدند و پس از انجام مرا 70در الکل ها نمونه

 کرونیم 4-6با ضخامت  ییها، برشیریگقالب ی وسازشفاف ،یریآبگ

 ان،یحالج پور وفیشر؛ 1382و همکاران،  ی)پوستشد  هیها تهاز بافت

های ماتوکسیلین برشه-ائوزینی زیآمرنگ ا استفاده ازبو  (1394

 نوری مجهز به میکروسکوپدر ادامه، از آمیزی شدند. بافتی رنگ

 استفاده شد هانمونه بافتر برای بررسی دوربین و متصل به کامپیوت

 افزارمنر ها باداده کلیه تحلیل و تجزیه (.1390)حالجیان و همکاران، 

22SPSS  2013 ارها با برنامهو رسم نمودExcel  ن . اطمیناشد انجام

صورت  Shapiro-wilkآزمون  ها نیز با استفاده ازدادهاز نرمال بودن 

اریانس وها، از آزمون تجزیه . در صورت نرمال بودن توزیع دادهپذیرفت

های همگن گروه ( و برای جداسازیOne-Way ANOVA) طرفهیک

 استفاده شد.  %5از آزمون توکی در سطح احتمال 
 

 

 نتایج

بین تیمارها از توکی  و طرفهآنالیز واریانس یکبا توجه به آزمون        

دار معنی اختالف  TSAطیمح پوست درو های آبشش تعداد باکتری نظر

 یهایترین تعداد باکترکمکه طوریه(. ب>05/0Pآماری مشاهده شد )

تعداد  ترینکمو  )سولفات مس( 5 ماریدر ت  TSAطیآبشش در مح

 حنا( MAC value %25) 2 ماریت در  TSAطیمح پوست در هاییباکتر

و طرفه آنالیز واریانس یکتوجه به آزمون  با .(2 )جدول مشاهده گردید

 طیپوست در محو آبشش  یهابین تیمارها از نظر تعداد قارچتوکی 

SDA شد مشاهده آماری دارمعنی اختالف (05/0P<.) ترینکم کهطوریهب 

(، شاهد –0LC) شاهد هایماریت در SDA طیمح در آبشش یهاقارچ تعداد

1 (MAC value حنا،) 3 (50 % MAC value حنا ،)75) 4 % value MAC 

 پوست در محیط هایقارچ تعداد ترینکم و (سولفات مس) 5 و (حنا

SDA  3 هایتیماردر (50 % MAC value حنا)  (سولفات مس) 5و 

 .(3)جدول  مشاهده گردید
 

 مختلف یمارهایدر ت یبریس یماهتاسو پوست آبشش  هاییگیری تعداد باکترنتایج اندازه :2جدول 

 (.>05/0Pدهنده اختالف بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان
 

 مختلف یمارهایدر ت یبریس یماهتاسو پوست آبشش  هایقارچگیری تعداد نتایج اندازه :3جدول 

 (.>05/0Pدهنده اختالف بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان

 تیمارها
 هاشاخص

تیمار شاهد 
(0LC– شاهد) 

 MAC) 1تیمار 

value حنا) 
 25%) 2تیمار 

MAC value حنا) 
 50%) 3تیمار 

MAC value حنا) 
 75%) 4تیمار 

MAC value حنا) 
سولفات ) 5تیمار 

 (مس
 TSA (CFU/g) b  53/1±67/10 d 53/1±67/157 e 52/1±67/521 b 53/1±67/11 c  53/1±33/35 a 53/1±67/3های آبشش در محیط تعداد باکتری

 TSA (2CFU/cm) c 53/1±67/575 b 52/2±67/411 a 52/2±67/170 f52/2±67/2429 e53/1±67/1159 d53/1±67/731های پوست در محیط تعداد باکتری

 تیمارها
 هاشاخص

تیمار شاهد 
(0LC– شاهد) 

 MAC) 1تیمار 

value حنا) 
 25%) 2تیمار 

MAC valueحنا) 
 50%) 3تیمار 

MAC valueحنا) 
 75%) 4تیمار 

MAC valueحنا) 
 5تیمار 

 (سولفات مس)
                    SDA (CFU/g) a 53/0±44/0    a 44/0±22/0 b65/40±56/168 a 44/0±22/0    a 32/1±33/1    a 44/0±22/0های آبشش در محیطتعداد قارچ

                    SDA (2FU/cmC) b 81/7±67/166    c 63/16±311 b68/25±67/182 a 65/5±78/82    d 08/61±975    a 66/5±33/54 های پوست در محیطتعداد قارچ
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 آبششاسالیدهای تهیه شده از بافت میکروسکوپی بررسی نتایج 

 تیماردر  سیبری در معرض تیمارهای مختلف نشان داد که ماهیتاس

ها ادم و پوسته آن نیکه از ب شد مشاهده عهیضا 6شاهد(  –LC0) شاهد

ها المنتیف یداخل رگیمو یالمال و گشادشدگ ومیتلیپوسته شدن اپ

در  یخوردگچیو پ یدگیهم چسببه کهیحالدر ،شدت وجود داشتندبه

در  وجود داشت. فیصورت خفهالمال بشدن نوک  یالمالها و گرز

ضایعه مشاهده شد که ضایعه گشادی  10حنا(،  MAC value) 1 ماریت

ضایعه  5ها با شدت زیاد، های اولیه یا فیالمنتمویرگ داخلی تیغه

هم چسبیدگی خوردگی و به، پیچاپیتلیوم المالپوسته پوسته شدن 

طور به دن نوک المالگرزی شالمال و  هایپرتروفی اپیتلیومالمالها، 

، خونریزی و تالنژکتازیضایعه ادم در اپیتلیوم المال،  4متوسط و 

طور خفیف وجود داشت. در المال، به اپیتلیوم در هایپرپالزی موضعی

ضایعه مشاهده گردید که از بین  9، (حناMAC value  %25) 2 تیمار

 3زیاد،  ضایعه پوسته پوسته شدن اپیتلیوم المالها با شدت 1ها آن

هم چسبیدگی المالها خوردگی و بهضایعه ادم در اپیتلیوم المال، پیچ

، تخریب دستگاه جداشدن اپیتلیوم از المالضایعه  5طور متوسط و به

، گشادی مویرگ داخلی گرزی شدن نوک المال پیالر و اپیتلیوم المال،

 %50) 3 ماریتطور خفیف وجود داشت. در به خونریزیها و فیالمنت

MAC value ضایعه  1ها ضایعه مشاهده گردید که از بین آن 8(، حنا

ضایعه ادم در  2پوسته پوسته شدن اپیتلیوم المالها با شدت زیاد، 

طور متوسط اپیتلیوم المال و تخریب دستگاه پیالر و اپیتلیوم المال به

گرزی شدن خوردگی المال، ، پیچجداشدن اپیتلیوم از المالضایعه  5و 

و گشادی مویرگ داخلی  المال هایپرتروفی اپیتلیومالمال،  نوک

  MAC value % 75) 4ر مایتطور خفیف وجود داشت. در ها بهفیالمنت

ضایعه ادم و پوسته  4ها ضایعه مشاهده گردید که از بین آن 12(، حنا

خوردگی المال و تخریب دستگاه پوسته شدن اپیتلیوم المالها، پیچ

، گرزی شدن نوک المالضایعه  3المال با شدت زیاد، پیالر و اپیتلیوم 

های اولیه یا هم چسبیدگی المالها و گشادی مویرگ داخلی تیغهبه

، جداشدن اپیتلیوم از المالضایعه  5طور متوسط و ها بهفیالمنت

طور به نکروزو  تالنژکتازیاپیتلیوم المال، هایپرپالزی و هایپرتروفی 

ضایعه در بافت  11مس(،  سولفات) 5 رخفیف وجود داشت. در تیما

ضایعه ادم و پوسته پوسته  4ها آبشش مشاهده گردید که از بین آن

خوردگی المال و تخریب در دستگاه پیالر و شدن اپیتلیوم المال، پیچ

، جداشدن اپیتلیوم از المالضایعه  7طور متوسط و اپیتلیوم المال به

و  هایپرتروفیمالها، هم چسبیدگی ال، بهگرزی شدن نوک المال

ها و در اپیتلیوم المال، گشادی مویرگ داخلی فیالمنتهایپرپالزی 

 (.1و شکل  4طور خفیف وجود داشت )جدول به خونریزی

 

 یبریس یماهبر بافت آبشش تاس تیمار شاهد حنا در مقایسه با سولفات مس و مختلف گیاه یمارهایاثرات ت :4جدول 

(، کم )+(، متوسط )++(، زیاد )+++(-فقدان ضایعه بافتی )  
 

 کبدت اسالیدهای تهیه شده از بافمیکروسکوپی بررسی نتایج 

 تیماردر ماهی سیبری در معرض تیمارهای مختلف نشان داد که تاس

صورت نکروز هب یکبد یهاسلول دیشد بی، تخرشاهد( –0LC) شاهد

و  نیجمع شدن کرومات ،هسته کنوزیپ، دهاینوزوئیس لیهمراه با تحل

 1 ماریتدر  مشاهده شد. هاسلولو دژنره شدن هسته  بیتخرنیز 

(MAC value حنا)، شده و میزان قابل توجهی  شدت آتروفیها بهسلول

 % 25) 2 دچار پیکنوز، کاریولیز و نهایتا نکروز شده بودند. در تیمار

MAC value بافت ، سیروز شدید در نتیجه رشد و تکثیر زیاد(حنا 

چنین، آثار پیکنوزه شدن هسته در برخی هم همبند مشاهده شد.

های کبدی نیز وجود داشت.سلول

 تیمارها
 ضایعه

 –0LCهد )تیمار شا
 (شاهد

 MAC) 1 ماریت

value حنا) 
 %25) 2 ماریت

MAC value حنا) 

 %50) 3 ماریت
MAC value حنا) 

 %75) 4ر مایت
MAC value حنا) 

 5 ماریت
 )سولفات مس(

 ++ +++ ++ ++ + +++ ادم در اپیتلیوم المال
 + + + + - - جداشدن اپیتلیوم از المال

 ++ +++ +++ +++ ++ +++ پوسته پوسته شدن اپیتلیوم المالها
 + ++ - ++ ++ + هم چسبیدگی المالهابه

 ++ +++ + ++ ++ + خوردگی المالپیچ
 + ++ + + +++ +++ هاهای اولیه یا فیالمنتگشادی مویرگ داخلی تیغه

 ++ +++ ++ + - - تخریب دستگاه پیالر و اپیتلیوم المال
 - + - - + - تالنژکتازی
 + - - + + - خونریزی

 - + - - - - نکروز
 + + + - ++ - هایپرتروفی اپیتلیوم

 + + - - + - منتشر هایپرپالزی موضعی و
 + ++ + + ++ + (curling) چماقی شدن یا گرزی شدن نوک المال
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 ب الف

  
 ج پ

  
 ذ د

خوردگی المالها، پیچ -4م چسبیدن المال، هبه -3المالها، ادم پوسته پوسته شدن وسیع در اپیتلیوم -2ها، های اولیه یا فیالمنتگشادی مویرگ داخلی تیغه -1: )(شاهد –0LC) . تیمار شاهدالف .یبریس یماهآبشش تاس: 1شکل 

خوردگی پیچ -3خوردگی المال، المال و پیچهایپرپالزی اپیتلیوم  -2هم چسبیدگی المالها، المال و بههایپرتروفی اپیتلیوم  -1(: )حنا MAC value) 1. تیمار ب، ×(100نمایی : بزرگهم چسبیدن المالهاهب گرزی شدن نوک المال و -5

پوسته پوسته  -3تحلیل اپیتلیوم و دستگاه پیالر در المال،  -2هم چسبیدگی المالها ادم و به -1) :حنا(MAC value 25)% 2 ماری. تپ، ×(400بزرگنمایی  :المالهاهم چسبیدگی بهالمال و پوسته پوسته شدن اپیتلیوم  -4نوک المال، 

 MAC 75%) 4. تیمار د ،×(200نمایی : بزرگپوسته پوسته شدن در اپیتلیوم المالها -3نوک المال، خوردگی پیچ -2ادم اپیتلیوم المال،  -1) (:حناMAC value 50%) 3 ماری. تج ،×(200نمایی : بزرگشدن وسیع در اپیتلیوم المالها

valueپارگی در دستگاه پیالر و اپیتلیوم المال:-5، گرزی شدن نوک المال -4پوسته پوسته شدن وسیع در اپیتلیوم المالها،  -3هم چسبیدن المال، خوردگی و بهپیچ -2های اپیتلیومی در المالها، ادم وسیع و پاره شدن سلول -1: )(حنا 

 آمیزی)رنگ×( 200نمایی بزرگ: هاهای اولیه یا فیالمنتگشادی مویرگ داخلی تیغه -4پارگی در المال،  -3نوک المال، خوردگی پیچ -2ادم و پوسته پوسته شدن در اپیتلیوم المالها،  -1: )(سولفات مس) 5 ماری. تذ ،×(200نمایی بزرگ

 هماتوکسیلین(.–ائوزین
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 ب الف

  
 ج پ

  
 ذ د

دژنره شدن هسته  -3، های کبدپیکنوز هسته در سلول -2مانده، های باقیشروع دژنره در سلولو های کبدی نکروز وسیع و شدید در سلولوجود  -1: )(شاهد –0LC) . تیمار شاهدالف .یبریس یماهتاس کبدمقطع بافت  :2شکل 

 25)% 2 ماری. تپ، ×(400نمایی : بزرگدژنره شدن هسته سلول کبد -4 ،های کبدسلولآتروفی -3، های کبدسلول پیکنوز هسته در -2، های کبدینکروز سلول -1(: )حنا MAC value) 1. تیمار ب، ×(400نمایی : بزرگول کبدسل

MAC value )3 ماری. تج ،×(400نمایی : بزرگهای کبدپیکنوز شدید و وسیع هسته در سلول -2ت همبند، سیروز کبدی وسیع در نتیجه رشد و تکثیر باف -1) :حنا (%50 MAC valueحنا:) (نکروز وسیع و شدید در وجود  -1

پیکنوز هسته  -2، های کبدینکروز وسیع و شدید در سلولوجود  -1: )(حناMAC value 75%) 4. تیمار د ،×(400نمایی : بزرگهای کبدپیکنوز هسته در سلول -2مانده هم در حال دژنره شدن هستند، های باقیسلولو  های کبدیسلول

های سلول پیکنوز هسته در -2 مانده هم درحال دژنره شدن هستند،های باقیسلولو  های کبدینکروز وسیع و شدید در سلولوجود  -1: )(سولفات مس) 5 ماری. تذ ،×(400نمایی بزرگ پرخونی در سینوزوئید: -3، های کبددر سلول

 هماتوکسیلین(.–آمیزی ائوزین)رنگ×( 400نمایی بزرگ: مالنوماکروفاژها تجمع –4، دژنره شدن هسته سلول کبد -3، کبد
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  MAC value %75) 4و  (حنا MAC value %50) 3 هایماریت در       

ود های کبدی مشاهده شد. وج، پیکنوز شدید و کاریولیز در سلول(حنا

تر بافت کبد تخریب دهد که بیشنکروز بسیار وسیع و شدید نشان می

های قرمز پرخونی و تجمع گلبول، 4ر مایتشده است. عالوه بر این، در 

مس(،  سولفات) 5 خون در سینوزوئیدها قابل مشاهده بود. در تیمار

چه بسیار مشهود است نکروز بسیار شدید و وسیع در بافت کبد آن

های کبد نیز چنین، آثار پیکنوز و کاریولیز هسته سلولمباشد. همی

مشاهده شد. در ضمن، تجمع مالنوماکروفاژی نیز در این تیمار به 

 (.2و شکل  5جدول وضوح نمایان بود )

 
 

 یبریس یماهتاس کبدبر بافت  تیمار شاهد حنا در مقایسه با سولفات مس و مختلف گیاه یمارهایاثرات ت: 5جدول 

 هاتیمار

 ضایعه

تیمار شاهد 

(0LC– شاهد) 

 MAC) 1 ماریت

value حنا) 

 %25) 2 ماریت

MAC value حنا) 

 %50) 3 ماریت

MAC value حنا) 

 %75) 4ر مایت

MAC value حنا) 

 5 ماریت

 )سولفات مس(

 - - - - +++ - آتروفی

 ++ +++ ++ ++ ++ +++ پیکنوز هسته

 ++ ++ ++ - ++ ++ کاریولیز

 +++ +++ +++ - ++ +++ نکروز

 - ++ - - - - پرخونی در سینوزوئیدها

 ++ - - - - - تجمع مالنوماکروفاژها

 - - - +++ - - سیروز
 (، کم )+(، متوسط )++(، زیاد )+++(-فقدان ضایعه بافتی )

 

 بحث
 یبهداشت تیوضع نیبه بهتر دنیجهت رس انیپرورش آبز طیمح       

بنابراین،  دارد. ازیو چندکاره ن ریراگکننده فیضدعفون کیبه  و سالمت،

 اهیحد مجاز قابل استفاده گجهت تعیین این مطالعه در درجه اول 

 اثرات ضدعفونیارزیابی ف هد باآن و  Mac valueو  50LC، حنا

و میزان بار باکتریایی و قارچی  بر بافت آبشش و کبد گیاه این کنندگی

 .انجام گردیدماهی سیبری تاسپوست و آبشش 

عصاره گیاه حنا  50LCمیزان  که داد حاضر نشان مطالعه نتایج

در مطالعات مختلف، مقادیر  گرم در لیتر بود.میلی 0/363برابر با 

50LC  گرم در لیتر در ماهی میلی 1200اسانس اکالیپتوس برابر با

عصاره  50LC(، مقادیر 1388زاده و همکاران، کپورمعمولی )شیخ

ماهی تاسگرم در لیتر در میلی 52/1800با برابر  ریس یدروالکیه

( و 1397مقدم و همکاران، )بازاری( Acipenser persicusایرانی )

گرم میلی 7500 س برابر باعصاره هیدروالکلی اکالیپتو 50LCمقادیر 

ه مبتال شده ب (Ctenopharyngodon idella) آمورماهی در  در لیتر

Aeromonas hydrophila تعیین شده ( 1397مکاران، )رودبارکی و ه

 یو قارچ ییایبار باکتر نظراز  که داد حاضر نشان مطالعه نتایج است.

  بهترینپس از سولفات مس،  یبریس یپوست و آبشش تاسماه

 %50) 3 و( حناMAC value  %25) 2های تیمارمقادیر در  ترین()کم

MAC value یگزین توانند جامشاهده شد و تنها این دو تیمار می (حنا

و  ییایبار باکتر کاهش . شاید علتمناسبی برای سولفات مس باشند

را این گونه توجیه کرد که  فوقپوست و آبشش در تیمارهای  یقارچ

های متوسط ترکیبات موجود در گیاه حنا از اعتدال غلظت احتماالً

تری برخوردار بوده و در دوزهای پایین احتماال اثرگذاری این بیش

مقدار الزم قارچ و باکتری کم بوده و ماده موثره به ترکیبات روی

ترکیبات مضر موجود در گیاه  نرسیده و در دوزهای باالیی نیز احتماالً

، احتمال حضور در نتیجهفعال شده و مانع از اثرگذاری مناسب گردد. 

 باشد.تر میتر بیشتیمارهای با دوز باالتر و پایین در هاقارچها و باکتری

( با بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس 1391) و همکارانسعیدی 

مقاوم به  استافیلوکوکوس اورئوسهای و عصاره گیاه مورد علیه سویه

های باالی این مواد های انتخابی بیان کردند که غلظتبیوتیکآنتی

( 1397مطالعه محمدی و همکاران ) .باشدباکتریایی میدارای اثر ضد

باکتریایی عصاره اکالیپتوس روی پوست دقارچی و ضروی خواص ضد

ها و ماهیان کپورمعمولی نشان داد که تعداد باکتریو آبشش بچه

طور های آبشش و پوست در تیمارهای حاوی عصاره اکالیپتوس بهقارچ

تر از تیمار شاهد بود و مقادیر باالتر عملکرد بهتری در داری کممعنی

ممانعت  باحنا  یعصاره الکلند. مهار عوامل باکتریایی و قارچی داشت

شود می یپوست هیثانو یهااز عفونت یریجلوگ سبب ،التهاب از بروز

باکتریایی عصاره متانول فعالیت آنتی .(1393 ،و همکاران ییرضا)

در برابر عوامل باکتریایی  آن فعالیت قابل توجه دهندهنشانبرگ حنا 

و  Mastanaiah)شد بامیهای هگزانی و کلروفرمی نسبت به عصاره

 یدر کنترل آلودگ تاثیر بهتر آن ازی تواند ناشیمکه  (2011، همکاران

 نیا دریان ماهبدن بچه یمنیا ستمیعملکرد بهتر س نیز ویی ایباکتر

بوده و  کیتیپروتئولهای عصاره گیاه حنا حاوی آنزیم باشد. ماریت

ها میکروب مهارکننده قوی تریپسین است که این ماده را علیه انواع

ها این آنزیمغلظت  افزایش .(2012، و همکاران Padul) کندمی استفاده
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 یهایآلودگ بعضی در چنین،هم گردد.می یسلول دیشد یهابیآس سبب

شود میانگل ترشح  توسط بیآس منظور توسعهبه هایمآنز نیا ،یانگل

(Hoffert-Meyer 2004، و همکاران). رموث یاجزا که دارد حتمالا 

)شیروی و  باشند ضدباکتریایی و قارچیضد اثرات دارای حنا گیاه

باکتریال دهنده اثر فعالیت آنتیو مطالعات نشان (1390همکاران، 

های گرم مثبت و گرم نسبی عصاره برگ حنا در برابر انواع باکتری

عصاره برگ حنا به (. 2016، و همکاران Pasandi Pourمنفی است )

اثرات  جادیتواند بدون ایم کرده وعمل  یعیطب کیوتیبیعنوان آنت

نابود کند ها را یاز باکتر وسیعیگروه  یی،ایمقاومت باکتر ای یجانب

(Khatri ،2011).  ضدباکتریاییدر روغن حنا که دارای اثر لوتئین وجود 

ترکیباتی نظیر و نیز  (2019، و همکاران Khazaeli)باشد می

ها در ها، استروئیدها و فنولوئینونها، گلیکوزیدها، ککربوهیدرات

( به اثبات رسیده Goel ،2018و  Kumar Sharmaعصاره برگ حنا )

 فعالیت افزایش گیاه حنا با چنین، فالونوئید موجود دراست. هم

 و ایمنی تقویت سیستم سبب خود ضدباکتریایی اثر با و C ویتامین

(. ترکیبات 2008، و همکاران Catoniشود )می بادیآنتی تولید

ضدمیکروبی گیاهان با تاثیر روی غشای پالسمایی و سلولی 

ها های ساختاری غشای سلولی آنها و یا مهار آنزیممیکرواررگانیسم

( 1395عادل و همکاران )(. 2013، و همکاران Soltaniکنند )عمل می

نیز با بررسی تاثیر عصاره چند گیاه دارویی بیان کردند که عصاره 

گیاهان رازیانه، گزنه و سیر دارای اثرات ضدباکتریایی مناسبی بر 

( با 1397ی و همکاران )بیحب باشند.می یرسینیا راکریباکتری 

 ره سیاهو زی های آویشن باغی، پونهضدباکتریایی اسانسبررسی اثرات 

در مقایسه با  استرپتوکوکوس اینیاییزای در برابر دو جدایه بیماری

های اریترومایسین و انروفلوکساسین بیان کردند که روند بیوتیکآنتی

ها کاهش یافت و های باکتری با افزایش غلظت اسانسرشد جدایه

چنین، هم ها متوقف شد.رشد آن باالتر تقریباً هایحتی در غلظت

مفید عصاره اتانولی پرسیکا )ترکیبی از سه گیاه دارویی مسواک، ت اثرا

و آبشش ماهی طالیی  بر کنترل بار قارچی پوست (عبو مادران و نعنا

(arassius auratusC) ( 1395نیکنام و همکاران، گزارش شده است .)

 یرو یمهار اثراتهای گیاهی به احتمال زیاد، مواد موجود در عصاره

 یرینفوذپذ شیافزاها داشته و با پاره شدن و ا و قارچهیرشد باکتر

 یو نابودء غشا یکپارچگی بیتخرآن،  اتیو خروج محتو یسلول وارهید

دهد که مطالعات نشان میدهد. ها رخ میها و باکتریکامل قارچ

کشی را در بین ترکیبات مشتق شده نفتوتیازول باالترین فعالیت قارچ

 یمطالعه رو (.2012، و همکاران Brahmeshwari)از گیاه حنا دارد 

 ایدر مواجهه با قارچ ساپرولگن گزنه عصاره درمان با حمام تحت یمارهایت

 مارینسبت به ت یترکم یزدگعالئم قارچ مارهایت نینشان داد که ا

 هیثانو یهاتیبه متابول اهانیگ نیا یشاهد داشته و خواص بازدارندگ

رسد که نظر میبه. (1398همکاران،  و شاهیباشد )عالیآن مرتبط م

دلیل داشتن ترکیبات مفید و عدم وجود ترکیبات ترکیبات گیاهی به

تری نسبت به داروهای شیمیایی خطرناک شیمیایی عملکرد مناسب

رغم کاهش بار باکتریایی و قارچی داشته و داروهای شیمیایی علی

مطالعات فوق، تر در بیش گردند.سبب مشکالت جانبی در ماهیان می

اند از میزان تیمارهای حاوی مواد گیاهی همانند مطالعه حاضر توانسته

 اتاثر که داد حاضر نشان مطالعه نتایج بار باکتریایی و قارچی بکاهند.

تمام تیمارها وجود  بافت آبشش و کبد سولفات مس بر وحنا  گیاه

 MAC value %50) 3 هایتیمار، های بافت آبششدر بین نمونه دارد.

 بیآس نیتردارای کم (حناMAC value  %25) 2 و تا حدودی (حنا

 (حناMAC value  %25) 2 تیمارنیز،  کبددر  د.دنبوآبشش  در یبافت

ترین ضایعات دارای کم (حناMAC value  %50) 3 و پس از آن تیمار

نظر و به ترین ضایعات بافتی بودندند. سایر تیمارها دارای بیشبود بافتی

سولفات مس و تیمارهای حنا با  رسد که ترکیبات مضر موجود درمی

 عالئمی مانند .شودتر میتر سبب بروز ضایعات بیشدوز باالتر و پایین

از المال، پوسته پوسته شدن  ومیتلیالمال، جداشدن اپ ومیتلیادم در اپ

 یالمال، گشاد یخوردگچیالمالها، پ یدگیهم چسبالمالها، به ومیتلیاپ

و  الریدستگاه پ بیها، تخرالمنتیف ای هیاول یهاغهیت یداخل گریمو

 وم،یتلیاپ یپرتروفینکروز، ها ،یزیخونر ،یالمال، تالنژکتاز ومیتلیاپ

 شدن نوک المال یگرز ایشدن  یو منتشر و چماق یموضع یپرپالزیها

دهنده نشان کبدشناسی . عالوه بر این، بافتش مشاهده شددر آبش

 ینکروز، پرخون ز،یولیهسته، کار کنوزیپ ،یآتروف یروجود عالئمی نظ

 شاید علت باشد.می روزیتجمع مالنوماکروفاژها و س دها،ینوزوئیدر س

را این گونه توجیه کرد که  فوقدر تیمارهای ضایعات بافتی  کاهش

تر و در این دو دوز اثرات ترکیبات مفید این گیاه نمایان احتماالً

روز مظفری و فرخ باشد.تر مییبات بیشاحتمال اثرگذاری این ترک

های آبشش ( به تأثیرات مخرب فرمالین و سولفات مس بر بافت1392)

( و بروز ضایعات شدید اشاره Rutilus frisii kutumماهی سفید )بچه

 مدت زمان طوالنی سبب بروز در مس سولفات از استفادهاند. کرده

 ،یاختگیشامل پر شود کهآبشش می در خصوصبه عوارض زیادی

 باشد.می یآبشش هیاول غهیت لیها و تحلغهیشدن ت یچماق ،یپرخون

آبشش در تبادل گازها، لزوم استفاده از غلظت مناسب  تیاهم لیدلبه

و همکاران،  زادهعبداهلل) شودیه میتوص یانماه یسولفات مس برا

 در بروز نقص است سبب ممکن مس چنین، سولفاتهم. (1397

 های سلولی شود )رستمیبا ساختمان متقابل تداخل یا ولیسل اعمال

کارایی عصاره اتانولی برگ گیاه  بررسی (.1379بشمن و همکاران، 

 Channa punctatusدر ماهی ه حنا در برابر مسمویت مس القا شد

، Trivediو  Kumarباشد )می آن یکنندگمحافظت لیپتانسدهنده نشان

در  نفتاکوئینون 4و  1هیدروکسی -2د وجود ترکیباتی ماننو  (2015
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شود برگ حنا سبب ایجاد خواص درمانی نظیر خاصیت ضدالتهابی می

(Chaudhary 2010، و همکاران.) ( 1393مطالعه رضایی و همکاران )

با بررسی عصاره الکلی حنا در التیام آسیب جلدی تجربی ایجاد شده 

نشان دادند که  (Labidochromis caeruleusماکرو ) در پوست ماهی

 یاز صدمات پوست ه ومتوقف کرد را دیحنا روند التهاب شد یاثرگذار

تر عیطور سربه یجلد یهام زخمیحالت در ترم نیکه ا کرده یریجلوگ

 و نمک در هنگام استفاده از است. لیاز حمام نمک دخ یو موثرتر

 هافلس طبیعی داشته اما در تیمار حنا ساختار درم و اپیدرم حنا،

 التهابی هایسلول و تعداد تیمارها بوده سایر تر ازیافتهو سازمان بلندتر

 اپیدرم تکثیر افزایش و التهاب پوست، زخم باعثتریپسین  بود. ترکم

 تریپسین قوی که مهارکننده است گیاهانی جز حنا گیاه گردد ومی

 دکنمی استفاده هامیکروب حمله علیه دفاعی سیستم این از و باشدمی

(Khatri ،2011). متوسط های پوستی نشان داد کهزخم مطالعه روی 

 و دو گروه کنترل حنا از تیمار های تحتگروه در زخم کامل زمان ترمیم

 پوستی ترمیم زخم در را اثر تیمار بهترین های تحتبود و گروه ترکم شاهد

 خونریزی التهاب، کاهش موجب حنا گیاه که رودمی حتمالا .داشتند

 ترسریع انقباض و کالژن ساخت کتحری باعث نیز و شده زخم ادم و

ماده . (1390)شیروی و همکاران،  شود عروقی اتساع و زاییرگ زخم،

و وجود  بوده ضدالتهابی خاصیتی داراحنا  گیاه در الوسون موجود

را  کرده و التهاب را مهار التهابی های شیمیاییواسطه تولید گلیکوزیدها

 تاثیر این برایی دلیل دیگر آلکالوئیدهاد وجو چنین،د. همدهکاهش می

 اتمطالع. (Malekzadeh ،1986)های پوستی است زخم التیام در گیاه

 در شده ایجاد هایزخم عصاره گزنه باعث بهبود حمامنشان داد که 

شد که  تیمار شاهد با در مقایسه تیمار تحت ماهیان برداریفلس محل

باشد  گزنه گیاه در موجود دلیل ترکیباتتواند بهمثبت می این تأثیر

  (.1398و همکاران،  شاهی)عال

 نعناع ناشی از اسانس بالینی ضایعات عالوه بر این، مطالعه روی

را نشان نداد )رخشانی و همکاران،  نامطلوبی تأثیر گونهفلفلی هیچ

دهنده عوارض زیاد این مطالعات روی ترکیبات شیمیایی نشان (.1396

دما و شوری بر سمیت سایپرمترین  اتتغییرباشد. مواد روی بافت می

 پیکنوزیز، آتروفی، دهندهنشان (sophiae Aphanius) گورخری در ماهی

 هاهپاتوسیت نکروز و کوپفر هایسلول تجمع کاریولیز، کانونی، نکروز

حیرتی و همکاران پیکان .(1394 ،پورمقدم و همکاراننصراله) باشدمی

( بیان کردند regium Chondrostoma) نازک ماهی مطالعه( با 5139)

 جوشیهم و شدن چماقی هایپرپالزی، بروز سبب کادمیوم کلرید که

 کبد در کانونی نکروز و ایهسته پیکنوزیس پرخونی، و آبشش در

 Gisberta) در معرض نیتریت محیطی حاد سیبریماهی تاس شود.می

( در Psetta maximaبوت جوان )تورو ماهی ( 2004، و همکاران

 در آبموجود از ازن  حاصلهای کشنده اکسیدانتتحتغلظت  معرض

(Reiser 2011، و همکاران ) را بروز دادند که یکی چماقی شدن المال

هایپرپالزی  .باشداز عوارض آبششی مشاهده شده در تحقیق حاضر می

ه کاهش سطح منجر ب توانداز دیگر عالئم مشاهده شده نیز می آبشش

( Saber ،2011) جوشی المالر ثانویههم و (Cengiz ،2006) تنفس

 و تجمع خون دچاراسترس شدید  مواجهه باآبشش ماهیان در  .گردد

 .(2004، و همکاران Martinez) شودمیر پیالی هاسلولبه آسیب 

کاهش ناحیه  نیز سببجوشی المالر ادم، بلند شدن اپیتلیال و هم

نظر به .(2004، و همکاران Van Heerden) شودسطحی آبشش می

رغم بسیاری از فواید اما سبب بروز رسد که داروهای شیمیایی علیمی

باشد که از ها شده و عاقالنه میضایعات بافتی در بسیاری از اندام

طور کامل با ترکیبات دوزهای مناسب این مواد استفاده شده یا به

تر مطالعات فوق، مواد گیاهی همانند گیاهی جایگزین شوند. در بیش

تری مطالعه حاضر نسبت به مواد شیمیایی سبب ضایعات بافتی کم

 اند.شده

و  ییایبار باکتر نظراز  کهگفت توان می ،گیری کلیدر یک نتیجه

پس از سولفات مس تنها  ی،بریس یماهپوست و آبشش تاس یقارچ

 (حناMAC value  %50) 3 و( حناMAC value  %25) 2های تیمار

از  چنین،هم. توانند جایگزین مناسبی برای سولفات مس باشندمی

ترین آسیب ی، کمبریس یماهتاسبافت آبشش و کبد ضایعات  نظر

 MAC value %50) 3و  (حناMAC value  %25) 2های تیماردر  بافتی

 ترین ضایعات بافتی بودند.و سایر تیمارها دارای بیش مشاهده شد (حنا

 اهیعصاره گ کنندگییاثرات ضدعفونشود که چنین، پیشنهاد میهم

 روی فاکتورهای خونی و سایر موارد فیزیولوژیک بررسی گردد. حنا

 

 تشکر و قدرداني
وسیله نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری بدین

 انیماهتاس یالمللنیب قاتیموسسه تحقصمیمانه مسئولین محترم 

 دارند.ابراز میر و آزمایشگاه ویرومد خز یایدر

 

 منابع
 یشناسبافت .1382 ،آ. ،یلیم. و فض ،یمرادبیاد ؛ا. ،یپوست .1

 546. انتشارات دانشگاه تهران. یشناسبافت یهاکیو تکن یاسهیمقا

 صفحه.

 صوفیانی، ن. ومحبوبی ؛خلجی، م. ؛ف. حیرتی،کانپی .2

 بر کادمیوم کلرید هیستوپاتولوژیک اثرات .1395 ،س. درافشان،

(. مجله regium Chondrostoma) نازک ماهی آبشش و کبد بافت

 .118 تا 107ات ، صفح2، شماره 25علمی شیالت ایران. دوره 
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 یوسفی ؛دژندیان، س. ؛محسنی، م. ؛کاظمی، ر. ؛حالجیان، ع. .3

یزدانی، م.ع. و یگانه،  ؛پوردهقانی، م. ؛بهمنی، م. ؛جوردهی، آ.

شناسی گناد روش جراحی و مطالعه بافتاری بهبردتکه .1390 ،ه.

( پرورشی. مجله تحقیقات Acipenser persicusماهی ایرانی )تاس

 .233 تا 229ات صفح، 3دامپزشکی. شماره 

 .1394 ،رئیسی، م. و علیشاهی، م. ؛م. پردنجانی،رحیمی .4

های باکتری علیه گیاهی هایمطالعه اثرات ضدباکتریایی برخی اسانس

Lactococcus garvieae, Yersinia ruckeri  وAeromonas 

hydrophila . ات صفح ،4، شماره 24مجله علمی شیالت ایران. سال

 .65 تا 55

 بررسی .1396 ،، ج. و قرایی، ا.میردارهریجانی ؛، م.رخشانی .5

 Menthaفلفلی ) نعناع اسانس بافتی هایآسیب و هوشیبی قدرت

piperitaکپور ماهی ( در ( معمولیCyprinus carpio) .علمی مجله 

 .11 تا 1ات صفح، 1، شماره 27دوره  .ایران شیالت

اثرات  .1379 ،ف. ساسانی، م. و سلطانی، م.؛ بشمن،رستمی .6

 روی، سولفات سنگین )سولفات مس، فلزات برخی هیستوپاتولوژی

 مجله .معمولی کپور هایکادمیم( بر بافت و کلرور جیوهت سولفا

 .3 تا 1ات صفح ،4شماره  تهران.دانشگاه  دامپزشکی

 ،ز. و افتخارمعنوی، ش. دزفولی،طوالبی ؛پیغان، ر. ؛رضایی، آ. .7

بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک عصاره الکلی حنا  .1393

(Lawsonia inermis در التیام آسیب جلدی تجربی ایجاد شده در )

(. مجله علمی Labidochromis caeruleusپوست ماهی ماکرو )

 .56تا  45صفحات  ،2، شماره 23الت ایران. سال شی

فر، ن. و بهرامی ؛ساری، ع.اسماعیلی ؛تبار، س.رضایی .8

پرورش ماهی  ارزیابی کیفیت آب استخرهای .1396 ،رمضانپور، ز.

در شمال ایران )مطالعه موردی: شهر رشت(. فصلنامه علوم تکثیر و 

 .44تا  23صفحات  ،13، شماره 4سال  .پروریآبزی

 سلمانیان و مرادلو، ع.حاجی ؛، م.ح.ایمانپور ؛، ز.روحی .9

 Carumسیاه ) های گیاهی زیرهاثر مکمل. 1395 ،فهدریجانی، م.

carvi ) و( شنبلیلهTrigonella foenum graecumبر فعالیّت ضد ) 

 .ماهیان کپور معمولیباکتریایی و پروتئین محلول موکوس در بچه

 .136تا  128صفحات ، 1، شماره 6دوره  .شناسی آبزیانمجله بوم

 .1397 ،زاده، م.خارا، ح. و معصوم ؛ارشاد، ه. ؛رودبارکی، م.ص. .10

های تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه

( آلوده شده به Ctenopharyngodon idellaخونی ماهیان آمور )

(. مجله Aeromonas hydrophilaدروفیال )هیباکتری آئروموناس

، شماره 31دوره  شناسی ایران(.های جانوری )مجله زیستپژوهش

 .92تا  79صفحات ، 1

خارا،  ؛احمدنژاد، م. ؛نویریان، ح.عالف ؛ستاری، م. ؛رهبر، .م. .11

های از آنزیم برخی فعالیت بر سم ماالتیون اثر .1398 ،ح. و صفری، ر.

ماهی ایرانی ی بافت روده در بچه تاسشناسگوارشی و آسیب

(Acipenser persicus Borodin 1987 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی .)

 .129تا  107صفحات ، 2شماره  ،7آبزیان. سال 

 .1393 ،جعفریان، م. و ورشوئی، ح. ؛فخریان، م. ؛رئیسی، م. .12

مطالعه تاثیر اسانس برخی گیاهان بر ایمنی غیراختصاصی ماهی 

 23صفحات ، 1، شماره 6دوره  شناسی دریا.مجله زیست .استرلیاد

 .28تا 

 ح.ا. و ،جعفریان ؛ح. ،پورکنعانیقلی ، ع.؛نوذریزارعی .13

 Zatariaی )بررسی تأثیر اسانس آویشن شیراز .9139، م.، هرسیج

multiflora )و پودر زنجبیل (Zingiber officinale) صورت مجزا بر به

 کمانآالی رنگینماهیان قزلت بچههای رشد، ایمنی و مقاومشاخص

(Oncorhynchus mykiss) ی در مواجه با باکتری یرسینیا راکر

(Yersinia ruckeri.) 12ی. دوره فصلنامه محیط زیست جانور ،

 .283تا  292فحات ، ص3شماره 

های آبزیان. جلد اول. چاپ بهداشت و بیماری .1387 ،ستاری، م. .14

 .391 تا 259 اتشناس. صفحاول. انتشارات حق

بررسی  .1391 ،رباط، ا.صباغ، س.ک. و صبوری ؛سعیدی، س. .15

( Myrtus communisضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد ) فعالیت

های بیوتیکمقاوم به آنتی استافیلوکوکوس اورنوسهای علیه سویه

 21صفحات  ،3، شماره 4دوره . انتخابی. دانشگاه علوم پزشکی زابل

 .32تا 

تاثیر سطوح . 1396 ،پناه، ا.فالحتکار، ب. و عفت ؛ری، ا.سلحشو .16

ماهی های خونی بچه فیلپروتئین جیره بر عملکرد رشد و شاخص

(Huso husoنشریه .) صفحات1، شماره 11سال  .پروریتوسعه آبزی ، 

 .62تا  51

پوستان. شناسی ماهیان و سختایمنی .1387 ،سلطانی، م. .17

 صفحه. 264انتشارات دانشگاه تهران. 

های تشخیص شناسی پزشکی و روشقارچ .1383 ،شادزی، ش. .18

صفحات  .آزمایشگاهی و درمان. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

 .279تا  93

و  50LCتعیین  .1394 ،جرجانی، س. و قلیچی، ا. ؛شاملوفر، م. .19

بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه ماهیان سفید 

(Rutilus frisii kutumنشریه توسعه آبزی .)1، شماره 9سال  .پروری ،

 .51 تا 43 صفحات

های آزمایشگاهی روش .1394 ،و حالجیان، ع. .پور، عشریف .20

 356شناسی آبزیان. موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور. بافت

 صفحه.

 ؛..عموسوی، حزادهابراهیم ؛سلطانی، م. ؛زاده، ن.شیخ .21

مطالعه  .1388 ع.ا. و زرگر، ا.، فتحی، ؛باقری، ه. ؛ر.خسروی، ع.

بر برخی فاکتورهای  (Eucalyptus globulesاثر اسانس اوکالیپتوس )

(. فصلنامه تحقیقات Cyprinus carpioایمنی ماهی کپور معمولی )

 .45تا  47 اتصفح، 1، شماره 64دوره  دامپزشکی.
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 ،و قرایی، ا. اکبری، ح. ؛حجتی، و. ؛، م.بویهآل ؛، ع.ح.شیروی .22

( بر ترمیم Lawsonia inermisبررسی تأثیر عصاره برگ گیاه حنا ) .1390

، 3دوره  .شناسی جانوریفصلنامه زیستزخم پوستی رت نژاد ویستار. 

 .51تا  45، صفحات 4شماره 

 طاهری و وند، س.احمدی ؛سلطانی، م. ؛ع.س.حبیبی،  .23

( برخی in vitroبررسی خاصیت ضدباکتریایی ) .1397.، ع میرقائد،

 استرپتوکوکوس زایبیماری هایجدایه بر دارویی اهانگی

، 1دوره  شناسی دامپزشکی.ها در میکروبدوفصلنامه تازه .اینیایی

 .46تا  36، صفحات 2شماره 

مطالعه  .1395 ،زهرا، ج. و الهی، ر.هیذر ؛صفری، ر. ؛عادل، م. .24

 یرسینیاهای گیاهی بر باکتری اثرات ضدباکتریایی برخی از عصاره

 ،25در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی شیالت ایران. سال  کریرا

 .51تا  41 ، صفحات3شماره 

اثرات حمام  .1398.، ز، محرابی. و ف ،فیروزبخش ؛.ن ،عالیشاه .25

های ایمنی و ( بر شاخصUrtica dioicaهیدروالکلی گزنه ) عصاره

آلوده  (Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگینخونی ماهی قزل

، شماره 28دوره  شده با قارچ ساپرولگنیا. مجله علمی شیالت ایران.

 .67تا  55، صفحات 4

بررسی  .1397، ف. ،زادهقاسم . وج ،زادهخیاط ؛.ف ،زادهعبداهلل .26

های ای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصاثر مقایسه

شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور. مجله علمی رشد و آسیب

 .90تا  81، صفحات 2، شماره 27دوره  ت ایران.شیال

مروری بر کاربردهای  .1394 ،ع.، جوهری و اللهی، ت.فتح .27

المللی گیاهان دارویی در تکثیر و پرورش آبزیان. همایش بین

 های کاربردی در کشاورزی.پژوهش

 .1389فرد، م. و مهدوی، ا.، هدایتی ؛حقیقی، ک.فرقاندوست .28

آالی های تمام شده برای مزارع پرورش قزلارائه الگوی مناسب ب

، 3، شماره 4سال . مجله شیالت دانشگاه آزاد اسالمی. کمانرنگین

 .39تا  27صفحات 

محرابی، ز. و خالصی، م.ک.،  ؛ذولفقاری، آ. ؛فیروزبخش، ف. .29

 Urticaهای گیاه گزنه )بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره .1394

dioica( و ریحان )mOcimum basilicu ساپرولگنیا پارازتیکا( بر قارچ 

، 7فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره  در شرایط آزمایشگاهی.

 .216تا  211فحات ، ص3شماره 

 ،نیا، ع.موحدی و ساالری، م.ع. ؛سالمات، ن. ؛کامرانزاده، ف. .30

( و Liza abuشناسی بافتی کبد ماهی بیاح )مطالعه آسیب .1397
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