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 Introduction: In this study the antiparasatic effect of three herbal extract Lawsonia inermis, 

Satureja khuzestanica and Citrullus colocynthis on Ichthyophthirius multifiliis were 

investigated. 

Materials & Methods: Firstly, the hydro alcoholic extract of plants were prepared according 

to maceration method. Then theront and tomont stages of parasite isolated from heavily 

infected rainbow trout and were exposed to serial increasing two-fold dilution of each extract. 

Immobilized (dead) parasites were recorded every 4 hours for 12 hours in each dilution and 12 

h LD50 of each extract calculated using probite method. Malachite green used as positive 

control.  

Result: Results showed that 12h LD50 of L. inermis, S. khuzestanica and C. colocynthis and 

Malachite on parasite tomont were 4.68, 2.32, 5.21 and 0.24 mg/l respectively; meanwhile 12 

h LD50 of mentioned extract on theront were 0.57, 0.45, 2.37 and 0.121 respectively.  

Conclusion: According to results it can be concluded that Although L. inermis, and S. 

khuzestanica showed mild anti parasitic effects against Ichthyophthirious; these effect was 

insignificant compare to therapeutics such as malachite green. These extracts can be used as a 

complementary treatment along with chemical treatment. 
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  سیلیف یمولت وسیوفتریکتیا بر Citrullus colocynthis ابوجهل هندوانه
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 هچکید  کلمات کلیدی
 فیلیس مولتی ایکتیوفتیریوس

 اثرات ضدانگلی 
 عصاره حنا

 عصاره مرزه
 عصاره هندوانه ابوجهل

 
 
 
 

 Citrullus لابوجه هندوانه و  Satureja khuzestanicaمرزه ،Lawsonia inermis حنا در این تحقیق اثر سه عصاره گیاهی مقدمه: 

colocynthis ای ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس ارزیابی گردید.بر مرحله ترونت و تومونت انگل تک یاخته 

آالی زلقاز ماهی  یکتیوفتریوستهیه گردید، سپس ترونت و تومونت انگل اهیدروالکلی  هایابتدا عصارهبدین منظور  ها:مواد و روش

زان بقای رفتند. میقرار گ های افزایشی هر عصارهه بعد هر دو مرحله انگل در مجاورت غلظتمبتال جداسازی شد. در مرحل شدیداً

نی با استفاده از روش هر عصاره در این دوره زما LD50ساعت ثبت گردید و  12بار و برای انگل در هر غلظت، هر سه ساعت یک

Probit ده شد.عنوان کنترل مثبت استفامحاسبه گردید. از ماالشیت سبز به 

لیتر  گرم درمیلی 21/5و  32/2، 68/4ترتیب برابر بر تومونت به ابوجهل هندوانه، مرزه و حنا LD50نتایج تحقیق نشان داد که  نتایج:

های حنا، مرزه و هندوانه ابوجهل بر هعصار  LD50بود.گرم در لیتر میلی 24/0که این میزان برای ماالشیت گرین بود. درصورتی

 گرم در لیتر بود.میلی 121/0گرم در لیتر و در مورد ماالشیت سبز برابر میلی 37/2و  45/0، 57/0ترتیب برابر بهترونت نیز 

ین اثرات در فتریوس، اگل ایکتیورغم اثرات نسبی ضدانگلی عصاره حنا و مرزه بر انا توجه به نتایج تحقیق علیب گیری و بحث:نتیجه

توان با توجه به اثرات ها وجود ندارد، هرچند میبوده و امکان جایگزینی ماالشیت با این عصاره ناچیز مقایسه با اثرات ماالشیت

 های شیمیایی استفاده کرد.عنوان کمک درمان در کنار درمانها بهها از آنضدایکتیوفتریوسی این عصاره
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 قدمهم
 جهانی گسترش با انگل یک( ایک) فیلیس مولتی ایکتیوفتریوس       

 های مختلف ماهیان آبکه در گونه باشدمی ماهی در در باال حدت اب

مرحله مجزا  سه انگل به زندگی این چرخه (.1) دارد زاییبیماری شیرین

 تغذیه ماهی پوست از که )تروفونت(، انگلی مرحله شود:می تقسیم

شود و مرحله که تکثیر انجام می )تومونت(، کند، مرحله تولیدمثلیمی

اپیدرم  به نفوذ کرده و امکان آزادانه در آب حرکت ا )ترونت( کهزعفونی

 از بلوغ، بدن ها زیر پوست حضور دارند و بعدماهی را دارد. تروفونت

شوند و به تومونت غیرکیستیک ماهی را ترک کرده و وارد آب می

شوند که به بستر متصل شده و دیواره کیست را ترشح تبدیل می

بسیار مقاومند.  ضدانگلی داروهای به انگل زندگی لهمرح دو کنند، اینمی

شوند که زا تبدیل میهای کیستیک به هزاران ترونت عفونیتومونت

ترین بیماری انگلی (. این بیماری مهم2به مواد ضدانگلی حساسند )

پروری کشور بوده و مبارزه با این بیماری در صنعت در صنعت آبزی

(. در 3بی و سردابی( ضروری است )پرورش ماهیان آب شیرین )گرما

عنوان یک ترکیب مؤثر سبز به شیمیایی همانند ماالشیت گذشته مواد

بسیاری از کشورها  گرفت، اما درقرار می استفاده مورد کنترل ایک برای

 ممنوع شده زایی و تراتوژنیک، مصرف آنسرطان خواص بالقوه دلیلبه

تی -قبیل کلرامین تر ازکم خطر شیمیایی با استفاده از مواد (.4)است 

 فرمالین واسید  (، پراستیک7) پتاسیم پرمنگنات ،(6) مس سولفات ،(5)

محیطی و سمیت باال  زیست دلیل کارایی پایین، مشکالتنیز به( 8)

و برخی باعث ایجاد مقاومت اند واقع شده توجه تر موردبرای ماهی کم

 اند.ا تهدید نمودهو حتی سالمت انسان ر دارویی در ایک گشته

 شیمیایی در برابر این بیماری مواد جایگزین هایدرمان معرفی بنابراین

دلیل شرایط جغرافیایی خاص، کشور ایران به .رسدنظر میبه ضروری

متخصص  گیاهی باال و نیروی زیاد، تنوع آب و هوایی باال، تنوع وسعت

اراست و دسترسی د دارویی در زمینه گیاهان توجهی ارزان، مزیت قابل

چنین گیاهان دارویی دارای گیاهان دارویی آسان و ارزان است. هم به

زا مقاومت عوامل بیماری که امکان ایجاد موثره هستند ترکیبی از مواد

 پذیراز طرفی این مواد زیست تخریبها کم است. در برابر آن

(Biodegradable) طبیعت داردوست و (Environmental friendly) 

(. در چند سال اخیر 9) نمایندمحیطی ایجاد نمیو مشکل زیست بوده

های گیاهان دارویی برای مبارزه با بیماری ایک اثر برخی عصاره

 در هاارزیابی گردیده و اثرات ضدانگلی بسیار مناسبی از برخی از آن

. هر (10است ) پیشگیری، کنترل یا درمان این بیماری گزارش شده

ها در برابر این انگل مبنی بر اثرات ضدانگلی عصارهچند گزارشات 

گزارشات امکان استفاده از این محصوالت گیاهی در  ولی معدود است

وس مولتی عفونت انگلی با ایکتیوفتری برابر در مقاومت افزایش کنترل و

 دنبال تجویز. اثرات ضدانگل ایک به(2) کندمی تایید فیلیس را

Curcumin  ی از خانواده زنجبیر گیاهکه ماده موثرهZingiberaceae 

چنین از عصاره (، هم11است ) است در ماهی کپور گزارش شده

نیز در درمان ایک  Magnolia officinalis مگنولیای زمستانهالکلی 

گیاه توت  ریشه عصاره اثر نیز ،همکاران و Liang (،12) است شده استفاده

. (2) نمودند گزارش انگل ایک لکنتر و را در درمان Morus alba سفید

ای از چهتگیاهی درخ Lawsonia inermisیا  Henaه دارویی حنا گیا

باشد. اثرات متعدد می بومی ایران گیاهان وکه جز ها استایرده دولپه

، 13)است  ضدانگلی، ضدقارچی و ضدباکتریایی از آن گزارش شده

 تریوس از این گیاهگزارشاتی از اثرات ضدانگل ایکتیوف ، اخیراً(14

یا  ندوانه ابوجهل(. ه15) است در ماهی تیالپیا گزارش شده دارویی

 سرده سیترولوس باالرونده از گیاهی Citrullus colocynthis تلخ سیب

)Citrullus(  که پالپ است  کولوسنتین که حاوی ماده موثرهبوده

 و خواص متعدد دارویی مثل کنداسفنجی هندوانه شکل تولید می

اثرات ضدباکتریایی، ضدانگلی، محرک روده و محرک ایمنی در طب 

های ماهی است. برخی اثرات ضدانگل سنتی به آن نسبت داده شده

اثر مناسب عصاره  چنینهم .(16) است هم به آن نسبت داده شده

الکلی و آبی هندوانه ابوجهل در مقابله با ژیاردیازیس و ترماتود دیژن 

Orthocoelium scoliocoelium گیاه مرزه  (.17است ) گزارش شده

های خاص مثل دلیل ویژگی( بهSatureja khuzestanicaخوزستانی )

غربی کشور تولید و کشت آسان و بومی بودن در مناطق جنوب امکان

( اثرات 18است ) شده واقع فراوان توجه برای اهداف گیاه درمانی مورد

 Leishmaniaن تنی بر لیشمانیا انگلی این عصاره در شرایط بروضد

major چنین اثر عصاره خام سیر با غلظت . هماست شده گزارش بارها

است  ش شدهرگرم در لیتر بر مرحله ترونت ایک نیز گزامیلی 5/0

 Polygonum multiflorum گیاه ضدانگلی اثرات مشابه تحقیقی در (.19)

تومونت و  معموالً .(20)بر ترونت انگل ایکتیوفتریوس گزارش گردید 

تر هستند دلیل دیواره ضحیم به مواد ضدانگلی مقاومتوموسیست به

های باالتر مواد تر یا غلظت(، لذا باید یا از مواد ضدانگلی قوی12)

(. با توجه 21ایک استفاده کرد تا از تکثیر انگل جلوگیری گردد )ضد

عصاره گیاهی  سه ضدانگلی اثرات تحقیق بررسی فوق هدف این موارد به

 Satureja مرزه، Lawsonia inermisبومی کشور شامل عصاره حنا 

khuzestanica ابوجهل و هندوانه Citrullus colocynthis دو مرحله  بر

ترونت و توموسیست انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس در شرایط 

 گرین است. آزمایشگاهی و مقایسه این اثرات با ماالشیت
 

 اهمواد  و روش
در این مطالعه  :گیریاستفاده و عصاره مورد دارویی گیاهان       

 استفاده گردید Macerationجهت تهیه عصاره هیدروالکلی، از روش 
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صد گرم از هر گیاه را بعد از خشک نمودن صورت که یک(. بدین22)

 1:5کامل در سایه، با آسیاب برقی به خوبی آسیاب کرده و با نسبت 

مخلوط گردید و  %80زن ماده خشک( الکل اتیلیک )حجم الکل/ و

ساعت بر روی دستگاه شیکر به آرامی مخلوط گردید، تا  72مدت به

استخراج عصاره بهتر انجام گیرد. سپس مخلوط حالل و پودر گیاه 

دست آید. هتوسط صافی و قیف بوخنر صاف شد تا عصاره اولیه ب

 80گردیده و در دمای  Rotatorعصاره اولیه وارد دستگاه تقطیر دوار 

آرامی تبخیر گردید و به ساعت 3مدت ها بهحالل آن گرادسانتی درجه

دست آمد. جهت استاندارد نمودن روش و هو عصاره تغلیظ شده ب

صورت که سه تکرارپذیری آن وزن خشک عصاره تعیین گردید. بدین

پلیت شیشه ساعت شکل توسط ترازوی دیجیتالی حساس وزن شد، 

مدت هشیشه ساعت اضافه گردیده و ب لیتر عصاره به هرمیلی 2 سپس

شدن  گراد انکوبه گردید. بعد از خشکدرجه سانتی 50ساعت در  48

 گردید. خشک عصاره محاسبه مجدد، درصد ماده عصاره و توزین کامل

ردن دست آوهبرای ب: و ترونت انگل ایک تومونت سازیآماده       

د عدانت انگل ایک، ابتدا در یک آکواریوم تاستوک توموسیست و ترو

 این گروه دو به گرمی معرفی گردید، 40آالی ده قطعه ماهی قزل

 شروبه تجربی آلوده به ایک معرفی شد تا ایجاد عفونت ماهی شدیداً

ین ( گردد. دمای آب بCohabitationبا ماهی بیمار ) مستقیم مجاورت

ز بار نمونه الم مرطوب ایک درجه تنظیم شده و هر دو روز 20تا  18

پوست و آبشش چند ماهی گرفته شده و وضعیت آلودگی بررسی 

ظور منهها به انگل ایک، بشد. بعد از آلوده شدن کامل و شدید ماهی

محل به تهیه استوک اولیه تومونت، دو ماهی با آلودگی باال با ضربه

)آب کشی شده و به یک بشر حاوی آب اتصال سر به نخاع، آسان

عرفی ( مآکواریوم فیلتر شده با کاغذ صافی و استریل شده با اتوکالو

ها از پوست، آبشش و باله ماهی گردید. بعد از یک ساعت تومونت

های آزاد شده با پیپت پاستور شدند. تومونتجدا شده و وارد آب می

ها شمارش قل گردیدند. تومونتتاستریل من به بشر دیگری حاوی آب

فاده ها بر مرحله تومونت انگل، مورد استرحله اثر عصارهشده برای م

 100برای تولید استوک )تومایت( در یک بشر جداگانه  قرار گرفت.

متوسط  عدد تومونت 30عداد تشده و  لیتری، آب استریل ریختهمیلی

درجه  23-22ساعت بشر در دمای  18مدت انگل اضافه شده و به

دیل تب وضعیت )لوپ( نگاره میکروسکوپ رزی گردید. دارینگه گرادسانتی

 دودحتومونت به توموسیست و ترونت ارزیابی گردید. بعد از تکامل 

دیگری منتقل  ها به بشرترونت حاوی تومونت به ترونت، آب درصد 80

و  شخصمشده و با استفاده از الم نئوبار غلظت ترونت در میکرولیتر 

 .(23) ستفاده گردیدت اها بر مرحله ترونبرای تعیین اثر عصاره

: هاتعیین حساسیت مرحله توموسیست انگل به عصاره       
ها بر تومونت )تروفونت جدا شده از پوست( برای بررسی اثر عصاره

عدد تومونت به  40لیتر آب حاوی انگل ایکتیوفتریوس، یک میلی

فه گردید، ای مخصوص محیط کشت سلولی اضاگوده 12های پلیت

 18شدن به توموسیست و ترونت )که حدود ها قبل از تبدیلتومونت

ها )طبق های متوالی عصارهکشد( در مجاورت غلظتساعت طول می

ساعت  12مدت درجه به 23داده شدند و در دمای  ( قرار2جدول 

 ها هر سه ساعت بررسی،ها در تمام پلیتانکوبه شدند. بقای تومونت

ها با نتایج نسبت تلفات و بقای تومونت (.24گردید )شمارش و ثبت 

LC50 (Probit )و روش تعیین میانه تلفات  SPSSافزار از نرم استفاده

 (.20آنالیز گردیدند )

به این : هاتعیین حساسیت مرحله ترونت انگل به عصاره        

ای مخصوص محیط کشت سلولی استفاده خانه 24 هایپلیت از منظور

اضافه  میکرولیتر از آب استریل 300در هر خانه پلیت میزان  گردید،

 ید تامیکرولیتر از عصاره به گوده ردیف اول اضافه گرد 300شده و 

والی های متبه روش معمول غلظت برسد. لیتر در گرممیلی 10 به غلظت

 6های بعدی تا ( در گوده3بر مبنای دو از هر عصاره )طبق جدول 

سازی تتهیه گردید. به هر خانه پلیت بعد از رق رقت و در سه تکرار

رحله میکرولیتر از استوک ترونت آماده شده در م 300عصاره میزان 

ز قبل )که تعداد ترونت آن مشخص شده بود( اضافه گردید. بعد ا

های ساعته، تعداد ترونت 4مجاورت با عصاره، سه مرحله در فواصل 

نتایج  (.20شمارش گردید ) (immobolized)غیرمتحرک  و مرده زنده

لفات تتعیین میانه  و روش SPSS ارافزها با استفاده از نرمترونت تلفات

LC50 (Probit( آنالیز گردیدند )20.) 
 

 نتایج

ها غلظت عصاره با افزایش است، مشخص 1 جدول در طورکههمان       

های غلظتتمام  رونت افزایش یافته و تقریباًها بر تاثرات کشنده آن

اثر کشنده ها برای ترونت ایک در لیتر عصارهگرم میلی 08/0باالی 

رقابتی با ماالشیت چنین عصاره حنا و مرزه اثرات قابل اند. همداشته

های باالی عصاره، در ، هرچند غلظت1با توجه به جدول نشان دادند.

 اندتومونت انگل شده %95لیتر باعث از بین رفتن  در گرممیلی 10 حد

ها در ولی با کاهش غلظت عصاره این اثر کاهش یافته و اکثر عصاره

کشنده روی تومونت  اثر گرم در لیتر فاقدمیلی 625/0تر از غلظت کم

در بین سه عصاره مورد بررسی که براساس منابع دارای  اند.بوده

ای هستند، عصاره مرزه و عصاره یاختهتکباکتریایی و ضداثرات ضد

ترین غلظت ایجاد تری داشته و کمضدانگلی مناسبحنا اثرات 

ساعته آن برای نوزاد  LC50 12ساعت ) 12تلفات در  %50کننده 
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 567/0و   454/0عفونی زای انگل یا ترونت( به ترتیب برابر 

 67/4و  32/2گرم در لیتر و برای تومونت انگل به ترتیب برابر میلی

انگلی این دو ماده در ات ضدگرم در لیتر بود. البته میزان اثرمیلی

  68/4و  75/3مقایسه با ماالشیت گرین در برابر ترونت به ترتیب 

انگلی این دو عصاره در همین ترتیب اثرات ضدباشد. بهتر میبرابر کم

و  6/9برابر تومونت انگل در مقایسه با ماالشیت گرین به ترتیب 

حنا اثرات ضدانگلی  هر چند دو عصاره مرزه و تر است.برابر کم 6/19

 بهتری نسبت به هندوانه ابوجهل روی ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس 

گرین در مقایسه با عصاره حنا و ماالشیت LD50نشان دادند، ولی 

 تر از این دو عصاره بود.داری کمطور معنیهمرزه و هندوانه ابوجهل ب

 

 ساعت 12مدت از مجاورت به ها و ماالشیت گرین، بعدرههای متوالی عصاها در غلظتدرصد تلفات تومونت :1جدول 

 

 

 

 

 

 
 ساعت 12مدت ن، بعد از مجاورت بهها و ماالشیت گریهای متوالی عصارهها در غلظتدرصد تلفات تومونت: 2جدول 

 10 5 5/2 25/1 625/0 32/0 16/0 08/0 (ppm)غلظت عصاره 
 ددرص

ترونت تلف 
 شده

 حنا
 مرزه

 هندوانه ابوجهل

100 100 90 85 55 40 5 0 
100 100 90 80 65 45 10 0 
95 85 65 45 15 5 0 0 

 ماالشیت
ppm غلظت   1 5/0 25/0 125/0 063/0 033/0 016/0 008/0 

 0 0 15 25 57 76 89 100 درصد ترونت تلف شده
 0 0 0 0 0 0 0 0 کنترل منفی

 

 
 

انگلی مورد بررسی در تحقیق بر مقایسه روند تاثیر مواد ضد  :1شکل 

درصد تلفات بر  90و  75، 50، 25، 10های ایجاد کننده اساس غلظت

 ت انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیسترون

انگلی مورد بررسی در تحقیق بر مقایسه روند تاثیر مواد ضد  :2شکل 

درصد تلفات بر  90و  75، 50، 25، 10های ایجاد کننده اساس غلظت

 تومونت انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس

  

  

  

 10 5 5/2 25/1 625/0 32/0 16/0 08/0 (ppm)غلظت عصاره 

درصد تومونت 
 تلف شده

 حنا
 مرزه

 هندوانه ابوجهل

95 55 22 11 6 0 0 0 
100 70 60 21 10 0 0 0 
87 47 26 9 0 0 0 0 

 ماالشیت
ppm غلظت   1 5/0 25/0 125/0 063/0 033/0 016/0 008/0 

 0 0 13 21 44 68 82 100 درصد تومونت تلف شده
 0 0 0 0 0 0 0 0 کنترل منفی
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های تحقیق بر تومونت انگلی عصارهمقایسه میزان کارایی ضد :3 شکل

ماالشیت  LD50انگل ایکتیوفتریوس در مقایسه با ماالشیت گرین. 

اند. ها با آن مقایسه شدهارهعص  LD50در نظر گرفته شده و 1گرین 
 ست(ا)محدوده باالیی و محدوده پایینی نیز برای هر داده در نمودار مشخص شده 

های تحقیق بر ترونت انگلی عصارهمقایسه میزان کارایی ضد :4 شکل

ماالشیت  LD50انگل ایکتیوفتریوس در مقایسه با ماالشیت گرین. 

اند. ها با آن مقایسه شدهعصاره  LD50در نظر گرفته شده و 1گرین 
 ست(ا)محدوده باالیی و محدوده پایینی نیز برای هر داده در نمودار مشخص شده 

  

 بحث 
ترین توان گفت که ایکتیوفتریوزیس یکی از مهمبه جرات می       

است. درمان  جهانی پروریدر آبزی پرورشی آبزیان در های انگلیبیماری

گرین و فرمالین، عالوه موادی مثل ماالشیتشیمیایی این بیماری با 

 محیطی، برای بهداشت عمومی و سالمت انسانبر مشکالت زیست

یافتن جایگزین مناسب  لذا است. بسیار خطرناک نیز ماهی کنندهمصرف

و اثر موثری نیز بر انگل داشته باشد، ضروری  این معایب را نداشته که

های طبیعی درمانی بیماری عالوه بر مزایای فوق، مواد (.25) است

گونه پذیری باالیی در محیط زیست داشته و هیچتجزیه انگلی، قابلیت

کنند. تجمع بافتی خاصی در ماهی و محیط زندگی ماهی ایجاد نمی

دار محیط زیست و زیست های گیاهی مواد بیولوژیک و دوستعصاره

(، 10ند )پذیر بوده و برای بهداشت عمومی هم اثر منفی ندارتخریب

ها بسیار غیرمحتمل عالوه بر این مشکالت ایجاد مقاومت در برابر آن

، Lawsonia inermis حنا عصاره سه ضدانگلی تحقیق اثر این در لذا است،

 Citrullus و هندوانه ابوجهل Satureja khuzestanica خوزستانی مرزه

colocynthis فیلیس لتیمو بار در برابر انگل ایکتیوفتریوسبرای اولین

ضدانگلی عصاره  متوسط و مالیم اثرات تحقیق گردید. نتایج این ارزیابی

حنا و مرزه را نشان داد ولی عصاره هندوانه ابوجهل اثرات ضدانگلی 

تحقیق اثرات ضدانگلی  این در نداشت. ایکتیوفتریوزیس برابر در چندانی

زیابی ها بر دو مرحله زیستی انگل یعنی تومونت و ترونت ارعصاره

ای از زندگی انگل است که مرحله رویشی انگل تومونت مرحله گردید.

پوست انگل رشد کرده و تشکیل تروفونت را داده( از بدن  )که در زیر

شود. این مرحله مقاومت ور میماهی جدا شده و داخل آب غوطه

زایی زا نیست، برای عفونتو عفونی داشته شیمیایی مواد به باالیی نسبتاً

ساعت( هسته  12تا  6ید با گذشت زمان )وابسته به دمای آب با

شروع به تکثیر کرده تشکیل توموسیست را بدهد، نوزاد  کوچک انگل

زای ترونت یا نوزاد عفونی شود.می خارج توموسیست از ترونت یا زاعفونی

(. لذا دو 2انگل حساسیت باالیی به مواد شیمیایی و درمانی دارد )

ترونت که مقاومت متفاوتی در برابر مواد شیمیایی  مرحله تومونت و

در مرحله  درمانی دارند، هدف بررسی در این تحقیق قرار گرفت.

ها بر تومونت نتایج نشان داد که عصاره مرزه با بررسی اثر عصاره

50LD 12  12تلفات بعد از  %50ساعته )میانه غلظت ایجاد کننده 

ترین اثر ضدانگلی دارای بیش ر،لیت در گرممیلی 32/2مجاورت(  ساعت

ساعته  50LD 12ترتیب با بوده و عصاره حنا و هندوانه ابوجهل به

تری روی تومونت انگل گرم در لیتر اثر کممیلی 21/5و  68/4

در برابر تومونت و ترونت  گرینماالشیت 50LD داشتند. ایکیتیوفتریوس

ه شد. مقایسه گرم در لیتر محاسبمیلی 212/0و  238/0ترتیب به

ها در رغم اثرات ضدانگلی این عصارهدهد که علینتایج نشان می

گرین نبوده  برابر ایکتیوفتریوس، این توانایی قابل رقابت با ماالشیت

مقایسه با عصاره مرزه،  سبز در ایکتیوفتریوزیس ماالشیتضد و توانایی

در بین  ت.برابر اس 22و  7/19، 7/9ترتیب حنا و هندوانه ابوجهل به

بررسی اثرات ضدانگلی مرزه نسبت به دو عصاره حنا  های موردعصاره

برابر( بود. گزارشات متعددی از  2تر )بیش از و هندوانه ابوجهل بیش

 Mirzaei (.26) مرزه وجود دارد عصارهباکتریایی ضدانگلی و ضد اثرات

 Leishmaniaاثرات برون تنی عصاره مرزه را بر لیشمانیا  ،و همکاران

major ها گزارش کردند، آنLD50 72  ساعته عصاره مرزه در برابر

لیتر گزارش نمودند، عالوه بر میلی میکروگرم در 250این انگل را 
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تعداد و حدت  غلظت با کاهش مستقیم افزایش ها ارتباطیافته فوق آن

گزارشاتی از اثر ضدانگل ایکتیوفتریوس  .(27) را گزارش نمودند انگل

در گزارشی از گیاه  سایر گیاهان دارویی نیز وجود دارد، مثالًبرای 

در آسیا اثرات  Zingiberaceaeاز خانواده  Curcuma longaزردچوبه 

نام کورکومین موثره این گیاه به است. ماده ش شدهزارگ انگل ایکضد

Curcumin ترین گذاری شد و دارای اثرات وسیعی است که از مهمنام

(. عالوه بر این اثرات 11ن به اثرات ضدانگلی اشاره کرد )تواها میآن

های لشمانیا، ژیاردیا و پالسمودیوم نیز برای این کشنده برروی انگل

ترونت کورکومین قابل رقابت با مواد ضد است. اثراتدارو گزارش شده

(. در 26است ) گرین گزارش شدهشیمیایی ضدانگلی مثل ماالشیت

گرم در میلی 5/12 با غلظت garlic extractیر همین راستا عصاره س

(. عصاره 19برد )ها را از بین میساعت تمامی ترونت 3لیتر بعد از 

در غلظت  Sophora alopecuroides و Magnolia officinalis الکلی

(. 12ساعت زمان نیاز دارند ) 3-4ها به تمامی ترونت برای کشتن 10

گرم در لیتر میلی 5در غلظت   P. corylifoliaچنین عصاره الکلی هم

ساعت مجاورت با این انگل  4بعد از  %100دارای اثرات کشندگی 

موثره گیاهی  مواد توان بهگیاهان را می انگلی ایناثرات ضد (.27) است

ها ها، ترپنوئیدها، لکتینآلکالوئیدها، کواینون ها،فنولپلی ها،فنول مثل

گزینه جایگزین مناسبی در برابر مواد  پپتیدها نسبت داد کهو پلی

 چنین، اثر مثبت مشخص ضد(. هم92باشند )انگلی میشیمیایی ضد

های ایمنی دلیل بهبود شاخصهای گیاهی را بهانگلی برخی عصاره

مخاطی و جلوگیری از جایگزین شدن و رشد اولیه ترونت انگل در 

به شکل حمام  اند، چه این عصاره در آب وپوست ماهی نسبت داده

به ماهی برسد یا ترکیب شده با خوراک در اختیار ماهی قرار گیرد 

کند که پس صورت تومونت ترک می(. تروفونت بالغ میزبان را به28)

شود. بستر قرار گرفته و تبدیل به کیست دارای دیواره می از آن، روی

ز بین زا هستند. اها قادر به تولید صد تا هزاران ترونت عفونیکیست

دار باعث قطع چرخه زندگی آن و بردن مرحله کیست انگل مژه

دهد که شود. گزارشات قبلی نشان میجلوگیری از آلودگی ماهی می

 .(28، 26تر است )ومونت مقاومکیست نسبت به داروها از ترونت و ت

برای درمان   cuspidatumPolygonumپنی ابند ژ از عصاره علف هفت

ها ماده موثره ایمودین گیاه را آن تفاده کردند.ایکتیوفتریوزیس اس

گرم در لیتر میلی 1علت اثرات ضدانگلی گیاه دانستند و ادعا کردند 

را از بین  های ایکساعت کلیه ترونتمدت یکاز این ماده موثره به

تر اند که تجویز دوزهای پایینبرد. مطالعات مختلف نشان دادهمی

کشد، را نمی های ایکر، هرچند همه ترونتتمدت طوالنیها بهعصاره

کند و بیماری میزان زیادی امکان شیوع عفونت را کم میولی به

. نتایج این تحقیق نشان داد که درمان طوالنی (29) شودکنترل می

را  I. multifiliis تواند شدت بیماریمدت با داروهای با دوز کم می

تر های پایینغلظت هرچند که کردند ثابت ،و همکاران Liu کاهش دهد.

از  زایی انگل کامالًشوند، ولی عفونتباعث مرگ انگل نمی LC50از 

گرم در لیتر کورکومین استخراج میلی 125/0غلظت  مثالً رود،می بین

شده از گیاه زنجبیر باعث مرگ انگل نشده ولی امکان تکثیر و تزاید 

های شده از تومونتهای خارج. حتی ترونت(6) گیردرا از انگل می

زایی برای انگل نداشته و امکان مجاور شده با عصاره گیاهی بیماری

چنین مجاورت ترونت انگل ایک نفوذ به پوست میزبان را ندارند. هم

 1مدت گرم در لیتر بهمیلی 5/2یا  5در غلظت  G. chinensisبا 

ه ماهی ها در گربزایی آنای را در عفونتساعت، کاهش قابل مالحظه

زایی انگل ایک مجاور مشابهی از عدم عفونت (. گزارشات26) داد نشان

خوار گزارش شده با عصاره گیاهی قبل از مجاورت با ماهی کپور علف

 Morusریشه گیاه  ضدانگلی عصاره اثر ،و همکاران Fu(. 2است ) شده

alba  در برابر ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس را در ماهی آمور گزارش

ها عالوه بر گزارش ضدانگلی این عصاره بر تومونت . آن(23) دندکر

(، به اثر عصاره در شرایط درون in-vitroتنی ) انگل در شرایط برون

گیری از ها تاثیر پنج روش عصاره( نیز پرداختند. آنinvivoتنی )

گیاه را، در اثر روی انگل مقایسه کردند که عصاره استنی بهترین اثر 

ها نتیجه گرفتند که حتی دوزهای تحت نشان داد. آن ضدانگلی را

زایی کشنده این عصاره در شرایط برون تنی، قادرند تکثیر و بیماری

متوقف کنند. هر چند اثر عصاره  انگل در شرایط درون تنی را کامالً

حنا بر تومونت انگل ایکتیوفتریوس مناسب نبود، ولی گزارشاتی از 

یکی از  Luteolinوجود دارد. لوتئولین  انگلی عصاره حنااثرات ضد

 Lawsonia inermisترین مواد موثره ضدانگلی عصاره حنا مهم

که  این ماده را موثرترین ماده موثره گیاه حنا در برابر  (13) باشدمی

  ،و همکاران Annaچنین دانستند. هم Leishmania majorلیشمانیا 

یور در تجویز خوراکی مورد ط حنا را در کوکسیدیایی عصارهاثرات ضد

دار تلفات طیور و کاهش ضایعات برسی قرار دادند که کاهش معنی

ای را در طیور تغذیه شده با خوراک حاوی عصاره حنا گزارش روده

در مورد هندوانه ابوجهل که یک گیاه علفی چند ساله  .(14) کردند

رات کند، اثخزنده است و پالپ اسفنجی هندوانه مانند تولید می

(. البته 16است ) مختلف از جمله اثرات ضدانگلی نسبت داده شده

دنبال تجویز این عصاره نیز در منابع بهبود رشد طیور بهگزارشاتی از 

( اثرات برون تنی عصاره مرزه را بر لیشمانیا 25خورد. )چشم میبه

Leishmania major ها عالوه بر گزارش کردند، آنLD50 72  ساعته

لیتر برای این عصاره، ارتباط مستقیم روگرم در میلیمیک 250

افزایش غلظت با کاهش تعداد و حدت انگل را گزارش نمودند. در 

تحقیقی دیگر اثر مناسب عصاره الکلی و آبی هندوانه ابوجهل در 

 Orthocoelium scoliocoeliumمقابله با ژیاردیازیس و ترماتود دیژن 

هم اثرات  ،همکاران و Babarنین چ(. هم17است ) گزارش شده نیز
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ای انسانی را های تک یاختهگیاه هندوانه ابوجهل بر برخی انگل

. عصاره گیاه هندوانه ابوجهل دارای مواد موثره (29) گزارش نمودند

( Elatyrisinرزین، آلکالوئید با اثرات الکساتیو است که االتیریزین )

A  وB  نتیدین و پکتین و گلیکوزیدی به نام کالوسیcalocynthidin 

شود. انگلی این ماده نیز به این مواد نسبت داده میاست. اثرات ضد

انگلی قابل انتظار در تجویز خوراکی و مخاطی این عصاره، اثرات ضد

ایکتیوفتریوس  انگل ترونت روی بر مطالعه مورد هایعصاره اثر (.29) است

که طوریهتفاوت بود بها روی تومونت انگل ممولتی فیلیس، با اثر آن

LC50 شده در مورد عصاره مرزه، حنا و هندوانه ابوجهل به محاسبه

که درصورتی ،گرم در لیتر بودمیلی 37/2و  454/0، 567/0ترتیب 

گزارش شد. یعنی  121/0گرین برابر این میزان در مورد ماالشیت

اره گرین در برابر این انگل نسبت به عصاره حنا، عصتاثیر ماالشیت

برابر بود.  6/19و  75/3، 68/4ترتیب مرزه و هندوانه ابوجهل، به

تری روی های حنا و مرزه اثر مناسبتوان گفت اثر عصارهیعنی می

انگل  دارند. گرینمقایسه با ماالشیت ترونت انگل نسبت به تومونت در

ترین بیماری انگلی در ماهیان پرورشی عنوان مهمایکتیوفتریوس به

های درمانی فعلی با مواد شیمیایی نیاز ای داشته و روشویژهاهمیت 

به اصالح و تغییر دارند که در این تحقیق عصاره سه گیاه حنا، مرزه 

ویژه هخوبی ب رغم اینکه اثرات ضدانگلی نسبتاًو هندوانه ابوجهل، علی

ولی این اثرات در مقایسه با اثرات ماالشیت  ترونت انگل داشتند، روی

گرین ها با ماالشیتاچیز بوده و امکان جایگزینی این عصارهگرین ن

ایکتیوفتریوسی این توان با توجه به اثرات ضدوجود ندارد. هرچند می

های شیمیایی عنوان کمک درمان در کنار درمانها بهها از آنعصاره

 استفاده کرد.

 

 تشکر و قدردانی
هیان های مابیماریبا حمایت مالی قطب بهداشت و  تحقیق این       

 گرمابی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت.

 

 منابع
1. Lin, D.J., Hua, Y.N., Zhang, Q.Z., Xu, D.H., Fu, Y.W., 

Liu, Y.M. and Zhou, S.Y., 2016. Evaluation of medicated 

feeds with antiparasitical and immune-enhanced Chinese 
herbal medicines against Ichthyophthirius multifiliis in grass 

carp (Ctenopharyngodon idellus). Parasitology research.  115 

(6): 2473-2483.  

2. Liang, J.H., Fu, Y.W., Zhang, Q.Z., Xu, D.H., Wang, B. 

and Lin, D.J., 2015. Identification and effect of two 

flavonoids from root bark of Morus alba against 

Ichthyophthirius multifiliis in grass carp. Journal of 
agricultural and food chemistry. 63(5): 1452-1459. 

3. Zheng, W., Yan, C.M., Zhang, Y.B., Li, Z.H., Li, Z., Li, 

X.Y., Wang, Z.W., Wang, X., Chen, W.Q. and Yu, X.H., 

2015. Antiparasitic efficacy of gracillin and zingibernsis 
newsaponin from Costus speciosus (Koen ex. Retz) Sm. 

against Ichthyophthirius multifiliis. Parasitology 142:  

473-479. 

4. Liu, Y.M., Zhang, Q.Z., Xu, D.H., Fu, Y.W., Lin, D.J. 

and Zhou, S.Y., 2017. Antiparasitic efficacy of commercial 
curcumin against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp 

(Ctenopharyngodon idellus). Aquaculture. 480: 65-70.  

5. Rintamäki-Kinnunen, P., Rahkonen, M., Mannermaa 

Keränen, A.L., Suomalainen, L.R., Mykrä, H. and 

Valtonen, E.T., 2005. Treatment of ichthyophthiriasis after 

malachite green. I. Concrete tanks at salmonid 

farms. Diseases of aquatic organisms. 64(1): 69-76.  

6. Liu, Y.M., Zhang, Q.Z., Xu, D.H., Fu, Y.W., Lin, D.J., 

Zhou, S.Y. and Li, J.P., 2017. Antiparasitic efficacy of 
curcumin from Curcuma longa against Ichthyophthirius 

multifiliis in grass carp. Veterinary parasitology. 236:  

128-136. 

7. Straus, D.L. and Meinelt, T., 2009. Acute toxicity of 
peracetic acid formulations to Ichthyophthirius multifiliis 

theronts. Parasitology research. 104(5): 1237-1241.  

8. Rowland, S.J., Mifsud, C., Nixon, M., Read, P. and 

Landos, M., 2008. Use of formalin and copper to control 

ichthyophthiriosis in the Australian freshwater fish silver 
perch (Bidyanus bidyanus Mitchell). Aquaculture research. 

40(1): 44-54.  

9. Valladão, G.M.R., Gallani, S.U. and Pilarski, F., 2015. 
Phytotherapy as an alternative for treating fish disease. 
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics. 38(5): 

417-428.  

10. Song, K.G., Ling, F., Huang, A.G., Dong, W.J., Liu, 

G.L., Jiang, C., Zhang, Q.Z. and Wang, G.X., 2015. In 

vitro and in vivo assessment of the effect of antiprotozoal 
compounds isolated from Psoralea corylifolia against 

Ichthyophthirius multifiliis in fish. Int. J. Parasitol. Drugs 

Drug Resist. 5: 58-64. 

11. Goel, A., Kunnumakkara, A.B. and Aggarwal, B.B., 

2008. Curcumin as “curecumin”: from kitchen to clinic. 

Biochem. Pharmacol. 75: 787-809. 

12. Yi, Y.L., Lu, C., Hu, X.G., Ling, F. and Wang, G.X., 

2012. Antiprotozoal activity of medicinal plants against 
Ichthyophthirius multifiliis in goldfish (Carassius auratus). 

Parasitol. Res. 111: 1771-1778. 

13. Anna, T., Harikrishnan, T.J., Meenakshisundaram, A., 

Arunachalam, K., Suriya, K. and Narendran, R.R., 2016. 

Anticoccidial effects of Lawsonia inermis against caecal 
coccidiosis in broilers. 2: 246. 

14. Ameen, F., Al-Niaeem, K., Taher, M.M. and Sultan, 

F.A., 2018. Potential of plant extracts to inhibit the 

Ichthyophonus sp. infection in blue tilapia: A preliminary 
study in vitro. National Academy science letters. 41(2): 

129-132. 

15. Swarnakar, G. and Kumaw, A., 2014. In vitro 
anthelmintic effect of Citrullus colocynthis on tegument of 

amphistome Orthocoelium scoliocoelium (Trematoda: 
Digenea). Int.J.Curr. Microbiol. App. Sci. 3(6): 571-582. 

16. Gurudeeban, S., Rajamanickam, E., Ramanathan, T. 

and Satyavani, K., 2010. Antimicrobial activity of 

Citrullus colocynthis in gulf of Mannar. International 
Journal of Current Research. 2: 078081. 

17. Alishahi, M., Halimi, M., Khansari, A. and Yavari, V., 

2016. Extracts of O liviera decumbens and S atureja 

khuzestanica as immunostimulants affect some innate 

http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0270
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0200
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0260


  .Alishahi et al                                                                                                                                   و همکاران  علیشاهی

192 

immunity indices of Cyprinus carpio against A eromonas 

hydrophila infection. Aquaculture research. 47(9): 2909-2916. 

18. Buchmann, K., Jensen, P.B. and Kruse, K.D., 2003. 
Effects of sodium percarbonate and garlic extract on 

Ichthyophthirius multifiliis theronts and tomocysts: in vitro 

experiments. N. Am. J. Aqualcult. 65: 21-24. 

19. Zhou, S.Y., Liu, Y.M., Zhang, Q.Z., Fu, Y.W. and Lin, 

D.J., 2018. Evaluation of an antiparasitic compound 
extracted from Polygonum cuspidatum against 

Ichthyophthirius multifiliis in grass carp. Veterinary 

parasitology. 253: 22-25.  

20. Dickerson, H.W. and Findly, R.C., 2014. Immunity to 
Ichthyophthirius infections in fish: a synopsis. 

Developmental & Comparative Immunology. 43(2): 

290-299. 

21. Shariat, S., 1992. Extracting and extracting the effective 

substances of medicinal plants and their identification and 
evaluation methods. Mani Publications, first edition. 8-20 

22. Rahuman, A.A., Gopalakrishnan, G., Venkatesan, P. 

and Geetha, K., 2008. Larvicidal activity of some 

Euphorbiaceae plant extracts against Aedes aegypti and 
Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). Parasitol. Res. 

102: 867-873. 

23. Alishahi, M. and Buchmann, K., 2006. Temperature-
dependent protection against Ichthyophthirius multifiliis 

following immunisation of rainbow trout using live 
theronts. Diseases of aquatic organisms. 72(3): 269-273.  

24. Zhang, Q.Z., Xu, D.H. and Klesius, P.H., 2013. 
Evaluation of an antiparasitic compound extracted from 

Galla chinensis against fish parasite Ichthyophthirius 
multifiliis. Veterinary Parasitology. 198(1-2): 45-53. 

25. Ling, F., Lu, C., Tu, X., Yi, Y.L., Huang, A.G., Zhang, 

Q.Z. and Wang, G.X., 2013. Antiprotozoal screening of 

traditional medicinal plants: evaluation of crude extract of 

Psoralea corylifolia against Ichthyophthirius multifiliis in 
goldfish. 

26. Picon-Camacho, S.M., Taylor, N.G.H., Bron, J.E., Guo, 

F.C. and Shinn, A.P., 2012. Effects of long duration, low 

dose bronopol exposure on the control of Ichthyophthirius 
multifiliis (Ciliophora), parasitising rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss Walbaum). Vet. Parasitol. 186:  

237-244. 

27. Mirzaei, F., Bafghi, A.F. and Mohaghegh, M., 2016. In 
vitro anti-leishmanial activity of Satureja hortensis and 

Artemisia dracunculus extracts on Leishmania major 

promastigotes. J Parasit Dis. 40: 1571-1574. https://doi.org/ 
10.1007/s12639-015-0730-9 

28. Wasim, B., Iqbal, Z., Nisar Khan, M. and Muhammad, 

Gh., 2012. An Inventory of the Plants Used for Parasitic 

Ailments of Animals. Pakistan Veterinary Journal. 32(2).  

29. Al-Ardi, M.H., 2020. The uses of gold nanoparticles and 
Citrullus colocynthis L. nanoparticles against of Giardia 
lamblia in vivo. Clinical Epidemiology and Global Health, 

8: 1282-1286. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.04. 028. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0265
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0125
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S0304-4017(17)30060-2/sbref0165
https://doi.org/
https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.04.%20028

