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 1401  مهر  تاریخ پذیرش:                                                    1401  ردادم  تاریخ دریافت:  

 چکیده
 هب   زند.آب شیرین می   های یوکاریوتی آسیب بیشتری به ماهیان آکواریومیبه سایر پاتوژن   نسبت  احتماالً  فیلیسایکتیوفتیریوس مولتی 

گیاهی برای درمان این   هایدرصدد جایگزینی مواد شیمیایی با عصاره  محققین  شده،  محیطی گزارشدلیل عوارض جانبی و اثرات زیست

است. در این مطالعه اثر   به انگل ایک بررسی شده  های آلودهدر این مطالعه، اثر عصاره اتانولی چای سبز در درمان ماهی  انگل هستند.

روش شمارش میانگین   سفید به  رم در لیتر از عصاره اتانولی چای سبز بر درمان بیماری لکهگ  ۱۲۵/۰و    ۱۵/۰،    ۲/۰،    ۲۵/۰    هایغلظت

ساعت   ۲۴ماهی درست قبل،    هر  ءازا   وسیله میکروسکوپ بهشده به  های مشاهدهبدن هر ماهی و میانگین تعداد انگل  برتعداد نقاط سفید  

و   ۱۵/۰،    ۲/۰های آلوده، تیمارهای  ی روز درمان ماه  ۷از مدت  شد. پس  واجهه ماهیان آلوده با عصاره مطالعهم  زاروز پس  ۷  نیز  بعد و

به   ۱۲۵/۰ سفید  نقاط  تعداد  میانگین  نظر  از  سبز  چای  لیتر  در  انگل  ء ازا  گرم  تعداد  میانگین  و  ماهی  در    های شمارشهر  فیلد   ۵شده 

به تفاوت   ءزا ا  میکروسکوپی  ماهی  نداشتند.  نی مع  هر  یکدیگر  با  سویی،داری  طی    از  تلفات  میزان  تیمار   ۷کمترین  سه  بین  در  روز 

 لیتر و گروه کنترل   رگرم د۲۵/۰(. تمامی ماهیان در تیمار  و میر  درصد مرگ  ۲۵لیتر بود )بر    گرم  ۱۲۵/۰  به غلظت  ، مربوطمذکور

ماندند و تاثیر این   گرم در لیتر زنده  ۱۲۵/۰ت  وده طی دوره درمان با غلظآل  هایماهی  درصد  ۷۵که  به این  وجهت  بین رفتند. با  منفی از

نزدیک انگلی  آلودگی  لذااست   بودهدرصد    ۱۰۰به    غلظت در حذف  داد که غلظت  می  ،،  پیشنهاد  از عصار۱۲۵/۰توان  لیتر  در    ۀگرم 

 د. ور کاربه ایک به واند با احتیاط در درمان ماهیان آلودهتیاتانولی چای سبز م

 

 .، درمان، عصاره الکلی، تروفونتفیلییسوس مولتییایکتیوفتیرچای سبز،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه 
ماهیان آب شیرین دار  انگل مژه  1فیلییسایکتیوفتیریوس مولتی 

جهانی  با اقتصادی   است.  گسترش  خسارات  موجب  انگل  این 
 Dickerson andاست )  پروری شده وسیعی در صنعت آبزی

Dawe, 2006ای سفید، (.  لکه  عمومی  نام  با    کتیوفتریازیس 
 Wahli)ماهیان آکواریومی و انواع ماهیان خانواده سالمونیده  

and Meier, 1987)،    کپورماهیان(Lahsteiner and 

Weismann, 2007)  مارماهی  و ( هاHilario et. al., 2020  )
 ند. کآلوده می نیز را

تروف مراحل  دارای  انگل  زندگی  دوچرخه  ماهی،  نت  اپیدرم  ر 
ب میزبان  است.  هترک  آبی  محیط  در  کیست  و  تومونت  شکل 

تقسیم   نهایتا   سریع  مراحل  متحمل  کیست  داخل  در  تومونت 
سلولمی و  میشود  را  دختری  تومیتهای  به  که  ها  سازد 

پس تومیت  هر  هستند.  ترونت  معروف  به  متوالی  تقسیمات  از 
می عفونتتبدیل  مرحلۀ  که  است.   زایشود  انگل  این 

باله  ترونت و  آبشش  پوست،  سطح  اپیتلیوم  به  متحرک  های 
 Dickersonشود )نند و چرخه تکرار میکها حمله میماهی

and Dawe, 2006).  از حمله به اپیتلیوم تبدیلها پسترونت 
 گردند.  شکل نقاط سفیدرنگ ظاهر می که به  شدهبه تروفونت 

نشان که    داده   مطالعات  نسبتترونتاست  مراحل    ها  سایر  به 
 ;Chu et. al., 2010های گیاهی ) انگل  زندگی انگل، به ضد

Ling et. al., 2012شیمیایی و   )  Buchmann et. al., 

بنابراینحساس  ((2003 داروهایی   ،ترند.  مرحله   یافتن  بر  که 
اثر اما  ،گذارند می  ترونت  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت   از 
ماهی  استفاده درمان  در  شیمیایی  مواد  احتیاط از  با  باید  ها 

باشد.   ماالشیت  ،مثال برای  همراه  از  دلیل    به  سبز  استفاده 
منع شده اکوسیستم  در  زیاد  ماندگاری  و  بودن    است   تراتوژن 

(Yao et. al., 2010  ماده تنها  که  فرمالین  بودن  ایمن   .)
ت به   ،(Bills et. al., 1977)است    FDAیید  أ شیمیایی مورد 

است وابسته  آب  کاهش    زیرا  .دمای  موجب  گرم  آبهای  در 
ثر بر مرحله آزادزی ایک شامل ؤشود. سایر مواد ماکسیژن می 

کلرامین2پرمنگنات   پتاسیم سولفاتکلروفیلین،  3تی ،  مس،    ، 

 
1 Ichthyophthirius multifiliis 
2 Potassium permanganate 
3 Chloramine-T 

 است  6بلومتیلنو    5پرکربناتنقره، سدیم  ، نیترات4کلراید   سدیم
(Van Duijn, 1967; Farley and Heckemann, 1980; 

Schlenk et. al., 1998; Buchmann et. al., 2003; 

Hader et. al., 2016; Marchiori et. al., 2017; 

Mamun et. al., 2020.)   
حاضر  حال  در    ،در  ایک  درمان  برای  شیمیایی  داروی  هیچ 

تماهی نشدهأهای خوراکی    ی هاکدام محدویت  و هر  است  یید 
استفاده از گیاهان در    ا اخیر  ، کلی  طور  بهرند.  ص خود را داخا

بیماری مورددرمان  آبزیان  بوده   های  رای  دا   زیرااست    توجه 
بوده  ارزشمند  دارویی  و  بهمقرون  و  ترکیبات  هستند  صرفه 

زیست  بهعوارض  ازمحیطی  ندارند.  در    ، دیگر  سوی  دنبال 
د. تاکنون شونقاومت نمیممقایسه با داروهای شیمیایی موجب  

 Magnolia officinalis   (et. Song،  جمله  اثرات گیاهانی از

al., 2018  ،)برگ به( لیموSoares et. al., 2016  ) Carica 

papaya   و   Mucuna pruriens(Ekanem et. al., 

2004)،  ( بابونه   ,.Gholipour-kanani et. alعصاره سیر و 

2012  ،)Terminalia catappa  (Yazdani et. al., 2021 )  
 ,.Zataria Multiflora   (Rahmati-Holasoo et. al  و

 .Raissy etگیاهان شمعدانی و اسطوخدوس )  نیزو    (2021

2020 al.,)   2022 میران کبیر  و ما) et. al., anpourAlij(

 . اندعلیه انگل ایک مطالعه شده
دنیا   رکشو  3۰از    یک گیاه مهم تجاری است که در بیش،  چای
میتولی و  د  تماشود  به در  دنیا  تهیه  م  آشامیدنی  یک    عنوان 

برگ از  عملشده  میآوریهای  مصرف  امروزه  .  شودشده  آنچه 
 Camellia sinensisشود با نام علمی  چای زراعی نامیده می

(L) O.kuntz    از گیاهان گلدار متعلق به خانواده  وTheaceae 
طبقه   است. لحاظ  Barua  (1963  )بندی  طبق  از  چای 

و آ  مورفولوژیک  چینی،  دسته  سه  به  و  جغرافیایی  سامی 
می تقسیم  زراعیکامبوجی  چای   Camellia)چینی    شود. 

sinensis)  شود بیشتر در چین، ژاپن، ایران و ترکیه کشت می
های  باشد: حجم بوته متوسط، ساقهو دارای مشخصات ذیل می

 5/1-1۰های قائم با طول  گرمتعدد و منشعب از یک محل، ب
عرض  سانتی و  به  سانتی  1-5/2متر  که  متر  روشن  سبز  رنگ 

چای   تولید  اوالنگبرای  و  سفید  سیاه،  میبه  سبز،    رود. کار 
 

4 Sodium chloride 
5 Sodium percarbonate 
6 Methylene blue 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
34

57
5.

14
01

.9
.4

.5
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

rn
am

en
ta

la
qu

at
ic

s.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             2 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24234575.1401.9.4.5.2
http://ornamentalaquatics.ir/article-1-316-fa.html


   1401سال  /4شماره   /نهم سال                                                                                                                                                                   ی   تان زین آبزی

3 

پردازش متفاوتی     و در  دارند چای سبز، سیاه، سفید و اوالنگ 
سبز    ،نتیجه چای  است.  متفاوت  آنها  در  اکسیداسیون  میزان 

غیرتخمیر نسبت   ینوع  که  است  سبه چچای  اوالنگ  ای  و  یاه 
دارد.کاتکین بیشتری  و    های  معدنی  مواد  از  برخی  همچنین 
خاصیت ویتامین افزایش  موجب  سبز،  چای  در  موجود  های 

بهآنتی است.  شده  آن  کلی،  اکسیدانتی  تازه  برگ  طور  های 
( کافئین  حاوی  وزن   5/3چایی  از  تئوبرومین    درصد  خشک(، 

±±(2/۰-15/۰  ( تئوفیلین  درصد(،   ۰2/۰–۰4/۰درصد(، 
  5/1درصد(، اسیدهای ارگانیک )  5/6ن )ها، لیگنیگزانتین متیل

( کلروفیل  )  5/۰درصد(،  تانن  و  درصد  4درصد(،   )
ها، اسیدهای  فالون.  ( استدرصد  5/5  -1آمینواسیدهای آزاد )
ها و  ها، آلکالوئیدها، مواد معدنی، ویتامینفنولیک، کربوهیدارات 

 .Sena etد در برگ چای هستند )مواد موجو  ها از سایرآنزیم

al., 2020; Boudou et. al., 2021دارای    (. چای همچنین
شامل کورستین، کامفرول، میریستین   هاست که اساسا فالونول

می آنها  گلیکوزیدهای  خواص  و  ،  ضدویروسباشد. 
 Suganuma)  اکسیدانت، ضدقارچ و ضدتومور چای سبزآنتی

et. al., 2016; Olson et. al., 2020; Brindha et. al., 

2021; Hurst et. al., 2021)  مربوط  به عمده  به    طور 
ها  ها هستند. کاتکینترین آنها کاتکینهاست که عمدهفنولپلی

دهند و  درصد از وزن خشک برگ چای را تشکیل می  35-25
 ( کاتکین،   )+( اپی-شامل  )+یکاتک(  )ن،  گالوکاتکین،   )-  )

) کاتکیناپی اپی-گاالت،    ( -) و  گالوکاتکین،  ( 
 Wanasundara and)  است  (EGCG)گاالت  گالوکاتکیناپی

Shahidi, 2005نشان مطالعات  مشتقات   ، داد  (.  و  سبز  چای 
همچون   انگل  EGCGآن  درمان  مثل  در  آبزیان  های 

Cryptocaryon irritans  (Picon-Camacho et. al., 

2011 ،)Ichthyobodo necator) Suzuki et. al., 2006 )،  
مKodua septempunctata   (Shin et. al., 2020و     ثر ؤ( 

سویی است.    بوده تانناز  جز،  که  تشکیلئها  مواد  از  دهنده  ی 
( هستند  سبز  بدرصد  4چای  ایک   ه(،  انگل  بر  جداگانه  طور 

 .Alavinia et. al., 2018; Alavinia etند )باشمی  اثرگذار

al., 2019.) 

آن  تاییاجاز  اکه  انگل  بر  سبز  چای  ترکیبات  اثر  در  کنون  یک 
هدف مطالعه حاضر بررسی است،    بررسی نشدهایران و جهان  

کاهش بار  های مختلف از عصاره اتانولی چای سبز در اثر غلظت
 .استماهیان گلدفیش   آلودگی انگل ایک در

 

 هامواد و روش
سبز،    به  ابتدا چای  الکلی  عصاره  تهیه  تازه  برگمنظور  های 

و   تهیه  مزارع الهیجان  از  گردیدر  دچایی  اتاق خشک    . دمای 
با    5۰۰  سپس شده  پودرتهیه  از  اتانول    5/2گرم    ۸/99لیتر 

 دستهروز روی شیکر مخلوط شد. مخلوط بمدت یک  درصد به
ستگاه تبخیر  درد شد و با  1آمده از کاغذ صافی واتمن شماره  
گراد تغلیظ  درجه سانتی   4۰روتاری تحت کاهش فشار و دمای  

ب عصاره  یخچال    دستهگردید.  در  استفاده  زمان  تا  آمده 
 (.Batiha et. al., 2019) نگهداری شد

انگشت گلدفیش  ماهیان  استخر   به قدسپس  از  سالم  ظاهر 
خریداری شدند رشت  شهر  در  به  . پرورشی  ماهیان  ت  دم  این 

تانک در  هفته  پمپ  9۰های  دو  دارای  هوا    لیتری  سنگ  و 
ی انگلی و غیرانگلی مورد  رمانظر هر نوع بی   و از  قرنطینه شده 
قرار دمایی    بررسی  گستره  مدت،  این  طی    22±2گرفتند. 
. همچنین از یک مرکز  بود  9/6±  4/۰اچ  پیگراد و  درجه سانتی

گ ماهی  تعدادی  تهران،  در  زینتی  ماهیان  با  ل فروش  دفیش 
ش خریداری  ایک  انگل  به  شدید  بودن  آلودگی  آلوده  دند. 

سماهی نقاط  مشاهده  با  الم  ها  تهیه  و  آنها  بدن  روی  فید 
 ییدشد. أ مرطوب و بررسی در زیر میکروسکوپ نوری ت

های آلوده و بیمار، جمعیت روش تماس مستقیم بین ماهی  به
  از نوک پوزه تا )وزن و طول کل . شد  ماهیان آلوده افزایش داده

  گیری شد.ها اندازهماهیانتهای باله دمی( در تمامی 
ارزیابی   دراثر  برای  درمانی    عصاره  تیمار  چهار  انگل،  درمان 

( و  سبز  گرم بر لیتر عصاره چای 125/۰و    15/۰،    2/۰،    25/۰)
شد.    نظر گرفته  ( درسبز  )فاقد عصاره چای  منفی  رلکنتگروه  

سه تیمار  تکرار  کرارتبار    هر  هر  در  و  عدد    ،شد  تعداد هشت 
گلدفی انگشتماهی  آلودهش  قرار  قد  ایک  انگل  شد.    داده   به 

انگلسپس   در  تعداد  نابالغ  و  بالغ  میکروسکوپی    5های  فیلد 
 Suzuki)آمده از الم مرطوب سرتاسری در هر ماهی    دستهب

et. al., 2006  )پیش از  اه و تعداد نقاط سفید روی بدن و باله ،
آزمایش،   پس  24شروع  و  ساعت  مواجهه  پس  ۷از  از روز 
رش و ثبت گردید. همچنین های درمانی شما مواجهه با غلظت
 . شد های مرده و زنده ثبتتعداد ماهی ،طی هفت روز
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تحلیل و   و  تجزیه  1۷نسخه    SPSSافزار  نرم  باها  در نهایت داده
 ۰5/۰بیان شدند. احتماالت  ار  یمعانحراف  ±صورت میانگین    به

 شدند.   فتهرنظر گ دار دراری معنیآم نظر درصد و کمتر از

 

 ایجنت
گرم و طول کل   22۸/2  ±4۷2/۰طور میانگین    ها بهوزن ماهی

از شروع  متر بود. پیشسانتی  296/5  ±۰96/2طور میانگین    به
وسکوپ در  رهر ماهی زیر میک  ءازا  آزمایش، تعداد انگل ایک به

و تعدا  3۷5/5±3۷5/1ها  وهتمامی گر روی    د نقاط سفید عدد 
 عدد بود.  ۸/ 1۸۷±1۸۷/2بدن هر ماهی نیز  

های  های آلوده با غلظتساعت مواجهه ماهی 24از گذشت پس 
  5  شده درهای شمارشمختلف چای سبز، میانگین تعداد انگل

داری کمتر از  عنیمطور    هر ماهی به  ءازا  فیلد میکروسکوپی به

نین میانگین تعداد  (. همچ1لو جدو   1  شکلبود )گروه کنترل  
هر    ءازای  فیلد میکروسکوپی به    5ر  شده د  های شمارشانگل

نسبت کنترل  گروه  در  پیش  ماهی  افزایش    به  آزمایش  از 
دوز   گروه  درگرم    125/۰داشت.  سایر  با  نیز  اختالف  لیتر  ها 

ومعنی داشته  تعدا  دار  انگلمیانگین  از د  تیمار پس  این  در  ها 
ین زمان،  بوده است. در هم  اعت، بیشتر از سایر تیمارها س  24

گرم    25/۰هر ماهی در تیمار    ءازا  میانگین تعداد نقاط سفید به
در لیتر کمترین عدد و در گروه کنترل منفی بیشترین عدد را  

 . ( 2 شکلدهد ) نشان می

 

 
روز پس از مواجهه با   ۷ساعت بعد و   24هر ماهی در قبل،  ءر هر الم مرطوب به ازافیلد میکروسکوپی د 5های شمارش شده در عداد انگلتمیانگین : 1 شکل 

   .ها بررسی نشدانگل  ها، تعدادروز در این گروه  ۷ها پس از علت مرگ تمامی ماهیه ب * .های مختلف چای سبزغلظت
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روسکوپی در الم مرطوب اخذ  فیلد میک ۵های مشاهده شده در  هی، میانگین تعداد انگلای سفید روی بدن هر ماهمیانگین تعداد دانه  :۱جدول 

 . ساعت ۲۴شده از هر ماهی، و  میزان مرگ و میر ماهیان پس از 

میزان مرگ و میرماهی ها   

 )به درصد( 

میانگین تعداد انگل در بررسی  

 فیلد میکروسکوپی هرماهی ۵

انه های سفید  دمیانگین تعداد 

 ارش شده روی بدن هر ماهیشم

مورد آزمایش  های غلظت

 م/ لیتر() گر  چای سبز

5۰ a16/۰±16/4 a۰ ± 2 25/۰ 

66/41 a۰±4 b۰±۷ 2/۰ 

25 a31/۰±۸6/3 b13/۰±۸6/6 15/۰ 

25 b23/۰±۷6/4 b۰±۷ 125/۰ 

33/33 c22/۰±91/9 c۰3±4/9 کنترل منفی 
a ،b و ،c ر می دانسبت به یکدیگر معنی، اعداد با حروف متفاوت( باشندp<0.05). 

 

 

 
های  روز پس از مواجهه با غلظت ۷ساعت بعد و  ۲۴هر ماهی در قبل،  ءقاط سفید شمارش شده در سطح بدن به ازامیانگین تعداد ن :۲شکل 

 .مختلف چای سبز

   .نشد رسیرب ها، تعداد نقاط سفیدروز در این گروه ۷ها پس از علت مرگ تمامی ماهی ه ب* 
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های  لظتبا غ  روز مواجهه  ۷از گذشت    پس   ، 2براساس جدول  
معرض    مختلف عصاره الکلی چای سبز، تمامی ماهیانی که در 

گروه    25/۰غلظت   در  ماهیان  تمامی  و  بودند  لیتر  در  گرم 
تعداد   میانگین  همچنین  شدند.  تلف  عصاره(  )بدون  شاهد 

به  های شمارشانگل زمهر    ءازا  شده  دراهی  میکروسکوپ  یر 

با یکدیگر تفاوت    125/۰و  15/۰،  2/۰روز هفتم، در تیمارهای 
سطج بدن    معناداری نداشت. همچنین هیچ نقطه سفیدی در

تیمارهای  ماهی تحت  از    مذکورهای  نشد.  ،  سویی مشاهده 
 گرم بر لیتر ثبت شد.  125/۰کمترین درصد تلفات در تیمار 

 
 

فیلد میکروسکوپی در الم مرطوب اخذ   ۵شده در نگل های مشاهده بدن هر ماهی، میانگین تعداد اهای سفید روی نه امیانگین تعداد د: ۲جدول 

 روز ۷شده از هر ماهی، و  میزان مرگ و میر ماهیان پس از 

میزان مرگ و میر ماهی ها طی 

 ( به درصد مدت آزمایش )

تعداد انگل در بررسی  

 میکروسکوپی
 تعداد دانه های سفید 

های مورد آزمایش چای   ظتلغ

 سبز ) گرم / لیتر(

1۰۰ _* * _ 25/۰ 

3/5۸ a۰±۰.5 a۰±۰ 2/۰ 

33/33 a3/۰±53/۰ a۰±۰ 15/۰ 

25 a11/۰±55/۰ a۰±۰ 125/۰ 

 کنترل منفی _ * *_ 1۰۰

 a ،b و ،c  دار می با حروف متفاوت،نسبت به یکدیگر معنی  اعداد( باشندp<0.05). 
 .  سی نشدها برر د و انگلها، تعداد نقاط سفیروز در این گروه  ۷س از پ ا هعلت مرگ تمامی ماهیه ب  *

 

 گیریو نتیجه  بحث
مطالعه تاکنون  زمینه  گرچه  در  عصاره  ای  با  حمام  اثر  بررسی 

های گلدفیش آلوده به انگل  اتانولی چای سبز در درمان ماهی
نشده انجام  مایک  نشانگر  موجود  مقاالت  اما  بودن  ؤاست،  ثر 

سبز  اچ انگل بری  جملهسایر  از  آبزیان   Ichthyobodoهای 

necator   (Suzuki et. al., (2006،  Cryptocaryon 

irritans  (Picon-Camacho et. al., 2011)  ،  Kudoa 

septempunctata  (Shin et. al., 2020)  همچنین    و
Babesia  ( موش  لیشمانیا    ،(  Batiha et. al., 2019در 

(Rehman et. al., 2022  و  )Trypanosoma cruzi 
(Paveto et. al., 2004  )ازمی چای    ،سویی  باشد.  افزودن 

ماهی   در  ایمنی  افزایش  موجب  خوراک  به   Mugilسبز 

cephalus  (Kakoolaki et. al., 2016)    وWuhang 

bream    استشده  (Guo et. al., 2020  چای سبز بسیار در .)
زیتونی ایمنی ماهی کفشک  مقاومت آن در    تقویت سیستم  و 

استؤم  Edwardsiella tardaبرابر    ,.Cho et. al)  ثر 

2006). 
مجموعهفنول )تاننها،  محلول  پلیمرهای  از  مونومرای  و  ها  ها( 

عصاره در  فالونوئیدها(  و  فنولی  از  )اسیدهای  استخراجی  های 

ومیر  که گزارش شده بر مرگ  ها های گیاهی هستند. تاننبافت
اثر دارند )اهترونت  .Alavinia etی انگل ایک در آزمایشگاه 

al., 2018)،  دارند  در چای سب  ,.Boudou et. al)ز حضور 

سبز 2021 چای  خواص  عمده  مطالعات،  طبق  همچنین   .)
کاتکین متعلقمربوط  که  است  آن  در  موجود  به های 

 .(Musial et. al., 2020فالونوئیدها هستند )
اثر حمام با عصاره اتانولی چای سبز بر    ،هدر این مطالع  ،بنابراین

ماهی به  گل   های درمان  آلوده  طی  دفیش  ایک  روز    ۷انگل 
  بررسی شد. میانگین تعداد نقاط سفید روی بدن هر ماهی  و 

فیلد میکروسکوپی    5های شمارش شده در  میانگین تعداد انگل
(Suzuki et. al., 2006به ازا )۷ساعت و    24هر ماهی در    ء  

غلظت  سپ روز   با  مواجهه  عصارهاز  مختلف  درصد   نیزو   های 
ازماهی  یروممرگ پس  به  ها  درمان،  دوره  طول  عنوان   اتمام 

تعیینشاخص درهای  عصاره  اثربخشی  در  گرفته    کننده  نظر 
داد  نشان  مطالعه  نتایج  که    ، شدند.  عصاره  غلظت  کمترین 

گرم    125/۰غلظت    ها را درمان کند،روز ماهی  ۷توانست طی  
تیمار کمترین میزان مرگ و می این  بود. در  لیتر  ر ماهیان  در 

 شد. مشاهده
 Suzuki  ( همکاران  بر  (  2۰۰6و  سبز  چای  حمام  اثر  که 

Ichthyobodo necator  را بررسی کردند،    در ماهی سالمون
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انگل تعداد  بر  ماده  بالهاین  روی  ماهیها  بدن  و  اثر  ها  ها 
همچنیمعنی داشت.  ماهی  ندار  غلظت  حمام  با  بیمار  های 
موج  3۰طی  درصد    ۰3/۰ مرگدقیقه   درصد  ۰۸/۰یر  موب 

حمام  ماهی و  موجب   5/2 مدت  هبدرصد    6/۰ها  دقیقه 
شد.  14/۰ومیر  مرگ آنها  طوالنی  ،بنابراین درصد    ، حمام 
انگلایمن  بود.گرچه کارایی حمام کوتاه در کاهش تعداد  ها  تر 

بو بهتر  بدن  سطح  نتیجه    . ددر  این  به  چای  آنها  که  رسیدند 
ایمن   I. necatorبه    های سالمون آلودهسبز برای درمان ماهی

غلظتؤم  و است.  در  ثر  درمان  و طول مدت  انتخابی    آنها های 
های  کمتر از مطالعه حاضر بود. اما در بررسی حاضر نیز غلظت 

مرگ موجب  سبز  چای  ماهیوزیاد  در  بیشتری  های  میر 
ب  فیش دلگ شد  ماهیطوری هبیمار  تمام  تیمار  که  در    25/۰ها 

 روز تلف شدند.  ۷ طیگرم در لیتر 
مطالعه )   Ekanemدر  همکاران  عصاره   (2۰۰4و  های  از 

Mucuna pruriens  (  و   ۷2حمام )ساعته  Carica papaya  
علیه ایک    گرم در لیترمیلی  2۰۰میزان    ساعته( به  96حمام  )

استف گلدفیش  انگل  کردندهدادر  تعداد  کاهش    9۰ها  و  درصد 
غلظت   لیترمیلی  2۰۰یافت.  در  از  گرم    2/۰)  گرم  لیتر(  در 

طی   حاضر  مطالعه  در  سبز  چای  درصد    1۰۰روز    ۷عصاره 
ها را از بین برد و میانگین تعداد  های سفید روی بدن ماهیدانه
بهانگل میکروسکوپی  به    ءازا  های  را  ماهی    د عد5/۰±۰هر 

آزمایش انتهای  در  گروه  این  نتایج  گرچه  نتایج  با    ،رساند. 
داری نداشت. اما درصد  تفاوت معنی  125/۰  و15/۰های  غلظت
 از دو گروه دیگر بود. بیش ،ها در این گروه ومیر ماهیمرگ

نامهمچنین   به  ماده   و  chelerythrineهای  دو 

chloroxylonine   را از گیاهToddalia asiatica  تخراج و سا
 ,.Shan et. al)  کردنداثر آن بر انگل ایک در گلدفیش بررسی

ساعت در معرض    ۷2مدت    های آلوده را بهآنها ماهی  (.2014
قرارغلظت مختلف  بر  یکهیچ دادند.  های  ماده،  دو  این    از 

مرگ موجب  حاضر،  مطالعه  میانگین  وخالف  نشد.  ماهیان  میر 
 بر گرم  یلیم  ۸/1تیمار  آلوده در  ماهی    رها در هتروفونت  تعداد
   chloroxylonine لیتر برگرم میلی ۸و  chelerythrineلیتر 

 داد.به گروه کنترل نشان کمترین عدد را  نسبت
های  ومیر ماهیتعداد مرگ( 2۰1۰و همکاران )  Yaoدر مطالعه

  ت ساع   4۸از  آنها پس  های ایک روی آبششکپور و تعداد انگل
ب نتایج  را بررسی   Macleaya cordataا عصاره  درمان  کردند. 

اننشان کاهش  آبششداد  روی  وابستهگل  است.  ها  دوز  در  به 
ساعت درمان با چای سبز در    24همانند نتایج حاصل از    واقع،

ها  مطالعه حاضر، افزایش دوز عصاره موجب کاهش تعداد انگل
نسبت کاهش  بیشترین  گروه  شد.  درنکبه  چای    ترل  مطالعه 

طی   دوز  مربوط  ،ساعت  24سبز  در    در  گرم25/۰به  و  لیتر 
گرم  میلی  9/۰ت  غلظ  بهمربوط  Macleaya cordataلعه  مطا

لیتر آ  گرچه.  بود  در  مطالعه  حاضر،  در  مطالعه  برخالف  نها، 
ومیر  های انتخابی گیاه مورد نظر موجب مرگاز غلظت  یکهیچ
 . دها نشده بوماهی

اثر سایر عصاره بر گونهمحققان دیگری  آلهای گیاهی  وده  های 
بگریدی دادهه،  قرار  نیز مورد مطالعه  را  برای جز گلدفیش  اند. 

ماهی  ، مثال آلوده   Piaractus mesopotamicusهای  درمان 
عصاره  به با   5۰غلظت  در    Melaleuca alternifolia  ایک 

  وده و موجب کاهش تعداد ثر بؤروز م  5میکرولیتر بر لیتر طی  
شده آبشش  و  پوست  در   ,.Valladão et. al)  است  انگل 

است.    درصد بوده  1۰۰به    . اثرگذاری این عصاره نزدیک(2016
غلظت،   این  درحالیماهیدرصد    33/53در  ماندند  زنده  که  ها 

ماهی کنترلهمه  گروه  در  ازها  مطالعه    منفی  در  رفتند.  بین 
گرم   125/۰معرض غلظت    های دراهیدرصد م  ۷5حاضر نیز  

اثرگذزند  ،در لیتر چای سبز  ۷اری این غلظت طی  ه ماندند و 
طول دوره درمان با   است. گرچه  درصد بوده  به صدروز نزدیک 

طوالنی سبز  )چای  از  ۷تر    Melaleuca alternifolia  روز( 
 است. بوده
  ومیر انگلبز بر مرگهای احتمالی تاثیر چای ساز مکانیسمیکی

آرژنین کاهش    ،تریپانوزما آنزیم  عصاره    وسیلهبه  کینازفعالیت 
این   (.Paveto et. al., 2004)  استبوده  C.sinensisآبی  

است. همچنین مطالعات    ثرؤآنزیم در متابولیسم انرژی انگل م 
رنگ و  نشانمیکروسکوپی  ایک  انگل  فلئورسنت  داده    آمیزی 

تانناست   تواند موجب تغییرات مورفولوژیک و تخریب  می  که 
انگل   ءغشا )  پالسمایی  شود   (Alavinia et. al., 2018ایک 

ز وزن خشک  درصد ا  4ها  که پیشتر گفته شد، تاننی طورهمان
می تشکیل  را  سبز  بهچای  نیز  این  و  میدهند  خود  تواند  نوبه 

ازبین  اتانولی چای عصاره    وسیلهبهرفتن انگل ایک  دلیلی برای 
 سبز باشد. 

با    ده طی دوره درمانهای آلواهیدرصد م  ۷5به اینکه    توجه  با
ثیر این غلظت در  أ در لیتر زنده ماندند و ت   گرم  125/۰غلظت  
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Abstract 

Ichthyophthirius multifilii (Ich) is likely to cause more damage to freshwater aquarium fish than 

other eukaryotic pathogens. Due to the reported side effects and environmental effects, scientists are 

trying to replace chemicals with plant extracts to treat this parasite. In this study, the effect of 

ethanolic extract of green tea (Camellia sinensis) in the treatment of fish infected with the Ich 

parasite was investigated. In this study, the effect of different dilutions (0.25, 0.2, 0.15, and 0.125 gr 

/ l) of ethanolic extract of green tea on the average number of white spots on the body of each fish 

and also the average number of microscopic parasites per fish before, 24 hours later and also 7 days 

after exposure of infected fish to the extract was studied. After 7 days of treatment, the average 

number of white spots on the body per fish and the average number of parasites counted in 5 

microscopic fields per fish, were not significantly different in 0.2, 0.15, and 0.125 gr/l groups. 

Among the three treatments, the lowest percentage of mortality during 7 days was related to the 

concentration of 0.125 gr/l (25 percent). Also, all fish died at 0.25 gr/l and the negative control 

groups. The results revealed that 75 percent of infected fish survived during treatment with 0.125 

gr/L of green tea ethanolic extract, and the efficacy of the mentioned concentration for removal of 

parasites from fins and skin was near 100 percent. Therefore, it can be concluded that this 

concentration can be used with caution for the treatment of fish infected with Ichthyophthirius 

multifiliis 

 

Keywords. Green tea, Ichthyophthirius multifiliis, Treatment, Alcoholic extract, Trophont. 
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