
 

                                                                                                       60 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2014; 17(86): 60-69 

 
Evaluation of in vitro antifungal activity of Foeniculum, Achillea, Satureja, 

Cinnamomum and Artemisia against Saprolegnia parasitica 
 

Firouzbakhsh F1, Afsarian MH2, Hooshangi S3, Badali H4* 

 

1- Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran  
2- Department of Microbiology, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran and Department of 
Medical Parasitology and Mycology/Invasive Fungi Research Center (IFRC), School of Medicine, 
Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
3- Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran 
4- Department of Medical Parasitology and Mycology/ Invasive Fungi Research Center (IFRC), School 
of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
 

Received: 19 Feb 2014, Accepted: 11 Jun 2014 
 

 
Abstract 

Background: Saprolegniasis is an important aquatic fungal disease that causes severe damages 
at different growth stages of aquatic animals. Saprolegnia parasitica has been identified as an 
important pathogen in aquaculture. This study was investigated the activity of antifungal methanolic 
extracts of  Foeniculum vulgare, Achillea millefolium, Satureja hortensis, Cinnamomum zeylanicum, 
as well as Artemisia annua essential oil against S. parasitica in comparison with formalin. 

Materials and Methods: In this descriptive study, Saprolegnia parasitica originated from 
rainbow trout’s farm effluent. Phenotypic identification was performed and amplification of ITS rDNA 
region was adjusted by using of two general primers like ITS1 and ITS4, subsequently sequencing by 
use of internal primer were performed. The antifungal effects of the plants were investigated based on 
broth microdilution method and compared by formalin. 

Results: The results of sequencing verified the obtained fungus is S. parasitica. In broth 
microdilution method, the essential herb Artemisia inhibited the growth of S. parasitica at a 
concentration of 128 µg/ml (MIC = 128 µg/ml). At the same concentration, however, it did not show 
any fungicidal activity (MFC ≥ 2048 µg/ml). Methanolic extracts of the plants fennel, yarrow, Savory, 
and cinnamon displayed no direct effects on S. parasitica 

Conclusion: Based on the results obtained in the present study, Artemisia can be classified as 
a powerful antifungal essential plant. The essence of Artemisia performed more effectively compared 
to formalin for the growth inhibition of S. parasitica. 
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  چکیده
 رشد مختلف مراحل در را شدیدي خسارات که است آبزیان قارچی هاي بیماري ترین مهم از ساپرولگنیوز :هدف و زمینه
 هدف با مطالعه این .شود می ایجاد پارازیتیکا ساپرولگنیا آبزي قارچ  توسط و سازد می وارد پروري آبزي صنعت به آبزیان،
 قارچ برعلیه آرتیمیزیا گیاه اسانس و دارچین و مرزه بومادران، رازیانه، گیاهان متانولی عصاره قارچی ضد اثرات بررسی

  .شد انجام فرمالین با مقایسه در پارازیتیکا ساپرولگنیا
 رنگین آالي قزل ماهی پرورش سالن خروجی آب از پارازیتیکا ساپرولگنیا توصیفی، مطالعه این در :ها روش و مواد
 توسط  ITS rDNA ژنی ناحیه  واستخراجژنومی  DNA ابتدا فنوتیپیکی، شناسایی از پس .شد خالص و جداسازي کمان

 میکرودایلوشن روش با شده ذکر دارویی گیاهان قارچی ضد اثرات .گردید توالی تعیین و تکثیر ITS4 و ITS1 آغازگرهاي
  .شد مقایسه فرمالین با و بررسی براث
 براث میکرودایلوشن روش در .نمود تایید را ساپرولگنیا  از جنسپارازیتیکا گونه توالی، تعیین از حاصل نتایج :ها یافته
 میلی بر میکروگرم 128 معادل کنندگی مهار غلظت حداقل(شد پارازیتیکا ساپرولگنیا رشد مهار باعث آرتیمیزیا گیاه اسانس

 2048 از بیش یا مساوي مهاري غلظت حداقل(نداد نشان خود از مهاري توان شده تعیین غلظت با که هرچند .)لیتر
  .ندادند نشان قارچ این بر مستقیمی اثر گونه هیچ شده تعیین غلظت در گیاهان بقیه متانولی عصاره .)لیتر میلی بر میکرگرم
 قارچی ضد اثرات داراي گیاهان جزء را آرتیمیزیا گیاه اسانس توان می حاضر مطالعه در نتایج، به توجه با :گیري نتیجه

 با و گیاهان اسانس ترکیبات بر بیشتر تحقیقات با لذا .داد نشان را تري قوي اثر فرمالین به نسبت که نمود بندي طبقه قوي
 مانند مشابهی نتایج به توان می موثره مواد استخراج هاي روش سازي بهینه و آن اثر مکانیسم کشف و سازي خالص

  .رسید  که  اثرات جانبی بسیار بدي را دارندشیمیایی داروهاي
  پارازیتیکا ساپرولگنیا دارویی، گیاهان ،ITSrDNA  قارچی، ضد فعالیت :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 گروه به متعلق (Saprolegnia) ساپرولگنیا جنس

 محسوب ساپرولگنیاسه خانواده جزء و آبی يها کپک
 عنوان به و دارند گسترش شیرین هاي آب در که شود می

 وحشی و پرورشی ماهیان در موثر قارچی گروه ترین مهم
 و زهتا آب در طبیعی طور به قارچ این .)1(اند شده شناخته
 بیماري ایجاد باعث و شود می یافت باال رطوبت با خاك

 اعضاء روي خانواده این هاي گونه بیشتر .شود می ساپرولگنیوز
 ساز  عوامل متعددي زمینه . .کنند می نمو و رشد جانوري مرده
 بدي شامل که باشند ماهیان میدر    ساپرولگنیوز  و تداوم بروز

 و ها باله پوست، به صدمه آب، در سمی مواد حضور تغذیه،
 فیزیکی، هاي زخم خارجی، هاي انگل اثر بر ها آبشش
 یا افزایش حرارت، درجه کاهش نظیر فیزیکی هاي استرس
 درجه در قارچ رشد سرعت .باشند می آب PHکاهش

 در ولی است آهسته گراد سانتی درجۀ 5 - 15 حرارت
 .کند می رشد سریع بسیار گراد سانتی درجۀ 18 - 26 حرارت

 تا سفید مانند  پنبه توده حضور شامل ماهیان در ابتال عالئم
 پوست، روي بر رنگ اي قهوه اوقات گاهی و خاکستري

 يها تخم که چند هر .باشد می ماهی چشم یا ها آبشش ها، باله
 سال از .نیستند امان در ساپرولگنیا هجوم برابر در نیز ماهیان
 کش قارچ داروي یک عنوان به گرین ماالشیت تاکنون1930
 گرفته قرار استفاده مورد پروري آبزي صنعت در مؤثر بسیار
 در ماده این باالي حاللیت آن از فراوان استفاده علت و است
 متاسفانه .)3 ،2(است ساپرولگنیا بر آن زیاد تاثیر و آب

 گرین ماالشیت موتوژنیک خواص یا تراتوژنیک پتانسیل
 شدن ممنوع از بعد .است کرده ممنوع را آن از استفاده
 مانند دیگري شیمیایی مواد ،ماالشیت گرین از استفاده
 و تهیه آمریکا داروي و غذا امور اداره توسط فرمالین

گرم در لیتر به مدت   میلی50-100 با دوز که شد جایگزین
 کلرید سدیم از  . مورد استفاده قرار می گیرد دقیقه90 تا 30

 گرم در لیتر 10-25 به میزاناست که  دیگر ترکیبات موثر
 هرچند .)4(  دقیقه به صورت حمام استفاده10-20به مدت 

 ظرفیت شیمیایی ترکیبات از محدودي تعداد تنها امروزه که
 گیاهی ترکیب تاکنون ولی اند داده نشان خود از قارچی ضد

 يها دهه در .است نشده یافت گرین ماالشیت موثري به
 افزایش ساپرولگنیا  قارچ از ناشی هاي عفونت اخیر،
 هاي بیماري درمان در محدودیت .است داشته گیري چشم

 ضدقارچی، داروهاي بودن گران و کم تنوع قبیل از قارچی
 کاهش یا دارویی مقاومت نیز و آنها جانبی عوارض

 توجه تا شده موجب داروها این به ها قارچ حساسیت
 دقارچیض داروهاي با رابطه در جو جست به گران پژوهش

 رو این از .شود معطوف دارویی گیاهان خصوص به جدید
 عنوان به گیاهان اهمیت دلیل هب متخصصین از بسیاري

 از استفاده را مناسب راه ها بیماري درمان منابع ترین مهم
 Foeniculum علمی نام با رازیانه .دانند می دارویی گیاهان

vulgare دارویی گیاهان ترین قدیمی و ترین مهم از یکی 
 در .شود می یافت وحشی و زراعی صورت به که است ایران

 انجام فراوانی تحقیقات گیاه این قارچی ضد اثرات خصوص
 اثر بررسی با 1997 سال در همکاران و ویلسون .است شده
 Botrytis) رآ سینه بوتریتیس قارچ علیه رازیانه قارچی ضد

cinerea) مهار جهت طبیعی داروي یک عنوان به را آن 
 همکاران و سینگ چنین هم .)5(نمودند معرفی قارچ این رشد

 خواص بررسی و رازیانه ترکیبات شیمیایی خواص بررسی با
 خواص داراي گیاه این که دادند نشان گیاه این قارچی ضد
 فوزاریوم و (Aspergillus) سآسپرژیلو علیه قارچی ضد

(Fusarium) علمی نام با بومادران .)6(باشد می Achillea 

millefolium در طبیعی طور به که است مقاوم گیاهی 
 نام .روید می آسیا و شمالی آمریکاي اروپا، مختلف مناطق
 و کاندن .باشد می برگ هزار علف معطر گیاه این دیگر

 میکروبی ضد و اکسیدانی آنتی خواص بررسی با همکاران
 رایطش در بومادران گیاه آبی و متانولی هاي عصاره و اسانس

 این اسانس و متانولی عصاره که  دادند نشان آزمایشگاهی
 جمله از قارچ چند  علیه بر قوي مهارکنندگی اثر گیاه

 در است داشته (Candida albicans) آلبیکنس کاندیدا
 نشان خود از اثري هیچ گیاه این آبی عصاره که حالی
 گیاهی  Satureia hortensisعلمی نام با مرزه .)7(نداد

 حداکثر طول با منشعب هاي ساقه داراي و ساله یک فی،عل
 سبزي عنوان به گیاه این پرورش .است متر سانتی 30
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 نقاط در جات ادویه در آن خشک استفاده و بوده خوراکی
 با همکاران و اسکوسیبوسیچ .است رایج ایران مختلف
 مرزه گیاه متانولی عصاره و اسانس قارچی ضد اثر بررسی

 نشان (Aspergillus flavus) فالووس ژیلوسآسپر علیه بر
 رشد تواند می گیاه این عصاره و اسانس از استفاده که دادند

 و گولوس .)8(کنند کنترل توجهی قابل حد تا را قارچ این
 و قارچی ضد و میکروبی ضد اثرات بررسی با نیز همکاران

 روي بر مرزه گیاه متانولی عصاره و اسانس اکسیدانی آنتی
 عصاره که دادند نشان باکتریایی گونه 23 و قارچی نهگو 15

 باالیی کننده ممانعت اثرات مرزه گیاه اسانس و متانولی
 Cinnamomum علمی نام با دارچین .)9(دارند

zeylanicum است متر 7 تا 5 ارتفاع به سبز همیشه درختی 
 .شود می استشمام مطبوع بویی آن هاي قسمت تمام از که

- کاندیدا علیه دارچین گیاه بررسی با انهمکار و کوآله
 .)10(دادند نشان را گیاه این قارچی ضد اثر آلبیکنس
 گیاه قارچی ضد اثر بررسی با نیز همکاران و راناسینگه

 که دادند نشان فوزاریوم جمله از قارچ تعدادي علیه دارچین
 آزمایش مورد هاي قارچ رشد مهار باعث تواند می گیاه این

 2006 سال در همکاران و چنگ که اي طالعهم .)11(شود
 .)12(کردند ثابت را دارچین قارچی ضد اثرات دادند انجام

 نام به Artemisia annua علمی نام با آرتمیزیا چنین هم
 معمولی علف یک گیاه این .است معروف گندواش محلی
 در علف این خاستگاه .دارد وجود دنیا سراسر در که است
 روشن زرد رنگ به هایی گل گیاه این .باشد می آسیا و اروپا

 این به دانشمندان 1971 سال در .)13(دارد کافور شبیه بویی و
 اولیه هاي نمونه در گیاه این عصاره که رسیدند نتیجه

 درمتون چنین هم .است ماالریا ضد خاصیت داراي آزمایش
 به میالد از قبل سال 150 به مربوط باستان چین پزشکی
 سال در .است  شده اشاره بواسیر درمان براي تمیزیاآر استفاده

 و شد جدا آرتمیزینین یعنی گیاه این فعال و موثر ماده 1972
 ساختمان در ماده این .شد تشریح آن شیمیایی ساختار

 و دارد وجود آذین گل و ها ساقه ها، برگ مانند غده اي رشته
 نشان  مطالعات چنین هم .)14(شود می پخش گیاه سرتاسر در
 بین از را باکتري و انگل تواند می آرتمیزینین که دهد می

 توجه با لذا .)15(دارد نیز سرطانی ضد خواص گیاه این و ببرد
 انه،رازی( مطالعه مورد گیاهان قارچی ضد اثرات تایید به

 گیاهان این اثرات مطالعه عدم و )دارچین و مرزه بومادران،
 اثرات بررسی هدف با طرح این کنون، تا آبزیان هاي قارچ بر

 غلظت حداقل تعیین و نظر مورد گیاهان قارچی ضد
-Minimum Inhibitor Concentration) بازدارنده

MIC) کشنده غلظت حداقل و (Minimum fungicidal 

Concentration-MFC) ساپرولگنیا قارچ علیه آنها 
 شرایط در (Saprolegnia parasitica) پارازتیکا

  .شود می انجام میکرودیلوشن روش به آزمایشگاهی
  

  ها روش و مواد
 جداسازي جهت ابتدا در توصیفی، مطالعه این در
 يها نمونه در گذاري طعمه روش از پارازیتیکا ساپرولگنیا

 رنگین آالي قزل ماهی شپرور ونیروهاي خروجی آب
 منابع و کشاورزي علوم دانشگاه شیالت گروه در واقع کمان

 در ها نمونه آوري، جمع از پس .شد استفاده ساري طبیعی
 کلرامفنیکل و گلوکز مخمر، شامل که YGC کشت محیط

 کشت گراد سانتی درجه 25 دماي در روز 5 مدت به باشد می
 و ماکروسکوپی نظر از هک اي شده ایجاد يها کلنی .شد داده

 داشتند، شباهت ساپرولگنیا جنس به میکروسکوپی
 هر از خالص کشت از پس .شدند خالص و جداسازي

 کلروفرم-فنل روش از ژنومی DNA استخراج جهت ایزوله،
 از استفاده با سپس .)16(شد استفاده اي، شیشه هاي گلوله و

 ITS-rDNA ناحیه تکثیر جهت مراز پلی اي زنجیره واکنش
 این که شد استفاده ITS4 و ITS1 گرهاي ازآغاز

 يDNA کوچک واحد زیر 3 ناحیه از بخشی آغازگرها
 و 5.8S، ITS2 و ITS1 ناحیه ،)SSU-rDNA( ریبوزومی

 ریبوزومی يDNA بزرگ واحد زیر 5َ ناحیه  از بخشی
)LSU-rDNA( پلیمراز اي زنجیره واکنش از استفاده با را 

 استفاده با نظر مورد ژنومی نواحی تکثیر .)17(کنند می تکثیر
 GenAmp PCR System( ترموسایکلر دستگاه از

 5 مدت به گراد سانتی درجه 95 حرارت عمالا با و )9700
 شامل چرخه 35 آن دنبال به و اولیه واسرشت جهت دقیقه
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 گراد سانتی درجه 52 ثانیه، 30 مدت به گراد سانتی درجه 94
 و دقیقه 1 مدت به گراد سانتی رجهد 72 و ثانیه 30 مدت به

 دقیقه 7 مدت به گراد سانتی درجه 72 چرخه یک نهایت در
 توالی تعیین آن از پس .شد انجام نهایی گسترش جهت

 تجاري کیت از استفاده با شده تکثیر قطعات نوکلئوتیدي
(BigDye terminator v.3.1) سازنده دستورالعمل مطابق 

 DNA هاي توالی و گردید نجاما )جنوبی کره -بایونر( کیت
 و آنالیز Blast 2.0 افزار نرم از استفاده با آمده دست به

 سایت در اطالعات جستجوي وسیله هب ها گونه
www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST بیشترین ارزیابی و 

hit برنامه از دهاستفا با ها توالی تطبیق .شدند تعیین 
CLUSTAL – W تهیه جهت .گرفت صورت 83/1 نسخه 

 و مرزه بومادران، رازیانه،( دارویی گیاهان متانولی عصاره
 هر از گرم100 گیاهان، این آوري جمع از پس ،)دارچین

 به و ریخته متانول در 10 به 1 نسبت به و شده آسیاب گیاه
 .شد نگهداري آزمایشگاه دماي در ساعت 72-24 مدت
 دستگاه وسیله به و فیلتر 1 شماره واتمن کاغذ با مرتبه 3سپس

 درایر فریز دستگاه وسیله به  در نهایتو شد غلیظ روتاري
 گیاه اسانس تهیه براي .شد ذخیره پودر صورت به و خشک

 بود شده آوري جمع ساري شهر از که آرتیمیزیا
 مستقیم تابش از دور محلی در آن گلدار هاي سرشاخه

 و آب بخار با تقطیر روش به و گردید پودر و خشک آفتاب
 گیري اسانس ساعت 3 مدت به کلونجر دستگاه از استفاده با

 ساپرولگنیا دارویی حساسیت ارزیابی براي .)18(شد انجام
 گیاهان از یک هر برعلیه آبی مخازن از جداشده پارازیتیکاي

 آرتمیزیا بومادران، رازیانه، مرزه، دارچین، یعنی مطالعه مورد
 CLSI M-38A-2 پروتوکل از کنترل، عنوان به فرمالین و
 تحقیق این در .)19(گردید استفاده میکرودایلوشن روش با

 حالل عنوان به (DMSO) سولفوکساید متیل دي محلول
 استوك هاي محلول .شد گرفته نظر در متانولی هاي عصاره

 از یک هر از لیتر میلی بر میکروگرم 204800 غلظت با
 حالل عنوان به DMSO از استفاده با فوق هاي عصاره

 از .گردید تهیه )باشد می آب در محلول غیر فوق داروهاي(
 بدون و رد فنل و باگلوتامین( RPMI 1640 کشت محیط

 دارویی استوك هاي محلول سازي رقیق جهت )کربنات بی
 ابتدا تلقیحی، سوسپانسیون تهیه براي .گردید استفاده

 پوتیتو محیط روي بر مطالعه مورد يپارازیتیکا ساپرولگنیا
 به گراد سانتی درجه 25 دماي در و کشت آگار دکستروز

 یک هر از و شدند انکوبه زایی اسپور جهت ساعت 72 مدت
-5 ×104 غلظت با نهایی سوسپانسیون یافته رشد يها نمونه از
 .گردید تهیه CLSI M38A2 پروتکل براساس  1

 گراد سانتی درجه 35 دماي در اي انهخ 96 هاي میکروپلیت
 یا MIC میزان تعیین .شدند انکوبه ساعت 72-48 مدت به

 ساعت 48 از بعد بتواند که داروها از مهاري غلظت حداقل
 ازبین را پارازیتیکا ساپرولگنیا از معینی مقدار انکوباسیون

 روش به باشد، نداشته اي مشاهده قابل رشد آن در که ببرد
 .گردید ممکن راحتی به محدب آینه از تفادهاس با چشمی

  
  ها یافته

 آفتاب تخم دانه از گذاري طعمه آزمون در
 قزل ماهی حاوي نیروهاي و خروجی آب نمونه و گردان
 هفته 2 از پس .گردید استفاده کمان رنگین آالي

 با گراد، سانتی درجه 25 دماي در نیرو و آب انکوباسیون
 هاي تانک در آبزي مختلف هاي قارچ اسپور حضور به توجه

 بین از .گردید مشاهده آبزي قارچ مختلفی عدادت پرورشی،
 شد جداسازي قارچ نمونه سه شده مشاهده هاي قارچ کلنی

 ماکروسکوپی و میکروسکوپی مشاهدات از حاصل نتایج که
 روز 5 از پس کشت محیط در کرده رشد يها کلنی روي بر

 مورفولوژي مقایسه و گراد سانتی درجه 25 در انکوباسیون
 احتماال نمونه 5 هر که داد می نشان شناسایی، لیدک با ها نمونه

  ).1 شکل(باشد می ساپرولگنیاسه خانواده از
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 کشت محیط در پارازتیکا ساپرولگنیا خالص يها کلنی :1 شکل

YGC  
  

 هاي روش از استفاده با قارچ جنس تعیین از پس
 هاي روش از گونه تعیین جهت ،)موفولوژي( فنوتیپی
 واکنش تقویت آزمایش ابتدا .گردید استفاده ژنوتیپی
 به که شد انجام (PCR amplification) پلیمراز اي زنجیره

 و ها قارچ تشخیص در ITS ناحیه توالی اهمیت علت
 است rDNA ژن به مربوط که توالی این بودن شده حفاظت

 و ITS1 یعنی توالی این به مربوط آغازگرهاي از استفاده با
ITS4 تکثیر باز جفت 550 دحدو اي قطعه و انجام تکثیر 
  ).2 شکل(گردید

   
  آگاروز ژل روي بر PCR محصول الکتروفورز :2 شکل

  

 از PCR محصول نوکلئوتیدي، توالی تعیین جهت
 از پس .شد ارسال جنوبی کره کشور به واسطه شرکت طریق

 ژنی بانک به آمده دست به توالی تعیین آن
)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed( و عرضه 
 گونه تعیین از پس .گردید ثبت KC992717  شماره با

 هاي عصاره به حساسیت تست ،پارازتیکا ساپرولگنیا قارچ
 استاندارد روش از استفاده با مطالعه این در نظر مورد گیاهی

CLSI M38A2 رد .گردید انجام تنی برون شرایط در 
 رشد کنترل عنوان به 1 شماره خانه ،اي خانه 96 میکروپلیت

 نظر در مثبت رشد کنترل عنوان به 12 شماره خانه و منفی
 میکروگرم 2048 براث میکرودایلوشن تست در .شد گرفته

 میلی بر میکروگرم 4 و غلظت باالترین عنوان به لیتر میلی بر
 هاي عصاره .شد گرفته نظر در غلظت کمترین عنوان به  لیتر

 از استفاده با بومادران و رازیانه مرزه، دارچین، گیاهان الکلی
 میکروگرم 2048 یعنی غلظت باالترین در حتی روش، این

 پارازتیکا ساپرولگنیا قارچ رشد مهار به قادر لیتر میلی بر
 میلی بر میکروگرم 2048 از بیش ای مساوي MIC و نبودند

 با آرتیمیزیا گیاه اسانس که حالی در .آمد دست به لیتر
 رشد مهار باعث توانست لیتر میلی بر میکروگرم 128 غلظت

 قارچ توان شده تعیین غلظت بازه در که هرچند .شود قارچ
 2048 از بیش یا معادل MFC(نداد نشان خود از کشی

 قارچ رشد مهار توان که درصورتی .)لیتر میلی بر میکروگرم
 بیشتر فرمالین ارويد رشد مهار توان از اسانس این
   ).1 جدول( .)لیتر میلی بر میکروگرم 256 معادل MIC(بود
  

 گیاهان الکلی هاي عصاره MFC و MIC میزان .1 جدول
  فرمالین و آرتیمیزیا اسانس بومادران، و رازیانه مرزه، دارچین،

 فارسی نام  علمی نام
  رایج

MIC 
µg/ml  

MFC 
µg/ml  

Achillea 
milefolium 2048≤ بومادران - 
Satureia 
hortensis کوهی مرزه  ≥2048 - 

Cinnamomum 
zeylanicum 2048≤ دارچین - 
Foeniculum   

vulgare 2048≤ رازیانه - 
Artemisia 

annua 2048≤ 128 آرتمیزیا 
formalin 256 256 فرمالین 
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 مواد غلظت افزایش با که دهد می نشان نتایج
 در پارازتیکا ساپرولگنیا قارچ رشد مهار باعث توان می موثره

 کشی قارچ اثر براي احتماال و شد آزمایشگاهی شرایط
 گیاهان این موثره مواد سازي خالص به نیاز دارویی گیاهان
  .باشد می دارویی

  
   بحث

 متانولی عصاره کشی قارچ اثرات حاضر مطالعه در
 قرار بررسی مورد رازیانه و بومادران مرزه، دارچین، گیاه 4

 لیتر میلی بر میکروگرم 2048 از کمتر دوز در که گرفت
 .نشد داده نشان پارازیتیکا ساپرولگنیا برعلیه مستقیمی اثر هیچ

 128 غلظت در آرتیمیزیا گیاه اسانس که حالی در
 شد پارازیتیکا ساپرولگنیا رشد مانع لیتر میلی بر میکروگرم

 بر میکروگرم 2048 از کمتر غلظت در کشندگی قدرت اما
 در تفاوت دلیل به احتماال مقاومت این .نداشت را لیتر میلی

 توانایی اسانس موثره مواد که باشد می قارچ دیوار ساختار
 .شوند می آن گسترش از مانع تنها و ندارند را آن تخریب

 و رازیانه مرزه، دارچین، گیاهان موثره ماده ترین مهم
 و آنتول تیمول، سینامیک، آلدئید تریب به بومادران
 ضد اثرات اثبات به توجه با .باشد می فالوونوئید از ترکیباتی

 مهاري اثرات و ها قارچ سایر بر موثره مواد این باالي قارچی
 دلیل رود می احتمال پارازیتیکا ساپرولگنیا علیه بر پایین نسبتا

 سایر با پارازیتیکا ساپرولگنیا ساختار بودن متفاوت آن
 از بیشتري غلظت به که دهد می نشان نتایج و باشد  ها قارچ
 در .است نیاز  ساپرولگنیا رشد مهار جهت موثره مواد
 طلب فرصت  قارچ از ناشی هاي عفونت اخیر، يها دهه

 بیماري بروز میزان در گیري چشم افزایش از ساپرولگنیا
  .است شده برخوردار

 از وهیگر (Oomycetes) ها اوومایست
 هاي ماهی وير بر که اند اي رشته طلب فرصت هاي قارچ

 ها بیماري سایر با یاآلوده و استرس داراي یا دیده آسیب
 جنس ساپرولگنیاسه خانواده در .)20(کنند می رشد

 از توجهی قابل بخش عامل پارازیتیکا گونه ساپرولگنیا
 به گروه این اعضاي و است ماهی و تخم قارچی عفونت

 وضعیتی از ناشی آلودگی ثانویه عامل عنوان به عمولم طور
 هجوم و ضعیف پرورش شرایط باکتریایی، آلودگی مانند
 اقتصادي لحاظ از ها اوومایست .)21(شود می شناخته انگل
 ماهیان سایر و آزادماهیان قارچی بیماري عامل ترین مهم

 ساختاري و بیوشیمی مولکولی، هاي توالی .هستند استخوانی
 بنیادین ارتباط داراي بیشتر که است داده نشان ها مایستاوو

 سایر و کروموفیت جلبک و (Chromista) کرومیستا با
 .)22(حقیقی هاي قارچ تا هستند یاختگان تک

 تعداد قبیل از قارچی هاي بیماري درمان در هایی محدودیت
 آنها جانبی عوارض ضدقارچی، داروهاي بودن گران و کم

 این به ها قارچ حساسیت کاهش یا ارویید مقاومت نیز و
 در جو جست به گران پژوهش توجه تا شده موجب داروها
 گیاهان خصوص به جدید قارچی ضد داروهاي با رابطه

 هب متخصصین از بسیاري رو این از .)23(شود معطوف دارویی
 ها بیماري درمان منابع ترین مهم عنوان به گیاهان اهمیت دلیل

 به توجه با .دانند می دارویی گیاهان از تفادهاس را مناسب راه
 عصاره نوع 3 اکسیدانی آنتی اثر اي مطالعه در مسئله این

 5/87 و 95 ،68 ترتیب به دارچین آبی و متانولیک اتریک،
 از توان می نتایج این به توجه با که است شده تعیین درصد
 مطلوب گیاهی داروي یک عنوان به دارچین متانولی عصاره

 و فنولیک مواد وجود نیز دیگري مطالعات در .نمود تفادهاس
 که دادند نشان و کردند ثابت رازیانه گیاه در را فنلیک غیر

 ترین مهم و دارد قرار رازیانه بذر در موثره ماده اعظم قسمت
 چندین تاکنون که هرچند .)24(باشد می آنتول آن موثره ماده

 گیاهان یکروبیم ضد و قارچی ضد اثرات مورد در مطالعه
 شده انجام بومادران و مرزه رازیانه، دارچین، مثل دارویی

 علیه بر فوق دارویی گیاهان اثرات خصوص در اما است
 از .است نگرفته صورت اي مطالعه پارازیتیکا ساپرولگنیا

 در همکاران و اوزکان تحقیق به توان می مطالعات این جمله
 ضد اثرات حقیقت این طی در که نمود اشاره 2006 سال

 Fusarium) پروم اکسی فوزاریوم قارچ بر رازیانه قارچی

oxysporum) آلترناتا آلترناریا و (Alternaria 

alternata) سوالنی رایزوکتونیا و (Rhizoketonia 

solani) که گردید مشخص و گرفته قرار بررسی مورد 
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 در شده آلترناریا رشد مانع رازیانه اسانس از ppm 40 غلظت
 و است بوده اثري چنین فاقد  ppm 10 غلظت که صورتی

 دوز به وابسته رازیانه قارچی ضد اثرات که گرفتند نتیجه
 و مرزه دارچین، اثر دیگري مطالعه در چنین هم .)25(است

 این در که شد بررسی آلبیکنس کاندیدا روي بر بومادران
 رچیندا که گرفتند نتیجه و شد مقایسه گیاهان این اثر مطالعه
 چنین هم .)10(تاس دیگر گیاه 2 به نسبت تري قوي اثر داراي

 علیهبر گیاهی هاي اسانس که است داده نشان دیگر مطالعات
 و ها باکتري به نسبت بیشتري مهارکنندگی اثر داراي ها قارچ

   .)23(دارند کشی قارچ به نسبت تري قوي کشی باکتري اثر
 روي بر خود تحقیقات در همکاران و آلیجیانیس

 آمده دست به MIC اساس بر که دادند پیشنهاد گیاهی مواد
 دسته 3 به را آنها توان می گیاهان میکروبی ضد اثرات از

 500 از کمتر MIC با گیاهانی که طوري به کرد بندي تقسیم
 قوي، رشد از ممانعت اثر داراي لیتر میلی بر میکروگرم

 لیتر میلی بر میکروگرم 1500- 600 بین  MIC با گیاهان
 MIC داراي گیاهان و متوسط رشد زا ممانعت اثر داراي

 از ممانعت اثر داراي لیتر میلی بر میکروگرم 1600 از بیش
 توجه با و اساس براین .)26(شوند می بندي طبقه ضعیف رشد

 گیاه اسانس توان می حاضر مطالعه در آمده دست به نتایج به
 قوي قارچی ضد تاثرا داراي گیاهان جزء را آرتیمیزیا

   ).1 جدول(نمود بندي طبقه
  

  گیري نتیجه
 داروي از حتی آرتیمیزیا اسانس مهاري راث

 نموده عمل تر قوي ساپرولگنیا قارچ رشد مهار در نیز فرمالین
 به نسبت فرمالین شیمیایی داروي کشی قارچ اثرات اگرچه
 این به اما شد ارزیابی تر قوي گیاهی هاي عصاره و اسانس

 بودن تر قوي دالیل از یکی که داشت توجه باید نکته
 تحقیقات با بنابراین .آنهاست بودن خالص میاییشی داروهاي

 با و آن موثره مواد و گیاهان اسانس ترکیبات روي بیشتر
 سازي بهینه و آن اثر مکانیسم کشف و سازي خالص
 مانند مشابهی نتایج به توان می موثره مواد استخراج هاي روش

 در و خطر کم این بر عالوه .رسید شیمیایی داروهاي

 بودن صرفه به و ارزان دارویی، یاهانگ بودن دسترس
 از شیمیایی مواد به نسبت آنها موثره مواد استخراج هاي هزینه
  .رود می شمار به آن هاي مزیت

  
  قدردانی و تشکر

 طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه از پایان در
 و تشکر تحقیقاتی طرح این مالی حمایت دلیل هب ساري

 علوم دانشکده شیالت گروه از چنین هم .گردد می قدردانی
 شناسی انگل و شناسی قارچ گروه و ساري شیالت و دامی

 علوم دانشگاه تهاجمی هاي قارچ تحقیقات مرکز پزشکی،
  .گردد می قدردانی و تشکر مازندران پزشکی
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