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بررسی تأثیر داروهاي مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی 
هاي پالسماي خون ماهی کپور معمولی ها و پروتئینو حمام بر برخی آنزیم

)Cyprinus carpio(

3جاللیمحمد راضی و *2ن، رحیم پیغا1تبارصالحه برکی

26/12/96: تاریخ پذیرش6/5/96:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي در فعالیت آنزیمتغییرمختلفی از جمله  داراي عوارض بالینی و بیوشیمیاییاز داروهایی هستند که مترونیدازول و لوامیزول 

هاي اثرات مترونیدازول و لوامیزول بر پروتئینموجود حاکی از برخی گزارشات .  هستندها شاخصسایر هاي خون و پروتئینی، سرم
 150ي حاضر تعداددر مطالعه.  وجود ندارد یکپور معمولاز اثرات این داروها در ماهی ییاه، اما گزارشهستندسرم خون در حیوانات 

گروه شاهد و چهار تیمار درمانی و با سه گروه شامل  5گرم به طور تصادفی به  75±15قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 
ساعت و سه بار تکرار درمان به  24گرم در لیتر به مدت میلی 5(حمام مترونیدازول: چهار تیمار درمانی شامل.  تکرار تقسیم شدند

گرم در میلی 5(لوامیزول، حمام )روز10گرم در کیلوگرم وزن بدن به مدتمیلی5به میزان(، مترونیدازول خوراکی)روز 2ي فاصله
گرم در کیلوگرم وزن میلی5به میزان(، لوامیزول خوراکی )روز 2ي ساعت و سه بار تکرار درمان هرکدام به فاصله 24لیتر به مدت 
ین پس از پایان درمان صورت گرفت و مقادیر سرمی پروتئ 14و  7، 1گیري در روزهاي خون. در نظر گرفته شد )روز10بدن به مدت

نتایج نشان داد میزان پروتئین . گیري شداندازه) ALPو AST ،ALT(هاي سرمی ها و همچنین فعالیت آنزیمتام، الکتروفورز پروتئین
هاي سرمی در گروه میزان فعالیت آنزیم. داري نسبت به گروه شاهد نداشته استهاي مورد مطالعه تفاوت معنیتام پالسما در گروه

فعالیت آنزیم آسپارتات . داري نداشتفسفاتاز تفاوت معنین دو گروه لوامیزول حمام و لوامیزول خوراکی به جز آلکالینشاهد با میانگی
ها، گلوبولینمیانگین مقادیر آلبومین، آلفایک. تر از گروه شاهد بودداري بیشآمینوترانسفراز در گروه مترونیدازول به طور معنی

بر اساس  .داري را نشان ندادها تفاوت معنیها در گروه شاهد عموماً با سایر گروهها و گاماگلوبولینلوبولینها، بتاگآلفادوگلوبولین
هاي توان نتیجه گرفت هر چند داروهاي لوامیزول و مترونیدازول در دوزهاي توصیه شده درمانی به روشهاي این مطالعه مییافته

دار بسیاري از فاکتورهاي مورد مطالعه نشده است و داشته است اما باعث افزایش معنی هاي سرمیمذکور تغییراتی در برخی شاخص
هاي ضدانگلی مناسب در ماهی کپور معمولی قابل توصیه هاي پروتئینی خون نداشته و به عنوان داروتأثیر قابل توجهی بر فاکتور

.رسدنظر میه هستند هر چند تحقیقات تکمیلی در این رابطه ضروري ب

الکتروفورزآنزیم،،لوامیزول،مترونیدازولکپور معمولی،:  يکلیدکلمات 

مقدمه
ترین عامل خطر در ماهی به عنوان بزرگهاي بیماري.

هاي ماهی کپور از رده ماهی. پروري تجاري استآبزي
ترین ماهیان این ماهی یکی از مهم. استخوانی است

ي آن در جهان رود و صید سالیانهپرورشی به شمار می
پرورش ماهی کپور . رسدبه دویست هزار تن می تقریباً

طعم آن در وشت خوشي اقتصادي و گبه علت صرفه

، ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده ايآموخته دکتراي حرفهدانش1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده *2

، ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 3

داروها .اي برخوردار استاغلب کشورها از اهمیت ویژه
توانند داراي عوارض جانبی کلینیکی و بیوشیمیاییمی

باشند که ممکن است به صورت تغییراتی در متعددي 
وسرم هاي هاي آنزیمی، تغییرات پروتئینشاخصمقادیر 

 توانندمیاین تغییرات اغلب .نمایان شوندضایعات کبدي 
زنگ خطر شروع آسیبتغییرات جانبی دارو، به عنوان 
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. نظر باشندها مورد ها و اندامساختاري در برخی بافت
بر مترونیدازول و لوامیزول ی مبنی بر تأثیر یاهگزارش

و بیوشیمیایی سرم، سیستم ایمنی ماهی فاکتورهاي خونی 
اما در مورد ماهی کپور  وجود داردو دیگر جانوران 

معمولی گزارشی از بررسی این داروها بر فاکتورهاي 
تواند در اثر ها میتغییرات پروتئین. مذکور یافت نگردید

تغییر در نفوذپذیري غشاي .یجاد شودآسیب کبدي ا
به نشت ترکیبات درون سلولی به مایع برون  نیز سلول

در اثر آسیب سلولی . شودسلولی و نهایتاً خون منجر می
. دهدو نکروز، نشت مواد سیتوپالسمی رخ می

هاي ضد مترونیدازول و لوامیزول به طور متداول در درمان
مترونیدازول نیز یک .شوندانگلی ماهی استفاده می

هوازي است هاي بیو ضد باکتري داروي ضد تک یاخته
)Treves-Brown ثیر مترونیدازول أدر ارتباط با ت).2000

هاي پالسمایی در هاي پالسما و فعالیت آنزیمبر پروتئین
.اي یافت نگردیدماهی کپور معمولی، مطالعه

هاي  ساللوامیزول یک داروي ضد انگل است که در 
اخیر به عنوان محرك ایمنی نیز مورد توجه واقع شده 

آبزیان، در تحقیقات مختلفی اثر  يدر زمینه. است
هاي ایمنی اختصاصی و  لوامیزول بر مکانیسم

در تحقیقی . غیراختصاصی مورد بررسی قرار گرفته است
آال مالحظه شد که تزریق لوامیزول به روي ماهی قزل

بب افزایش فعالیت فاگوسیتوزي و شکل داخل صفاتی س
هاي  توانایی فاگوسیتوز کردن و نیز افزایش سطح گلبول

و  NBT1هاي  سفید خون و فعالیت سلولی، فعالیت
افزایش تولید میلوپراکسیداز و تولید لیزوزیم شده است 

)Ispir and Dorueu 2005, Kajita et al. 1990 .(
در سپرماهی مصرف لوامیزول میزان رشد ماهی را     

ها در این گروه  ، میزان پروگرانولوسیتافزایش داده
تر  و برخی فاکتورهاي ایمنی ماهی نیز بیش دادهافزایش 

Alvarez-Pellitero(ردک در ماهی باس مخطط . )2006
نیز افزودن مکمل لوامیزول به شکل قابل توجهی رشد و 

افزود و ایمنی ماهی را در برابر برخی  تغذیه ماهی را

1- Nitro Blue Tetrazoliu

استرپتوکوکوس  ی مثلهاي باکتریای ها نظیر عفونت یماريب
Peng-Li(افزایش داد  3و آئروموناس هیدروفیال 2اینیایی

and Delber 2006.(
، آالنین)AST(آمینوترانسفراز آسپارتاتهايآنزیم

جمله از ) ALP(آلکالین فسفاتاز  و )ALT(آمینوترانسفراز 
ه هاي مهمی هستند که به راحتی از سلول خارج شدآنزیم

هاي تشخیصی معمول براي افزایش نفوذپذیريو شاخص
معموالً افزایش فعالیت . آیندهاي کبدي به شمار میسلول
هاي کبدي مبتال ارتباط با تعداد سلول سرمهاي آنزیم
در آسیب مجاري صفراوي ALPافزایش میزان.دارد

کبدي هاي در آسیب ASTو  ALTشود و مقادیر دیده می
مترونیدازول و لوامیزول به طور متداول .یابدافزایش می
شوند هاي ضد انگلی ماهی استفاده میدر درمان

)Peyghan et al. 2010 .(
هاي غیر انگلی هم مورد استفاده این داروها در درمان   

Cho(اند قرار گرفته and Haynes ثیرات أاما ت). 2013
سوء احتمالی ناشی از درمان در ماهی کپور و دیگر کپور

-داري میماهیان که فاقد معده هستند و در دماي باال نگه

Nelson(شوند ،کلیطوربه. بررسی نشده است) 2006
دو داروي ضد حاضر، بررسی تأثیرات  يهدف از مطالعه

 در درمان ماهی) مترونیدازول و لوامیزول(انگلی متداول
هاي کبدي و مقادیر فعالیت برخی آنزیمبر  کپور معمولی

هاي یک از فراکسیونهاي پالسما و تغییرات هرپروتئین
باشد که این فاکتورهاي پالسمایی به عنوان پروتئینی می

عوارض يبراي مطالعه کلینیکی و بیوشیمیایی هايشاخص
 .باشندمی ماهی کپور معمولی این داروها در جانبی

 بعد از یک دوره درمانیو تأثیرات همچنین این عوارض
این . گرددبا هم مقایسه میبه دو روش خوراکی و حمام

.گرددتحقیق براي اولین بار است که انجام می

2- Sterptococcus iniae
3- Aeromonas hydrophila
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کارروشمواد و 
مراکزازیکیازمعمولیکپورماهیقطعه150تعداد
آبزیانبخشبهوتهیهاهوازاطرافماهیپرورش
میانگین وزن .شددادهانتقالاهوازدامپزشکیيدانشکده

آبحاويهايآکواریومدروبودهگرم75±15هاماهی
.شدندنگهداريشدهکلرزداییشهري

3باییتا10يهاگروه(هاي مشابه آکواریومدرهاماهی
شکلیبه) گروههردرماهیقطعه30تعدادبه(، )تکرار
تمامیروز7مدتبهابتدادر.شدندتقسیمتصادفیکامالً
مشابهغذاییباجدیدمحیطباسازگاريجهتها ماهی

پس  وشدندتغذیه)مترونیدازولیالوامیزولافزودنبدون(
مورد درمان زیرشرحبهخوراکییاحمامصورتبه از آن

Treves-Brown(قرار گرفتند 2000(.
گرم در میلی5ه میزانب(حمام مترونیدازول :  1گروه 

ساعت و سه بار تکرار هر کدام به فاصله24لیتر به مدت
).روز2

به(دازولیمترونيدارو+ يتجاريغذا:  2گروه 
)روز10مدتبهبدنوزنلوگرمیکدرگرمیلیم5زانیم

5ه میزانب(داروي لوامیزول+ ي غذاي تجار:3گروه 
)روز10گرم در کیلوگرم وزن بدن به مدتمیلی

گرم در لیتر میلی 5میزان به (حمام لوامیزول:4گروه 
2يساعت و سه بار تکرار هر کدام به فاصله24به مدت

)روز
و  دگروه شاهد در شرایط مشابه نگهداري ش:5گروه 

.دردارویی دریافت نک
غذاي ي و شاهد با جیرههاي آزمایشی هاي گروهماهی

وزندرصد  3حدود  تجاري کپور دو بار در روز و معادل
ها توسط روغن گروه ياي همهغذ .شدندتغذیه بدن

.سویا پوشش داده شد
ي ها از نظر کیفیت آب و تغذیهماهی ،در طول دوره    

درروز،10انیپاازپس. روزانه تحت کنترل بودند
يبرا،یدرمانيدورهاتمامازبعد14و1،7يروزها
صورتبهماریتهرازیماه10یخونيفاکتورهایبررس

-2باهاي صید شده ماهی. شددیصبا تور یتصادف

يهایماهوزنوطول.هوش شدندبی اتانولیفنوکس
يترازوومدرجکشخطازاستفادهبازینمطالعهمورد

باهاآنیدمياقهسپس از س.آمددسته بتالیجید
انعقادضديمادهيحاویک بار مصرف سرنگازاستفاده

ي آزمایش به عمل آمد و درون لوله يریگخوننیهپار
.ریخته شد

جهتهحاصليپالسماهانمونه فوژیسانترپس از 
.گرفتقراراستفادهموردشاتیآزما

 ،آمینوترانسفرازهاي آسپارتاتآنزیممیزان فعالیت 
و مقادیر پروتئین فسفاتاز آمینوترانسفراز و آلکالین آالنین

 ،استاندارد با استفاده از دستگاه اتوآنالیزريهاروشبه  تام
هـاي براي تفکیک پـروتئین.گرفت مورد سنجش قرار

خـون از روش الکتروفـورز بـا اسـتفاده از  پالسماي
رابر ب pHمحـیط سـلوژل میـل و بافر تریس هیپورات با

سلوژل .استفاده شد) Malta(کـشور ایتالیا ساخت8/8
مورد  Photo-EPافزار با استفاده از نرمآماده شده 

دانسیتومتري قرار گرفته و ضمن رسم نمودار 
هاي آلبومین، یک از فراکسیونمیزان هرالکتروفورتوگرام 

بتاگلوبولین و گلوبولین،گلوبولین، آلفادویکآلفا
لیتر محاسبه و گاماگلوبولین را به درصد و گرم در دسی

هایی که براي ثبت نتایج تهیه شده بود، ثبت در فرم
.گردید

آزمون ، SPSS-16افزار نرم نتایج حاصل با استفاده از
طرفه و تست دانکن مورد تجزیه و  دوآنالیز واریانس 

میانگین و صورت مقادیر به  .ندتحلیل آماري قرار گرفت
حدود اطمینان انحراف معیار ارایه شده است و در سطخ

. مقایسه گردید درصد 95

نتایج
هاي سرمیآنزیم

1در روز شود، دیده می 1که در جدول طوريهمان
فسفاتاز در گروه لوامیزول میزان فعالیت آلکالین 7و

و ) 83/145±98/44(خوراکی به ترتیب
14داري را نسبت به روز معنیافزایش ) 68/78±66/143(
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 14در روز ). ≥05/0P(نشان داد ) 85/19±00/141(
فسفاتاز در گروه لوامیزول حمام میزان فعالیت آلکالین

داري را نسبت به گروه افزایش معنی) 55/117±60/212(
هاي دیگر مترونیدازول و گروه) 50/99±97/40(شاهد 

در .)≥05/0P(ان دادنشخوراکی و لوامیزول خوراکی 
-مقایسه بین روزها در یک گروه، میزان فعالیت آلکالین

، 7روه مترونیدازول خوراکی در روز فسفاتاز در گ
داري کاهش معنی نسبت به روز یک، )74/22±71/81(

14در گروه لوامیزول حمام در روز و ) ≥05/0P(داشت
افزایش میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز ) 55/117±60/212(

را نسبت به روزهاي دیگر نشان داد داري معنی
)05/0P≤.(شوددیده می 2که در جدول طوريهمان، 

در  7در روز  آسپارتات آمینوترانسفراز میزان فعالیت آنزیم
-افزایش معنی) 00/116±95/64(گروه لوامیزول حمام 

و مترونیدازول خوراکی،  داري را نسبت به گروه شاهد
و در ) ≥05/0P(دهدمینشان  لوامیزول حمام و خوراکی

ها در یک گروه، میزان فعالیت بین روز يبررسی مقایسه
، 7در گروه لوامیزول حمام در روز  این آنزیم

، 1داري نسبت به روز افزایش معنی) 95/64±00/116(
ول و در گروه لوامیز) ≥05/0P(داشت ) 40/41±66/50(

، 14خوراکی میزان فعالیت این آنزیم در روز 
داري را نسبت به دو روز افزایش معنی)33/11±37/83(

 3که در جدول طوريهمان).≥05/0P(دیگر نشان داد 
آمینوترانسفراز در بین میزان فعالیت آالنین ،شوددیده می

تفاوت  14و 7، 1هاي مورد مطالعه و در روزهاي گروه
را با گروه شاهد و در روزهاي مختلف نشان داري معنی
).P≤05/0( نداد 

المللی در لیتر خطاي معیار فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز برحسب واحد بین ±مقایسه میزان میانگین : 1جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و   7، 1هايروز(گیري سه مرحله نمونهدر 

14روز  7روز  1روز 
روز

گروه
Aa97/40±50/99 Aabc76/30±80/110 Aab85/54±50/124 شاهد
Aab31/47±40/152 Ba11/31±40/80 ABab 01/42±83/99 مترونیدازول حمام
ABa21/35±00/105 Bac74/22±71/81 Aab70/33±66/126 مترونیدازول خوراکی

Bb55/117±60/212 Aabc47/72±83/130 Aa55/46±83/81 لوامیزول حمام
Aa85/±19±00/141 Ab68/78±66/143 Ab98/44±83/145 لوامیزول خوراکی

ab:باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB:  باشدمی) در یک ردیف(گروه دار بین روزهاي یک گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.
المللی در لیتر خطاي معیار فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز برحسب واحد بین±مقایسه میزان میانگین: 2جدول 

هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و   7، 1هايروز(گیري در سه مرحله نمونه

14روز  7روز  1روز  روز
گروه

Aa13/43±00/68 Aa91/32±50/59 Aabc31/32±80/65 شاهد
Aa00/45±00/84 Aab51/42±40/81 Aa23/17±50/46 مترونیدازول حمام
Aa79/29±22/86 Aa01/11±71/69 Ab06/31±66/89 مترونیدازول خوراکی

ABa16/17±60/78 Bb95/64±00/116 Ac40/41±66/50 لوامیزول حمام
Ba33/11±37/83 Aa75/21±33/41 Aabc29/23±33/59 لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.
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المللی در لیترآمینوترانسفراز برحسب واحد بینخطاي معیار فعالیت آنزیم آالنین±مقایسه میزان میانگین: 3جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و7، 1هايروز(گیري در سه مرحله نمونه

روز
14روز 7روز 1روز گروه

50/11Aa50/2±30/12Aa40/3±50/13Aa±70/2شاهد

50/12Aa60/2±70/14Aa10/4±90/13Aa±40/2مترونیدازول حمام

30/13Aa50/2±40/13Aa90/3±30/14Aa±20/2مترونیدازول خوراکی

90/12Aa50/3±50/14Aa90/2±80/13Aa±60/2لوامیزول حمام

80/13Aa60/2±50/13Aa80/2±90/12Aa±70/2لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) در یک ستون(ها گروه دار بینگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.

پروتئین تام
به جز گروه ،شوددیده می 4که در جدول طوريهمان
هاي گروهترونیدازول، میزان پروتئین تام در بین محمام 

داري را تفاوت معنی 14و 7، 1مورد مطالعه و در روزهاي 
).P≤05/0(د و در روزهاي مختلف نشان نداد با گروه شاه

گیري لیتر در سه مرحله نمونهگرم در دسیخطاي معیار پروتئین تام بر حسب ±مقایسه میزان میانگین: 4جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه )14و1،7هايروز(

14روز  7روز  1روز  روز
گروه

Aa12/0±08/2 Aa13/0±08/2 Aa11/0±08/2 شاهد
Aa09/0±21/2 Aa28/0±23/2 Aa08/0±20/2 مترونیدازول حمام
Aa16/0±12/2 Aa11/0±10/2 Aa08/0±22/2 مترونیدازول خوراکی
Aa17/0±20/2 Aa15/0±16/2 Aa13/0±22/2 لوامیزول حمام
Aa10/0±10/2 Aa11/0±24/2 Aa18/0±10/2 لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.

رزوها در الکتروففراکسیون پروتئین
 9و  8، 7، 6، 5رتیک در جداول ونتایج بررسی الکتروف

ها و در میزان آلبومین در بین گروه.آورده شده است
داري را نسبت به گروه هاي مختلف تفاوت معنیروز

گلوبولین میزان آلفایک). <05/0P(استشاهد نشان نداده
) 40/0±10/0(، 7گروه مترونیدازول حمام در روز  تنها در

و )20/0±80/0(، 1داري را نسبت به روز افزایش معنی
و در ) ≥05/0P(است نشان داده) 23/0±10/0(، 14روز 

داري ها در روزهاي مختلف تفاوت معنیسایر گروه
7میزان آلفادوگلوبولین در روز  ).<05/0P(مشاهده نشد 

افزایش ) 52/0±10/02(در گروه لوامیزول خوراکی
و )≥05/0P(دارد ) 26/0±10/0(داري با گروه شاهد معنی

میزان لوامیزول  ي بین روزها در یک گروهدر مقایسه
داري افزایش معنی) 52/0±10/02(،7خوراکی در روز 

میزان  ).≥05/0P(نسبت به سایر روزها داشت 
، 1زول حمام در روز گروه لوامیبتاگلوبولین در

داري نسبت به گروه شاهد افزایش معنی) 42/0±44/0(
ها و در بررسی بین روز) ≥05/0P(داشت ) 09/0±11/0(

ها دیده نشدگروهداري بین روزها درهم تفاوت معنی
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)05/0P>.( ول حماممیزان گاماگلوبولین در گروه لوامیز 
افزایش  نسبت به سایر روزها) 46/0±15/0(، 14در روز 

و همچنین نسبت به گروه ) ≥05/0P(داري داشت معنی
داري داشت افزایش معنی) 29/0±18/0(کنترل 

)05/0P≤ .( همچنین در بررسی مقایسه بین روزها میزان
و  7گاماگلوبولین در گروه مترونیدازول حمام در روزهاي 

-کاهش معنی 12/0±06/0و  13/0±05/0به ترتیب  14

).≥05/0P(داشتند) 32/0±26/0(1داري نسبت به روز

گیري لیتر در سه مرحله نمونهگرم در دسیحسب خطاي معیار آلبومین بر ±مقایسه میزان میانگین : 5جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و1،7هايروز(

14روز  7روز 1روز  روز
گروه

Aa25/0±20/1 Aa25/0±20/1 Aa25/0±20/1 شاهد
Aa19/0±31/1 Aa26/0±20/1 Aa27/0±07/1 مترونیدازول حمام
Aa80/0±36/1 Aa26/0±15/1 Aa25/0±18/1 مترونیدازول خوراکی
Aa12/0±13/1 Aa37/0±23/1 Aa34/0±04/1 لوامیزول حمام
Aa15/0±16/1 Aa29/0±10/1 Aa32/0±20/1 لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانغیر حروف کوچک.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.

گیري مرحله نمونه لیتر در سهگرم در دسیگلوبولین بر حسب یکخطاي معیار آلفا±مقایسه میزان میانگین: 6جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و 1،7هايروز(

14روز  7روز  1روز  روز
گروه

Aa15/0±33/0 Aa15/0±33/0 Aa15/0±33/0 شاهد
Aa10/0±23/0 Ba10/0±40/0 Aa80/0±20/0 مترونیدازول حمام
Aa08/0±32/0 Aa09/0±32/0 Aa29/0±44/0 مترونیدازول خوراکی
Aa07/0±28/0 Aa11/0±43/0 Aa25/0±36/0 لوامیزول حمام
Aa05/0±26/0 Aa20/0±30/0 Aa20/0±44/0 لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(روزهاي یک گروه دار بین گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.

گیريلیتر در سه مرحله نمونهگرم در دسیخطاي معیار آلفادوگلوبولین بر حسب ±مقایسه میزان میانگین: 7جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و1،7هايروز(

14روز  7روز  1روز 
روز

گروه
Aabc10/0±26/0 Aa10/0±26/0 Aa10/0±26/0 شاهد
Aa09/0±38/0 Aab20/0±36/0 Aa05/0±32/0 مترونیدازول حمام
Ab05/0±16/0 Aa05/0±22/0 Aa13/0±18/0 مترونیدازول خوراکی
Aca24/0±38/0 Aab25/0±33/0 Aa13/0±32/0 لوامیزول حمام

Aabc00±30/0 Bb10/02±52/0 Aa08/0±26/0 لوامیزول خوراکی
ab  :باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهاختالف معنی گر وجودمشابه نشانحروف کوچک غیر.

AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.
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گیريلیتر در سه مرحله نمونهگرم در دسیخطاي معیار بتاگلوبولین بر حسب ±مقایسه میزان میانگین: 8جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و 1،7هايروز(

14روز  7روز  1روز 
روز

گروه
Aa09/0±11/0 Aa08/0±11/0 Aa09/0±11/0 شاهد
Aa15/0±20/0 Aa05/0±23/0 Aab19/0±25/0 مترونیدازول حمام
Aa11/0±16/0 Aa07/0±15/0 Aab18/0±30/0 مترونیدازول خوراکی
Aa04/0±11/0 Aa05/0±16/0 Ab42/0±44/0 لوامیزول حمام
Aa08/0±30/0 Aa23/0±28/0 Aa07/0±10/0 لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) در یک ستون(ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.

گیريلیتر در سه مرحله نمونهگرم در دسیخطاي معیار گاماگلوبولین بر حسب  ±مقایسه میزان میانگین: 9جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه) 14و 1،7هايروز(

14روز  7روز  1روز 
روز

گروه
Aa18/0±29/0 Aa18/0±29/0 Aa18/0±29/0 شاهد
Ba06/0±12/0 Ba05/0±13/0 Aa26/0±32/0 مترونیدازول حمام
Aa05/0±16/0 Aa05/0±15/0 Aa12/0±20/0 مترونیدازول خوراکی
Bb15/0±46/0 Aa05/0±16/0 Aa04/0±12/0 لوامیزول حمام
Aa05/0±16/0 Aa08/0±16/0 Aa16/0±22/0 لوامیزول خوراکی

ab  :باشدمی) ستوندر یک (ها دار بین گروهگر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف کوچک غیر.
AB  :باشدمی) در یک ردیف(دار بین روزهاي یک گروه گر وجود اختالف معنیمشابه نشانحروف بزرگ غیر.

بحث 
هاي حیوانی  در ماهی کپور در مقایسه با سایر گونه    

پیرامون داروهاي ضد انگلی و به ویژه مترونیدازول و 
در . است لوامیزول مطالعات محدودي صورت گرفته

کنندگی ایمنی تر اثرات تقویتارتباط با لوامیزول نیز بیش
تر مورد ضد انگلی آن کم اثراتآن بررسی شده است و 

هاي  گونهفاکتورهاي سرمی در. ر گرفته استتوجه قرا
به . مختلف حیوانی تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند

کاهش دماي هوا، انسولین، هورمون رشد و  ،عنوان مثال
هاي آزاد شده از بخش  آمینکورتیکواستروئیدها و کتکول

هاي اعصاب، هپارین، برخی  فوق کلیوي و گانکلیون

حاد، الکلیسمبت، پانکراتیت، نظیر دیا(ها  بیماري
، سندرم  هیپوگلیسریدمی،  هیپوتیروئیدیسم، هیپوپروتئینمی

) 2013(Ali.بر این فاکتورها اثر دارند )...نفروتیک و
هاي خون تغییرات پروتئین سرم و لکوسیت يدر مطالعه

هاي خارجی ماهی کپور معمولی، در اثر آلودگی به انگل
 ،هاي انگلی خارجیرغم وجود آلودگینشان داد که علی

هاي پروتئین سرم و شمارش تغییرات چندانی در شاخص
 . شودهاي خون در این ماهی حادث نمیتفریقی لکوسیت

ي ماهی در رسد که این گونهبه نظر می ،عبارت دیگربه
.باشدمقابل انگل خارجی مقاوم می
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Peyghan  ي اثر در مطالعه 2014در سال و همکاران
تام و الگوي الکتروفورتیک  شوري آب بر پروتئین

خوار، نشان دادند هاي سرم در ماهی کپور علفپروتئین
ثیر بر میزان أتواند باعث تکه افزایش میزان شوري آب می

آلبومین، آلفایک گلوبولین و بتاگلوبولین گردد اما تأثیري 
خواربر میزان پروتئین تام سرم خون ماهی کپور علف

ي در مطالعه 2010در سال و همکاران  Peyghan.نداشت
آئروموناساثرات تزریق داخل صفاقی و داخل عضالنی 

هاي سرم ها و پروتئینلنفوسیتکشته شده بر هیدروفیالي
داخل دادند که در تزریق خون ماهی کپور معمولی نشان

ها در داري در شمارش لکوسیتعضالنی، افزایش معنی
در این .خون، نسبت به گروه شاهد مشاهده شدي گستره

داري در برخی تحقیق تزریق باکترین باعث تغییرات معنی
. فاکتورها شده است

Ispir and Dorueu)2005 ( در تحقیقی روي ماهی
آال مالحظه کردند که تزریق لوامیزول به شکل داخل  قزل

صفاقی در ماهی سبب افزایش فعالیت فاگوستیوزي و 
هاي  توانایی فاگوستیوز کردن و نیز افزایش سطح گلبول

و افزایش  NBTهاي  سفید خون و فعالیت سلولی، فعالیت
. شده است تولید میلوپراکسیداز و تولید لیزوزیم

Kumar and Sahoo اعالم کردند که  2005در سال
داري ایمنی ماهی به شکل معنیتجویز لوامیزول درگربه

کند و فعالیت  غیراختصاصی ماهی را تحریک می
.دهد هاي خونی را افزایش می فاگوستیوز کننده

Guifeng  با مصرف مقادیر  2006در سال و همکاران
بیان 1کالریاس فوسکوسدر ماهی  متفاوت لوامیزول

هر کیلوگرم گرم لوامیزول درمیلی 75کردند که مصرف 
در  نداردغذاي ماهی اثري روي پاسخ ایمنی ماهی 

گرم از دارو سبب سرکوب ایمنی میلی 600صورتی که 
گرم لوامیزول میلی 300نتایج نشان داد که استفاده از . شد

در یک کیلوگرم غذاي ماهی به شکل مناسبی سبب 
هاي دفاعی غیراختصاصی و ایمنی  تحریک مکانیسم

1- Claris euscus

در همچنین. شد 2اکینتوباکتر لوفی اختصاصی در برابر
هایی که با لوامیزول درمان  تحقیق فوق اعالم شد که ماهی

داري در فعالیت سوپراکسیدسیموتازشدند به شکل معنی
و لیزوزیم افزایش را و در مقدار مالئیک 3اکسیدازمیلوپر

.کاهش را نشان دادند4آلدهیددي
 7و1دست آمده نشان داد که در روز ه بررسی نتایج ب

میزان آلکالین فسفاتاز در گروه لوامیزول خوراکی افزایش 
-ایزوآنزیم.دادنداري را نسبت به گروه شاهد نشان معنی

رودهوطحالکلیه،استخوان،کبد،بهمربوطALPهاي
کمیواستخوانیکبدي،هايایزوآنزیمسرمدر. است
آسیب به روده در اثر مصرف خوراکی .داردوجودروده

این دارو ممکن است اتفاق افتاده باشد که این موضوع 
.تر قرار گیردالزم است مورد بررسی بیش

Midtlyng  کردند  اعالم 1996در سال و همکاران
توانست ) ورسازي ماهیاز راه غوطه(استفاده از لوامیزول 

بادي اختصاصی را در ماهی آزاد آتالنتیک تولید آنتی
. افزایش دهد

آالي رنگین کمان همین نتایج در مورد ماهی قزل
. به دست آمد 1993در سال  Andersonو  Jeneyتوسط 

Li  وامیزول روي با بررسی اثر ل 2006در سال و همکاران
ها گزارش کردند که در نشخوارکنندگان دوز   آبستنی میش

سبب ) گرم در کیلوگرممیلی 5/7(ضد انگل لوامیزول 
کاهش غلظت پالسمایی کلسترول در مقایسه با دوز 

از طرفی، . شد) گرم در کیلوگرممیلی 5/2(محرك ایمنی 
دارو در دوز محرك ایمنی مانعی براي ایجاد آبستنی بود 
در حالی که در  دوز ضد انگلی آن غلظت پروژسترون 

همچنین،  .افزایش یافتداري به شکل معنی P4پالسما 
دار در انگل باعث تغییرات معنیاعالم کردند که دوز ضد

دار آلبومین سرم غلظت هورمون تیروئید و افزایش معنی
.شود می

2- Acinetobacter lowfi
3- Super oxidismutase myeloperoxidase
4- Maleic dyaldehid
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Kodama  تأثیر لوامیزول بر  1980در سال و همکاران
. پاتوژنز بیماري مارك پرندگان را مورد مطالعه قرار دادند

گرم به میلی 3ها گزارش کردند که لوامیزول با دوز  آن
ازاي هر پرنده، تکثیر ویروس بیماري مارك را در 

در نتیجه میزان تلفات ناشی از و دهد  ماکروفاژ کاهش می
عفونت نسبت  يیی دورهبیماري مارك را در مراحل ابتدا

اند کاهش به پرندگانی که لوامیزول را دریافت نکرده
. دهد می

Alvarez-pellitero  در  2006در سال و همکاران
ي اثرات القائی سیستم ایمنی و رشد لوامیزول در مطالعه

ماهی کپور معمولی انگشت قد متعاقب چالش با 
نشان دادند که افزودن لوامیزول به  آئروموناس هیدروفیال

ثري ایمنی ؤطور مه ي غذایی این ماهیان بجیره
-را در مقابل عفونتو مقاومت آن ءغیراختصاصی را القا

کاهش تلفات  ،آن يدهد و در نتیجهزایی افزایش می
.دنبال دارده ماهی را ب

در سال و همکاران  Kołodziejskaطبق تحقیقات 
زایی چهار داروي متداول در آبزي مسمومیتکه  2013

ه هاي باند، مترونیدازول در غلظتسی نمودهرپروري را بر
ي آبزي نداشته کار رفته تأثیرات سوئی بر موجودات زنده

دهد که استفاده از این تحقیق نشان می .است
ضرر دارویی بی  ،مترونیدازول به صورت محلول در آب

رات جانبی مترونیدازول بر سالمتی اما در مورد تأثی. است
تحقیق حاضر . خود ماهیان تحقیقی صورت نگرفته است

ها و پروتئین(هاي مهم در سالمتی فاکتور بار، براي اولین
زایی را به عنوان شاخص مسمومیت) هاي کبديآنزیم

.استدارو مورد توجه قرار داده
چند هر توان نتیجه گرفتهاي این مطالعه میاز یافته

داروهاي لوامیزول و مترونیدازول در دوز درمانی به روش 
دار برخی فاکتورهاي خوراکی و حمام سبب افزایش معنی

در بر اساس منابع اما این تغییرات  پالسمایی شده است
Roberts(طبیعی بوده است يمحدوده و قابل  )2012

ثیر قابل توجهی بر تغییرات أولی ت . هستنداغماض 
هاي کبدي نداشته و هاي پالسما و فعالیت آنزیمپروتئین

هاي ضدانگلی مناسب در ماهی کپور به عنوان دارو
.معمولی قابل توصیه هستند

تشکر و قدردانی
همچنین از زحمات  و1396محترم پژوهشی دانشگاه در اعطاي پژوهانه سال هاي معاونت نویسندگان این مقاله از مساعدت

. نمایندسرکار خانم شکوهمند کارشناس بخش آبزیان و آقاي تونی تکنسین بخش کلینیکال پاتولوژي تشکر و قدردانی می
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Abstract
Metronidazole and levamisole have several clinical and biochemical side effects such as 

changes in the activity of serum enzymes and proteins and other profiles. There are some 
reports of metronidazole and levamisole effect on blood serum proteins in animals, but there 
is no report of these drugs on criteria in common carp. In this study, 150 common carp (75±15
gr) were divided randomly into five categories. One group served as the control (no drug) and 
four treatment groups: Metronidazole bath (5mg/l/24hr in 2 days interval), Oral metronidazole 
(5mg/kg/10 days), Levamisole bath (5mg/l/24hr in 2 days interval) and Oral levamisole 
(5mg/kg/10days) were considered. After 10 days, on days 1, 7 and 14 after completion of 
treatment, blood samples were collected from fish and serum total protein in combination 
with electrophoresis and the activity of serum enzymes (AST, ALT and ALP) were 
performed. The results showed that there was no significant difference in plasma total protein 
in the studied groups compared to the control group. Serum enzymes activity in the control 
group was not significantly different between the two groups of levamisole bath and oral 
levamisole except for alkaline phosphatase. Aspartate aminotransferase enzyme activity in the 
oral metronidazole group was significantly higher than the control group. The mean values of 
albumin, alpha-1 globulin, alpha-2 globulins, beta-globulins and gamma globulins in the 
control group did not significantly differ with other groups. Based on the findings of this 
study, it can be concluded that levamisole and metronidazole drugs in the recommended doses 
in these treatments have altered some of the serum indices but did not significantly increase 
the number of studied factors. It does not have a significant effect on blood protein factors and 
it is advisable to recommend it as an antiparasitic treatment in common carp, although 
supplementary research seems necessary in this regard.
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