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 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
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                   www.sid.ir  
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 و )Artemia urmiana( رتمیا ارومیاناآسازی و دفع اکسولینیک اسید در ناپلی  غنی
 )Acipenser persicus(الرو تاس ماهی ایرانی 

 
  6 عبدالجبار ایرانی و5فرزانه نوری ،4مهدی سلطانی ،3 ناصر آق،2عبدالمجید حاجی مرادلو، 1رسول قربانی*

استادیار مرکز تحقیقات 3ن، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا2استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1
 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات 6مربی مرکز تحقیقات آرتیما و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، 5استاد دانشگاه تهران، 4آرتیما و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، 

 آرتیما و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
 8/6/85 :؛ تاریخ پذیرش 3/11/83 :تاریخ دریافت

 
 
 

 چکیده
 از دارو دفعتعیین میزان  ،تاس ماهی ایرانی به الروهای  آنانتقال ناپلی آرتمیا ارومیانا وقابلیت انتقال اکسولینیک اسید توسط 

 19-21( مورد مطالعهبدن الروماهی در شرایط   در و) گراد  درجه سانتی4( سازی در انکوباتور سرد بدن ناپلی پس از ذخیره
 داری وجود داشت  بین دفع دارو و زمان نگهداری ناپلی در انکوباسیون سرد همبستگی معنی.رسی گردید بر)گراد سانتی درجه

)05/0P<(. ترتیب  هوزنی اسید چرب غیراشباع ب/  وزنی درصد5  و10 دوز دو  ساعت اول در12  در از ناپلی آرتمیامیزان دفع دارو
زمان انتقال به (  نسبت به زمان صفر درصد86/58  و09/41 ادلترتیب مع ه ساعت ب24 در و  درصد16/23  و05/13معادل 

 ،24 های  میزان دفع در زمان درصد20 در دوز .)>05/0P( نشان داد دار کاهش معنی) ه ساعت24سازی  انکوباتور که معادل پایان غنی
رابطه بین میزان  .هش نشان داد کا درصد89/10  و80/14 ،48/18 ،51/55ترتیب معادل  ه ساعت نسبت به زمان صفر ب4  و8 ،12

 و با گذشت بودبرخوردار )  درصد95باالی (  باالییبسیارسازی ناپلی از ضریب همبستگی  زمان ذخیره دفع دارواز بدن ناپلی و
 در ماهی میزان دفع دارو یک سیر نزولی را نشان داد که الرو در .)>05/0P( بوددار  زمان این کاهش یا دفع دارو از ناپلی معنی

  و20دوزهای  که در  بود درصد7/5  و58/43 ،51/70 ترتیب معادل ه ساعت اول میزان کاهش ب12  در درصد5  و10، 20 دوزهای
  .دار بود  درصد این کاهش معنی10
 

  تاس ماهی ایرانی، ناپلی آرتمیا ارومیانا الرو، اکسولینیک اسید، دفع :کلیدیهای  واژه
 

                                                 
  ghorbaninasrabadi@yahoo.com: مسئول مکاتبه- *
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 مقدمه
ایی خوبی است که مطلوب  آرتمیا منبع غذیناپل

و  سورگلوس( شیرین است آب الروماهیان دریایی و
های  آرتمیا گسترش جهانی دارد و سویه ).1986همکاران، 

نقش بارز  .جغرافیایی متنوعی از آن در دنیا وجود دارد
جهانی یک حقیقت توسعه صنعت آبزی پروری  آرتمیا در

ای که برای تغذیه  در بین مواد غذایی زنده. انکار ناپذیر است
الرو ماهیان دریایی، ماهیان آب شیرین و سخت پوستان 

 به تازه تفریخ شده آرتمیا عمدتاً ناپلی رود بکار می) میگو(
، سهولت دسترسی، تنوع اشکال ارزش غذایی باال دلیل

کاربردی آن در مراحل مختلف رشد و پرورش انواع آبزیان 
ها،  ل مناسب ویتامینعنوان حام هو قابلیت استفاده از آن ب

ها همگی  ها و هورمون ها، مواد شیمیایی، واکسن رنگدانه
ای در آبزی  باعث گردیده تا این ارگانیسم از جایگاه ویژه

پروری برخوردار باشد و روز به روز بر اهمیت و دامنه 
 .)1991همکاران،  ن ووبنگست( استفاده از آن افزوده شود
و دوزهای  مواد مختلف در مقادیرآرتمیا توانایی انتقال انواع 

سازی  بوسیله غنی که طوری هب مختلف را به آبزیان دارد،
از آلودگی آب محیط پرورش جلوگیری کرد زیرا  توان می

گیرند، بسیاری  مواد در تماس مستقیم با آب کشت قرار نمی
ها و آنتی  از مواد غنی کننده مانند اسید چرب، ویتامین

 عمر مفیدند و پس از مدتی در آب بی ها دارای نیمه بیوتیک
شوند همچنین بسیاری از  اثر شده و موجب آلودگی آب می

شوند ولی در صورت  نشین می مواد بسرعت در آب ته
سازی ماده مورد نظر از اتالف این  استفاده از آرتمیا در غنی

تنها . شوند مواد جلوگیری شده و مواد تا ذره آخر مصرف می
رتمیای غنی شده اندازه بزرگ آنهاست که عیب استفاده از آ

. ممکن است برای الروها در مراحل اول ایجاد مشکل کند
سازی  غنی حداکثر سازی مناسب عبارت است از اساس غنی

و این زمان بستگی به زمان ترین مدت ممکن  کوتاه در
 دارد) 2 اینستار( ای ها به اولین مرحله تغذیه رسیدن ناپلی

کشت متراکم مسئله شیوع  زمان در ).1987 لگر و همکاران،(

 اهمیت زیادی برخوردار است از های میکروبی بیماری
های باکتریایی با تنوع زیاد  شیوع بیماری). 1986 تراست،(

 .صنعت آبزی پروری گردیده است باعث مشکالت زیاد در
در پرورش متراکم ماهی و انواع  های همه گیر عفونت بروز

های کنترلی و  میگو بکارگیری روش سخت پوستان خصوصاً
 یک گروه اصلی از .سازد ناپذیر می دارو درمانی را اجتناب

.  در آبزی پروری کینولون استضد باکتریاییعوامل 
 با ضد باکتریاییاکسولینیک اسید کینولونی است که فعالیت 

 های گرم منفی  دارد طیف وسیع بخصوص در مقابل باکتری
آنتی بیوتیک  .)1994 گوو و لیائو، ؛1992،  چانگلیائو و(

های گرم  ثر بودن بر علیه باکتریؤعلت م هاکسولینیک اسید ب
های ویبریو در  های آئروموناسی و گونه ویژه عفونت همنفی ب

های عفونی  بسیاری از کشورها درکنترل و درمان بیماری
اگرچه  ).1381، زاده حییی( گیرد آبزیان مورد استفاده قرار می

 ماهی به توسطخورده شدن  آرتمیا قبل از از دارواتالف 
 بیشترین اتالف صورت گرفته در میزان کمی وجود دارد،

سوباسینگ و ( باشد می سازی آرتمیای حاوی دارو آماده
 حاملعنوان  همطالعه آرتمیا ب در .)1996همکاران، 

مراحل  در اسید  اکسولینیک دفعتعیین میزان بیوتیک و آنتی
 مدت زمان اثر فاکتورهای  مشاهده گردید کهبلوغ ناپلی و

 دار معنی میزان باقیماندگی دارو سازی ودوز دارو در غنی
موضوعات اصلی این تحقیق  .)1381 ،زاده یحیی( بودند
سازی  محیط غنی در ناپلی دراکسولینیک اسید  تجمع مطالعه

سازی، دوره  شده و اثر دوزهای مختلف دارو در محیط غنی
 . بود تاس ماهی ایرانی ماهیالرو وارو از ناپلی زمانی دفع د

 
 ها مواد و روش

دوز  اکسولینیک اسید، سازی ناپلی آرتمیا با  برای غنی:دارو
 معادل )ناپلی( تر گرم وزن غذای زنده گرم بر میلی 10 -40
استفاده  مورد چرب اسید وزنی / وزنیدرصد 5  و10 ،20

 ).2001توراکی و همکاران، ( گرفتقرار 
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بیوتیک  های ریز حاوی آنتی سازی کپسول نحوه آماده
سازی مورد  محلول غنی  مقداربرای تعیین :اکسولینیک اسید

لیتر به ازای هر لیتر آب   میلی4به میزان  (آب مقطر، نیاز
 ناپلی آرتمیای ارومیه برای دو مرحله عمل 200000حاوی 

 درصد آن اسید چرب 10برداشته و به نسبت ) سازی غنی
و  کیونگمین) ( گرم در لیتر4/0( 4/30 1 بلند زنجیرهراشباعغی

  دقیقه با شیکر15به مدت . گردیداضافه  )2000همکاران، 
 صورت هچرب ب  بهم زده تا اسیدکامالً) برقی مخلوط کن(

اضافه   اکسولینیک اسیدآن سپس به .آید میکروگلبول در
بیوتیک  نتیهم زده تا آبنایزر ژ دقیقه با همو40مدت  هب کرده و

  و اصطالحاًرفتههای چربی  مزبور داخل میکروگلبول
تهیه محلول  پس از. های حاوی دارو ایجاد گردد کپسول
 4 (سازی به آن گاز ازت اسپری و به داخل یخچال غنی

 .دی منتقل گرد)گراد درجه سانتی
  urmiana Artemiaهای  سیست :موا د بیولوژیکی

و جانوران آرتمیا تحقیقات  دریاچه ارومیه که بوسیله مرکز
 در آب فیلتر شده با ،بودارومیه تهیه شده آبزی دانشگاه 

  تحت شرایط هوادهی8-5/8  برابر ppt  35-33،pHشوری
 شرایط وگراد   درجه سانتی 28±1 ی، دمامداوم از پایین زوک

. شدند ساعت تفریخ 24 از  بعد) لوکس2000 (نوری مناسب
 های تخم گشایی نشده جدا تسیس  از1 سپس ناپلی مرحله

سپس به  .شدند شستشو داده کامالًدر آب تمیز  و گردیده
 در ناپلی  200تراکم  با لیتری شش ای شیشه زوک تعدادی
 ).1986 همکاران، و لگر( گردیدمنتقل  لیتر میلی

سازی شامل امولسیون  محیط غنی :سازی محیط غنی
 w/v به میزان  HUFA 3ω درصد 30اسیدهای چرب با 

 .گردید که به آن اکسولینیک اسید اضافه بوددرصد  10
سازی حاوی امولسیون اسیدهای چرب و  محلول غنی

بیوتیک و یا سوسپانسیون اسیدهای چرب بدون دارو  آنتی
  .شد روزانه تهیه و در همان روز مصرف می

                                                 
1-High Unsaturated Fatty Acid (HUFA) 

برای شروع عملیات  : آرتمیا با دارو ناپلیسازی غنی
لیتر به   ناپلی در هر میلی200ر تراکم ها را د سازی، ناپلی غنی
 ابتدا برای .کردیمای شش لیتری منتـقل  های شیشه زوک

با ها  ، ناپلیناپلی آرتمیا به بررسی الحاق اکسولینیک اسید
اکسولینیک اسید دردوزهای مختلف و  HUFAاسید چرب 

)w/w50 دور د )درصد 5 ،درصد 10 ،درصد 20 و درصد 
سپس در . سازی گردیدند غنیساعت  0t  و0t+10نوبت 

دو گروه  ناپلی آرتمیا درمرحله بعد برای انجام آزمایش 
 ،درصد10 ،درصدw/w20( و اکسولـینیک اسیـد  HUFAبا
 دور  بدون اکسولینیک اسید دHUFAو فقـط با ) درصد5

هر تیمار شامل  .شدندسازی  ساعت غنی 0t  و0t+10نوبت 
 28 ±1 دمای آب  درتصادفی طور هب ها ظرف. سه تکرار بود
عمل  .شدندهوادهی ثابت قرارداده  و نوربا  گراد درجه سانتی

) 0t زمان(  ساعت پس از تخم گشایی10 سازی آرتمیا غنی
 توراکی و( گرفت ساعت انجام 24 مدت هب شروع و
 ).2001 همکاران،

 20-30وزن  (تاس ماهی ایرانیالرو ماهیان خاویاری  :ماهی
 تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید  مرکزازکه ) گرم میلی

 لیتری 40های   در تانکوتهیه ) سد سنگر(بهشتی رشت 
گراد   درجه سانتی19-21در دمای )  لیتر آب25حاوی (

 لیتر 6/0دبی آب (سیستم پرورشی جریان پیوسته باز تحت 
هواده در شرایط جدید نگهداری پمپ مجهز به ) در دقیقه
گرم و با   میلی300-400 وزن  الروهای ماهیان با.گردید
طور  ه وزن ماهی بدرصد 20قطعه در لیتر به میزان  12تراکم 
نوبت  هر در چهار نوبت و در )1377 ،پور شعبان( روزانه

های غنی  مدت تغذیه با ناپلی. شدند ساعت تغذیه 1بمدت 
ادامه الروها با ناپلی غنی نشده تغذیه  در  روز بود و5شده 
 .ندشد

ها جهت استخراج داروی اکسولینیک   نمونهسازی آماده
  وآرتمیاتحقیقات طبق روش معمول در مرکز  :اسید

جهت تعیین و سنجش میزان  ، ارومیه دانشگاهیجانوران آبز
های  باقی ماندگی دارو و استخراج اکسولینیک اسید از بافت
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های تهیه شده از  های آرتمیای غنی شده، نمونه ماهی و ناپلی
 1 با افزودن  در هاون استریل له کرده، سپسهر تیمار را

بافر فسفات سی  سی 3 در) C2H3N(استونیتریل سی  سی
محلول هموژنیزه شده .  هموژنیزه گردیدندpH=3 نرمال 1/0

. سانتریفوژ گردیددر دقیقه  4000  دور در دقیقه10به مدت 
 های موجود در بافت ها و  پروتئینبرای رسوباین کار
فاز آبکی بوجود آمده به ،  بعد از سانتریفوژ.باشد میمحلول 

 3 یک لوله منتقل و روی فاز رسوبی باقی مانده مجدداً
 دقیقه با 10محلول بافر فسفات اضافه و به مدت سی  سی

 فاز آبکی . شدعمل سانتریفوژ تکرار در دقیقه 4000دور 
همانند مرحله اول جدا و به لوله قبلی منتقل و رسوب 

 به آن N-هپتانسی  سی 3  سپس.ه شددور ریختموجود 
دار  پیچ دار را با پارافیلم و در پیچ اضافه گردید و سر لوله در
  هم زده و سپس اجازه، کامالً بستهبسته و سر آن را محکم

تا رسوب کند، سپس با استفاده از پیپت پاستور بخـش دادیم 
 به بقیه .ریخته شد را گرفته و دور N-شفاف باالیی هپتان

به خاطر استخراج و حذف  (N-هپتـانسی  سی 3اره دوب
، سر آن را بسته و دوباره کار تکرار کردهاضافه ) ها چربی
سپس آن را به  . تا کل چربی استخراج و حذف گرددگردید

 دقیقه 10و دوباره به مدت ریخته تر  های کوچک داخل لوله
سپس نمونه اصلی را  .گردیدسانتریفوژ  دقیقه در 4000با دور

 10 سرنگ در از قسمت باالیی با پیپت پاستور گرفته و
 در داخل ،گردید میکرون فیلتر 45/0با فیلتر سی  سی
توراکی و ( شدآن پرچ  در های کوچک ریخته و ویال

  .)2001 همکاران،
 :های حاوی داروی اکسولینیک اسید  نمونهتجزیه شیمیایی

 20 رو و تعیین میزان باقی ماندگی داتجزیه شیمیاییجهت 
 تزریق HPLC به دستگاه  از نمونه آماده شدهمیکرولیتر

 2001توراکی و همکاران،  ؛1991 چیر و همکاران،( گردید
 یی باال حساسیت روش این  .)2003 ریگوز و همکاران، و

یونو و ( ضد باکتریایی دارد  عوامل  ودارو  بازیابیدر 
 ).1999همکاران، 

یمار که با سه تکرار هر ت تجزیه شیمیاییسازی و  آماده
ذکر شده ال فوقطور جداگانه طبق روش  هسازی شده ب غنی

میزان باقی   تجزیه شیمیاییبرای جداسازی و .صورت گرفت
 30از فاز متحرک حاوی  ها هر یک از نمونه در ماندگی دارو

دتکتور   و18Cستون  از  آب و درصد70 متانول و درصد
  . استفاده گردیدتر نانوم254 با طول موج  UV بنفشءفرا

 24( سازی با دارو اتمام زمان غنی بعد از :دفع دارو از ناپلی
 به آب شیرمالیم در زیر ها پس از شستشو ناپلی )0t=ساعت

 درجه 4 در دمایی مداوم آب تمیز وهواده ظروف حاوی
های  زمان .شدندمنتقل ) انکوباتور سرد( گراد سانتی
صورت  ساعت 0t، 12+0t، 8+0t، 4+0t، 0t+24 برداری نمونه

عبارت   زمان غذادهی الروهای ماهی یا به مطابق باکهگرفت 
پایان  در. بود شده سازی های غنی زمان مصرف ناپلی دیگر

  شدندآبگیری  وشستشو  صید شده،ها این دوره زمانی ناپلی

 تجزیه شیمیایی برای گراد  درجه سانتی-80 دمای در و
 ).1996ران، توراکی و همکا( گردیدنگهداری 

 و اسیدهای چرب های حاوی ناپلی :تجمع دارو در ماهی
 سپس .ند روز به الروهای ماهی داده شد5مدت به دارو 

انتقال داده  آب تمیز های حاوی  ظرفماهی بهالروهای 
 ماهیان با ناپلی غنی شده دیگرگروه ).  زمان انتقالt 0 (شدند

ان شاهد با با امولسیون اسیدهای چرب بدون دارو و ماهی
 ،0t+96 ها در نمونه. شدندسازی تغذیه  ناپلی بدون غنی

48+0t ،24+0t، 12+0t، 0t الرو . گردیدآوری  ساعت جمع
گراد   درجه سانتی-80دمای  در تجزیه شیمیاییماهی جهت 

 .گردیدندذخیره 
استاندارد کردن  برای :HPLCاستاندارد کردن دستگاه 

اسید  سولینیکاک دوزهای مختلف  ازHPLC دستگاه
 با .گردیدجهت تزریق به دستگاه استفاده  )سیگما( خالص

 )HPLC( دستگاه افزایش دوزاکسولینیک اسید تزریقی به
این  صورت خطی افزایش یافت و هتشکیل یافته ب میزان پیک

 باالیی برخوردار بسیاررابطه از ضریب همبستگی 
)996/0=r( بود )1 شکل(.   
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 ز آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و پیک آزاد رابطه بین دو-1شکل 

 
 نتایج

ناپلی آرتمیا با  سازی مدت زمان غنی  ودوز  غلظت یااثر
سازی ناپلی آرتمیا  در بررسی اولیه غنی :اکسولینیک اسید

از دوزهای  ،HPLC تجزیه شیمیاییبا استفاده از  ارومیانا
) w/w( اسید چرب و  درصد5 و 10، 20، 50سازی  غنی

تر  گرم  بر گرم  وزن  میلی10و  20، 40، 100دل دوز معا(
 ها  ناپلیجهت اطمینان از تغذیه ) سازی ناپلی در محیط غنی

 بیوتیک اکسولینیک اسید های چربی حاوی آنتی از گلبول
 .)1جدول (استفاده گردید 

 با افزایش غلظت یا دوز آنتی 1با توجه به جدول 
سازی میزان  بیوتیک اکسولینیک اسید در محیط غنی

با توجه به . بیوتیک الحاقی به ناپلی آرتمیا افزایش یافت آنتی
 دوز دارو میزان افزایش داروی 1 و 2 و 4 و 10نسبت 

. بود 1  و7/1، 3/ 1، 77/4الحاقی به ناپلی آرتمیا به نسبت 
میانگین داروی الحاقی به ناپلی آرتمیا با افزایش میزان دوز 

همچنین با افزایش مدت زمان . افتدار افزایش ی طور معنی هب
 ساعت میزان اکسولینیک اسید 24 ساعت به 10سازی از  غنی
تر افزایش یافت   میکروگرم بر گرم وزن86/102 به 8/63از 

سازی ناپلی آرتمیا  غنی.  برابر بود6/1که این افزایش معادل 
 برابر با  اکسولینیک اسید تقریباً درصد10با غلظت 

 اکسولینیک اسید با یکبار  درصد20غلظت سازی آن با  غنی
دوز اکسولینیک . دار نداشت سازی بوده و تفاوت معنی غنی

سازی ناپلی آرتمیا ازهمبستگی باال  اسید با میزان غنی
)99/0r= ( داری و معنی) 05/0(P<   برخوردار بود) شکل
2 .( 

 
 .بیوتیک استخراج شده از ناپلی آرتمیا در دوزهای مختلف غنی سازی میانگین آنتی -1جدول 

 تر میکرو گرم بر گرم وزن سازی دوز غنی
51/33 درصد 5 d 

72/56 درصد 10 c 
8/63 سازی  یکبار غنیدرصد 20 c 

86/102 درصد 20 b 

 160a درصد 50
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 .یا ارومیاناسازی ناپلی آرتم اثر غلظت اکسولینیک اسید بر میزان غنی -2شکل 

 
سازی  دفع اکسولینیک اسید از ناپلی آرتمیا بعد از ذخیره

سازی، غذادهی  پس از پایان غنی :در انکوباتور سرد
 جهت .های مربوطه صورت گرفت الروهای ماهی با ناپلی

 شده سازی های غنی ساعات بعدی، ناپلی غذادهی در
ه  درج4انکوباتور  در  ناپلی کاهش متابولیسممنظور هب

 سازی ذخیرهزمان . شدگراد مجهز به هواده نگهداری  سانتی
 با برون وهای ماهیان قرهمطابق با زمان غذادهی الرها  ناپلی
 دوز ساعت اول در 12میزان دفع دارو در . آرتمیا بود ناپلی

ترتیب  ه وزنی وزنی اسید چرب غیر اشباع ب درصد5  و10
ترتیب  ه ساعت ب24و در  درصد 16/23  و05/13 معادل

زمان (نسبت به زمان صفر  درصد 86/58 و 09/41 معادل
 ساعت 24سازی  انتقال به انکوباتور که معادل پایان غنی

 20 دوز در. )2جدول  (دادنشان داری  معنیکاهش ) است
 ساعت نسبت 4  و 8 ،12 ،24های  زمان میزان دفع در درصد

و  80/14 ،48/18، 51/55 ترتیب معادل هبه زمان صفر ب
 .کاهش نشان داد  درصد89/10

رابطه بین میزان دفع دارو از بدن ناپلی و زمان 
 باالیی بسیارسازی ناپلی از ضریب همبستگی  ذخیره

برخوردار است و با گذشت زمان این کاهش یا دفع دارو از 
 ).3شکل (داری رسید  ناپلی از نظر آماری به حد معنی

 
 .گراد  درجه سانتی4 سازی در انکوباتور سرد جود در ناپلی آرتمیا پس از ذخیرهمیانگین اکسولینیک اسید مو -2 جدول 

 درصد20 درصد10 درصد5 زمان ذخیره سازی ناپلی آرتمیا
0 t 7/36 a 15/94 a 3/109 a 

4+ 0 t - - 4/97 bc 
8 +0 t - - 12/93 c 
12+ 0 t 2/28 b 86/81 b 1/89 c 

24+ 0 t 1/15 c 46/55 c 63/48 d 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 .ودار رگرسیونی بین اکسولینیک اسید و زمان دفع دارو از ناپلی آرتمیانم -3شکل 

 
پس از تغذیه  :برون دفع اکسولینیک اسید از الرو ماهی قره

سازی شده با اکسولینیک اسید  برون با ناپلی غنی الروهای قره
 روز و نگهداری آنها در شرایط مشابه مورد مطالعه 5مدت  به

در . دهد  کاهشی را نشان میمیزان دفع دارو یک روند
 ساعت اول میزان کاهش 12  در درصد5  و10 ،20 دوزهای

  بود که در درصد7/5 ،58/43 ،51/70 ترتیب معادل هب
دار   درصد این کاهش از نظر آماری معنی10 و 20 دوزهای

ترتیب  ه ساعت  میزان دفع دارو ب24مدت زمان  در. بود
 ساعت میزان 48 در  و درصد13/8 و 92/88، 01/73 معادل

  درصد100 و  درصد100،  درصد58/91 با برابر دفع دارو
  درصد20 تنها در دوز  ساعت نیز96دفع دارو در . رسید

 با برابر غلظت دارو این در که میزان دفع دارو سنجیده شد
 ).3 جدول( بود درصد 100

 
 بحث

نتایج مطالعه حاضر بیانگر توانایی نـاپلی آرتمیـا ارومیانـا           

میـزان  . باشـد  بیوتیک اکسولینیک اسید می    عنوان حامل آنتی   هب
 در دو    درصد 20 سازی با دوز   داروی الحاقی به ناپلی در غنی     

 برابر میزان داروی الحـاقی در       61/1 سازی تقریباً  بارعمل غنی 
  بخـاطر   درصـد  50سـازی بـا دوز       غنی. سازی بود  یکبار غنی 

سـازی کـه     یظرف حـاوی مـاده غنـ       دارو در ته    رسوب سریع 
ـ    ناشی از زیاد بودن دارو مـی       رسـد چنـدان     نظـر مـی    هباشـد ب

رسـد الحـاق دارو بـه        نظـر مـی    هب. )1جدول  ( مناسب نیست 
در . گیـرد  سازی بیشتر صورت می    ناپلی در ساعات اولیه غنی    

سـازی و دوز دارو در       زاده اثر مدت زمـان غنـی       تحقیق یحیی 
ـ  بوددار   میزان باقی ماندگی دارو معنی     کـه بیشـترین     ریطـو  ه ب

ــا در دوز     ــاپلی آرتمی ــدگی دارو در ن ــاقی مان ــزان ب  100می
 843/38ســازی معــادل   ســاعت غنــی6طــی  گــرم در میلــی

 100میکروگرم بر گرم وزن تر و در آرتمیای بالغ نیز در دوز             
 227/170سـازی معـادل       ساعت غنـی   6گرم در لیتر طی      میلی

 ).1381 ،زاده یحیی( بودگرم وزن تر  میکروگرم بر

 
 .)گراد  درجه سانتی19-21(مورد مطالعه برون پس از نگهداری در شرایط  در الرو ماهی قرهمیانگین اکسولینیک اسید  -3جدول 

 زمان نگهداری ماهی درصد5 درصد10 درصد20
41/6 a 97/3 a 46/2 a 0 t 
89/1 b 24/2 b 32/2 a 12+0 t 
73/1 b 44./ c 26/2 a 24+0t 
54./ c 0d 0b 48+0 t 
0d   96+0 t 
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 که میزان شد مشاهده  درصد10سازی با دوز  غنی در
 5سازی با دوز   برابر غنی57/2داروی الحاقی به ناپلی حدود 

 .شتدادار ن معنی تفاوت  درصد20 با دوز و است درصد
 ساعت 12در بدن ناپلی آرتمیا در اکسولینیک اسید غلظت 

 تا حدود  ساعت24اول در حد باالیی باقی ماند و در پایان 
 به خاطر دفع دارو از  احتماالً کهیافت کاهش  درصد50

ناپلی به محیط اطراف آن یا متابولیسم آن توسط موجود 
با توجه به رگرسیون خطی دفع دارو از . )2جدول  (باشد می

رسد مصرف ناپلی آرتمیا جهت تغذیه  نظر می هناپلی ب
سازی   ساعت اول بعد از پایان غنی12الروهای ماهی  در 

 .اتالف دارو و بالطبع هزینه جلوگیری گردد بهتر است تا از
 5برون  در دوز  در بررسی دفع دارو از الروهای ماهی قره

داری در میزان   ساعت اول کاهش غیر معنی24در  درصد
 ساعت 24در  د ویداروی الحاقی به ماهی مشاهده گرد

 بعدی افت شدید صورت گرفته و تمام دارو از بدن ماهی
داری با گذشت زمان   معنی درصد10در دوز . دیدفع گرد

 12 ساعت اول کمتر و در 12 مشاهده شد ولی کاهش در
 افت شدید  درصد20 بود ولی در دوز بیشترساعت بعدی 

 ساعت اول پس از 12غلظت دارو در بدن ماهی در همان 
رسد  نظر می هب . اتفاق افتادهای غنی شده تغذیه با ناپلیپایان 

از الروهای ماهی   میزان دفع دارو داروافزایش دوزبا 
تر است ولی  حذف در دماهای باالتر سریع. تر باشد سریع

دفع . ها متفاوت است رابطه همیشه خطی نیست و بین گونه
در مطالعه اکسولینیک . تر کندتر است دارو در دماهای پایین

های  ه و باقی ماندبوده اسید دفع دارو در دماهای پایین کندتر
 . روز وجود دارد10قابل ردیابی دارو در خون و کبد برای 

دفع کند دارو فرصتی برای انتخاب باکترهای مقاوم در بین 
ها در میزبان فراهم  فلور طبیعی روده و پایداری پاتوژن

های  سیستم این خطر بالقوه در آب سرد است و در. کند می
درمان در مزارع فاکتور اصلی در امر  .باشد  می کمترگرمابی

عامل . باشد پرورشی عدم یکنواختی در خوردن دارو می
. شود موقعیت جمعیت است نسبت داده می آن مهمی که به

 در اگر م اولیه کلینیکال بیماری است وئعال بی اشتهایی از
یک پاتوژن اپیدمی درمان خیلی زود شروع نشود خوردن 

یا  ودار. )1996اینگلیس، ( دارو ممکن است خیلی کم باشد
درمان با داروهای شیمیایی در  ماده شیمیایی بکار رفته در

پاتوژن را عامل هایی که برای میزبان مضر نیست باید  غلظت
ها  کینولون. )1992لیبار، کباتیکادوس و پا( حذف کند

بقایای قابل ردیابی ممکن است  و دررسوبات خیلی پایدارند
 ساموئلسن،( باقی بماند ارود درمان با بعد از  ماه یا بیشتر6 تا

 و موادی که باید حمل شود ،برای یک موجود حامل. )1989
 ثرتر وؤمنظور افزایش م هآن موجود ب  در مادهباقی ماندن
دفع آن به محیط اطراف عامل زمان  اتالف ماده و اجتناب از
برای نگهداری ییدی أت آزمایش دفع دارو .است قابل توجه

ساعات اولیه  دراستفاده در ناپلی   موردیسطوح باالی دارو
 ساعته 24پایان دوره  از پس  درصد20 دوز بخصوص در

 .باشد  سازی می غنی
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Abstract 

The ability of Artemia urmiana nauplii as a carrier of oxolinic acid and  its   transfer to the Persian 
sturgeon larvae (Acipenser persicus) , drug excertion in the nauplii of Artemia in the cold incubation (4ºC) 
and fish larvae  in the laboratory conditions(19-21ºC) were studied. The correlation between drug 
excertion and time of nauplii storing in the cold incubation was significant. The oxolinic acid excertion in 
first 12 hours of experiment in 2 doses of 5% and 10% (w/w) were 23.16% and 13.05%  and in 24 hours 
of experiment 58.86% and 41.09% comparable of t0 (time of transferring to cold incubation), respectively. 
This decrease was significant .In dose of 20% of experimental treatment excertion rate of oxolinic acid in 
4, 8, 12 and 24 hours of experiment comparable of t0 were 10.89%, 14.8%, 18.48%, 55.51%, respectively. 
The correlation between oxolinic acid excertion from nauplii of Artemia urmiana and time of nauplii 
storing by passing the time was high(r>95%) and significant (p<0/05). The oxolinic acid excertion in fish 
larvae in first 12 hours of experiment in 3 doses of 5%, 10%, 20% were 5.7%, 43.58%, 70.51%, 
respectively. These decreases were significant in 2 doses 10% and 20%.  
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