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بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی روی برخی از باکتریهای
پاتوژن ماهی در محیط آزمایشگاهی
نرجس سنچولی

مربی پژوهشکده تاالب بین المللیهامون ،گروه شیالت ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
تاریخ دریافت 02 :مرداد 4931
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چکیده :مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها برای درمان بیماریها ای باکتریایی یزبآ رد 

سویههای باکتریایی شده و کارایی داروها را کاهش میییدهن .د چمه ن  نی س عمجت بب

رپ و ببس یر برو اقم ز و تم وراد ی د ی ر     

کها ا در ب و یهام ند
نآ ت یتویب ی کککککک کککککک

فرصم    

  

کنندگان ماهی نیز شدهاند ،لذا جایگزین کردن مواد کم ضررتر از جمله فرآوردهها ای گیا ورض یه ر رظن هب ی    میییر .دس نیا رد   
مطالعه اثرات ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی میخک هندی ،زیره زبس  ،رزماری و نعناع رتکاب رب ییی ییییها ای آئروموناس ،الیفوردیه

یرسینیا روکری و استرپتوکوکوس اینیایی مورد مطالعه قرار گرفته ا .تس برای تعیین حداقل غل تظ بازدارن ناسا یگد سس سسسها ا از روش
استاندارد میکرودایلوشن استفاده شد و حداقل غل تظ باکتری کشی اسانسها براساس مقادیر حداقل غل یگدنرادزاب تظ    آنها ا به

د تس آمد .نتایج نشان داد که اسانس میخک هندی در مقایسه با اسانسهای دیگر قوی تر و دارای قدرت مها نک ر ن رتالاب یگد ی    
بوده و میزان حداقل غل تظ بازدارندگی و حداقل غل تظ باکتری کشی بر هر سه باکتری ب یترت ه ببببب  1/65 ،3/12 mg/mlب تسد ه   

آمد .اسانس رزماری دارای قدرت کمتری در مقایسه با اسانسهای دیگر بوده و میزان حداقل غل تظ بازدارندگی و حداقل غل تظ

باکتری کشی بر هر سه باکتری مورد مطالعه به ترتیب  6/ 25 ،21/5 mg/mlبد تس آمد .باکتری گرم مث تب استرپتوکوکوس اینیایی

در مقایسه با باکتریهای گرم منفی آئروموناس هیدروفیال و یرسینیا روکری حساسیت بیشتری نس تب ب ناسا ه سس سسسها ای م هعلاطم درو   
داش .ت بیشترین مقاومت را باکتری آئروموناس هیدروفیال به اسانس نعناع نشان داد .بر اساس نتا  هعلاطم نیا جی ا  هدافتس ا سناسا ز     

یشود.
یهای باکتریایی ایجاد شده با سویههای مورد بررسی پیشنهاد م 
میخک هندی برای کنترل بیمار 

کلمات کلیدی :اسانسهای گیاهی ،ضدباکتریایی ،آئروموناس هیدروفیال ،یرسینیا روکری ،استرپتوکوکوس اینیایی
٭ نویسنده مسئول :نرجس سنچولی

آدرس :پژوهشکده تاالب بین المللیهامون ،گروه شیالت ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران .تلفن0 222451 3 54 0 :
پست الکترونیکsanchoolin@yahoo.com :
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مقدمه
عفونتهاي باكتريا يي

يكي از عوامل اصلي مرگ و

مير ماهيان پرورشي به شمار مي روند .ا دافتس هه از آنت ييي
بيوت كي ها و مواد ضدم كي روبي روش معمول درمان ا ني
گونه عفونتها در پرورش آب يز ا  هک دشابيم ن ا هدافتس     
کها ا جي اد يوس هههها اي مقا مو
زیاد و مداوم از آنتی بیوتی 
تهاي
در م كي روارگان زي مها ،مسئله باقيماندن دارو در باف 
ماهي و مش الك ت يز س تتت محيط ييي را ب راد لابند ه دد ددد ،از
طرف ديگر ا ني مواد شيميا يي موجب ممانع تتت از رشد
فلور باكتريا يي دستگاه گ راو ششش ماه ييي م ييي ش نو ددد كههه
خود داراي اثرات مف دي ييي بررر تمالس ييي موجوددد هس .دنت
ظهور و استفاده مداوم از آنتی بیوتیکها در قرن گذشته
به موفقی ودحم رد ت د  یرایسب ندرک  ا رامیب ز ی یییی ییییییها ای
شایع باکتریایی که باعث همهگیری در انسان و حیوانات
شده بود من خان روط هب نامز نامه رد .دش رج و هتسا        
کها ا من روهظ هب رج    
استفاده ب ب یتنآ دح زا شی ی تو ی کککک کککک
که اای
مقاوم سیناگرا رد ت مممم مه اا در براب یتویب یتنآ ر کککککک 
تها ا و الزاما یتنآ زا هدافتسا ت    
عمومی شده و ض رور ت ت
بیوتیکهای جدیدتر برای برر نوفع یس تتتتتها ای غالب
یباشد .ظهور مقاوم نچ هب ت د    
معموال در حال توسعه م 
دارو ضرورت جستجو برای من عب جایگزین عوام دض ل   
میکروبی را باعث شد (  .) 15با توجه به مش تمواقم لک   
میکروب ا هب یروف زاین ،ی ی وق داج ا  یارب نین ا هدافتس       
منطقی از آنتی بیوتیکها ا و کشف

       

یاهوراد    جدی و د

درمانهای جایگزین برای کنترل بیماریهای باکتریایی

جهافتسا ن اش هد ده .تسا
استفاده شده ا تس

   

    

آنهاا ب وراد عبنم ناونع ه

( .) 10

آئروموناس هیدروفیال ()Aeromonas hydrophila

یباش هک د   
يهاي مهم در پرورش ماهي م 
يكي از باكتر 
یک باکتری گرم منفی ،متحرک ه یزاوه یب و یزاو    
اختیاری بوده ،در محیطططها ای آب شراوگ هاگتسد و ی    
ماهیاتفای ملاس ن       

م یییش ب نیا .دوا طیارش رد یرتک

       

استرسزا عامل اصلی مرگ و میر در ماهیان آب شیرین
بوده و موجب سپتی سمیهمراه خونریزیهای جل و ید
یشود ( .)4توجه ویژه به
احشایی ،تورم روده و مرگ م 
آئرومونا یفوردیه س الالالالال ب یلد ه ل ا بتر ا ب نآ ط ا فیط          

یهای انسان ا تس
گستردهای از بیمار 

( .) 9

كي ييي از شاي ععع ت ير ننن بيمارها ييي باكتريائ ييي در م راز ععع
ورپ ر شش ش ماه ييي

قز لل ل آال ،بيمار ييي یر نیس ی سیزو   

( )Yersiniosisيا بيماري دهان قرمز روده اي ا تس

ا ني

بيمار ييي اولي ننن باررر در دهههه  1950و از ي ككك كارگاههه
پرورش ماهي قزل آال در ا هادي ووو آمر كي ا ا گ راز ششش شد

یر نیس ی رکور ا یییی ی ()Yersinia ruckeri

(  .) 22با رتك ييي
كي

ل با ا دنبالهههها اي
باكتري گرم منفي و ميله اي شكل ل

شفاف وگرد بي هوا يز مي باشد (  .) 26با یرتک

یر اینیس

روکری یک پاتوژن فرصت طل عم هک ب مو ٌالٌال د  ر اهبآ     
موجود ا امرد هب تبسن و تس نننن نننننها ای آنتییی -بی یکیتو
یدهد و موجب تپس ييي مس ييي هم ار هه با ا
مقاومت نشان م 

خ زيرنو ييي

حطس

ييي و داخل ييي در ماه ييي قزللل آال و

خسارات اقتصادي قابل توجه به صنعت پرورش آب يز ان

در زمینه آبزی پروری وجود دارد .طبیعت یک منبعی از

مي گردد ( .) 20

توجه از داروهای مدرن از منابع طبیعی جدا شده ا ،تس

 )iniaeعامل بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهیان بوده

عوامل دارویی برای هزاران سال بوده ا تس
که بسیاری از آنها بر اساس

و تعداد قابل

زا هدافتسا    آنها ا در طب

سنتی بوده ا .تس گیاهان دارویی مختلف سالها هک تس   
در زندگی روزم رب هر ا رامیب نامرد ی یییی یییییها ا در سرا رس

باکتری ا سوکوکوتپرتس

که ببس

ی ( Streptococcus
یاینیا یی یی

بروز خسارات اقتصادی فراوان به صنعت آبزی

پروری در سراسر جها  هدیدرگ ناریا هلمج زا ن ا تس
(  .) 24به ط کوتپرتسا نونکات هک یرو وکو رد سیز
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بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی3 ...

لاه یروی ین     

گون و روش بآ ،نیریش بآ نایهام ه

مواد و روش کار

       

گزارش شده و نیز به عنوان پا زورب ببس زونوئز نژوت     
یشود ( Pintore .)5و
عفونت استرپتوکوکی در انسان م 
همکاران ( )2002فعالیت ضدمیکروبی اسا یرامزر سن   

( ،)Escherchia coliا تس ا کوکولیف و ا س و وئر سسسسسسسسسس

( )Staphylococcus aureusو سودوموناس آئروزینوزا
( )Pseudomonas aeruginosaرا گزا درک شر ننن ن ننن د
    

عصا  ۀر اتا راد کخیم یلون ای با شر رب یگدنرادز دددددددددددد ددد

با رتک یییها ای ا سوکوکولیفاتس

آئروزین زو اا ،با سولیس

وئروا سسسسس  ،سانومودوس

س (،)Bacillus subtilis
لیتباس ی سس سس

سا النومل یئوسارلک سسس سس ( )Salmonella cholerasuisو

یباشددد
قارچ کاندیدا آلبیکنس ( )Candida albicansم 
(  Iacobellis .) 13و همکاران        ( )5002خاص تی       
ض بد ا یایرتک ی ر زبس هریز طسوتم  ا اااا ا ا اااا ا ب ررر ر برخ  ی از   
یزای گیاهی گ ندومن شراز دد ددد ( .) 14
یهای بیمار 
باکتر 
 Rozmanو  )9002( Jersecنشا اد ن دند سا هک  ا سن

     

یباشد ( .)12با ددعتم یایازم هب هجوت       
جنس لیستریا م 

رپ و  هدافتسا یر از   

این داروها بسیار مورد توج و هدوب ه نیزگیاج لامتحا

  

شدن بسیاری از داروهای ش یایمی ی گ یاهوراد اب  ی ها ی     
وجود دارد ،لذا با ب رایسب یهایگ عونت هب هجوت  ا و ال     
وجود گیاهان دارویی با کاربردها ای متعدد ،روشک رد    
یباش .د نیا زا فده    
تحقیقات در این زمینه ضروری م 
مطالعه بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانسها ای میخک
هن ز ،یرامزر ،ید ی و زبس هر عانعن رتکاب رب یییییییییییییی ییه اای
بیماریزای مهم ما یه

آئروموناس یفوردیه الالالالال  ،یر اینیس

ی در شرا طی     
روکر یییی ی و ا کوتپرتس وکو ینیا س اییی ییییی ی ی
یباشد.
آزمایشگاهی م 

 ،)caryophillataزی  زبس هر (( (((،)Cuminum cyminum
 )spicataاز شرکت باریج اسانس کاشان تهیه شد.
تهیه باکتری و ذخیرهسازی

بایرتک    آئرومونایفوردیه س الالالالال جداسا هدش یزاز   

ما یالآ لزق یه

مک نیگنر ا هدکشناد دییات دروم ن     

         

دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد .همچنین دو با یرتک

یر نیس ی رکور ا یییی

ی دارای ک دد د PCRبا  هرامش  (((( ( KEC

ماهیا هب التبم ن

هدکشهوژپ رد سیزوکوکوتپرتسا           

 )29653و ا سوکوکوتپرتس

ی جداسا زا هدش یز   
یاینیا یی یی

اکولوژی دریا رزخ ی یهت ه هب و  تدم     

 24سا رد تع

دمای  30 ˚Cدر محیط مایع نوترینت ب ثار

(( Nutrient

 )brothگرمخانه گذاری ش زا دعب و دند     24سا اب تع   

گلیسرول  ٪ 10در فریزر با دمای  -12 ˚Cذخیرهههسازی ی
ی

ش دن د .

نعناع دارای اثرات ضدمیکروبی ب نوگ ر هه هههها ای مختلف

استفاده از گیاهان داروی یزبآ رد ی

سهااااای میخ  یدنه ک (((((((( (
اسان سسسس 

Eugenia

رزماری ( )Rosmarinus officinalisو نعناع ( Mentha

علیه طیف گس رت دددهای از با رتک یییها ا مثل اشرش یلک ای   

(  Gislene .) 19و همکاران    ( )0002نشا اد ن دند هک 

تهیه اسانسهای مورد مطالعه

تهیه سوسپانسیون باکتریایی

باکتریهای آئروموناس هیدروفیال ،یرسینیا روکری ی
ی

ی را رد ییادز دامجنا زا سپ
و استرپتوکوکوس اینیایی ی

  

دمای     ، 30 ˚Cدر مح هب نینچمه و ثارب تنیرتون طی           
منظور بررسی کلنیهای خالص ،از نمونههای باکتریایی
روی محیط جامد ترپتی  راگآ یوس ک ((( (((( )TSAکشت
خطی داده شد و به مدت  24ساعت در دمای  30 ˚Cدر
انکوباتور قرار داده شد و پس از  24ساعت از کلنیهای
خا ب ره صل ا بآ رد و هتشادرب یرتک طقم ر لیرتسا    
ک مین لداعم یترود یارب دعب و هتخاس دنلراف کم

      
            

اطمینا تظلغ زا ن با رتک یییییی ییه اا با ا رتموتفوتکپس     

UV

 visibleج م لوط اب نآ بذ و ججججج جججج  006nmقرائ .دش ت   
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 1/5× 10 6 CFU/mlج یبذ

تراکم باکتریها ا با تظلغ    

 )TSAانتقااد ل د تدم هب و هدش ه         

معادل  0/80-0/1دارد.
تعیی  ن ا لقادح یبورکیمدض تارث
بازدارن گد ی (((((( (

غ تظل

Inhibitory

  
Minimum

)Concentration
آزمای شش ش حدا تظلغ لق با نرادز د  یگ (((((( ( )MICدر
پلیت  96خانهای میکروتیتر استریل و با روش ا درادناتس
براث میکرودایلوشن (رقیقسازی در محیط مایع) انجام
شد و میزان  001µlاز دو برابر با االترین غل سناسا تظ   
به اولین چاهک پلیتهای میکروتیتر  96خانهای که ق الب
حاوی  001µlمح وتنیه رلوم تشک طی ن هدوب ثارب 

     

اضافه شده و پس از مخل کهاچ تایوتحم ندرک طو     
اول  001µlمیکرولیتر برداشته و ب لاقتنا مود کهاچ ه    
داده و این عمل تا آخرین غل تظ

مورد نظر انجام ش و د

بعد    از آن  001µlاز سوسپانس ایرتکاب نوی یی      CFU/ml

6

یها (تریپتک سوی آگار
محیط کشت اختصاصی باکتر 

 1/5× 10به پلیتها اضافه شده و به مدت  24ساعت در

دمای     30 ˚Cدر انکوبا د رارق روت ا ش هد د .زا دعب          24
ساجو تع و ( ترودک د د ب هسیاقم ر ا فیدر  لرتنک      

       

اسان سس سه اا) حا ب دشر زا یک ا شن ،تیفافش و یرتک ان           

دمای  30 ˚Cدر انکوباتور نگهداری ش .دند  نییاپ تت ت تتتترین
عصاره که در آن  % 99/9باکتریها رشد نداشتند

غل تظ

به عنوان حداقل غل تظ

باکتری کشی در نظر گرفته شد

(  .) 18تما یارب تاشیامزآ م         3با و هدیدرگ رارکت ر     
میانگین دادههای بد تس

آم جیاتن ناونع هب هد       MICو

 MBCارائه گردید
نتایج

سها بر باکتری آئروموناس
اثرات ضدباکتریایی اسان 

ی یر یرکور اینیس    در
هیدروفیال در جدول  ،1بر با رتک ی ی

جدول  2و باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در جدول 3
و مقادیر حداقل غل و یگدنرادزاب تظ

میزا لقادح ن      غل تظلغ لقادح و یگدنرادزاب تظ

مطالعه به ترتیب  1/65و  3/21میلی گرم در میلی لیت و ر
اسانس رزماری ب هس ره ر یرتکاب     

کدورت ناشی از رشد باکتری) به عنوان حداقل غل تظ

)Bactericidal Concentration
حداقل غل تظ

 6/ 25و  21/5میلی
         MICو MBC

اسانس زیره زبس ب یرتکاب ر    آئروموناس

فوردیه یی یییال به

ی  3/ 2 1و
یر رکور اینیس یی یی

 6/ 25و برا یرتکاب ی      ا تپرتس وکوکو نیا س یای ییی یی  1/65و

باکتری کشی ( Minimum

حدا تظلغ لق با شک یرتک یی ی ییییی ی باقم هب هجوت  ارید

      

کشندگی اسانس میخک هندی بر هر سه باکتری م درو

ترتیب  6/ 25و  ،21/5با یرتک

تعیین حدا لق غل تظ

غ لقادح ل تظ

جدول  4نشان داده شده ا .تس با توج لوادج هب ه     4-1

یباشد .پایین ترین غلظتی که
دهنده عدم رشد باکتری م 

بازدارندگی تعیین شد ( .) 18

  

باکتری کشی اسانسها بر باکتریهای م رد هعلاطم درو   

گ لیم رد مر ی نییعت رتیل  م .دش ی ناز    

در آن ه  چی گ دشر هنو شم یرتکاب ا دقاف( دشن هده              

 22 - 24سا رد تع   

      

سها ا تعی نی
بازدارندگی هر یک از اسانس س

کها ایی ک دشر ه   
شد ،به طوری که میزان  5µlاز چاهک ک
باکتری در آنها متوقف شده بود ،به پلی تتتها ای حا یو

 3/21تعیین شد .همچن زیم نی ان     MICو  MBCاسا سن

نعناع بر باکتری آئروموناس هیدروفیال به ترتی ببب 21/5و
 ، 25با یرتک     یر کور اینیس ر یییییی ی  6/ 25و  21/5و برای    

باکتری استرپتوکوکوس اینیایی  3/21و  6/ 25تعیین شد.

بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی5 ...
سهای گیاهی بر باکتری آئروموناس هیدروفیال ( :-عدم رشد باکتری  :+رشد باکتری)
جدول  :1اثرات ضدباکتریایی اسان 
غل تظ ()mg/ml

21 /5

25

3/21

6/ 25

میخک هندی

-

-

-

-

زیره زبس

-

-

MIC

+

نعناع

-

رزماری

-

1/65

0/ 78

MIC

+

+

+

0/ 39
+
+

MIC

+

+

+

+

+

-

MIC

+

+

+

+

جدول  :2اثرات ضدباکتریایی اسان 
سهای گیاهی بر باکتری یرسینیا روکری ( :-عدم رشد باکتری  :+رشد باکتری)
غل تظ ()mg/ml

21/5

25

6/ 25

1/65

3/21
-

میخک هندی

-

-

-

زیره زبس

-

-

-

MIC

نعناع

-

-

MIC

+

رزماری

-

-

MIC

+

0/ 39

0/ 78

MIC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

جدول  :3اثرات ضدباکتریایی اسان 
سهای گیاهی بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی ( :-عدم رشد باکتری  :+رشد باکتری)
غل تظ ()mg/ml

21/5

25

3/21

6/ 25

1/65

0/ 39

0/ 78

MIC

+

+

+

+

+

+

+

+

میخک هندی

-

-

-

-

زیره زبس

-

-

-

-

MIC

نعناع

-

-

-

MIC

+

رزماری

-

-

MIC

+

+

یهای مورد مطالعه ( :MICحدا لق غل تظ
سهای مختلف گیاهی برحسب  mg/mlبر باکتر 
جدول  :4نتایج  MICو  MBCاسان 
یها  :MBCحدا لق غل تظ
باکتر 
یها
باکتر 

Streptococcus iniae
MIC
MBC
1/ 65
3/21

سهای گیاهی
اسان 
میخک هندی
زیره زبس

سها)
کشندگی اسان 

Yersinia ruckeri
MIC
MBC
1/65
3/21

3/21

1/ 65

6/ 25

3/21

6/ 25

3/ 21

21/5

6/ 25

21/5

6/ 25

21/5

6/ 25

نعناع
رزماری

سها از رشد
بازدارندگی اسان 

Aeromonas hydrophila
MIC
MBC
1/65
3/21
6/ 25

21/5

21/5

25

6/ 25

21/5

25
20
15
10
MIC

5
Aeromonas h ydroph ila

Yersinia ruckeri

Stre ptoc occ us in iae

Aeromonas h ydroph ila

Yersinia ruckeri

Stre ptoc occ us in iae

Aeromonas h ydroph ila

Yersinia ruckeri

Stre ptoc occ us in iae

Aeromonas h ydroph ila

Yersinia ruckeri

ﻣﻳﺧﮏ ﻫﻧﺩی

ﺯﻳﺭﻩ ﺳﺑﺯ

ﻧﻌﻧﺎﻉ

Stre ptoc occ us in iae

0

MBC

ﺭﺯﻣﺎﺭی

یهای مورد مطالعه
سهای مختلف گیاهی برحسب  mg/mlبر باکتر 
نمودار  :1نتایج  MICو  MBCاسان 
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج به د تس

آمده ،اسانسهای مختلف

اثرات ض یایرتکابد ی رتکاب یور توافتم  ییی ییییها ا داش .دنت
قو یی یت سا نیر ا ا ،سن س سنا  کخیم

هههههههه ههن ازیم اب ید نننننن ن

 MIC=1/65 mg/mlب یرتکاب هس ره ر          آئروموناس

ی
یاینیا یی یی

ی و ا سوکوکوتپرتس
هیدروفیال ،یر رکور اینیس یی یی

بود .گزارشات قبلی بیان کردند که غل تظ های کمتررر از
کشندگی اسانس میخک ،از تولید آم ممی زال و پروتئا ززز در

سلول باکتری باسیلوس سرئوس جلوگگگیری میکنددد .ای یین

ترکیب همچنین باعث تخریب دی ییواره ولس للی و ت زج ی ییه
سلول باکتری میگردد،گ ور هه هیدروکس سسیل یوگنوللل با ا
ل آن ززز یم در ولس للل با تک ررری
پروتئینها پیوند شده ،ازعمل ل

با رتک یی یه هه ای گ  مر م  یفن ا  دس داجی ا ختن اب یییییییییی ی در براب رر ر
مولکولهای خا جر ییی میییکن  د (( )6ک باشم ه هه ههه با جیاتن    
 Tukmechiو همکارا  ن ((((( (  )72( ) 2010و

شهوژپ      

علیشاهی و همکاران (  )3( ) 1389که نشان دادند باکتری
ا پرتس ت یاینیا سوکوکو ی یییی یی حسا یرتکاب و نیرت س          

آئرومونا یفوردیه س الالالالالال مقا د یرتکاب نیرتمو ر رب  اااا ابر   

عصارهههها ای م رب درو ر هنماد .دندوب یس        MICاساسن   

میخک هندی بر باکتریهای مورد مطالعه 1/65 mg/ml
به د تس

  

آمد که کمتر از مقدار ب طسوت هدمآ تسد ه

نMIC
پژوهش  Lopezو همکا  نار ( ( )5002ب زیم و دو ا نن نن

این اسانس بر باکتریهای گرم مث تب

ا سوکوکولیفاتس

اورئو سسسسسس  ،لیس یرت ا ژوتیسونوم  نننننننننن نز (

Listeria

جلوگیری میییکنددد (  25و  .) 28حسا هب یرتکاب نیرتس    

 ،)monocytogenesبا وئرس سولیس سسسسسسس

ا پرتس ت یاینیا سوکوکو ی یییی یی ب رد و هدو  لباقم با یرتک          

سالمونال کلراسوئیس و یرسینیا انتروکولیتیکا (Yersinia

سها اای م ب ،هعلاطم درو ا تبثم مرگ یرتک
اسان سسس 

              

آئروموناس هیدروفیال مقاومتر بود .باکتری آئروموناس

هیدروفیال نس تب

دیگر بوده و نس تب

به اسانس نعناع مقا سا هس زا رتمو ا سن    

به اسانس میخک هن اسح ید سسسسستر

بود .باکتری استرپتوکوکوس اینیایی نیز نس تب

به اسانس

زی ب هسیاقم رد عانعن و زبس هر ا ب  ا یرتک              آئروموناس

هیدروفیال حسا ب تیس ییش اد ناشن ار یرت د و ه لباقم رد    

اسانس رزماری ض یع فففتررر از اسانسسسها ای دیگ هدوب ر   
ا تس

و باکتری آئروموناس هیدروفیال بیشترین مقاومت

را در مقاب سا ل ا ب عانعن سن ا تظلغ لقادح نازیم         

      

بازدارندگی  21/5میلی گرم در میلی لیتر از خ ناشن دو   
داد .که عل رتشیب تیساسح ت     با  مرگ یرتک م بث تتتتتتت به
یها ای گ یفنم مر    ب لیلد ه   
اسانسها در مقایسه با باکتر 
ویژگیهای منحصر به فرد باکتری-های گرم منفی یعنی
یباشد که مسئول حفاظت
وجود غشای خارجی سلول م 
از باکتریها در برابر تخریب غشای داخلی و یا وید  ا هر   
یباشد .بنابراین ،غشاء خا جر ییی
سلولی (پپتیدوگلیکان) م 

( Bacillus

یهااای گ  مر م یفن      اشرشیا لک  یییی یی،
 )cereusو با رتک یی 

 )enterocoliticaبین  17 /5تا  131میل لیم رد مرگ ی ی    
لیتر به د تس

آمده ا  تس ( (  Fu .) 17و همکا  نار (()7002

گزا ندرک شر د کککک ک ککککک ه میزان     MICای سا ن ا رب سن

یها ای ا سوکوکولیفاتس
پاتوژنهای انسانی شامل با رتک ی ی

    

اورئوس و اشرشیا کلی بین  0/ 62 mg/mlتا  5میییباشد

(  ) 11که مطا هجیتن اب قب  رضاح شهوژپ ا .تس هنماد       

 MICاسا رامزر سن یییی ی ب رتکاب ر یییی یه اای م هعلاطم درو     
 6/ 25 mg/mlبه د تس

آمد که بیشتر از مقدار ب تسد ه   

آمده در پژوهش  Genenaو همکاران ( )8002که نشان

دادند دامنه  MICای رتکاب رب سناسا ن یییی یییییها ای اشرش ای

کلی ،استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بین
 0/ 125تا  1میل لیم رد مرگ ی ی ل  ی  هدوب رت ا  تس (((((( (((((((.)21
درخشا راکمه و نا  ن ((( (  ) 1389نشااد ن دند سا هک  اسن

     

زی زبس هر دایار لاعف ی دض ت بببببببببببب باکتریایی خ  یبو بر      

باکتریهای اشرشیا کلییی ،ا سوکوکولیفاتس

وئروا سسسسس و

ویبریو کلرا ( )Vibrio chloraeبوده که به دلیل حض رو

بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانسهای گیاهی7 ...

میزا دودح( دیهدلآ نیموک یالاب ن             25درص رد )د   

ولی زال م ا تس

یباشد ( )1که مطابق با نتایج به د تس
اسانس این گیاه م 

سها ا در ش طیار
از این اسان 

              Sokovicو

آم شهوژپ نیا هد هعلاطم رد .تسا

همکاران      ( ،)7002اسا د عانعن سن ارا صاوخ ی    

       

 In vivoا و دوش هدافتس اب    

جدا کردن ماده موثره آنها جایگزین منا بس ی برای آنتی
کهای مورد استفاده باشند.
بیوتی 

یهای مورد مطالعه با دامنهههMIC
ضدباکتریایی بر باکتر 

 1تا  3میکروگرم در میلی لیت  هدوب ر (( (((  ) 23ک زا رتمک ه   
مقدار به د شهوژپ نیا هدمآ تس     

به منظور به د تس

آوردن بهت ،هجیتن نیر   

میییباش .د بیکرت   

منابع

 .1درخشان ،ص ،.ستاری ،م ،.بیگدلی ،م .زارعی اسکککی کند ،،ن.
( .) 1389ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان آرتمیزیا

تشکیل دهنده اسا رد هنوگ کی سن شر نم طیا ط ققققققققققق های

وزیره علیه با تک ررریها ای ا اتس ففیلوکوکوس اورئو سسس  ،اشرش ششیا

یتواند ناش ،تشادرب لصف رد توافت زا ی     
اختالفات م 

جلد  ، 58شماره  ،1صفحات 14.-17

مختل  نکمم ف ا تس ا فالتخ

هتشاد

 و دشاب اااا اااا اااا اااااین   

زمان استخراج اسانس ،مناطق مختلف

کلی و ویبریوکلرا .مجله علمی دانشگاه علوم زپ شکی قزوووین،

غج ر یتح ییایفا    

ت مون پرتو ننن
بخشهای مختلف گیا  دشاب ه (( ((( .)7ترکیبات ت
اکسیژن دار دارای فعالیت ضدباکتریایی بالقوه باالتر ،به
ویژه ترکیباتی از نوع فنل به عنوان مثال یوگنول ،تیم لو

یوگن اب لو       ٪ 88 /58بیش هرثوم داوم نازیم نیرت را رد          
اسانس میخک هندی به خود اختصاص

(( ((()8

که با نتایج این پژوهش مطاب تیلاعف یایوگو دراد تق    
یباشد همچن تاقیقحت اب قباطم نی رد یلبق   
یوگنول م 
م  نیا یوق ییایرتکابدض تارثا درو ا رب سناس

با رتک ییی یهاااای ویبری وکیتیلونیجلآ و سسسسسسسس

علمی پژوهش لویبوتاپ ی و یاقم یژ سس س سسسسهای .ش رام ههه ،3ص تاحف

.،م ،یدابآ فجن .،ح ،هداز مشپ     

فروش ،م .) 1389 ( .مطالعه اثرات برخییی عصارهههها ای گیا یه

ی و آئروموناس
ی ،یر رکار اینیس یی یی
علیه استرپتوکوکوس اینیایی ی

هیدروفیال .مجله دامپزشکی ایران ،جلد  ،6شماره  ،2صفحات
.12- 30

 .4ها .،ف ،ید

ضدباکتریایی قوی اسانس میخک هندی دارای ترکیب
     

آلجینولیتیکوس ،لیس نژوتیسونوم ایرت ززززز و اشرش لک ای یی ییی .مجله

 .3علیشاهی ،م ،.قربانپور ن فج

   دارا م یی یباشن دد د (  ) 16که   
 تسا هداد

ضدباکتري اسانس چند گونه گیاهی ب رتکاب ر يييييها اي ویبریو

. 749 - 754

و کارواکرول در حالی که مونوتر نپ هیدروکربن پایین
ت ار یرتکابدض تیلاعف نیر    

 .2يلوچنس  ، ،،ن ،.غفا ير  ، ،،م ،.قرا يي  ، ،،احم  .د (( (  .) 1391اثرات   

 ،یمساق م ،.ق یزئاف ا مس ی ع .،م  ،ی .،خ ،هداز یس

     

حقیقی کارسیدانی ،س و خارا. ،ح (  .) 1391شناسایی با یرتک

  
    

( Vibrio

آئروموناس هیدروفیال ( )Aeromonas hydrophilaجدا
ش زا هد یهام ا  گافوتیف ن ((((((((( ( Hypophthalmichthys

 )molitrixپرورشی به روش مولکولی .دوم یلم هرگنک نی    

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی .دانشگاه سمنان 22 - 23 ،آذر.
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(2007).
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Abstract: Indiscriminate use of antibiotics to treat bacterial diseases in aquaculture causes
drug resistant strains of bacteria and decrease the effectiveness of drugs, in addition, due to
the accumulation of antibiotics in fish and fish consumers has led. Therefore, replaced with
less harmful substances, such as herbal products is necessary. in this study, antibacterial
effects of essential oils of Plant, Eugenia caryophyllata, Cuminum cyminum, Rosemarinus
officinalis and Mentha spicata on the Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and
Streptococcus iniae bacteria is studied. To determine the minimum inhibitory concentration of
essential oils, standard microdilution method (Broth Microdilution) was used and the
minimum bactericidal concentration of essential oils according to their MIC values were
obtained. The results showed that the essential oil of Eugenia caryophyllata compared with
other oils, the stronger and has a higher inhibitory power and the minimum inhibitory
concentration and minimum bactericidal on all of the bacteria respectively 1.56, 3.12 mg/ml
were obtained. Rosemarius officinalis oil has less power compared with other oils and the
minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal on all of the bacteria studied
respectively 6.25, 12.5 mg/ml were obtained. Gram-positive bacterium Streptococcus iniae
compared with Gram-negative bacteria Aeromonas hydrophila and Yersinia Ruckeri is more
sensitive to essential oils was studied. Aeromonas hydrophila bacteria showed the highest
resistance to Mentha spicata oil. Acording to the results of this study, the use of Eugenia
caryophyllata oil to control bacterial infections caused by strains studied are suggested.
Keywords: Plant oils; Antibacterial; Aeromonas hydrophyila; Yersinia ruckeri Streptococcus
iniae
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