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بررسی اثرات ضدباکتریایی عصارههای گیاه صبر زرد ( )Aloe veraعلیه
ویبریو کلرا ( )Vibrio choleraeو لیستریا مونوسایتوژنز ( Listeria
)monocytogenes

4
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 -2مربی پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -3استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک؛ و پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی،
دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
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تاریخ دریافت97 31/1/ 24 :

تاریخ پذیرش97 31/6/5:

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره آبی ،اتانولی ،متانولی ،استونی ،کلروفورمی و اتیل استات حاصل از برگ گیاه صبر زرد

( )Aloe veraبر روی دو باکتری بیماریزای ماهی ،ویبریو کلرا ( )Vibrio choleraeو لیستریا مونوسایتوژنز ( Listeria

 )monocytogenesبود .عصاره گیاه صبر زرد با استفاده از دستگاه روتاری بدست آمد و باکتریهای ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز از

کلیکسیون قارچ و باکتری ایران تهیه شدند .حداقل غلظت کشندگی ( )MBCو حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICعصارهها با روش رقت-
سازی در چاهک تعیین گردید .همچنین قطر هاله مهاری با استفاده از روش دیسکگذاری تعیین شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره

آبی گیاه صبر زرد ،علیرغم خواص مهاری و کشندگی علیه لیستریا مونوسایتوژنز ،هیچگونه تاثیری بر ویبریو کلرا نداشت .بیشترین خواص

مهارکنندگی و کشندگی علیه هر دو باکتری مورد مطالعه ،مربوط به عصاره کلروفورمی صبر زرد بود ،هرچند تاثیر ضد باکتریایی آن بر لیستریا

مونوسایتوژنز ،بیشتر بود .عصاره کلروفومی حتی در رقیقترین حالت نیز دارای خاصیت مهارکنندگی بود .به همین ترتیب ،بیشترین قطر هاله
مهاری عصاره صبر زرد مربوط به حالل کلروفورم و علیه لیستریا مونوسایتوژنز بود .با توجه به اینکه صبر زرد به راحتی به صورت خوراکی

مصرف میشود و با توجه به قابل دسترس بودن و قیمت مناسب آن ،امکان استفاده از آن به عنوان جایگزین آنتیبیوتیکهای مرسوم و مواد
شیمیایی ضد عفونیکننده استخرهای پرورشی وجود دارد.

کلمات کلیدی :ماهی پرورشی ،اثر باکتریکشی ،صبر زرد ،ویبریو کلرا ،لیستریا مونوسایتوژنز
*نویسنده مسئول :علی مقصودی

آدرس :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک؛ و پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران .تلفن09365843823 :

پست الکترونیکAlimaghsoudi@uoz.ac.ir :
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مقدمه

عالوه بر صید آبزیان از آبهای آزاد ،پرورش آبزیان
در آبهای شیرین داخلی به عنوان یکی از فعالیتهای

 Cholera toxinاست .همچنین فرد مبتال با کم شدن
ادرار به شدت احساس تشنگی نموده و بدون حالت
تهوع مکررًاًا استفراغ میکند.

مهم اقتصادی و تولیدی در بسیاری از کشورهای جهان

بیماری

سبب شده که در بیشتر کشورها پرورش انبوه و متراکم

شود که از جمله شایعترین بیماریهای منتقل شده

بهشمار میرود .در این خصوص ،کمبود منابع آبی

لیستریوزیس

توسط

باکتری

لیستریا

مونوسایتوژنز ( )Listeria monocytogenesایجاد می-

جایگزین روشهای نیمه متراکم و غیرمتراکم گردد .در

توسط غذا ( )Food-borne diseaseاست .باکتری

و خطر عفونت با باکتریها قرار دارند .شیوع بیماری

این باکتری گرم مثبت ،بی هوازی اختیاری ،کاتاالز

چنین شرایطی آبزیان بیشتر در معرض شرایط استرسزا

لیستریا مونوسایتوژنز از خانواده  Listeriaceaeمیباشد.

باعث باالرفتن نرخ مرگ و میر و کاهش بازده تولید

مثبت ،اکسیداز منفی و غیر اسپورزا است .تظاهرات

شده و ضررهای اقتصادی باالیی را برای پرورشدهنده
به وجود میآورد .از طرفی سالمت مصرفکنندگان
محصوالت آلوده نیز به خطر میافتد (.)1

باکتری ویبریو کلرا ( )Vibrio choleraeعامل بیماری

وبا میباشد و عضوی از خانواده  Vibrionaceaeاست.

شکل این باکتری بصورت میلهای خمیده میباشد.
باکتری ویبریو کلرا گرم منفی ،اکسیداز مثبت ،بدون

اسپور و احیاکننده نیترات است که حدود  1/4تا 2/6
میکرومتر طول دارد و با استفاده از یک دم قطبی
غالفدار حرکت میکند .این باکتری بیهوازی

لیستریوزیس در افراد بالغ شامل مننگوانسفالیت ،سپتی-
سمی و سقط جنین در زنان باردار و سرکوب سیستم
ایمنی در نوزادان و افراد مسن میباشد ( .)6 ،5بطورکلی
نزدیک به  15درصد از مبتالیان به لیستریوزیس جان
خود را از دست میدهند .هرچند این باکتری اغلب
توسط غذاهای با منشاء دامی (گوشت و محصوالت
لبنی) و تخم خام و نیمپز پرندگان به انسان منتقل می-
شود ،ولی موارد متعددی از آلودگی غذاهای دریایی از
جمله ماهی نیز گزارش شده است ( .)7این باکتری در
محیط نیز زنده میماند و امکان جداسازی آن از خاک

اختیاری بوده و قادر به متابولیسم تخمیری میباشد.

و سیلو وجود دارد.

آلوده و آبزیانی که در این آبها زندگی میکنند به

لیستریا مونوسایتوژنز در استخرها و دریاچههای پرورش

باکتری ویبریو کلرا بطور مستقیم و یا از طریق آب

انسان منتقل میشود .همچنین ممکن است انتقال باکتری
به انسان توسط پرندگان ماهیخواری که از ماهیان
آلوده تغذیه نموده باشند صورت گیرد ( .)3 ،2لذا
مصرف خوراکی آبزیان بویژه صدفها و ماهیان آلوده
به این باکتری که به خوبی پخته نشده باشند به سادگی
میتواند موجب سرایت باکتری به مصرفکنندگان
میشود ( .)4مهمترین نشانه ابتال به این باکتری اسهال
آبکی است که ناشی از یک سم پروتئینی به نام

با توجه به شیوع اجرام بیماریزا از جمله ویبریو کلرا و

آبزیان ،پرورشدهندگان از روشهای متعددی برای
ضدعفونی آب استخر و جلوگیری از شیوع این
میکروبها و سایر اجرام بیماریزا استفاده مینمایند .از

جمله این روشها استفاده از برخی ترکیبات شیمیایی و
غیر طبیعی برای ضدعفونی و گندزدایی آب استخرها و
همچنین مصرف آنتیبیوتیک برای مقاوم نمودن آبزیان
در برابر عفونت ناشی از این باکتریها به همراه جیره
غذایی است ( .)8 ،7اما باقی ماندن ترکیبات شیمیایی و

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصارههای گیاه41 ...

آنتیبیوتیکها در محصوالت غذایی بدست آمده از

آسان ،قیمت مناسب و قابلیت مصرف خوراکی آن،

آبزیپروزی خطرات جبرانناپذیری را برای مصرف-

هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص مهارکنندگی و

کنندگان این محصوالت بهمراه دارند .یکی از راههای

کشندگی عصارههای آبی ،اتانولی ،متانولی ،استونی،

جایگزین ،استفاده از ترکیبات بدست آمده از گیاهان

کلروفورمی و اتیل استات گیاه صبر زرد علیه عوامل

دارویی به عنوان جایگزین ضد عفونیکنندهها و آنتی-
بیوتیکها برای مهار یا کشتن اجرام میکروبی عفونتزا

است (.)9
گیاهان دارویی ممکن است بومی محل مورد بررسی
باشند یا از مناطق دیگری تهیه شده باشند ( .)01در
کشور ایران به دلیل تنوع اقلیمی قابل مالحظه ،رویش-
گاه بسیاری از گیاهان میباشد که برخی تنها در ایران
میرویند .از طرفی با توجه به این تنوع اقلیمی و
جغرافیایی ،گونههای غیر بومی به راحتی در مناطق
مستعد کشور سازش یافته و تکثیر میشوند .یکی از
گیاهان دارویی که در مناطق گرمسیر میروید ،گیاه
صبر زرد ( )Aloe veraاست که از خانواده سریشیان
( )Asphodelaceaeمیباشد .هرچند به نظر میرسد
موطن این گیاه شمال افریقا باشد ،اما امروزه در مناطق
بسیار گستردهای از دنیا از جمله ایران پراکنده شده
است و در بسیاری از کشورها بصورت یک گیاه
تجاری و دارویی کشت میشود .این گیاه به دلیل
وجود ترکیبات فعال شناسایی شده موجود در ژل آن،
که اغلب خواص دارویی دارند ،مورد توجه در صنایع
غذایی ،نوشیدنیها ،دارویی و آرایشی-بهداشتی قرار
گرفته است ( .)11محصوالت دارویی و بهداشتی که در
آنها از صبر زرد استفاده شده باشد ،اغلب عوارض
جانبی برای مصرفکنندگان نشان ندادهاند ( .) 12
عمدهترین استفاده صبر زرد در طب سنتی در درمان
مشکالت پوستی است .با وجود این خواص
ضدمیکروبی این گیاه نیز گزارش شده است (  .) 13با
توجه به فراوانی این گیاه در کشور ،قابلیت دسترسی

باکتریایی بیماریهای وبا و لیستریوزیس میباشد.

مواد و روشها

عصاره صبر زرد

برگهای گیاه صبر زرد در پاییز  95 31از مزرعه

تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل جمع-
آوری شد .سپس نمونه برگها خشک شده و آسیاب
شدند .در ادامه  20گرم از برگ گیاه پودر شده بطور
جداگانه در حاللهای آب ،اتانول ،متانول ،استون،
کلروفورم و اتیل استات خیسانده و به مدت  24ساعت
روی شیکر نگهداری شدند .بعد از یک روز ،مواد از
کاغذ صافی شماره  2عبور داده شدند .سپس حاللها
توسط دستگاه روتاری خالء از مواد فیلتر شده خارج
شدند .عصاره غلیظ شده تا حاصل شدن عصاره خالص
و زدوده شدن کامل حالل ،به مدت  48ساعت در آون
با دمای  40درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در نهایت
عصارههای بدست آمده خشک شده و پس از توزین،
تا زمان آزمایش در دمای  4درجه سانتیگراد در
یخچال نگهداری شد.

تهیه باکتری و ذخیرهسازی

باکتریهای استاندارد ویبریو کلرا و لیستریا

مونوسایتوژنز از کلیکسیون قارچ و باکتری ایران تهیه

شده و به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتی
گراد در محیط مایع نوترینت براث گرمخانهگذاری
شدند .در ادامه ،پس از  24ساعت نگهداری در محیط
کشت نوترینت براث حاوی  01درصد گلیسرول
استریل ،در فریزر با دمای  - 20درجه سانتی گراد برای
استفاده بعدی ذخیرهسازی شدند.
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تهیه سوسپانسیون باکتریایی

باکتریهای ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز پس از

یخگشایی در دمای  37درجه سانتیگراد ،در محیط
نوترینت براث کشت داده شدند .همچنین به منظور
بررسی کلونیهای خالص از نمونههای باکتریایی روی
محیط جامد  TSAبصورت خطی کشت داده شده و
برای این منظور به مدت  24ساعت در دمای  37درجه
در انکوباتور قرار داده شدند .پس از  24ساعت از
کلونیهای خالص هر باکتری برداشته و در آب مقطر
استریل کدورتی معادل  0/5مک فارلند ساخته شد.
برای اطمینان از غلظت باکتریها با اسپکتروفتومتر

سوسپانسیون میکروبی حاوی  018واحد در میلی لیتر
(معادل  0/5مک فارلند) از هر یک از باکتریهای

ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز بطور جداگانه اضافه

شده و در انکوباتور در دمای  37درجه سانتیگراد به
مدت  24ساعت قرار گرفت .اولین چاهکی که از رشد
باکتری پس از قرار دادن در انکوباتور جلوگیری کرده
باشد به عنوان حداقل غلظت مهارکننده در نظر گرفته
شد .برای اطمینان از چاهکهای شفاف  01میکرولیتر
برداشته به محیط مولر هینتون آگار منتقل گردید و پس
از  24ساعت اولین رقتی که توانسته بود  99 /9درصد
باکتری را از بین ببرد به عنوان حداقل غلظت کشنده

جذب آنها در طول موج  600 nmقرائت شد .تراکم

تعیین شد.

 0/ 08 -0/1دارد.

عصاره

باکتریها با غلظت  1/5 × 018 cfu/mlجذبی معادل

رقتسازی عصاره و تهیه دیسکهای حاوی

تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و تعیین

ابتدا غلظت  00 1 ppmاز عصاره تهیه میشود .سپس

حداقل غلظت کشندگی

برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی ( Minimum

جهت تهیه دیسکهای حاوی عصاره از دیسکهای
بالنک (پادتن طب) استفاده شد .بدین ترتیب که

 )inhibitory concentration, MICو حداقل غلظت

دیسکهای بالنک در لولههای حاوی رقتهای تهیه

Minimum

شده عصاره قرار داده شد .بعد از مدت  3تا  4دقیقه پس

باکتریکشی

(

Bactericidal

 )concentration, MBCعصارههای گیاه صبر زرد از
روش رقتسازی در چاهک استفاده شد .برای این
منظور ابتدا به هر چاهک میکروپلیت مقدار 00 1
میکرولیتر از محیط مایع مغذی مولر هینتون ()MHB
اضافه شد .سپس به چاهک اول  00 1میکرولیتر از
محلول رقیق شده هر یک ازعصارههای آبی ،اتانولی،
متانولی ،استونی ،کلروفورمی و اتیل استات صبر زرد
اضافه شده و پس از مخلوط کردن  00 1میکرولیتر از

از جذب کامل دیسکها را در دمای  37درجه سانتی
گراد قرار داده ،کام ًالًال خشک شده و جهت دیسک
گذاری آماده شدند.

نتایج

الگوی مهارکنندگی و کشندگی عصارههای مختلف

گیاه صبر زرد علیه باکتریهای ویبریو کلرا و لیستریا

مونوسایتوژنز در جدول  1نشان داده شده است .نتایج

حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره آبی گیاه صبر

چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضافه شد و بدین

زرد تنها بر روی لیستریا مونوسایتوژنز خاصیت کشندگی

آخر  00 1میکرولیتر محیط کشت مخلوط شده با عصاره

بر روی باکتری ویبریو کلرا هیچگونه اثری نداشته و در

ترتیب تا آخرین چاهک این کار انجام شد .از چاهک
خارج گردید .سپس مقدار  01میکرولیتر از

(حداقل  ) 25 ppmو مهاری (حداقل  ) 12 /5 ppmدارد و

تمامی غلظتهای عصاره آبی باکتری اخیر رشد نموده

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصارههای گیاه43 ...

است .با توجه به رشد باکتری ویبریو کلرا و عدم رشد

کشندگی عصارههای اتانولی و اتیل استاته صبر زرد

لیستریا مونوسایتوژنز در مجاورت عصاره آبی صبر زرد

علیه باکتری ویبریو کلرا معادل  50 ppmو علیه لیستریا

عصاره آبی) میتوان نتیجهگیری نمود که هیچیک از

شش عصاره مورد مطالعه بیشترین تاثیر کشندگی

متابولیتهای ثانویه استخراج شده توسط حالل آب

مربوط به عصاره کلروفورمی و به ترتیب  2/5و ppm

(عصاره آبی صبر زرد) بر عامل بیماری وبا موثر نیستند.

 0/526علیه وبا و لیستریوز بود .به همین نسبت حداقل

برای هر یک از عصارههای دیگر درجات مختلفی از

غلظت مهارکننده عصاره کلروفورمی صبر زرد علیه

و لیستریا مونوسایتوژنز نشان داده شده است .برای هر دو

ترتیب  1/ 25و  0/213 ppmبود که در بین عصارههای

مونوسایتوژنز معادل  00 1 ppmبدست آمد .در میان

(با درجات متفاوتی از خاصیت مهارکنندگی و کشندگی

باکتریهای ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز به

مهارکنندگی و کشندگی علیه باکتریهای ویبریو کلرا

مورد مطالعه بیشترین فعالیت مهاری را نشان داد .حداقل

باکتری مورد بررسی عصارههای اتانولی و اتیل استاته

صبر زرد رفتار مشابهی نشان دادند؛ بطوریکه عصاره-

غلظت مهارکنندگی و کشندگی عصاره اتیل استات
صبر زرد علیه لیستریا مونوسایتوژنز از عصاره آبی این

های آبی و اتیل استاته صبر زرد هر دو در غلظت ppm

 25و  50 ppmعلیه به ترتیب ویبریو کلرا و لیستریا

گیاه نیز ضعیفتر بود (به ترتیب  50و .) 00 1 ppm

مونوسایتوژنز خاصیت مهاری نشان دادند .خاصیت

جدول :1الگوی مهارکنندگی/کشندگی غلظتهای مختلف عصارههای صبر زرد علیه باکتریهای ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز
باکتری

ویبریو کلرا

لیستریا مونوسایتوژنز

ع ص اره

غلظت عصاره ()ppm
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 ++رشد کامل؛  +حداقل غلظت مهار کنندگی؛ و  -حداقل غلظت کشندگی.

در جدول  2حداقل غلظت مهارکنندگی عصارههای

د ر ج د و ل  1ن ی ز ن ش ا ن د ا د ه ش ده ا س ت  ،ع ص ا ر ه آ ب ی ص ب ر

مختلف گیاه صبر زرد علیه باکتریهای مورد مطالعه

ز ر د ه ی چ گ و ن ه ا ث ر م ه ا ر ی ع ل ی ه ع ا م ل ب ی م ا ر ی و ب ا ن د ا ش ت.

ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت ک ه کمت ر ین غ ل ظ ت ( بی شت ر ین

د ر ج د و ل  3ح د ا ق ل غل ظ ت ک ش ن د گ ی ع ص ا ر ه ه ا ی

خ ا صی ت مه ا ر کنن د گی ) م ر ب و ط به عص ا ر ه ک ل ر و ف و ر م ی و

مختلف گیاه صبر زرد نشان داده شده است که در

علیه باکتری لیستریا ( )0/213 ppmو بیشترین غلظت

تمامی موارد غلظتهای کشنده (جدول  )3دو برابر

( ک مت ر ین خ ا صی ت مه ا ر ک نن د گ ی ) م ر ب و ط ب ه ع ص ا ر ه

غلظتهای مهارکننده متناظر (جدول  )2بود.

متانولی صبر زرد علیه لیستریا بود ( .) 00 1 ppmچنانچه
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جدول :2حداقل غلظت ( )ppmمهارکنندگی ( )MICعصاره گیاه در برابر باکتریهای مورد مطالعه
باکتریها

آب

ویبریو کلرا

رشد

25

12 /5

50

لیستریا مونوسایتوژنز

اتانول

متانول

استون

6/ 25

3/ 13

1/ 56

25

0/ 78

0/93

50

00 1

اتیل استات

کلروفورم

جدول  :3حداقل غلظت ( )ppmکشندگی ( )MBCعصارههای گیاه در برابر باکتریهای مورد مطالعه
آب

باکتریها

ویبریو کلرا

لیستریا مونوسایتوژنز

اتانول

متانول

استون

اتیل استات

کلروفورم

رشد

50

12 /5

6/ 25

3/ 13

50

25

00 1

200

1/ 56

0/ 78

00 1

قطر هاله مهاری ( )mmعصارههای مختلف گیاه صبر

ک ل ر ا ب و د ( ص ف ر )  .ب ی ش ت ر ی ن ق ط ر  ه ا ل ه ن ی ز م ر ب و ط ب ه ع ص ا ره

 4نشان داده شده است .کمترین قطر هاله مهاری

ب ا ن ت ا ی ج م ن د ر ج د ر ج د ا و ل  2 ، 1و  3مط ا ب ق ت د ا ش ت .

کلروفورمی صبر زرد علیه لیستریا مونوسایتوژنز بود که

زرد علیه ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز در جدول

مربوط به عصاره آبی صبر زرد و علیه باکتری ویبریو

جدول  :4قطر هاله عدم رشد در عصارههای مختلف صبر زرد در باالترین غلظت ( ) 100 ppmعلیه باکتریهای مورد بررسی
باکتریها

آب

اتانول

متانول

استون

کلروفورم

اتیل استات

ویبریو کلرا

0

4

5

5

6

4

5

3

2

6

7

4

لیستریا مونوسایتوژنز

بحث

در برخی مطالعات ،اثرات ایمنیزایی ،التیام زخم و
تحریک رشد توسط گیاه صبر زرد بر گونههای مختلف

صبر زرد موجب تفاوت معنیدار در فاکتورهای رشد
مورد بررسی نشد .تلفات بعد از چالش با باکتری

سهایدروفیال نیز در تیمارهای حاوی  0/5و 1
آئرومونا 

ماهی مورد بررسی قرار گرفته است (  .) 14در بررسی

درصد عصاره صبر زرد کاهش معنیداری نسبت تیمار

گیاه صبر زرد بر روی باکتری ویبزو کلرا بدست نیامد.

داری با گروه شاهد مشاهده نگردید (  .) 15بطورکلی بر

منابع گزارشی مبنی بر بررسی تاثیر ضد باکتری عصاره
با این وجود اثرات ضد باکاتریایی عصاره این گیاه بر
روی باکتریهای بیماریزای آبزیان مورد بررسی قرار
گرفته است .در مطالعهای برای بررسی اثر سطوح

شاهد نشان داد ولی در تیمار  0/1درصد تفاوت معنی-
اساس نتایج مطالعه اخیر مناسبترین غلظت عصاره صبر
زرد در خوراک ماهی برای تحریک رشد و افزایش
مقاومت

در

برابر

عفونت

باکتریایی

مختلف عصاره گیاه صبر زرد بر شاخص رشد و میزان

سهایدروفیال  0/5درصد تعیین شد .در
آئرومونا 

سهایدروفیال ( )Aeromonas hydrophilaدر
آئرومونا 

خوراک ماهی کپور معمولی ،افزایش مقاومت در برابر

درصد عصاره خام صبر زرد باعث افزایش معنیدار در

( .)61هرچند در مطالعه حاضر به بررسی خواص

مقاومت

در

ب را ب ر

عفونت

با

باکتری

ماهی سیکلید ،نتایج نشان داد که تجویز میزان  0/5و 1

افزایش وزن ،بهبود ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد
ویژه میگردد؛ ولی خوراک حاوی  0/1درصد عصاره

پژوهشی دیگر نیز تجویز میزان  0/5درصد صبر زرد در

سهایدروفیال گزارش شد
عفونت با باکتری آئرومونا 
ضدمیکروبی و مهارکنندگی عصارههای مختلف صبر
زرد به صورت درون شیشهای ( )in vitroپرداخته شده

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصارههای گیاه45 ...

است ،اما مقایسه نتایج آزمایشات درون تنی ()in vivo

و متانولی ریحان ( ،)Ocimum basilicum L.انجیر

نتایج مطالعه حاضر مبنی بر خواص ضد باکتریایی

هندی ( ،)Opuntia ficus-indicaاقاقیا ( Acacia

عصاره صبر زرد را تایید مینماید.

 )farnesiana L.و درمنه ()Artemisia ludoviciana

در مطالعه خواص ایمنیزایی علیه آئروموناس

هایدروفیال ناشی از مصرف خوراکی صبر زرد در ماهی
 )Piaractus mesopotamicus( pacuتحت استرس

مورد بررسی قرار گرفت .عصاره هر چهار گیاه مورد
بررسی موجب تخریب و افزایش نفوذپذیری غشاء به
دلیل تخرب ساختار،هایپرپالریزاسیون غشاء و اختالل در

حمل و نقل نشان داده شد که هرچند حمل و نقل ماهی
موجب سرکوب سیستم ایمنی میشود ،اما مصرف صبر

عملکرد طبیعی غشاء باکتری ویبریو کلرا شد .همچنین
در مورد تمامی گیاهان افت قابل مالحظه pH

زرد تحریککننده عملکرد سیستم ایمنی ذاتی نسبت به

سیتوپالسمی و کاهش محتوای  ATPسلول مشاهده شد

گروه شاهد بود ( .)71همچنین در مطالعه عملکرد

(  .) 19ترکیبات اصلی ضد میکروبی صبر زرد شامل اسید

سیستم ایمنی صخرهماهی نشان داده شد که میزان 5

-pکوماریک ( ،)p – coumaric acidاسید اسکوربیک

گرم در کیلوگرم صبر زرد باعث افزایش مقاومت در

( ،)ascorbic acidپیروکاتکول ( )pyrocatecholو اسید

( Vibrio

سینامیک ( )cinnamic acidمیباشند (  .) 20دلیل تفاوت

 )alginolyticusشده است و میزان  1گرم صبر زرد در

در خواص مهارکنندگی و کشندگی عصارههای مختلف

کیلوگرم خوراک ،فاقد تاثیر روی مقاومت باکتری

صبر زرد در مطالعه حاضر میتواند ناشی از حاللیت

گزارش گردید (  .) 18پاسخهای ایمن باالتر ماهیانی که

متفاوت مواد موثره گیاه در حاللهای مورد استفاده باشد.

با صبر زرد تیمار شدهاند ممکن است به دلیل تحریک

به عنوان نمونه به نظر میرسد مواد موثره گیاه که بتواند

برابر عفونت ویبریو آلژینولیتیکوس

فعالیت لوکوسایتها باشد؛ بطوریکه در بررسی نقش

موجب توقف یا مهار رشد باکتری ویبریو کلرا شود در

صبر زرد بر عملکرد سیستم ایمنی ماهی فعالیت هوازی

آب حل نمیشوند و به همین علت در تمامی غلظتهای

لوکوسایتها افزایش یافته بود که بطور غیر مستقیم

عصاره آبی صبر زرد رشد کامل باکتری مشاهده شد .در

موید افزایش فعالیت لوکوسایتها بود (  .) 14در مطالعه

بررسی درون شیشهای خواص ضد میکروبی صبر زرد

اخیر نشان داده شده که صبر زرد همچنین موجب

نشان داده شد که تاثیر مهارکنندگی و کشندگی عصاره

کاهش احتمال عفونیشدن زخم و افزایش سرعت التیام

استونی صبر زرد علیه استافیلوکوکوس آرئوس

زخم در ماهی شده است که عالوه بر خاصیت ضد

( ،)Staphylococcus aureusاستافیلوکوکوس پایوژنز

میباشد.

( )Pseudomonas aeruginosaو اشرشیا کوالی

میکروبی نشاندهنده خواص ضد التهابی صبر زرد نیز

(pyogenes

،)S.

سودوموناس

آئروجینوزا

مکانیسم مهارکنندگی یا کشندگی اغلب گیاهان دارویی

( )Escherichia coliبیشتر از عصاره آبی و اتانولی می-

بر روی باکتریها اغلب به دلیل تغییر در عملکرد غشاء،

باشد (  .) 21در مطالعه حاضر نیز عصارههای استونی و

تغییر در ساختمان و ساختار غشاء ،تغییر در  pHداخلی

کلروفورمی بیشترین خاصیت کشندگی و مهاری را بر

باکتری و مهار سنتز  ATPمیباشد (  .) 19در یک مطالعه

روی باکتریهای مورد مطالعه نشان دادند.

خواص و مکانیسم باکتریکشی عصارههای آبی ،اتانولی
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در یک مطالعه حداقل غلظت مهارکننده و حداقل

طرفی نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که عصاره

غلظت کشنده غلظتهای مختلف عصاره آبی ژل گیاه

صبر زرد در محیط آزمایشگاه خواص ضدمیکروبی

صبر زرد علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز مورد بررسی

مناسبی نیز دارد ،لذا پیشنهاد میشود مطالعات درونتنی

قرار گرفت ( ،)22که نتایج نشاندهنده تاثیر معنیدار

( )in vivoبرای تایید این یافتهها به منظور از بین بردن

مهارکنندگی و کشندگی صبر زرد بود .در مطالعه مزبور

باکتریها و ضدعفونی استخرهای پرورش ماهیان

حداقل غلظت مهارکننده عصاره صبر زرد  01درصد

پرورشی انجام شود.

بدست آمد .در مطالعه حاضر غلظت مهارکننده عصاره
آبی صبر زرد علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز و

همچنین حداقل غلظت کشنده آن به ترتیب  25و ppm

 50بدست آمد .در مطالعه اثر عصارههای آبی و اتانولی

صبر زرد روی باکتریهای بیماریزای استافیلوکوکوس

آرئوس ،اشرشیا کوالی و لیستریا مونوسایتوژنز بررسی

کردند ،نتایج نشان داد که عصاره اتانولی صبر زرد
حداکثر فعالیت ضدباکتریایی را در مقابل باکتری

استافیلوکوکوس آرئوس و لیستریا مونوسایتوژنز از خود

نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی

در غلظت  0/231میلی گرم بر میلی لیتر روی

استافیلوکوکوس آرئوس و در غلظت  0/526میلیگرم
بر میلیلیتر روی لیستریا مونوسایتوژنز بوده است ( .) 23

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره صبر زرد با حالل-

های مختلف خاصیت ضدمیکروبی بر روی پاتوژنهای
بیماریزای ماهی (ویبریو کلرا و لیستریا مونوسایتوژنز)

دارد .هرچند استفاده از ترکیبات طبیعی برای ضدعفونی

استخرهای پرورش آبزیان مرسوم نیست ،اما با توجه به
استفاده روزافزون از ضدعفونیکنندههای شیمیایی برای
گندزدایی استخرها و از طرفی استفاده از آنتیبیوتیکها
در تغذیه ماهیان پرورشی امکان باقی ماندن مواد
شیمیایی ضدعفونیکننده و آنتیبیوتیکها در گوشت
ماهی و مصرف آن توسط انسان وجود دارد .با توجه به
اینکه صبر زرد مصارف خوراکی برای انسان دارد و از
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Abstract
The aim of the present study was to evaluate the antimicrobial effects of aqueous, ethanol,
methanol, acetone, chloroform and ethyl acetate extracts of Aloe vera leaves on two fish
infectious bacteria, Vibrio cholerae and Listeria monocytogenes. The Aloe vera extracts
obtained through rotary apparatus and V. cholerae and L. monocytogenes provided from
Iranian fungi and bacterial collection. Minimum bactericidal concentration (MBC) and
minimum inhibitory concentration (MIC) of the extracts were determined using dilution in
well method. Moreover, the diameters of inhibition zones was determined through disk
diffusion method. Results of this study showed while aqueous extract of Aloe vera had
inhibitory and lethal effects on L. monocytogenes, but have no influence on V. cholerae. The
most inhibitory and lethal characteristics of studied extracts on both bacteria was due to
chloroform solvent, while had more influence on L. monocytogenes. Chloroform extract tend
its inhibitory property even in the most diluted form. Like inhibitory properties, the biggest
diameters of inhibition zones was from chloroform extract against L. monocytogenes.
Acording to edibility of Aloe vera, its availability and reasonable value, it is possible to use
Aloe vera as an alternative for conventional antibiotics and chemical disinfectants in
aquaculture rearing pools.
Keywords: Fish breeding, Bactericidal effect, Aloe vera, Vibrio cholerae, Listeria
monocytogenes
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