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مطالعه اثر بازدارندگی اسانس مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر بیان ژن
کپسول ( )epsDباکتری الکتوکوکوس گارویه با استفاده از Real Time
PCR
4

حسین مومنی ،1مهدی رئیسی ،*2حاجیه قاسمیان صفایی ،3حسن ممتاز

-1دانش آموخته دکترای تخصصی بهداشت آبزیان ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
-2استاد گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
-3استاد گروه میکروبیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران .و مرکز تحقیقات مواد غذایی،
دانشکده تغذیه و مواد غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
-4استاد گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
تاریخ دریافت96 31/01/1 :

تاریخ پذیرش98 31/2/ 15 :

چکیده

الكتوكوكوس گارويه عامل بيماري الكتوكوكـوزيس كي ـي از مهمتـرين بـاكتريهـاي بيماريزا در ماهيان به حساب مـيآيـد .بررسی حاضر

تهای مختلف اسانس گیاه مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر بیان ژن کپسول ( )epsDباکتری
باهدف مطالعه اثر بازدارندگی غلظ 

الکتوکوکوس گارویه عامل بیماری الکتوکوکوزیس ماهیان انجام پذیرفت .بهمنظور انجام این مطالعه ،باکتری دارای ژن  epsDدر مجاورت

حداقل غلظت مهاركنندگی ( )MICاسانسها برابر با  0/ 12 μl/mlقرار گرفت و میزان بیان ژن مربوطه با استفاده از Real Time PCR

بررسی گردید .نتایج نشان داد که بیان ژن در باکتریهای مجاورت داده شده با غلظت  MICاسانسها کاهش یافت .نتایج همچنین حاکی از

کاهش بیان ژن مذکور متعاقب افزایش غلظت اسانس بود .اگرچه میزان تأثیر مرزه بختیاری بر بیان ژن کپسول بیش از مرزه خوزستانی بود .از-

اینرو استفاده از اسانس مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی به منظور کنترل و پیشگیری بیماری الکتوکوکوزیس بهواسطه ممانعت از بیان ژن
کپسول توصیه میشود.
کلمات کلیدی :ژن کپسول ،الکتوکوکوس گارویه ،اسانس گیاهی.Real Time PCR ،
*نویسنده مسئول :مهدی رئیسی

آدرس :گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران

پست الکترونیکmehdi.raissy@iaushk.ac.ir :
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مقدمه

الکتوکوکوس گارویه عامل بیماری الکتوکوکوزیس
یک سپتی سمی حاد یا فوقحاد در ماهیان آب شور و

شیرین در سراسر دنیا میباشد .این باکتری یک
کوکوباسیل

گ رم

مثبت،

بیهوازی

اختیاری،

غیرمتحرک و غیرهاگزا است که منجر به بروز تلفات
گسترده در ماهیان میگردد ( .)22 ،4بروز بیماری
مذکور با تلفات زیادی در مزارع پرورش ماهی ،همراه
یباشد و بهخصوص این ضایعات در قزلآالی
م 
نگونه را
رنگینکمان مشهودتر است ،بهطوریکه ای 

یدانند
حساسترین میزبان الکتوکوکوس گارویه م 
( .) 27 ،11از عالئم کلی بیماری میتوان به شنای

غیرعادی ،تیرگی بدن ،اگزوفتالمی ،خونریزی در داخل
یهای سطحی بدن در
و یا اطراف کره چشم یا خونریز 
نواحی سرپوش آبششی ،قاعده بالهها و همچنین
خونریزیهای وسیع داخلی اشاره کرد (  .)22 ، 13عوامل
مختلفی بر حدت باکتری تاثیر گذارند که از آن جمله
میتوان به وجود یا عدم وجود کپسول اشاره کرد به-

طوریکه مطالعات حاکی از بیماریزایی بیشتر سویه-
های دارای کپسول ( )KG-در مقایسه با سویههای بدون
کپسول ( )KG+میباشد (  .) 24لذا عواملی که قادر به
توقف ساخت کپسول در باکتری باشند میتوانند
بیماریزایی الکتوکوکوس گارویه را کاهش دهند.

از سایر علل گسترش استفاده از عصارهها و اسانسهای
گیاهی میتوان به اثرات ضد باکتریایی مناسب ،نبود
عوارض جانبی ،مقبولیت گیاهان دارویی در بین عوام و
همچنین در دسترس و ارزان قیمت بودن آنها اشاره
کرد ( .)61مطالعات مختلفی تأثيركشندگی يا
بازدارندگی از رشد اسانسهای روغنی بر باكتریهای
بیماریزای ماهی را مورد تائید قرار دادهاند ( ،61 ، 23
 .)71مرزه بختیاری ازجمله گونههای جنس مرزه ،متعلق
یباشد .خواص ضد میکروبی و
به خانواده نعناعیان م 
ضد قارچی آن بهطور عمده به وجود ترکیباتی مانند
پاراسمین ،ترپینین ،منتون ،تیمول ،کارواکرول و
ترکیبات فنلی نسبت داده میشود (.)1
مرزه خوزستانی دارای اثرات ضد میکروبی بر روی
یهای گرم مثبت وگرم منفی از قبیل
باکتر 
استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوک اپیدرمیدیس،
یباشد (.)01
سالمونالتیفی موریوم و اشریشیا کلی م 

مرزه خوزستانی نیز از خانواده المیاسه ازجمله گونههای
یباشد که گسترش
متعلق به جنس مرزه و بومی ایران م 

فراوانی در شمال خوزستان و جنوب لرستان دارد.
لهای
خواص ضد میکروبی این گیاه مربوط به الک 
لها (تیمول و اوژنول) و
آلیفاتیک مانند لینالول و فن 
همچنین بخش مهمی از خاصیت ضد میکروبی این گیاه
مربوط به کارواکرول آن میباشد (  .) 27این مطالعه با

امروزه استفاده از گیاهان دارویی بهمنظور بررسی اثرات

هدف بررسی میزان بیان ژن کپسول  epsDباکتری

ایجاد عفونتهای حاد و بروز مقاومتهای دارویی

بختیاری و مرزه خوزستانی با روش Real time PCR

ضد میکروبی آنها ،با توجه به توانایی باکتریها در
کها ،مورد توجه
یبیوتی 
ناشی از مصرف بیرویه آنت 

الکتوکوکوس گارویه در مجاورت با اسانسهای مرزه
انجام شد.

واقعشده است .مطالعات مختلفی توانایی باالی گیاهان

مواد و روش کار

(.) 18 ،71 ،61

با روشهای سرولوژیک و مولکولی مورد شناسائی قرار

دارویی را علیه پاتوژنهای باکتریایی اثبات کردهاند

در این مطالعه ،دو سویه الکتوکوکوس گارویه که قب ًالًال

گرفته بودند و در مرکز تحقیقات شیالت دانشگاه آزاد

مطالعه اثر بازدارندگی اسانس مرزه بختیاری51 ...

اسالمی نگهداری میشدند ،مورد مطالعه قرار گرفتند.

 )MIC concentrationاسانس گياهان مورد استفاده از

جدایهها با روش PCR

روش براث ماکرودایلوشن ()broth macrodilution

در ابتدا حضور ژن  epsDدر

تهای متوالی
استفاده شد ( .) 12 ،8بهاین منظور ابتدا رق 

تأیید شد.

 PCRجهت تأیید حضور ژن epsD

جهت تائید وجود ژن کپسول در باکتری ،روش
(واکنش زنجیره پلیمراز) با استفاده از زوج پرایمر (5-
) F:TGCTGTCATCATATTGTGTCCA-3و R:

) (5-GGCTATGGCATTAGTCAGGAAG-3و با
استفاده از کیت استخراج  DNAسیناژن( ،ایران) انجام
شد .مخلوط واکنش جهت  PCRژن  epsDدر حجم
نهایی  50 μlشامل 0/5 ،PCR buffer 10X 5 μl
 μmolاز هر پرایمر 1/5 ،واحد آنزیم

Taq

 polymeraseو  μl 5از ) dNTP (10 mMو 00 1
نانوگرم از  DNAمربوطه انجام شد.
آزمایش در  35سیکل و برنامه دمائی مورد استفاده
شامل واسرشت سازی اولیه در دمای  94 °cبه مدت 1
یگراد به
دقیقه ،واسرشته سازی در دمای  95درجه سانت 
یگراد به
مدت  1دقیقه ،اتصال در دمای  60درجه سانت 
یگراد به
مدت  1دقیقه ،توسعه در دمای  72درجه سانت 
مدت  1/5دقیقه انجام گرفت و در آخر توسعه نهایی در
یگراد به مدت  5دقیقه انجام در 1
دمای  72درجه سانت 
سیکل انجام گرفت ( .) 23

یلیتر محیط کشت
از اسانسها در لولههای حاوی  5میل 
 )Trypticase Soy Broth( TSBو دی متیل
سولفوکساید  3درصد آمادهسازی شد .رقتهای
یگیاهی شامل،0/ 0625 ،0/521 ،0/ 25 ،0/5 1
اسانسها 
 0/ 0156 ،0/ 0312و  0/ 007میکرولیتر بر میلیلیتر آماده
گردید .پس از کشت  48ساعته باکتری که کدورت آن
معادل مک فارلند شماره یک بود به میزان  20میکرولیتر
به هر یک از رقتها تلقیح گردید .محیطهای کشت به

یگراد گرم-
مدت  24ساعت در دمای  25درجه سانت 

خانهگذاری شدند .گروههای کنترل در این آزمایش
شامل کنترل مثبت (محیط کشت فاقد اسانس و حاوی
دی متیل سولفوکساید و باکتری) و کنترل منفی (محیط
کشت با رقتهای متوالی اسانس و فاقد باکتری) نیز
لحاظ شد .پس از  24ساعت ،رشد باکتری از طریق
مقایسه کدورت لولههای حاوی اسانس تلقیح شده با
کنترل منفی مطالعه گردید .کمترین غلظتی از اسانس
که در آن کدورت مشاهده نشد بهعنوان  MICدر نظر
گرفته شد .برای تعیین  ،MBCاز رقتهای  MICو
بیشتر از آن به میزان  01 μlروی محیط آگار خوندار

سها و آنالیز آنها
تهیه اسان 

اسانسها از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه

یگراد به مدت  24ساعت کشت
در دمای  25درجه سانت 
داده شد و کمترین غلظتی که در آن هیچ پرگنهای رشد

آزاد واحد شهرکرد تهیه شد و تجزیه  GC/MSبا

نکرده بود بهعنوان  MBCلحاظ شد.

آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

اسانسها

استفاده از دستگاه  Agilent 5975 Cساخت کشور

مجاورت نمونههای الکتوکوکوس گارویه با

تعیین  MICو  MBCاسانس گیاهان مرزه

جهت انجام این کار باکتری الکتوکوکوس گارویه به

جهت بررسی اثرات ضد م كي روبی و حداقل غلظت

یلیتر محیط نوترینت براث کشت داده شد .در ادامه
میل 

بختیاری و مرزه خوزستانی
بازدارنده از رشد (

inhibitory

Minimum

میزان نیم مک فارلند در لوله آزمایش حاوی 5

به هرکدام از لولهها معادل  1/61 ،1/8 ،1/4 ،1/2و 1/ 32
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سها اضافه شد .بعد از مخلوط
از غلظت  MICاسان 

 Housekeepingمورد استفاده قرار گرفت ،که برای

کردن آنها به مدت  24ساعت در دمای  30درجه

شناسایی آن از توالی پرایمر مندرج در جدول  2استفاده

سلسیوس گرمخانه گذاری شد و سپس نمونهها جهت

شد .همچنین جهت شناسایی ژن کپسول ( )epsDنیز با

استخراج  RNAمورداستفاده قرارگرفتند.

استفاده از نرم افزار طراحی پرایمر سایت  NCBIاقدام

استخراج RNA

استخراج  RNAبا استفاده از کیت  Cinnapure RNAو

به طراحی یک جفت پرایمر اختصاصی شد (جدول .)1

جدول  -1توالی آغازگرهای مورد استفاده در تشخیص میزان بیان
ژن epsD

)( (CAT NO: PR891620ساخت ایران) و طبق

)Primer Sequence (5′→3′
epsD-F TGAGCTGGACAAGCGTTGAA
epsD-R ATAGCACTCCGCAAAACTGC
sodA-F GTGTCTCAGTCCCAGTGTGG
soda-R ACTTGATGATCCCGCGTTGT

دستورالعمل شرکت سازنده انجام گردید .غلظت RNA

بهوسیله اندازهگیری جذب نوری در  260نانومتر
( )A260با نانو دراپ  2000ارزیابی شد و خلوص
لموج 260
 RNAبهوسیله نسبت جذب نوری در طو 

نانومتر به جذب نوری در  280نانومتر به دست آمد.
صحت و سایز انتشار  RNAتوتال خالص بهوسیله کیت
 DNaseبعد از تأیید صحت  RNAو حذف DNAهای
اضافی موجود به سرعت همه نمونههای  RNAبه
 cDNAتبدیل و صحت تبدیل آن توسط انجام
الکتروفورز ژل آگارز تأیید شد و در ادامه به وسیله
الکتروفورز ژل آگارز و اتیدیوم بروماید بررسی شد.

سنتز cDNA

بهمنظور ساخت  cDNAاز کیت Revert Aid first

 )Fermentase, Lithuania( cDNA synthesisطبق
دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد.

شرح زیر بود :فعالسازی اولیه آنزیم  95درجه سانتی-
گراد به مدت  15دقیقه و  30چرخه شامل واسرشت
شدن  95درجه سانتیگراد به مدت  01ثانیه ،اتصال
آغاز گرها  60درجه سانتیگراد به مدت  20ثانیه و بسط
ترکیبی  72درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه و
همچنین منحنی ذوب از  65تا  95درجه سانتیگراد هر
 5ثانیه یک درجه.

نتایج

نتایج آنالیز اسانسها

اسانسهای مورد استفاده بهمنظور سنجش ترکیبات
تشکیلدهنده مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در
جدول  2ذکر شده است .بر این اساس میزان تیمول و
کارواکرول بهعنوان دو ترکیب اصلی ماده موثره در

انجام Real time PCR

جهت انجام این مطالعه با استفاده از کیت SYBR

) GreenMaster mix (2Xو با استفاده از دستگاه

Gene

) Rotor 6000 (Qiagen, Germanyشرکت Roch

کشور آلمان ) )Cat.No: (03515869001انجام شد.
در این مطالعه از  relative quantificationاستفاده شد
و برای آنالیز نتایج هم از روش )(Livak

برنامه دمایی مورد استفاده جهت تکثیر قطعه ژنی به

– 2که

نسبت بیان دو ژن کپسول و رفرنس را محاسبه میکند،
استفاده گردید .در این روش ،ژن  sodAبه عنوان ژن

اسانسهای مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی برابر با
 0/58 ،2/ 64و  57 /61 ، 41 /33بود.

جدول  -2نتیجه آنالیز اسانس مرزه خوزستانی و مرزه بختیاری
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

زمان

5.11
5.28
6.18
6.27
6.56
6.94
7.28
7.49
7.6
8.53
12.15
15.85
16.28
19.92
22.59

ترکیبات

Alpha-Thujene
Alpha-Pinene
Sabinene
Beta-Pinen
Beta-Myrcene
Phellandrene
Alpha-Terpinene
P-Cymene
Limonene
Gamma-Terpinene
Terpinene-4-ol
Thymol
Carvacrol
Trans-Caryophyllene
Beta-Bisabolene

مرزه خوزستانی

2.18
1.01
0.13
0.36
2.01
0.51
5.94
3.7
0.77
38.51
0.18
2.64
41.33
0.23
0.42

مرزه بختیاری

0.9
0.6
0.02
0.26
0.8
0.23
3.03
2.8
0.66
23.02
0.33
0.85
57.16
0.29
0.4
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حداقل غلظت مهارکننده رشد

نتایج  PCRتأیید حضور ژن epsD

نتایج آزمون حداقل غلظت مهار کننده رشد نشان داد

سویههای مورد بررسی جهت وجود ژن کپسول مورد

که این میزان برای اسانس مرزه بختیاری و اسانس مرزه

آزمون قرار گرفتند و مشاهده باند  bp 680حاکی از

 0/ 12بود .حداقل غلظت

حضور ژن مربوطه در جدایهها بود .نتیجه حاصل از

کشنده باکتری نیز برای دو اسانس فوق برابر با 0/ 25

الکتروفورز محصول  PCRژن  epsDبر روی ژل آگارز

 μl/mlبود.

در شکل  1نشان داده شده است.

خوزستانی برابر با μl/ml

شکل  -1الکتروفورز محصول  PCRژن  epsDبر روی ژل آگارز :M .مارکر  ،bp 100ستون  :1کنترل مثبت ( ،)PTCC 1884ستون  2-4نمونههای
مثبت دارای ژن  :NC ،epsDکنترل منفی (آب مقطر).

نتایج تعیین کمیت و کیفیت  RNAاستخراج شده

چگونه پارازیتی صورت گرفته است.
مناسب و بدون هی 

توسط دستگاه  Nanodrop 2000اندازهگیری شد و

شکل  2منحنی تکثیر ژن  epsDدر قبل و بعد از تیمار

نتایج حاکی از خلوص باال و عدم آلودگی نمونهها بود.

با اسانس مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی و همچنین

نتایج و منحنی تکثیر ژن  epsDبا استفاده از Real time

منحنی پیشرفت واکنش ژن  sodAبه عنوان ژن

 PCRنشان دادند که تکثیر به خوبی و با عملکرد

یدهد.
 Housekeepingرا نشان م 

شکل  -2منحنی تکثیر محصول ژن epsD
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مقایسه منحنی تکثیر قبل و بعد از مواجهه با اسانس نشان

شده است که پیک اصلی برای ژن  epsDدر دمای 84

میدهد که میزان  Ctافزایش یافته است (شکل .)2

یدهد .نتایج  Ctژن
الی  86درجه سانتی گراد رخ م 

نتایج مربوط به منحنی ذوب ژن  epsDدر سویه دارای

 epsDدر مواجهه با اسانس مرزه در جدول  5آورده

کپسول الکتوکوکوس گارویه تیمار شده با اسانس

شده است.

مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی در شکل  3نشان داده

شکل  -3منحنی ذوب ژن epsD

نتایج نشان داد که اسانس مرزه خوزستانی با غلظت

 12 µg/mlبیان ژن کپسول باکتری الکتوکوکوس

گارویه را به میزان  0/ 66درصد کاهش داد که این
میزان در مورد مرزه بختیاری برابر با  0/ 45درصد بود.

اسانس مرزه خوزستانی اثر مهاری بهتری بر ژن epsD

داشته است .نتایج تأثیر غلظتهای مختلف اسانس
گیاهان مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر میزان بیان
ژن  epsDدر جدول  3آورده شده است.

لذا بهطور کلی اسانس مرزه بختیاری در مقایسه با

تهای مختلف اسانس گیاهان مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر میزان بیان ژن epsD
جدول  :3تأثیر غلظ 
نام گیاه

غلظت اسانس گیاه ()µg/ml

درصد بیان ژن کپسول

مرزه خوزستانی

0

1

مرزه خوزستانی

0/ 03

مرزه خوزستانی

0/ 06

0/ 77

مرزه خوزستانی

0/ 12

0/ 66

مرزه بختیاری

0

1

1

مرزه بختیاری

0/ 03

1

مرزه بختیاری

0/ 06

0/5

مرزه بختیاری

0/ 12

0/ 45

تهای مختلف اسانس گیاهان مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر میزان بیان ژن  epsDبه روش ΔΔCT
شکل  -4تأثیر غلظ 

مطالعه اثر بازدارندگی اسانس مرزه بختیاری55 ...

بحث و نتیجهگیری

بیماری الکتوکوکوزیس یک سپتیسمی حاد یا فوق-

حاد ماهیان است که در گونههای مختلفی از ماهیان آب
شیرین و شور بروز مییابد .این بیماری دارای
پراکندگی جهانی است و در ایران نیز به کرات گزارش
شده است ( ،)9بهطوریکه این بیماری را به همراه
استرپتوکوکوزیس مهمترین بیماریهای باکتریائی

ماهیان قزلآالی پرورشی در ایران میدانند ( .)5گونه-

های مختلفی به این بیماری مبتال میشوند ولی آزاد-
ماهیان و بخصوص قزلآالی رنگینکمان حساسیت
بیشتری دارد (.)7 ،4
میزان عالئم و تلفات بیماری بستگی به فاکتورهای

کرده و گزارش کردند که اين خواص به دليل حضور
تيمول و كارواكرول زياد در اسانس اين گياهان باشد
( .)22خواص ضدمیکروبی کارواکرول و تیمول و
گیاهان حاوی آنها در مطالعات مختلفی گزارش شده
است ( .) 20 ، 19 ،61 ، 14 ،7نتایج این مطالعه نیز نشان
داد که کارواکرول (مرزه خوزستانی  41 /33درصد و
مرزه بختیاری  57 /61درصد) و تیمول ( )0/58 ،2/ 64
جز مهم اسانس مرزه هستند که در راستای یافتههای
تحقیقات پیشین است (.)3
بر اساس نتایج آنالیز اسانسها که مقدار حداقل غلظت
ممانعت از رشد اسانسها قادر به کاهش بیان ژن

کپسول باکتری الکتوکوکوس گارویه بود .بهطوریکه

حدت باکتری دارد ( .)4یکی از عوامل موثر در حدت

اسانس مرزه خوزستانی با غلظت  12 µg/mlبیان ژن

است (  .) 23بهطوریکه کپسول بهواسطه فراهم کردن

درصد کاهش داد که این رقم در مورد مرزه بختیاری

باکتریهای خانواده استرپتوکوکاسه ،حضور کپسول
امکان اتصال باکتری به بافت میزبان ،حفظ آب در
سلول باکتری و محافظت در برابر فاژها امکان بقای
بیشتر و بیماریزائی را برای باکتری فراهم میکند ( .) 20
ژن مورد آزمون در این مطالعه یکی از چند ژن eps

است که قادر به ساخت پلیساکارید خارجی باکتری
میباشد ( .) 26

کپسول باکتری الکتوکوکوس گارویه را به میزان 0/ 66

برابر با  0/ 45درصد بود .همچنین میزان بیان ژن با
افزایش غلظت اسانس کاهش یافت که نشانگر این
است که میزان بیان ژن ،وابسته به دز اسانس گیاهی
مورد استفاده است .بهطوریکه در غلظتهای کمتر

مثال" در غلظت معادل با  μl/ml 0/ 03اثر بازدارندگی
در مورد هیچ کدام از اسانسها دیده نشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر بازدارندگی

در مطالعه مشابهی که سلطانی و همکاران ،اثر اسانس

خوزستانی بر بیان ژن مولد کپسول ( )epsDباکتری

گارویه مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه حداقل

غلظتهای مختلف اسانس گیاه مرزه بختیاری و مرزه
الکتوکوکوس گارویه عامل بیماری الکتوکوکوزیس
ماهیان انجام پذیرفت .مطالعات قبلی حاکی از آثار

ضدمیکروبی عصاره و اسانس گیاهان مختلف
بخصوص مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر ضد

الکتوکوکوس گارویه است ( .)61 ،6 ،2سفیدکن و

همكاران ،قدرت مهاركنندگي و م كي روبكشي زياد
اسانس گیاه مرزه ،ازجمله مرزه بختياري را گزارش

آویشن شیرازی را بر بیان ژن کپسول الکتوکوکوس

غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری را μl/ml 0/ 12

گزارش شد .ایشان همچنین گزارش نمودند که اسانس

آویشن شیرازی قادر به مهار ژن کپسول باکتری می-
باشد( .) 24
در تحقیق  Esmaeiliو همکاران ( )2102اثر مهاری
مرزه خوزستانی بر روی ژنهای اگزو آنزیم، S
اگزوتوکسین ، Aسیستمهای ترشحی و افلوکس
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پمپهای آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا با
تکنیک  RT-PCRنیمه کمی بررسی گردید و مشخص
گردید که دارای اثر مهاری علیه ژنهای مذکور بود
( .) 15

منابع

 .1احمدی ،ش ،.سفیدکن ،ف ،.باباخانلو ،پ ،.عسگری ،ف،.

خادمی ،ک ،.ولیزاده ،ن .و کریمیفر ،م.ع .) 1388 ( .مقایسه
ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری در مراحل قبل

از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه مزرعه .فصلنامه علمی

در مطالعهای دیگر که توسط  Soltaniو همکاران در

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ایران ،دوره  ، 25شماره ،2

( Streptococcus

 .2انصاری ،م ،.سلطانی ،م ،.حسینی ،ا و کمالی ،ا.) 93 31( .

سال  41 20انجام گرفت بیان ژن  sagAو streptolysin

صفحات . 169 -951

 )iniaeدر مجاورت با اسانس آویشن شیرازی و

مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی ( Satureja

 Sباکتری استرپتوکوکوس اینیه

رزماری مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد بیان این
دو ژن تحت تاثیر اسانس رزماری و آویشن شیرازی
کاهش مییابد (  .) 25توجه به تشابه اسانسهای مورد

 )khuzestanicaبر ممانت از رشد باکتری الکتوکوکوس

گارویه در گوشت قزل آالی رنگین کمان در دمای یخچال.
مجله میکروب شناسی مواد غذایی ،دوره دوم ،شماره ،3
صفحات .93-33

استفاده در این مطالعه با دو مطالعه فوق تشابه نتایج را

 .3بهادر ،ع ،.ساقی ،ح ،.عطایی ،ر .و اسماعیلی ،د.) 94 31( .

که از ترکیبات اصلی دارای خواص ضد میکروبی در

ژن مرتبط با بیوفیلم اسینتوباکتربومانی ( )bapبه روش .Real

توجیه میکند .بدین صورت که کارواکرول و تیمول
مرزه بختیاری و خوزستانی است به میزان زیادی در
آویشن شیرازی نیز یافت میشود .از طرف دیگر
ترکیب  gamma-Terpineneنیز هم در مرزه بختیاری
و خوزستانی و هم در رزماری وجود دارد که دلیلی بر
همسو بودن نتایج مطالعات فوقالذکر است.
بطور کلی نتایج این مطالعه حاکی از خواص مهار-
کنندگی رشد اسانسهای مورد استفاده بر باکتری

الکتوکوکوس گارویه

بود .همچنین مقدار MIC

بررسی تاثیر اسانس الکلی گیاه مرزه خوزستانی بر روی بیان

 time PCRمجله میکروب شناسی پزشکی ایران ،دوره ،9
شماره  ،1صفحات . 42 - 49

 .4سلطانی ،م .) 380 1( .بیماریهای آزاد ماهیان .انتشارات دانشگاه
تهران ،تهران ،صفحه . 175

 .5سلطانی ،م .و ترحمی ،م .) 387 1( .مطالعه استرپتوکوکوزیس/

الکتوکوکوزیس در برخی مزارع پرورش ماهی قزل آالی

رنگین کمان در استان فارس ،اولین کنگره بین المللی
یهای آبزیان ،تهران ،ایران.
بهداشت و بیمار 

 .6رحیمی پردنجانی ،م ،.رئیسی ،م .و علیشاهی ،م.) 94 31( .
مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانسهای گیاهی علیه

اسانسها توانست بهشکل موثری بیان ژن کپسول که

باکتریهای

بخصوص در مورد اسانس مرزه بختیاری مشهودتر بود.

شیالت ایران ،دوره  ، 24شماره  ،4صفحات .55- 64

نقش مهمی در حدت باکتری دارد را مهار کند .این اثر
با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه و مطالعات پیشین
استفاده از این ترکیبات جهت مهار بیماری ناشی از

الکتوکوکوس گارویه توصیه میشود .نویسندگان بر

این عقیدهاند که تحقیقات آتی میتواند توان مهاری
اسانسها بر سایر ژنهای باکتری را نیز آشکار نماید.
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معطر و آلوئه ورا در رفتار رشد باکتریهای استرپتوکوکوس

اینیایی و الکتوکوکوس گارویه ،عامل استرپتوکوکوزیس و

الکتوکوکوزیس در مزارع قزل آالی رنگین کمان کشور و

مقایسة آن با کلرآمین .نشریه شیالت (مجله منابع طبیعی

ایران) ،دوره  ، 66شماره  ،2صفحات .811- 105
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Abstract
Lactococcus garvieae, the causative agent of lactococcosis, is one of the most important fish
pathogens all around the world. The aim of this study was to investigate the inhibitory effects
of Satureja bachtiarica and Satureja khuzestanica essential oils against the expression of
capsule gene (epsD) of L. garvieae. Bacterial isolates containing epsD gene were exposed to
the minimum inhibitory concentrations of the essential oils (0.12 μl/ml) and the expression of
epsD gene was investigated by real-time PCR. The results showed that the expression of epsD
gene was suppressed in the studied bacterial isolates under MIC concentration of the
essential oils. The results also revealed that the gene expression was decreased by increasing
the essential oil concentration. However, S. khuzestanica was more effective on the
expression of epsD gene than S. khuzestanica. Therefore, the use of S. bachtiarica and S.
khuzestanica essential oils can be recommended to prevent lactococcosis in aquaculture via
suppression of capsule gene.
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