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میرقائد1

 -1گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
استرپتوکوکوس اینیدایی عامدل بیمداری اسدترپتوکوکوزی  ،ید

بیمدارگر زئوندوز اسدت کده باعدل خسدارات زیدادی بده

صددنات آبددزی پددروری در بسددیاری از کشددورها از جم دده ایددران گردیددده اسددت .در مهالادده کنددونی ا ددرات ضددد باکتریددایی
اسددان های آویشدددن بددداغی  ،)Thymus vulgarisپونددده  )Mentha longifloraو زیدددره سدددیاه  )Carum carviبدددر دو
جدایدده بیمدداریزای اسددترپتوکوکوس اینیددایی بددا روش رطی د سددازی در م ددیت مددایر و جددذ نددوری در ددو مددو 111
نانومتر بررسدی و سدپ

بدا روش دیسد

بدا آنتیبیوتی هدای اریترومایسدین و انروف وکساسدین مقایسده شددند .بدر اسداس

نتایج حداطل غ دت مهدار رشدد  )MICاسدان

آویشدن بداغی ،پونده و زیدره سدیاه بدرای ایدن بداکتری بده ترتیدو 1/1 ،1/1

و  1/1-1/1میکرولیتددر بددر می ددیلیتددر و همچنددین حددداطل غ دددت بدداکتری کشددی  )MBCاسددان ها بدده ترتیددو  1/1 ،1/1و
1/1میکرولیتددر بددر می یلیتددر مددیباشددد .باددالوه براسدداس نتددایج جددذ نددوری رونددد رشددد جدایددههای بدداکتری بددا افددزایز
غ دت اسدان ها کداهز یافتده بده وریکده در غ دتهدای  MICو بداالتر تقریبدام رشدد آنهدا متوطدب شدده اسدت .همچندین
در روش دیسدد

میددزان طهددر هالدده عدددد رشددد ناشددی از اسددان

آویشددن بدداغی بدده ددور مانددیداری بیشددتر از دیگددر

اسان ها و آنتیبیوتید هدای اریترومایسدین و انروف وکساسدین بدود .بده دور خالصده نتدایج ایدن آزمدایز بیدانگر خاصدیت
ضددد بدداکتری مناسددو آویشددن بدداغی بددوده و پیشددنهاد مددیگددردد بددرای کنتددر و درمددان بیمدداری اسددترپتوکوکوزی
مزار طز آال ارزیابی گردد.

کلماض کلیدی :اسان

 نویسنده مسئو

گیاهی ،استرپتوکوکوزی

mirghaed@ut.ac.ir :

 ،طز آالMIC ، MBC ،

در

علی طاهری میرقائد و همکاران

اریترومایسدددین  )2و در برخدددی مدددوارد اسدددتفاده از

مقدمه
استرپتوکوکوس اینیدایی عامدل بیمداری فدوو حداد و
سیسددتمی

باکتریددایی اسددترپتوکوکوزی

واکسنها میباشد .)7

سبو بروز خسدارات اطتصدادی فدراوان بده صدنات آبدزی

بیوتی ها ،ظهدور بیمارگرهدای مقداود بده آنهدا در مداهی

پددروری در بخددز وسددیای از جهددان از جم دده ایددران

و انسددان اسددت  .)1عددالوه بددر ایددن ،آنتددی بیوتیدد هددا

مددیگددردد بدده ددوری کدده تدداکنون در بددیز از  31گوندده

سبو کشدته شددن بداکتریهدای مفیدد در لولده گدوارش

ماهیددان آ شددیرین ،شددور و لددو شددور گددزارش شددده و

میزبددان شددده و همچندین بده خددا ر تجمددر در م صددو

حتددی بدده عنددوان بیمددارگر زئونددوز سددبو بددروز عفونددت

نهددایی سددبو بددروز مشددکالت سددالمتی در مصددراکننددده

درانسان نیز میشود .)1-3

مدیگردنددد  .)3 ،1بنددابراین یددافتن راههددای پیشددگیری و

اسدددترپتوکوکوس اینیدددایی متا ددد بددده جدددن

درمددان مناسددو بددرای بدده حددداطل رسدداندن خسددارات

اسددددترپتوکوکوس یکددددی از جددددن هددددای خددددانواده

اطتصدددادی ناشدددی از ت فدددات ایدددن بیمددداری در مدددزار

استرپتوکوکاسدده ،یدد

کوکسددی گددرد مابددت بهصددورت

دو تددایی یددا زنجیددرهای و گدداهی چنددد شددک ی اسددت کدده

پدرورش مداهی و نیدز کداهز مشدکالت ناشدی از مصدرا
گسترده آنتیبیوتی ها ضروری به ندر میرسد.

در دمددای  37درجدده سددانتیگراد رشددد مددیکنددد و اغ ددو

در سددا های اخیددر ا ددرات گیاهددان دارویددی ع یدده

اسدت کده

بسدددیاری از بیمدددارگرهدددای باکتریدددایی آبزیدددان مدددورد

سدددددویههای دارای کپسدددددو از حددددددت بیشدددددتری

ارزیددابی طددرار گرفتدده اسددت و بدده عنددوان جددایگزینی

برخوردارند .)2 ،1

مناسددو بددرای آنتیبیوتی هددا مهددرح مددیباشددند -12

بیهوازی اختیداری و بده صدورت غیرمت در

مددیتوانددد در مدددت  3تددا  7روز

 .)11مدواد مد ره موجدود در گیاهدان دارویدی بده دلیدل

باعدل ت فدات بدیز از  51درصدد در جمایتهدای مدداهی

حالدت

اسددترپتوکوکوزی

همدراه بدودن آنهدا بدا مدواد دیگدر پیوسدته از ید

برخدوردار میباشدد و بده همدین دلیدل

شددود ،اگرچدده در باضددی مددوارد شددیو آن بدده شددکل

تاداد بیولوژید

مزمن بدوده و بدا تاددادی کمدی ت فدات روزانده در مددت

در بدن انباشته نشده و ا درات جدانبی بده بدار نمدیآورندد

بددیز از چندددین هفتدده همددراه اسددت  .)1-3بددا ایددن

و برتددری طابددل مالحدددهای نسددبت بدده داروهددای

وجددود خسددارات و زیانهددای ناشددی از ایددن بیمدداری

شیمیایی دارند .)13

بسددیار بدداال مددیباشددد بدده ددوری کدده فقددت در آمریکددا

مهالاده کنددونی بددرای ارزیددابی ا ددرات ضددد باکتریددایی

خسدددارت سدددالیانه آن  11می یدددون و در جهدددان 111

اسدان های آویشدن بداغی ،پونده ماهدر و زیدره سدیاه بدر

می یون دالر برآورد شده است .)4

جدایددههای اسددترپتوکوکوس اینیددایی انجدداد شددد .بدددین

از سددا  2112بدده ددور

مندددور حددداطل غ دددت بدداکتری کشددی  )MICو حددداطل

پیوسددته از مددزار طددز آالی ایددران نیددز گددزارش شددده و

غ ددددت مهدددار رشدددد  )MBCبدددا اسدددتفاده از روش

مه د تددرین بیمدداری باکتریددایی مدداهی طددز آالی رنگ دین

میکرودای وشن تایین و همچندین طهدر هالده عددد رشدد

کمددان ) (Oncorhynchus mykissاسددت کدده تدداکنون

بددداکتری ناشدددی از اسدددان ها بدددا آنتیبیوتی هدددای

باعددل بددروز ت فددات سددنگین در مددزار پرورشددی کشددور

اریترومایسدددین و انروف وکساسدددین بددده روش دیسددد

شدددده اسدددت  .)1 ،5 ،3در حدددا حاضدددر از جم ددده

کاغذی مقایسده گردیدد .بادالوه الگدوی رشدد بداکتری در

روشهای مرسدود مقاب ده بدا ایدن بیمداریهدا اسدتفاده از

غ دتهددای مخت ددب اسددان ها بددا اسددتفاده از جددذ

آنتیبیوتیددددد هدددددا ازجم ددددده انروف وکساسدددددین و

نوری در و مو  111نانومتر ارزیابی گردید.

بیمدداری اسددترپتوکوکوزی
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اسددت کدده

از مهد تددرین عوامددل م دودکننددده اسددتفاده از آنتدی

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ...

دانشددکده دامپزشددکی دانشددگاه تهددران تهیدده شدددند.

مواد و روش
اسههانسها :اسددان های آویشددن بدداغی

باکتریهددا در شددرایت اسددتریل بددر روی م ددیت ژلددوز
Thymus

خدددون دار کشدددت داده شدددده و در دمدددای  25درجددده

 ،)vulgarisپوندده  )Mentha longifloraو زیددره سددیاه

38

سانتیگراد بده مددت  72سداعت نگهدداری شددند .سدپ

 )Carum carviمددورد اسددتفاده در ایددن مهالادده بدده

از ک ونیهای رشدد یافتده ابتددا رند
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روش  steam distillationتهیه شدند .)11،12

و پدددد

بههاکتری :جهددت انجدداد بررسددی کنددونی ابتدددا دو

آمیدزی گدرد تهیده

از ا مینددددان از خ ددددوا پرگندددده و تایددددین

مورفولددوژی و نددو رندد

آمیددزی گددرد تجدیددد کشددت

جدایددددده بیمددددداریزای بددددداکتری گدددددرد مابدددددت

انویدده بدده عمددل آمددد و در نهایددت پرگنددههددای مناسددو

 (HM055572) K11و

بددرای آزمایشددات بادددی انتخددا و مددورد اسددتفاده طددرار

اسدددترپتوکوکوس اینیدددایی

 (HM055574) Z1جداسددازی شددده از مددزار طددز

گرفتنددد .برخددی مشخصددات ریخددت شناسددی جدایددههای

آالی کشددور ،از طهددو بهداشددت و بیماریهددای آبزیددان

باکتری در جدو  1ارائه شده است.

جدول  -1برخی مشخصاض فنوتیپیکی جدایههای باکتری استرپتوکوکوس اینیایی
مشخصه باکتری
شکل باکتری
گرد
کاتاالز
اکسیداز
اندو
احیاو نیترات
H2S
VP
آرابینوز و اینوزیتو
نو همولیز
آرژنین
سوربیتو
رشد در  pHبین 5-3/5
رشد در  1/5درصد نم سدی
دمای رشد بین  15-41درجه سانتی گراد

تعیههین مقههادیر حههداقل غلظههت مهههار رشههد

Z1

K11

کوکسی
+
α
+
+
+

کوکسی
+
α
+
+
+

فارلنددد) بدده صددورت جداگاندده بدده م یتهددا اضددافه شددد و

( )MICو حههداقل غلظههت بههاکتری کشههی (: )MBC

پدد

بدددرای تایدددین حدددداطل غ ددددت مهدددار رشدددد  )MICو

25درجدده سددانتیگراد  ،کمتددرین رطتددی کدده در آن هددیچ

حددداطل غ دددت بدداکتری کشددی  )MBCاسددان ها از

بدداکتری رشددد نکددرده بددود بدده عنددوان حددداطل غ دددت

روش میکرودای وشددددن اسددددتفاده شددددد .)14 ،12 ،11

مهارکنندگی ) (MICدر نددر گرفتده شدد .همچندین بده

بدددین مندددور رطتهددای متددوالی از اسددان های تهیدده

مندددور تایددین حددداطل غ دددت کشددندگی  ،)MBCدر

شدددده در م دددیت  TSBو در م ددددوده 12/1-1/1

شدددرایت کدددامالم اسدددتریل از همددده لولدددههای فاطدددد

11

کدورت 11میکرولیتدر از لولدههای حداوی م دیت کشدت

میکرولیتددر از سوسپانسددیون باکتریددایی تهیدده شددده بددا

برداشددته و روی م ددیت ژلددوز خددون کشددت داده شددد،

میکرولیتددر بددر می ددی لیتددر تهیدده شددد و سددپ
غ دددت نهددایی  3 ×111 cfu/mlمادداد یدد

مدد

پدد

از گذشددت  24سدداعت از انکوباسددیون در دمددای

از گذشددت  24سدداعت از انکوباسددیون MBC ،بددا

علی طاهری میرقائد و همکاران

مشاهده تاداد ک ونیها به دست آمد .)14 ،12 ،11

حههداقل غلظههت مهههار رشههد( )MICو حههداقل

مهالاددده الگدددوی رشدددد باکتریهدددا ،بددده میدددزان 11

آزمایزهددددای تایددددین حددددداطل غ دددددت مماناددددت

از جدایدددهها

کنندددددددگی  )MICو نیددددددز حددددددداطل غ دددددددت

بددده م دددیت  TSBحددداوی رطتهدددای ،1/4 ،1/2 ،1/1

کشددندگی  )MBCاسددان های آویشددن بدداغی ،پوندده و

رشددد

زیره سدیاه بدر روی جدایدههای اسدترپتوکوکوس اینیدایی

از

در جدددو  2ارائدده شددده اسددت .میددزان  MICهددر سدده

میکرولیتدددر  )3×111 cfu/mlاز هدددر یددد

اسددان ها اضددافه شددد .سددپ

 1/1 ،1/1هددر ی د

باکتریهدددا در زمانهدددای  3 ،2 ،1و  4سددداعت پددد
ت قددیح در دمددای  25درجدده بددا بررسددی میددزان جددذ

اسددان

نددددوری در ددددو مددددو  111نددددانومتر) توسددددت

باکتری به صورت یکسدان  1/1میکرولیتدر بدر می دیلیتدر

تیمددار شدداهد

زیدره

اسددپکتوفتومتر بررسددی شددد  .)11یدد

نیددز بددرای سددنجز میددزان رشددد بدداکتری در م ددیت
نرما فاطد اسان

استفاده گردید.

آویشددن بدداغی و پوندده بددرای هددر دو جدایدده

به دسدت آمدد .در حدالی کده میدزان  MICاسدان

سددیاه بددرای جدایددههای  K11و  Z1متفدداوت بددوده و بدده
ترتیددو  1/1و  1/1میکرولیتددر بددر می ددی لیتددر اندددازه

تعیین قطر هاله عهدم رشهد بهه روش دیسهک:

گیددری شددد

 .)p<1/15بددا ایددن وجددود میددزان MBC

بددرای مهالادده ا ددر ضددد باکتریددایی اسددان ها بددر ع یدده

برای هر دو جدایده مشدابه بدوده و اسدان

جدایددههای اسددترپتوکوکوس اینیددایی از روش دیسدد

بددا حددداطل غ دددت بدداکتریکشددی  1/1میکرولیتددر بددر

کاغدددذی اسدددتفاده شدددد  .)14 ،12 ،11بددددین منددددور

می ددیلیتددر بیشددترین تددا یر را نشددان داد .میددزان MBC

مقددددار  21میکرولیتدددر از سوسپانسدددیون باکتریدددایی

پوندده و زیددره سددیاه بددرای هددر دو جدایدده

 ،1/5×111 cfu/mlمادداد نددی م د

دو اسددان

آویشدن بداغی

فارلنددد) بددر روی

باکتری بده صدورت مشدابه  1/1میکرولیتدر بدر می دیلیتدر

پ یت ژلدوز خدون کشدت داده شدد .سدپ  11میکرولیتدر

بددوده و از ندددر آمدداری تفدداوت مانددیداری بددا آویشددن

از هددر یدد

از اسددان ها بددر روی دیسدد های کاغددذی

اضددافه و همددراه بددا دیس د های اسددتاندارد آنتیبیوتیدد

باغی نشان دادند .)p<1/15
الگههوی رشههد بههاکتری :ا ددر غ دتهددای مخت ددب

اریترومایسدددین و انروف وکساسدددین و بدددر روی م دددیت

اسددان

کشددت طددرار داده شددده و بدده مدددت  24سدداعت در دمددای

بدداکتری اسددترپتوکوکوس اینیددایی در ددو مددو 111

 25درجدده سددانتیگراد انکوباسددیون شدددند .در طهددر هالدده

نددانومتر در شددکل  1ارائدده شددده اسددت .براسدداس نتددایج

از اسدددان ها و آنتیبیوتی هدددای

رونددد رشددد جدایددههای بدداکتری بددا افددزایز غ دددت

مدددورد اسدددتفاده بدددر روی جدایدددههای بددداکتری مدددورد

اسددان ها کاسددته شددده بدده ددوری کدده در غ دتهددای

مهالاه در  3تکرار بررسی و مقایسه شد.

 MICو بدداالتر تقریبددام رشددد آنهددا متوطددب شددده اسددت.

عددددد رشدددد هریددد

آویشددن بدداغی بددر الگددوی رشددد جدایددههای

آنالیز آماری :دادههدای بده دسدت آمدده بده صدورت

همچندددین در غ دتهدددای کمتدددر از  MICبدددا گذشدددت

میدددانگین  ±ان دددراا مایدددار در سدددهح  35درصدددد

زمان بر میزان رشدد بداکتری افدزوده شدده اسدت .بادالوه

 )p<1/15و توسدددت آندددالیز واریدددان

یددد

رفددده

آویشددن بدداغی و زیددره سددیاه بدده ترتیددو بیشددترین و

) )ANOVAبدا اسدتفاده از ندرد افدزار  SPSSنسدخه 23

کمتددرین تد یر را بددر رونددد رشددد جدایددهها نشددان دادنددد.

با یکدیگر مقایسه شدند.

باالوه جدایه  K11کمی مقاودتر از  Z1بود.

نتایج
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الگههوی رشههد بههاکتری (جههذب نههوری) :بددرای

غلظههت بههاکتری کشههی( :)MBCنتددایج حاصددل از

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ...
جدول  -9حداقل غلظت مهار رشد ( )MICو حداقل غلظت باکتری کشی( )MBCاسانسهای آویشن باغی ،پونه و زیره سیاه بر روی جدایههای باکتری
استرپتوکوکوس اینیایی

اسانس

41

غلظت ((µl/ml

سویه باکتری
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عالمت  +و -به ترتیو نشاندهنده رشد و عدد رشد باکتری در حضور غ دتهای مشخد اسان

قطر هاله عدم رشهد (دیسهک) :نتدایج حاصدل از
طهدددر هالددده عددددد رشدددد روش دیسددد
جدایددههای بدداکتری ناشددی از هددر یدد

کاغدددذی)

+

+

+

میباشند.

بحث و نتیجهگیری
اسددترپتوکوکوزی

ناشددی از بدداکتری گددرد مابددت

از اسددان ها و

اسددددترپتوکوکوس اینیددددایی یکددددی از مهدددد تددددرین

آنتیبیوتی هددای مددورد اسددتفاده در ایددن آزمددایز در

بیماریهای آبزیان اسدت کده سدبو مدرگ و میدر بداالیی

نمودار  2ارائه شدده اسدت .جدایده  K11کمدی مقداود تدر

بددیز از  75درصددد ) مددیشددود و در سددهح وسددیای از

از جدایدده  Z1بددوده و طهددر هالدده عدددد رشددد کمتددری

جهددان از جم ددده ایددران گدددزارش شددده اسدددت .)1-3

آویشددن بدداغی بیشدددترین

باکتری اسدترپتوکوکوس اینیدایی بده عندوان اصد یتدرین

فاالیددت ضددد باکتریددایی ع یدده دو جدایدده  K11و  Z1بدده

گوندده بیمدداریزای مددزار طددز آالی کشددور مهددرح اسددت

ترتیدددو بدددا طهدددر هالددده عددددد رشدددد  31±3و 41±2

که باعدل خسدارات زیدادی شدده و پیشدگیری ،کنتدر و

می یمتددر را نشددان داد کدده حتددی کمددی بیشددتر از میددزان

ریشددهکنددی آن ضددروری مددیباشددد  .)1 ،5 ،3اگرچدده بددا

داشددت .همچنددین اسددان

بهدسددت آمددده بددرای دو آنتیبیوتیدد

انروف وکساسددین

اسددتفاده از برخددی آنتیبیوتی هددا ایددن بیمدداری هدد

بددده ترتیدددو  31±2/5و  )33±1و اریترومایسدددین بددده

اکنون بهبود مییابدد ،امدا بدا توجده بده مشدکالت فدراوان

ترتیددو  35 ±1/5و  )31±4بددود .در حددالی کدده اسددان

ایددن داروهددا ازجم دده مقاومددت باکتریددایی و پیامدددهای

زیدددره سدددیاه بدددا طهدددر هالددده عددددد رشدددد  31±4/5و

زیسددت م یهددی ،تجمددر آنتیبیوتی د

 31±2/5می یمتددر بدده ترتیددو بددرای جدایددههای  K11و

متااطبددام مصددراکنندددگان مدداهی ،جددایگزین نمددودن

 Z1کمتدددرین فاالیدددت ضدددد باکتریدددایی را نشدددان داد.

گیاهدددان دارویدددی دارای خاصدددیت ضدددد باکتریدددایی

همچنین میدزان طهدر هالده عددد رشدد ناشدی از اسدان

میتواند بسیار سودمند باشد .)13 ،2

پوندده بددرای جدایددههای  K11و  Z1بدده ترتیددو 17±1/5
و  23±2می یمتر اندازهگیری شد.

در بدددن مدداهی و

علی طاهری میرقائد و همکاران
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شکل -1الگوی رشد جدایههای ) K11و  ( Z1باکتری استرپتوکوکوس اینیایی جداسازی شده از ماهی قزل آال در حضور غلظتهای مختلف اسانسهای
آویشن باغی ،پونه و زیره سیاه در طول موج  611نانومتر.

در ایددن مهالادده ا ددرات ضددد باکتریددایی اسددان های

شددد کدده نتددایج بیددانگر وجددود خددواا ضددد باکتریددایی

آویشددن بدداغی ،پوندده و زیددره سددیاه در مقایسدده بددا دو

طددویتر آویشددن بدداغی نسددبت بدده سددایر اسددان ها و

اریترومایسددین و انروف وکساسددین بررسددی

آنتیبیوتی هددا بددود .مشددابه بددا ایددن نتددایج ا ددرات ضددد

آنتیبیوتیدد

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ...

49

باکتریددایی ،طددارچی و حتددی ضددد ویروسددی گونددههای

عصدداره آویشددن بدداغی بددر میددزان رشددد و همچنددین

مخت ب گیاه آویشدن بده ویدژه آویشدن بداغی در بسدیاری

شدداخدهای خددونی طددز آالی رنگددین کمددان گددزارش

از مهالاددات  in vitroنشددان داده شددده اسددت ،11 ،11

شده است .)11

 .)17باددالوه در مهالاددات  in vivoنیددز تدد یر مابددت

a
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c

c

c
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Z1
انروفلوکساسین

K11
اریترومایسین

زیره

پونه

آویشن باغی

شکل  -9قطر هاله عدم رشد جدایههای باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در اثر اسانسهای آویشن باغی ،پونه و زیره سیاه در مقایسه با
آنتیبیوتیکهای تجاری انروفلوکساسین و اریترومایسین با روش دیسک کاغذی بر روی محیط ژلوز خوندار

بددر اسدداس مشدداهدات س د هانی و همکدداران  )13بددا
افددزایز میددزان اسددان

آویشددن شددیرازی

Zataria

 )multiflora Boissمتا ددد بددده خدددانواده ناناعیدددان
 ،)Lamiaceaeفاالیددددددت همولیتیدددددد

توجیدده کننددده فاالیددت ضددد باکتریددایی ایددن گیدداه مددی
باشد .)21 ،21
اسدان

زیدرهی سدیاه ) (C. carviخاصدیت آنتدی

بدددددداکتری

اکسدیدان و آنتدی باکتریدا داشدته و ا درات مابدت ایدن

اسددترپتوکوکوس اینیددایی بدده دلیددل سددرکو تولیددد

گیدداه بددر رشددد مدداهی تیالپیددا  ، )22و رشددد و فاالیّددت

اسددترپتولیزین-اس کدداهز نشددان داده ،اگرچدده اسددان

ضدددد باکتریدددایی موکدددوس مددداهی کپدددور در برابدددر دو

و

بدده ددور کامددل سددبو غیددر فاددا شدددن بدداکتری نشددده

بددداکتری گدددرد منفدددی

ولدددی سدددبو کددداهز بیدددان ژن  sag Aمربدددو بددده

 )Escherichia coliنیدددز گدددزارش شدددده اسدددت ،23

اسددترپتولیزین )S-و در نتیجددده سدددبو کددداهز تولیدددد

.)24

توکسین باکتری شده است.

Serratia marcescens

در مهالادده حاضددر زیددره سددیاه بددا حددداطل غ دددت

بر اسداس مهالادات انجداد شدده آویشدن بداغی دیگدر

ممانادددت کننددددگی  1/1-1/1و نیدددز حدددداطل غ ددددت

عضدددو خدددانواده ناناعیدددان دارای میدددزان بددداالیی از

کشددندگی 1/1میکرولیتددر بددر می ددیلیتددر ،در مقایسدده بددا

ترکیبددات فنددولی تیمددو ) و هیدددروکربنهای ترپنددی

سددایر اسددان ها و آنتیبیوتی هددا کمتددرین فاالیددت ضددد

گاما تدددرپینن) و کددارواکرو اسددت کدده تددا حدددودی

باکتریدایی ع یده جدایدههای اسددتر پتدو کوکدوس اینیددایی

علی طاهری میرقائد و همکاران

را نشان داد که بدا نتدایج طهدر هالده عددد رشدد و الگدوی

گددرد مابددت بدده کددار رفتدده ،در غ دتهددای  1/1و 1/1

رشددد نیددز هدد خددوانی داشددت .اگرچدده میددزان  MICو

میکرولیتر بر می یلیتر به دست آمده است.

طددویتددر) از دامندده گددزارش شددده بددرای زیددره سددبز بدده

فقددان برخدی ترکیبدات و میدزان آنهدا در گیداه دارد کده

ترتیدددو 1/51و )3/12امدددا بیشدددتر فاالیدددت ضدددد

مدیتوانددد ت ددت تد یر عوامددل زیددادی از جم ده منهقدده

باکتریددایی ضددایبتددر) از زیددره سددیاه ایرانددی بدده ترتیددو

جغرافیدایی رویدز گیداه ،واریتده گیداهی ،سدن گیداه در

 1/151و  )1/312ع یدددده بدددداکتری اسددددترپتوکوکوس

هنگاد تهیه اسان

اینیایی بود .)21 ،25

و یا عصاره متغیر باشد .)21-21

پوندده دارای ترکیبددات م د ره پوندده ،منتددو  ،منتددون،

زیدره دارای ترکیبدات مد ره کدومین آلدئیدد ،گامدا

تیمددو  ،میرسددن ،پددولگن ،سددینئو و کددارون بددوده و بددر

تدرپینن ،پدارا سدیمن ،بتدا پیدنن ،آلفدا پیدنن ،میرسدن و

آن در مقایسدده بددا عصددارههای

لیمددونن مددیباشددد ،اگرچدده میددزان هددر ی د

اسدداس گزارشددات اسددان

از ترکیبددات

اتددانولی و آبددی خددواا ضددد میکروبددی طددویتددری دارد

مدد ره بددا توجدده بدده گوندده ،شددرایت زیسددت م یهددی و

 .)31 ،23بنابرین دلیل تفداوت نتدایج حاصد ه مدیتواندد

و

بدده دلیددل تفدداوت در جن هددای بدداکتری و همچنددین

عصدداره مددیتوانددد متفدداوت باشددد  .)21 ،27بنددابرین

از ترکیبددات م د ره گیدداه و روش تهیدده

فصددد ی مندددا

رشدددد گیددداه و روش تهیددده اسدددان

نتددایج متفدداوت بدده دسددت آمددده در ایددن مهالاددهها
میتواند ناشدی از متفداوت بدودن میدزان هدر ید

میددزان هددر ی د
اسان

و عصاره به کار رفته باشد.

از ایدن

به ور ک ی مدیتدوان نتیجده گرفدت کده حساسدیت

ترکیبات م ره و همچنین جدایده بداکتری بده کدار بدرده

جدایدددههای بددداکتری اسدددترپتوکوکوس اینیدددایی مدددورد
مهالادده بدده اسددان

شده باشد .)21
در رابهه با ا درات ضدد بداکتری اسدان

پونده ماهدر،

آویشددن بدداغی نسددبت بدده سددایر

اسددان ها و آنتیبیوتی هددای تجدداری بیشددتر بددوده و

در مهالاددهای کدده توسددت م بددوبی و حقددی در سددا

پیشدنهاد مدیگدردد ایدن اسدان

 2111صددددورت گرفددددت  ،)23حددددداطل غ ددددددت

بیماریهددای باکتریددایی مدداهی بدده ویددژه اسددترپتوکوزی

پوندده بددرای باکتریهددای گددرد

ارزیابی گردد.

مهارکنندددگی اسددان

مابدددت اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس ،اسدددتافی وکوکوس

سپاسگزاری

در درمدان و پیشددگیری

اپیدرمیددددددی  ،باسدددددی وس سدددددرئوس و لیسدددددتریا

این مهالاه در طالدو پایدان نامده بدا حمایدت مااوندت

مونوسدیتوژن ،بدین  1/25تدا  4میکروگددرد بدر می دیلیتددر

پژوهشددی دانشددگاه تهددران بدده اجددرا در آمددده کدده نهایددت

گددزارش شددد .در مهالادده حاضددر نیددز ،حددداطل غ دددت

تشکر و طدردانی را اعالد می داری .

مهارکنندددگی ایددن اسددان

در خصددوا باکتریهددای
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Summary
The zoonotic bacteria Streptococcus iniae is the causative agent of streptococcosis associated with
serious economic losses in the world aquaculture industry, including Iran. The antimicrobial activities
of Thymus vulgaris, Carum carvi, and Menthalong flora essential oils were determined against two
pathogenic isolates of S. iniae using broth microdilution, and were compared with erythromycin and
enrofloxacin antibiotics by disk diffusion assay. Also, bacterial growth was followed by OD at 600 nm.
The minimum inhibitory concentration (MIC) of the T. vulgaris, C. carvi, and M. flora essential oils
were 0.8, 0.8, and 0.8-1.6 μl/ml; and the minimum bactericidal concentration (MBC) values were found
as 0.8, 1.6, and 1.6 μl/ml; respectively. Moreover, the growth of isolates was reduced by increasing
essential oils concentration. In addition, disk diffusion assay revealed that the antimicrobial activity of
T. vulgaris essential oil is significantly higher than the other plants, as well as erythromycin and enrofloxacin antibiotics. These findings support the use of T. vulgaris for the control of streptococcosis in
trout farms.
Key words: essential oil, Streptococcusis, trout, MIC, MBC

