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چکیــده
در اين مطالعه، رفتار رشد تعداد مشخصی از جدايه های باکتری های استرپتوکوکوس اينیايی و الکتوکوکوس گارويه، در غلظت های 
20، 40، 80، 160 و 320 میکرولیتر بر میلی لیتر، از اســانس های اوکالیپتوس کامالدولنســیس، پونة معطر و آلوئه ورا و غلظت های 
0/05، 0/12، 0/5، 1 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر از داروی کلرآمینT در دمای 25 درجة سانتی گراد و نیز حداقل غلظت مهارکنندگی 
آنها مطالعه شــد. نتايج نشان داد با افزايش غلظت اســانس های اوکالیپتوس کامالدولنسیس و پونة معطر از رشد اکثر جدايه های 
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نداشت. با افزايش غلظت داروی کلرآمینT، ممانعت درخور توجهی در رشد پرگنه ها ديده شد؛ به طوری  که، در غلظت های 0/5 
و 2 میلی گرم بر میلی لیتر از دارو، طی زمان های 4 و 10 ساعت پس از انکوباسیون، هیچ کدام از جدايه ها رشد نداشتند. بنابراين، 
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1. مقدمه
اکثر  امروزه، ماهی قزل آالی رنگین کمان مهم ترين گونة 
بیشتر  در  سردآبی،  ماهیان  پرورش  و  تکثیر  کارگاه  های 
نقاط دنیا، به شمار مي رود. گرايش روزافزون به تکثیر و 
پرورش اين ماهی باعث افزايش بروز بیماری  های مختلف، 
از جمله بیماری  های باکتريايی، شده است. در اين بین، 
آلودگي به استرپتوکوکوزيس در سطح وسیعي از جهان 
گزارش شده است و، به منزلة يکي از مهم ترين بیماري ها 
در آبزي پروري، سبب مرگ و میر بااليي )حتي بیش از 
75 درصد( شده است )Eldar et al., 1997(. اين بیماري 
 Eldar Ghittino.( در بسیاري از گونه هاي ماهیان دريايي
 1999; Romalde Toranzo. 1999; Colorni et al.,
و   )Woo Bruno, 1999( شیرين  آب  ماهیان   ،)2002
 Colorni et al., 2002;( پرورشي  و  وحشي  ماهیان 
نیز  ايران  Baya et al.. 1990( گزارش شده است. در 
اين بیماري در بین مولدين ماهي قزل آالي رنگین کمان 
در استان مازندران )Ghiasi et al.. 2001(، ماهي هامور 
مزارع  و   )Mazloumi. 2003( خوزستان  استان  در 
پرورش ماهی قزل آال در استان های جنوب غربی، شمال 
 Soltani et al., 2005 Soltani et( و شمال غربی کشور
;al., 2008(گزارش شده است. با توجه به مشترک بودن 
بیماری، خسارات باالی آن و متنوع بودن منابع باکتری و 
داروهای شیمیايی  از  استفاده نکردن  از طرفی، ضرورت 
در آب برای حفظ محیط زيست، روش های پیشگیری 
به  ضروری  طبیعت  دوستدار  داروهای  از  استفاده  با 
تأثیرات  بررسي  مطالعه  اين  از  هدف  می رسد.  نظر 
کامالدولنسیس،  اوکالیپتوس  اسانس های  ضدباکتري 
عامل  از سويه هاي  تعدادي  علیه  آلوئه ورا  و  معطر  پونة 
مقايسة  و  الکتوکوکوزيس  استرپتوکوکوزيس/  بیماري 
آن با داروی کلرآمینT است. همچنین، رفتار رشد اين 
سويه ها در غلظت هاي مختلف اسانس ها و داروی مذکور 
ارزيابي شده است. شايان ذکر است که در مورد تأثیرات 
ضدباکتري اسانس های اوکالیپتوس کامالدولنسیس، پونة 
معطر و آلوئه ورا و نیز داروی کلرآمینT، مطالعات ديگری 
در زمینة انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی انجام 

شده است، ولي در خصوص انواع جدايه های باکتری های 
سوابق  گارويه  الکتوکوکوس  و  اينیايی  استرپتوکوکوس 

زيادی موجود نیست.

2. مواد و روش کار

1.2. جدایه های باکتریایی مورد استفاده
از  تعدادی  از  مطالعه  اين  در  استفاده  مورد  نمونه های 
مزارع قزل آالی کشور به دست آمدند که در آزمايشگاه 
تخصصی میکروبیولوژی گروه بهداشت و بیماری های 
از  پس  تهران،  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکدة  آبزيان 
 )PCR( مولکولی  روش  به  شناسايی،  و  جداسازی 
لیوفیلیزه شدند. در ابتدا 21 جداية باکتريايی لیوفیلیزه شده 
زير هود میکروبی و در کنار شعله باز شدند و مقداری 
از آنها با آنس استريل شده با شعله به آرامی روی محیط 
ژلوز خوندار به شکل خطی کشت داده شدند. سپس، در 
دمای 25-30 درجة سانتی گراد به مدت 12-24 ساعت 

پاساژ داده شدند و در نهايت، مطالعه و بررسی شدند.

2.2. اسانس های گیاهی
شامل  مطالعه  اين  در  به کار رفته  اسانس های 
 Eucalyptus( کامالدولنسیس  اوکالیپتوس  اسانس های 
camaldulensis(، پونة معطر )Mentha pulegium( و 
آلوئه ورا )Aloe vera( است که استخراج آنها، به روش 
تقطیر با بخار داغ، در محل پژوهشکدة گیاهان دارويی 
اسانس ها  خلوص  درصد  است.  بوده  کشاورزی  جهاد 
منظور  به  می شود.  گرفته  نظر  در  درصد   100 تقريبًا 
تشخیص اجزای اسانس ها، براي بررسی انواع ترکیبات 
کروماتوگراف  گاز  دستگاه  با  آنالیز  آنها،  ضدمیکروبی 

متصل به طیف نگار جرمی )GC/MS( انجام شد.

تعیین  و  باکتری  جدایه های  رشد  رفتار  بررسی   .3.2
حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس های اوکالیپتوس 
 25 دمای  در  آلوئه ورا  و  معطر  پونۀ  کامالدولنسیس، 

درجۀ سانتی گراد
روغن  میلی لیتر   25 حاوی  مخلوطی  نخست، 
 )NaOH( آفتابگردان همراه با 3/5 گرم سود سوزآور
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اين  سپس،  شد.  تهیه  مقطر  آب  میلی لیتر   100 و 
در  شد.  داده  حرارت  دقیقه   30 مدت  به  مخلوط 
و  برداشته  ظرف  پايین  قسمت  مايع  از  بعد،  مرحلة 
به نسبت 1 به 1 با اسانس مورد نظر مخلوط شد. به 
اين ترتیب استوک اولیه به دست آمد. به منظور تهیة 
استوک کاری، به میزان نسبت 6/4 میلی لیتر از استوک 
مقطر  آب  میلی لیتر   3/6 نسبت  میزان  با  همراه  اولیه 
جدايه های  رشد  رفتار  بررسی  براي  شد.  مخلوط 
غلظت های  حداقل  تعیین  نیز  و  نظر  مورد  باکتريايی 
روش  و  سويا  تريپتیک  مايع  محیط  از  مهارکنندگی، 
منظور  بدين  شد.  استفاده  متوالی  رقت های  تهیة 
تهیه  استريل  مايع  محیط  میلی لیتر   5 حاوی  لوله های 
يک  هر  ساعتة   36 کشت  پرگنه های  از  سپس،  شد؛ 
سرم  در  درجه   25 دمای  در  باکتريايی  جدايه های  از 
معادل  باکتريايی  سوسپانسیون  استريل  فیزيولوژی 
مک فارلند 0/5 تهیه شد. سپس، از اسانس مورد نظر 
در محیط های مايع تهیه شده، غلظت های معینی از آن 
میکرولیتر   320 و   160  ،80  ،40  ،20 شامل  اسانس 
يک  هر  به  بعد،  مرحلة  در  شد.  تهیه  میلی لیتر  در 
سوسپانسیون  از  میکرولیتر   10 میزان  لوله ها  اين  از 
به هم زدن،  از  پس  و  شد  اضافه  تهیه شده  باکتريايی 
صورت  انکوباسیون  سانتی گراد  درجة   25 دمای  در 
و   60  ،30 زمانی  فواصل  در  تیمار  هر  از  و  گرفت 
روش  به  و  برداشته  میکرولیتر   10 مقدار  دقیقه   90
در  شد.  داده  کشت  خون  ژلوز  روی  سطحی  کشت 
 24 از  پس  رشديافته  پرگنه های  تعداد  بعدی،  مرحلة 
ساعت در دمای 25 درجة سانتی گراد و در زير لوپ 
رقت های  از  يک  هر  از  عالوه،  به  شدند.  شمارش 
به  و  شد  داده  کشت  خوندار  ژلوز  محیط  در  مذکور 
تا  شد  اقدام  رشديافته  پرگنه های  شمارش  به  دقت 
رفتار رشد ايزوله ها در رقت های مختلف اسانس های 
مورد  اسانس  از  رقتی  حداقل  شود.  مشخص  مذکور 
از  مانع  اشاره  مورد  زمان های  از  يک  هر  در  که  نظر 
رشد جدايه های باکتريايی مذکور شد، به منزلة حداقل 

مهارکننده محسوب شد. غلظت 

4.2. بررسی رفتار رشد جدایه های باکتری و تعیین حداقل 
ضدعفونی کنندة  داروی  اثر  ممانعت کنندگی  غلظت 

کلرآمینT در دمای 25 درجۀ سانتی گراد
داروی  از  میلی گرم(   10.000( گرم   10 نخست، 
حجم  به  مقطر  آب  از  مناسبی  مقدار  با   Tکلرآمین
 6/4 مقدار  سپس،  شد.  رسانده  میلی لیتر   100 نهايی 
مقطر  آب  میلی لیتر   3/6 با  و  برداشته  آن  از  میلی لیتر 
فیلتر  از  استفاده  با  حاصل  مخلوط  و  شد  مخلوط 
رقت های  تهیة  به  اقدام  سپس،  فیلتر،   0/2 میلی پور 
 5 میزان  به  استريل  آزمايش  لولة  هر  به  شد.  زير 
اول  لولة  در  و  افزوده  استريل  مقطر  آب  میلی لیتر 
 Tکلرآمین فوق الذکر  رقت  از  میلی لیتر   5 میزان 
شامل  متوالی  رقت های  و  شد  اضافه  باال  مخلوط 
 32 و   16  ،8  ،4  ،2  ،1  ،0/5  ،0/25  ،0/12  ،0/05
پرگنه های  از  سپس،  شد.  تهیه  میلی لیتر  بر  میلی گرم 
سانتی گراد  درجة   30 دمای  در  ساعته   36 کشت 
در  مطالعه،  مورد  باکتريايی  جدايه های  از  يک  هر 
باکتريايی  سوسپانسیون  استريل  فیزيولوژی  سرم 
 5 میزان  به  سپس،  شد.  تهیه   0/5 فارلند  مک  معادل 
نهايت،  در  شد.  اضافه  لوله  هر  به  آن  از  میکرولیتر 
لوله های  از  10 ساعت  4 و   ،2  ،1 در فواصل زمانی 
 10 میزان   2 1و   ،0/5  ،0/25  ،0/12  ،0/05 رقت  با 
و  شد  داده  کشت  خون  ژلوز  پلیت  روی  میکرولیتر 
سانتی گراد  درجة   30 دمای  در  ساعت   24 مدت  به 
قرار داده شد. به منزلة کنترل هم زمان 5 میکرولیتر از 
همان سوسپانسیون باکتری مخلوط با 5 میلی لیتر آب 
مقطر استريل بدون دارو در فواصل زمانی 1، 2، 4 و 
10 ساعت روی ژلوز خوندار کشت داده و در دمای 
30 درجة سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شد. 
از  پس  رشديافته  پرگنه های  تعداد  بعدی،  مرحلة  در 
همچنین،  شدند.  شمارش  لوپ  زير  در  ساعت   24
زمان های  از  يک  هر  در  که  دارو  از  رقتی  حداقل 
مورد اشاره مانع از رشد جدايه های باکتريايی مذکور 
مهارکننده محسوب شد. غلظت  به منزلة حداقل  شد، 
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3. نتایج

کامالدولنسیس،  اوکالیپتوس  اسانس های  آنالیز   .1.3
پونۀ معطر و آلوئه ورا

اين  در  استفاده  مورد  اسانس های  ترکیبات  آنالیز  نتیجة 
با  است.  داده شده  نشان   3 و   2  ،1 در جداول  مطالعه 
توجه به نتايج، بیشترين ترکیب تشکیل دهندة اسانس های 
به  آلوئه ورا  و  معطر  پونة  کامالدولنسیس،  اوکالیپتوس 
است  سیتوسترول  و  پیپريتول  سینئول،   8 1و  ترتیب، 

)جداول 1، 2 و 3(.

2.3. اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس
نتايج حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس اوکالیپتوس 
اينیايی در  باکتری استرپتوکوکوس  کامالدولنسیس علیه 
نتايج،  اين  اساس  بر  است.  شده  داده  نشان   4 جدول 
حداقل غلظت ممانعت کنندگی اين اسانس طی زمان های 
30، 60 و 90 دقیقه به ترتیب 320>-320، 320>-160و 
غلظت  حداقل  میزان  کمترين  است.  320>-160بوده 
196A در زمان هاي 30، 60  برای جداية  مهارکنندگی 
و 90 دقیقه و جداية 172B در 60 و 90 دقیقه و جداية 
201A در 90 دقیقه بوده است. بیشترين میزان حداقل 
غلظت مهارکنندگی برای جداية 191A طی هر سه زمان 
مذکور بوده است. به عالوه، نتايج رفتار رشد جدايه های 
اينیايی در حضور غلظت های مختلف  استرپتوکوکوس 
اين اسانس نشان داد که در غلظت های 20، 40 و 80 
میکرولیتر بر میلی لیتر با گذشت زمان های 30، 60 و 90 
جداية  فقط  بوده اند.  رشد  به  قادر  جدايه ها  همة  دقیقه 
196A در غلظت 160 میکرولیتر بر میلی لیتر با گذشت 
هر سه زمان فوق قادر به رشد نبود و در غلظت 320 
 196A 172 وB میکرولیتر بر میلی لیتر نیز رشد جدايه های
با گذشت هر سه زمان 30، 60 و 90 دقیقه متوقف شد. 
اسانس  ممانعت کنندگی  نتايج حداقل غلظت  همچنین، 
الکتوکوکوس  باکتری  علیه  کامالدولنسیس  اوکالیپتوس 
اساس  بر  است.  شده  داده  نشان   5 جدول  در  گارويه 
اسانس  اين  ممانعت کنندگی  غلظت  حداقل  نتايج،  اين 
-320 ترتیب  به  دقیقه   90 و   60  ،30 زمان های  طی 

در  است.  بوده   160<-320 و   320<-320  ،320<
نتیجه، کمترين میزان حداقل غلظت مهارکنندگی برای 
جدايه های 190A .170A و 194B طی زمان 90 دقیقه 
جداية  برای  مهارکنندگی  غلظت  حداقل  بیشترين  و 
است.  بوده  دقیقه   90 و   60  ،30 زمان هاي  165B طی 
عالوه بر اين، نتايج رفتار رشد جدايه های الکتوکوکوس 
گارويه در حضور غلظت های مختلف اين اسانس نشان 
 80 و   40  ،20 غلظت های  در  جدايه ها،  تمامی  که  داد 
و   60  ،30 زمان های  گذشت  با  میلی لیتر  بر  میکرولیتر 
90 دقیقه، رشد داشته اند. در حالی که در غلظت 160 
میکرولیتر بر میلی لیتر در زمان های مذکور، اکثر جدايه ها 
بر  میکرولیتر   320 غلظت  در  و  داشتند  کمی  رشد 
میلی لیتر، جدايه های .195B 141-3. 175 و 167B فقط 
 .200A. ALS6 با گذشت زمان 90 دقیقه، جدايه های
162 و 194B با گذشت زمان های 60 و 90 دقیقه و در 
با گذشت   190A و   161A  .170A نهايت جدايه های 
سه زمان 30 ،60 و 90 دقیقه رشد پرگنه ها متوقف شد. 
فقط جداية 165B در غلظت ها و زمان های مذکور، رشد 

درخور توجهی داشته است.

3.3. اسانس پونۀ معطر
نتايج حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس پونة معطر 
علیه باکتری استرپتوکوکوس اينیايی در جدول 6 نشان 
غلظت  حداقل  نتايج،  اين  اساس  بر  است.  شده  داده 
و   60  ،30 زمان های  طی  اسانس  اين  ممانعت کنندگی 
-320 و   20-<320  ،40-<320 ترتیب  به  دقیقه   90
40 بوده است. در نتیجه، کمترين میزان حداقل غلظت 
مهارکنندگی برای جداية 199A طی زمان 60 دقیقه و 
 201A بیشترين حداقل غلظت مهارکنندگی برای جداية
طی زمان های 30، 60 و 90 دقیقه بوده است. به عالوه، 
نتايج رفتار رشد جدايه های استرپتوکوکوس اينیايی در 
حضور غلظت های مختلف اسانس پونة معطر نشان داد 
که، در غلظت 20 میکرولیتر بر میلی لیتر، همة جدايه ها 
 40 غلظت  در  داشته اند.  رشد   199A جداية  جز  به 
 196A میکرولیتر بر میلی لیتر همة جدايه ها به جز جداية
طی گذشت هر سه زمان، جدايه های D و 199A در دو 
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تركيبات  انديس بازدارنده   درصد
-Thujane 899 12/0  
-Pinene 905 47/5
Camphene 922 03/0
-Pinene 946 21/0
-Myrcene 957 30/0  
1,8-Cineole 998 46/69
-Ocimene 1007 01/0
-Terpinene 1028 10/15
Terpinolene 1057 53/0
1-Terpineol 1106 03/0
Limonene Oxide(cis) 1112 01/0
-Terpineol 1162 29/1
trans-Carveol 1189 02/0
Geraniol 1222 13/0
Geranial 1240 04/0
-Terpienyl Acetate 1327 31/1
-Gurjunene 1376 34/0
-Gurjunene 1401 10/0
Aromadendrene 1410 72/1
-Selinene 1457 06/0
-Cadinene 1483 05/0
-Cadinene 1491 07/0
-Calacorene 1519 03/0
Epi Globulol 1541 29/0
Globulol 1559 00/2
Viridiflorol 1565 61/0
-Eudesmol 1623 23/0
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 درصد انديس بازدارنده  تركيبات
1,8-Cineole 1006 0/4  
Menthon 1130 0/3  
Borneol 1143 9/2  
4-Terpineol 1153 5/0  
α-Terpineol 1167 7/4  
m-Ethyl cumene 1208 6/0  
Pulegon 1215 3/2  
Carvol 1217 6/0  
Piperitone 1244 38/0  
Isophorene 1251 6/0  
Bornyl acetate 1259 8/0  
Piperitenone 1331 0/33  
Piperitenone oxide 1346 4/3  
1-Phenyl-1,4-butanediol 1367 7/0  
trans-Caryophyllene 1399 5/0  
Caryophyllene oxide 1564 5/0  
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جدول 1. آنالیز دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار 
جرمی )GC/MS( مربوط به اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس 

)Eucalyptus camaldulensis(

جدول 2. آنالیز دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی 
)Mentha pulegium( مربوط به اسانس پونة معطر )GC/MS(
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انديس بازدارنده  تركيبات درصد 
1-Tetradecyne 05/16 54/0
Tridecanoic acid, methyl ester 67/17 79/0
n-Hexadecanoic acid 70/18 07/5
Hexadecanoiv acid, ethyl ester 93/18 81/8
Phytol 07/21 01/10
Oleic acid 85/21 74/11
9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester 06/22 36/11
Oxalic acid, allyl pentadecyle ester 13/24 29/0
Oxalic acid, allyl hexadecyl ester 73/25 52/0
9-Ocatadecenal 11/27 28/2
1-Octanol,2-butyl 28/27 92/1
Didodecyl phgthalate 08/28 56/0
1-Octadecyne 48/28 29/0
Sulfurous acid, hexyl pentadecyl ester 77/28 58/1
1-lodo-2-methylundecane 21/30 78/1
Eicoane 60/31 48/2
Squalene 90/31 24/1
Octadecane, 2-methyl 95/32 45/3
Nonadecane, 2-methyl 26/34 97/3
a-Tocopherol 91/34 24/4
Vitamin E 09/36 39/2
Sulfurous acid, buthyl heptadecyl ester 80/39 48/2
9,12-Octadecadienoic acid, phenylmethyl ester 38/37 15/1
Tetracontane,3,5,24-trimethyl 25/38 60/1
Sitosterol 78/38 19/13
Lupeol 28/40  7/6
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)Aloe vera( مربوط به اسانس آلوئه ورا )GC/MS( جدول 3. آنالیز دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی
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دقيقه 90 دقيقه 60 دقيقه 30 باكتري ةجداي

320 320 320<   L. garvieae  200A 
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جدول6. حداقل غلظت ممانعت کنندگی پونة معطر )l/mlμ( علیه تعدادی از جدایه های استرپتوکوکوس اینیایی
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زمان و جدايه های  LHK5 و LG5 در يک زمان توقف 
غلظت هاي  در  اکثر جدايه ها  از طرفی،  داشته اند.  رشد 
رشد  توقف  میلی لیتر  بر  میکرولیتر   320 و   160  ،80
ممانعت کنندگی  غلظت  حداقل  نتايج  داده اند.  نشان  را 
گارويه  الکتوکوکوس  باکتری  علیه  معطر  پونة  اسانس 
در جدول 7 نشان داده شده است. بر اساس اين نتايج، 
حداقل غلظت ممانعت کنندگی اين اسانس طی زمان های 
30، 60 و 90 دقیقه به ترتیب 320>-160، 320>-40و 
غلظت  حداقل  میزان  کمترين  است.  بوده   20-<320
و  دقیقه   90 زمان  در   175 جداية  برای  مهارکنندگی 
بیشترين میزان آن برای جدايه های 194B و 170A در 
زمان های 30، 60 و 90 دقیقه بوده است. عالوه بر اين، 
در  گارويه  الکتوکوکوس  جدايه های  رشد  رفتار  نتايج 
حضور غلظت های مختلف اسانس پونة معطر نشان داد 
که در غلظت 20 میکرولیتر بر میلی لیتر فقط جداية 175، 
 167B و در غلظت 40 میکرولیتر بر میلی لیتر جدايه های
و 195A با گذشت 90 دقیقه و جداية 141-3 با گذشت 
زمان های 60 و 90 دقیقه توقف رشد را نشان داده اند. از 
طرفی، در غلظت 80 میکرولیتر بر میلی لیتر، جدايه های 
165B .167B .161A و 175 با گذشت زمان 90 دقیقه 
زمان هاي  گذشت  با   3-141 و   195A جدايه های  و 
داشته اند. در غلظت 160  دقیقه توقف رشد  60 و 90 
میکرولیتر بر میلی لیتر، همة جدايه ها به جز جدايه های 
 90 و   60 زمان های  گذشت  با   194B و   170A  .162
 320 غلظت  در  و  داده اند  نشان  را  رشد  توقف  دقیقه 
میکرولیتر بر میلی لیتر، جدايه های توقف يافته با گذشت 
 .161B .165A .ALS6 هر سه زمان، شامل جدايه های

195A. 175و 141-3 است.

4.3. اسانس آلوئه ورا
آلوئه ورا  اسانس  ممانعت کنندگی  غلظت  حداقل  نتايج 
علیه باکتری های استرپتوکوکوس اينیايی و الکتوکوکوس 
گارويه در جداول 8 و 9 نشان داده شده است. بر اساس 
اسانس  اين  ممانعت کنندگی  غلظت  حداقل  نتايج،  اين 
طی زمان های 30، 60 و 90 دقیقه، 320> بوده است. 
نتايج رفتار رشد جدايه های استرپتوکوکوس  از طرفی، 

غلظت های  در حضور  گارويه  الکتوکوکوس  و  اينیايی 
مختلف اسانس آلوئه ورا نشان داد که همة جدايه ها در 
تمامی غلظت های اسانس، و طی گذشت زمان های 30، 

60 و 90 دقیقه، رشد چشمگیری داشته اند.

T5.3. کلرآمین
در نهايت، نتايج حداقل غلظت ممانعت کنندگی داروی 
اينیايی در  باکتری های استرپتوکوکوس  کلرآمینT علیه 
نتايج،  اين  اساس  بر  داده شده است.  نشان  جدول 10 
حداقل غلظت ممانعت کنندگی کلرآمینT طی زمان های 
1، 2، 4 و 10 ساعت، به ترتیب، 0/25- 0/05>، 0/12- 
0/05>، 0/05> و 0/05> بوده است. کمترين حداقل 
غلظت مهارکنندگی مربوط به همة جدايه ها در زمان های 
4 و 10 ساعت و بیشترين حداقل غلظت مهارکنندگی 
مربوط به جدايه های 196A و 199A طی زمان 1 ساعت 
بوده است. نتايج رفتار رشد جدايه های استرپتوکوکوس 
 Tاينیايی در حضور غلظت های مختلف داروی کلرآمین
نشان داد که در غلظت 0/05 میلی گرم بر میلی لیتر، طی 
زمان های 1و 2 ساعت جدايه های 183 و LG5 و در 
زمان های 4 و 10 ساعت همة جدايه ها توقف رشد را 
نشان داده اند. در غلظت 0/12 میلی گرم بر میلی لیتر فقط 
 196A در زمان 1 ساعت رشد پرگنه ها در جدايه های
و 199A ادامه داشته است و بقیة جدايه ها توقف رشد 

داشته اند.
بر  میلی گرم   2 و   1  ،0/5  ،0/25 غلظت های  در 
میلی لیتر در همة زمان های 1، 2، 4 و 10 ساعت توقف 
نتايج  داده شد. همچنین،  نشان  در همة جدايه ها  رشد 
علیه   Tکلرآمین داروی  ممانعت کنندگی  غلظت  حداقل 
نشان   11 در جدول  گارويه  الکتوکوکوس  باکتری های 
غلظت  حداقل  نتايج،  اين  اساس  بر  است.  شده  داده 
ممانعت کنندگی کلرآمینT طی زمان های 1، 2، 4 و 10 
-0/25  ،<0/12-0/25  ،0/25-0/5 ترتیب،  به  ساعت، 

حداقل  کمترين  است.  بوده   <0/12-0/25 و   <0/12
 161B. 194B غلظت مهارکنندگی مربوط به جدايه های
.165B و ALS6 طی زمان های 4 و 10 ساعت و بیشترين 
 167B حداقل غلظت مهارکنندگی مربوط به جدايه های
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دقيقه 90 دقيقه 60 دقيقه 30 باكتري جداية
80 320< 320< L. garvieae  161A 

160 320 320 L. garvieae  ALS6 

40 320< 320< L. garvieae   167B 

80 160 320 L. garvieae   165B 

160 320 320 L. garvieae   161B  

160 160 320< L. garvieae   190A  

320< 320< 320< L. garvieae    194B

320< 320< 320< L. garvieae    170A 

320< 320 320< L. garvieae     162  

80 80 320 L. garvieae    195A 

20 160 320 L. garvieae    175 

40 40 160 L. garvieae   141.3 

7 

دقيقه 90 دقيقه 60 دقيقه 30 باكتري جداية  
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 جدول7. حداقل غلظت ممانعت کنندگی پونة معطر )l/mlμ( علیه تعدادی از جدایه های الکتوکوکوس گارویه

جدول 8. حداقل غلظت ممانعت کنندگی آلوئه ورا )l/mlμ( علیه تعدادی از جدایه های استرپتوکوکوس اینیایی

جدول 9. حداقل غلظت ممانعت کنندگی آلوئه ورا )l/mlμ( علیه تعدادی از جدایه های الکتوکوکوس گارویه
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ساعت 10 ساعت4 ساعت 2 باكتري جداية  ساعت 1
       

05/0< 05/0< 12/0 12/0 S.iniae   201A 

05/0< 05/0< 12/0 25/0 S. iniae  196A 

05/0< 05/0< 05/0< 05/0< S. iniae   183 

05/0< 05/0< 12/0 25/0 S. iniae  199A 

05/0< 05/0< 05/0< 05/0< S. iniae  LG5 

10 

ساعت 10 ساعت4 ساعت 2 باكتري جداية  ساعت 1
12/0< 12/0< 25/0 5/0 L. garvieae  194B

12/0< 12/0< 25/0 25/0 L.garvieae   161B 

12/0< 12/0< 12/0< 25/0 L. garvieae   165B 

25/0 25/0 5/0 5/0 L. garvieae  167B 

12/0< 12/0< 5/0 5/0 L. garvieae  ALS6 

11 

ساعت 10 ساعت4 ساعت 2 باكتري جداية  ساعت 1
       

05/0< 05/0< 12/0 12/0 S.iniae   201A 

05/0< 05/0< 12/0 25/0 S. iniae  196A 

05/0< 05/0< 05/0< 05/0< S. iniae   183 

05/0< 05/0< 12/0 25/0 S. iniae  199A 

05/0< 05/0< 05/0< 05/0< S. iniae  LG5 

10 

ساعت 10 ساعت4 ساعت 2 باكتري جداية  ساعت 1
12/0< 12/0< 25/0 5/0 L. garvieae  194B

12/0< 12/0< 25/0 25/0 L.garvieae   161B 

12/0< 12/0< 12/0< 25/0 L. garvieae   165B 

25/0 25/0 5/0 5/0 L. garvieae  167B 

12/0< 12/0< 5/0 5/0 L. garvieae  ALS6 

11 

جدول 10. حداقل غلظت ممانعت کنندگی کلرآمین T (mg/ml) علیه تعدادی از جدایه های استرپتوکوکوس اینیایی

جدول 11. حداقل غلظت ممانعت کنندگی کلرآمین T (mg/ml) علیه تعدادی از جدایه های الکتوکوکوس گارویه

 194B طی زمان های 1 و 2 ساعت و جداية ALS6  و
رفتار  نتايج  عالوه،  به  است.  بوده  ساعت   1 زمان  طی 
حضور  در  گارويه  الکتوکوکوس  جدايه های  رشد 
غلظت های مختلف داروی کلرآمینT نشان داد که در 
غلظت 0/12 میلی گرم بر میلی لیتر طی گذشت 1 و 2 
ساعت همة جدايه ها، و طی گذشت 4 و 10 ساعت فقط 
جداية 167B رشد داشته اند. در غلظت 0/25 میلی گرم 
 161B بر میلی لیتر پس از گذشت 1 ساعت جدايه های
 3-141 .194B 165، و پس از 2 ساعت جدايه هایB و
و 165B و طی زمان های 4و 10 ساعت همة جدايه ها 
توقف رشد داشته اند. در غلظت های 0/5 تا 2 میلی گرم 
بر میلی لیتر در همة زمان ها )1، 2، 4 و 10 ساعت( همة 

جدايه ها توقف رشد داشته اند.

4. بحث و نتیجه گیری
گسترش  نمايانگر  ايران،  در  انجام شده  مطالعات 
قزل آالست  پرورش  مزارع  در  استرپتوکوکوزيس 

 Soltani et al., 2009; Soltani  etal.. 2008;(
بررسی ها،  اين  در   .)Soltani et al., 2005
و   )Soltani et al.. 2005( اينیايی  استرپتوکوکوس 
الکتوکوکوس گارويه )Soltani et al.. 2008( به منزلة 
مطرح  کشور  مزارع  بیماری زای  گونه های  عمده ترين 
اين  ريشه کنی  و  کنترل  پیشگیری،  بنابراين  شده اند. 
بايد  در حال حاضر  از طرفی،  است.  بیماری  ضروری 
مسئلة مقاومت اين دو گونة بیماری زای عمده در ايران 
به  نظر  نظر گرفته شود.  در  نیز  آنتی بیوتیک ها  انواع  به 
مواد  و  گیاهی  داروهای  از  استفاده  مطرح شده،  موارد 
ضدعفونی کنندة دوستدار محیط زيست در مبارزه با اين 
تأثیر  اين مطالعه،  نظر می رسد. در  به  بیماری ضروری 
و  کامالدولنسیس  اوکالیپتوس  معطر،  پونة  اسانس های 
در   ،Tکلرآمین داروی  تأثیر  با  آنها  مقايسة  و  آلوئه ورا، 
رفتار رشد برخی از جدايه های بیماری زای باکتری های 
و  گارويه  الکتوکوکوس  و  اينیايی  استرپتوکوکوس 
داروی  و  اسانس ها  مهارکنندگی  غلظت  حداقل  تعیین 
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نشان  تحقیق  اين  نتايج  است.  شده  بررسی  مذکور 
کامالدولنسیس،  اوکالیپتوس  اسانس های  که  می دهد 
استرپتوکوکوس  ضد  قدرت  آلوئه ورا،  و  معطر  پونة 
نشان  خود  از  متفاوتی  گاروية  الکتوکوکوس  و  اينیايی 
اسانس های  غلظت  افزايش  با  که،  نحوی  به  داده اند. 
اکثر  رشد  از  معطر  پونة  و  کامالدولنسیس  اوکالیپتوس 
طوری  به  آمد؛  عمل  به  ممانعت  باکتری ها  جدايه های 
میلی لیتر  بر  میکرولیتر  در غلظت های 160 و 320  که، 
دقیقه   90 و   60 زمان های  طی  مذکور،  اسانس های  از 
شد.  متوقف  جدايه ها  اکثر  رشد  انکوباسیون،  از  پس 
تأثیر چشمگیری  آلوئه ورا  اسانس  دربارة  که،  در حالی 
به  نشد.  مشاهده  باکتری ها  جدايه های  رشد  توقف  در 
هر حال، با افزايش غلظت داروی کلرآمینT، ممانعت 
طوری  به  شد،  ديده  پرگنه ها  رشد  در  توجهی  درخور 
که، در غلظت های 0/5 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر از دارو 
انکوباسیون، هیچ  طی زمان های 4 و10 ساعت پس از 
اسانس  نداشته اند. در خصوص  از جدايه ها رشد  کدام 
اوکالیپتوس کامالدولنسیس، حداقل غلظت مهارکنندگی 
زمان های  طی  میلی لیتر  در  میکرولیتر   160 غلظت  در 
در  آمد.  دست  به  انکوباسیون  از  پس  دقیقه   90 و   60
Kouhpaye و همکاران در سال  حالی که، در مطالعة 
مذکور  اسانس  مهارکنندگی  غلظت  حداقل   ،2009
از  آمد.  دست  به  میلی لیتر  در  میلی گرم   10 غلظت  در 
اختالف  می توان  را  تفاوت  اين  احتمالی  داليل  جمله 
در نوع ترکیبات تشکیل دهندة اسانس و به عالوه زمان 
به  برشمرد.  اسانس  به  باکتری  قرارگیری  معرض  در 
طوری که، در مطالعة Kouhpaye و همکاران در سال 
اسانس  معرض  در  باکتری  ساعت   20 از  بیش   ،2009
بوده  دقیقه   90 تا  حاضر  مطالعة  در  ولی  گرفت،  قرار 
مطالعات  سری  يک  اساس  بر  اين،  بر  عالوه  است. 
مختلف  گونه های  ضدباکتری  تأثیرات  روی  انجام شده 
و  مثبت  گرم  باکتری  تعدادی  در  اوکالیپتوس  اسانس 
 Kuta et al.. 2008; Salari et al., 2006;( منفی 
 ،)Ghanbari et al .. 2009; Gilles et al., 2009
تأثیرات ضدباکتری اين گونه ها تفاوت چشمگیری دارد 
که اين تفاوت ها به علت وجود مادة مؤثر متفاوت در 

اسانس و زمان در معرض قرارگیری باکتری با اسانس 
اسانس  ضدباکتری  تأثیرات  دربارة  است.  نظر  مورد 
گرم  باکتری های  روی  انجام شده  مطالعات  معطر،  پونة 
 Joudi. 2003; Mahboubi Haghi.( منفی  و  مثبت 
پونة  اسانس  تأثیرات ضدباکتری  که  داد  نشان   ،)2008
در  است،  متفاوت  گوناگون،  باکتری های  روی  معطر 
حالی که، ترکیبات مؤثر اسانس های مورد استفاده مشابه 
ضدباکتری  تأثیرات  دربارة  انجام شده  مطالعات  است. 
 Lawrance et al.. 2009; Agaglu( اسانس آلوئه ورا
Alemdar. 2009(، نشان داد که اين اسانس علیه تعداد 
زيادی از باکتری های گرم مثبت و منفی، تأثیرات مهاری 
آلوئه ورا  اسانس  حاضر  مطالعة  در  که،  حالی  در  دارد؛ 
هیچ گونه تأثیری در مهار رشد باکتری های گرم مثبت 
نداشته است که می توان اين اختالف را به علت وجود 
مادة مؤثر متفاوت در اسانس های به کار رفته، دانست. به 
طوری که، در مطالعة Lawrance و همکاران در سال 
2009، بیشترين قسمت مربوط به خاصیت ضدباکتری 
 Pyrocatechel. Cinnamic ترکیبات  دربارة  آلوئه ورا، 
در  و   Ascorbic acid و    acid. P-ceumeric acid
به  مربوط  Agaglu  Alemdar در سال 2009  مطالعة 
Barbaloin  و Aloine. Aloe-emodin قسمت های

اسانس  در  ترکیبات  اين  که،  حالی  در  است؛  هدوب 
نیستند. مطالعة  استفاده در تحقیق حاضر موجود  مورد 
مورد  در   ،2008 سال  در  همکاران  و   Giakowski
تأثیرات ضدعفونی کنندة داروی کلرآمینT، نشان داد که 
به منظور کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری BKD بهتر 
برای 4 روز  دقیقه  به مدت 60  بار در روز  است يک 
کلرآمین داروی  لیتر  بر  میلی گرم   20 غلظت  از  متوالی 
استفاده  سردآبی  و  گرمابی  شیرين  آب  ماهیان  در   T
شود. اين يافته ها با نتايج مطالعة حاضر مطابقت دارد که 
روی باکتری های گرم مثبت در ماهی قزل آال با حداقل 
میلی لیتر  در  میلی گرم   2 و   0/5 مهارکنندگی  غلظت 
نهايت  در  است.  بوده  ساعت   10 و   4 زمان های  طی 
ضدباکتری  تأثیر  اوالً،  که  داد  نشان  مطالعه  اين  نتايج 
نظر  مورد  باکتری های  علیه  مذکور  گیاهی  اسانس های 
بسیار کمتر از کلرآمینT است؛ ثانیًا، تأثیرات ضدباکتری 
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معطر  پونة  و  کامالدولنسیس  اوکالیپتوس  اسانس های 
بیشتر از تأثیرات ضدباکتری اسانس آلوئه ورا بوده است؛ 
از  بیشتر  معطر  پونة  اسانس  ضدباکتری  تأثیرات  ثالثًا، 
در  بنابراين،  است.  کامالدولنسیس  اوکالیپتوس  اسانس 
صنعت آبزی پروری می توان از اسانس های پونة معطر و 
اوکالیپتوس کامالدولنسیس و نیز داروی ضدعفونی کنندة 

کلرآمینT به منزلة ضدعفونی کنندة آب استفاده کرد.

تقدیر و تشکر
دانشگاه  مصوب  تحقیقاتی  طرح  قالب  در  مطالعه  اين 
تهران و با اعتبار گرنت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 
بیماري هاي  و  بهداشت  علمی  قطب  مالی  حمايت  و 

آبزيان دانشگاه تهران انجام گرفته است.
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