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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتری عصاره آبی -الکلی سرشاخههای گیاه مرزنگوش و نانو عصاره آن روی باکتری
استرپتوکوکوس اینیایی ،Streptococcus iniae ،عامل استرپتوکوکوزیس در ماهیان و مقایسه آن با اثر فلورفنیکل و نانو
فلورفنیکل بود .نتایج نشان داد که غلظت مهار رشد و کشندگی با عصاره مرزنگوش  1000میکروگرم در میلیلیتر بود ،در حالی
که غلظت مهار رشد نانو عصاره مرزنگوش 250 ،میکروگرم در میلیلیتر و غلظت کشندگی آن  500میکروگرم در میلیلیتر
بود .این نتایج نشان میدهد که اثر مهار رشد و باکتریکشی عصاره مرزنگوش ضعیفتر از نانو عصاره مرزنگوش بود .غلظت
مهار رشد و باکتریکشی فلورفنیکل  2/5میکروگرم در میلیلیتر بود .غلظت مهار رشد نانوفلورفنیکل  0/625میکروگرم در
میلیلیتر و غلظت باکتریکشی آن  1/25میکروگرم در میلیلیتر بود .نتایج نشان دادند که اندازه قطر هاله عدم رشد باکتری
استرپتوکوکوس اینیایی با عصاره مرزنگوش 21/7±0/6 ،میلیمتر ،با نانو عصاره مرزنگوش 26/06±0/7 ،میلیمتر ،با فلورفنیکل،
 31/63±0/4میلیمتر و با نانو فلورفنیکل 32/80±1/1میلیمتر بود .در مجموع ،نتایج این تحقیق نشان میدهند که عصاره
مرزنگوش دارای اثر ضد باکتری است ،ولی اثر ضد باکتریایی آن ضعیفتر از نانو عصاره مرزنگوش و نیز دو داروی
فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل است .در تحقیق حاضر ،نانو فلورفنیکل بیشترین اثر را در کنترل عفونت استرپتوکوکوس اینیایی
نشان داد و این مواد میتوانند مبنای پایش گونههای مقاوم به آنتیبیوتیکها قرار گیرند.
کلمات کلیدی :عصاره مرزنگوش ،فلورفنیکل ،استرپتوکوکوس اینیایی ،قزلآالی رنگینکمان ،نانو

* نویسنده مسئول
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مقدمه
حضور پاتوژن های بیماری زا نه تنها تهدیدی برای صنعت
آبزیپروری است ،بلکه میتواند موجب مسمومیتهای
غذایی در انسان شوند .آنتیبیوتیک های محرک رشد و
مکملهای غذایی نقش مهمی در تولید ،رشد و سالمت
آبزیان ایفاء میکنند .ولی مصرف بیش از حد و اشتباه
آنتیبیوتیک ها موجب باقی مانده دارویی در فرآوردههای
غذایی حاصل از آبزیان خوراکی و ظهور سویههای
میکروبی مقاوم به آنتیبیوتیکها می شود .امروزه به دلیل
افزایش مقاومت میکروبی و هزینههای سنگین درمان
بیماری ها و نیز محدودیت استفاده از داروها در صنعت
آبزیپروری جهت تولید فرآوردههای غذایی عاری از دارو،
محققین به دنبال ترکیبات طبیعی و گیاهی هستند که
بتوانند از آن ها به عنوان جایگزین مناسب آنتیبیوتیک
های صناعی در رژیم غذایی آبزیان استفاده کنند.
تحقیقات نشان داده است که افزودن گیاهان دارویی به
رژیم غذایی آبزیان موجب تعدیل میکروفلور رودهای آنان
می شود ( .)Velmurugan and Citarasu, 2010ثابت
شده است که برخی از فرآوردههای گیاهی (اسانس ها و
عصارهها) دارای اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک متعددی
هستند ( Bent, 2008; Gue et al., 2014; Haghighi
 )et al., 2017و نیز تعدادی اثرات ضد عفونی و ضد
میکروبی دارند ( ;Velmurugan and Citarasu, 2010
Madhuri et al., 2012; Pannu et al., 2014؛ عزیزی
و همکاران1396 ،؛ بازاری مقدم و همکاران.)1395 ،
تاکنون محققین مختلفی اثر ضد میکروبی فرآوردههای
گیاهی را بررسی نمودهاند .تحقیقات نشان میدهد که
تیمول و کارواکرول موجود در فرآوردههای گیاهی مانند
آویشن ،مرزنگوش و دارچین دارای اثرات ضد باکتریایی
هستند ( .)Helander et al., 1998گیاه مرزنگوش از
خانواده المیاسه  ،Lamiaceaeتیره نعنا  Labiataeبا نام
علمی  Origanum Vulgare Lو نام انگلیسی Wild
 marjoramو  Oregano marjoramو نامهای فارسی
مرزنگوش ،مرزنجوش ،آویشن کوهی ،پونه کوهی ،و نام
های عربی فودنج جبلی ،صعتر میباشد .این گیاه به دلیل
داشتن عطر خاص و کیفیت آنتی اکسیدانی و آتنی
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باکتریایی در دنیا شناخته شده است .در ایران ،سه گونه
مرزنگوش به حالت وحشی با نام های Origanum
 Origanum Strobilaceum ،vulgare L.و
 Origanum viride Boissانتشار دارند (قهرمان،
 .)13۸3مرزنگوش وحشی حاوی تانن ،صمغ ،اسانس
روغنی فرار ،ماده تلخ ،تیمول ،کارواکرول ،گلوکوزید و
سابونوزید است ;(Koukoulitsa et al., 2006
Gottumukkala

;2009

al.,

et

Prathyusha

) Venkateswara et al., 2011که از آنها در ترکیبات
جوشانده های ضد سرفه استفاده میشوند .مواد اصلی این
گیاه تیمول و کارواکرول هستند که خواص آنتی اکسیدانی
و آنتی باکتریایی دارند (.)Drãgan et al., 2008
استرپتوکوکوس اینیایی باکتری گرم مثبت کروی
شکل ،متعلق به جنس استرپتوکوک است .این باکتری غیر
متحرک ،کاتاالز منفی و بدون اسپور است (Plumb,
) .1999تاکنون گزارش شده است که  27گونه از ماهیان
پرورشی از جمله ماهی قزلآالی رنگینکمان مستعد به
عفونت استرپتوکوکوس اینیایی می باشند (Agnew and
) .Barnes, 2007این بیماری به شکل مننگو آنسفالیت،
سپتی سمی و ضایعات پوستی تظاهر مینماید.
فلورفنیکل آنتیبیوتیک وسیع الطیفی است که از
طریق اتصال به تحت واحد  50Sریبوزوم باکتری عمل
میکند و در نتیجه از ساخت پروتئین باکتریایی جلوگیری
میکند ) .(Plumb, 1999ثابت شده است که فلورفنیکل
بر علیه استرپتوکوکوس اینیایی گونه های زیادی از ماهیان
مؤثر است ;(Bowker et al., 2010; Darwish, 2010
) .Gaunt et al., 2010هدف از این مطالعه بررسی اثر
ضد باکتری عصاره آبی-الکلی سرشاخههای گیاه مرزنگوش
روی باکتری استرپتوکوکوس اینیایی(Streptococcus ،
) ،iniaeعامل استرپتوکوکوزیس ماهیان و مقایسه آن با
نانو عصاره مرزنگوش ،فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل بود.
مواد و روش کار
گیاه مرزنگوش پس از شناسایی و تعیین گونه جمعآوری و
خشک گردید و در شرکت کشت و صنعت سها جیسا
عصارهگیری آبی-الکلی با اتانول %۸0انجام شد .عصاره
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تغلیظ شده حاصله به پودر تبدیل گردید .اجزای عمده
عصاره مرزنگوش با استفاده از روش کروماتوگرافی گاز
مشخص شد (جدول  .)1پودر عصاره مرزنگوش و نیز پودر
 73360داروی فلورفنیکل به دانشکده داروسازی دانشگاه

علوم پزشکی زنجان ارسال گردید و بر اساس ثبت اختراع
شماره حمیدی و همکاران ( )1390به نانو پودر عصاره
مرزنگوش و نانو فلورفنیکل تبدیل گردید.

جدول  :1اجزای عمده تشکیل دهنده عصاره مرزنگوش
Table 1: Major components of Origanum vulgare extract
درصد
نوع ماده
کارواکرول ()Carvacrol
تیمول ()Thymol
پی سیمن ()p-Cymene
ترپینن ()Terpinene
ترپینولن ()Terpinolene

فعال سازی سوش میکروبی
در این مطالعه از سوش میکروبی استرپتوکوکوس اینیایی
جدا شده از ماهی قزل آالی رنگین کمان مبتال به
استرپتوکوکوزیس استفاده شد .جهت فعالسازی سوش
میکروبی ،سوسپانسیون میکروبی به صورت تازه تهیه
گردید .برای انجام این عمل  24ساعت قبل از شروع
آزمایش ،مقدار  1میلیلیتر محیط کشت خالص نوترینت
براث (کمپانی مرک آلمان) به داخل ویال لیوفیلیزه باکتری
تزریق و سپس ویال برای مدت  12ساعت در انکوباتور
یخچال دار در دمای  37درجه ساتتی گراد قرار داده شد.
سپس به وسیله میکروسمپلر مقدار  100میکرولیتر از
محلول داخل ویال برداشته و در لوله آزمایش حاوی
نوترینت براث کشت داده شد و برای مدت  4۸ساعت در
دمای  25درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار داده شد .پس
از آن کدورت آن با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در
طول موج  530نانومتر اندازهگیری شد و با استفاده از
محلول فیزیولوژی استریل کدورت آن با کدورت لوله
استاندارد  0/5مک فارلند ( 1/5×10۸واحد کلنی در میلی-
لیتر) تنظیم گردید و تا زمان مصرف در یخچال با دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری شد (Alizadeh Behbahani
).et al., 2013

55/6
1/1
12/6
3/6
3/2

تعیین حداقل غلظت مهار رشد) 1 (MICو حداقل
2
غلظت کشندگی)(MBC
جهت تعیین و ارزیابی حداقل غلظت ممانعت کننده از
3
رشد ) (MICاز روش رقت سازی در لوله (ماکرودایلوشن)
و طبق استاندارد  )2002( NCCLSاستفاده شد .برای
انجام این کار از یک سری لولههای آزمایشگاهی که
اتوکالو و استریل شده بودند از سری دو برابر رقتهای
متوالی از داروها (عصاره و نانو عصاره مرزنگوش و نیز از
فلورفنیکل و نانوفلورفنیکل) در محدوده غلظتهای
 1-0/625میلی گرم بر میلیلیتر با سه تکرار استفاده شد.
برای هر دارو از یک سری  10تایی از لولههایی آزمایش
استفاده شد 9 .لوله برای آزمایش رقتهای مختلف هر
دارو و یک لوله به عنوان کنترل منفی (فاقد هر گونه دارو)
در نظر گرفته شد .برای انجام این کار ابتدا مقدار 500
میکرولیتر از محیط کشت نوترینت براث به درون  10لوله
ریخته شد .سپس  500میکرولیتر از هر یک از رقتهای
دارو به لولههای جزء لوله شاهد اضافه شد .پس از آن 500
میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی که کدورتی برابر با
 0/5مک فارلند ( )1/5×10۸ CFU/mlباکتری بود ،به
1

)Minimum Inhibition Concentration (MIC
)Minimum Bactericidal Concentration (MBC
3
Macro dilution
2
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لولههایی هر سری رقت اضافه شد و به مدت  24ساعت در
دمای  25درجه سانتیگراد در گرم خانه نگهداری شدند.
سپس ،لولههای از نظر رشد باکتری تلقیح شده مورد
بررسی قرار گرفتند .اولین لوله در هر سری که در آن
باکتری رشد نکرده بود به عنوان حداقل غلظت مهار کننده
رشد ) (MICتعیین گردید .این روش برای هر سه ماده
مورد نظر تکرار شد.
برای تعیین حداقل غلظت کشندگی ) ،(MBCاز رقت-
هایی که در آن باکتری رشد نکرده بود به روش کشت
سطحی در محیط مولرهینتون آگار استفاده شد .برای
انجام این عمل  100میکرولیتر از رقتهای مختلف در
محیط کشت مولرهینتون آگار ریخته و پخش شد سپس،
برای مدت  24ساعت در دمای  25درجه سانتیگراد در
گرم خانه قرار داده شد .اولین رقتی که در آن  %99کلنی
ها رشد نکرده بود به عنوان حداقل غلظت کشندگی
) (MBCدر نظر گرفته شد (Espinel-Ingroff et al.,
)2002

تعیین قطر هاله عدم رشد با استفاده از روش انتشار
دیسک
برای تعیین حساسیت سویه باکتری استرپتوکوکوس
اینیایی نسبت به مواد مورد اشاره ،از آزمون انتشار دیسک
به روش کربی -بوئر Kirby-Bauer ،استفاده شد .در این
روش ابتدا  1میلیلیتر از سوسپانسیون استرپتوکوکوس
اینیایی معادل  0/5مک فارلند ( )1/5×10۸ CFU/mlبر
سطح محیط کشت مولرهینتون آگار ریخته و بوسیله
اسپریدر شیشهای استریل روی آگار پخش شد .سپس،
دیسک های بالنک به  100میکرولیتر از هر یک از مواد
مربوطه با غلظتی برابر با حداقل غلظت کشندگی آنها و نیز
دیسکهای بالنک شاهد به  100میکرولیتر آب مقطر
آغشته شده و در اتوکالو قرار داده شدند تا استریل شوند.
پس از آن ،دیسکهای آماده شده به کمک پنس استریل
با فواصل معین از یکدیگر بر سطح محیط کشت آماده با
کمی فشار قرار داده شدند و برای مدت  24ساعت در
دمای  25درجه سانتیگراد در گرم خانه قرار گرفتند .اثر
ضد میکرو.بی هر یک از مواد بر اساس اندازه قطر هاله عدم
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رشد در مقیاس میلیمتر اندازهگیری و ثبت شد .این
آزمایش برای هر یک از مواد سه بار تکرار شد.
تجزیه و تحلیل آماری
جهت بررسی توزیع نرمال دادهها در تیمارهای مورد
مطالعه از آزمون کولموگوروف-اسمیرنو Kolmogorov-
 smirnovاستفاده شد .در صورت نرمال بودن دادهها،
جهت مقایسه آماری بین تیمارها از آزمون آنالیز واریانس
یک طرفه ) (One-way ANOVAاستفاده شد .برای
مقایسه میانگینها از روش آزمون چند دامنهای
دانکن ) (Duncan Multiple Rang Testsدر سطح
احتمال  5درصد ( )P >0/05استفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل آماری از نرم افزار  SPSS13و برای رسم نمودارها
از برنامه  Excel 2007استفاده شد.
نتایج
در این مطالعه اثرات بازدارندگی رشد و باکتری کشی مواد
مورد نظر بر روی باکتری استرپتوکوکوس اینیاییS. ،
 iniaeدر جدول  2ارائه شده است .این نتایج نشان می-
دهد که قدرت اثر عصاره مرزنگوش در مهار رشد و باکتری
کشی استرپتوکوکوس اینیایی ضعیفتر از قدرت اثر دیگر
مواد بکار رفته است .طوری که قدرت مهار رشد عصاره
مرزنگوش ( 1000میکروگرم بر میلیلیتر) یک چهارم
قدرت مهار رشد نانو عصاره مرزنگوش ( 250میکروگرم بر
میلیلیتر) ،یک چهار صدم قدرت مهار رشد داروی
فلورفنیکل ( 2/5میکروگرم بر میلیلیتر) و یک هزار و
شش صدم قدرت مهار رشد داروی نانو فلورفنیکل (0/625
میکرو گرم بر میلیلیتر) بود .هم چنین ،قدرت باکتری
کشی عصاره مرزنگوش ( 1000میکروگرم بر میلیلیتر)
نصف قدرت باکتری کشی نانو عصاره مرزنگوش (500
میکروگرم بر میلیلیتر) ،یک چهار صدم داروی فلورفنیکل
( 2/5میکروگرم بر میلیلیتر) و یک هشتصدم داروی نانو
فلورفنیکل ( 1/25میکروگرم بر میلیلیتر) بود .این نتایج
حساسیت باکتری استرپتوکوکوس به این مواد را به
درجات مختلف نشان میدهد.
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جدول  :2حداقل غلظت های بازدارندگی رشد ) (MICو باکتری کشی ) (MBCمواد مورد آزمایش
)Table 2: Minimum inhibition concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC
materials tested
)MBC (µg/ml
)MIC (µg/ml
ماده
عصاره مرزنگوش
نانو عصاره مرزنگوش
فلورفنیکل
نانو فلورفنیکل

1000
500
2/5
1/25

1000
250
2/5
0/625

MIC: Minimum Inhibition Concentration
MBC: Minimum Bactericidal Concentration
جدول  :3اندازه قطر هاله عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس اینیایی S. iniae ،با مواد مورد آزمایش
Table 3: The zones of inhibition of Streptococcus iniae with the tested materials
قطر هاله عدم رشد (میلی متر)
ماده
عصاره مرزنگوش

21/700/6a
26/060/7

نانو عصاره مرزنگوش

b

فلورفنیکل

31/63 0/4c

نانو فلورفنیکل

c

32/۸01/1

حروف ناهمنام در هر ستون به معنی وجود اختالف معنی دار می باشد ()P>0/05

قدرت مهار رشد و باکتری کشی عصاره مرزنگوش بمراتب
کمتر از نانو عصاره مرزنگوش و سایر مواد بود.
نتایج بررسی اندازه قطر هاله عدم رشد باکتری
استرپتوکوکوس اینیایی به مواد مورد آزمایش در جدول 3
ارائه داده شده است.
اندازه قطر هاله عدم رشد این باکتری با عصاره مرزنگوش
( 21/70±0/6میلیمتر) کمتر از اندازه قطر آن با نانو
عصاره مرزنگوش ( 26/06±0/7میلیمتر) بود که اختالف
آماری معنیداری بین آنها وجود داشت ( .)P>0/05اندازه
قطر هاله عدم رشد با فلورفنیکل ( 31/63±0/4میلیمتر)
و با نانو فلورفنیکل ( 32/۸0±1/1میلیمتر) بودند .ولی
اختالف آماری معنی دار بین آنها وجود نداشت
( .)P<0/05این نتایج نشان میدهد که عصاره مرزنگوش
دارای اثر ضد باکتریایی است ،ولی به اندازه اثر ضد
باکتریایی نانو عصاره مرزنگوش ،فلورفنیکل و نانوفلورفنیکل
نمیباشد.

بحث
در برابر انواع آنتیبیوتیکها یکی از معضالت شایع در
صنعت آبزیپروری است که در سالهای اخیر رو به
افزایش است .مقاومت دارویی از جمله دالیل رویکرد
محققان جهت یافتن ترکیبات جدید ضد میکروبی بویژه با
منشاء گیاهی که دارای کمترین اثرات جانبی باشند ،می-
باشد .تحقیقات متعدد نشان میدهند که عصاره گیاه
مرزنگوش روی تعدادی از باکتریهای بیماری زای انسانی،
حیوانی و گیاهی و نیز باکتریهای مولد فساد مواد غذایی
مؤثر بوده است (ممبینی و همکاران13۸7 ،؛ شریعت و
همکاران1392 ،؛ جامه دار و همکاران1394 ،؛ Brdanin
 .)et al., 2015در این پژوهش از عصاره و نانو عصاره
مرزنگوش به عنوان مواد ضد باکتری با منشاء گیاهی و از
فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل به عنوان شاهد مثبت استفاده
شد .نتایج نشان دادند که عصاره و نانو عصاره مرزنگوش
دارای اثر مهار رشد و باکتری کشی روی باکتری گرم
مثبت استرپتوکوکوس اینیایی بودند .ولی این اثرات در
مقایسه با فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل بمراتب ضعیفتر
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بودند این نتایج با نتایج سایر محققینی که در ارتباط با
اثرات ضد باکتریایی فرآوردههای گیاهی یا فلورفنیکل
بررسی نمودهاند ،مطابقت دارد .محبوبی و فیض آبادی
( )13۸۸نشان دادند که اسانس مرزنگوش دارای اثرات ضد
میکروبی است .تیمول و کارواکرول از اجزای اصلی عصاره
و اسانس گیاه مرزنگوش میباشند که نقش مهمی در
خاصیت ضد باکتریایی این گیاه دارند که در این ارتباط
نقش تیمول برجستهتر از کارواکرول میباشد .تاکنون،
تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان میدهند
فرآوردههای گیاهی حاوی تیمول و فالنوئیدها خاصیت ضد
باکتریایی دارند .تاکنون تحقیقات متعدد و زیادی با
فرآوردههای گیاهی دارای ترکیبات فنلی بر روی انواعی از
باکتری های بیماری زای انسانی ،حیوانی ،گیاهی و مواد
غذایی انجام شده است .به برخی از این فرآوردهها شامل
عصاره الکلی ساقه و برگ سیاه گینه (علم هلو و ناظری،
 ،)1393اسانس گیاهان آویشن ،مرزنجوش ،مرزه،
اکالپتوس (محبوبی و فیض آبادی ،)13۸۸ ،اسانس آویشن
تالشی (شهنازی و همکاران ،)13۸6 ،عصاره آویشن
شیرازی (حسین زاده و همکاران )1390 ،و اسانس زنیان
(خسروی پور و رضائیان دلوئی )1393 ،می باشند .بسیاری
از مطالعات نشان میدهند که حداقل غلظت مهار رشد این
نوع فرآوردههای گیاهی با توجه به نوع باکتری بین
 125-1500میکروگرم بر میلیلیتر است که مؤید نتایج
تحقیق حاضر است .مطالعات نشان میدهند که حداقل
غلظت باکتری کشی بسیاری از فرآوردههای گیاهی بیشتر
یا برابر با حداقل غلظت مهار رشد میباشد که با نتایج
تحقیق حاضر مطابقت دارد .هم چنین ،در این تحقیق
نشان داده شده است که عصاره مرزنگوش با ایجاد حدود
 22میلیمتر قطر هاله عدم رشد دارای اثر ضد
استرپتوکوکوس اینیایی نسبتاً خوبی میباشد ،ولی قدرت
اثر آن در مقایسه با سایر مواد مصرفی در این تحقیق
ضعیفتر بود .نتایج اندازه قطر هاله عدم رشد باکتری
استرپتوکوکوس اینیایی با عصاره مرزنگوش در مقایسه با
آنتیبیوتیک شیمیایی فلورفنیکل به اندازه  10میلیمتر
کمتر بود .این امر نشان میدهد که قدرت اثر ضد باکتری
عصاره مرزنگوش تقریباً نصف قدرت اثر ضد باکتری
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فلورفنیکل بوده است .لذا ،با بکارگیری عصاره مرزنگوش در
صنعت آبزیپروری میتوان از مصرف آنتیبیوتیکهای
شیمایی کاسته و در نتیجه از مقاومت دارویی کاسته
خواهد شد .نتایج تحقیقی نشان میدهد که حداقل غلظت
مهار رشد فلورفنیکل روی سه گونه از باکتریهای
ویبریوآنگیالرم جدا شده از ماهی کاد بیمار 0/5 ،میکروگرم
در میلیلیتر بوده است ).(Samuelsen et al., 2003
همچنین ،حداقل غلظت مهار رشد باکتری ادواردزیال
ایکتالوری در گربه ماهی کانال با داروی فلورفنیکل0/25 ،
میکروگرم در میلیلیتر گزارش شده است (Schering-
 .)Plough, 2007در مطالعهای دیگر MIC ،فلورفنیکل در
گونههای مختلف آئرومونادهای متحرک 0/5-16
میکروگرم در میلیلیتر گزارش شده است ( Godoy et
 .)al., 2008در مطالعه دیگری که روی  74گونه از
باکتریهای Photopacterium subsp. piscicida
 damselaeدر کشور ژاپن انجام شد ،همگی به فلورفنیکل
حساس بودند و  MICفلورفنیکل 0/25 -0/5 ،میکروگرم
در میلیلیتر گزارش گردید (.)Kawanishi et al., 2006
در مطالعهای دیگر حداقل غلظت مهاری فلورفنیکل روی
انواعی از پاتوژن های جدا شده از ماهیان Koi Carp
Threespot
Gourami
و (Trichogaster
) 0/5-2 ،trichopterusمیکروگرم در میلیلیتر گزارش
شده است ( .)Yanong and Curtis, 2005تعدادی از
تحقیقات در آبزیان نشان میدهند که حداقل غلظت
باکتریکشی (  )MBCفلورفنیکل چندین برابر حداقل
غلظت بازدارندگی ) (MICآن است که با نتایج تحقیق ما
مطابقت ندارد Choi .و همکاران ( )2011نشان دادند که
 MBCفلورفنیکل  ۸-32برابر  MICآن ،روی انواع گونه-
های باکتریهای حیوانی بوده است .نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که اندازه قطر هاله عدم رشد باکتری با
فلورفنیکل کمتر از نانوفلورفنیکل بود ،ولی از نظر آماری
اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P<0/05نتایج تحقیق
 Godoyو همکاران ( )200۸نشان داد که قطر هاله عدم
رشد انواعی از باکتریها با فلورفنیکل  ≤32میلیمتر بود
که این با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .مایکل و
همکاران ( )2013نشان دادند که به رغم استفاده گسترده
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از داروی فلورفنیکل در مزارع پرورش ماهی فرانسه ،مقاومت
باکتریایی نسبت به این دارو زیاد نبوده ،بلکه مقاومت دارویی
با داروی کلرامفنیکل معموأل شایعتر است.
با توجه به نتایج بدست آمده بنظر میرسد که عصاره
مرزنگوش بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی ،مؤثر باشد که
پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.
تأثیر بیشتر نانو عصاره مرزنگوش که با اثر داروی فلورفنیکل
برابری میکند ،احتماالً به دلیل افزایش محلولیت در آب و
تسهیل در ورود آن به سلول باکتری میباشد .بنابراین ،شاید
بتوان از عصاره مرزنگوش یا نانو عصاره مرزنگوش به عنوان
یک آنتیبیوتیک مکمل جهت کاهش مصرف آنتیبیوتیک-
های شیمیایی و کاهش مقاومت دارویی در صنعت آبزی-
پروری استفاده نمود.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate in vitro the antibacterial effects of hydro-alcoholic extract of
aerial parts of Origanum vulgare and nanoform Origanum vulgare extract on Streptococcus iniae, the
causative agent of Streptococcosis in fish, in comparison with the effects of florfenicol and nonoform
florfenicol on this bacteria. The results showed that the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and
the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of Origanum vulgare extract was 1000 µg/ml
whereas, the MIC and MBC of nanoform Origanum vulgare extract were 250 and 500 µg/ml,
respectively. These results indicated that the inhibitory and bactericidal effects of Origanum vulgare
extract was less than the nanoform Origanum vulgare extract. The MIC and MBC of florfenicol was
2.5 µg/ml while, the MIC and MBC of nanoform florfenicol were 0.625 and 1.25 µg/ml respectively.
The results showed that the zones of inhibition for Origanum vulgare extract, nanoform Origanum
vulgare extract, florfenicol and nanoform florfenicol were 21.70±0.6, 26.06±0.7, 31.63±0.4 and
32.80±1.1 mm, respectively. These results indicated that Origanum vulgare extract had antibacterial
effects which were less than the effects of nanoform Origanum vulgare extract, florfenicol and
nanoform florfenicol on Streptococcus iniae. In this study, the nanoform florfenicol was the most
effective substance for controlling Streptococcus iniae infection.
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