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 ویبریوهاي گیاهی بر باکتري يگونهتنی اثر ضدباکتریایی چندبرون يمطالعه
در محیط کشت دامسال ویبریوو  هاروي ویبریو، پاراهمولیتیکوس

4سنچولیو نرجس  3قراییاحمد ، 2میردارهریجانی جواد ،*1نارویی افسانه

26/10/94: تاریخ پذیرش12/6/93:  تاریخ دریافت

چکیده 
.استیافتهافزایشداروییگیاهانازاستفادهبهگرایش،هاو محدودیت استفاده از آن شیمیاییداروهايجانبیعوارضبه دلیل

ویبریو هايبر باکتريسبز يزیرهو میخک هندي، دارویی نعناع انگیاهاسانسباکتریایی اثرات ضد بررسی،هدف از این تحقیق
از روش انتشار  ،اثرات اسانس يمقایسهبه منظور . باشدمیدر شرایط آزمایشگاهی  ویبریو دامسالو ویبریو هاروي ، پاراهمولیتیکوس

با استفاده از روش  )MBC(کشیحداقل غلظت باکتريو  )MIC(تعیین حداقل غلظت مهار رشد.استفاده شد)Disk diffusion(دیسک 
ثیر را أترین تمیخک هندي بیش ،در بین سه گیاه مورد مطالعه. انجام شد) Broth-microdilution(سازي در محیط مایع رقیقاستاندارد 

دست آمد و ه ب دامسالویبریومتر مربوط میخک هندي براي باکتري میلی 12،عدم رشد باکتري يترین قطر هالهبزرگ. از خود نشان داد
ه ب ویبریو پاراهمولیتیکوسلیتر براي گیاهان میخک هندي و نعناع بر باکتري گرم بر میلیمیلی 4کشی در غلظت حداقل غلظت باکتري

گیاه میخک هندي  که توان گفتبر اساس این مطالعه می. از خود مقاومت نشان داد هااسانس يدر مقابل همه ویبریو هاروي. دست آمد
.توان مورد استفاده قرار گیردباکتریایی ماهی می هايبیماريبه عنوان دارو براي درمان 

، میخک، اثرات ضدباکتریایی، حداقل غلظت بازدارندگی، روش میکرودایلوشنویبریو هارويباکتري : کلیدي کلمات

مقدمه
ایران از نظر وجود گیاهان دارویی بسیار غنی است

)Sonboli et al. گیاهان دارویی به عنوان یک ). 2006
 1صناعیداروهاي  جايه جانشین سالم و بی خطر ب

ها بیوتیکیکی از مشکالت استفاده از آنتی. اندمعرفی شده
.)Cowan 1999(باشد مقاوم باکتریایی می هايایجاد سویه

تشکیل  يقوي و اجزا يرایحهبا ها موادي معطر اسانس
هستند  ضدمیکروبیثرترین عوامل ؤها مآن يدهنده

)Cowan 1999.(ها از ساخت اسانسDNA،RNA  ،

ي منابع طبیعی، ي کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدهآموختهدانش *1
ي منابع طبیعی، دانشگاه زابلگروه شیالت، دانشکده استادیار 2
دانشگاه زابلي منابع طبیعی،دانشکدهدانشیار گروه شیالت،  3
المللی هامون، دانشگاه زابلي تاالب بینپژوهشکده ،گروه شیالت ربیم4

هاي قارچی و ساکاریدها در سلولها و پلیپروتئین
 Kalemba and Kunicka(کنندباکتریایی جلوگیري می

ترکیب اسانس میخک درصد  85وگنول تقریبا ی). 2003
این ترکیب، از تولید آمیالز و پروتئاز .دهدرا تشکیل می

 يباعث تخریب دیواره ودر سلول باکتري جلوگیري 
.Alma et al(گرددسلولی می ثرترین ترکیب ؤم).2007

است که درصد  2ترکیبی به نام کاروننعناع، ضدمیکروبی 
.Feo et al(شودباالیی از اسانس را شامل می 1998(.

1- Synthetic
2- Carvon

:E-mailدانشگاه زابل Asalnarouie@gmail.com)مسئول ينویسنده(
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باشد که می3کومین آلدهید و 2اسانس ،1زیره داراي تانن
.Demirci et al(. است داري خاصیت ضدباکتریایی

 يهاي جنس ویبریو در خانوادهباکتري).2008
 تر اعضاي این خانوادهبیشو قرار دارند4ویبریوناسه

 Alsina and Blank(هستند  زافرصت طلب و بیماري

باشد پاتوژن فرصت طلب می یکویبریو هاروي).1994
ویبریو).1380سلطانی (استزاکه براي ماهی بیماري

تاژكدارايغیراسپورزا،باکتريیک،پاراهمولیتیکوس
هايآبدرطبیعیطوربهکه ،استمتحركوقطبی

.Zhen-quan et al(داردوجودو دریاهاساحلی 2008 (
-هر گرم مادهدرباکتريسلول106ازبیشآنعفونیدوز

 يساعت و طول دوره 3- 76کمون آن  يغذایی، دوره ي
بهباکترياین. روز است 1-8بیماري در این باکتري بین 

ماهیشاملدریاییهايفراوردهمختلفانواعازفراوانی
البستر،خرچنگ،میگو،خوراکی،صدفساردین،کد،

 Yi-cheng and(استشدهجداسازياختاپوسوماکرل

Chengchu 2007( .یاوخامدریاییهايفراوردهمصرف
 ویبریو بهآلودههايویژه صدفبهپختهکم

باحادگاستروآنتریتایجادبهمنجر،پاراهمولیتیکوس
تبوپیچهدلتهوع،استفراغ،سردرد،اسهال،عالیم

.Zhen-quan et al(شودمیمختصر ویبریو . )2008
در شرایط  کهک پاتوژن فرصت طلب استی دامسال

این . شوداسترس باعث ایجاد بیماري در ماهی و میگو می
 Chromis(عامل بیماري براي اولین بار از دامسل فیش 

punctipinnis(  شد جداسازي و شناسایی)Love et al.

عفونت مهلک در انسان و آبزي همچنین باعث .)1981
ه ببا عنایت ). Kothary and Kreger 1985(شودمی

در این تحقیق از اسانس گیاهان  موارد اشاره شده در باال،
با توجه به عدم ایجاد  ،هاي آبزیانبراي درمان بیماري

.ها، استفاده شدمقاومت دارویی در پاتوژن

مواد و روش کار 
-سویه، هاي مورد مطالعهمیکروارگانیسم يتهیهبراي     

از مرکز  PTCC 1755ویبریو هارويهاي استاندارد 
استاندارد يسویه ،ایران اي کلکسیون قارچ و باکتريقهطنم

سازمان از  IBRC-M 10706ویبریو پاراهمولیتیکوس
ویبریو يسویهو هاي علمی و صنعتی ایران پژوهش
در کفال خاکستريماهی از KF529965با کد دامسال

.)Naseri et al. 2013(سواحل چابهار جداسازي شد
سبز از  يو زیرههاي میخک هندي، نعناع اسانس

) باریج اسانس(شرکت کشت و صنعت گلکاران کاشان
. تهیه شدند درصد 100با درصد خلوص 

در )MIC(5تعیین حداقل غلظت بازدارندگیجهت     
دایلوشن اي استریل و با روش براث میکروگوده 96پلیت 

ابتدا از .)Fereidoni and Akhlaghi 2009(انجام شد
 100) مرك آلمان(محیط کشت مولر هینتون براث 

میکرولیتر در داخل ردیف اول تا آخرین غلظت مورد نظر 
هاي کشت مورد استفاده در تمام محیط(ها ریخته شدگوده

هر باکتري افزوده مورد نیازدر این تحقیق درصد نمک 
میکرولیتر  100هر ردیف يسپس به اولین گوده. )گردید

هاي مورد نظر اسانس غلظت قبالً(اسانس اضافه گردید
). ساخته شدDMSO(Dimthylsulfoxide)حالل توسط 

 100اول،  يبعد از مخلوط نمودن محتویات گوده
. بعدي اضافه گردید يمیکرولیتر از آن برداشته و به گوده

براي هر . میکرولیتر دور ریخته شد 100آخر  ياز گوده
یک ردیف کنترل ) مربوط به یک اسانس(ردیف آزمایش 

رقت از اسانس به همان  يمراحل تهیه. در نظر گرفته شد
هاي سپس به گوده. روش ردیف آزمایش انجام شد

 يهمیکرولیتر از سوسپانسیون آماد 100ردیف آزمایش 
) لیترباکتري در میلی 5/1×106با تراکم (باکتري مورد نظر

. اضافه گردید، ولی به ردیف کنترل باکتري اضافه نگردید

1- Tannins
2- Essences
3- cumin aldehyde
4- vibrionacea
5- Minimum Inhibitory Concentration
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براي هر  مناسبساعت انکوباسیون در دماي  24بعد از 
. قرائت شدتوسط دستگاه اسپکتوفوتومتر باکتري نتایج 
رشد حاکی از ) در مقایسه با ردیف کنترل(وجود کدورت 

-عدم رشد باکتري می يباکتري و شفافیت، نشان دهنده

.Vasudeva et al(باشد 2004.(
از  )MBC(1کشیتعیین حداقل غلظت باکتريبراي     
 TSAهایی فاقد کدورت در محیط کشت گوده يهمه

ساعت انکوبه  24ها به مدت محیط. کشت داده شد
کشته شدن اسانس که باعث ترین غلظتی از کم. گردیدند
 MBCها گردیده بود، به عنوان باکتري درصد 99حداقل 

ا حداقل در سه تکرار جداگانه هآزمایش. گزارش گردید
.Marzouk et al، 1389درخشان و همکاران (گزارش شد 

2011.(
ها از روش عدم رشد باکتري يبراي تعیین قطر هاله

استفاده  )Disk diffusion method(انتشار در دیسک 
 يمحیط کشت مولرهینتون آگار براي مرحلهو دگردی
گذاري تهیه شد و براي این مرحله تمامی سطح مولر هاله

ها موجود در هر کدام از پتري دیش) MHA(هینتون آگار
مکنیمآلوده به سوسپانسیونرا با سواپ استریل،

داده کار کشت چمنی اینبراي؛کردههاباکتريفارلندي
.Rankovic et al(شد هاي خالی استریل دیسک). 2010

هاي تلقیح شده با متر روي سطح پلیتمیلی 6با قطر 
یک از لیتر از هرمیکرو 10و میزان  شدها قرار داده باکتري
مناسب و در دماي  گردیدها تلقیح ها روي دیسکاسانس

. ندگذاري شدخانهساعت گرم 24به مدت  هر باکتري
ها به ها در اطراف دیسکهاي مهاري باکتريقطر هاله

 10گیري و یک دیسک تزریق شده با میزان متر اندازهمیلی
به عنوان DMSO(Dimthylsulfoxide)میکرولیتر حالل 

.Rankovic et al(شدگرفته دیسک شاهد در نظر 2010,

Bayoub et al. 2010.(
عدم رشد باکتري در  يقطر هاله يبه منظور مقایسه

هاي تحت بررسی از آنالیز واریانس یک طرفه گروه

1- Minimum Bactericidal Concentration

ها به کمک آزمون دانکن گروه ياستفاده گردید و مقایسه
.انجام گرفت

نتایج
گیري میزان حداقل غلظت نتایج حاصل از اندازه

ها روي بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس
بر . مده استآ1هاي مورد بررسی در جدولباکتري

هاي اساس این نتایج مشخص شد که میخک در غلظت
 يها را داشته است و هالهپایین قدرت مهار باکتري

نعناع و زیره به طور  . تر بوده استتشکیل شده بزرگ
-ممقاو. ها داشتندمیانگین قدرت متوسطی در مهار باکتري

ویبریو ها به ترتیب باکتري ترین باکتريترین و حساس
بر اساس جدول .بودند ویبریو پاراهمولیتیکوسو  هاروي

 2مربوط به اسانس میخک با مقدار  MICترین کم، 1
با ، 2بر اساس جدول . دست آمده لیتر بگرم بر میلیمیلی

عدم  يداري بین قطر هالهاختالف معنی ،افزایش غلظت
طوريه شود بدیده می)>05/0P(رشد باکتري در سطح 

تر تشکیل شده بیش يهاي باال قطر هالهدر غلظت که
هاي مورد مطالعه اختالف همچنین بین اسانس. است
که اسانس طوريه شود بدیده می)>05/0P(داري معنی

هاي نعناع و زیره تري نسبت به اسانسمیخک قدرت بیش
.اندتر بودهها نسبت به آن حساسو باکتري داشت
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چهار اسانس گیاهی به روش میکرو دایلوشن) mg/mlبر حسب  MBCو  MIC(فعالیت ضدباکتریایی : 1جدول 

Vibrio parahaemolyticusVibrio harveyiVibrio damselaهاباکتري

mg/ml(MBCMICMBCMICMBCMIC(هاي گیاهیاسانس

428484میخک هندي
42168168نعناع

8416842زیره سبز

ي عدم رشد به روش آزمون دانکنگیري قطر هالهآنالیز مربوط به اندازه: 2جدول 
Vibrio parahaemolyticusVibrio harveyiVibrio damselaغلظتگیاه

میخک

16Ba33/0±33/10Ca33/0±90/8Aa33/0±66/11
8Ab33/0±33/8Bc16/0±83/5Bc16/0±83/5
4Ac33/0±66/5Be16/0±83/2Bd16/0±83/2
2Ae66/0±33/1Bf00/0±00/0Bg00/0±00/0

زیره

16Aa16/0±83/10Cb16/0±83/6Bb16/0±83/8
8Ac33/0±66/5Bd33/0±33/4Cd16/0±83/2
4Ad16/0±83/2Cf00/0±00/0Be16/0±66/1
2Bf00/0±00/0Bf00/0±00/0Af33/0±66/0

نعناع

16Ab33/0±66/7Bc50/0±50/5Bc33/0±66/5
8Ad00/0±00/3Be33/0±66/2Bd16/0±83/2
4Ae16/0±33/1Bf00/0±00/0Bg00/0±00/0
2Af16/0±33/0Bf00/0±00/0Bg00/0±00/0

)mean ±S.E(ي اختالف در ستون هستندردیف و حروف کوچک نشان دهنده ي اختالف درحروف بزرگ نشان دهنده

بحث
 تربیشبر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی،

کنند کم و مردمی که در کشورهاي توسعه یافته زندگی می
.کنندبیش براي درمان از گیاهان دارویی استفاده می

 . خاصیت ضدباکتریایی مختلفی دارند هااسانساجزاي 
گروه هیدروکسیل  ،4و منتول 3، سایمن2، تیمول1کارواکرول

باشند که نقش مهمی موجود در مولکول اجزاي اسانس می

1- Carvacrol
2- Tymol
3- Cumen
4- Menthol 

هاي گیاهی دارندضدباکتریایی اسانسدر بروز خاصیت 
)Celiktas et al. هایی که روي آزمایشبر اساس ). 2007

,MICاسانس میخک هندي انجام شد  MBCيو هاله 
گرم در میلی 2-4يرشد این گیاه به ترتیب در محدوده

و  Bayoubيدر مطالعه. متر بودمیلی 2-12لیتر و میلی
 يدست آمده از عصارهه ب MIC،2010در سال  همکارانش

 25/0لیستریامونوسیتوژنزالکلی میخک هندي علیه باکتري 
-میلی 1t25عدم رشد  يلیتر و قطر هالهگرم بر میلیمیلی

الکلی در مهار  يثیر عصارهأت احتماالً . دست آمده متر ب
 . ثیر اسانس متفاوت بوده استأرشد باکتري در مقابل ت
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همچنین در تحقیقاتشان مشخص شد قدرت اسانس در 
تر بوده که در این مطالعه نیز این نکته هاي باال بیشغلظت

ثابت شد که اي دیگر در مطالعه. به اثبات رسیده است
اسانس گیاه نعناع فلفلی، زنیان، رازیانه و شوید بر 

و  ویبریو هاروي، ویبریو پاراهمولیتیکوسهاي  باکتري
د و رشد نباشداراي اثر مهارکنندگی می ویبریو دامسال

آماره (کنندمیهاي باال مهار غلظتباکتري را کاهش و در 
2009سالدرهمکارانوLeeيمطالعهدر.)1393
جنسهايباکتريرويهنديمیخکاسانسMICمیزان

در مختلف میگو هايگونهازشدهجداسازيویبریو
با ، که لیتر بودگرم بر میلیمیلی 31/0تا  15/0يمحدوده

نوع متفاوت  احتماالً.داردنتایج این مطالعه اختالف 
باکتري و تفاوت در مقاومت آن باعث ایجاد  يسویه

در نتایج ).Tassou et al. 1995(شده استاختالف 
مشخص 1391در سال تحقیقات سنچولی و همکارانش 

هاي نعناع و میخک داراي اثر بازدارندگی بر اسانس ،شد
ویبریو زیان از جمله بزاي آهاي بیماريباکتري

. هستنداشرشیاکلیو  لیستریا مونوسیتوژنز، آلجینولیتیکوس
عدم رشد گیاه میخک بر  ياي دیگر قطر هالهدر مطالعه

دست آمده به  MBCمتر و میلی 22سالمونال تیفیباکتري 
ترین قدرت میخک را بیشکه  لیتر بودگرم بر میلیمیلی 5

.Joshi et al(به دلیل وجود یوگنول تشخیص داده است

میکروبی اسانس میخک درصد باالي فعالیت ضد).2011
مثل ) فنیل پروپانوئیدها(هندي مربوط به ترکیبات فنلی 

وجود این ترکیب از تولید آمیالز و  . باشدیوگنول می
پروتئاز در سلول باکتري جلوگیري کرده و باعث تخریب 

 .Bayoub et al(گرددسلول می يسلولی و تجزیه يدیواره

باشد که می) درصد 10-19(تانن در میخکمیزان).2010
باکتري نیز از این ترکیب گزارش شده استفعالیت ضد

)Farag et al. باالییمهاريقدرتمیخکاسانس). 1989
دارد v. parahaemolyticusباکتريفعالیتکنترلدر
)Ullah et al. مطالعاتی که روي گیاه نعناع انجام ).2011

باکتریایی در مهار مشخص کرد که این گیاه قدرت ضدشد 
يدر مطالعه. هاي مورد مطالعه داشته استباکتري

Sokovic صورت گرفت  2007و همکاران که در سال
اسانس نعناع بر هر دو  MICمشخص شد که میزان 

و  mg/ml5/2اشرشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنزباکتري 
 3هاي مذکور به ترتیب این اسانس بر باکتري MBCمیزان 

وتجزیه. دست آمده استلیتر به گرم در میلیمیلی 5/2و 
داد حضورنشاننعناعيعصارهازGC/MSتوسطتحلیل
بااکسیژنکه مونوترپناستpiperitenoneاکسید

قارچ وباکتريفعالیتعملکرد بیولوژیکی خود از
.Brada et al(کندجلوگیري می ازبسیاري). 2007

-ها مربوط به ترکیبات غیرمیکروبی اسانسضداصوخ

در ). Cowan 1999(و آروماتیک گیاهان است  عاشبا
مشخص  1388ایزدي و همکاران که در سال  يمطالعه

باکتریایی گلی خاصیت ضدشد که نعناع نسبت به مریم
تري داشته که این به دلیل وجود ترکیبات مونوترپنی بیش

اثر ضد  وباشدمیموجود در ترکیبات شیمیایی این گیاه 
Lis-Balchin et(میکروبی این گیاه به اثبات رسیده است al.

1998.(
نشان شده سبز انجام  يهایی که روي گیاه زیرهآزمایش

فعالیت باکتریایی زیره در کنترل قدرت ضد يدهنده
 و همکارانش Soniya. باشدهاي مورد مطالعه میباکتري

هاي گرم را روي باکتري سبز يزیرهاثرات ضدباکتریایی 
نتایج ،مطالعه کردند2013در سال منفی و گرم مثبت 

متر میلی 20تا  3عدم رشد  يگیري هالهحاصل از اندازه
اساس نتایج بر .مطالعه مطابقت دارداین با نتایج که بود 

 2007و همکاران در سال  Gachkarدست آمده توسط ه ب
 يدست آمده از اسانس زیرهه ب MICمشخص شد که 
 لیستریا مونوسیتوژنزو  اشیرشیا کلیهاي سبز علیه باکتري

گرم در میلی1،2،1به تریتب  استافیلوکوکوس اورئوسو 
لیتر میلیگرم در لیمی2، 4، 1نیز  MBCو میزان لیتر میلی
ثرتر از اسانس اکلیل ؤسبز م ياسانس زیره . باشدمی

Misaghi(کوهی است and Akhondzadeh Basti 2007( .
میزان  ،1389در سال  ي پژوهی و همکاراندر مطالعه

MIC لیتر بر میلی درگرم میلی25/0سبز  يزیره يدانه
لیترمیلیبرگرممیلی125/0وسرئوس باسیلوسباکتري 
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 احتماالً . دست آمده ب سوبتیلیس باسیلوسبر باکتري 
نسبتگیاهانازگونهیکاسانسيدهندهتشکیلترکیب

استممکنمختلفايمنطقهشرایطدرهمان گونهبه
ازناشیتواندمیاختالفاتاینباشد وداشتهاختالف
مناطقاسانس،زمان استخراجبرداشت،فصلدرتفاوت

باشدگیاههاي مختلفبخشحتیوجغرافیاییمختلف
)Burt دست آمده توسط ه بر اساس نتایج ب.)2004

Iacobellis يترکیبات زیره 2005در سال  و همکاران 
 p-mentha-1,4-dien-7-al (27.4%) ،cuminسبز 

aldehyde(16.1%)،c-terpinene (12.8%)  وa-pinene 

-خاصیت ضد عاملاین ترکیبات  . باشدمی (11.4%)

هاي گرم منفی و باکتریایی گیاه زیره در مقابل باکتري
باکتریایی خوبی  ضد فعالیت اًزیره نسبت. باشدمیمثبت 

 Lis-Balchin(باشد دارد که این به دلیل وجود آلدهید می

et al. برسبزي اسانس زیرهمیکروبیضدفعالیت). 1998
 جملهازمواد غذاییاز طریق یابندهانتقالهايپاتوژن
دادهنشانخوبیبهاشرشیاکلی ومونوسیتوژنز لیستریا

.Gachkar et al(استشده  يبه عنوان نتیجه.)2007
باکتریایی باالي اسانس میخک کلی، با توجه به اثرات ضد

سبز در مورد  يهندي و اثرات متوسط نعناع و زیره
سازي و مطالعه توان با خالصهاي مورد مطالعه میباکتري

ها به عنوان جایگزین گیاهی ها از آنروي این اسانس
هایی که بیوتیکویژه آنتیه ب(ها بیوتیکمناسب براي آنتی

-بیوتیکاند یا آنتیها مقاومت یافتهها نسبت به آنباکتري

امکان استفاده از . استفاده نمود) هاي ممنوع در دامپزشکی
تر در نیاز به تحقیق بیش ها به صورت خوراکیاین اسانس

ها در باکتریایی سیستمیک این عصارهمورد اثرات ضد
.خوراکی داردتجویز 

تشکر و قدردانی
کمالرساندندیاريکاراینانجامدرراصمیمانه مادانشگاه زابل کههامونتاالبي پژوهشکدههايآزمایشگاهمسئولیناز
.داریمراقدردانیوتشکر

منابع
باکتریایی اسانس گیاه نعناع  اثر ضد. )1393(مرضیهآماره، 

هاي ویبریو فلفلی، زنیان، رازیانه و شوید بر باکتري
پاراهمولیتیکوس، ویبریو هاروي و ویبریو دامسال در 

.دانشگاه زابلمحیط آزمایشگاهی، پایان نامه، 

 ؛عشري، محموداثنی ؛احمدوند، گودرز ؛ایزدي، زهرا
فعالیت ). 1388(پوراندخت  ،پیري، خسرو و داودي

هاي اسانس مریم بیوشیمیایی و ضدمیکروبی روغن
 ،1شماره  ،15دوره  ،مجله ارمغان دانش. گلی و نعناع

  .57شماره پی در پی 

؛ افشینآخوندزاده،؛ حسینتاجیک، ؛ محمدرضاپژوهی، 
-ثابتشکوهیو  علیاحسانی،علی؛ حسنگندمی، 

وشیمیاییترکیباتارزیابی). 1389(فرنودجاللی،
Mentha(کوهیي پونهاسانسضدمیکروبیفعالیت

longifolia L.( سبزهي زیرهي دانهو)Cuminum 

cyminum L. (پزشکیمجله.نیسینباتوأموبه تنهایی
.331فحه صچهارم،شمارهیکم،وبیستدورهارومیه،

و  محسنبیگدلی،  ؛مرتضیستاري،  ؛صفورادرخشان، 
ارزیابی فعالیت ضد . )1389(نسرینکند اسکیزارعی

علیه  يگیاهان آرتمیزیا و زیره يباکتریایی عصاره
اشرشیاکلی و ، استافیلوکوکوس اورئوسهاي باکتري

 قزوین،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . ویبریو کلرا
.14-7): 58(1سال پانزدهم 

انتشارات . بیماري آزاد ماهیان. )1380(مهديسلطانی، 
.85-98فحهدانشگاه تهران، ص



. . . ي گیاهی بر تنی اثر ضدباکتریایی چند گونهي برونمطالعه

1395117پاییز، 3، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

احمدو قرایی،  مصطفیغفاري،  ؛نرجسسنچولی، 
برگیاهیچندگونهاسانسضدباکترياثرات.)1391(

مونوسیتوژنزلیستریاویبریوآلجینولیتیکوس،هايباکتري
- اي، مجله علمیمقایسهپاتوبیولوژي. اشرشیاکلیو

.749-754: 3نهم،سالپژوهشی،

باکتریایی اسانس اثرات ضد. )1391(نرجسسنچولی،
سبز، میخک هندي، رزماري و نعناع بر  يزیره

ویبریو آلجینولیتیکوس، لیستریا يها باکتري
 در محیط کشت، پایان نامه،مونوسیتوژنز و اشرشیاکلی
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Abstract
For the charges effect of chemical drugs and limitation in their use, disposition use of 

medicinal plants has increased. In this study essentialoil of three medicinal plants Mentha 
spicata, Eugenia caryophyllata and Cuminum cyminum were subjected to in vitro
antibacterial assay against fish pathogenic Vibrio parahaemolyticus , Vibrio harveyi and
Vibrio damsel. Disc diffusion method was used to test antibacterial activity. Minimum 
inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were 
determined by using standard procedure  Broth- microdilution. Among three plants tested, 
E.caryophyllata (clove) was found to be the most effective. All the plants were effective 
against all the tasted organisms. The largest zone of inhibition (12 mm) was obtained with 
E.caryophyllata against V. damsel and minimum bactericidal concentration (MBC) value of 4
mg/ml was obtained with M. spicata and E.caryophyllata against V. parahaemolyticus , and 
V.harveyi were found to be resistant with all the plant essential oils. On the basis of this 
investigation, we can say, E. caryophyllata could be used as a source of new antibacterial 
agent for developing drugs to inhibit some fish pathogenic bacteria. 

Key words: Vibrio harveyi, Eugenia caryophyllata, Antibacterial, Minimum Inhibitory 
Concentration, Broth microdilution
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