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بررسی تأثیرعصاره گیاهان جغجغه، تاتوره و استبرق بر                                              
سه گونه باکتری بیماریزای ماهی

نرجس سنچولی*  مهین ریگی 
پژوهشکده تاالب بین المللی هامون، گروه شیالت، دانشگاه زابل، زابل- ایران

  )  دریافت مقاله:  24  مرداد ماه  1394،   پذیرش نهایی:  29  مهر ماه  1394(     

 چکیده  
زمینه مطالعه:  استفاده مکرر از آنتی بیوتیک ها در زمینه های مختلف )دامپزشکی و پزشکی( ظهور و بروز پدیده مقاومت را در باکتری های 
بیماریزا بهبود می بخشد. با توجه به مشکل مقاومت میکروبی، نیاز فوری به کشف داروهای جدید و درمان های جایگزین برای کنترل بیماریهای 
باکتریایــی در زمینــه آبزی پروری وجود دارد. هدف: هدف از این مطالعه، بررســی اثرات ضد باکتریایــی عصاره های متانولی و هگزانی گیاهان 
دارویی جغجغه )Prosopisfarcta(، تاتوره)Daturastramunium L( و استبرق )Calotropisprocera L(، بر باکتری های بیماریزای 
مهم ماهی از جمله آئروموناسهیدروفیا )Aeromonashydrophila(، یرسینیاراکری )Yersiniaruckeri( و استرپتوکوکوساینیایی
)Streptococcusiniae( است. روش کار: عصاره گیری با استفاده از دستگاه روتاری)تقطیر در خال( انجام شد. برای تعیین حداقل غلظت مهار 
 MIC با استفاده از مقادیر )MBC(از روش استاندارد رقیق سازی در محیط مایع استفاده شده و میزان حداقل غلظت باکتری کشی )MIC( رشد
 MIC ، هر عصاره تعیین شد. نتایج: نتایج نشان داد که قو ی ترین عصاره، عصاره متانولی میوه جغجغه بر هر سه باکتری مورد مطالعه با میزان
MBC، به ترتیب mg/mL 25،50 بود. حساس ترین باکتری نسبت به عصاره های متانولی و هگزانی گیاهان، باکتری استرپتوکوکوساینیایی
بوده و باکتری آئروموناسهیدروفیا و یرسینیاراکری مقاوم بودند و عصاره های مورد بررسی، خواص ضد باکتریایی قوی تری بر باکتری گرم 
مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی داشتند. نتیجه گیری نهایی: بر طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که استفاده از عصاره متانولی 

میوه جغجغه برای درمان بیماریهای باکتریایی در آبزی پروری مؤثر باشد.

واژه های کلیدی:  فعالیت ضد باکتریایی، عصاره هگزانی، عصاره متانولی

مقدمه
پــرورش آبزیان به عنوان یکی از فعالیت های مهم تولیدی در بســیاری از 

کشــورهای جهان محسوب می شود. در این ارتباط کمبود منابع آبی سبب 

شــده که در اکثر کشورها پرورش انبوه و متراکم جایگزین روش های نیمه 

متراکم و غیر متراکم گردد. وقتی ماهی در شــرایط تراکم باال پرورش داده 

می شود اساسًا در معرض شرایط استرس زا و خطر عفونت با باکتری ها  قرار 

دارد، شیوع بیماری باعث باالرفتن نرخ مرگ و میر و کاهش بازده تولید شده 

و ضررهای اقتصــادی باالیی را برای پرورش دهنده به وجود می آورد)10(. 

Aeromonashydrophila به عنوان یک عامل بیماریزا برای بسیاری 

از گونه های مختلف ماهیان آب شیرین و گاهی ماهیان آب شور محسوب 

می شــود. این باکتری در کپور، مارماهی، شــیر ماهی، گربه ماهی، تیالپیا 

و قزل آالی رنگین کمان باعث ایجاد ســپتی ســمی هموراژیک می شود و 

Yersinia .)26( بیماری حاصله از این باکتری در سراسر دنیا گسترش دارد

 Enteric Redmouth( عامــل بیمــاری دهان قرمــز روده ای ruckeri

Disease( است. یکی از بیماریهای عفونی است که تولید مرگ باال و زیان 

اقتصادی شــدید در مزارع پرورش ماهی به خصــوص در ماهی قزل آالی 

رنگین کمــان و ماهی آزاد اقیانوس اطلس می کند)8( و یک پاتوژن فرصت 

طلب  بوده که معمواًل در آبها موجود اســت و نســبت به درمان های آنتی 

بیوتیکی مقاومت نشان داده اســت)Streptococcusiniae .)24 عامل 

بیماری اســترپتوکوکوزیس در ماهیان بوده که در ایران مقاومت نسبت به 

آنتی بیوتیک های مختلف در باکتری استرپتوکوکوساینیایی، عامل بیماری 

استرپتوکوکوزیس قزل آالی رنگین کمان گزارش گردیده است، به طوری 

که امــروزه این مقاومت دارویی به عنوان یک معضل بزرگ در درمان این 

بیماری مطرح می باشــد)7(. عفونت های باکتریایی یکــی از عوامل اصلی 

مرگ و میر ماهیان پرورشــی به شمار می روند و استفاده از آنتی بیوتیک ها 

و مــواد ضد میکروبی روش معمول درمــان این گونه عفونت ها در پرورش 

آبزیان می باشــد، اســتفاده زیاد و مداوم از آنتی بیوتیک ها ایجاد سویه های 

مقــاوم در میکروارگانیزم ها، مســئله باقیمانــدن دارو در بافت های ماهی و 

مشکالت زیست محیطی را به دنبال دارد از طرف دیگر این مواد شیمیایی 

موجب ممانعت از رشــد فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی می شوند که 

خود دارای اثرات مفیدی بر سالمتی موجود هستند. بیشتر آنتی بیوتیک ها 

اثرات طوالنی مدت در کنترل بیماریهای باکتریایی در آبزی پروری به ویژه 

بیماریهای باکتریایی سیســتمیک ماهی را ندارند و باعث افزایش مقاومت 

آنتی بیوتیکی در بین باکتری های بیماریزا می شوند، بنابراین بیشتر کشورها 

اســتفاده از آنتی بیوتیک ها را در آبزی پروری به منظور اهمیت ســالمت 

عمومی و در معرض خطر بودن محیط زیست توقیف کرده اند )16(. توسعه 

 Aeromonassalmonicida مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری هــای
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Edwardsiella tarda،Vibrio anguillarum ،Aeromonas

hydrophila ،Edwardsiella  icttaluri ،Yersinia ruckeri

Vibriosalmonicida، دیده شــده است)22(. اثرات دارویی مفید مواد 

گیاهــی به طور معمــول از ترکیب محصوالت ثانویه در گیاهان اســت. در 

گیاهــان، این ترکیبات عمدتــًا متابولیت های ثانویــه از قبیل آلکالوئید ها، 

استروئید، تانن و ترکیبات فنلی هستند که توسط گیاه ساخته شده و در نقاط 

خاص یا در تمام قســمت های گیاه رسوب و ذخیره می شوند، این ترکیبات 

در شــرایط آزمایشگاهی دارای خواص ضد میکروبی هستند. این ترکیبات 

پیچیــده و خاص در گروه های خاصی از قبیل خانواده، جنس و گونه یافت 

می شــوند اما ناهمگونــی ترکیبات ثانویه را در گونه های وحشــی می توان 

یافــت )5(. مطالعات متعدد اثرات ضــد باکتریایی عصاره های گیاه جغجغه 

)4،17،21(، عصاره های گیاه تاتوره )9،11( و گیاه اســتبرق )28،29،30( را 

بر باکتری های بیماریزای انسان و دیگر حیوانات خونگرم گزارش کرده اند. 

در مطالعه ای توســط Velmurugan و همکاران در ســال 2012 اثرات 

ضــد باکتریایی مفید عصاره های برگ گیاه اســتبرق بر باکتــری و قارچ و 

ویروس های جدا شده از ماهی و میگو گزارش شده است )29(. فعالیت ضد 

میکروبی تاتوره به ترکیب متابولیت های ثانویه مانند آلکالوئید، فالونوئیدها، 

فنل، تانن، ساپونین، اســتروئید، گلیکوزیدها و رزین هایی که فعالیت ضد 

باکتریایی با مکانیزم های فعال متفاوت دارند نســبت داده شــده است )6( و 

بخش های آلکالوئیدی و سســکوئیترپن های موجود در گیاه جغجغه دارای 

فعالیت ضد میکروبی اســت )13(.  برخی گزارشــات فعالیت ضد باکتریایی 

باالی عصاره متانولی برگ استبرق بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را 

به وجود ترکیباتی چون فالونوئیدها، آلکالوئیدها و استروئیدها )28( همچنین 

فعالیت ضد باکتریایی استبرق را به وجود تانن در این گیاه نیز نسبت دادند 

)19(. با توجه به مزایای متعدد اســتفاده از گیاهان دارویی در آبزی پروری، 

استفاده از این داروها بسیار مورد توجه بوده و احتمال جایگزین شدن بسیاری 

از داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی وجود دارد لذا با توجه به تنوع گیاهی 

بسیار باال و وجود گیاهان دارویی با کاربرد های متعدد در کشور، تحقیقات در 

این زمینه ضروری می باشد و با توجه به اثرات ضد باکتریایی گزارش شده 

از گیاهان مورد بررســی در این پژوهش، اثر عصاره های متانولی و هگزانی 

آنها بر سه باکتری بیماریزای ماهی )آئروموناسهیدروفیا، یرسینیاراکری 

و اســترپتوکوکوساینیایی( به منظور تعیین امــکان کاربرد آنها به عنوان 

جایگزین آنتی بیوتیک ها  مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار 
تهیــه گیاهان مورد مطالعه: گیاهان مورد مطالعه از کلکسیون گیاهان 

دارویی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در مهر ماه 92 تهیه شدند.

تهیــه عصاره متانولی و هگزانــی: گیاهان مورد نظر پس از جمع آوری 

و شســتن و خشک شــدن در سایه توسط آســیاب برقی پودر شده و برای 

عصاره گیری، مقدار g 50 از پودر خشک و آسیاب شده قسمت های مختلف 

گیاهان)برگ تاتوره و برگ استبرق، دانه و میوه جغجغه و دانه و غالف میوه 

تاتوره( در mL 250 حالل هگزان و متانول ریخته و به مدت 24 ساعت در 

دمای اتاق روی شیکر قرار داده شدند و پس از آن توسط کاغذ واتمن شماره 

42 صاف شــده و بعد از اتمام عملیات عصاره گیری، عصاره های به دست 

آمده توسط دستگاه روتاری )تقطیر در خال(  در دمای oC 50-40 تغلیظ شده 

و سپس عصاره غلیظ شــده در آون در دمای oC 40  به مدت دو روز خشک 

 )DMSO(گردیــده و پس از اضافه شــدن حالل دی متیل سولفوکســاید

و عبــور از فیلتر میکروبی μ 0/45 بــرای آزمایش های ضد باکتریایی مورد 

استفاده قرار گرفتند )2(.

Aeromonas باکتری هــای  ســازی:  ذخیــره  و  باکتــری  تهیــه 

hydrophila جداســازی شده از ماهی قزل آالی رنگین کمان بیمار مورد 

Yersiniaruckeri ، تایید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شده

  Streptococcusiniae 29653( و KEC( بــا شــماره  PCR دارای کــد

جداسازی شده از ماهیان مبتال به استرپتوکوکوزیس در پژوهشکده اکولوژی 

دریای خزر که با روش PCR جنس  و گونه آن مشــخص شــده بود تهیه 

شــده و به مدت 24 ســاعت در دمای oC  30 در محیط مایع نوترینت براث 

گرمخانه گذاری شــدند و بعد از 24 ساعت در محیط کشت نوترینت براث 

حاوی 10% گلیسرول استریل در فریزر با دمای oC  21-  برای استفاده بعدی 

ذخیره سازی شدند. 

آئرومونــاس باکتری های هــای  باکتریایــی:  تهیــه سوسپانســیون 

هیدروفیا، یرسینیاراکری و استرپتوکوکوساینیاییرا پس از انجماد زدایی 

در دمــای oC  30، در محیــط نوترینت براث و همچنین به منظور بررســی 

کلنی های خالص، از نمونه های باکتریایی روی محیط جامد TSA کشــت 

خطی داده شــد و به مدت 24 ساعت در دمای oC 30 در انکوباتور قرار داده 

شــد و پس از 24 ســاعت از کلنی های خالص هر باکتری برداشته و در آب 

مقطر اســتریل کدورتی معادل 0.5 مک فارلند ساخته و بعد برای اطمینان 

از غلظت باکتری ها با اســپکتوفتومتر UV visible جذب آن با طول موج 

nm 600 قرائت شده، تراکم باکتری ها با غلظت cfu/mL 106×1.5 جذبی 

معادل 0/1-0/08 دارد. 

تعییــن حداقــل غلظت باکتریایــی)MIC(:  آزمایــش حداقل غلظت 

بازدارندگی در پلیت 96 خانه ای میکروتیتر استریل و با روش استاندارد براث 

میکرودایلوشن )رقیق ســازی در محیط مایع( انجام شد و میزان μL 100از 

دو برابر باالترین غلظت عصاره ها به  اولین چاهک پلیت های میکروتیتر 96 

خانه ای که قبال حاوی μL  100 محیط کشت مولر هینتون براث بوده اضافه 

شــده و پس از مخلوط کردن محتویات چاهک اول μL  100 برداشــته و به 

چاهک دوم انتقال داده و این کار را تا چاهک هشتم انجام داده تا به ترتیب 

غلظت هــای mg/mL 50-25-12/5-6/25-3/1-1/56-0/78 بــا روش 

  100   μL رقیق ســازی از چاهک دوم تا هشتم تهیه شود و از چاهک هشتم



457

cfu/ 100 از سوسپانسیون باکتریایی   μL برداشــته و دور ریخته و بعد از آن

mL 106×1/5 )معادل نیم مک فارلند( به پلیت ها اضافه شده و یک چاهک 

حاوی محیط کشت و حالل DMSO و سوسپانسیون باکتریایی به عنوان 

شــاهد منفی و یک ردیف کنترل برای هر ردیف آزمایش مربوط به عصاره 

در نظر گرفته شد و مراحل رقت سازی عصاره ها مانند ردیف آزمایش بوده 

و به ردیف کنترل باکتری اضافه نشد. سپس پلیت های میکروتیتر به مدت 

24 ســاعت در دمای oC  30 در انکوباتور قرار داده شــدند. بعد از 24 ساعت 

کدورت و عدم کدورت چاهک ها به صورت چشمی مورد ارزیابی قرار گرفت 

و وجود کدورت )در مقایسه با ردیف کنترل عصاره ها( حاکی از رشد باکتری و 

شفافیت، نشان دهنده عدم رشد باکتری می باشد. پایین ترین غلظتی که در 

آن هیچ گونه رشد باکتری مشاهده نشد )فاقد کدورت ناشی از رشد باکتری( 

به عنوان حداقل غلظت بازدارندگی تعیین شد )20(. 

تعیین حداقل غلظت باکتری کشــی)MBC(: حداقل غلظت باکتری 

کشــی  با توجه به مقادیر MIC هر یک از عصاره ها تعیین شد، به طوری 

که میزان lμ 5 از چاهک هایی که رشد باکتری در آنها متوقف شده بود، به 

پلیت های حاوی محیط کشــت  اختصاصی باکتری ها )تریپتک سوی آگار 

TSA( انتقال داده شده و به مدت 24-22 ساعت در دمای oC 30 در انکوباتور 

نگهداری  شــدند. پایین ترین غلظت عصاره که در آن 99/9 % باکتری ها 

رشد نداشتند به عنوان MBC در نظر گرفته شد )20(.  تمام آزمایشات برای 

  MIC 3 بار تکرار گردیده و میانگین داده های بدست آمده به عنوان نتایج

و MBC ارائه گردید. 

نتایج
میــزان حداقل غلظــت بازدارندگی)MIC( و حداقــل غلظت باکتری 

کشــی)MBC( عصاره هــای متانولی و هگزانی گیاهــان دارویی جغجغه، 

تاتوره و اســتبرق بر باکتری های مورد مطالعه به ترتیــب در جداول 1 تا 3 

 25 mg/mL نشــان داده شده است. عصاره متانولی میوه جغجغه با غلظت

و عصاره های متانولــی و هگزانی دانه جغجغه با غلظت mg/mL 50 مانع 

mg/از رشــد هر سه باکتری شدند. عصاره هگزانی میوه جغجغه با غلظت

mL 25 تنها توانســت مانع از رشد باکتری Streptococcusiniae شود 

Aeromonas و در غلظت های مورد اســتفاده نتوانست رشد باکتری های

hydrophila و Yersiniaruckeri را کنتــرل کنــد. عصــاره متانولی 

میوه جغجغه در مقایســه با عصاره متانولی دانه آن با میزان حداقل غلظت 

بازدارندگــی پایین تر بر باکتری های مــورد مطالعه، خواص ضد باکتریایی 

بهتری را نشان داده  و عصاره متانولی میوه جغجغه بهتر از عصاره هگزانی 

میــوه آن خواص ضد باکتریایی داشــته و عصاره متانولــی و هگزانی دانه 

جغجغه خواص مشابهی را بر هر سه باکتری نشان دادند. از بین عصاره های 

قســمت های مختلف گیاه تاتوره، عصاره متانولی و هگزانی برگ و عصاره 

هگزانی دانه و میوه  تاتوره با غلظت mg/mL 50 قادر به مهار رشد باکتری 

Aeromonashydrophila و عصاره متانولی دانه و میوه با غلظت های 

مورد آزمایش نتوانســتند رشــد باکتری Aeromonashydrophila را 

کنتــرل کنند.  تمامــی عصاره های متانولی و هگزانی بــرگ و میوه و دانه 

 Yersiniaruckeri 50 قادر به مهار رشــد باکتــری mg/mL با غلظت

شــده و عصاره هگزانــی و متانولی برگ با غلظــت mg/mL  25 و عصاره 

متانولــی و هگزانی دانه و میوه تاتوره با غلظــت mg/mL 50 قادر به مهار 

.)Prosopis farcta( تصویر 1. گیاه جغجغه

.)Calotropis procera L( تصویر2. گیاه استبرق

.)Datura stramunium( تصویر 3. گیاه تاتوره

اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی بر باکتری های پاتوژن ماهی
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رشــد باکتری Streptococcusiniae شــدند عصاره متانولی و هگزانی 

برگ آن بهتــر از عصاره های دانه و میــوه دارای خواص ضد باکتریایی بر 

و   Aeromonashydrophila ،Yersiniaruckeri باکتری هــای 

Streptococcusiniae بودند و نتایج مشــابهی با میزان حداقل غلظت 

بازدارندگی mg/mL 50-25  را بر هر سه باکتری نشان داد و عصاره متانولی 

دانــه و میوه و همچنین  عصاره هگزانی دانه و میوه تاتوره بر باکتری های 

مورد مطالعه خواص ضد باکتریایی مشابهی را نشان دادند و عصاره هگزانی 

میوه و دانه تاتوره بر باکتری Aeromonashydrophila در مقایســه با 

عصاره متانولی آن خواص بهتری را نشــان داد. عصاره متانولی و هگزانی 

برگ اســتبرق نتایج مشــابهی را بر هر سه باکتری نشــان داد و با غلظت

mg/mL  25  مانع از رشــد باکتری Streptococcusiniae و با غلظت  

mg/mL 50 قادر به مهار رشــد باکتری Aeromonashydrophila و 

Yersiniaruckeri شدند.                  

بحث 
حداقل غلظت بازدارندگی در آزمایشات تشخیصی برای تأیید مقاومت 

میکروارگانیســم ها به یک عامل ضد میکروبی و همچنین نمایش فعالیت 

یــک عامل ضد میکروبی جدید می باشــد)25(. نتایج نشــان داد که از بین 

عصاره های مورد بررســی، تنها عصــاره هگزانی میوه جغجغه و همچنین 

عصاره متانولی دانه و میوه تاتوره در غلظت های مورد آزمایش نتوانســتند 

Aeromonas اثرات باکتریواســتاتیک و باکتریســیدی را بر باکتری های

hydrophila و Yersiniaruckeri نشــان دهنــد امــا بقیه عصاره ها 

اثــرات ضــد باکتریایی روی ســه باکتری مــورد مطالعه داشــتند. در مورد 

باکتری استرپتوکوکوساینیایی، مؤثرترین عصاره، عصاره های متانولی و 

هگزانی میوه جغجغه، برگ تاتوره و برگ اســتبرق و در مورد باکتری های 

آئرومونــاسهیدروفیا و یرســینیاراکری مؤثرترین عصــاره تنها عصاره 

متانولی میــوه جغجغه با میــزان MIC=25 mg/mL بــود. دامنه حداقل 

غلظــت بازدارندگی عصاره هــای متانولی و هگزانــی بخش های مختلف 

 25 -< 100 mg/mL گیاهان مورد بررسی بر باکتری های مورد مطالعه بین

به دســت آمد و قوی ترین عصاره، عصاره متانولی میوه جغجغه بر هر سه 

باکتری مورد مطالعه با میزان مشــابه MIC و MBC،رmg/mL 25 و 50 

بود. حســاس ترین باکتری نسبت به برخی عصاره های متانولی و هگزانی 

گیاهان مورد مطالعــه، باکتــری Streptococcusiniae وباکتری های                                                                                                             

بــه   Aeromonas hydrophila، Yersinia ruckeri

باکتری ها عصاره های 
                    )Mg/mL( گیاهی

Streptococcus
iniae
MBC

Streptococcusiniae
MIC

Yersinia
ruckeri
MBC

Yersinia
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MIC
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hydrophila
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hydrophila

MIC

502550255025میوه )متانولی(                      

100501005010050دانه )متانولی(                      

100>100>100>100>5025میوه )هگزانی(                      

100501005010050دانه )هگزانی(                      

جدول 1. نتایج حداقل غلظت بازدارندگی )MIC( و حداقل غلظت باکتری کشی )MBC( عصاره های متانولی و هگزانی گیاه جغجغه بر باکتری های آئروموناسهیدروفیال، یرسینیا
راکری و استرپتوکوکوساینیایی.

جدول 2. نتایج حداقل غلظت بازدارندگی )MIC( و حداقل غلظت باکتری کشی )MBC( عصاره های متانولی و هگزانی گیاه تاتوره بر باکتری های آئروموناسهیدروفیال، یرسینیا
راکری و استرپتوکوکوساینیایی.

جدول 3. نتایج حداقل غلظت بازدارندگی)MIC( و حداقل غلظت باکتری کشی )MBC( عصاره های متانولی و هگزانی گیاه استبرق بر باکتری های آئروموناسهیدروفیال، یرسینیا
راکری و استرپتوکوکوساینیایی.
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نتایــج قبلــی در خصــوص  بــا  نســبت تقریبــًا مقاومتــر بودنــد کــه 

باکتــری                                                                                                   مقاومــت  و   Streptococcus iniae باکتــری  حساســیت 

بــا  Aeromonashydrophila،Yersiniaruckeri در مواجهــه 

عصاره های گیاهان مورد بررسی مطابقت دارد)3،27(. 

عصاره های مورد بررســی خواص ضد باکتریایی قوی تری بر باکتری 

گرم مثبت در مقایســه با باکتری های گرم منفی در پژوهش حاضر داشتند 

که مطابق با مطالعــات قبلی می باشــد )11،23،27(. دامنه حداقل غلظت 

بازدارندگــی عصاره های متانولی و هگزانی بخش هــای مختلف تاتوره بر 

باکتری های مورد مطالعه بین mg/mL 100 < - 25 به دست آمد که بیشتر 

از مقدار MIC مطالعه Gul و همکاران در ســال 2012  در بررسی خواص 

ضــد باکتریایی عصاره هــای کلروفرمی، اتانولی و بنزنــی برگ گیاه تاتوره 

بــر تعدادی از باکتری های بیماریزای انســانی بود که دامنه حداقل غلظت 

بازدارندگی عصاره های کلروفرمی و بنزنی بر باکتری های مورد مطالعه بین 

 -12/5 mg/mL عصاره اتانولی بین MIC 12/5- 3/12 و دامنه mg/mL

6/25 به دست آمد و Gul و همکاران در سال 2012 بیان داشتند که فعالیت 

ضد باکتریایی گیاه تاتوره با توجه به بخش گیاهی مورد استفاده، سن، مرحله 

رشــد و حاللی که برای استخراج آن مورد اســتفاده قرار می گیرد متفاوت 

اســت. به نظر می رســد که برگ های جوان گیاه تاتوره دارای میزان نسبتًا 

باالی ترکیبات فیتو شــیمیایی بوده که فعالیت ضد باکتری به ویژه مربوط 

به ترکیبات آلکالوئید اســت )6(. در مطالعــه Al-Sorchee و همکاران در 

ســال 2010 دامنه MIC عصاره های اتانولــی و آبی گیاه جغجغه بر چهار 

سروتیپ باکتری E.Coli و باکتری های سالموناتیفی، شیگادینستریا، 

ویبریوکلرا و سالموناآریزونا5-2/5 و MBC نیز برای عصاره های اتانولی 

و آبی به ترتیب mg/mL 20-5 و 10-5 به دست آمد که میزان MIC آنها 

کمتر از مقدار به دست آمده عصاره های متانولی و هگزانی گیاه جغجغه در 

پژوهش حاضر بوده همچنین در گزارشی توسط Maoz  و Neeman  در 

ســال 1998، میزان MIC عصاره آبی قسمت های فوقانی گیاه جغجغه با 

روش Agardilution برای باکتری های باســیلوسسابتلیس، سارسینا

لوتئا،استافیلوکوکوساورئوس )W/V( 5% به دست آمد. در گزارشی دیگر 

توســط Mahasneh و همکاران در سال 1996 عصاره های پترولیم اتر و 

عصاره بوتانول کل بخش های هوایی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره های 

آبــی و متانولــی و هگزانی قطر هاله عدم رشــد بیشــتری را در گونه های 

Bacilluscereus و Staphylucoccusaureuss نشــان دادنــد. در 

گزارشی توســط Iranbakhsh در ســال 2006  دلیل تفاوت بین مقادیر 

MIC و  MBC مطالعات گوناگون بر باکتری های مختلف، تفاوت در روش 

عصاره گیری گیاهان دارویی، روش مطالعه فعالیت ضد باکتریایی، تفاوت 

ژنتیکی گیاهان، تفاوت غلظت ترکیبات شیمیایی بین گونه ها و محیط های 

جغرافیایی بیان شد. 

دامنــه MIC عصاره هــای اســتبرق بــر باکتری های مــورد مطالعه                     

mg/mL 25 و 50 بــه دســت آمــد کــه مطابــق بــا نتایــج قــدرت ضد 

باکتریایی عصاره برگ اســتبرق بــر باکتری هــای Escherchiacoli و

Streptococcuspyogenes در مطالعه Adamu و همکاران در سال 

2013 بود. همچنین Vadlapudi و همکاران در سال 2012 میزان حداقل 

و حداکثر غلظت بازدارندگی عصاره متانولی برگ استبرق را بر باکتری های 

بیماریزای مهم انســانی به ترتیب mg/mL 66 و 152 به دست آوردند که 

مقدار آن بیشتر از میزان حداقل وحداکثر غلظت بازدارندگی عصاره متانولی 

بــرگ اســتبرق )mg/mL 25 و 50( در پژوهش حاضر بــود که این تفاوت 

در مقادیــر به دســت آمده بــا توجه به نظر Adamu و همکاران در ســال 

2013 حاکی از تفاوت در ویژگی های باکتری های مورد استفاده و تفاوت در 

گونه های گیاهی می باشد. در گزارشی توسط Velmurugan و همکاران 

در ســال 2012، عصاره اتیل استات برگ اســتبرق بر باکتری آئروموناس

هیدروفیا،ویبریوهاروی وسودوموناسآئروژینوزا جدا شده از ماهی و میگو 

قطر هاله عدم رشد بیشتری در مقایسه با عصاره متانولی و هگزانی این گیاه 

بر باکتری های مذکور داشت و عصاره متانولی بهتر از عصاره هگزانی بوده 

ولی در مطالعه حاضر خواص ضد باکتریایی دو عصاره برگ استبرق مشابه 

یکدیگر بود. فعالیت ضد باکتریایی باالی عصاره متانولی برگ استبرق علیه 

باکتری اســتافیلوکوکوساورئوس را به وجود ترکیباتی چون فالونوئیدها، 

آلکالوئیدها و استروئیدها نسبت دادند. همچنینMainasara  و همکاران 

در ســال 2012 فعالیت ضد باکتریایی استبرق را به وجود تانن در این گیاه 

نسبت دادند.

 از بین عصاره های قسمت های مختلف گیاهان عصاره متانولی در گیاه 

جغجغه بهتر از عصاره هگزانی بــوده و در گیاه تاتوره عصاره های هگزانی 

بهتر از عصاره های متانولی خواص ضد باکتریایی را نشان دادند که بیانگر 

این مسئله است که مواد تشکیل دهنده فعال در گیاه جغجغه را می توان با 

متانول و در گیاه تاتوره را با هگزان استخراج کرد و در گیاه استبرق تفاوتی 

بین نتایج به دست آمده در دو عصاره متانولی و هگزانی وجود ندارد بنابراین 

مواد مؤثره این گیاه توســط هر دو حالل جدا می شــود. در گزارشی توسط 

Iranbakhsh و همکاران در ســال 2006 بررسی خواص ضد باکتریایی 

عصاره های مختلف از بخش های مختلف گیاه تاتوره در مراحل رویشــی و 

زایشی و با استفاده از روش های مختلف بررسی خواص ضد باکتریایی نتایج 

متفاوتی را نشان داد و بیان شد که خواص ضد باکتریایی متفاوت عصاره ها 

در مطالعات گوناگون ممکن اســت به عواملی از جمله اســتفاده از گیاه در 

مراحل مختلف رشــد، اســتفاده از حالل های مختلف برای عصاره گیری، 

استفاده از روش های مختلف بررسی خواص ضد باکتریایی و همچنین نحوه 

عمل باکتری های مختلف در مواجهه با عصاره ها و اســتفاده از بخش های 

مختلــف گیاهان و مناطق جغرافیایی متفــاوت و روش های عصاره گیری 

مربوط باشد.

نتیجه گیری نهایی: بر طبق نتایج به دســت آمده به نظر می رســد که 

اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی بر باکتری های پاتوژن ماهی
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اســتفاده از عصاره متانولی میوه جغجغه با توجــه به میزان حداقل غلظت 

بازدارندگــی پایین و مشــابه بر هر ســه باکتری، برای درمــان بیماریهای 

باکتریایی ایجاد شده توســط باکتری های مورد مطالعه در آبزی پروری به 

جای آنتی بیوتیک هایی که باکتری ها نسبت به آنها مقاومت نشان داده اند 

مؤثر باشد. استفاده از این عصاره ها هم به صورت خوراکی و هم به صورت 

حمــام در ماهی در صورت اثبــات بی خطر بودن و کارایــی این عصاره ها 

قابل توصیه می باشــد ولی استفاده از این عصاره ها به صورت خوراکی نیاز 

به تحقیق بیشــتر در مورد اثرات ضد باکتریایی سیستمیک آنها در تجویز 

خوراکی دارد.

تشکر و قدر دانی 
 نویسندگان این مقاله از همکاری های ارزشمند اعضای هیئت علمی 

پژوهشکده تاالب بین المللی هامون و کارشناس پژوهشکده زیست فناوری 

کشاورزی سرکار خانم حمیده خواجه و همه افرادی که در اجرای این طرح 

یاری رساندند کمال سپاس و قدردانی را دارند.
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Abstract:
BACKGROUND: The repetitive use of antibiotics in different fields (veterinary and med-

icine) improves the emergence and occurrence of the resistance phenomenon in pathogen-
ic bacteria. Due to the problem of antimicrobial resistance, it is an urgent need to discover 
new drugs and alternative treatments for the control of bacterial diseases in aquaculture. 
OBJECTIVES: The purpose of this study is to investigate antibacterial effects of methanol 
and hexane extracts of medicinal plants Rattles (Prosopis farcta), datura (Datura stra-
munium L) and milkweed (Calotropis procera L), the major pathogenic bacteria of fish, 
including Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and Streptococcus iniae. METHODS: 
Extraction was performed using a rotary evaporator. To determine the minimum inhibitory 
concentration (MIC), the standard microdilution method (Dilution in broth) was used and 
the minimum bactericidal concentration (MBC) was determined based on MIC values ob-
tained for each extract. RESULTS: The results showed that the effect of most potent extract, 
methanol extract obtained from fruit rattle on the three studied bacteria, with MIC and 
MBC are 25, 50mg/ml, respectively. The most sensitive bacteria to methanol and hexane 
plant extracts, is bacterium Streptococcus iniae and Aeromonas hydrophila and Yersinia-
ruckeri bacteria were resistant. The studied extracts had stronger antibacterial properties 
against gram-positive bacteria compared to gram-negative. CONCLUSIONS: According to 
the results, it seems that the use of methanol extract of Prosopis farcta fruit is effective for 
treatment of bacterial diseases in aquaculture.
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Prosopisfarcta.

Figure 2. Calotropisprocera L.

Figure 3. Daturastramunium.

Table 1. Effect of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of extracts of methanol 
and hexane plant Prosopis farcta on the bacteria Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and Streptococcus iniae.
Table 2. Effect of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of extracts of methanol 
and hexane plant Datura stramunium on the bacteria Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and Streptococcus iniae.
Table 3. Effect of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of extracts of methanol 
and hexane plant Calotropis procera on the bacteria Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and Streptococcus iniae.


