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درمان  برایها بیوتیکایش مصرف آنتیزها در بدن ماهی به دنبال افبه عالوه تجمع آن هابیوتیکباکتریایی در برابر آنتی افزایش روزافزون مقاومت :زمینۀ مطالعه
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مقدمه

درصد دارای  14پروری با رشد سالیانه بیش از صنعت آبزی

ترین میزان رشد در بین تولیدات دامی در جهان است. در سریع

است که پرورش متراکم،  این ارتباط کمبود منابع آبی سبب شده

های سنتی و نیمه متراکم شود. در این شرایط جایگزین روش

علت بروز استرس، نزدیکی مزارع به یکدیگر و عدم رعایت والً بهمعم

این  است کهیافته ها افزایش اصول بهداشتی خطر ابتال به بیماری

(. 1است )خود سبب ضررهای اقتصادی کالن در این صنعت شده 

ها الکتوکوکوزیس بوده که عامل آن از جمله این بیماری

، کوکسی گرم مثبتتری یک این باکاست.  الکتوکوکوس گارویه

هوازی و غیر متحرک است که توانایی تولید آلفا همولیتیک، بی

های کوتاه قابل مشاهده اسپور را ندارد و به صورت جفت یا زنجیره

های مختلف آب کنون در بسیاری از گونه(. این بیماری تا3است )

است و هنگامی که درجه حرارت آب  شیرین و شور گزارش شده

گراد برسد شدت بیماریزایی بیشتر درجه سانتی 15بیش از به 

 ها برای درمانبیوتیکمداوم و نادرست از آنتی ه(. استفاد2شود )می

ی های مقاوم باکترو کنترل الکتوکوکوزیس باعث پیدایش سویه

ه ها عالوبیوتیک(. از طرف دیگر استفاده از این آنتی4است )شده 

ادی زیاد منجر به باقی ماندن دارو در های اقتصبر تحمیل هزینه

بیوتیکی در مصرف کنندگان انسانی ها و افزایش مقاومت آنتیبافت

های (. از این رو در سال5و مشکالت زیست محیطی نیز شده است )

های درمانی و پیشگیرانه از ترکیبات گیاهی که اثرات اخیر استفاده

 (. 6افزایش است ) بیوتیکی را ندارند رو بهسوء ترکیبات آنتی

یکی از گیاهان  (Echinacea purpureaسرخارگل )

است که توانسته  (Asteraceae) دارویی با ارزش از خانواده کاسنی

(. ۷در دو دهه اخیر جایگاه مهمی در صنایع داروسازی پیدا کند )

ترین گیاهان دارای اثر تحریک ایمنی ثابت سرخارگل یکی از مهم

ن و پیشگیری از سرماخوردگی و دیگر شده است که در درما

(. اسید کافئیک و اسید ۸شود )های عفونی استفاده میبیماری

شیکوریک در سرخارگل دارای خاصیت ضد ویروسی و ترکیب 

د رسنظر میمیکروبی است. بهاکیناکوزید آن دارای خاصیت ضد

ئیک و ساکاریدی، مشتقات اسید کافترکیبات گلیکوپروتئینی، پلی

ل آمیدی موجود در این گیاه فعالیت سیستم ایمنی را افزایش آلکی

 (. 1،11دهد )می

های پونه نام ( که باOriganum vulgareگیاه مرزنجوش )

 ساله و شود، گیاهی یککوهی یا آویشن کوهی نیز شناخته می

ساله است. ترکیب اسانس آن بسیار  دوعلفی و در برخی مواقع 

لف متفاوت است. ترکیبات اصلی آن های مختپیچیده و در گونه

شامل تیمول، کارواکرول، گاما تریپسین، متیل کارواکرول و آلفا 

بیسابولن است که بر اساس فصل، مکان و شرایط اکولوژیکی این 

(. مطالعات زیادی بر روی 13توانند متفاوت باشند )ترکیبات می

ا هآنجمله  گرفته است. از خواص ضد باکتریایی مرزنجوش انجام

اشاره کرد که  3441در سال  Tariqو  Saeedتوان به مطالعه می

ی این ترکیب گیاهی داللت داشته است یبه تأثیرات ضد باکتریا

میکروبی (. همچنین در مطالعه دیگری که بر روی اثر ضد 12)

اسانس مرزنجوش انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که این اثرات 

(. 14تیمول و کارواکرول است ) ناشی از اجزای آن خصوصاً

Stojković  بر روی اثرات سینرژیستی  3412و همکاران در سال

ای انجام دادند که نتایج این مرزنجوش و آویشن باغی مطالعه

یبی صورت ترکمطالعه نیز حاکی از آن بود که استفاده از این مواد به

 (. 15رد )ها دابیشترین اثرات ممانعت کنندگی را در برابر باکتری

منظور بررسی اثرات ضد باکتریایی ترکیب  به حاضر مطالعه

های گیاهی مرزنجوش و سرخارگل در برابر باکتری اسانس

 صورت گرفته است. الکتوکوکوس گارویه

 مواد و روش کار 

مطالعه  استفاده در های مورداسانس ها:تهیۀ عطرمایه

تحت عنوان حاضر از شرکت پارس ایمن دارو تهیه، ترکیب و 

 مورد استفاده قرار گرفت.  حاضر آنتی بیوفین در مطالعه

اده مورد استف الکتوکوکوس گارویهجدایه  تهیه باکتری:

ای هدر این مطالعه از کلکسیون قطب علمی بهداشت و بیماری

آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در اختیار قرار گرفت. 

آالی بیمار جداسازی شده و به این ایزوله قبالً از ماهیان قزل

 شده است.  های ژنتیکی و مولکولی شناساییروش

 Minimumتعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد )

Inhibitory Concentration :) برای تعیین حداقل غلظت

( MBC( و حداقل غلظت کشندگی )MICمهارکنندگی رشد )

ده ( استفاBroth Micro Dilutionاز روش میکرودایلوشن )

چاهکی استریل  16از میکروپلیت  MICگردید. برای آزمایش 

 13ها دارای هشت ردیف دار استفاده شد. این میکروپلیتدرب

میکرولیتر هستند. ابتدا از محیط کشت  354چاهکی به حجم 

TSB  ها ریخته شد. میکرولیتر به داخل چاهک 144به میزان

لیتر از میکرو 144سپس به اولین چاهک هر ردیف میزان 
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درصد دی متیل سولفاکساید  2ترکیب گیاهی به همراه 

(DMSO اضافه شد. سپس )میکرولیتر از چاهک اول  144

برداشته شد و در چاهک دوم ریخته شد و بعد از چند بار پر و 

میکرولیتر از چاهک دوم  144خالی کردن توسط سمپلر، 

م برداشته و به چاهک سوم ریخته شد. این کار تا چاهک ده

میکرولیتر دور ریخته  144نهایت از چاهک دهم  ادامه یافت و در

میکرولیتر از محیط کشت حاوی باکتری معادل  14شد. سپس 

 11ها اضافه شد. چاهک ، به تمام چاهک1 هفارلند شماربا مک

عنوان ام به 13عنوان کنترل منفی )فاقد باکتری( و چاهک ام به

ر نظر گرفته شد. پس از کنترل مثبت )فقط حاوی باکتری( د

ثانیه بر روی شیکر  24ها، میکروپلیت به مدت تلقیح باکتری

طور یکنواخت مخلوط گردد. سپس جذب نوری قرار گرفت تا به

 موجاالیزا ریدر در ساعت صفر و با طولبا استفاده از دستگاه 

آخر میکروپلیت در انکوباتور  هخوانده شد. در مرحل نانومتر 624

ساعت قرار داده شد.  34گراد به مدت سانتی هدرج 35با دمای 

بعد از اتمام انکوباسیون، دوباره کدورت یا عدم کدورت در 

صورت چشمی و هم توسط جذب نوری توسط ها، هم بهچاهک

االیزا ریدر خوانده شد و کمترین غلظتی که کدورتی در آن 

 منظور گردید.  MICوان عنمشاهده نشد به

 Minimumتعیین حداقل غلظت باکتری کشی )

Bactericidal Concentration :)گیری برای اندازهMBC ،

 14و بیشتر از آن( مقدار  MICهای فاقد کدورت )از چاهک

میکرولیتر در شرایط کامالً استریل و در نزدیکی شعله برداشته 

شت داده شد. پس از شد و بر روی محیط بالد آگار تلقیح و ک

گراد، سانتی هدرج 35ساعت در دمای  34انکوباسیون به مدت 

در نظر  MBCعنوان پلیتی که هیچ باکتری در آن رشد نکرد  به

 (. 16شدند ) گرفته شد. کلیه آزمایشات با سه تکرار انجام

منظور سنجش به گیری قطر هاله عدم رشد:اندازه

گیاهی، روش انتشار دیسک و خاصیت ضد باکتریایی این ترکیب 

 هگیری هاله عدم رشد انجام شد. بدین منظور پس از تهیاندازه

  cfuیک ) هسوسپانسیون باکتریایی معادل مک فارلند شمار

 34در هر میلی لیتر(، با استفاده از سمپلر به میزان  14۸×2

میکرولیتر از این سوسپانسیون بر روی محیط ژلوز خون ریخته شد. 

 صورت چمنی کشت دادهشده بهپیپت پاستور خم هوسیلسپس به

میکرولیتر از مخلوط  15عدم رشد،  هشد. برای تعیین قطر هال

دیسک خالی تلقیح  آمده بر رویدست به MICاسانس بر اساس 

یت بیوتیک فلورفنیکل نیز به پلآنتی شده و یک دیسک استاندارد

میکرولیتر   15اضافه گردید. همچنین برای کنترل منفی 

DMSO4%  به یک دیسک خالی دیگر تلقیح شد. سپس

ساعت  34گراد به مدت سانتی هدرج 35های کشت در دمای محیط

زمان هاله منطقه مهار تانکوباسیون شدند. پس از گذشت این مد

گیری شد و قطر چاهک از آن کسر شد. کولیس اندازه هوسیلرشد به

آمده  دستهای بهآزمایش در سه تکرار انجام گرفت و قطر هاله

 (.16،1۷ثبت گردید )

های مربوط تحلیل داده و تجزیهتحلیل آماری:  و تجزیه

، از 1۷ویرایش  SPSSافزار با استفاده از نرم مطالعهبه نتایج 

طرفه و بر اساس آزمون دانکن در سطح طریق آنالیز واریانس یک

45/4 (mean±SD.انجام گرفت ،) 

 نتایج 

آمده توسط روش میکرودایلوشن، دستبر اساس نتایج به

لیتر بر میکرو 5/13لیتر و لیتر بر میلیمیکرو 35/6های غلظت

 MICوان عنیب بهلیتر از این ترکیب اسانس گیاهی به ترتمیلی

 تعیین شدند.  MBCو 

 ترکیب لیترلیتر بر میلیمیکرو 14 نتایج حاصل از اثر
های عدم اسانس مرزنجوش و سرخارگل بر روی میانگین هاله

در مقایسه با الکتوکوکوس گارویه  رشد باکتری 

های تجاری تریمتوپریم سولفومتوکسازول، بیوتیکآنتی

شده  ( نشان داده1در نمودار ) فلورفنیکل، و انروفلوکساسین

 یهالکتوکوکوس گاروآمده باکتری دست است. بر اساس نتایج به

 5بیوتیک انروفلوکساسین نسبت به دو آنتی مورد مطالعه

د باشو تریمتوپریم سولفومتوکسازول حساس می میکروگرم

(45/4P<ولی ترکیب اسانس مرزنجوش و سرخارگل علی ) رغم

 5ن بیوتیک انروفلوکساسیسبت به دو آنتیتر نتأثیرات ضعیف

و تریمتوپریم سولفومتوکسازول نسبت به فلورفنیکل  میکروگرم

 (.1( )نمودار >45/4Pعملکرد بهتری داشته است )

وس الکتوکوکشده باکتری  های شمارشنتایج تعداد کلنی
های مرزنجوش و های مختلف ترکیب اسانسدر غلظت گارویه

درجه  35ساعت در دمای  4۸سرخارگل  پس از گذشت 

شده است. بر اساس نتایج  ( نشان داده3گراد در نمودار )سانتی

شده های تشکیلآمده  با افزایش زمان تعداد کلنی دستبه

ر تیما شده مربوط به یافته که بیشترین کلنی تشکیل افزایش

 5/13شده مربوط به غلظت  شاهد و کمترین تعداد کلنی تشکیل

 باشد.میکرو لیتر بر میلی لیتر می
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ه ب الکتوکوکوس گارویههای عدم رشد روی باکتری مقایسه قطر هاله. 1نمودار 

: انروفلوکساسین؛ NFX(. P<45/4) ها و آنتی بیوفینبیوتیکتفکیک آنتی

SXT :متوپریم سولفومتوکسازول؛ تریFF.فلورفنیکل : 
 

 
ر د الکتوکوکوس گارویهشده باکتری های شمارشنتایج تعداد کلنی .2نمودار 

 های مختلف.غلظت

 بحث

های ایمنی خطر محرکهای اخیر، استفاده از انواع بیدر سال

جمله در دسترس  ها ازهای متعدد آنبا منشأ گیاهی به دلیل مزیت

زیست، عدم تجمع در بدن، امکان آسیب نرساندن به محیط بودن،

اسب توجهات زیادی را در سطح قیمت من تولید در مقیاس وسیع با

 به خود اختصاص داده است و به یکی از موضوعات مورد جهان

 (.15شده است ) علمی تبدیل مطالعاتتوجه در 

 های گیاهیبه همین دلیل در مطالعه حاضر از ترکیب اسانس

های اخیر در دسترس مرزنجوش و سرخارگل که در ایران در سال

 شد.هستند استفاده 

ها در صنعت مطالعات زیادی روی عملکرد اسانس

ها پروری صورت گرفته است بر اساس این مطالعات از اسانسآبزی

کشی (، باکتری1۸،11عنوان محرک سیستم ایمنی )توان بهمی

دهنده استرس اکسیداتیو اهش(، ک11،31(، محرک رشد )16،34)

کننده کنترل، (32،34کننده از بیان ژن )(، ممانعت33)

عنوان یک ماده ضدعفونی برای ( و به35های قارچی )آلودگی

 ( استفاده کرد.36تجهیزات و استخرها )

و حداقل  35/6در مطالعه حاضر حداقل غلظت مهارکنندگی 

ین ر تعیین شد. همچنلیتلیتر بر میلیمیکرو 5/13غلظت کشندگی 

دهنده افزایش اثر ضد نتایج آزمایش هاله عدم رشد باکتری نشان

و  MICو نتایج آزمایشات  بودباکتریایی با افزایش دوز اسانس 

MBC  کردرا تأیید .Mahbobi  وFeizabadi  3441در سال 

اظهار داشتند که اثر ضد میکروبی اسانس مرزنجوش بیشتر ناشی 

(. همچنین در مطالعه 14کارواکرول آن است ) از اجزای تیمول و

Soltani  که در زمینه تأثیر اسانس  3415و همکاران در سال

( روی باکتری Zataria multiflora) شیرازی آویشن

عنوان لیتر بهمیکرو 13/4انجام شد غلظت  الکتوکوکوس گارویه

MIC های حاد بیان ژنpavA  وHly داری صورت معنی را به

 (. 34کاهش داد )

در مورد هاله عدم رشد باکتری در مطالعه حاضر باکتری  

 5ین بیوتیک انروفلوکساسنسبت به دو آنتی الکتوکوکوس گارویه

ترکیب  . ولیبودو تریمتوپریم سولفومتوکسازول حساس میکروگرم 

به  تر نسبترغم تأثیرات ضعیفاسانس مرزنجوش و سرخارگل علی

و تریمتوپریم  میکروگرم 5بیوتیک انروفلوکساسین نتیدو آ

د نسولفومتوکسازول نسبت به فلورفنیکل عملکرد بهتری داشت

(45/4P< .)Kav  وErganis  گزارش کردند که  344۸در سال

به اریترومایسین حساس است اما نسبت به  الکتوکوکوس گارویه

این  .باشدیو اسپیرامایسین مقاوم م کلیندامایسین، لینکومایسین

عنوان ن بهتوابیوتیکی نسبت به کلیندامایسین را میمقاومت آنتی

(. مغایرت نتایج 36عنوان کرد ) الکتوکوکوس گارویهکلید شناسایی 

 توان در متفاوت بودن سویه مورد مطالعه دانست.حاضر را می

Saeed  وTariq  باکتریایی اسانس  اثر ضد 3441در سال

های گرم مثبت های باکتریاد زیادی از سویهمرزنجوش را روی تعد

دادند که در تمام موارد مورد آزمایش در این  مورد مطالعه قرار

طور مشخص مشاهده شد مطالعه قطر هالۀ عدم رشد باکتری به

(12 .)Sivropoulou  ای با در مطالعه 1116و همکاران در سال

 بیشترین که تیمول و کارواکرول در اسانس مرزنجوشبیان این

اثرات ضد باکتریایی را دارند، بیان داشتند که این اسانس اثرات 

منفی  های گرم مثبت وباکتریایی قوی در برابر طیفی از باکتریضد 

 (.3۷دارد )

 طور مؤثریترکیب مرزنجوش و سرخارگل رشد باکتری را به 

کند که میزان آن به غلظت ماده مؤثره، دما و زمان بستگی مهار می
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باشد از طریق کاهش، دارد. کارواکرول که جز اصلی این ترکیب می

کند پذیرتر میرا نفوذ ءو افزایش هیدرولیز، غشا ATPسنتز 

داخلی باکتری،  pHهمچنین سطوح باالی کارواکرول با کاهش 

نهایت باعث  دهد که درخروج پتاسیم داخل باکتری را افزایش می

 Izadi(.  3۸شود )باکتری میو متالشی شدن دیواره  ءتخریب غشا

نشان دادند که اسانس سرخارگل دارای  3413و همکاران در سال 

(. ۷گونه باکتری است ) 12اثرات ضد میکروبی فراوانی بر روی 

تواند به دلیل وجود خواص ضد میکروبی اسانس سرخارگل می

 Jamshidiباشد. ترکیبات اکیناسن، اکیناکوزید و آل کیل آمیدی 

ای نشان دادند که اسانس و طی مطالعه 3414ران در سال و همکا

های مختلف گیاه سرخارگل اثر های اتانولی قسمتعصاره

 Xanthomonas و کشندگی بر باکتری  مهارکنندگی

arboricola pv. juglandis (. همچنین با افزایش زمان 31) دارد

لنی ک یافته است که بیشترین شده افزایش های تشکیلتعداد کلنی

شده مربوط به تیمار شاهد و کمترین تعداد کلنی تشکیل  تشکیل

لیتر بود. در لیتر بر میلیمیکرو 5/13شده مربوط به غلظت 

و همکاران در سال  Mora-Sánchezای دیگر توسط مطالعه

تأثیر عصاره چند گونه مرکبات در مقابله با باکتری  3434

قرار دادند و  ارزیابیمورد را آال در ماهی قزل الکتوکوکوس گارویه

اذعان داشتند که این عصاره مقاومت ماهی را در مواجهه با باکتری 

دهد دار افزایش میبه شکل معنی الکتوکوکوس گارویه

(441/4P<( )24عالوه بر عصاره .)ها نیز های گیاهی از پوست میوه

توان در تغذیه آبزیان و ها میبه دلیل خاصیت پره بیوتیکی آن

مک ک الکتوکوکوس گارویههای بیماریزایی مثل مقابله با باکتری

اثر اسانس آویشن باغی  3411و همکاران در سال  Zargarگرفت. 

بیماری آئروموناس هیدروفیال در بر رشد، پاسخ ایمنی و مقاومت به 

( را Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگینماهی قزل

ارزیابی کردند که نتایج بیانگر اثرات مثبت اسانس یاد شده است 

(21.) Patel  های از عصاره پوست میوه 3434و همکاران در سال

جه اال، لیمو شیرین، آناناس و انار در تغذیه تیالپیای نیل و موقپرت

ج این جستند که نتای بهره الکتوکوکوس گارویهساختن با باکتری 

 ها به عنوانگیری صنعتی از پوست میوهمطالعه اثربخشی عصاره

 Zaheri(. عصاره شیرین بیان را 23پسماند را تأیید کرد )

Abdevand  های رشد و بر شاخص 3431و همکاران در سال

واکسینه شده با واکسن کمان آالی رنگینبازماندگی ماهی قزل

ن داد مطالعه نشا این الکتوکوکوزیس مورد بررسی قرار دادند. نتایج

که افزودن ادجوانت مونتاناید و عصاره شیرین بیان متعاقب استفاده 

 های رشداز واکسن الکتوکوکوزیس موجب بهبود برخی از شاخص

و  Gholamhosseini .(22گردد )کمان میآالی رنگینماهی قزل

عصاره ترخون را بر پاسخ ایمنی،  3434مکاران در سال ه

ان کمآالی رنگینفاکتورهای بیوشیمیایی خون و رشد ماهی قزل

مورد مطالعه قرار دادند و نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که 

تواند عالوه بر افزایش رشد ماهی، استفاده از عصاره گیاه ترخون می

(. در 24موجب بهبود فاکتورهای ایمنی و پارامترهای خونی شود )

خواص آنتی  3433و همکاران در سال  Saidای دیگر مطالعه

 های مختلف انار وهای قسمتی عصارهیباکتریا اکسیدانی و آنتی

قرار دادند. نتایج حاصل از این  ارزیابیکاج سیاه آناتولی را مورد 

توان به عنوان یک منبع مطالعه نشان داد که تمام میوه انار را می

آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال در نظر گرفت. همچنین عصاره 

یک ترکیب آنتی باکتریال  توانمخروط کاج سیاه آناتولی را می

 (.25های ماهی دانست )نسبت به پاتوژن

مطالعات متعددی به اثربخش بودن عصاره سرخارگل اشاره 

عصاره  3411در سال  Alinezhadای دیگر کرده است. در مطالعه

سه گیاه سرخارگل، بومادران و نعناع تند را در بهبود فاکتورهای 

مورد بررسی قرار داد و نتایج خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی 

استخراج شده از این مطالعه، بر مؤثر بودن عصاره هر سه گیاه فوق 

در  Javadianو  Khajehpour(. 26الذکر صحه گذاشته است )

های رشد، شاخص روی عصاره سرخارگل رااثر  3431سال 

هماتولوژی و ایمنی ذاتی ماهی خاویاری سیبری مورد بررسی قرار 

  Akbari(. 2۷های ذکر شده بودند )اهد بهبود شاخصدادند و ش

گیاه سرخارگل را در ماهی کفال  3411در سال  Kakoolakiو 

خاکستری مورد مصرف به صورت خوراکی قرار دادند و با باکتری 

Photobacterium damselae  مواجه ساختند. نتایج نشان از

و  ونتتأثیر مثبت گیاه سرخارگل بر کاهش تلفات ناشی از عف

 (.2۸همچنین افزایش رشد و فاکتورهای ایمنی داشت )

 باکتریایی حاصلبا توجه به اثرات ضد  گیری نهایی:نتیجه

های مرزنجوش و سرخارگل در شرایط  از ترکیب اسانس

د که رس، به نظر میالکتوکوکوس گارویهآزمایشگاهی بر باکتری 

ط ی در شرایاستفاده ترکیبی این دو اسانس باعث افزایش کارای

شود. همچنین احتماالً بتوان از ترکیب این دو آزمایشگاهی می

منظور ها بهبیوتیکدهنده مصرف آنتیعنوان کاهشاسانس به

پیشگیری و حتی  برای درمان بیماری الکتوکوکوزیس استفاده 

عه تر در شرایط مزرانجام این کار، مطالعات گسترده هکرد. البته الزم

(، مشخص کردن دوز مؤثر آن، مکانیسم اثر و invivoتنی )و درون

 بررسی اثرات سوء احتمالی آن است. 
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Abstract 
BACKGROUND: There is growing evidence that resistance to antibiotics is increasing, and because of their wide 

range of negative impacts on the environment and humans, also accumulative effects in fish meat and hazards for 

humans, there have been numerous studies conducted using medicinal plants as a healthier alternative to antibiotics. 
OBJECTIVES: This study examined the antibacterial effect of two native medicinal herbs (oregano and echinacea 

mixed essential oil) on Lactococcus garvieae compared with some commercial antibiotics used in fish farms. 

METHODS: The antibacterial activities against a fish bacterial pathogen (Lactococcus garvieae) were tested using the 

disk diffusion method, followed by the determination of minimum inhibitory (MIC) and bactericidal (MBC) 

concentrations via sequential dilution of essential oil by broth micro dilution method. 

RESULTS: The results showed antimicrobial activities of mentioned mixed essential oil with MIC ≥ 6.25 μL/mL and 

MBC ≥ 12.5 μL/mL. Also, the measurements of the diameter of inhibitory zones are consistent with the results of MIC 

and MBC, indicating the positive effect of this plant mix oil Lactococcus garvieae. However, the Lactococcus garvieae 

was more sensitive to enrofloxacin (NFX 5), and sulfamethoxazole & trimethoprim (SXT) (P<0.05), but the 

combination of oregano and echinacea essential oils performed better than florfenicol (FF) despite the weaker effects 

against mentioned two antibiotics. 

CONCLUSIONS: The results approved the antibacterial activity of the mixed essential oil of oregano and echinacea 

against Lactococcus garvieae on the laboratory scale. Using these compounds as a possible substitute for antibiotic 

compounds requires more clinical studies. 
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Figure Legends and Table Captions 

Graph 1. Disc diffusion test compares antibiotics and antibiofin sensitivity against Lactococcus garviae (P<0.05). 

NFX: Enrofloxacin, SXT: Sulfamethoxazole and trimethoprim, FF: florfenicol. 

Graph 2. Colony count results of Lactococcus garvieae in different densities of antibiofin. 

Figure 2. C. The phenytoin treatment group on day 14. 

Figure 2. D. The control group on day 14. 
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