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 چکیده

اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره اتانولی کرفس کوهی و کاسنی بر بـاکتري اسـترپتوکوکوس اینیـایی     

آالي رنگین کمان بررسی شد.. بـراي تعیـین قـدرت ضـد      والکتوکوکوس گارویه جداسازي شده ازقزل

) اسـتفاده گردیـد. حـداقل غلظـت     Well Diffiusionهـا از روش چاهـک گـذاري (    ایی عصارهباکتری

) و حــداقل غلظــت کشــندگی   Minimum Inhibitory Concentration; MIC(مهارکننــدگی 

)Minimum Bactericidal Concentration; MBCاي تعیین گردید. حداقل  ) نیز به روش رقت لوله

هـاي اسـترپتوکوکوس اینیـایی و     ولی کـرفس کـوهی بـراي  بـاکتري    غلظت مهارکننـدگی عصـاره اتـان   

عصاره اتانولی کاسنی بـراي اسـترپتوکوکوس    MICو  mg/ml 50و100الکتوکوکوس گارویه به ترتیب 

گیري شد، بر اساس نتایج حاصـل عصـاره اتـانولی کاسـنی در هـیچ یـک از        اندازه 100mg/mlاینیایی 

  بازدارندگی نداشت.غلظت ها بر الکتوکوکوس گارویه اثر 

  

 استرپتوکوکوس اینیایی ،  الکتوکوکوس گارویه، عصاره گیاهی، قزل آالي رنگین کمان: کلید واژگان

  

  مقدمه

هـاي   هترین گونه اکثر کارگا مهم کمان رنگیني آال قزلماهی 

شمار  در بیشتر نقاط دنیا به پرورش ماهیان سردآبی تکثیر و

پـرورش ایـن مـاهی     ر و. گرایش روزافزون به تکثیرود می

ــاري با ــروز بیم ــزایش ب ــث اف ــاي  ع ــفه ــه  مختل از جمل

اسـترپتوکوکوزیس و  باکتریـایی شـده اسـت.    هـاي   بیماري
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باکتریایی هستند که با هاي  الکتوکوکوزیس از جمله بیماري

تلفات و خسارات فراوانی در ماهیـان آب شـور و شـیرین    

راه همـ  بـه  بـاکتري الکتوکوکـوس گارویـه   . باشند ه میهمرا

ــایی   ــترپتوکوکوس اینی ــاکتري اس ــانواده    ،ب ــه خ ــق ب متعل

باشند و عامل مهم بروز سـپتی سـمی و    استرپتوکوکاسه می

ـ   ي آال قـزل در  ویـژه  هتلفات باال در مزارع پرورش مـاهی ب

 ,Austin and Austin)( شـوند  کمـان محسـوب مـی    رنگین

براي درمـان بیمـاري   ها  بیوتیک آنتیرویه  مصرف بی. 1999

باکتریـایی و  هـاي   بروز مقاومت دارویی در جدایه منجر به

ـ   کاهش کارایی داروهـا مـی   الوه سـبب تجمـع   عـ  هگـردد. ب

انداختن  به خطرجه ماهی و در نتی در عضالت بیوتیک آنتی

یـافتن   رو از ایـن  شـود.  مـی کنندگان مـاهی   مصرفسالمت 

 هـاي  تهاي پیشگیري براي به حـداقل رسـاندن خسـار    راه

فات در مـزارع پـرورش مـاهی و نیـز     اقتصادي ناشی از تل

محیطی ناشی از مصـرف گسـترده    کاهش مشکالت زیست

اخیـر  هـاي   . در سالرسد ضروري به نظر میها  بیوتیک آنتی

داروهـاي دوسـتدار    عنـوان  بـه استفاده از داروهاي گیـاهی  

زا مـورد   بیمـاري هـاي   زیست براي مقابله بـا بـاکتري   محیط

. کـرفس  (Abutbul et al. 2004) توجه قـرار گرفتـه اسـت   

بــا نــام محلــی کلــوس )Kelussia odoratissimaکــوهی (

از تیـره چتریـان    Kelussiaجدید از جنس اي  گونه عنوان به

)Apiaceae( ،مرتعی و بومی ایران ، اي یکی از گیاهان تغذیه

سایر مناطق جهان گـزارش   و تاکنون وجود آن در باشد می

 هـوایی گیـاه  هـاي   . در طب سـنتی بـراي انـدام   نشده است

درمان ، خواصی همچون ضدالتهاب، ضددرد کرفس کوهی

صـورت   ، تصفیه خون و براي بذر و ریشه آن بـه روماتیسم

هـاي   ردگی و سرفهجوشانده خواصی براي درمان سرماخو

 هـاي در تحقیقـات دیگـر، اثر   همچنـین . شدید قائل هستند

ضدانعقادي و محافظ ، کننده عروق ضدحساسیت، محافظت

پراکسیداسـیون لیپیـدها و    ، آنتیبتدستگاه گوارش، ضددیا

؛ Behagh2003ضدســرطان آن مشــخص شــده اســت (    

Salimiet al.2009 .(   خواص ضدباکتریایی گیاهـان دارویـی

 .Oroojalian et al)ه اسـت  شـد ییـد  أت خانواده کرفس نیز

متعلق ) Cichorium intybus L( . کاسنی با نام علمی(2010

 و طایفـه کـاهو  هـا   زیـر تیـره زبانـه گلـی    ، به تیره مرکبات

)Lactuceae( ،ــان تیــره    از مهــم  Asteraceaeتــرین گیاه

 )Ghahreman,1994د (باش می

زیادي بر روي گیـاه کاسـنی   هاي  در طب سنتی بررسی

جـایگزینی  انجام شده است و دهه اخیر هـم بـا توجـه بـه     

میایی این گیـاه  یجاي داروهاي ش ی گیاهی بهیترکیبات دارو

هـایی   مثال گزارش براي .از اهمیت خاصی برخوردار است

قاعـده سـاقه و   هاي  برگ، درمانی ریشه گیاه کاسنی تأثیراز 

ــاري   ــان بیم ــه آن در درم ــل و دان ــی گ ــاي  حت ــونیه ، عف

آمـده  هـا   معـدي و مسـمومیت  ، چشمی، کبديهاي  عفونت

ضـدمیکروبی  بارة ویژگـی  . در(Madani et al. 2005)ت اس

از جمله مطالعـه  . است انجام شدههایی  گیاه کاسنی بررسی

(Qadri, Hassanpour, and 2004) عصـاره  ، که نشان دادند

ــر    ــوس اث ــتافیلوکوکوس اورئ ــر روي اس ــنی ب ــی کاس الکل

  .داردي ضدباکتر

یـی  گیاهان دارواستفاده از با توجه به اهمیت روزافزون 

هـاي   در درمـان بیمـاري  هـا   بیوتیک آنتیجایگزین  عنوان به

وجـود ترکیبـات فعـال    همچنـین   ،هـا  بیوتیک آنتیناشی از 

 از جملـه: ، و کاسـنی  زیستی موجود در گیاه کرفس کوهی

 ;Saeedi and Omidbaigi 2009)و فالوونوئیـدها هـا   فتالید

Salimi et al. 2010; Mashreghi et al. 2015)  پراکندگی و

، در استان چهارمحـال بختیـاري   گیاهان این مناسب مرتعی

هـاي   اثـر مهارکننـدگی و کشـندگی عصـاره    در این مطالعه 

ــوهی   ــرفس کـ ــانولی کـ ــنی اتـ ــاکتري را و کاسـ ــر بـ بـ

جداسـازي  استرپتوکوکوس اینیایی و الکتوکوکوس گارویه 

  .شدبررسی  کمان رنگیني آال قزلشده از 
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  ها مواد و روش

از و کاسنی گیاه کرفس کوهی آوري  سبت به جمعابتدا ن

محال  ارتفاعات شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهار

پـس از تمیـز شـدن در    ها  برگاقدام گردید.  و بختیاري

ــه(ســایه) خشــک و  شــرایط مناســب آســیاب  وســیلۀ ب

براي تهیه عصـاره   د.شپودر  Waringآزمایشگاهی مدل 

 ش پرکوالسـیون، بـه رو  و کاسـنی  اتانولی کرفس کوهی

تهیـه   بـراي پودر شـده گیـاه   هاي  گرم از برگ 50مقدار 

 96لیتـر اتـانول    میلی 250اتانولی به ارلن حاوي  ةعصار

ساعت در داخل آون  72مدت  درجه اضافه شد و ارلن به

تـا  (در دماي زیـر نقطـه جـوش اتـانول)     قرار داده شد 

سپس مخلوط  .طور کامل انجام گیرد اج عصاره بهاستخر

عصـاره  یکدیگر جـدا و  صافی از  وسیلۀ  بهل و گیاه الح

 Rotary( دسـتگاه تقطیـر در خـأل    وسـیلۀ  بهصاف شده 

evap-ratorاستریل هاي  عصاره را در پلیت. ) تقطیر شد

توسـط پـارافیلم پوشـیده    هـا   یتریخته و سپس دهانه پل

از محـیط   ،اطمینان از استریل بودن عصـاره  براي. شدند

  ستفاده گردید.کشت مولر هینتون ا

از اتانولی  ةعصار ضدباکتریایی هايمنظور بررسی اثر به

ــک ــذاري ( روش چاه ــتفاده Well Diffiusionگ ــ)اس  دش

(Magaldi et al. 2004; Daud et al. 2013)  به این منظـور ،

هـــاي لیـــوفیلیزه اســـترپتوکوکوس اینیـــایی و  جدایـــه از

بلـی ســلطانی و  قمطالعـات  در الکتوکوکـوس گارویـه کــه   

، جداسازي و شناسایی شده بود) 2008و  2005(همکاران 

ساعته باکتري کشت شـده   24کلنی  ابتدا از استفاده گردید.

ـ ادر محیط کشت ژلوز خوندار، برداشت و با محتـو  ه ي لول

لیتر سرم فیزیولوژي استریل  میلی 5آزمایش استریل، حاوي 

مخلوط شد تـا سوسپانسـیون یکنـواختی از بـاکتري      کامالً

مک فارلنـد   5/0اندارد مورد نظر با کدورتی مشابه لوله است

از لولـه حـاوي    سـواپ اسـتریل   بـا . سـپس  دسـت آیـد   به

روي پلیـت  و ، مقـداري را برداشـته   سوسپانسیون بـاکتري 

حـیط کشـت مـولر هینتـون آگـار (مـرك آلمـان)        حاوي م

، افقـی ، (عمـودي  طوط موازي در سـه جهـت  صورت خ به

کـه تمـام سـطح    طـوري   به ؛، کشت داده شدمورب) بر هم

سـپس   .پلیت از یک الیه میکروبی یکنواخت پوشیده شـود 

 5هـایی بـه قطـر     پیپـت پاسـتور اسـتریل چاهـک     وسیلۀ به

، سـمپلر  رده و توسطمناسب ایجاد کهاي  متر با فاصله میلی

، 100(عصـاره   ر غلظت مشـخص میکرولیتر از ه 50مقدار 

ه و در لیتـر) برداشـت   گرم بر میلـی  میلی25/6، 5/12، 25، 50

 داده شد تا عصاره کامالًفرصت  .شرایط استاندار تلقیح شد

گذاري شـده   چاهکهاي  . در نهایت درب پلیتجذب شود

ــه ــه  ســاعت در گــرم 24مــدت  را بســته و ب درجــه 25خان

بـا   و هالـه عـدم رشـد اطـراف    گراد قـرار داده شـد    سانتی

 . در ایـن شـد ي گیر اندازهمتر  میلی 1کش فلزي با دقت  خط

براي کنتـرل  میکروگرم) 15(مطالعه از دیسک اریترومایسین

 DMSOمیکرولیتـر  50کنترل منفی  عنوان بههمچنین ، مثبت

  استفاده شد .درصد  4

) از MICنـدگی( براي تعیین حـداقل غلظـت مهارکن  

، سـاعته  24از کشـت   شـد. اسـتفاده  اي  روش رقت لوله

 10 تهیه و به میزان 107اکتریایی با تراکم بسوسپانسیون 

طوري کـه   به. تلقیح شدها  یک از رقت میکرولیتر به هر

تایی لوله آزمایش استریل  7براي هر عصاره از یک سري 

لـف  مختهـاي   لوله براي آزمایش رقت 5 گردید.استفاده 

گـرم بـر    میلـی  100و  50، 25، 5/12، 25/6( هر عصاره

(لولـه حـاوي    کنترل منفـی  عنوان بهیک لوله ، لیتر) میلی

کنترل مثبت  عنوان بهو یک لوله  )عصاره ت ومحیط کش

تهیـه   (لوله حاوي محیط کشت و سوسپانسیون باکتري)

 24مـدت   آزمـایش بـه  هاي  . پس از کشت تمام لولهشد
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گـذاري   خانـه  گراد گرم درجه سانتی 25ساعت در دماي 

هـاي   نظر کدورت ناشی از رشد باکتريشده و سپس از 

نه کنترل میزان کدورت با نمو. شدندتلقیح شده بررسی 

غلظتــی کــه در آن کــدورتی  مقایســه و ســپس کمتــرین

 Tepe) در نظر گرفته شد MIC عنوان بهمشاهده نگردید، 

et al. 2004) .  حـــداقل غلظـــت  بـــراي تعیـــین

همین ) عصاره اتانولی کرفس کوهی نیز MBCکشندگی(

هـایی کـه در    ولـه ونه از تمـام ل من. روش استفاده گردید

 ،ده نشده بودمشاهها در آن قسمت قبل هیچ رشد باکتري

بـه  هـا   در نظر گرفته شدند. این لولـه  MBCبراي تعیین 

کـه  اي  در نهایت لوله. کشت داده شد Pour Plateروش 

د و در پلیت مربوط بـه  حاوي کمترین غلظت عصاره بو

 MBC عنـوان  به ،مشاهده نشده بود آن هیچ رشد باکتري

  . (Fothergill et al. 2002) در نظر گرفته شد

ري افـزار آمـا   از نـرم هـا   و تحلیـل داده  منظور تجزیـه  به

SPSS  5 تـأثیر حاصـل از  هـاي   د. دادهشاستفاده  16نسخه 

ولی بــر آبــی و اتــانهــاي  متفــاوت غلظــت عصــاره ســطح

با سه تکرار، با اسـتفاده از تجزیـه    شده بررسیهاي  باکتري

) تجزیـه و تحلیـل   one-way ANOVA( طرفه اریانس یکو

از هـا   ، براي انجـام مقایسـه زوج میـانگین   . همچنینگردید

ـ  Duncan( دانکناي  آزمون چند دامنه داري ا) در سـطح معن

)05/0<p(  .استفاده شد  

  (بازبینی متن مشخص شده) نتایج

عصاره ، نتایج نشان داد که در روش انتشار از چاهک

ــانولی  ــوهی  ات ــرفس ک ــرگ ک ــوص درب ــه  خص جدای

گـرم بـر    یلـی م 100الکتوکوکوس گارویه فقط در غلظت

لیتــر اثــر بازدارنــدگی وجــود داشــت و در ســایر  میلــی

و  50و، 100هـاي   همچنین غلظـت  .اثر بود بیها  غلظت

لیتر عصـاره اتـانولی بـرگ کـرفس      گرم بر میلی میلی 25

از رشد باکتري استرپتوکوکوس اینیایی جلوگیري کوهی 

گــرم بــر  میلــی 25/6و 5/12هــاي  امــا در غلظــت ،کــرد

در ارتبـاط بـا    .ازدارنـدگی مشـاهده نشـد   ب لیتر اثر میلی

عصـاره اتـانولی   . مطلب اضافه شودها  دار بودن دادهامعن

لیتر بر  گرم بر میلی میلی 50و  100کاسنی تنها در غلظت 

ــر    ــایی داراي اثـ ــترپتوکوکوس اینیـ ــاکتري اسـ روي بـ

اثـر بازدارنـدگی   هـا   بازدارندگی بود و در سایر غلظـت 

عصـاره اتـانولی کاسـنی در    عالوه بر این . مشاهده نشد

بر باکتري الکتوکوکوس گارویه اثر ها  یک از غلظت هیچ

  و از رشد باکتري جلوگیري نکرد. هبازدارندگی نداشت

  

متر در حضور عصاره اتانولی  بر حسب میلی Lactococcus garvieaeو  Streptococcus iniaeمیانگین قطر هاله عدم رشد  1جدول 

  انتشار از چاهک)برگ گیاه کرفس کوهی (

  )mg/mlغلظت عصاره اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی (

  نوع عصاره  نوع میکروارگانیسم  25/6  5/12  25  50  100

33/0±33/19a  57/0±33/14b  57/0±33/10c -  -  Streptococcus iniae  اتانولی  

57/0±33/9a  
-  -  -  -  Lactococcus garvieae  اتانولی  

 .استضدباکتري عصاره اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی فعالیت  نبود ةدهند نشان :–

 .استمتفاوت عصاره هاي  تفاوت معنادار میان اثر ضدباکتري غلظت ةدهند حروف غیرمشابه در یک ردیف نشان

 . استمتفاوت عصاره هاي  تفاوت معنادار میان اثر ضدباکتري غلظت نبود ةدهند حروف مشابه در یک ستون نشان
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بر حسب میلی متر در حضور عصاره اتانولی  Lactococcus garvieaeو  Streptococcus iniaeر هاله عدم رشد میانگین قط 2جدول

 برگ گیاه کاسنی (انتشار از چاهک)

  )mg/mlغلظت عصاره اتانولی برگ گیاه کاسنی (

  نوع عصاره  نوع میکروارگانیسم  25/6  5/12  25  50  100

57/0±67/10a 57/0±33/7b -  -  -  Streptococcus iniae  اتانولی  

57/0±33/9a  -  -  -  -  Lactococcus garvieae  اتانولی  

 . استفعالیت ضدباکتري عصاره اتانولی برگ گیاه کاسنی  نبود ةدهند نشان :–

 .استمتفاوت عصاره هاي  تفاوت معنادار میان اثر ضدباکتري غلظت ةدهند روف غیرمشابه در یک ردیف نشانح

 .استمتفاوت عصاره هاي  تفاوت معنادار میان اثر ضدباکتري غلظت نبود ةدهند ن نشانروف مشابه در یک ستوح

  

عصاره اتانولی برگ  )MIC(حداقل غلظت بازدارندگی 

 و Streptococcus iniaeهـاي   کرفس کوهی بـراي بـاکتري  

Lactococcusgarvieae گـرم بـر    میلـی  50و  100ترتیب  به

براي ره اتانولی کاسنی عصا MICکه  یدر حال. لیتر بود میلی

Streptococcus iniae ،100 ولـی   ،لیتر بود گرم بر میلی میلی

ــاکتري   ــراي ب ــیچ Lactococcus garvieaeب ــک در ه از  ی

حـداقل   ).3(جدول  مشاهده نشد ازدارندگیاثر ب ها غلظت

ــندگی   ــت کش ــیچ MBCغلظ ــت  در ه ــک از غلظ ــا ی  يه

هـاي   بـراي بـاکتري   کـرفس کـوهی و کاسـنی   هاي  عصاره

Streptococcus iniae و Lactococcus garvieae   مشـاهده

  ).4(جدول  نشد

  

و  Streptococcus iniaeهاي  بر باکتريو کاسنی ) عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی MICنتایج حداقل غلظت مهارکنندگی ( 3جدول 

Lactococcus garvieae  
  )mg/ml(و کرفس کوهی غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه کاسنی 

  نوع عصاره  نوع میکروارگانیسم  25/6  5/12  25  50  100  نترلک

-  +  +  -  -  -  Streptococcus iniae  اتانولی کرفس کوهی  

-  +  -  -  -  -  Streptococcus iniae  اتانولی کاسنی  

-  +  -  -  -  -  Lactococcus garvieae اتانولی کرفس کوهی  

-  -  -  -  -  -  Lactococcus garvieae اتانولی کاسنی  

  اراي اثر بازدارندگید :+

  اثر بودن  بی :-
  

و  Streptococcus iniaeهاي  عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی و کاسنی بر باکتري )MBCنتایج حداقل غلظت کشندگی ( 4جدول 

Lactococcus garvieae  
  )mg/mlغلظت عصاره اتانولی برگ گیاه کاسنی و کرفس کوهی (

  نوع عصاره  وارگانیسمنوع میکر  25/6  5/12  25  50  100  کنترل

-  -  -  -  -  -  Streptococcus iniae  تانولی کرفس کوهیا  

-  -  -  -  -  -  Streptococcus iniae  اتانولی کاسنی  

-  -  -  -  -  -  Lactococcus garvieae  تانولی کرفس کوهیا  

-  -  -  -  -  -  Lactococcus garvieae  اتانولی کاسنی  

  اثر بودن  بی -
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  بحث

ــت میکرو ــاکتري مقاوم ــزون ب ــی روزاف ــا  ب ــه  ه ــبت ب نس

توانایی برخی از  و عفونیهاي  شیوع بیماري ،ها بیوتیک آنتی

ن را بـر آن  امحققـ  ،تولید مـواد ضـدمیکروبی   برايگیاهان 

مناسـب   یجـایگزین  عنوان به گیاهی راهاي  عصارهداشت تا 

 .Motamedi et al)مد نظر قرار دهنـد  ها  بیوتیک آنتیبراي 

در مطالعه حاضر اثـر ضـدمیکروبی بـرگ کـرفس      .(2010

هـاي   کوهی و کاسنی بررسـی گردیـد تـا در تکمیـل یافتـه     

تـري از خـواص گیـاه     ژیکی بتوان اطالعات کاملفارماکولو

  . کرفس کوهی و کاسنی را فراهم آورد

نشـان داد کـه عصـاره     حاصـل از ایـن مطالعـه    نتایج

اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصـاره اتـانولی   

مـورد  هـاي   کاسنی اثر بازدارندگی بیشـتري روي بـاکتري  

تر ترکیبات درصد بیش توان را می مطالعه دارد که علت آن

ضدباکتریایی برگ کرفس کوهی در مقایسه با برگ کاسنی 

 سلیمی و همکاراناز سوي در مطالعه انجام شده . دانست

ترین ترکیبات موجـود در   مشخص شد که عمده ،)1389(

کرفس کوهی موجود در استان چهار هاي  اسانس اکوتیپ

 z-ligustilid( ،3لیگوستیلید (- محال بختیاري شامل سیس

-Eلیگوســـتیاید (- تـــرانس، بوتیلیـــدن فتالیـــد- انستـــر

ligustilide( بوتیـل فتالیـد  ، گلوبولول، اسپاتولنول، کسان ،

 استبوتیلیدن فتالید و پنتیل بنزن ، لیگو ستیلید، سلنین- بتا

ــن هــاي  درصــد از ترکیــب 6/88کــه حــدود  اســانس ای

  . دهد را تشکیل میها  اکوتیب

ـ   شـده  براساس نتایج حاصل بـا  هـا   انگیناز مقایسـه می

توان نتیجه گرفت که با  دانکن میاي  کمک آزمون چند دامنه

اتانولی برگ کرفس کوهی و کاسنی  ةغلظت عصارافزایش 

 1(جـدول  . کنـد  میزان قطر هاله عدم رشد افزایش پیدا مـی 

کمتـرین  درصـد   5داري انتایج نشان داد در سطح معن. )2و

 Lactococcusبازداري مربوط به عصاره اتانولی کاسنی علیه

garvieae .بود  

(Ghasemi and Corresponding 2010)  ضـدباکتریایی  اثر

فرد ایرانی از جمله  گونه گیاهی منحصر به 10اسانس و عصاره 

 Staphylococcusهــاي ( بــاکتري کــرفس کــوهی را بــر روي

aureus)،(Pseudomonas aeruginosa)، ( Klebsiella 

pneumonia) ،(Escherichia coli( ، ــی ــدبررس ــایج . کردن نت

 گیاهـان مطالعـه  هـاي   و عصـاره ها  اسانس بیشتردهد  نشان می

 23تـا   8باکتریـال بـاالیی بـا قطـر بـازداري       آنتی هاياثر شده

  ند.رنهاي مورد آزمایش دا ريباکت برابرمتر در  میلی

(Shirazi et al. 2003)      10بـا بررسـی اثـر ضـدمیکروبی 

عصاره گیاهی از جمله کاسـنی بـر روي هلیکوبـاکترپیلوري و    

نشـان دادنـد کـه     ،ثر انتخـابی ؤمهاي  بیوتیک آنتیمقایسه آن با 

و  Al Khateeb عصاره کاسنی اثر مهاري قابل توجهی نداشت.

) بــا شناســایی ترکیبــات کاســنی و بررســی 2012( همکــاران

دریافتنـد کـه بـاکتري     اکسیدانی و ضدباکتریایی آن فعالیت آنتی

)Klebsiella pneuoniae(    اتـانولی و  هـاي   نسـبت بـه عصـاره

) Enterococcus faecalisولی باکتري ( است،متانولی حساس 

نتـایج ایـن   . باشـد  مـی کاسنی مقاوم هاي  نسبت به تمام عصاره

 خوانی دارد . پژوهشگران با نتایج ما هم

 MICنتــایج حاصــل از حــداقل غلظــت مهارکننــدگی  

، اتانولی برگ کرفس کوهی و کاسنی نشـان داد هاي  عصاره

ــاکتري    ــه ب ــوط ب ــت مرب ــترین مقاوم  Lactococcusبیش

garvieae 3 ود (جدولب( .  

  

  گیري نتیجه

 ،”in vitro“عصاره اتانولی برگ کرفس کـوهی در شـرایط   

اسـترپتوکوکوس   بـر اي  قابلیت ضدباکتریایی قابل مالحظـه 

ــایی ــه  اینی ــه الزم اســت  دارد.و الکتوکــوس گاروی در ادام

انجـام شـود تـا     ”in vivo“ مطالعـات بیشـتري در شـرایط   

شـرایط   ، تـأثیر تريثر عصاره بر باکؤعواملی همچون دوز م

مـذکور  هاي  استفاده از عصاره ةحوایی آب و نیفیزیکو شیم

 .در درمان ناشی از استرپتوکوکوزیس ارزیابی شود
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Abstract 

 The bacteriostatic and bactericidal activity of the ethanol extract of Kelussia 
odoratissima and chicory, Cichorium intybus L., against Streptococcus iniae 
and Lactococcus garvieae isolated from rainbow trout was investigated. 
Antibacterial efficiency of the plants was examined using agar well diffusion 
method and minimum inhibitory concentration. The MIC of the ethanol 
extract of K. odoratissima for S. iniae and L. garvieae were found to be 100 
and 50 mg/ml, respectively and the MIC of the ethanol extract of C. intybus 
L for S. iniae was 50 mg/ml. Chicory didn’t have any inhibitory effect on L. 
garvieae. 

 

Keywords:Streptococcus iniae, Lactococcus garvieae , Herbal extracts , 
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