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چکیده
آئروموناس هیدروفیال یکی از مهمترین باکتریهای بیماریزای آبزیان است که ساالنه خسارات زیادی به مززار رزرورم مزاهی وارد مزیکنزد .توانزایی
آئروموناس هیدروفیال در تشکیل بیوفیلم باعث شده که این باکتری به آنتیبیوتیکها مقاومتتر شزود .از ایزن رو ،یزافتن مزواد دزدمیکروبزی جدیزد بزا
رتانسیل مهار تشکیل بیوفیلم با ارزم خواهد بود .هدف از مطالعه حادر ارزیابی فعالیت دزدباکتریایی ودزدبیوفیلی عصزاره بزاکتری سزودوآلتروموناس
ریسیسیدیا همزیست با شقایق دریایی ( )Stichodactyla haddoniعلیه باکتری آئروموناس هیدروفیال در شزرایط آزمایشزااهی و درون جانزداری اسزت.
برای تعیین فعالیت ددباکتریایی ،حداقل غلظت باکتریکشی ( )MBCو حداقل غلظت مهار رشد ( )MICعصاره باکتری سزودوآلتروموناس ریسیسزیدیا،
از روم براث میکرودایلوشن استفاده شد .توانایی ددبیوفیلمی عصاره مذکور در مهار تشکیل بیوفیلم آئروموناس هیزدروفیال بزا اسزتفاده از رنز آمیززی
کریستال ویوله در رلیت  69خانه و از طریق سنجش حداقل غلظت مهارکنندگی بیوفیلم ( )MBICانجام شد .به منظور تعیین قابلیت عصزاره مزذکور در
مهار عفونت آئروموناس هیدروفیال ،از آزمون مواجه تجربی ماهی زبرا با باکتری اسزتفاده شزد .نتزایج نشزان داد کزه عصزاره بزاکتری سزودوآلتروموناس
ریسیسیدیا از رشد سلولها و تشکیل بیوفیلم آئروموناس هیدروفیال در MIC=MBICبه میزان  022میلیگرم در میلیلیتر ممانعزت کزرد .هم نزین ،بزا
استفاده از تیمار فیزیکی و شیمیایی نشان داده شد ترکیبات فعال عصاره مورد آزمون ماهیت رروتئنی دارند و عمزدتا رروتئزاز هسزتند .نتزایج حاصزل از
مواجه نشان داد تجویز خوراکی عصاره باکتری سودوآلتروموناس ریسیسیدیا در دو دوز  022و  022میلیگرم در میلیلیتر باعزث افززایش بقزا و کزاهش
تجمع آئروموناس هیدروفیال در روده ماهی زبرا ( )Danio rerioطزی  7روز شزد .نتزایج ایزن مطالعزه نشزان داد کزه عصزاره بزاکتری سزودوآلتروموناس
ریسیسیدیای جدا شده از شقایق دریایی حاوی ترکیبات فعال زیستی با توانایی ددباکتریایی و ددبیوفیلمی در برابر آئرومونزاس هیزدروفیال اسزت و بزه
دلیل سمیت کم آن در ماهی ،در صورت خالصسازی ،میتواند جایازین مناسبی برای آنتیبیوتیکها در آبزیرروری باشد.
واژگان کلیدی :شقایق دریایی ،باکتریهای همزیست ،ددباکتری ،ددبیوفیلم ،آئروموناس هیدروفیال ،ماهی زبرا
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Abstract
Aeromonas hydrophila is one of the most important aquatic pathogens that cause fish losses and poor
product quality in fish farms. The ability of Aeromonas hydrophila to form a biofilm makes this bacterium
resistant to antibiotics. Hence, finding new antimicrobials with the potential to inhibit biofilm formation
would be valuable. The aim of the present study was to evaluate the antibacterial and antibiofilm activity of
the extract from Pseudoalteromonas piscicida, isolated from the sea anemone (Stichodactyla haddoni)
against Aeromonas hydrophila. The Microdilution broth method was used to determine the minimum
bactericidal concentration (MBC), and minimum inhibitory concentration (MIC) of Pseudoalteromonas
piscicida extract. The anti-biofilm ability of this extract against formation of Aeromonas hydrophila biofilm
was assessed using crystal violet staining method in 96-well plates. The results showed that the extract of
Pseudoalteromonas piscicida inhibited the growth and biofilm formation of Aeromonas hydrophila at
MIC=MBIC= 200 mg/ml. In addition, using physical and chemical treatments, it was shown that the active
compounds are mainly proteinous in nature and are proteases. The results from the experimental challenge of
zebrafish (Danio rerio) with the pathogen demonstrated that oral administration of Pseudoalteromonas
piscicida extract in two safe doses of 200 and 400 mg mL-1 increased survival rates of the fish and decreased
colonization of Aeromonas hydrophila in their intestine within 7 days. The results of the present study
showed that Pseudoaltromonas picisidia extract contains bioactive compounds with antibacterial and
antibiofilm ability against Aeromonas hydrophila and due to its low toxicity in fish, if purified, it can be a
good alternative to antibiotics.
Keywords: Sea anemone, Symbiotic bacteria, Antibacterial, Antibiofilm, Aeromonas hydrophila, Zebrafish.
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 .1مقدمه
یکی از عوامل محدودکننزده در توسزعه آبززیرزروری
ش زیو بیمززاریهززای عفززونی بززا منشززک باکتریززایی اسززت
( .) Gram et al., 2010یکی از عوامل بیماریزا در آبزیان،
باکتری آئروموناس هیدروفیالست .این باکتری از خزانواده
آئروموناداسه،گرم منفی ،کاتاالز و اکسزیداز مثبزت ،بزدون
اسپور و متحرک است و بزه طزور وسزیع در رسزوبات ،آ
دریاچه ها و رودخانهها یافت می شود .طبزق گززارمهزای
موجود ،این باکتری در انوا ماهیان مانند کپور ،مارماهی،
شززیرماهی ،گربه ماهی ،میاو ،البستر ،تیالریا و قززل آالی
رناینکمان و ماهیان خاویاری باعث ظهور عالیم بیمزاری
و تلفات می شود .از عالئم آلوده شدن آبزی به این باکتری
ایجززاد سززززپتی سززززمی هموراژیززک ،زخززم ،خززونریزی و
بیرونزدگی چشم ها است که نهایتاً منجر به مزر آبززی
میشود (.)Rasmussen-Ivey et al., 2016
برای کنترل عفونت های باکتریایی در آبزیان رایج ترین
راه استفاده از آنتی بیوتیزک هزای موجزود در بزازار اسزت.
متکسفانه استفاده بیشازحد از این داروها
باعث بروز مشکالتی نظیزر ریزدایش مقاومزت دارویزی
شززده اسززت ( .)Surette and Wright, 2017مشززکل
بزر تر زمانی رخ میدهد که این باکتریهزا روی سزطو
مختلف بیوفیلم تشکیل میدهندکه آنها را تا  0222برابر
نسززبت بززه زمززانی کززه بیززوفیلم تشززکیل نززدادهانززد بززه
آنتیبیوتیکها مقاوم تزر مزیکنزد (.)Vasudevan, 2014
بنززابراین ریشززززایری از رشززد و انتشززززار بززاکتریهززای
بیماریزا با قابلیت تشکیل بیوفیلم مززیتوانزد منجززر بزه
کززاهش اثززرات زیزززان آور و هزینزه هزای وابسززته بززه
مصرف آنتیبیوتیکها شزود (.)Kraemer et al., 2019
استفاده از ترکیبات ددمیکروبی طبیعی در آبزیرروری
یکی از بهترین جایازینها برای آنتیبیوتیزکهزای تجزاری
است .تحقیقات جدید نشان داده است کزه ترکیبزات فعزال
زیستی باکتریها به ویژه باکتری های همزیست با موجودات
دریایی اثر ددمیکروبزی در برابزر طیزف وسزیعی از عوامزل
بیمزاریزا دارنزد ( .)Kraemer et al., 2019بزرای مثزال،

77

بزززاکتریهزززای جزززدا شزززده از مرجزززانهزززای دریزززایی
( Nithyanand and Pandian, 2009; Shnit-Orland,
 ،)and Kushmaro, 2009شزززقایقهزززای دریزززایی
(،)Williams et al., 2007; Leo´n-Palmero et al.,2018
آبسن های مرجانی ) )Thenmozhi et al., 2009حلززون
دریزززایی ( ) Böhringer et al., 2017و اسزززفنجهزززا
( )Parimala et al. 2018توانزایی مهزار رشزد و تشزکیل
بیوفیلم را بر دد انوا باکتریهای بیماریزا نشان دادهاند.
در این بزین ،سزویههزای سزودوآلتروموناس همزیسزت بزا
جانوران دریایی از شناخته شده ترین باکتریهای دریزایی
هستند که به دلیل توانایی تولیزد ترکیبزات دزدمیکروبی
متنو و مهار باکتریهای بیماریزای انسان ،مزورد توجزه
محقق زین قززرار گرفتززهانززد ( ;Richards et al., 2017
 )Böhringer et al., 2017; Offret et al., 2016بزا ایزن
وجود ،تاکنون تحقیقی در رابطه بزا اثزر عصزاره آنهزا بزر
عوامل بیماریزای آبزیان انجام نشزده اسزت .بنزابراین ،در
مطالعززه حادززر ،اثززر عصززاره بززاکتری سززودوآلتروموناس
ریسیسززززیدیا جززززدا شززززده از شززززقایق دریززززایی
( )Stichodactyla haddoniبزر رشزد و تشزکیل بیزوفیلم
آئروموناس هیزدروفیال بررسزی شزد .سزپ اثزر درمزانی
عصاره باکتری مزذکور بزر مزاهی زبزرا ( )Danio rerioدر
مواجهه با آئروموناس هیدروفیال مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .2مواد و روشکار
 .1.2باکتری جدا شده از شقایق دریایی ،شررایط
رشد و استخراج عصاره خام
در این تحقیق ،فعالیت ددباکتریایی و دزدبیزوفیلمی
باکتری سودوآلتروموناس ریسیسیدیا کزه قزبال از شزقایق
دریززایی  Stichodactyla haddoniجززدا ،شناسززایی و در
بانززک ژن ثبززت شززده بززود مززورد ارزیززابی قززرار گرفززت
(جززدول .)0بززرای اسززتخراع عصززاره باکتریززایی از روم
) (Bakkiyara and Pandian, 2010اسزتفاده شزد .بطزور
خالصه ،کشت تازه سودوآلتروموناس ریسیسیدیا بزه ارلزن
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محتوی محیط کشت مایع )Marine broth (MB, Difco

تلقیح شد .ارلن های محتوی  MBبه مدت  5روز در دمای
 09درجه سانتیگزراد در انکوبزاتور شزیکردار بزا دور 072
انکوبه شدند .سپ محتوی ارلن سانتریفیوژ و مایع رویزی

از فیلتر  2/00میکرون و با استفاده از فریزز درایزر خشزک
شد .عصاره خشک شده بزاکتری مزذکور ( )E53تزا انجزام
آزمونهای بعدی در دمای -02درجه سانتیگراد ناهداری
شد.

جدول -1مشخصات باکتری سودوآلتروموناس پیسیسیدیا جدا شده از شقایق دریایی.
سویه باکتری

GenBank accession number

نام عصاره خام

MN563129

E53

سودوآلتروموناس ریسیسیدیا
Pseudoalteromonas piscicida

 .2.2ارزیابی اثر ضدمیکروبی E53

بززرای تعیززین خاص زیت دززدمیکروبی ،حززداقل غلظززت
مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشزندگی  ،E53از روم
براث میکرودایلوشزن ( )Gudina et al., 2010و رلیزت 69
خانه استفاده شد 022 .میکرولیتزر از کشزت تزازه بزاکتری
آئروموناس هیدروفیال  )OD 600nm= 2/27( ATCC7966به
همزراه  022میکرولیتزر محزیط کشزت Muller Hinton
) broth (MHB, Merckحاوی غلظتهزای مختلزف E53
( 022 ،022 ،022 ،52میلزززیگزززرم برمیلزززیلیتزززر) در
چاهکهای رلیت  69خانزه ریختزه شزد .از آنتزیبیوتیزک
کلرامفنیکل به عنوان کنترل مثبت و محیط کشت MHB
بدون عصاره به عنوان کنترل منفی استفاده شد .رلیزتهزا
به مدت  00سزاعت در دمزای  02درجزه سزانتیگزراد در
انکوباتور ناهزداری شد .کمترین غلظت مهارکنندگی رشد
( )MICو کمترین غلظزت کشززندگی( )MBCبزر اسزاس
روم ( )Sindambiwe et al., 1999تعیین گردید.
 .3.2ارزیابی اثر ضدبیوفیلمی E53

خاصززززیت دززززدبیززززوفیلمی  E53طبززززق روم
( Nostro et al. )2007و با استفاده ازرلیت  69خانه انجام
شززد 022 .میکرولیتززر ازکشززت شززبانه و رقیززق شززده
آئرومونززززاس هیززززدروفیال ( (OD600 nm= 2/25و 022
میکرولیتززر  E53در غلظززتهززای  MICو کمتززر از MIC
درون هر چاهک رلیت  69خانه ریخته شد .سپ رلیتها
در دمای 02درجه سانتیگراد به مزدت  07سزاعت تحزت

شرایط ایستا قرار گرفتند .چاهک حزاوی کلرامفنیکزل بزه
عنوان کنترل مثبت و چاهک حاوی محزیط کشزت بزدون
عصاره به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند .رز از
 07ساعت ،محیط کشت هر چاهک با وارونه کردن رلیزت
خارع و بیوفیلم هر چاهک با اسزتفاده از کریسزتال ویولزه
طبززق روم ) (Thenmozhi et al.,2009و هم نزززین
فرمول زیر محاسبه شد:
) OD570nmکنترل  OD570nm[ /نمونه  OD570nm-کنترل[) ×022

کمتززرین غلظت زی از عصززاره کززه ب زیش از  72درصززد
بیوفیلم را مهارکند ،به عنوان حزداقل غلظزت بازدارنزدگی
بیوفیلم ( )MBICدر نظزر گرفتزه شزد ( Muthamil and
.)Pandia, 2016
 .4.2ارزیابی ماهیت ترکیبات فعال E53

ماهیت ترکیبات موثر  E53با استفاده از تیمار فیزیکی
(حرارت) و شیمیایی (رروتئیناز  )Kطبق روم انجام شده
توسزط ( Papa et al.(2015ارزیزابی شزد .بزرای ارزیزابی
فیزیکززی E53 ،بززه مززدت  0سززاعت در دمززای  52درجززه
سانتیگراد در حمام آ گرم قزرار گرفزت .بزرای ارزیزابی
شیمیایی E53 ،با رروتئیناز  0( Kمیلیگرم بر میلزیلیتزر)
تیمززار شززد و بززه مززدت  0سززاعت در دمززای  07درجززه
سانتیگراد انکوبه شد .نمونههایی کزه در معزر گرمزا و
رروتئیناز  Kقرار نارفتند به عنوان شاهد اسزتفاده شزدند.
ر از انجام هر تیمار ،اثر ددبیوفیلمی  E53با استفاده از
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رلیززت  69خانززه و رنز کریسززتال ویولززه (همززانطور کززه
تودیح داده شد) مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .0.2مواجهه با باکتری آئروموناس هیدروفیال
 .1.0.2شرایط نگهداری ماهی زبرا
مززاهی زبززرا سززالم ( ،)Danio rerioبززا وزن متوسززط
 2/09 ± 2/0گرم (میاناین  ±انحراف معیار) خریزداری و
به آزمایشااه حیوانات آبزی دررژوهشزکده بیوتکنولزوژی و
مهندسی زیستی دانشااه صزنعتی اصزفهان منتقزل شزد.
ماهیهزا بزه مزدت دو هفتزه در مخززنهزای رالسزتیکی
ناهداری و با شرایط آزمایش سازگار شدند .تغذیه ماهیها
با غذای تجاری (شرکت فرادانه ،اصفهان) به صورت دستی
و دو بار در روز به میزان  2درصد از وزن بدن انجزام شزد.
تعویض آ هر  0روز یکبار صورت گرفزت .در طزول دوره
آزمززایش دمززای آ  07/2±0/02درجززه سززانتیگززراد،
 ،pH=7/2±2/27اکسیژن محلول  02/2±00/02میلیگرم
بر لیتر ،سختی  007و دوره نوری  00سزاعت روشزنایی و
 02ساعت تاریکی ثبت شد.
 .2.0.2تعیین دوزهای بی ضررE03

 70ماهی زبرا به طور تصادفی به چهزار گزروه در سزه
تکرار (شش مزاهی در هزر آکواریزوم) تقسزیم شزدند00 .
ساعت ر از آخرین غذادهی ،ماهیها بزا غوطزه وری در
عصاره گل میخک ( 022میلیگرم در لیتر) بیهوم شدند.
سپ غلظتهای  022 ،022 ،022و  922میلزیگزرم در
میلزیلیتزر  E53طبزق روم ) Chereen et al. (2013بزه
دهان ماهیها ریخته شد .برای اینکار ،و برای جلوگیری از
آلزززودگی عصزززاره و هم نزززین برداشزززت دقیزززق 5
میکرولیترعصاره ،از میکروتیوپهزای  022میکرولیتزری و
سمپلر 02میکرولیتزر اسزتفاده شزد .ابتزدا بزا اسزتفاده از
سمپلر  02میکرولیتر 5 ،میکرولیتر از عصاره برداشته و در
میکروتیوپهزای  022میکرولیتزری ریختزه شزد (در هزر
میکروتیوپ  5میکرولیتر) .در هر بار استفاده از عصزاره ،بزا
استفاده از سرسمپلر  02میکرولیتزری متصزل بزه سزرن
انسولین ،عصاره از هزر میکروتیزوپ برداشزته و بزه حلزق
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ماهی چکانده شد .خوراندن عصاره به ماهیها به مزدت 7
روز انجام شد .در این مدت تغییر در رفتار مانند تغییزر در
شنا یا اشتها ،و میزان مزر و میزر ماهیزان بطزور روزانزه
ثبت شد .غلظتهایی از عصاره که تکثیر منفی بزر رفتزار و
زنده مانی ماهی نداشتند به عنوان دوزهای بی خطر بزرای
مراحل بعدی در نظر گرفته شدند.
 .3.0.2مواجهه (چالش با پاتوژن)
 00ساعت قبل از شرو مواجهه ،غذا دهی قطزع شزد.
سپ  70ماهی به طور تصادفی به چهار گروه و سه تکرار
تقس زیم شززدند ( 9مززاهی در هززر آکواری زوم) .گززروههززای
آزمایشی به شزر زیزر طراحزی شزدند :گزروه ( 0کنتزرل
حالل) فقط سرم فیزیولوژی به مزدت  7روز بزه مزاهیهزا
خورانده شد ،گروه  ،0به ماهیها  0ساعت ر از دریافزت
رززاتوژن بززه مززدت  7روز بززه آنهززا عصززاره (غلظززت 022
میلیگرم بر میلیلیتر) خورانده شد ،گروه  0به ماهیهزا 0
سززاعت رز از دریافززت رززاتوژن بززه مززدت  7روز عصززاره
(غلظت  022میلیگرم بر میلیلیتر) خورانده شد وگروه 0
(کنترل بیمار) ماهیها روز اول راتوژن دریافت کردند و به
منظور یکسانسازی شرایط آزمایش ،به آنها  7روز سزرم
فیزیولوژی خورانده شزد .در گزروههزای  0 ،0و  0رزاتوژن
خورانده شده  (LD50) 9×029 CFU mL-1از کشت شزبانه
و به مقدار  5میکرولیتر بود .هم نزین در تمزام گزروههزا
عصاره/سززرم فیزیولززوژی خورانززده شززده بززه مقززدار 5
میکرولیتر و طبق رروتوکزل ککزر شزده صزورت رزذیرفت.
ماهیهای تحت تیمار قبل از هر بزار تجزویز بزا غوطزه ور
شدن در عصاره گل میخک بیهوم شدند .ماهیها در هزر
چهار گروه آزمایشزی دو بزار در روز کنتزرل مزیشزدند و
میزان بقا و عالئم بیماری روزانه ثبت میشزد .ماهیزان رو
به مر از گروه کنترل آلوده به باکتری (گزروه  )0بزا دوز
کشنده عصاره گل میخک ( 022میلیگرم در لیتر) کشزته
شده و برای آنالیز روده استفاده شدند.
 .4.0.2تعیین تجمع آئروموناس هیدروفیال در روده
در رایان دوره آزمایش ،از هرآکواریوم  0ماهی بصزورت
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تصادفی انتخا شزد و نمونزهبزرداری بزا رعایزت شزرایط
استریل طبق روم ) Al-Harbi and Uddin )2004انجزام
شد .برای کشت باکتریهای آئروموناس هیدروفیال روده از
محزیط کشزت اختصاصزی Aeromonas isolation agar
) (AIA, Sigma-Aldrichاستفاده شد .رلیتهزا در دمزای
 02درجه سانتیگراد به مدت  5روز گرمزاگززاری شزدند.
تعداد کلنیهای رشد کرده روی هر رلیت به عنزوان واحزد
تشکیل کلزونی در هزر نمونزه (CFU) Colony Forming

 Unitشمارم شد ).(Mahious et al., 2006

 .6.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تمامی آزمونها در سه تکرار انجزام شزد .تفزاوت بزین
میاناین گروههای مختلف با اسزتفاده از تجزیزه واریزان
یک طرفه ارزیابی شد .برای مقایسزه گزروههزا و شزاهد از
آزمون دانت استفاده شد .اخزتالف میزاناینهزا در سزطح

 P > 2/25معنی دار در نظر گرفته شزد .تمزام دادههزا بزا
 SPSSنسخه  09تجزیه و تحلیل شد و دادهها بزر اسزاس
میاناین  ±انحراف معیار بیان شد.

 .3نتایج
 .1.3اثر ضدباکتریایی E53

بررسزی کززدورت و شززفافیت چاهزکهزای رلیزت 69
خانه نشززززان داد عصاره مورد آزمون بهطور مزثثر از رشزد
باکتری آئروموناس هیدروفیال جلوگیری کرد .هم نزین بزر
اسززاس نتززایج بززهدسززت آمززده از آزمززون دززدمیکروبی،
مقادیر MICو  MBCعصاره این باکتریها به ترتیب  022و
 022میلیگرم بر میلیلیتر بود (شکل .)0

شکل-1نمودار اثرضدباکتریایی عصاره سودوآلتروموناس پیسیسیدیا ) )E53بر ضد آئروموناس هیدروفیال در گروههای تیماری مختلف.

 .2.3اثر ضدبیوفیلمیE53
نتایج حاصل از آزمون ددبیوفیلمی نشان داد که E53

قادر به مهار تشکیل بیوفیلم در آئروموناس هیدروفیال بود.
از آنجا که غلظت  022میلیگرم بر میلیلیتر قادر به مهار
تشکیل بیوفیلم آئروموناس هیدروفیال به میزان  79درصزد
بود ،این غلظت به عنوان ( )MBICتعیین شد (شزکل .)0
مهار بیوفیلم در هرسه غلظت عصزاره بطزور معنزاداری بزا
یکدیار و هم نین با نمونه کنترل تفزاوت معنزادار نشزان

داد (.)P >2/25
 .3.3ارزیابی ماهیت E53

نتایج نشزان داد اثزر دزدبیوفیلمی E53رز از تیمزار
حرارتی و آنزیمی کزاهش معنزادار داشزت ) .)P<0.05بزه
عبارتی ،این نتایج نشان داد ترکیبزات فعزال  E53ماهیزت
رروتئینی داشته و غالباً شامل رروتئازها و آنزیمهای دخیل
در مهار بیوفیلم بودند (شکل.)0
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شکل-2نمودار میزان مهار بیوفیلم آئروموناس هیدروفیال توسط عصاره سودوآلتروموناس پیسیسیدیا ) )E53در تیمارهای مختلف

شکل -3نمودار اثر تیمارهای حرارتی و آنزیمی بر فعالیت ضدبیوفیلمی E53

ns=not significantعدم وجود اختالف معنادار = * ،وجود اختالف معنادر با کنترل

 .4.3آزمون مواجهه
 .1.4.3تعیین دوزهای ایمن خوراکی E53

نتایج نشان داد گروهی که  922میلیگرم بر میلیلیتر
عصاره دریافت کرده بودنزد ،نزرخ زنزده مزانی  60درصزد
داشتند .در باقی گروهها مر و میر و یا رفتار غیزر عزادی

مشاهده نشد .بنابراین غلظت  022،022و  022میلیگزرم
در میلیلیتر به عنوان غلظتهزای تحزت کشزنده درنظزر
گرفته شدند (شزکل .)0دو دوز بزاال و ایمزن بزرای مزاهی
 022و  022میلیگرم در میلزیلیتزر بزود و بزرای آزمزون
مواجهه استفاده شد.

شکل-4نمودار تعیین دوزهای خوراکی ایمن عصاره سودوآلتروموناس پیسیسیدیا ) )E53در ماهی زبرا
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 .2.4.3مواجهه با آئروموناس هیدروفیال
نتزایج حاصززل از مواجهززه نشزان داد ماهیززان گززروه 0
(تجویز  022میلیگرم در میلیلیتر) میزان زنده مزانی70
درصد بود (شکل  .)5گروه ( 0تجزویز  022میلزیگزرم در
میلی لیتر عصاره) زنده مانی  50درصد نشان دادند (شکل

 .)0ماهیان در گروه ( 0شزاهد حزالل) و گزروه ( 0شزاهد
بیمار) به ترتیزب  022و  09درصزد زنزده مزانی داشزتند
(شکل  .)9نتایج حاصل از آزمون دانت نشان داد گروههای
آزمایشی به طور معناداری نرخ زنده مانی بیشتری نسزبت
به گروه  0داشتند (.)P < 2/25

شکل-5نمودار درصد زنده مانی ماهی زبرا در مواجهه با آئروموناس هیدروفیال پس از  7روز مصرف .E53

شکل( -6الف) ماهی زبرا آلوده شده به آئروموناس هیدروفیال در مقایسه با (ب) ماهی زبرای سالم
نوک پیکان خونمردگی و کبودی زیر پوستی را نشان میدهد.

 .3.4.3تجمع آئروموناس هیدروفیال در روده
نتایج حاصل کشت میکروبزی روده در جزدول  0آورده
شده است .ایزن نتزایج نشزان داد در هزر دو تیمزاری کزه

ماهیان با دو دوز عصاره درمان شده بودنزد بزار میکروبزی
آئروموناس هیدروفیال روده به طور معناداری کاهش یافت
(.)P <2/25
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جدول  -2میزان تجمع (بار میکروبی) آئروموناس هیدروفیال در روده ماهی زبرا پس از مواجهه

آئروموناس هیدروفیال

)(CFU

گروه 0

گروه 0

گروه 0

گروه 0

0/5×027±0522a

7/6×025 ±097b

0/6×020±60b

-

حروف متفاوت هر سطر بیانار وجود اختالف معنیدار آماری در سطح رنج صدم است (.)P <2/25

 .4بحث و نتیجهگیری
نتززایج حاصززل از تحقیززق موجززود نشززان داد عصززاره
باکتری سودوآلتروموناس ریسیسیدیا جدا شزده از شزقایق
دریایی فعالیت ددباکتریایی بر دد آئروموناس هیزدروفیال
داشت .از آنجا که سویههای جن سزودوآلتروموناس (09
سویه از 00سزویه) بزه عنزوان تولیزدکننزدگان ترکیبزات
ددمیکروبی مانند تررنوئیدها ،آلکالوئیدها ،رلزیکتیزدها و
رپتیززدها شززناخته شززدهانززد ( ;Offret et al., 2016
 ،)Böhringer et al., 2017نتیجه حاصل از تحقیق موجود
قابل انتظار بود .هم نین ،عالوه بر توانایی تولیزد ترکیبزات
ددمیکروبی توسط گونههای این جن  ،تولید وزیکولهای
حاوی آنزیمهای هضمکننده که میتوانند با نفوک به دیزواره
سلولی باکتریهای بیماریزا باعث انهدام و مرگشزان شزوند
نیز به اثبات رسیده است (.)Richards et al., 2017
نتیجه دیار این تحقیق ،قابلیت ددبیزوفیلمی عصزاره
سززودوآلتروموناس ریسیسززیدیا بردززد تشززکیل بیززوفیلم
آئروموناس هیدروفیال بود .تشکیل بیزوفیلم بزاکتریهزا در
چهار مرحله اصلی رخ میدهد -0 :اتصال باکتری بزه یزک
سززطح -0 ،رشززد میکروکلنززی -0 ،تکامززل بیززوفیلم و
 -0رراکندگی باکتریهای بیوفیلم .هم نین ،تکامل بیزوفیلم
به روابط ری یده بین سلولها و فاکتورهای متعددی از قبیزل
قابلیت چسبندگی بزه سزطح ،قابلیزت تولیزد رزروتئینهزای
متصل به شبکه خارع سزلولی و ارتبزا بزینسزلولی (کزروم
سنسزین ) بسزتای دارد ( .)Raffa et al., 2005بنزابراین
انتظار میرود عوامل ددبیوفیلمی حداقل در یکزی از ایزن
موارد تکثیر باذارد .تاکنون عملکرد ترکیبات دزدبیوفیلمی
مختلف را به قابلیت مهار رشد باکتریها ،اختالل در کروم
سنسین  ،تغییر آباریزی سطح سلول و هم نزین تولیزد

آنزززیمهززای لیزززکننززده شززبکه بیززوفیلم نسززبت دادهانززد
) .(Thenmozhi et al., 200; Stewart, 2015در مطالعزه
موجود ،از آنجا که عصزاره سزودوآلتروموناس ریسیسزیدیا
فعالیت ددباکتری بردزد آئرومونزاس هیزدروفیال داشزت،
میتوان نتیجه گرفت که عصاره مزذکور حزاوی ترکیبزاتی
است که با جلوگیری از رشد آئروموناس هیزدروفیال قزادر
به جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ایزن رزاتوژن شزده اسزت.
عالوه بر آن ،کاهش معنادار خاصزیت دزدبیزوفیلمی E53
ر از اعمال تیمارهای حرارتی و آنزیمی مشاهده شد که
بر اساس آن میتوان نتیجه گرفت بخش عمزده ترکیبزات
فعال عصاره ،ماهیت رروتئینزی دارنزد و رروتئزاز هسزتند.
بنابراین ،احتماال ،رروتئزازهزای موجزود در عصزاره نقزش
کلیدی در لیزکردن رروتئین های شبکه بیوفیلم و متعاقبزا
مهار تشکیل بیوفیلم آئروموناس هیدروفیال ایفا کزردهانزد.
مشابه با نتایج موجود ،محققزان ریشزین وجزود خاصزیت
رروتئزززازی در عصزززاره سزززویههزززای سزززودوآلتروموناس
ریسیسیدیا را ثابت کردهاند (.)Richards et al., 2017
یافتههای موجود در ایزن بررسزی مطزابق بزا مطالعزات
قبلی بود که در آنها فعالیت دزدباکتریایی و دزدبیوفیلمی
سودوآلتروموناس و دیازر بزاکتریهزای همزیسزت دریزایی
مشززاهده شززده اسززت .بززرای مثززال ،اثززر دززدباکتریززایی
سودوآلتروموناسهای جدا شده از حلززون دریزایی بزر دزد
باکتریهای بیماریزای انسان (،)Böhringer et al., 2017
اثر ددباکتریایی سودوآلتروموناسهای جدا شده از شقایق
دریایی بر دد بزاکتریهزای بیمزاریزای انسزان وآبزیزان
) ،)Leo´n-Palmero et al., 2018اثزززر دزززدمیکروبی
سودوآلتروموناس ریسیسیدیا جداشده از آ دریا در از بزین
بردن ویبریزو رزاراهمولیتیکوس ()Richards et al., 2017
گزارم شده است .هم نین ،اثر ددبیوفیلمی سزویههزای
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جدا شده از مرجان بر دد طیف گستردهای از باکتریهای
بیمززززاریزای انسززززانی مشززززاهده شززززده اسزززززت
( ;Papa et al., 2015; Bakkiyaraja and Pandian, 2010
) .)Thenmozhi et al., 2009عالوه بر این ،هر دو خاصیت
ددمیکروبی و دزدبیوفیلمی (بزه واسزطه وجزود ترکیبزات
مختززلکننززده سیسززتم کززروم سنسززین ) و آنزززیمهززای
هضمکننده شبکه بیوفیلمی در سویههای سزودوآلتروموناس
آزاد زی در آ دریززا توسززط (Rypien et al. (2010
مشاهده شده است.
نتایج حاصل از مواجه با آئروموناس هیزدروفیال نشزان
داد که تجویز  E50در  0دوز بی دزرر بزرای مزاهی زبزرا
( 022و  022میلیگرم در میلیلیتر) به طور قابل توجهی
میزان بقای ماهی زبرای آلوده به آئروموناس هیزدروفیال را
طی  7روز افزایش داد .این افزایش در میزان بقا با کزاهش
بار میکروبی باکتری مذکور در روده ماهی زبرا همسو بزود.
هم نین ،نتایج موجود نشان داد که اثر  E53در دوز 022
میلیگرم در میلیلیتر در ماهی زبرا نتایج بهتری نسبت به
تجویز  022میلیگرم در میلیلیتر به دنبال داشزت .بطزور

 .0منابع
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کلی ،نتیجزه ردزایتبخزش تجزویز  E50را مزیتزوان بزه
فعالیت ددمیکروبی عصاره در کزاهش بزار میکروبزی ایزن
بززاکتری در روده مززاهی زبززرا نسززبت داد .در توافززق بززا
یافتههای ما ،اثر مثبت عصاره باسیلوس علیه ویبریو کلرا و
اسززتافیلوکوکوس اورئززوس (،)Ravindran et al., 2016
باسیلوس علیه یرسزینیا روکزری (،)Torabi et al., 2018
باسیلوس علیه آئروموناس هیدروفیال ()Chu et al., 2014
و باسیلوس مجاونسزی در مواجهزه بزا یرسزینیا روکزری
( )Capkin and Altinok, 2009بززه کززاهش تجمززع
باکتریهای بیماریزا در روده ماهی نسبت داده شزده کزه
نهایتا منجر به کاهش نزرخ مزر و میزر در مزاهی شزده
است .بطورکلی ،نتایج حاصل از تحقیق موجزود نشزان داد
عصاره سودوآلتروموناس ریسیسیدیا حاوی ترکیبات فعزال
زیسززتی بززا قابلیززت دززدباکتریایی و دززدبیوفیلمی علیززه
باکتری آئروموناس هیزدروفیال بزوده و بزه دلیزل سزمیت
رززایین در مززاهی ،در صززورت خززالصسززازی و تاییززد
ویژگیهای دارویی آنان میتواند جایازین مناسزبی بزرای
آنتیبیوتیکهای تجاری در آبزیرروری باشد.
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