
 

   

 )Cyprinus carpio( اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی 
و فیتوفاگ )Hypophthalmicthys molithrix(  بر روی عامل 

)Staphylococcus aureus( مولد آکنه

bb

چکید ه 

اس�تافیلوکوکوس ارئوس )Stapylococcus aureus( یکي از مهم ترین عوامل ایجاد کننده جوش در سنین جواني و حتي بعد 
 بوده که داروهای زیادی برای معالجه آن تجویز مي شود. بهره گیری از منابع آبی جهت دستیابی به داروهای جدید و امن از جمله 
مس�ائلی اس�ت که انسان ها همواره بدنبال آن هستند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولي و 
کپور نقره اي بر علیه دو سویه باکتری استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت عامل آکنه می باشد، در این تحقیق، از سرم خون 
ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای رقت های با نسبت 1/2، 1/4، 1/32، 1/16 و 1/8 تهیه شد و نتایج آزمایشگاهی این مطالعه از 
طریق روش های تعیین کمترین غلظت بازدارندگی از رشد )MIC( به روش رقت های سریالی و تعیین کمترین غلظت کشندگی 
باکتری )MBC( و تعیین هاله عدم رش�د به روش  انتشار دیس�ک برای دو سویه باکتری استافیلوکوکوس ارئوس مورد ارزیابی 
قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که برخالف سویه A، سویه B باکتری حساسیتی را نسبت به سرم خون ماهی 
کپور معمولی در مقایس�ه با آنتی بیوتیک ونکومایس�ین نش�ان نداد. همچنین اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی )بدون 
رقیق س�ازی( مش�ابه آنتی بیوتیک ونکومایسین علیه سویه A بود. هر دو س�ویه باکتری، حساسیتی نسبت به سرم خون کپور 
نقره ای نداش�تند. بر اس�اس نتایج حاضر، می توان از سرم خون ماهی کپور معمولی به عنوان یک دارو با منشا طبیعی جهت از 

بین بردن سویه A باکتری استافیلوکوکوس ارئوس استفاده نمود.

کلمات کلیدی: کپورمعمولی، سرم، استافیلوکوکوس ارئوس، کپور نقره ای 
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Anti- bacterial Effect of the Serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix on Staphylococcus aureus the 
causative agent of acne
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Staphylococcus aureus is one of the main causes of acne in the all of ages. Many drugs are prescribed to treat it. Utiliza-
tion of water resources in order to secure access to new drugs is the issues that people are always followed. The present 
study investigated anti- bacterial effect of the serum of Cyprinus carpio and Hypophthalmychthys molitrix against two 
strains of Staphylococcus aureus the causative agent of acne. In this study, different concentrations of the serum of 
C. carpio and H. molithrix1.16, 1.32, 1.4, 1.2, 1.8 placed on to nutrient agar and The experimental results of this study 
were achieved by determining of  the minimum inhibitory concentration (MIC) by serial dilution method, the percent-
age of inhibition of bacterial growth by using absorbance microplate reader device , minimum bacterial concentration 
(MBC) and the determination of zone growth by the disk diffusion methodantibacterial activity of the serum was 
evaluated using disc diffusion on two strains of S. aureus. Results of present study indicated that unlike A strain A of 
S. aureus (No. 48), strain B bacteria (No. 947) was not sensitive to common carp serum compared with the vancomycin 
antibiotic. Two strains of S. aureus bacteria were not shown sensitivity to silver carp serum. It can be concluded that 
C.carpio serum as a drug of natural origin can be used to eliminate strain A of S. aureus.

Key words: Cyprinus carpio; Serum;Staphylococcus aureus; Hypophthalmichthys molitrix

مقدمه
نقش مهم سیس��تم ایمن��ی در حفظ سالمت آبزی��ان و تضمین بقاء و 
رش��د مناسب آنها در طول دوره پرورش، سبب شده تا محققین به استفاده 
از انواع ترکیبات شیمیایی و طبیعی محرک و تقویت کننده سیستم ایمنی 
 تمای��ل نش��ان دهن��د )Ahmadi,Vosoghi, Mirvaghefi, Attai Mehr و

Banaei ,2010(. ماه��ی ها مانن��د سایر مهره داران رده های پایین تر خود 
ب��رای مبارزه با عوام��ل بیماری زا عمدتا به سیس��تم ایمنی غیر اختصاصی 
متکی هستند. لذا محرک های ایمنی در ماهی های پرورشی جهت افزایش 
فعالیت مکانیس��م ه��ای دفاع غیر اختصاص��ی و ایجاد مقاوم��ت در مقابل 
بیم��اری ها، مورد استفاده قرار می گیرند. و به عنوان یك جایگزین مناسب 
ب��رای آنتی بیوتیك ها معرفی شده اند. افزایش باکتری های مقاوم نس��بت 
ب��ه آنت��ی بیوتیك ها، و ع��وارض جانبی این داروها بر ب��دن ماهی از جدی 
-Alishahi, So  ،2 )تری��ن تهدیدهای استفاده از آنت��ی بیوتیك ها می باشد 
 Balasundaram و Harikrishnan, Nisha ;2012, Zargar و tani, Mesbah
,2003((. در بین محرک های ایمنی، عصاره های گیاهی بعلت در دسترس 
بودن، قیم��ت پایین، عدم ایجاد مقاومت در برابر عوامل بیماری زا و آسیب 
کمتر به ماهی و محیط زیس��ت م��ورد توجه قرار گرفت��ه اند Chen,Wu و 

))2004,Wu و Jian ;2003,Yin
استافیلوکوک��وس ارئ��وس به عن��وان  5 عوام��ل شایع ایج��اد کننده 
عفون��ت بیمارستان��ی بوی��ژه عفون��ت ه��ای زخم پ��س از جراح��ی است. 

ه��ر س��ال 500 ه��زار نف��ر در بیمارستان ه��ای ای��االت متح��ده آمریکا 
و   Kreskan, Jafner, Schmitz( شون��د  م��ی  مبت��ال  عفون��ت  ای��ن  ب��ه 
 Wichelhaus ,2004(. همچنی��ن استافیلوکوک��وس ارئ��وس منج��ر ب��ه 
عفونت های ساده پوستی )جوش، کورک، کفگیر، گل مژه و آبسه( و بیماری 
ه��ای تهدید کننده ) مننژیت، اندوکاردی��ت، سندروم شوک سمی و سپتی 

.)2001, Chou و Oston,1984; Yang, Yu( می شود )سمی
Ellis در سال 1999 مکانیس��م ایمنی ماهی در برابر باکتری را گزارش 
 Aboaba,( نمود همچنین مولکول های غیر اختصاصی همورال را به دو دسته
Smith و Olude ,2006( مهارکننده های رشد باکتری )ترانسفرین ها، آنتی 
 Poshtkouhian Bavi,( )پروتئازها، پپتیده��ای آنتی باکتریایی و لکتین ها
Motamedi و Seyyed Nejad ,2011(، تجزیه کننده ها و مخرب کننده های 
غشای باکتری )پروتئازها، لیزوزیم ها، پروتئین فاز حاد و کمپلمان ها( تقسیم 

.)1999,2001, Ellis( نمود
 Kitani, Ishida, Ishizaki و Nagashima در س��ال 2010 گ��زارش 
نمودن��د که ال آمینو اسی��د اکس��یداز )L-amino acid oxidase( استخراج 
ش��ده از سرم خون سنگ ماه��ی )Sebastes schlegli( دارای فعالیت آنتی 
باکتریای��ی وسیع بر علیه باکتری های گرم مثب��ت و منفی به ویژه بر روی 
آیروموناس هیدروفیال (Aeromonas hyrophyla) و آیروموناس سالمونسیدا 

(Aeromonas salmonicida) است. 
با توجه به اهمیت خواص ضد باکتریایی برخی ترکیبات زیس��تی فعال 
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سرم خون ماهی و نقش باکت��ری استافیلوکوکوس ارئوس به عنوان یکی از 
عوام��ل شایع در عفونت های بیمارستانی، ای��ن تحقیق، به بررسی اثر آنتی 
باکتریایی سرم خون کپور معمولی و کپور نقره ای بر علیه دو سویه باکتری 

استافیلوکوکوس ارئوس عامل مولد آکنه )جوش( پرداخته است.

مواد و روش ها
تهیه سرم 

این بررسی در فروردین ماه 1390 در آزمایشگاه مرکز آموزش جهاد 
کشاورزي  شهرستان شی��راز صورت گرفت. 5 عدد ماهی کپور معمولی 
 ±2/18 g 1/12± 28/5 و میانگین وزن cm با میانگین طول استاندارد
250و 5 عدد کپورنقره ای با میانگین طول استاندارد cm 1/18± 19/5و 
میانگی��ن وزن g 3/01± 175 که از نظر ظاه��ری سالم و فاقد بیماری 
بودن از مرکز پرورش ماهیان گرمابی انتخاب شده و با استفاده از سرنگ 
های cc 5 از قس��مت ساقه دمی و قلب آن ها خونگیری صورت گرفت. 
سپ��س نمونه های خون ب��ا rRCF0 500 به مدت min 10 در دمای 4 

درجه سانتی گراد سانتریفوژ گردیده و سرم خون آن ها جدا گردید.

سویه های باکتری استافیلوکوکوس ارئوس
 دو سوی��ه باکت��ری ک��ه اصل��ی ترین فل��ور طبیعی پوست انس��ان 
 م��ی باشن��د. از زخ��م ه��ای چرک��ی بیم��اران در بیمارست��ان شیراز 
نمونه برداری و در محیط مانیتول سالت آگار به بخش میکروب شناسی 
 دانشک��ده دامپزشک��ی دانشگ��اه شیراز انتق��ال یافت. سوی��ه ها توسط 
 DNase ،تس��ت های میکروسکوپی و بیوشیمیایی مثل کواگوالز، کاتالز
تعیین هوی��ت نهایی شدن��د )Poshtkouhian Bavi و همکاران,2011( 
جهت انجام آزمایش های حساسیتی، رسیدن دو سویه باکتری به تعداد 
استان��دارد و فاز رشد لگاریتمی، سوسپانس��یون های��ی در محیط مولر 
هینت��ون ب��راث )Merck, Germany( ) Muller Hinton broth( تهیه و 
محی��ط های حاوی سوش های باکتری در دمای 37 درجه سانتی گراد 
تا زمانی که ک��دورت ناشی از رشد باکتری با استاندارد 0/5 مك فارلند 

یکسان گردد انکوبه شدند.

بررسي اثر ضدباکتریایي سرم
تعیین کمتری��ن غلظت بازدارندگی از رشد )MIC( به روش بررسی 
چشم��ی رقت های سریال��ی در لوله اول ml 0/8 میلی لیتر از سرم فریز 
ش��ده )ماهی کپ��ور معمولی و کپور نق��ره ای( ب��ا ml 3/1 محیط مولر 
 1/9 ml 2 از لول��ه اول با ml  هینت��ون براث ترکیب ش��د. در لوله دوم
محی��ط مولر هینتون ترکیب شد. در لوله سوم و لوله های بعدی تا لوله 
شش��م به همین ترتیب ml 2 از غلطت لوله قبل با ml 1/9 محیط مولر 
هینت��ون براث ترکیب شد. ml 2 از لوله آخر نیز دور ریخته شد و به هر 
لول��ه ml 0/1 باکتری با کدورت 0/5 مك فارلند اضافه شد )Hossain. و 
 Shaker( 24 به آنکوباتور شیکردار h لوله ها به مدت .)همک��اران 2000
incubator( با سرعتr/ min 150 و دمای 37 درجه سانتی گراد انتقال 
داده شدند. همچنین لوله هفتم حاوی ml 1/9 محیط مولر هینتون براث 
و ml 0/1 میلی لیتر باکتری به عنوان کنترل مثبت و لوله هشتم حاوی 

ml 1/9 محی��ط مولر هینتون براث و ml 0/1 از غلظت  mg/ ml 50 به 
عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند. بعد از اتمام زمان انکوباسیون، 
کمترین غلظتی که در آن رشد باکتری مهار شده و محیط کامال شفاف 
بود ب��ه عنوان MIC گزارش ش��د.)Kowser و Fatema. 2009( مراحل 
ف��وق برای دو سویه باکتریایی تحت آزمایش، انجام شد. بنابراین غلظت 
سرم در لوله ها به ترتیب 9/75، 5، 2/56، 1/3، 0/68 و 0/34 میلی گرم 

بر میلی لیتر شد.

)MBC( تعیین کمترین غلظت کشندگی باکتری
از لول��ه های با غلظت مس��اوی MIC و غلظت های بیشتر از آن که 
در روش بررس��ی چشمی رقت های سریالی هی��چ کدورتی نداشتند به 
 B و A 0/1 برداشته و محیط مول��ر هینتون آگار برای سویه ml می��زان
باکت��ری گشت داده شد و پ��س از 24 ساعت آنکوبه شدن در دماي 37 
درجه سانتی گراد که در آن هیچ کلنی باکتریایی روی محیط رشد نکرد 
ب��ه عنوان حداقل غلظت کشندگ��ی باکتری گزارش شد )Darabpour و 

همکاران,2011(.

تعیین اثر آنتی باکتریایی به روش انتشار دیسک
 mm با قطر )Millipore( دیس��ك هایی از جن��س کاغذ میلی پ��ور
5 توس��ط دستگاه پانچ تهیه ش��د و در پلیت های پوشانده شده با فویل 
آلومینیوم��ی، توسط اتوکالو )121 درجه سانت��ی گراد( استریل گردید. 
 سپس س��رم فریز شده خ��ون حاص��ل از ماهی کپور معمول��ی و کپور 
نق��ره ای با استفاده سرم فیزیول��وژی رقیق سازی شدند و μL 20 از هر 
ی��ك از رقت های سرم )1/2، 1/4، 1/32، 1/16 و 1/8( به هر دیس��ك 
اضاف��ه شد. همچنین μL 20 از سرم خون هریك از ماهیان بدون رقیق 
سازی به دیسك اضافه گردید. برای تست آنتی بیوتیکی، ونکومایسین و 
کلرامفنیکل از دیسك های استاندارد gμ 30 تجاری )پادتن طب ایران( 
استف��اده شد. mL 0/1 از هر سویه باکتری بط��ور جداگانه و با کدورت 
استان��دارد 0/5 مك فارلند به محیط کشت مولر هینتون آگار اضافه شد 
و کشت چمنی انجام گرفت. پس از خشك شدن سطح محیط، دیس��ك 
ها را روی آن قرار داده و به انکوباتور 37 سانتی گراد بمدت h 24 انتقال 
 داده ش��د. پس از طی ش��دن زمان انکوباسیون، برای مقایس��ه اثر سرم 
ماه��ی ه��ای م��ورد آمای��ش ب��ر باکت��ری از دیس��ك ه��ای آنت��ی 
NCCIS استاندارده��ای  توصی��ه  طب��ق  ب��ر  استان��دارد   بیوتی��ك 

 )Natinal committee on Clinical Laboratory Standards( به عنوان 
شاه��د مثبت استف��اده شد. الزم بذک��ر است که جه��ت افزایش دقت 
نتایج، این مرحل��ه 3 مرتبه تکرار شد.)Poshtkouhian Bavi و همکاران 

.)2011,

آزمون آماری
آنالی��ز آماری داده ها ب��ا استفاده از آزمون آم��اری تحلیل واریانس 
ی��ك طرف��ه )One Way ANOVA( و مقایس��ه میانگین ها ب��ا استفاده 
 از آزم��ون چن��د دامن��ه ای دانک��ن )Duncan( در سط��ح معن��ی داری 

)p > 0/05( انجام گرفت.

اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولی... 
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نتایج
نتای��ج MIC و MBC سرم کپ��ور معمولی ب��رای دو سویه باکتری 
مطالعه ب��ه ترتیب در محدوده غلظ��ت mg/mL 1/3-0/68 و 5-1/3 و 
mg/ 5 -1/3 وmg/mL  ب��رای سرم کپور نق��ره ای در محدوده غلظ��ت
mL 5 متغی��ر ب��ود. سوی��ه B باکت��ری ب��ا MBC =5 و MIC =1/3 در 
 براب��ر سرم کپ��ور معمول��ی و MBC =5 و MIC =5 در برابر سرم کپور 
نق��ره ای بیشترین مقاومت و سویه A باکتری ب��ا MIC =0/68 و 1/3= 
MBC در برابر سرم کپور معمولی بیشترین حس��اسیت، را نشان دادند. 
دو سوی��ه باکتری در برابر در سرم کپور معمولی حس��اسیت بیشتری را 

نسبت به سرم کپور نقره ای نشان دادند. )P>0/05()جدول 1(.
نتایج حاصل از ان��دازه گیري قطر هاله عدم رشد ایجاد شده توسط 
رق��ت ه��ای مختلف سرم خون ماه��ی کپور معمولی ب��ر روی دو سویه 
باکت��ری استا فیلوکوکوس ارئ��وس نشان داد که سرم خون )بدون رقیق 
س��ازی( و رقت ه��ای حاصل از آن، بر روی سوی��ه A باکتری موثر بود.

)جدول 2(. تاثیر سرم خون بدون رقیق سازی بر روی سویه A مشابه با 
ونکومایس��ین بود. در بین رقت های حاصل از سرم خون کپور معمولی، 

جدول 1- میزان MIC و MBC  سویه های باکتری های مورد آزمایش تحت اثر سرم کپور معمولی و کپور نقره ای 

جدول 2- بررسی و مقایسه قطر هاله عدم رشد سرم  ماهی کپور معمولی بر دو سویه باکتری استافیلوکوکوس ارئوس به روش 
انتشار دیسک 

 حروف نامشابه قبل از اعشار اختالف معنی دار MIC و MBC بدست آمده از سرم کپور معمولی وکپور نقره ای و حروف 
.)P>0/05(نامشابه بعد از اعشار اختالف معنی دار بین  سویه های باکتری مورد آزمایش را نشان می دهد

  .) P>0/05( حروف نامشابه اختالف معنی دار بین رقت های مختلف سرم کپور معمولی را نشان می دهد

)MIC )mg/mL(MBC )mg/mLفاکتور

سویه B سویه Aسویه B سویه Aباکتری

a/a1/3 a/b1/3 a/a5 b/b 0/68کپور معمولی

b/a5 b/b5 b/a5 b/a 1/3کپور نقره ای 

استافیلوکوکوس ارئوس سویه Bاستافیلوکوکوس ارئوس سویه A   رقت سرم /میکروارگانیسم

1/164/4±0/68 a0

1/206/5±0/75 b0

1/326/8±0/78 b0

1/407/6±0/59 c0

1/810/8±0/68 d0

e0 0/81±13/8سرم خالص ) بدون رقیق سازی(

میانگین قطر هاله عدم رشد ) دیسك آنتی 
بیوتیك با سه تکرار(

13/5 e کلرامفنیکل 15/5ونکومایسین

.) P>0/05( در رقت 1/8 مشاهده شد A بیشترین تاثیر بر روی سویه
نتایج حاصل از ان��دازه گیري قطر هاله عدم رشد ایجاد شده توسط 
رق��ت ه��ای مختلف سرم خون ماه��ی کپور نقره ای ب��ر روی دو سویه 
باکت��ری استا فیلوکوکوس ارئ��وس نشان داد که سرم خون )بدون رقیق 
س��ازی( و رقت ه��ای حاصل از آن، بر روی دو سوی��ه باکتری کامال بی 

تاثیر بود.

بحث
استافیلوکوک اورئوس، کوکس��ی گرم مثب��ت و بی هوازی اختیاری 
اس��ت که به شک��ل خوشه در زی��ر میکروسکوپ دی��ده می شود. کلنی 
باکت��ری، ب��ه شکل زرد طالیی است و هنگامی ک��ه بر روی محیط آگار 
خون��دار رشد می کند، ایجاد همولیز می نماید. این باکتری، آنزیم کاتاالز 
)H2O2( را تولید می کند. آنزیم کاتاالز موجب تجزیه پراکسید هیدروژن
به آب و اکس��یژن می شود و از این تس��ت برای تمایز استافیلوکوک ها از 
استرپتوکوک ه��ا و انتروکوک ها استفاده می شود. استافیلوکوک اورئوس، 
آنزیم کواگ��والز را تولید می کند. این آنزیم، خون را لخته می کند. سایر 
گونه ه��ای استافیلوک��وک از نظ��ر کواگوالز منفی هس��تند )Aboaba و 
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همکاران,Yang ;2006. و همکاران,2001(.
موک��وس و س��رم خ��ون در ماهی ه��ای استخوان��ی، ح��اوی تنوع 
بیولوژیک��ی و پروتئی��ن ه��ا هس��تند  از پپتیده��ای فع��ال  زی��ادی 
 ک��ه نق��ش مهم��ی در محافظ��ت ماهی��ان علی��ه هج��وم و تکثی��ر 
میکروارگانیس��م های��ی که در محی��ط آبی یافت می شون��د می گردد 
و همک��اران,2001(. در   .Yang  ;2006,  Magnadottir  ;2001,Ellis(
تجرب��ه حاضر، اثر ضد باکتریایی سرم خون کپور معمولي و کپور نقره اي 
بر علی��ه دو سویه باکتری استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت عامل 
آکنه مورد بررسی قرار گرفت. اثر مهارکنندگی سرم خون کپور معمولی 
در سوی��ه A باکت��ری بصورت هاله عدم رشد نمای��ان شد که با دقت با 
کولیس اندازه گیری شد. از نظر تئوری قطر هاله عدم رشد عکس العملی 
از رقت ماده موثره موجود در سرم خون می باشد. این پدیده یك ارتباط 
خطی بی��ن اندازه هاله و لگاریتم غلظت م��اده موثره مورد آزمایش می 
باش��د که با اندازه گیری قطر هاله عدم رشد و مقایس��ه آن با استاندارد 
 Neef,( مشخص، قدرت ضد میکروبی ماده مورد آزمایش معین می شود
Declereq و Laekeman, 1995(. از آنجاییک��ه تاکن��ون در ای��ن رابطه 
تحقیقی صورت نگرفته ل��ذا تنها به ذکر تفصیلی نتایج آن پرداخته می 

شود. 
بررسی MIC و MBC به روش رقت های سریالی هر یك از باکتری 
های مورد مطالعه تحت اثر سرم کپور معمولی و کپور نقره ای نشان داد 
ک��ه به طور کلی این دو فاکتور در استف��اده از سرم خون کپور معمولی 
میزان ه��ای کمتری را نشان م��ی دهند که کمتر ب��ودن نشان دهنده 
موثرتر بودن فعالیت آنتی باکتریایی سرم خون کپور معمولی در مقایسه 
ب��ا سرم خون کپور نق��ره ای است. نتایج حاصل از ج��دول 1 نیز نشان 
داد ک��ه سویه B باکتری ب��ا MBC =5 و MIC =1/3 در برابر سرم کپور 
معمول��ی و MBC =5 و  MIC =5 در براب��ر سرم کپور نقره ای بیشترین 
مقاوم��ت و سویه A باکتری با MIC =0/68 و MBC =1/3 در برابر سرم 
کپور معمولی بیشترین حس��اسیت، را نشان دادند. دو سویه باکتری در 
برابر در سرم کپور معمولی حس��اسیت بیشتری را نس��بت به سرم کپور 

) P>0/05( .نقره ای نشان دادند
همچنی��ن بررسی اثر آنتی باکتریایی به روش انتشار دیس��ك نشان 
داد ک��ه برخ��الف سرم خون کپور نقره ای، استف��اده از سرم خون کپور 
معمول��ی با غلظت ه��ای متف��اوت در محیط کشت دو سوی��ه باکتری 
استافیلوکوک��وس ارئوس، هاله ع��دم رشد با قطر متفاوت ایجاد می کند 
)جدول 2(.  باکتري استافیلوکوکوس ارئوس سویه A داراي حس��اسیت 
نس��بت به سرم خون ماهي کپ��ور معمولي در حالت خالص و رقت هاي 
1/2، 1/4، 1/32، 1/16 و 1/8 مي باش��د ام��ا باکت��ري استافیلوکوکوس 
ارئوس سویه B حس��اسیتي نس��بت به سرم خون ماه��ي مذکور ندارد. 
اث��ر ضد باکتریایی س��رم خون کپور معمولی ب��دون رقیق سازي مشابه 
وضعیت اثر آنتی بیوتیك ونکومایس��ین بوده )حس��اس( و در رقت 1/8 
حال��ت متوسط و در رقت های دیگر مقاوم به ای��ن نوع سویه می باشد 
 در حالیکه هیچ  یك از سویه ها حس��اسیتی نس��بت به سرم خون کپور 
 نق��ره ای نش��ان ندادن��د. اگرچ��ه تجرب��ه حاض��ر در محی��ط غیرزنده

)in vitro( و ب��ر محیط کشت جام��د انجام شده لیکن بدلیل نتایج قابل 
قب��ول بدست آم��ده به نظر می رسد این یافته ه��ا زمینه مناسبی برای 

بررس��ی های بیشتر بصورت )In vivo( ب��ر روی حیوانات آزمایشگاهی و 
انس��ان و تاثیر ضد میکروبی سرم خون ماهی کپور معمولی بر بس��یاری 

از باکتری ها باشد.
تحقیق��ات مشابه متع��ددی در ارتباط با اثر آنت��ی باکتریال عصاره 
گیاه��ان دارویی برروی باکتری استافیلوکوک��وس ارئوس صورت گرفته 
اس��ت که به عنوان مثال می توان به موارد زی��ر اشاره نمود. اما تاکنون 
در ارتب��اط ب��ا نقش آنتی باکتریال سرم خون ماه��ی مطالعه ای صورت 

نگرفته است
Darabpour و همک��اران در سال 2011 اث��ر آنتی باکتریایی عصاره 
متانولی ریشه، ساقه، برگ، گل و دانه گیاه اسفند روی 13 گونه باکتریایی 
گ��رم مثبت و منفی مقاوم شده به چند دارو از راه های تعیین MIC و 
MBC به روش رقت های سریالی و روش انتشار دیس��ك بررسی کردند 
و به این نتیجه رسیدند که عصاره دانه و ریشه اثر قوی، عصاره برگ اثر 
میان��ه و عصاره ساقه و گل اثر ضعیفی دارند. همچنین عنوان کردند که 
اثر ضدباکتریایی عصاره ریشه در برابر باکتری های گرم مثبت بیشتر از 

عصاره دانه است و اثر آنتی باکتریایی هر دو عصاره را تایید کردند .
اث��ر   2009 س��ال  در   Ghafari و   Mazandarani, Ghaemi  
 آنتی باکتریای��ی عصاره ه��ای آب��ی و الکل��ی ریشه، ساقه، ب��رگ، گل و 
دان��ه های گیاه اسفن��د )Peganum harmala( روی 13 سویه باکتریای 
از روش های انتشار دیس��ك و چاهك بررسی کردند. آنها قطر هاله عدم 
 S. aureus، M. loteus ،  رش��د عص��اره دانه اسفند ب��رای باکتری ه��ای
S.typhimurium ، K. pnumonie و E. coli را تعیی��ن کردند که با نتایج 
ما تفاوت هایی داشت اما اثر آنتی باکتریایی این عصاره را تایید کردند.

نتای��ج حاصل از این تحقی��ق، نشان داد باکت��ري استافیلوکوکوس 
ارئوس سویه هاي A و B هیچ گونه حساسیتي نسبت به سرم خون ماهي 
کپ��ور نقره ای ندارند ول��ی در رابطه با سرم خون کپ��ور معمولی سویه 
A حس��اس است. نتایج بیانگر آن است ک��ه از سرم خون کپور معمولی 
م��ی توان به عنوان یك داروی آنتي باکتری��ال با منشا طبیعی جهت از 
بین بردن برخی از سویه های باکتری استافیلوکوکوس ارئوس کواگوالز 

مثبت، سویه A استفاده نمود 

تشکر و قدردانی
بدی��ن وسیله از کازشناس آزمایشگ��اه میکروبیولوژی دانشک��ده دامپزشکی شیراز 
 ب��ه جه��ت فراهم نمودن کلی��ه امکانات و تس��هیالت برای اجرای پ��روژه قدردانی 

می گردد. 
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