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 اولین همایش ملی ایمنی و واکسیناسیون در ماهیان سردابی

  

  

  

روي  Thymus vulgaris)(  یاسانس آویشن باغ باکتريارزیابی فعالیت ضد 
  نیتروفورازون در مقایسه با باکتري آئروموناس ورونی 

  1ه نصیري دشتکییسم، 4، فاطمه پور اصغر 3، بهادر خوش بیان2علی طاهري میرقائد ،1،طاهره عبیاوي*1حسنی فریدون

  

  هاي آبزیان دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران دانشجوي گروه بهداشت و بیماري  - 1
  هاي آبزیان دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران گروه بهداشت و بیماري - 2

  بابلشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد بابل، دانعضو باشگاه  - 3
  دانشجوي دامپزشکی حرفه اي دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل - 4
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و به دلیل دارا  ایش آن مناطق دریاي مدیترانه استو منشاء پید ( Lamiaceae ) خانواده نعنائیان آویشن باغی از  :هدف
از باکتري هاي بیماري زا باکتري آئروموناس ورونی  .ل از خاصیت ضد میکروبی برخوردار هستندبودن ترکیباتی مانند پلی فن

 در .در ایران و در مزارع کپور ماهیان استان هاي گیالن و تهران باعث ایجاد تلفات شد 1375در کپور ماهیان است و در سال 
  . شد بررسیآئروموناس ورونی بر روي  اسانس آویشن باغی  ضد باکتریایی این مطالعه اثر

. اسانس تهیه گردیدبه وسیله دستگاه کلونجر  و نموده آسیاب را گرم از برگ آویشن باغی 100در ابتدا : ها روش و مواد
 مرحله ي اولبدین منظور در . سپس براي مشخص کردن تاثیر این اسانس از روش چاهک گذاري در پلیت استفاده شد

ر به محیط کشت میکرولیتر از آن را توسط سمپل 10غلظتی معادل مک فارلند یک از باکتري آئروموناس ورونی تهیه و مقدار 
پیپت  در مرحله ي دوم به وسیله ي انتهاي  داده شد و کشت چمنی یکو توسط پیپت پاستور استریل  ژلوز خوندار وارد شد

میکرو لیتر  30و  20،  10و سه غلظت  شدز خوندار ایجاد در محیط کشت ژلوملی متر  6استریل سه چاهک به قطر  پاستور
براي تعیین قطر هاله ي آنتی بیوتیک پس از . انکوبه شد 24و به مدت  اضافه شد ها چاهک بهاسانس را به وسیله ي سمپلر 

محیط میلی متر در  6 انجام مرحله یک به وسیله پنس استریل یک دیسک آنتی بیوتیک ساخت شرکت پادتن طب به قطر
  .ساعت انکوباسیون شد 24ژلوز خوندار اضافه شد و به مدت 

میلی متر بود و براي  18و   15، 12براي سه غلطت از اسانس به ترتیب باکتري  رشدقطر هاله ي عدم دراین آزمایش  :نتایج 
مزیت استفاده از اسانس بدون باقیمانده ي در صورتی که . میلی متر اندازه گیري شد 29آنتی بیوتیک قطر هاله ي عدم رشد 

  .دارویی و دوره ي پرهیز از مصرف می باشد و همچنین مقاومت دارویی ایجاد نمی کند
  

  نیتروفورازون، آئروموناس ورونی  ،اسانس آویشن باغی  :کلمات کلیدي
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