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خون کپور معمولی ( )Cyprinus carpioآلوده شده به باکتری Aeromonas hydrophila
مهدی بنایی ،بهزاد نعمتدوست حقی ،محمد محیسنی ،بهادر قلیزاده زارع توانا
گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی
در این مطالعه ،تاثیر غلظتهای مختلف عصاره بومادران ( )Achillea millefolium L.در غلظتهای ،52
 104و  208میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی همراه با جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی
تاریخچه مقاله:
دریافت94/02/16 :
خون ماهی کپور آلوده شده به  Aeromonas hydrophilaمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد زمانی
اصالح94/03/16 :
که ماهیها با جیره حاوی عصاره بومادران تغذیه شدند ،نرخ مرگ و میر کاهش یافت .سطح فعالیت
پذیرش94/03/18 :
آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز ،الکتات دهیدروژناز ،کراتین فسفوکیناز و
آلکالین فسفاتاز در خون ماهیهای آلوده شده با غلظتهای پایین باکتریایی ( 0/5×106 cfu.mL-1و
کلمات کلیدی:
آئروموناس هیدروفیال  )0/25تحت تیمار عصاره بومادران تنظیم گردید .در حالی که سطح فعالیت این آنزیمها در ماهیهای
آنزیم
آلوده شده با غلظتهای باالی باکتریایی به طور معنیداری افزایش یافت .سطح پروتئین کل در ماهیهای
بومادران
تحت تیمار  52میلیگرم عصاره بومادران همراه با افزایش غلظت باکتری تزریق شده به ماهیها ،به طور
6
-1
کپور معمولی
معنیداری کاهش یافت .تزریق باکتری در غلظت  1×10 cfu.mLموجب کاهش معنیداری گلبولین،
تریگلیسرید و کلسترل ماهیها گردید .اما سطح گلوکز ،کراتینین و اوره در این ماهیها به طور معنی-
داری افزایش یافت .نتایج این مطالعه نشان میدهد که تجویز عصاره بومادران (در غلظتهای  104و 208
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهیها) میتواند تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور
آلوده شده به غلظتهای کمتر از  1×106 cfu.mL-1آئروموناس هیدروفیال را تنظیم کند.

مقدمـه
باکتری آئروموناس هیدروفیال ( ،)Aeromonas hydrophilaیکی از شایعترین باکتریهای فرصتطلب در آبهای شیرین است
که در اثر افزایش بار مواد آلی در آب ،جمعیت آن به سرعت افزایش مییابد و میتواند به عامل مسبب بیماری سپتی سمی
هموراژیک در ماهیهای آب شیرین ،به ویژه گونههای پرورشی بدل گردد (.)Yin et al., 2009
این باکتریها میتوانند با سنتز و ترشح فاکتورهای سمی و بیماریزا که شامل اندوتوکسینهای مختلف و لیپوپلیساکاریدها
( )LPSاست بر فاکتورهای سیستم ایمنی سلولی و خونی ماهیها اثر گذارد (احمدی و همکاران .)1390 ،همچنین ،توانایی
آئروموناس هیدروفیال در سنتز و ترشح آنزیمهای پروتئازی ،1االستازی ،2لیستئیناز ،3آمیالز ،4لیپاز ،ژالتیناز ،5کیتیناز،6
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکMahdibanaee@yahoo.com :
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تأثیر تجویز عصاره بومادران ( )Achillea millefolium L.بر پارامترهای بیوشیمیایی
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مواد و روشها
ماهی

 680عدد ماهی کپور معمولی ( ،Cyprinus carpioبا میانگین وزنی  47/85±6/75گرم) از یک مزرعه خصوصی واقع در بهبهان
تهیه گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه در مخازن فایبرگالس مجهز به هواده با تعویض روزانه  40درصدی آب توزیع
Gelatinase
Chitinase
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همولیزین و انتروتوکسینها سبب شده تا آنها از قابلیت باالیی برای ایجاد عفونت عمومی و داخلی ،التهاب و ایجاد جراحات
جلدی برخوردار باشند (احمدی و همکاران .) 1390 ،لذا در صورت شیوع این باکتری در یک سیستم پرورشی و عدم توجه به
درمان و پیشگیری ممکن است میزان مرگ و میر ماهیها به طور فزایندهای افزایش یابد ( ;Ahmed and Shoreit, 2001
.)Gamal et al., 2002
اگرچه استفاده از آنتیبیوتیکها میتواند در کنترل روند بیماری و بهبود ماهیها مؤثر باشد ،اما استفاده بیش از حد از این
ترکیبات ممکن است به آلوده شدن محیطزیست منجر شود؛ زیرا ورود آنتیبیوتیکها به محیطزیست پیرامون استخرهای
پرورش آبزیان می تواند بر فون و فلور اکوسیستم اثر گذارد .افزایش مقاومت دارویی باکتری به آنتیبیوتیکها و نیز تجمع
زیستی این ترکیبات در بافتهای خوراکی ماهیها ،از دیگر پیامدهای استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها است؛ که تهدیدی
جدی برای مصرفکنندگان تلقی میشود (.)Nafisi Bahabadi et al., 2014
لذا تحقیق برای دستیابی به راهکاری امنتر و کمهزینهتر ،میتواند این مشکالت را مرتفع نماید .در سالهای اخیر تالشهای
زیادی به منظور تهیه واکسنهای تجاری به ویژه واکسنهای نوترکیب بر علیه این پاتوژن صورت گرفته است که علیرغم
موفقیتآمیز بودن برخی از این پژوهشها ،هنوز تا تولید واکسن مناسب در مقیاس تجاری راهی بس دراز مانده است.
باکتریهای  A. hydrophilaگونهای هتروژن بوده و دارای آنتیژنهای متنوعی است؛ لذا تولید واکسن برای این گونه بسیار
پیچیده و هزینهبر به نظر میرسد ( .)Rao et al., 2006; Yin et al., 2009از اینرو ،شاید استفاده از ترکیبات محرک سیستم
ایمنی با عنوان یک جایگزین مناسب برای داروهای سنتتیک ،مواد شیمیایی و آنتیبیوتیکها بتواند راهکار مناسبتری باشد
()Dügenci et al., 2003; Citarasu et al., 2006؛ زیرا ترکیبات محرک سیستم ایمنی برخالف واکسنها ،ایمنی ذاتی و
غیراختصاصی آبزیان را افزایش میدهند (.)Galina et al., 2009
برخی از ترکیبات و مشتقات گیاهی به عنوان یک منبع بالقوه از مواد محرک سیستم ایمنی در فارماکولوژی دامپزشکی در
درمان و پیشگیری از بسیاری از بیماری های انگلی ،باکتریایی ،قارچی و حتی ویروسی مورد استفاده قرار میگیرند ( Nafisi
 .)Bahabadi et al., 2014در دهههای اخیر ،نیز استفاده تجاری از برخی از گیاهان در صنعت آبزیپروری به عنوان ترکیبات
محرک رشد ،محرک ایمنی ،ترکیبات ضدمیکروبی و نیز مکمل غذایی در خیلی از نقاط دنیا ،کم و بیش مرسوم شده است
(.)Galina et al., 2009
گیاه بومادران ( ،)Achillea millefolium L.گیاهی دارویی با خواص ضدالتهابی ( ،)Karabay-Yavasoglu et al., 2007ضد درد،
آنتیاکسیدانی ( ،)Vitalini et al., 2007; Ardestani and Yazdanparast, 2007ضد رادیکالی ( ،)Nickavar et al., 2006ضد
میکروبی ( ،)Karamenderes and Apaydin, 2003; Magiatis et al., 2002; Mazandarani et al., 2007ضد انگلی (خلیلی
دهکردی و همکاران ،)1389 ،ضد قارچی (آیتالهی موسوی و همکاران )1375 ،است؛ که در طب سنتی ایران مورد استفاده
قرار میگیرد .لذا با توجه به خواص فوق الذکر این گیاه میتواند کاندیدای مناسبی جهت استفاده به عنوان یک داروی ضد
باکتریایی در درمان و پیشگیری از عفونتهای باکتریایی در ماهیهای پرورشی باشد .مطالعه پیشبالینی این گیاه بر ماهیهای
قزلآالی رنگینکمان نشان میدهد که تجویز غلظتهای کمتر از  10میلیگرم عصاره هیدروالکلی به ازای هر کیلوگرم غذا
مسمومیت دارویی نیز نداشته و در مطالعات بالینی قابل تجویز است (.)Nafisi Bahabadi et al., 2014
از این رو این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دارویی عصاره بومادران در درمان ماهیهای آلوده به عفونت باکتریای
 Aeromonas hydrophilaو همچنین تعیین غلظت مؤثره عصاره بومادران بر اساس تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون
ماهیها به عنوان یک شاخص بالینی صورت گرفته است.

تأثیر تجویز عصاره بومادران ...

بنایی و همکاران

گردیدند .پیش از شروع آزمایش ،ماهیها به مدت  2هفته با شرایط آزمایشگاهی دمای آب  24±2سانتیگراد ،دورهی نوری 16
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ،اکسیژن  6±1میلیگرم بر لیتر )pH:7/6±0/2 ،سازگار گردیدند .در طی دورهی سازگاری،
ماهیها با جیرهی تجاری کپور (تهیه شده از شرکت بیضا  21شیراز) به صورت دو بار در روز و معادل  %2وزن بدن تغذیه شدند
(جدول  .)1در پایان دوره سازگاری ،از  9ماهی که به طور تصادفی صید شدند ،خونگیری گردید و فاکتورهای بیوشیمیایی
پالسما اندازهگیری شد.

آنالیز جیرههای غذایی

درصد

مواد خشک ()%
انرژی متابولیسمی ()Kcal/g
پروتئین خام ()%
عصارهی اتری (لیپید) ()%
خاکستر ()%
فیبر خام ()%
کربوهیدرات ()%

92/54
350/24
40/22
10/49
7/86
5/79
27/56

عصارهگیری از گیاه بومادران

گیاه بومادران خشک از عطاری خریداری و با آسیاب برقی پودر گردید .بر اساس گزارش ارائه شده توسط عسگری و همکاران
( ،)1382میانگین میزان عصارهی تام (عصارهی آبی) و عصارهی پلیفنلیک (عصارهی هیدروالکلی) به دست آمده از  100گرم
بومادران خشک به ترتیب  16/133 ± 0/208گرم و  12/367±0/208گرم است .لذا پس از الک کردن پودر بومادران  100گرم
از آن وزن گردید و با  300سیسی الکل اتیلیک و  300سیسی آب مقطر (به نسبت  1به  )1مخلوط گردید .مخلوط حاصل به
مدت  48ساعت بر روی دستگاه شیکر قرار داده شد .سپس ،عصاره هیدروالکلی به وسیله کاغذ صافی ،صاف گردید .سپس با
قرار دادن عصاره هیدروالکلی در انکوباتور با دمای  50درجهی سانتیگراد ،عصاره تغلیظ و در نهایت عصاره خشک تهیه گردید.
تعیین غلظت کشنده  50درصد از ماهیها ( )LD50تحت تیمار عصاره گیاه دارویی بومادران

برای تعیین 50درصد کشندگی عصاره گیاه دارویی بومادران 6 ،غلظت مختلف از عصاره گیاهی انتخاب شد 180 .عدد ماهی در
قالب  7تیمار و سه تکرار به مدت  96ساعت در معرض دارو (به صورت خوراکی) قرار گرفتند .میزان مرگ و میر ماهیان در هر
 24ساعت به طور جداگانه ثبت گردید .پس از پایان  4روز ( 96ساعت) مقدار عددی غلظت کشنده  50درصدی ( )LD50تحت
تیمار دارو برای ماهیان تعیین شد.
سویهی بیماریزای باکتری

سویه بیماریزای ( A. hydrophila )ATCC:7965به صورت خشک شده (لیوفیلیزه) ،از کلکسیون میکروبی انستیتو پاستور
ایران تهیه و در شرایط استریل در محیط کشت خون مایع شرکت بهار افشان ( )Blood cultureبه مدت  24ساعت در دمای
 37درجهی سانتیگراد در انکوباتور شیکردار کشت گردید .سپس سوسپانسیون باکتری به مدت  10دقیقه در  4000دور در
دقیقه سانتریفیوژ گردید و ذخیره ی باکتریایی الزم پس از دو بار شستشو با محلول بافر فسفات ( 0/041مول بر لیتر فسفات
سدیم و  0/026مول بر لیتر فسفات پتاسیم) با  PBS ( pH: 7/2مرک آلمان) ،تهیه گردید .جهت شمارش باکتریها از الم
هموسیتومتر استفاده گردید .مازاد محلول باکتریایی کشت نیز در محلول استاندارد حاوی  %0/85نمک و گلیسرول  %20در
دمای  -70درجهی سانتیگراد نگهداری و در طی دورهی آزمایش جهت تهیه محلول باکتریایی به صورت تازه مورد استفاده
قرار گرفت .ماهیها به روش تزریق درون صفاقی با باکتریها عامل عفونتزا آلوده گردیدند.
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تعیین غلظت  LD50باکتری آئروموناس هیدروفیال

مواجهه ماهیهای تحت تیمار عصاره دارویی با باکتری آئروموناس هیدروفیال

سپس غلظتهای مختلف معادل 50 ،100و  25درصدی غلظتهای  LD50باکتری و چند غلظت مختلف معادل  10 ،20و 5
درصد غلظت کشنده  50درصدی ( )LD50تحت تیمار عصاره دارویی برای گونه مورد نظر نیز انتخاب گردید .در مرحله بعد
آزمایش ( 324ماهی) در قالب  9تیمار با  3تکرار و با طرح آزمایش فاکتوریل به طور همزمان با باکتری آلوده شده و همزمان
با غذای حاوی نسبتهای مختلف عصاره بومادران تحت درمان قرار گرفتند (هر مخزن شامل  12ماهی)؛ پس از گذشت  10روز
میزان بقای ماهی ها تعیین گردید .در طی این دوره عالئم بالینی نیز مشاهده و ثبت شد .در طی دورهی آزمایش ماهیها با
جیرهی تجاری کپور (تهیه شده از شرکت بیضا  21شیراز) حاوی عصاره بومادران به صورت دو بار در روز و معادل  %2وزن بدن
تغذیه شدند .در پایان دورهی آزمایش ماهیان باقیمانده در هر تیمار صید و پس از بیهوش نمودن آنها با محلول پودر گل
میخک ( 200میلیگرم در لیتر) ،از ساقهی دمی آنها با استفاده از سرنگهای خالءدار حاوی مادهی ضد انعقاد هپارین
خونگیری شد .پس از خونگیری ،نمونههای خون جهت استحصال پالسما ،در دستگاه سانتریفوژ با سرعت  6000دور در
دقیقه به مدت  10دقیقه قرار داده شدند .پالسمای به دست آمده نیز تا انجام مراحل آزمایشهای بیوشیمیایی در فریزر -25
درجهی سانتیگراد نگهداری گردید.
فاکتورهای بیوشیمیایی خون

اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتهای تهیه شده از شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتری
( UV/Visمدل  2100یونیکو آمریکا) صورت گرفت .سطح پروتئین تام پالسما بر اساس واکنش بیوره و در طول موج 540
نانومتر ،آلبومین پالسما بر اساس واکنش برموکرزولگرین و در طول موج  630نانومتر ،گلبولین پالسما بر اساس نسبت
آلبومین از پروتئین تام پالسما ( ،) Johnson et al., 1999گلوکز پالسما بر اساس روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و در طول موج
 500نانومتر ،سطح کلسترول پالسما نیز به روش آنزیمی ( )CHO-PAPدر طول موج  510نانومتر و تریگلیسرید بر اساس
روش آنزیمی  GPO-PAPو در طول موج  510نانومتر اندازهگیری گردید ( .)Thomas, 1998کراتینین به روش  Jaffeو پس از
واکنش با اسید پیکریک در طول موج  510نانومتر اندازهگیری شد ( .)Foster-Swanson et al., 1994سنجش اوره در پالسما
بر اساس روش هیدرولیز اوره به وسیله آنزیم اورهآز و واکنش آمونیاک تولید شده با  NADHدر طول موج  340نانومتر انجام
شد ( .)Tietz, 1995سطح فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز پالسما بر اساس مقدار مصرف
 NADPHو تبدیل آن به  NAD+در طول موج  340نانومتر ،الکتات دهیدروژناز پالسما بر اساس تبدیل پیروات به الکتات در
طول موج  340نانومتر ،آلکالین فسفاتاز بر اساس تبدیل نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و فسفات و در طول موج  405نانومتر
تعیین و بر اساس میزان جذب نوری  ODو فرمول ارائهشده در دستورالعمل کیتها محاسبه گردید ( Moss and Henderson,
.)1999
تجزیه و تحلیل آمار
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برای تعیین 50درصد کشندگی باکتری آئروموناس هیدروفیال 5 ،غلظت از باکتری به روش مک فارلن تهیه شد و به صورت
داخل صفاقی به ماهیان کپور تزریق گردید .آزمایش در شش تیمار و سه تکرار (شامل  150ماهی) انجام گرفت (پس از ده روز)
مقدار عدد غلظت کشنده  50درصدی ( )LD50تحت باکتری تعیین شد .در این روش ابتدا  6رقت از باکتری ( 109و ،107 ،108
 )105 ،106و یک تیمار شاهد ،به صورت تزریق صفاقی به ماهیان تزریق گردید .در یک دوره  10روزه میزان تلفات ماهیان ثبت
گردید .سپس مقدار عددی غلظت  LD50باکتریایی محاسبه شد.

تأثیر تجویز عصاره بومادران ...

بنایی و همکاران

تجزیه و تحلیل دادهها به روش آنالیز واریانس یک طرفه ( )One way ANOVAانجام گرفت .نرمال بودن دادهها نیز بر اساس
آزمون  Kolmogorov-Smirnov Normality Testبا استفاده از نرم افزار  SPSS 22انجام و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون
توکی ( )HSDدر سطح اطمینان  )α = 0/01( %99صورت گرفت.
نتایـج

شکل  .1غلظت  50درصدی حد
کشندگی باکتری آئروموناس هیدروفیال
برای ماهی کپور

تیرگی پوست ،جراحات پوستی ،از بین رفتن فلسها و بالهی دمی ،هیپرتروفی آبششها ،خونریزی در سطح آبششها و التهاب
کبدی از مهمترین تغییرات آسیبشناسی است که در بین ماهیهای آلودهشده به باکتری  A. hydrophilaدیده شد.
با توجه به میانگین وزن ماهیها و در نظر گرفتن مقدار غلظت کشنده  50درصدی ( )LD50عصاره بومادران (شکل  ،)2ماهی
هر گروه به ترتیب باید روزانه معادل  10 ،5و  20درصد غلظت کشنده  50درصدی ( ،)LD50یعنی به میزان  104 ،52و 208
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دارو دریافت نمایند .در صورتی که به طور تقریبی در هر مخزن  600گرم ماهی وجود
دارد که بایستی روزانه معادل  2درصد وزن زنده ( 12گرم غذا) تغذیه شوند ،چنین نتیجه گرفته میشود که روزانه بایستی در
هر سه گروه دارویی به ترتیب معادل  62/4 ،31/2و  124/8میلیگرم عصاره به انضمام در نظر گرفتن حداقل  10درصد پرت
دارویی با  12گرم غذا مخلوط و به ماهیها خورانده شود .در جدول  ،1فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیها قبل از تزریق
باکتری و تیمار با عصاره بومادران ارائه شده است.
در زمان تیمار ماهیها با غلظتهای مختلف عصاره بومادران و چالش با باکتری آئروموناس هیدروفیال ،تنها  3مورد مرگ و میر
در ماهیهایی که با باالترین غلظت باکتری ( )1×106 cfu/mLآلوده شد ند و تحت تیمار کمتر غلظت بومادران قرار گرفتند و 1
مورد نیز در ماهیهای تحت تیمار  0/5×106 cfu/mLآئروموناس هیدروفیال و جیره حاوی  52میلیگرم عصاره بومادران در
طول دوره آزمایش مشاهده گردید .به استثنای یک مورد از ماهیهای تحت تیمار باالترین غلظت باکتری و کمترین غلظت
عصاره بومادران ،هیچ گونه عالئم ظاهری و بالینی مبنی بر بروز بیماری و عفونت عمومی در زمان تشریح در ماهیها مشاهده
نگردید .با این حال ،تغییر در فاکتورهای بیوشیمیایی شرایط فیزیولوژیکی سلولها و بافتهای درگیر را به طور بهتری بیان
میکنند (جدول .)5-3

93

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 6:16 +0430 on Friday August 17th 2018

اگرچه در غلظت باکتریایی  105سلول در هر میلیلیتر میزان مرگ و میر تقریباً  30درصد بود ،اما با افزایش غلظت باکتری
تزریق شده به ماهیها تا  109سلول در هر میلیلیتر میزان مرگ و میر در طی  10روز پس از ایجاد عفونت تجربی به بیش از
 93درصد افزایش یافت .میزان غلظت  LD50باکتری آئروموناس هیدروفیال نیز  106سلول در هر میلیمتر محاسبه گردید
(شکل .)1

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394

جدول  .1دامنه طبیعی سطح فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیهای کپور پیش از شروع تیمار با باکتری و عصاره بومادران

قبل از تزریق باکتری و تیمار با عصاره بومادران

42/02±5/95
9/82±1/16
138/33±12/94
234/86±19/94
71/69±3/05
58/74±4/53
3/81±0/34
1/97±0/39
1/85±0/67
137/02±15/93
219/87±15/72
0/86±0/14
3/37±0/58

فاکتورهای بیوشیمیایی
آسپارتات آمینوترانسفراز ()U/L
آالنین آمینوترانسفراز ()U/L
الکتات دهیدروژناز ()U/L
کراتین فسفوکیناز ()U/L
آلکالین فسفاتاز ()U/L
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
پروتئین کل (گرم بر دسیلیتر)
آلبومین (گرم بر دسیلیتر)
گلبولین (گرم بر دسیلیتر)
تریگلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
کراتینین (میلیگرم بر دسیلیتر)
اوره (میلیگرم بر دسیلیتر)

تغییرات در سطح فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز ،الکتاتدهیدروژناز ،کراتینفسفوکیناز و
آلکالینفسفاتاز در پالسمای ماهیهای تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره بومادران و باکتری آئروموناس هیدروفیال در جدول
 2ارائه شده است .سطح فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در ماهیهای تحت تیمار باالترین غلظت باکتری آئروموناس
هیدروفیال ( )1×106 cfu/mLدر گروههایی که با جیره حاوی  52و  104میلیگرم عصاره بومادران به ازای هر کیلوگرم وزن
ماهیها بهطور معنیداری بیشتر از ماهیهایی است که با کمترین غلظت باکتری آلودهشدهاند و تحت تیمار  52و 104
میلیگرم عصاره بومادران قرار گرفتهاند.
نتایج حاکی از افزایش معنیداری در سطح فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در ماهیهای تحت تیمار باالترین غلظت باکتری
آئروموناس هیدروفیال ( )1×106 cfu/mLو جیره حاوی  52و  104میلیگرم عصاره بومادران در مقایسه با دیگر گروهها است؛ اما
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شکل  .2غلظت  50درصدی حد
کشندگی عصاره بومادران برای
ماهی کپور

تأثیر تجویز عصاره بومادران ...

بنایی و همکاران

روند تغییرات در سطح فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در ماهیهای آلودهشده به بیشترین غلظت باکتریایی که تحت
درمان  208میلیگرم عصاره بومادران قرار گرفتند ،مشابه با ماهیهای مبتال به غلظتهای پایینتر باکتری است.
جدول  .3سطح فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز ،الکتاتدهیدروژناز ،کراتینفسفوکیناز و آلکالینفسفاتاز در پالسمای
ماهیهای تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره بومادران و باکتری آئروموناس هیدروفیال

آلکالینفسفاتاز
()U/L

کراتین فسفوکیناز
()U/L

الکتات دهیدروژناز
()U/L

آالنین
آمینوترانسفراز
()U/L

آسپارتات
آمینوترانسفراز
()U/L

کیلوگرم وزن ماهی)

()cfu/mL

 52میلیگرم
عصاره بومادران

88/84±21/62ab
89/45±11/45ab
104/16±31/27b
89/45±14/44ab
82/00±19/32ab
80/87±27/44ab
73/32±16/39a
73/72±11/26a
84/55±4/08ab

224/54±2/64a
224/16±3/06a
282/65±2/57d
223/37±3/05a
225/71±3/63a
264/99±2/05c
238/25±2/26b
237/30±2/38b
266/27±6/75c

164/16±21/25a
173/36±23/12a
276/86±15/55c
165/49±15/75a
177/07±15/68a
236/44±12/46b
263/83±22/06bc
235/77±12/94b
249/80±20/08bc

15/03±1/36a
15/51±1/15a
25/88±2/30c
16/54±1/75a
16/54±2/04a
23/82±1/87c
15/22±1/15a
20/43±2/18b
17/44±2/32ab

37/24±4/34a
40/90±4/28a
56/54±5/21b
39/84±1/43a
50/25±11/90ab
60/06±10/09b
47/47±4/55ab
50/07±14/81ab
48/26±5/10ab

0/25×106
0/50×106
1×106
0/25×106
0/50×106
1×106
0/25×106
0/50×106
1×106

 104میلیگرم
عصاره بومادران
 208میلیگرم
عصاره بومادران

اگرچه فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز در ماهیهای آلوده به باالترین غلظت باکتری در گروههای تحت درمان با  52و 104
میلیگرم عصاره به طور معنیداری بیشتر از گروههای دیگر تحت درمان غلظت مشابه دارویی است ،با افزایش غلظت دارو تا
سطح  208میلیگرم ،سطح فعالیت این آنزیم نیز در ماهیهای آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیال ،همچنین به طور
معنیداری روند افزایشی نشان میدهد.
6
سطح فعالیت آنزیم کراتینفسفوکیناز به افزایش غلظت باکتری ( ،)1×10 cfu/mLدر هر سه گروه تحت تیمار غلظتهای
مختلف عصاره بومادران ،افزایش معنیداری یافت.
با افزایش غلظت عصاره بومادران تا سطح  208میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ،کاهش معنیداری در سطح
فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در پالسمای ماهیهای تحت تیمار  0/25×106 cfu/mLو  0/50×106باکتری آئروموناس در
مقایسه با ماهیهای مبتال به  1×106 cfu/mLباکتری تحت درمان با  52میلیگرم عصاره بومادران مشاهده شد.
تغییرات در سطح پروتئین کل ،آلبومین و گلبولین پالسمای ماهیهای تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره بومادران و
باکتری آئروموناس هیدروفیال در جدول  3ارائه شده است .نتایج نشان داد که تاثیر تجویز بومادران بر سطح پروتئین کل
پالسمای ماهی ها رابطه مستقیمی با غلظت عصاره بومادران و غلظت باکتری آئروموناس هیدروفیال تزریق شده به ماهیها دارد.
تغییرات سطح پروتئین کل پالسما نیز بر تغییرات سطح آلبومین و گلبولین تأثیر معنیدار و مستقیمی دارد .اگرچه تغییر
معنیداری در پروتئین کل پالسمای ماهیهایی که با جیره غنی شده با  104میلیگرم عصاره بومادران تغذیه شدند ،مشاهده
نگردید ،اما سطح پروتئین کل در ماهیهای تحت تیمار  52میلی گرم عصاره بومادران همراه با افزایش غلظت باکتری تزریق
شده به ماهیها ،به طور معنیداری کاهش یافت .با افزایش غلظت باکتری تزریق شده به ماهیها ،سطح گلبولین بهطور
معنیداری کاهش یافت .با این وجود روند مشخصی در تغییر سطح آلبومین ماهیهای تحت تیمار غلظتهای مختلف باکتری و
عصاره بومادران دیده نشد.
تغییرات در سطح گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،کراتینین و اوره پالسمای ماهیان تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره
بومادران و باکتری آئروموناس هیدروفیال در جدول  4ارائهشده است .به رغم تجویز غلظتهای مختلف عصاره بومادران به
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غلظت
باکتری

غلظت دارو
(میلیگرم بر

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394

ماهیهای مبتال به آئروموناس هیدروفیال ،سطح گلوکز در ماهیهای آلوده به  1×106 cfu/mLباکتری به طور معنیداری بیشتر
از دیگر گروهها است.
6
کاهش معنیدار سطح تریگلیسرید در پالسمای ماهیهای آلوده به  1×10 cfu/mLباکتری تحت تیمار غلظتهای مختلف
عصاره بومادران از مهمترین تغییرات مشاهده شده در این آزمایش است.

گلبولین
(گرم بر دسیلیتر)

آلبومین
(گرم بر دسیلیتر)

پروتئین کل
(گرم بر دسیلیتر)

غلظت باکتری
()cfu/mL

غلظت دارو
(میلیگرم بر کیلوگرم وزن
ماهی)

1/48±0/48b
0/34±0/16a
0/31±0/16a
1/30±0/39b
1/55±0/42b
0/75±0/30a
0/71±0/32a
1/42±0/58b
0/61±0/22a

2/37±0/50b
2/42±0/17b
2/25±0/39ab
1/93±0/46ab
1/62±0/20a
2/45±0/31b
2/44±0/12b
2/17±0/57ab
1/98±0/42ab

3/86±0/25c
2/76±0/07a
2/55±0/36a
3/23±0/28b
3/17±0/35b
3/21±0/10b
3/15±0/33b
3/59±0/14c
2/59±0/45a

0/25×106
0/50×106
1×106
0/25×106
0/50×106
1×106
0/25×106
0/50×106
1×106

 52میلیگرم عصاره
بومادران
 104میلیگرم عصاره
بومادران
 208میلیگرم عصاره
بومادران

جدول  .4سطح گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،کراتینین و اوره پالسمای ماهیان تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره بومادران و باکتری آئروموناس
هیدروفیال
اوره
(میلیگرم بر
دسیلیتر)

کراتینین
(میلیگرم بر
دسیلیتر)

کلسترول
(میلیگرم بر دسیلیتر)

تریگلیسرید
(میلیگرم بر
دسیلیتر)

گلوکز
(میلیگرم بر دسیلیتر)

غلظت باکتری
()cfu/mL

14/54±1/82b
10/75±1/92a
22/76±2/86c
9/84±1/27a
14/47±1/94b
27/97±4/56d
15/32±1/78b
17/00±0/92b
14/55±2/26b

1/36±0/21a
1/95±0/15ab
2/37±0/36b
1/37±0/07a
1/65±0/46a
1/66±0/16a
1/68±0/17a
1/98±0/83ab
1/98±0/29ab

110/69±12/56bc
119/36±17/62bc
84/56±11/67a
124/80±19/79c
95/31±19/11ab
84/99±8/66a
73/53±3/76a
95/42±15/60ab
74/57±13/40a

321/13±19/42d
311/74±45/35d
187/95±7/39a
264/48±22/48c
261/35±8/69c
218/62±30/39a
278/09±20/08c
269/95±21/18c
228/18±27/22b

54/56±5/17ab
47/38±8/68ab
74/91±6/39c
48/14±3/56ab
57/87±11/15ab
75/97±12/81c
62/05±12/55bc
46/13±4/51a
75/22±9/88c

0/25×106
0/50×106
1×106
0/25×106
0/50×106
1×106
0/25×106
0/50×106
1×106

غلظت دارو
(میلیگرم بر کیلوگرم

وزن ماهی)
 52میلیگرم عصاره
بومادران
 104میلیگرم
عصاره بومادران
 208میلیگرم
عصاره بومادران

نتایج آزمایش نشان میدهد که در ماهیهای تحت تیمار غلظتهای  52و  104میلیگرم عصاره بومادران ،با افزایش غلظت
باکتری تزریقشده به ماهیها ،سطح کلسترول خون به طور معنیداری کاهش یافته است.
افزایش معنیدار کراتنین در خون ماهیهای آلوده به  1×106 cfu/mLباکتری تحت تیمار  52میلیگرم عصاره بومادران از
مهم ترین تغییرات مشاهده شده در این آزمایش است .سطح اوره خون در ماهیها با افزایش غلظت باکتری تزریقی به طور
معنیداری افزایش یافته است.
بحث
خاصیت دارویی و ضدباکتریایی بومادران ،سبب شده تا این گیاه دارویی از جایگاه ویژه ای در طب سنتی برخوردار باشد.
مطالعات داروشناسی صورت گرفته بر روی این گیاه دارویی در موشهای آزمایشگاهی نیز خاصیت دارویی و ضدباکتریایی
96
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جدول  .3سطح پروتئین کل ،آلبومین و گلبولین پالسمای ماهیهای تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره بومادران و باکتری آئروموناس هیدروفیال
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بومادران را تائید میکند ( .)Yakhkeshi et al., 2012; Viegi et al., 2003همچنین تأثیر ضدباکتریایی عصاره بومادران بر روی
باکتریهای  Bacillus cereus ،Staphylococcus aureusو  Escherichia coliدر محیط کشت نیز به اثبات رسیده است (امجد
و همکاران .)1390 ،از اینرو این گیاه ممکن است در پیشگیری از برخی عفونتهای باکتریایی رایج در ماهیهای پرورشی نیز
مؤثر باشد .اگرچه در مطالعات پیشین تأثیر پیشبالینی تجویز غلظتهای مختلف عصاره بومادران بر ماهی قزلآالی
رنگینکمان نشان میدهد که استفاده از عصاره این گیاه امکانپذیر است ( ،)Nafisi Bahabadi et al., 2014اما برای اطمینان از
اثر بخش بودن این گیاه دارویی بر ماهیهای مبتال به عفونت باکتریایی آئروموناس هیدروفیال این مطالعه انجام گرفت.
در این مطالعه ،پس از تعیین غلظت کشنده باکتری و عصاره بومادران ،ماهیها با  3غلظت مختلف از باکتریها آلوده و به طور
همزمان با  3غلظت مختلف از عصاره بومادران تحت درمان قرار گرفتند .اگرچه در اغلب مطالعات صورت گرفته بر روی تأثیر
گیاهان دارویی در درمان و پیشگیری از عفونتهای باکتریایی ،معموالً از یک دوره پیشدرمان یاد میشود ( Anusha et al.,
)2014؛ اما با توجه به پیشینه مطالعاتی صورت گرفته بر روی تأثیر تجویز طوالنیمدت گیاهان دارویی بر فاکتورهای
بیوشیمیایی ( )Banaee et al., 2011; Nafisi Behabadi et al., 2014و نیز به منظور آگاهی از تأثیر آنی و همزمان تجویز
عصاره گیاهی بر ماهی مبتال یا آلوده به عفونت باک تریایی ،این مطالعه به این سبک و سیاق انجام گرفته است .کاهش یا کنترل
تلفات در ماهیهای آلوده شده به باکتری آئروموناس و همچنین عدم مشاهده عالئم ظاهری و بالینی در این ماهیها ظاهراً
نشاندهنده تأثیر عصاره بومادران در درمان و پیشگیری از عفونت آئروموناس هیدروفیال است .در عصارهی بومادران ،عالوه بر
فالونوئیدها ،ترکیبات دیگر نظیر آلکالوئیدها ،ساپونینها ،تاننها ،آنتراکینونها و ترپنها یافت میشود ( ;Mothana et al., 2009
 )Stojanovic et al., 2005که خاصیت ضدباکتریایی عصاره بومادران ،به آنها نسبت داده میشود ( ;Mothana et al., 2009
 .)Eleyinmi, 2007; Yaghoubi et al., 2007; Stojanovic et al., 2005کاهش نرخ مرگ و میر ماهیهای آلوده شده به
آئروموناس هیدروفیال تحت درمان با عصاره گیاهی  Ixora coccineaنیز گزارش شده است ( .)Anusha et al., 2014تجویز
عصاره گیاهان  Picrorhiza kurooa ،Tinospora cordifolia ،Aegle marmelos ،Cynodon dactylonو  Eclipta albaهمراه با
غذا نه تنها سبب کاهش مرگ و میر در میگوهای مبتال به عفونت ویروسی لکه سفید گردید ،بلکه از شیوع بیشتر عفونت
ویروسی نیز پیشگیری نمود ( .)Citarasu et al., 2006اگرچه مکانیسم عمل ترکیبات فیتوشیمیایی در حذف پاتوژنها ممکن
است متفاوت باشد ،اما در اغلب موارد ترکیبات موجود در اسانس و عصارههای گیاهی بر ساختار دیواره سلولی باکتریها تاثیر
میگذارند .ویژگی آبگریزی و چربیدوستی ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در اسانسها زمینه نفوذ آنها در الیه فسفولیپیدی
غشای سلولی را فراهم میسازد و این امر میتواند بر تراوایی غشای سلولی و نیز فعالیتهای فیزیولوژیکی غشای سلولی اثر
گذارد .همچنین می تواند با نفوذ در غشای اندامکهای درون سلولی نظیر میتوکندری و ایجاد اختالل در عملکرد آنها و برهم
زدن هوموستازی سلولی ،زمینه مرگ سلولی را مهیا سازد .ویژگیهای سمی مونوترپنیدها نیز میتواند با اثر بر عملکرد
فیزیولوژیکی غشای سلولی سبب مرگ سلولهای باکتریایی شود (محمودی و همکاران .)1390 ،همچنین بسیاری از ترکیبات
فیتوشیمیایی قادرند با ایجاد اختالل در عملکرد آنزیمهای متصل به غشای سلولی و ایجاد وقفه در فرایند سنتز بسیاری از
ترکیبات پلیساکاریدی دیواره سلولی از رشد و تکثیر سلولهای باکتریایی پیشگیری نمایند (.)Hammer et al., 2004
آسیبهای وارده به سلولها در بافتهای مختلف ماهیها ناشی از افزایش اندوتوکسین باکتری آئروموناس هیدروفیال میتواند
نقش مؤثری در افزایش سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز در خون ماهیها داشته باشد .از اینرو
افزایش فعالیت این آنزیمها در ماهیهای تحت تیمار باالترین غلظت باکتری آئروموناس هیدروفیال ( )1×106 cfu/mLرا میتوان
به آسیبهای وارده به غشای سلولی بافتهای مختلف به ویژه بافت کبد ،کلیه و آبشش ماهیها نسبت داد .با این وجود تجویز
عصاره بومادران به ویژه در باالترین سطح متناسب با افزایش غلظت باکتری تزریقی ممکن است در تنظیم سطح فعالیت آنزیم
آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوت رانسفراز مفید باشد .افزایش سطح فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین
آمینوترانسفراز در خون ماهیهای کپور هندی  Labeo rohitaمبتال به عفونت آئروموناس هیدروفیال گزارش شده است .در
حالی که تجویز عصاره دانه گیاه  Achyranthes asperaسبب بازگشت سطح فعالیت این آنزیمها به سطح نرمال گردید
(.)Rao et al., 2006

دانشگاه هرمزگان
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ابتالی ماهیها به عفونت باکتریایی ممکن است به بروز آسیبهای شدید به بافتهای مختلف بدن و اختالل در فرایندهای
فیزیولوژیکی سلولها نظیر ممانعت از فسفوریالسیون اکسیداتیو در میتوکندریها منجر گردد؛ که در چنین حالتی زمینه برای
هیپوکسی سلولی ،کاهش سطح تولید  ATPو مرگ سلولها فراهم میگردد .در چنین شرایطی دیگر اکسیداسیون مجدد
 NADHبا اکسیژن از طریق زنجیره تنفسی میسر نیست .لذا پیروات به وسیلهی  NADHو طی واکنش بیوشیمیایی که به
وسیلهی آنزیم الکتات دهیدروژناز کاتالیز میشود ،به الکتات احیا میگردد .به این ترتیب ،از طریق اکسیداسیون مجدد
 NADHبهوسیلهی الکتات ،فرایند گلیکولیز در غیاب اکسیژن ادامه مییابد ( .)Murray et al., 2003افزایش معنیدار سطح
فعالیت آنزیم الکتات دهیدروژناز در ماهیهای آلوده به باالترین غلظت باکتری در گروههای تحت درمان با  52و  104میلیگرم
عصاره نیز حاکی از آسیب وارده به غشای سلولی و نشت این آنزیم به داخل پالسما است .با این حال افزایش معنیدار سطح
فعالیت این آنزیم نیز در ماهیهای آلودهشده به باکتری آئروموناس هیدروفیال تحت تیمار به  208میلیگرم عصاره بومادران را
نیز میتوان به ادامه شرایط استرسزای ناشی از عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیال نسبت داد.
افزایش معنیداری سطح فعالیت آنزیم کراتینفسفوکیناز در پالسمای خون ماهیهای آلودهشده به باالترین غلظت باکتری
( ،)1×106 cfu/mLدر هر سه گروه تحت تیمار غلظتهای مختلف عصاره بومادران را میتواند حاکی از شدت آسیب وارده به
بافت عضالنی ماهیها باشد؛ اما آنچه که سبب افزایش سطح کراتینکیناز در پالسمای این ماهیها میشود به آسیبهای وارده
به غشاهای زیستی این سلولها و آزاد شدن آنها در خون مربوط میشود ( .)Banaee et al., 2011از اینرو افزایش سطح
فعالیت این آنزیم در پالسما میتواند نشاندهنده بروز نارساییهای قلبی ،دیستروفی عضالنی ،نارسایی کلیوی ،بروز تشنج و
آسیب شدید به سیستم عصبی مرکزی باشد (.)Banaee et al., 2013
آلکالینفسفاتاز ( ،)ALPدر اپیتلیوم مجاری صفراوی ،سلولهای کبدی و نیز در مخاط روده و کلیهها یافت میشود ( Murray
 .)et al., 2003باال بودن سطح آلکالین فسفاتاز در ماهیهای آلوده شده با باالترین غلظت باکتری که تحت تیمار  52میلیگرم
عصاره بومادران نیز قرار داشتند را میتوان به آسیب وارده به سلولهای کبدی بهویژه در اپتیلیوم مجاری صفراوی و همچنین
سلولهای بافت روده ماهیها نسبت داد.
کاهش یا عدم افزایش سطح فعالیت آنزیمها در پالسمای ماهیها ممکن است ناشی از تأثیر فالونوئیدها و آنتیاکسیدانهای
موجود در عصاره بومادران بر عملکرد فیزیولوژیکی غشای سلولها در بافتهای مختلف بهویژه بافت کبد باشد .در واقع نتایج ما
نشان میدهد که عصارهی بومادران میتواند پایداری غشای سلولی در بافتهای مختلف ماهیهای مبتال به عفونت آئروموناس
هیدروفیال را افزایش دهد .بدین ترتیب از نشت آنزیمهای درونسلولی به داخل خون جلوگیری نماید.
کاه ش سطح سنتز پروتئین توسط کبد ،سوء تغذیه و کاهش قابلیت جذب مواد غذایی به ویژه اسیدهای آمینه در روده ممکن
است ( )Banaee et al., 2011مهمترین فاکتور در کاهش پروتئین کل در پالسمای ماهیهای تحت تیمار غلظتهای باالی
باکتری باشد .تغییرات سطح آلبومین و گلبولین نیز بازتابی از سطح پروتئین کل پالسما است .با این وجود ،کاهش گلبولین
ممکن است مقاومت ماهیها در برابر عفونت ناشی از آئروموناس هیدروفیال را کاهش دهد.
افزایش سطح گلوکز در ماهیهای آلوده به  1×106 cfu/mLباکتری آئروموناس هیدروفیال ،ممکن است نشاندهندهی افزایش
نیاز به انرژی جهت مقابله با تاثیر استرس زای ناشی از ابتال به باکتری آئروموناس هیدروفیال باشد .افزایش گلوکز خون همچنین
نشان دهنده بروز اختالل در روند تنظیم قند خون و متابولیسم چربیها و همچنین افزایش نرخ تجزیه گلیکوژن در کبد و
عضالت ماهیها میباشد ( .)Acker and Nogueira, 2012با این وجود ،تأثیر ترکیبات موجود در عصاره بومادران بر
مکانیسم های کنترل کننده جذب ،ذخیره و متابولیسم گلوکز خون ،موجب تنظیم سطح گلوکز خون ماهیها در دیگر گروههای
آزمایشی گردید.
6
کاهش سطح کلسترول و تریگلیسرید در ماهیهای آلوده به باالترین غلظت باکتری ( )1×10 cfu/mLممکن است ناشی از
بروز آسیب به ریزپرزهای روده و اختالل در روند جذب اسیدهای چرب باشد .با این وجود ،آسیبهای وارده به کبد نیز ممکن
است سطح سنتز کلسترول را کاهش دهد .بیوفالونوئیدها و ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در عصاره بومادران (عسگری و
همکاران1382 ،؛ میرزایی و همکاران )1389 ،ممکن است با کاهش احتمال پراکسیداسیون لیپیدی غشای سلولهای کبدی و
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روده از بروز آسیبهای وارده به این بافتها بکاهند؛ در نتیجه از کاهش بیش از حد سطح کلسترول و تریگلیسرید در خون
ماهیهای مبتال به عفونت آئروموناس هیدروفیال جلوگیری میکنند.
کراتینین یک محصول کاتابولیک کراتین فسفات عضالنی است که پس از آزاد شدن به داخل مایع خارج سلولی ،از طریق
کلیهها دفع میگردد ( .)Murray et al., 2003لذا سطح کراتینین در نارسایی حاد یا مزمن کلیوی افزایش مییابد .افزایش
سطح رادیکالهای آزاد ناشی از ترشح اندوتوکسینهای باکتریایی ،ممکن است موجب بروز آسیبهای جدی به گلومرولهای
کلیوی شده و همین امر زمینهساز افزایش سطح کراتینین در پالسمای ماهیها بوده باشد .افزایش غلظت اوره در سرم خون
ماهیها میتواند به عنوان یک شاخص در بررسی اختالالت آبشش و کلیه ماهیها تلقی شود ( .)Bernet et al., 2001این در
حالی است که در دیگر گروه ها ،تجویز عصاره بومادران توانسته با پیشگیری از آسیب وارده به بافت کلیه و آبشش از افزایش
بیش از حد کراتنین و اوره در خون پیشگیری نماید.
6
در این مطالعه ،تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیهای تحت تیمار غلظت ( ،)1×10 cfu/mLباکتری آئروموناس
هیدروفیال نشان میدهد که تجویز عصاره بومادران در غلظتهای مختلف ممکن است نتواند مانع از بروز آسیب به بافتهای
مختلف درگیر با عفونت باکتریایی گردد .این در حالی است که تجویز عصاره بومادران به ویژه در غلظتهای  104و 208
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی می تواند از افزایش بار باکتریایی و عفونت عمومی باکتریایی در غلظتهای پایینتر از
غلظت کشنده  50درصدی باکتری آئروموناس هیدروفیال پیشگیری نماید.
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