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چکيده
باکتریهای استرپتوکوکوس اینيایی و الکتوکوکوس گارویه عوامل بيماریهای استرپتوکوکوزیس و الکتوکوکوزیس در ماهيان هستند که قابليت
انتقال به انسان در صورت تماس یا مصرف ماهی آلوده را دارند .این دو عامل در سالهای اخير شيوع زیادی در مزارع پرورش ماهی در ایران
داشتهاند .این مطالعه بهمنظور بررسی تاثير غلظتهای مختلف ليزوزیم بر باکتریهای استرپتوکوکوس اینيایی و الکتوکوکوس گارویه و همچنين
تعيين  MICو  MBCاین غلظتها بر ميزان رشد باکتریهای فوق انجامگرفته است .بدین منظور ،خاصيت ضدميکروبی غلظتهای مختلف
ليزوزیم ( 2366 ،1236 ،023 ،512/3 ،130/23 ،87/15 ،51/60 ،11/35و  3666ميکروگرم بر ميلی ليتر) عليه باکتریهای استرپتوکوکوس
اینيایی و الکتوکوکوس گارویه جداشده از ماهيان قزل آالی رنگينکمان در استان چهارمحال و بختياری با استفاده از روش ميکرودایلوشن و
قرائت جذب نوری در سه  0 ،3/3 pHو  8موردبررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از روش ميکرودایلوشن نشان داد که مهار رشد هر دو باکتری
تحت تاثير ليزوزیم در  pHهای  0و  3/3در غلظت  3666 µg/mlمشاهده گردید .درحالیکه در  pH=8مهار رشد باکتریها مشاهده نشد.
تغيي رات جذب نوری حاصل از رشد هر دو باکتری در  pHهای مختلف موردمطالعه ،با افزایش غلظت ليزوزیم رو به کاهش بود .ولی در غلظت
 3666 µg/mlدر  pHهای  0و  3/3در مقایسه با مقادیر کمتر بهطور معنیداری جذب نوری پایين بود ( )P>6/63درنتيجه ،ليزوزیم در مهار
رشد باکتریهای استرپتوکوکوس اینيایی و الکتوکوکوس گارویه موثر بوده و همچنين کاهش مقادیر  pHتاثير معنیداری در فعاليت ضدميکروبی
ليزوزیم دارد.
واژگان کليدي :ليزوزیم ،استرپتوکوکوس اینيایی ،الکتوکوکوس گارویه ،قزل آالی رنگينکمان.

مقدمه
در سالهای اخير پرورش آبزیان یکی از بخشهای مهم توليد

نظير فعاليت ضدميکروبی و ضد سرطانی میباشد ( Roos et

غذا در جهان به حساب میآید که با سرعت زیاد در حال رشد

al., 1998؛  Johnson et al., 2005؛ Knubovets et
 .)al., 1999آنزیم ليزوزیم ازجمله ترکيباتی است که به

و در پی آن گسترش صنایع مرتبط بهویژه درزمينهی پرورش

وفور در طبيعت یافت میشود و بهوسيله گياهان ،قارچها،

آبزیان است .مشکالتی که نگهدارندههای شيميایی برای

باکتریها ،پرندگان و پستانداران یافت میشود (Barakat

مصرفکنندگان مواد غذایی ایجاد کردهاند تحقيقات را به

) .et al., 2000ليزوزیم به عنوان جزء ذاتی از سيستم ایمنی

سمت استفاده از ترکيبات ضد باکتریایی طبيعی سوق داده

انسان تلقی میشود؛ بنابراین انتظار میرود دارای سميت

است (مرتضوی و صادقی ماهونک1572 ،؛ آخوندزاده و

اندکی باشد و درنتيجه برای افزودن به مواد غذایی ایمن است

ابراهيمزاده1512 ،؛  .)Zahang et al., 2006ازجمله این

( .)Valerie et al., 2009از وظایف ليزوزیم میتوان به

ترکيبها میتوان به ليزوزیم اشاره کرد .ليزوزیم درواقع یک

بهبود جریان گردش و افزایش توانایی سيستم ایمنی در انسان

آنتیبيوتيک طبيعی و دارای فعاليتهای زیستی متعددی

اشاره نمود زیرا خون انسان حاوی بيشترین ميزان باکتری

است .دليل آن استقبال مردم به استفاده از این منابع پروتئينی
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است ،بنابراین ليزوزیم موجود در گردش خون همراه سيستم

الکتوکوکوس گارویه عامل بيماری الکتوکوکوزیس،

ایمنی ،نقش حفاظتی بسيار قوی ایفا میکند ( Dood et

کوکوباسيل گرم مثبت و فاقد تحرک با هموليز آلفا است که

 .)al., 1996ليزوزیم عليه باکتریهای گرم مثبت بسيار موثر

از بسياری از گونههای ماهی بهویژه قزلآالی رنگينکمان

است ولی عليه باکتریهای الکتيکی و باکتریهای گرم منفی

بهعنوان ناقل بيماری جداشده است ( Ravelo et al,.

موثر نيست ،زیرا الیه ليپو پلیساکارید غشای خارجی نسبت

 .)2003نخســتين همهگيری الکتوکوکــوزیس در مــزارع

به عبور ماکرو مولکولها و ترکيبهای هيدروفوبيک عایق

پرورش ماهی کشور اسپانيا و در سال  1177گزارش شد

میباشد ( .)Dembczynski et al., 2002چندین نوع

( )Palacios et al., 1993و پسازآن ،همهگيریهای

ليزوزیم در بخشهای مختلف از سلسله حيوانات توزیعشدهاند

متعددی از کشـورهای مختلـف گـزارش شـد ( Baeck et

و به نظر میرسد نقش آنها در زندگی حيوانها به خاطر

al., 2006؛  .)Pereira et al., 2004دامنه ميزبانی این

مقابله با باکتریهای عفونی کننده فرصتطلب حائز اهميت

باکتری محدود به ماهيان نيست و از گاو ،سگ ،گربه و بوفالو

است ( .)Ponkham et al., 2010میتوان از ليزوزیم در

(  )Carvalho et al. 1997 ; Deveriese et al.و

نگهداری محصوالتی مانند فرآوردههای گوشتی ،شيالت،

فرآوردههای خام دامـی مانند شـير گـاو ( Rantsiou et

ميوهها ،سبزیها و دربسته بندی مواد غذایی استفاده کرد

 )al., 2005و گوشت ماکيان ()Barakat et al., 2000

( .)Nakamura et al., 1991استان چهارمحال و بختياری

نيز جداشده اسـت .هدف از این مطالعه بررسی فعاليت ضد

با توليدی بالغبر  13666تن ماهی قزلآال در سال ،رتبه اول

باکتریایی ليزوزیم و همچنين تعيين ( MICحداقل غلظت

کشور در توليد ماهی سردابی را دارا است .متاسفانه به نظر

ممانعت از رشد) و ( MBCحداقل غلظت کشندگی) این

میرسد باوجود توسعه کمی مزارع پرورش ماهی ،کيفيت

ترکيب بر ميزان رشد و مهار باکتریهای استرپتوکوکوس

توليد ازنظر دور بوده است .بهطوریکه برخی از بيماریهای

اینيایی و الکتوکوکوس گارویه جداشده از ماهيان قزلآالی

باکتریایی بهوفور مشاهده میشوند .ازجمله این بيماریها

رنگينکمان در استان چهارمحال و بختياری بود.

میتوان به استرپتوکوکوزیس و الکتوکوکوزیس اشاره کرد.

مواد و روش کار

استرپتوکوکوزیس اصطالحی است که برای بيماری ناشـی از

تهيه ليزوزیم و آمادهسازی آن

چندین گونه کوکسی گرم مثبت به کار میرود ( Ravelo et

آنزیم ليزوزیم ( )Sigma-Aldrichدر آب مقطر استریل حل

 )al. 2003و نوع باکتری عامل بيماری اسـترپتوکوکوزیس

و قبل از رقيقسازی با پاالیه ميکرو بيولوژیک  6/53ميکرو

تحـت تاثير منطقه جغرافيایی میباشد .این بيماری عفـونی

ليتر استریل شد.

کـه سـپتی سميک میباشد ممکن است به شکل حاد ،مزمن

جداسازی و شناسایی باکتریهای استرپتوکوکوس اینيایی و

و یـا بـدون عالمت بروز یابد (.)Eldar et al., 1999

الکتوکوکوس گارویه

بااینحال تلفـات بيمـاری قابلتوجه است .عالوه بر اهميت

بعد از نمونهگيری از ماهيان  55مزرعه پرورش ماهی در استان

بيماری در آبزیپروری ،تهدیدی برای سالمت عمـومی

چهارمحال و بختياری در تابستان  1512از موارد مشکوک

انسانهایی کـه بـا آبزیـان سروکار دارند محسوب میشود

اعالمشده و با مجموع  166ماهی دارای عالمت یا مشکوک به

(.)Mata et al., 2004

بيماری ،در مجاورت یخ به مرکز تحقيقات شيالت دانشگاه
آزاد واحد شهرکرد انتقال یافت.
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تعيين خاصيت ضد باکتریایی ليزوزیم

هرکدام از موارد مختلف سه بار تکرار گردید ( Zahang et

روش سنجش رقت ميکرو براث برای بررسی اثر ضدميکروبی

 .)al. 2006برای تعيين  MBCنيز تعداد کلونیهای باکتری

ليزوزیم عليه باکتریهای استرپتوکوکوس اینيایی و

بر روی محيط کشت  MHAشمارش گردید.

الکتوکوکوس گارویه در دمای  25 °Cدر  pHهای  0و  8و
دمای  56 °Cدر  pH=3/3به کار گرفته شد .پليت های

تجزیهوتحليل آماری

استریل  10خانهایی پلی استرین با ظرفيت  566ميکرو ليتر

کليه آزمونها در سه تکرار انجام شد و تجزیهوتحليل آماری

با محلول ليزوزیم با غلظت  3666 µg/mlپس از عبور از

دادههای حاصله با نرمافزار  SPSSانجام پذیرفت .برای

پاالیه استریل غشایی با منافذ  6/53 µmبه هر چاهک از

مقایسه ميانگينها از روش چند دامنهای دانکن در سطح

ستون اول با استفاده از یک پيپتور چندکاناله پر شدند سپس

احتمال  p≤0/05استفاده شد.

 136 µlاز محيط  TSBبه ستون اول اضافهشده و بهطور

نتايج

کامل با مایع داخل چاهکهای متناظر از ستون دوم  16بار

اثر ضد باکتریایی غلظتهای مختلف ليزوزیم عليه

مخلوط شد .پسازآن  136 µlنمونه برداشته و به ستون

استرپتوکوکوس اینيایی و الکتوکوکوس گارویه در محيط

کناری اضافه و مخلوط شد .برای تمامی چاهکهای دو برابر

کشت  TSBدر دماهای  25و  56 °Cمهار رشد باکتری

رقت نيز این کار صورت گرفت .از یک ستون بهعنوان شاهد

استرپتوکوکوس اینيایی و الکتوکوکوس گارویه تحت تاثير

باکتری و ستون دیگری نيز بهعنوان شاهد محيط کشت

ليزوزیم با توجه به نتایج روش ميکرودایلوشن در  pHهای 0

استفاده شد 16 .ميکرو ليتر از محيط کشت هرکدام از

و  3/3در غلظت  3666 µg/mlمشاهده گردید درحالیکه در

باکتریهای مورد آزمایش پس از انکوباسيون به مدت 25

 pH=8مهار رشد باکتری مشاهده نشد (جدول .)1تغييرات

ساعت در هر چاهک پليت بهجز چاهک  16که شاهد ماده

جذب نوری حاصل از رشد باکتریهای فوق در تمامی pH

موردمطالعه بود و چاهک  12با غلظت حاصل نهایی

های موردمطالعه با افزایش غلظت ليزوزیم رو به کاهش بود

 163cfu/mlکشت داده شدند .پليت ميکرو تيتر در انکوباتور

ولی در غلظت  3666 µg/mlدر  pHهای  0و  3/3در

به مدت  57ساعت در  25درجه سانتیگراد قرار دادهشده و

مقایسه با مقادیر کمتر بهطور معنیداری پایين بود

رشد باکتریایی بهوسيله  ELISA readerو تغيير در جذب

( .)P>6/63درحالیکه در  pH=8مهار رشد باکتریهای

با طولموج  056nmاندازهگيری شد ( Alxander and

مذکور با توجه به تغييرات جذب نوری حتی در باالترین غلظت

 MIC .)Richard 2003بهعنوان کمترین غلظت ليزوزیم

بهکاررفته ليزوزیم مشاهده نگردید (نمودار  5 ،2 ،1و .)5

در مهار رشد باکتریهای مورد آزمایش مشخص شد .سنجش
 MICبرای هر باکتری دو بار انجامشده و همچنين سنجش
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جدول  -1تعيين مقادیر  MICو  MBCليزوزیم عليه الکتوکوکوس گارویه و استرپتوکوکوس اینيایی در  pHهای متفاوت
*حداقل غلظت مهار رشد** ،حداقل غلظت کشندگی

نام باکتری

الکتوکوکوس گارویه
استرپتوکوکوس اینيایی

pH

غلظت ليزوزیم ()µg/mL
*MIC
**MBC
MIC

3/3
3666
3666

0
3666
3666

8
-

MBC

-

-

-

2
pH6

1

pH7

0.5

میانگین جذب نوری

1.5

0

شکل  -1اثر ضد باکتریایی غلظتهای مختلف ليزوزیم ( )µg/mlبر روی استرپتوکوکوس اینيایی در محيط کشت  TSBدر دمای  25 °Cو
pHهای  0و 8

میانگین جذب نوری

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

شکل  -2اثر ضد باکتریایی غلظتهای مختلف ليزوزیم ( )µg/mlبر روی استرپتوکوکوس اینيایی در محيط کشت  TSBدر دمای  56 °Cو
pH=3/3
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pH6
pH7

میانگین جذب نوری

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل  :5اثر ضد باکتریایی غلظتهای مختلف ليزوزیم ( )µg/mlبر روی الکتوکوکوس گارویه در محيط کشت  TSBدر دمای  25 °Cو pH
های  0و 8

میانگین جذب نوری

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

شکل  :5نمودار اثر ضد باکتریایی غلظتهای مختلف ليزوزیم بر روی الکتوکوکوس گارویه در محيط کشت  TSBدر دمای  56 °Cو
pH=3/3

بحث
با توجه به اینکه درصد قابلتوجهی از انسانها غذای مصرفی

از روشهای مختلف استفاده کرد ،اما در همه این روشها

خود را بهصورت آماده یا فرآوری شده مصرف میکنند

اصول کار یکسان بوده و عبارت است از سنجيدن اثر

درنتيجه نياز به نگهداری کيفيت در فرآوردههای غذایی و

غلظتهای معين از یک عامل ضد باکتریایی در مهار رشد یا

جلوگيری از رشد و افزایش جمعيت باکتریها در مواد غذایی

نابود کردن باکتریهای مورد آزمایش میباشد .در تعریف

گوناگون بسيار حائز اهميت است .ازاینرو افزودنیهای طبيعی

 MICمیتوان گفت حداقل غلظتی از یک مهارکننده که

مانند ليزوزیم برای افزایش کيفيت و بهخصوص ماندگاری به

مانع رشد ميکروارگانيسم میشود .حداقل غلظت ممانعت

محصوالت غذایی اضافه میشود (حسين زاده و همکاران،

کننده توسط اکثر پژوهشگران بهعنوان معياری برای تعيين

.)1516بهمنظور بررسی اثرات عوامل ضد باکتریایی میتوان

فعاليت ضد باکتریایی نگهدارندهها ذکرشده است .در تعریف
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 MBCمیتوان گفت حداقل غلظتی از یک مهارکننده که

ترکيبات بهصورت جداگانه میشود ( Chun and

سبب نابودی ميکروارگانيسمها میشود.در مطالعه حاضر اثر

 .)Hancock, 2000در مطالعهی دیگری برای تعيين

ضد باکتریایی ليزوزیم عليه استرپتوکوکوس اینيایی و

حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICليزوزیم و آویشن

الکتوکوکوس گارویه با استفاده از روش ميکرودایلوشن و نيز

شيرازی بر باکتری  E. Coli O157H7با استفاده از روشهای

خواندن تغييرات جذب نوری موردسنجش قرار گرفت .بر

ميکرودایلوشن و ماکرودایلوشن و همچنين اثر غلظتهای

اساس نتایج موجود در مقاالت ليزوزیم فعاليت آنزیمی خود را

تحت بازدارندگی این ترکيبات بر منحنی رشد این باکتری

در محدوده  pHبين  5/3تا  8نشان داده است (Wang and

عمل کردند و نشان دادند که استفاده توأم ليزوزیم و اسانس

 )Shelef, 1992و بهموازات کاهش  pHبرخی از

باعث کاهش  MICنمیشود اما ترکيب این دو ماده باعث

باکتریهای گرم مثبت توسط ليزوزیم ممانعت شدهاند

افزایش فاز تأخيری میشود که دارای اهميت در

( .)Razavi-Rohani and Griffth, 1996در تحقيقی

ميکروبيولوژی مواد غذایی میباشد (حسين زاده و همکاران،

کاهش  pHتا ميزان  3/3سبب ممانعت از رشد ليستریا

 .)1516در مطالعه  Razavi-Rohani and Griffithsاثر

مونوسيتوژنز گردیده است ( .)Johansen et al., 1994در

ليزوزیم و نمک ،(Butylatedhydroxyanizole) BHA

مطالعهای اثر مهاری ليزوزیم را بر ضد کلستریدیوم پرفرنجنس

pH

Ethylenediaminetetraacetic

تيپ  Aو توکسين توليدی آن به روش ميکرودایلوشن بررسی

) (EDTAرا عليه باکتریهای پاتوژن غذایی بررسی و

و مشخص شد ليزوزیم با  MICبرابر با  130 µg/mlاز رشد

مشاهده کردند ليزوزیم همراه با  BHAعليه باکتریها (در

این باکتری جلوگيری میکند ولی برای مهار توکسين

حضور یا عدم حضور  )EDTAباوجود  pHپایينتر و غلظت

 166 µg/mlليزوزیم نياز بود ( .)Zahang et al. 2006در

نمک باالتر اثر مهاری باالتری داشت .ليزوزیم با شالته

مطالعه همسو دیگر تأثير ليزوزیم و حرارت را بر رشد ليستریا

کنندههای دیگر مثل سدیم سيترات و منوگليسرول سيترات

مونوسيتوژنز بررسی و پيشنهاد کردند ليزوزیم میتواند

قادر به مهار کردن نبود ( Razavi-Rohani and

بهعنوان نگهدارنده در کنترل این باکتری در غذاهایی که سرد

 .)Griffiths, 1996در مطالعه حاضر مهار رشد باکتری

مصرف میشوند استفاده شود ( .)Smith et al., 1991نتایج

استرپتوکوکوس اینيایی تحت تاثير ليزوزیم با توجه به نتایج

حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که کاهش  pHاز  8به  0و

روش ميکرودایلوشن و تغييرات جذب نوری در  pHهای  0و

 3/3میتواند بر حداقل غلظت مهاری ليزوزیم عليه دو باکتری

 3/3در غلظت  3666 µg/mlمشاهده گردید درحالیکه در

استرپتوکوکوس اینيایی و الکتوکوکوس گارویه تاثير گذار و

 pH=8مهار رشد باکتری مشاهده نشد .تغييرات جذب نوری

ميزان  MICدر باالترین غلظت بهکاررفته این ترکيبات

حاصل از رشد باکتری در تمامی  pHهای موردمطالعه با

( )3666 µg/mlدر  pHهای  0و  3/3مشاهده شد .این در

افزایش غلظت ليزوزیم رو به کاهش بود ولی در غلظت

حالی است که در  pH=8ممانعت از رشد مشاهده نگردید

 3666 µg/mlو  pHهای  0و  3/3در مقایسه با مقادیر کمتر

(جدول  .)1در مطالعهای فعاليت ليزوزیم و نایسين را بهصورت

بهطور معنیداری پایين بود ( .)P>6/63درحالیکه در

توأم عليه باکتریهای اسيدالکتيک بررسی و تغييرات در

 pH=8مهار رشد باکتری با توجه به تغييرات جذب نوری

طولموج  066نانومتر اندازهگيری و بيان کردند که استفاده

حتی در باالترین غلظت بهکاررفته ليزوزیم مشاهده نگردید.

و

acid

توأم آنها موجب بهبود حداقل غلظت مهاری در مقایسه با
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pH  همچنين کاهش مقادیر.الکتوکوکوس گارویه موثر بود

در مورد باکتری الکتوکوکوس گارویه آ نيز نتایج به همين

،تاثير معنیداری در فعاليت ضدميکروبی ليزوزیم داشت

.)5  و5 صورت مشاهده شد (نمودار

 و3/3  هایpH بهگونهای که باالترین فعاليت ضد باکتریایی در

نتيجهگيري

 لذا بهکارگيری این ترکيب ضدميکروبی طبيعی. مشاهده شد0

 ليزوزیم در مهار،با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش

 های نسبتا اسيدی درpH عليه باکتریهای موردمطالعه در

رشد باکتریهای زئونوز باکتری استرپتوکوکوس اینيایی و

. خنثی و بازی توصيه میشودpH مقایسه با
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Abstract
Streptococcus iniae and lactococcus garviea are causative agents of Streptococcosis and
Lactococcosis respectively, diseases in fish. These diseases can be transmitted to humans by direct
contact or consumption of infected fish. In recent years, these diseases had largely occured in fish
farms in Iran. The aim of this study was to evaluate the effect of lysozyme on S. iniae and L.
garviea and also to determine MIC and MBC of different concentrations of lysozyme on the
bacterial growth. Thus, antimicrobial effect of different concentrations of Lysozyme (19/53, 78/13,
89/06, 156/25, 312/5, 625, 1250, 2500 and 5000 µg/ml) against S. iniae and L. garviea isolated
form rainbow trout in Chaharmahal and Bakhtiari province was investigated using the
spectrophotometric and microdilution methods in three pH including: 5/5, 6 and 7. Results of
microdilution showed the inhibition of the growth of both bacteria effect by Lysozyms at pH=6
and concentration of 5000 µg/ml, whereas, at pH=7 was observed inhibition. Spectrophotometric
method showed that the growths of both bacteria were decreased with increasing concentrations
of lysozyme in various pH. In comparison, the inhibition in Lysozyme concentration of 5000 µg/ml
at pH=6 and 5/5 was significantly lower that others (p<0/05). In conclusion, lysozyme was
inhibited the growth of S. iniae and L. garviea and also pH reducing had a significant effect on the
antimicrobial activity of lysozyme.
Keywords: Streptococcus iniae, Rainbow trout, Lactococcus garviae, Lysozyme.

30
99  تا18  صفحات- 96  زمستان/4  شماره/سال چهارم

