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مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی زیستان بر روی زالمونال
تیفیموریوم مقاوم به آنتیبیوتیک
علی مقصودی* ،3،2،1،زعیده

زعیدی3

 - 1گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل.
 - 2گروه بیوانفورماتیک ،دانشگاه زابل ،زابل.
 - 3پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل.
دریافت مقاله 11 :آرر  ،1336بازنگری 11 :دی  ،1336پذیرش نهایی 13 :اسفند 1336

چکیده
امروزه خوار ضد باکتریایی عصاره گیاهنان داروینی بنه عننوان ینک جنایگزین مناسنب بنرای آنتنیبیوتینکهنا منورد توجنه

اسننت .هنندف از ایننن مطالعننه بررسننی اتننرات ضنند میکروبننی عصننارهی بننر گینناه علننا مننار بننر روی سننالمونال تیفننیموریننوم
( )Salmonella typhmuriumجنندا شننده از طیننور در شننرایط آزمایشننگاهی بننود .عصنناره اتننانولی گینناه علننا مننار بننا
استفاده از دسنتگاه خنال از مرکنز (روتناری) اسنتخرا شند .همچننین تعنداد  12سنویه بناکتری سنالمونال تیفنیمورینوم نینز از
طیور زابل جداسازی شند .حنداقل غلظنت بازدارنندگی و حنداقل غلظنت کشنندگی عصناره الکلنی گیناه در غلظنتهنای مختلنا
با روش رقتسازی در چاهک بر روی بناکتریهنا تعینین شند .حساسنیت سنویههنا بنه آنتنیبیوتینکهنای مختلنا نینز بنا روش
اسننتاندارد دیسننک دیفیننوژن کربننی بننائر مننورد ارزیننابی قننرار گرفننت .نتننایج حاصننل از ایننن مطالعننه نشننان داد کننه سننویههننای
سننالمونال تیفننیموریننوم بننه آنتننیبیوتیننکهننای پنننیسننیلین (  111درصنند) ،آمپننیسننیلین ( 111درصنند) ،تتراسننیکلین (16/6
درصد) و آمیکاسنین ( 1/3درصند) مقناوم منیباشند .همچننین ،عصناره اتنانولی گیناه علنا منار اتنر مهارکننندگی قابنل تنوجهی
در برابر سالمونال تیفیمورینوم از خنود نشنان داده اسنت .نتنایج حاصنل از اینن مطالعنه نشنان داد کنه امکنان اسنتفاده از عصناره
اتانولی گیاه علا مار به عنوان جایگزین مناسب آنتیبیوتیکهای متداول وجود دارد.

واژگان کلیدی :حساسیت به آنتیبیوتیک ،طیور ،علا مار ،فعالیت ضد میکروبی ،گیاهان دارویی

مقدمه

سالمت انسان بهوجود آورده است که در مجموع به آن

در سالهای اخیر مقاومت به آنتیبیوتیکها یکی از مهمترین

مقاومت به آنتیبیوتیک ( )Antibiotic resistanceگفته می-

چالشهای پیش روی انسان بوده است .مصرف بیرویه آنتی-

شود (.)1،2

بیوتیکها برای مقاصد غیر درمانی در تغذیه دام ،طیور و

به دلیل این که هنوز ابزاری برای به کارآمدی آنتیبیوتیکها

آبزیان ،تجویز خودسرانه آنها بدون توجه به نظر پزشک و

در درمان بیماریهای عفونی یافت نشده است و از طرفی ژنوم

شیوع باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکها ،مشکالتی را برای

باکتریهای بیماریزا هر روز در حال تکامل و مقاوم شدن
نسبت به درمان با آنتیبیوتیکها هستند ،مشکالت پیش روی

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهAlimaghsoudi@uoz.ac.ir :
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مطالعات متعددی برای مقابله با بیماریهای عفونی و

انگلیسی آن  Caperیا  ،)Capparisشپهله (شفهله) ،کلکام،

همچنین یافتن جایگزین مناسب برای آنتیبیوتیکها انجام

لگجی ،لیجین و خارو

میباشد .هرچند نخستین زیستگاه

شده است.

علا مار به درستی مشخ

نیست ،اما امروزه دامنه رویش این

یکی از مصارف غیر مجاز آنتیبیوتیکها ،استفاده از آنها به

گیاه در شرایط جغرافیایی متنوعی از اقلیم مدیترانهای و

عنوان مکمل و افزودنی در تغذیه دام ،طیور و آبزیان است که

گرمسیر تا بلندیهای هیمالیا گسترش یافته است .در ایران نیز

به دلیل از بین بردن باکتریهای م ر دستگاه گوارش ،موجب

علا مار در نیمه جنوبی کشور در اغلب مناطق یافت میشود.

بهبود رشد حیوانات میگردد .به همین دلیل در گذشته به

برخی گونههای جنس  Capparisدر طب سنتی مورد استفاده

رشد گفته میشد .با توجه به این که

این گیاه به عنوان چاشنی استفاده

آنتیبیوتیکها محر

قرار گرفته است .از گلبر

انتهای دوره پرورش حیوانات گوشتی یا همزمان با او تولید در

دارویی متعددی دارد که از جمله مهمترین مصارف آن در تهیه

مرغهای تخمگذار و گاوهای شیری افزایش مییابد ،مقادیری از

ترشی است .البته ممکن است محصوالت این گیاه در برخی

در محصوالت دامی

افراد ایجاد حساسیت نمایند ( .)11از سایر بخشهای این گیاه

مانند شیر ( ،)3گوشت ( )4و تخممرغ ( ،)5باقی مانده و موجب

در تولید دارو و مواد آرایشی استفاده میشود .در طی چهار دهه

مشکالتی برای سالمتی مصرفکنندگان این محصوالت آلوده

گذشته ،گیاه علا مار به دلیل اهمیت اقتصادی آن به عنوان

میشود .از طرفی ،آلودگی حیوانات پرورشی با آنتیبیوتیکها

یک گیاه زراعی در برخی از کشورهای اروپایی مانند یونان و

موجب شیوع باکتریهای م ر در محیط زیست نیز میشود که

ایتالیا مورد توجه قرار گرفته است .گیاه علا مار خوار آنتی-

در نهایت منجر به آلودگی انسان و حیواناتی میگردد که حتی

گیاه

آنتیبیوتیک مصرف شده از طریق خورا

در تما

اکسیدانی قوی نیز دارد ( .)11همچنین ،از میوه و بر

با آنتیبیوتیکها هم نبودهاند ( .)6راهکارهای

علا مار در درمان دیابت ،عفونت قارچی ،عفونت دستگاه

متعددی برای یافتن جایگزین مناسب آنتیبیوتیکها در تغذیه

گوارش و بیماریهای پوستی ناشی از انگلها به صورت خوراکی

دام و طیور ارائه شده است .یکی از راهکارها ،استفاده از

یا ضماد استفاده میشود .گاهی از این گیاه برای درمان خشکی

پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای کاهش جمعیت میکروبی

و التهاب پوست و به منظور افزایش جریان خون زیر پوست به

م ر دستگاه گوارش میباشد ( .)7 ،1یکی دیگر از راهکارها،

عنوان ضماد استفاده میشود (.)12

یافتن جایگزین آنتیبیوتیکهاست که خوار ضد میکروبی

بننا توجننه بننه مقنناوم شنندن برخننی سننویههننای باکتریننایی بننه

قوی داشته باشند .بسیاری از عصارههای گیاهی و ترکیبات

درمانهای آنتنیبینوتیکی ،بنهخصنور در طینور پرورشنی و

موجود در آن دارای اترات ضد باکتریایی میباشند .برخی

از طرفننی وجننود قابلیننتهننای نهفتننه در گیاهننان دارویننی

مطالعات خوار ضد باکتریایی علا مار را گزارش نمودهاند (.)3

بننومی ایننران بننرای جننایگزینی بننا برخننی آنتننیبیوتیننکهننا،

گیاه علا مار ( )Capparis spinosaاز راسته میخکسانان

هندف از اینن مطالعنه ،بررسننی اتنرات ضند میکروبنی عصنناره

( )Caryophyllalesو تیره  Capparidaceaeاست .این تیره

اتانولی گیناه علنا منار بنرروی سنالمونال تیفنیمورینوم جندا

شامل گیاهان علفی یک ساله ،پایا یا به صورت درختچه و غالباً

شده از طیور در شرایط آزمایشگاهی است.

با پوشش غدهای هستند .در مناطق مختلا کشور ایران و در
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مصرف آنتیبیوتیک همگام با افزایش مصرف خورا  ،بهویژه در

میشود و میوه آن در فرهننهای مختلا مصارف غذایی و
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بشر در مبارزه با عفونتها جدیتر شده است .به همین دلیل

گویشهای مختلا اسامی دیگر این گیاه کَبَر یا کِیپِر (معادل

علی مﻘصودی و سعیده سعیدی

آگار مغذی تلقی شد .پس از رشد کلونیهای باکتری ،سط

مواد و روشها
تهیه عصاره اتانولی :بر

گیاه علا مار ،از شهرستان

زابل جمعآوری شده و در سایه و دمای اتاو خشک گردید.
برای تهیه عصاره اتانولی ،مقدار  11گرم پودر خشک بر گیاه
در داخل تروف شیشهای با حجم  511میلیلیتر حاوی 111
میلیلیتر اتانول  36درصد قرار داده شد .محتوی تروف به
 -Azmaایران) با سرعت  131rpmمخلوط شده ،سپس به
وسیله کاغذ واتمن شماره  2صاف گردید .جداسازی حالل از
عصاره توسط دستگاه روتاری ( -Heidolphآلمان) و با کمک
پما خال (تقطیر در خال ) انجام گرفت .پس از این مرحله
عصاره به مدت  41ساعت در آون (-Memmertآلمان) تا
جداسازی بقایای حالل و رسیدن به وزن تابت قرار داده شد.

سوسپانسیون غلی میکروبی حاصل گردید .سپس مقداری از
سوسپانسیون باکتری ،داخل لوله استریل دربدار حاوی
محلول نرمال سالین ریخته شده و کدورت آن با دستگاه
اسپکتروفتومتر ( -Unicoآمریکا) در طول مو  631نانومتر
اندازهگیری شد و تا هنگام برابر شدن کدورت محلول با
کدورت  1/5مک فارلند ،با محلول نرمال سالین رقیق گردید.
بدین ترتیب سوسپانسیون باکتری با غلظت

cfu/ml 108×1

تهیه گردید.

تعیین حسازی

باکتری به آنتیبیوتیک :حساسیت

سویههای باکتری نسبت به آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین
( ،)µg10تتراسایکلین ( ،)µg30آمیکاسین ( )µg30و پنی-

درصد حل شد .عصاره بهدست آمده تا زمان استفاده در

استاندارد دیسک دیفیوژِن کربی -بائر مورد ارزیابی قرار گرفت.

آزمایشات ضد میکروبی در دمای  4درجه سانتیگراد در

بدین منظور ،در ابتدا از تمام سویههای باکتری ،غلظت 1/5

یخچال نگهداری شد (.)12 ،21

مک فارلند در محیط مایع آبگوشتی مولر هینتون تهیه و

طیور در سال  1333از شهرستان زابل واقع در منطقه
سیستان در شرو ایران جمعآوری شدند .نمونهها ابتدا به مدت
 6ساعت در محیط نگهداری گردیدند .سپس به محیط کشت-
های انتخابی سالمونال شیگال آگار و سیمون سولفیت آگار
انتقال یافته و به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتی-
گراد نگهداری شدند .در نهایت با کمک آزمونهای

سپس بر روی محیط آگار مولر هینتون پخش و کشت داده
شدند .دیسکهای آنتیبیوتیکی در فاصله مناسبی از یکدیگر
قرار گرفتند و پلیتها به مدت  24ساعت در دمای  37درجه
سانتیگراد در انکوباتور قرار داده شده و هالههای بازدارنده
جهت ارزیابی و تعیین مقاومت و حساسیت سویهها به آنتی-
بیوتیکهای مورد نظر ،تعیین شد.

تعیین میزان حسازی

 12زویه زالمونال

بیوشیمیایی و محیطهای کشت افتراقی  ،MRVP ،TSIلیزین

تیفیموریوم نسب به عصاره اتانولی علف مار :حساسیت

آیرون آگار ،سیمون سیترات و اوره 12 ،سویه باکتری سالمونال

سویههای باکتری دارای مقاومت چندگانه آنتیبیوتیکی نسبت

تیفیموریوم از نمونههای مدفوع طیور منطقه زابل جداسازی

به عصاره علا مار با استفاده از روش رقتسازی در چاهک

گردید (.)15 ،21

بررسی شد .در این روش ابتدا به چاهکهای پلیتهای

تهیه زوزپانسیون  1/5مک فارلند :برای تهیه یک

میکروتیتر میزان  111میکرولیتر از محیط مایع مغذی مولر

سوسپانسیون میکروبی همگن ،ابتدا  24ساعت قبل از انجام

هینتون ( )MHBاضافه شد .سپس به چاهک اول  111میلی-

آزمایش ،از کشت رخیره باکتری به محیط کشت شیبدار

لیتر از محلول عصاره اضافه شده و پس از مخلوط کردن 111
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عصاره بهدست آمده وزن شده سپس در حالل (11 )DSMO

سیلین (( )µg15پادتن طب ،ایران) با استفاده از روش

تهیه و جدازازی نمونههای باکتری :نمونههای مدفوع
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مدت  24ساعت در دمای اتاو توسط دستگاه شیکر

( Pars

محیط کشت با محلول نرمال سالین شسته شده و

مطالعه اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی ...

بدین ترتیب تا آخرین چاهک این کار انجام شد .در نهایت از

مورینوم در شننرایط آزمایشننگاهی منورد ارزیننابی قننرار گرفننت.

چاهک آخر  111میکرولیتر از مخلوط محیط کشت و عصاره

نتننایج ایننن آزمننون نشننان داد کننه در شننرایط آزمایشننگاهی

بیرون ریخته شد .به تمامی چاهکها مقدار  111میکرولیتر

سویههای سنالمونال تیفنیمورینوم در مجناورت اغلنب آنتنی-

از سوسپانسیون میکروبی حاوی  cfu/ml 108واحد در میلی-

بیوتیکهنای منورد اسنتفاده ،رفتنار تقریبناً مشنابهی از خنود

لیتر معادل  1/5مک فارلند اضافه شده و در انکوباتور در دمای

نشننان مننیدهننند ،امننا بننا ایننن وجننود ،تفنناوتهننایی در بننین

 37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار گرفت .اولین

سویههنا در بنروز عملکنرد مقاومنت ینا حساسنیت بنه آنتنی-

چاهکی که از رشد باکتری پس از قرار دادن در انکوباتور

بیوتیننکهننا دیننده شنند .نتننایج حاصننل از ایننن مطالعننه نشننان

جلوگیری کرده بود به عنوان ( )MICدر نظر گرفته شد و برای

داد که سویههنای سنالمونال تیفنیمورینوم بنه ترتینب نسنبت

اطمینان از چاهکهای شفاف  11میکرولیتر برداشته به

بننه آنتننیبیوتیننکهننای پنننیسننیلین (111درصنند) ،آمپننی-

محیط مولر هینتون آگار منتقل کرده و پس از  24ساعت

سننننیلین (111درصنننند) ،تتراسننننیکلین (16/6درصنننند) و

اولین رقتی که توانسته  33/3درصد باکتری را از بین ببرد به

آمیکاسنننین ( 1/3درصننند) مقننناوم بودنننند (جننندول  .)1در

عنوان حداقل غلظت کشنده ( )MBCنشان داده شد (.)15 ،3

جنندول  2حننداقل غلظننت مهارکنننندگی ( )MICو حننداقل

نتایج
در مطالعننه حاضننر ،فعالیننت ضنند باکتریننایی آنتننی-

در برابر سالمونال تیفیموریوم نشان داده شده است.

بیوتیننکهننای پنننیسننیلین ،آمپننیسننیلین ،تتراسننایکلین و
جدول  -1درصد حسازی
پنی سیلین ()P

آمپی سیلین ()AM

تتراسیکلین ()ET

آمیکاسین ()AN

111
1
1

111
1
1

16/6
41/7
41/7

1/3
51/3
33/3

مقاوم
حسا
نیمه حسا
جدول  -2حداقل رلظ

زویههای باکتری زالمونال تیفیموریوم مورد بررزی نسب

به آنتیبیوتیکها

مهارکنندگی ( )MICو حداقل رلظ

سویه باکتری
1
2
3
4
5
6
7
1
3
11
11
12

کشندگی ( )MBCعصاره اتانولی میوه علف مار در برابر زالمونال تیفیموریوم

)MBC (µg/ml
21
21
5
11
21

)MIC (µg/ml
11
11
2/5
5
11

5
5
11
11

2/5
2/5
5
5

5
11
11

5
11
5
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غلظننت کشننندگی ( )MBCعصنناره اتننانولی میننوه علننا مننار
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میکرولیتر از چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضافه شد و

آمیکاسین علیه سنویههنای بنهدسنت آمنده سنالمونال تیفنی-

علی مﻘصودی و سعیده سعیدی

محصننوالت غننذایی حاصننل از پرننندگان اهلننی (گوشننت

بحث و نتیجه گیری
رشنند مننیباشنند .از

آلودگی این محصنوالت بنا پناتوژنهنایی از قبینل سنالمونال

جمله مهمتنرین نگراننیهنای پنیش روی بشنر در قنرن آتنی

و کامپیلوبنناکتر مننیتواننند سننالمت مصننرفکنننندگان را

مقنناومشنندن بنناکتریهننای بیمنناریزا نسننبت بننه درمننان بننا

تهدینند نماینند .هرچننند سننالمونال تیفننیموریننوم بننهطننور

آنتنننیبیوتینننک اسنننت ( .)13اینننن مشنننکالت بننهوینننژه در

عمننده در دسننتگاه گننوارش طیننور مشنناهده مننیشننود ،امننا

کشننورهای در حننال توسننعه کننه نظننارت دقیقننی بننر مصننرف

مننواردی از آلننودگی حیوانننات وحشننی ،گنناوهننای شننیری و

آنتیبیوتیک در حنوزه دام و طینور بنه عننوان مکمنل غنذایی

خننو

نیننز بننا ایننن بنناکتری مشنناهده شننده اسننت (.)16

ندارننند بیشننتر مننورد توجننه مننیباشنند .نتننایج حاصننل از ایننن

حتننی بننه نظننر مننیرسنند برخننی گیاهننان نیننز میزبننان

مطالعننه نیننز درجننات مختلفننی از مقاومننت سننویههننای

سننالمونال باشننند ( .)17ایننن موضننوع نشننان از شننیوع بننیش

سننالمونال تیفننیموریننوم بننه آنتننیبیوتیننکهننای پنننیسننیلین،

از پننیش بنناکتری سننالمونال و ضننرورت یننافتن روشهننای

آمپننیسننیلین ،تتراسننیکلین و آمیکاسننین ( 1/33تننا 111

کنتننرلکننننده ایننن بنناکتری بیمنناریزا در مقیننا

وسننیع

درصنند) را نشننان داد .نتننایج مشننابهی از سننطوش مختلننا

برای جایگزینی با آنتیبیوتیکها را دارد.

درمننان ،پیش نگیری و بننه عنننوان محننر

بننه آنتننیبیوتیننکهننا در مطالعننات مختلننا گننزارش شننده

دوران باسننتان برمننیگننردد ( .)13 ،11تحقیقننات اخیننر بننه

اسننت .در آمریکننای مرکننزی ،در طننی یننک مطالعننه بننرروی

دنبننال محصننوالت گینناهی جدینند بننه عنننوان جننایگزینی

 332سویه سنالمونال جندا شنده در طنی سنالهنای 2112

داروهننا بننرای درمننان بیمنناریهننا اسننت ( )21و مطالعننات

تننا  2115در کشننور مکزیننک ،نشننان داده شنند کننه 25/5

متعنننددی بنننرای معرفنننی گیاهنننان مناسنننب بنننه عننننوان

درصنند سننویههننا بننه آمپننیسننیلین 23/4 ،درصنند بننه

بنناکتریکننش بننه انجننام رسننیده اسننت .در یننک مطالعننه،

کلرامفنیکننل 13/2 ،درصنند بننه کوتریموکسننازول و 41/1

تنأتیر بنناکتریکشننی عصننارههننای مختلننا پوسننت ،هسننته،

درصنند بننه تتراسننیکلین مقنناوم بودننند ( .)14در مطالعننه

آب میننوه و گننل میننوه انننار بننر سننالمونالی جنندا شننده از

دیگری که بنر روی نموننههنای سنالمونالی بنهدسنت آمنده

گوشننت مننرغ مننورد بررسننی قننرار گرفننت ( .)21در ایننن

از دسننتگاه گننوارش جوجننههننای یننکروزه طننی سننالهننای

مطالعننه بیشننترین خاصننیت ضنند باکتریننایی مربننوط بننه

 2111تننا 2111در اسننتان مازننندران ایننران انجننام شنند،

عصنناره اتننانولی پوسننت انننار بننود کننه مقنندار  MICآن در

مقاومننت نسننبت بننه آنتننیبیوتیننکهننای کلرامفنیکننل،

دامنننه  11/75تننا  12/5میلننیگننرم بننر میلننیلیتننر گننزارش

کوفتاکسننیم و سننولتریم مشنناهده نشنند ،ولننی سننویههننای

شد .خنوار ضند باکترینایی عصناره پوسنت اننار بنه وجنود

مختلا سنالمونال نسنبت بنه آنتنیبیوتینکهنای کلیسنتین

ترکیبنات فنلننی نسننبت داده مننیشنود .برخننی از ایننن مننواد

(  21/66درصننننند) ،انروفلوکساسنننننین ( 6/66درصننننند)،

در پوست اننار شنامل آنتوسنیانینهنا ،االجیتنانینهنا ،اسنید

نئومایسننننین ( 33/33درصننننند) و فلومکنننننوئین (11/66

االجیننک و فالوانننول مننیباشنند .در مطالعننه دیگننری اتننرات

درصد) مقاوم بودند (.)15

توأم ضند میکروبنی اسنانس زینره و آنتنیبیوتینک نایسنین

بنننر روی سنننالمونال تیفنننیمورینننوم و اسنننتافیلوکوکو
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مقاومننت بنناکتریهننای مختلننا از جملننه سننالمونال نسننبت

قنندمت اسننتفاده از گیاهننان بننرای اهننداف دارویننی بننه
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به طور کلی مصرف آنتنیبیوتینکهنا بنرای سنه منظنور

و تخننممننرغ) در زنجیننره غننذایی انسننان قننرار دارننند و

مطالعه اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی ...

بررسننی شننده اسننت ( .)22در پننژوهش مزبننور

نتنننایج بررسنننی حاضنننر نشنننان داد کنننه سنننالمونالی

رشنند هننر دو بنناکتری بیمنناریزا در مجنناورت تننوام 31

موجنننود در دسنننتگاه گنننوارش پرنننندگان بنننومی منطقنننه

میکرولیتننر در  111میلننیلیتننر اسننانس و  1/5میکرولیتننر

سیستان درجنات متفناوتی از مقاومنت بنه آنتنیبیوتینکهنا

در میلننیلیتننر آنتننیبیوتیننک در دمننای  11درجننه سننانتی-

را نشان میدهنند و نتنایج اینن بررسنی پیشننهاد منیکنند

گراد کاهش داشت .بنا افنزایش دمنا بنه  25درجنه سنانتی-

که عصاره گیاه علا منار بنومی منطقنه سیسنتان منیتوانند

گراد ،اتنرات بناکتریکشنی اسنانس و آنتنیبیوتینک بیشنتر

بننه تنهننایی یننا همننراه بننا سننایر ترکیبننات ضنند میکروبننی از

شد .نتایج این مطالعنه نشنان داد تنأتیر تنوأم آنتنیبیوتینک

جمله آنتنیبیوتینکهنا ،بنرای درمنان مسنمومیت و کنتنرل

و ترکیبنننات فنلنننی موجنننود در اسنننانس زینننره در دمنننای

سویههای سنالمونال تیفنیمورینوم مقناوم بنه آنتنیبیوتینک

مناسب بنر غشنای پالسنمایی بناکتری اتنر تخریبنی داشنته

شناسایی شده در مطالعنه حاضنر مفیند باشند .بنرای تأییند

و باعد کاهش جمعینت میکروبنی منیشنود .گنزارش شنده

نتننایج ایننن آزمننایش بننر روی سننالمونال پیشنننهاد مننیشننود

گیناه

عصنناره گینناه علننا مننار بننر روی بنناکتری اسننتاندارد نیننز

علننا مننار خننوار آنتننیاکسننیدانی و آنتننیباکتریننالی دارننند

مننورد بررسننی قننرار گیننرد .عننالوه بننر  12سننویه شناسننایی

( ،)23بهطنوریکنه ،آتنار ضند باکترینایی پلنیسناکاریدهای

شده ممکن اسنت سنویههنای دیگنری از اینن بناکتری نینز

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

بننر ایننن گینناه بننر بنناکتریهننای گننرم منفننی (اشرشننیا

وجود داشته باشند .بنه همنین دلینل اسنتفاده از روشهنای

کننالی ،شننیگال و سننالمونال) مننؤترتر از بنناکتریهننای گننرم

تفریقنننی مختلنننا بنننرای شناسنننایی اننننواع سنننالمونال در

اورئننو )

منطقه سیستان و سنایر منناطق کشنور پیشننهاد منیشنود.

بنود .بننه همننین دلیننل از ایننن ترکیننب مننیتننوان در بسننته-

همچنننین آزمننایش بننر روی موجننود زنننده ( )in vivoبننرای

بندی منواد غنذایی اسنتفاده نمنود .همچننین خنوار ضند

ارزیننابی سننمیت احتمننالی عصنناره ،بررسننی سننایر خننوار و

میکروبننی ریشننه گینناه علننا مننار نیننز بررسننی شننده اسننت

اتننر آن و بننه دسننت آوردن غلظننتهننای مناسننب بننرای
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اورئننو

( ،)24کننه بننه وفننور در طننب سنننتی جنننوب کشننور ایتالیننا

تجویز بالینی در موجودات زنده الزم است.

است که برخنی از پلنیسناکاریدهای موجنود در بنر

مثبننت (باسننیلو

پننانیس و اسننتافیلوکوکو

مننورد اسننتفاده قننرار مننیگیننرد .خننوار ضنند باکتریننایی
ریشننه عل نا مننار بننه ترکیبننات هتروسننیکلیک آن منس نوب
شده است.
4. Kjeldgaard J, Cohn MT, Casey PG, Hill C,
Ingmer H. Residual antibiotics disrupt meat
fermentation and increase risk of infection. MBio.
2012; 3(5):1-4.
5. Ezhov VI. Residual amounts of antibiotics in
the eggs of laying hens. Veterin. 1970; 46(4):81-3.
6. Haznedaroglu BZ, Yates MV, Maduro MF,
Walker SL. Effects of residual antibiotics in
groundwater on Salmonella typhimurium: changes in
antibiotic resistance, in vivo and in vitro pathogenicity.
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Summary
Nowadays, antibacterial effects of medicinal plants are considered as an appropriate alternative of antibiotics.
Therefore, the aim of the current study was in vitro determination of antimicrobial effects of caper (Capparis spinosa)
against Salmonella typhmurium isolated from poultry. Ethanol extract of caper leaves was extracted using vacuum
from the center (rotary) apparatus. Moreover, a total number of 12 S. typhmurium strains were isolated from poultry
in Zabol. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of different concentrations of
plant extract were determined on bacteria using dilution in well method. Sensitivity of bacteria strains to antibiotics
were evaluated using Kirby-Bauer disk diffusion standard test. Results of the current study showed that different
strains of bacteria are resistant to Penicillin (100 %), Ampicillin (100 %), Tetracycline (16.6 %) and Amikacin (8.3
%). Furthermore, ethanol extracts of caper plant showed significant inhibitory effect on S. typhimurium. Results of
the current study indicated that there is possibly of using ethanol extract of caper plant as a useful alternative beside
usual antibiotics.

Keywords: Antimicrobial activity, medicinal plants, Antibiotic sensitivity, poultry, Caper.

