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بررسی اثراض ضد میکروبی عصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استاض کلپوره ( Teocrum
 )poliumبر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند
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سعیدی3

 -1گروه ع ود دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -2گروه بیوانفورماتی  ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -3پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
دریافت مقاله 12 :شهریور  ،1337بازنگری 31 :مهر  ،1337پذیرش نهایی 21 :بهمن 1337

چکیده
بدداکتری گددرد مابددت اسددتافی وکوکوس اورئددوس  )Staphylococcus aureusاز جم دده رایددجتددرین عوامددل شددیو
مسددمومیتهددای غددذایی باکتریددایی اسددت و بددین انسددان و داد شددایر اسددت .بددر همددین اسدداس ،هدددا مهالادده حاضددر
جداسدددازی بددداکتری اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس از بیندددی گوسدددفندان بدددومی منهقددده سیسدددتان و بررسدددی مقاومدددت
آنتددیبیوتید

سددویههددای جداسددازی شددده بدده آنتددیبیوتید هددای مرسددود بددود .همچنددین ا ددر ضددد میکروبددی عصددارههددای

اتددانولی ،متددانولی و اتیددل اسددتات گیدداه ک پددوره  )Teocrum poliumبددر روی سددویههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس بررسددی
شد .برای ایدن منددور گیداه ک پدوره از منهقده سیسدتان جمدرآوری گردیدد .تهیده عصداره بده کمد
کم

دسدتگاه روتداری و بدا

روش تقهیدر در خدالو انجداد گرفدت .تادداد  11سدویه بداکتری اسدتافی وکوکوس اورئدوس از بیندی گوسدفندان بدومی

منهقدده سیسددتان بدده کمدد

دیفیددوژن

روشهددای بیوشددیمیایی جداسددازی شددد .بددا اسددتفاده از روش اسددتاندارد دیسدد

کربی -بائر ،حساسیت سویههدای بداکتری نسدبت بده آنتدیبیوتید هدای اکساسدی ین ،آموکسدی سدی ین-کالوالنید

اسدید،

آمپدیسددی ین ،جنتامایسددین ،سددفازولین و ونکومایسددین مددورد ارزیددابی طددرار گرفددت .حددداطل غ دددت مهارکنندددگی و حددداطل
غ دت کشندگی عصارههدا در تیمدار بدا عصدارههدای گیداه ک پدوره بدا اسدتفاده از روش رطدتسدازی در چاهد

تایدین شدد.

نتدایج مهالاده حاضدر نشدان داد کده هدر سده عصدداره اتدانولی ،متدانولی و اتیدل اسدتات درجدات متفداوتی از مهارکنندددگی را
بددر روی  11سددویه بدداکتری جداسددازی شددده دارنددد .بددا ایددن وجددود عصدداره اتیددل اسددتات گیدداه ک پددوره در غ دددتهددای
پددایینتددری خاصددیت مهارکننددده بددر روی بیشددتر سددویههددای بدداکتری جداسددازی شددده داشددت .هماننددد خاصددیت
مهارکنندددگی طددویتددر عصدداره اتیددل اسددتات ک پددوره ،ایددن عصدداره در مقایسدده بددا عصددارههددای اتددانولی و متددانولی خددواا
کشندگی طدویتدری نیدز ع یده بداکتری اسدتافی وکوکوس اورئدوس نشدان داد .نتدایج مهالاده حاضدر نشدان داد عصداره اتیدل
استات گیاه ک پوره میتواند جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتی های متداو باشد.

واژگان کلیدی :آنتی بیوتی  ،استافی وکوکوس اورئوس ،حداطل غ دت مهارکنندگی ،سیستان ،فاالیت ضد میکروبی ،ک پوره

* نویسنده مسئو

Alimaghsoudi@uoz.ac.ir :

علی مقصودی و سعیده سعیدی

مواد بیای دارویی بده دور چشدمگیری کداهز یافدت،

مقدمه
جددن
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اسددتافی وکوکوسهددا متا د بدده رده فیرمددی

ولدی در سدا هدای اخیدر بده دلیدل افدزایز آگداهی در
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باکتریددددا و خددددانواده میکروکوکاسدددده هسددددتند و

مدورد خدواا و آ دار مفیدد مدواد دارویدی بیادی زمینده

آنتروتوکسدین اسدتافی وکوکی تولیدد مدیکندد .ایدن سد

اسدتفاده روزافدزون از آنهدا فدراه شدده اسدت  .)1عدالوه

در مقابدل حدرارت مقداود بددوده و از جم ده مه تدرین

بر داروهدای گیداهی کده مدواد متشدک ه آنهدا بدر اسداس

عوامددل مسددمومیت غددذایی در انسددان مددیباشددد .ایددن

ترکیبددات گیدداهی فرمولدده شددده اسددت) ،گیاهددان دارویددی

باکتریها ،گرد مابدت ،بدیحرکدت ،فاطدد اسدپور ،هدوازی

نیددز بدده تنهددایی مددیتواننددد بخشددی از نیدداز بدده دارو را

دارای

مرتفددر نماینددد .از آن جم دده مددیتددوان بدده عصدداره و

بددیز از  21گوندده مددیباشددد کدده در زیسددتگاههددای

اسددان

ایددن گیاهددان اشدداره نمددود .اینگوندده ترکیبددات

مخت ددب پراکندددهانددد .برخددی از آنهددا در پوسددت ،غدددد

اغ ددو بدده دلیددل خددواا ض دد باکتریددایی ،ضددد طددارچی،

پوسددتی و غشدداهای مخددا ی جددانوران مخت ددب وجددود

آنتی اکسیدانی و ضد سر انی شناخته میشوند .)3

و بددیهددوازی اختیدداریانددد  .)1اعضدداو ایددن جددن

دارندددد و از ریددد فدددرآوردههدددای حیدددوانی از جم ددده

هرچنددد در دنیددا ک پددوره  )Teucrium poliumبدده

و

مدیترانددهای شددناخته

پنیددددر ،شددیر و گوشددت و منددابر م یهددی ماددل خ دا

عنددوان یدد

گیدداه بددومی منددا

شددن و گددرد و غبدددار ،هددوا و آ هددای بیاددی بدده انسددان

مددیشددود ،امددا در بددین خزاندده بددزرگ گیاهددان دارویددی

منتقددل مددیشددوند  .)2-4برخددی از گونددههددای ایددن

بومی ایران ،این گیاه را میتدوان نداد بدرد کده بده خدواا

بدداکتری بددرای انسددان و حیددوان بیمدداریزا هسددتند  )1و

داروی دی متادددد آن پرداختدده شددده اسددت  .)11ک پددوره

برخددی دیگددر در فسدداد مددواد غددذایی نقددز دارنددد .)5

گیاهی خوشبو و متا د بده تیدره ناندا بدوده و گیداهی

اسددتافی وکوکوس اورئددوس یکددی از رایددجتددرین عوامددل

پایا ،ع فی ،دارای بوتدههدای تقریبدام چدوبی بده ارتفدا 31

شددیو مسددمومیتهددای غددذایی باکتریددایی اسددت .عددالوه

سددانتیمتر و دارای ظدداهر سددفید و پنبددهای مددیباشددد.

بر این عامدل ایجداد زخد هدای پوسدتی و دمدل نمدوده و

گلهدای ک پدوره بده رند هدای سدفید ،سدفید مایدل بده

در برخددی مددوارد باعددل ایجدداد عفونددتهددای بیمارسددتانی

زرد و یددا زرد دیددده مدددیشدددود .وضدددر سددداطه گیدداه نیددز

و مقدداود بدده درمددان مددیگددردد .)1

به صورت پرشاخه یا خوابیدده دیدده مدیشدود .ایدن گیداه

مقاومددت آنتددیبیددوتیکی اسددتافی وکوکوس اورئددوس در

در زمددینهددای شددنی و ماسددهای ،در نددواحی مخت ددب

فددرآوردههددای دامددی بهدسددت آمددده از گوسددفند نیددز

اروپددا ،مدیتراندده ،شددما آفریقددا و جنددو غربددی آسددیا از

گزارش شده است .)7

جم ه ایدران مدیرویدد  .)11ک پدوره در دو سدنتی بده

بسددیار خهرنددا

پیز از انقال صدناتی ،گیاهدان دارویدی بده عندوان

ددور وسددیر بددرای درمدددان رماتیس د  ،التیدداد زخ د هددا،

منبر اصد ی مدواد دارویدی بده دور وسدیر توسدت مدردد

درمددان التهددا و کنتددر طنددد خددون اسددتفاده مددیشددده

مورد استفاده طدرار مدیگرفدت ،تدا اینکده داروهدای مددرن

است  .)12بدرای ک پدوره ا درات ضدد درد ،تدو بدر ،ضدد

شدیمیایی بده بدازار آمدندد و بده دلیدل تولیدد انبدوه ،ایدن

تشددنج و فاالیددت آنتددیاکسددیدانی نیددز ذکددر شددده اسددت

داروهدددا در مقیددداس وسدددیر و طیمدددت نسدددبتام ارزان در

 .)13بددر همددین اسدداس ،در مهالادده حاضددر نخسددت

دسترس همگان طرار گرفتندد .داندز پزشدکی ندوین نیدز

جداسددازی بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس از بینددی

بددر پایدده درمددان بددا ترکیبددات مدد ر دارویددی شددیمیایی

گوسددفندان بددومی منهقدده سیسددتان حومدده شددهر زابددل)

شکل گرفت و بده تددریج دو سدنتی بده حاشدیه رفدت.

انجدداد شددد .سددپ

سددویههددای

متااطدو فراگیدر شددن داروهدای شدیمیایی ،اسدتفاده از

جداسددازی شددده بدده آنتددیبیوتی د هددای مرسددود بررسددی

مقاومددت آنتددیبیوتی د

بررسی اثرات ضد میکروبی عصارههای ...

گردیددد و در نهایددت ا ددر ضددد میکروبددی عصددارههددای

نرمددا سددالین شستشددو داده شددد تددا سوسپانسددیون

اتدددانولی ،متدددانولی و اتیدددل اسدددتات ک پدددوره بدددر روی

غ دددیس میکروبدددی حاصدددل گدددردد .سدددپ

مقدددداری از

اسددددتافی وکوکوس اورئددددوس جدددددا شددددده از بینددددی

سوسپانسددیون بدداکتری ،داخددل لولدده اسددتریل در دار

گوسفندان منهقه سیستان بررسی شد.

حاوی م دو نرمدا سدالین ریختده شدده و کددروت آن

مواد و روشها

از ریدددد اندددددازهگیددددری جددددذ بددددا دسددددتگاه

جمدددرآوری شدددده و در دمدددای اتددداو و شدددرایت سدددایه
خش د

گردیددد .بددرای تهیدده عصدداره اتددانولی ،متددانولی و
گیداه

اتیل اسدتات ک پدوره مقددار  11گدرد پدودر خشد
به ور جداگانه بده همدراه  111می یلیتدر از هدر ید

از

نانومتر اندازهگیری شد و تدا هنگداد برابدر شددن کددورت
م ددو بددا کدددورت  1/5مد

فارلنددد ،بددا م ددو نرمددا

سددالین رطیدد گردیددد .بدددین ترتیددو سوسپانسددیون
باکتری با غ دت  1/5×111 cfu/mLتهیه گردید.

حددال هددا در ظددروا شیشددهای طددرار داده شددد .م تددوی

تعیههههین حساسههههیت بههههاکتری بههههه

ظددروا بدده مدددت  24سدداعت در دمددای اتدداو توسددت

آنتههیبیوتیههکهههای مرسههوم :بددا اسددتفاده از روش

دسددتگاه شددیکر

 - Pars Azmaایددران) بددا سددرعت rpm

اسدددتاندارد دیسددد

دیفیدددوژن کربدددی -بدددائر

Kirby-

بدده وسددی ه کاغددذ واتمددن

 ،)Bauer Disk Diffusionحساسدددیت سدددویههدددای

شددماره  2صدداا گردیددد .جداسددازی حددال از عصدداره

بدداکتری نسددبت بدده آنتددیبیوتیدد هددای اکساسددی ین،

توسدددت دسدددتگاه روتددداری  -Heidolphآلمدددان) و بدددا

اسددید ،آمپددی سددی ین،

 131مخ ددو شددده ،سددپ

کمدد

پمدد خددالو تقهیددر در خددالو) انجدداد گرفددت.
در حددال

عصدداره بدده دسددت آمددده وزن شددده سددپ

آموکسددی سددی ین-کالوالنیدد

جنتامایسددین ،سددفازولین و ونکومایسددین پددادتن ددو،
ایران) مورد ارزیابی طدرار گرفدت .بددین منددور ،در ابتددا

11 DMSOدرصد) حل شدد .عصداره بدهدسدت آمدده تدا

از تماد سدویههدای بداکتری ،غ ددت  1/5مد

زمددان اسددتفاده در آزمایشددات ضددد میکروبددی در دمددای

م دددیت مدددایر آبگوشدددتی مدددولر هینتدددون
 )Hinton Broth, MHBتهیدده و سددپ

 4درجه سانتیگراد در یخچا نگهداری شد.

فارلندد در
Muller-

بددر روی م دیت

جداسهههازی اسهههتافیلوکوکوس اورئهههوس از

آگددار مددولر هینتددون )Muller-Hinton Agar, MHA

گوسهههفندان :از بیندددی گوسدددفندان بدددومی منهقددده

پخدز و کشدت داده شددند .دیسد هدای آنتدیبیددوتیکی

سیسددددتان  11سددددویه اسددددتافی وکوکوس اورئددددوس
جداسازی شده و بدر روی م دیتهدای کشدت بدالد آگدار
و نوترینت آکدار کشدت شدد .خ دوا بداکتریهدای جددا
شددده بددا آزمددون مددانیتو  ،کاتدداالز و رن د

آمیددزی گددرد

ت یید شد.
تهیههه سوسپانسههیون  1/5مههک فارلنههد :بددرای
تهیدده سوسپانسددیون میکروبددی ،ابتدددا  24سدداعت طبددل از

در فاص د ه مناسددو از یکدددیگر طددرار گرفتنددد و پ یددتهددا
بدده مدددت  24سدداعت در دمددای  37درجدده سددانتیگراد در
انکوبدداتور طددرار گرفتدده و هالددههددای بازدارنددده جهددت
ارزیددابی و تایددین مقاومددت/حساسددیت سددویههددا بدده
آنتددیبیوتیدد هددای مددورد ندددر ،مشددخد شددد .ایددن
آزمایز در سه تکرار انجاد گردید.

تعیههین میههزان حساسهیت سههویه

S. aureus

انجدداد آزمددایز ،بدداکتری از کشددت ذخیددره بدده م ددیت

نسههبت بههه عصههارههههای گیههاه کلپههوره :تایددین

از رشددد

حساسددیت سددویههددای بدداکتری نسددبت بدده عصددارههددای

کشددت شددیودار آگددار مغددذی ت قددیح شددد .پ د

ک ددونیهددای بدداکتری ،سددهح م ددیت کشددت بددا م ددو

گیاه ک پدوره بدا اسدتفاده از روش رطدتسدازی در چاهد
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تهیههه عصههاره :گیدداه ک پددوره از منهقدده سیسددتان
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انجاد شد .در م دیت کشدت جامدد تادداد شدز چاهد
ایجدداد شددد و بدده هددر چاه د

مقدددار  111 μLاز م ددیت

را از بددین ببددرد بددهعنددوان حددداطل غ دددت بدداکتریکشددی

بدده

)Minimum Bactericidal Concentration, MBC

آبگوشدت مددولر هینتددون  )MHBاضدافه شددد .سددپ

51

چاهد

سدداعت اولددین رطتددی کدده توانسددت  33/3درصددد بدداکتری

او  111 μLاز م ددو رطید شددده از هددر ید

در ندددر گرفتدده شددد .ایددن آزمددایز در سدده تکددرار انجدداد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

از عصددارههددای اتددانولی ،متددانولی و اتیددل اسددتات ک پددوره

گردید.

از مخ دددو کدددردن 111 μL ،از

نتایج

اضدددافه شدددده و پددد
چاهد

او برداشددته بدده چاهد

ترتیو تا آخرین چاهد

دود اضددافه شددد .بدددین

ایدن کدار انجداد شدد .از چاهد

آخددر  111 μLم ددیت کشددت خددار گردیددد .مقدددار μL
11

از سوسپانسدددددیون میکروبدددددی حددددداوی cfu/mL

 1/5×111باکتری مادداد  1/5مدد

الگددددوی مقاومددددت آنتددددیبیددددوتیکی بدددداکتری
استافی وکوکوس اورئوس در تیمدار بدا آنتدیبیوتید هدای
در جدددو  1نشددان داده شددده اسددت .نتددایج حاصددل از
این مهالاده نشدان داد کده بده ترتیدو  111و  11درصدد

فارلنددد) بدده همدده

سدددویهها مقددداود بددده آنتیبیوتی هدددای اکساسدددین و

چاه هدا اضدافه شدد و در نهایدت در انکوبداتور در دمدای

ونکومایسددین هسددتند ،در حددالی کدده درصددد حساسددیت

 37درجدده سددانتیگراد بدده مدددت  24سدداعت نگهددداری

بددده آنتیبیوتی هدددای جنتامایسدددین  111درصدددد)،

از طددرار دادن در انکوبدداتور

اسددید  31درصدد) ،آمپددی

شددد .اولددین چدداهکی کدده پد

از رشد باکتری ج دوگیری کدرده بدود ،بده عندوان حدداطل
غ ددددددت مهارکنندددددده

Inhibitory

Minimum

آموکسدی سددی ین -کالوالنید

سددی ین -سددفازولین و ونکومایسددین  11درصددد) بددوده
است جدو .)2

 )Concentration, MICدر نددددر گرفتددده شدددد .بدددرای
ا مینددان ،از چاهدد هددای شددفاا  11 μLبرداشددته بدده
م یت مدولر هینتدون آگدار منتقدل گردیدد و پد

از 24

جدول -1الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی  11سویه استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی
آموکسیسیلین-

سویه باکتری

وانکومایسین

سفازولین

جنتامایسین

آمپیسیلین

S. aureus 1

مقاود

حساس

حساس

حساس

حساس

S. aureus 2

حساس

حساس

حساس

حساس

حساس

مقاود

S. aureus 3

حساس

حساس

حساس

حساس

حساس

مقاود

S. aureus 4

حساس

حساس

حساس

حساس

حساس

مقاود

S. aureus 5

حساس

نیمه حساس

حساس

نیمه حساس

نیمه حساس

مقاود

S. aureus 6

حساس

حساس

حساس

حساس

حساس

مقاود

S. aureus 7

حساس

حساس

حساس

حساس

حساس

مقاود

S. aureus 8

نیمه حساس

نیمه حساس

حساس

نیمه حساس

حساس

مقاود

S. aureus 9

حساس

حساس

حساس

حساس

حساس

مقاود

S. aureus 10

حساس

حساس

Sحساس

حساس

حساس

مقاود

کالوالنیک اسید

اکساسیلین
مقاود

بررسی اثرات ضد میکروبی عصارههای ...
جدول  -9درصد مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس
وانکومایسین

سفازولین

جنتامایسین

آمپیسی ین

آموکسیسی ین-
کالوالنی

اسید

اکساسی ین

حساس

11

11

111

11

31

1

نیمه حساس

11

21

1

21

11

1

مقاود

11

1

1

1

1

111

اتددددانولی ،متددددانولی و اتیددددل اسددددتات ک پددددوره بددددر

غ دددت مهارکننددده عصدداره اتددانولی بددود .نتددایج مهالادده

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس در جددددو  3نشدددان داده

حاضدر نشدان داد کده عصدداره اتیدل اسدتات گیداه ک پددوره

شددده اسددت .بیشددترین غ دددت مهارکنندددگی عصدداره

در غ دتهدای پدایینتدری خاصدیت مهارکنندده بدر روی

اتددانولی بددر روی  4سددویه بدداکتری سددویههددای ،1 ،4 ،1

سدددویههدددای بددداکتری جداسدددازی شدددده داشدددت ،بددده

 )3بود که نشان میدهدد مدواد مد ره م دو در اتدانو

ددوریکدده کمتددرین غ دددت بددر روی تمدداد سددویههددا در

گیدداه ک پددوره در غ دددتهددای بدداالتری بددر روی ایددن

بددین سدده عصدداره ،مربددو بدده عصدداره اتیددل اسددتات بددا

سددویههددا خاصددیت مهارکنندددگی دارنددد ،در حددالی کدده

غ ددددت  1/17بدددود بدددر روی سدددویههدددای  3و 11

رشدددد سدددویه  11بدددا کمتدددرین غ ددددت )3/75 ppm

باکتری) .بر اساس ایدن نتدایج نشدان داده شدد کده اتیدل

عصاره اتدانولی مهدار مدیشدود .بیشدترین غ ددت عصداره

اسددتات طاب یددت است صددا بخددز بیشددتری از ترکیبددات

متانولی مد ر بدر بداکتری اسدتافی وکوکوس اورئدوس نیدز

ضد باکتریایی ک پدوره را نسدبت بده حدال هدای اتدانو و

 31 ppmبددود کدده بددر روی سددویههددای  7 ،3و  1بددت

متددانو دارد .بیشددترین غ دددت مددورد نیدداز عصدداره اتیددل

شد .کمترین غ ددت عصداره اتدانولی بدرای مهدار بداکتری

اسددتات ک پددوره نیددز بددرای مهددار سددویههددای  2و  1بددت

نیددز بددر روی چهددار سددویه سددویههددای  1 ،5 ،2و  )3بدده

شد .)15 ppm

جدول  -3حداقل غلظت مهار کنندگی ( )ppm( )MICعصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استاض کلپوره علیه استافیلوکوکوس اورئوس
سویه باکتری
S. aureus 1
S. aureus 2
S. aureus 3
S. aureus 4
S. aureus 5
S. aureus 6
S. aureus 7
S. aureus 8
S. aureus 9
S. aureus 10

اتانول

متانول

اتیل استاض

31
15
15
31
7/5
31
15
15
31
7/5

15
7/5
31
15
7/5
7/5
31
31
7/5
15

7/5
15
1/17
3/75
7/5
15
3/75
3/75
7/5
1/17

حدددداطل غ ددددت کشدددندگی  )MBCعصدددارههدددای

ک پددوره بددر روی سددویه  11اسددتافی وکوکوس اورئددوس

اتددددانولی ،متددددانولی و اتیددددل اسددددتات ک پددددوره بددددر

بددت شددد  .)7/5 ppmبنددابراین سددویه شددماره  11در

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس در جددددو  4نشدددان داده

مجددداورت عصددداره اتدددانولی ک پدددوره سدددریاتر از سدددایر

شددده اسددت .کمتددرین غ دددت کشددنده عصدداره اتددانولی

سددویههددا کشددته مددیشددود در حددالی کدده بددرای کشددته

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

حددداطل غ دددت مهارکنندددگی  )MICعصددارههددای

مقدددار  7/5 ppmبددت گردیددد کدده بدداالتر از حددداطل
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شدن اغ و سدویههدا بده غ ددت بیشدتری از عصداره نیداز

 31 ppmو حدددداطل  3/75 ppmعصددداره نیددداز اسدددت.

اسددت  31 ppmبددرای  1سددویه) .نیمددی از سددویههددا بددا

هماننددد خاصددیت مهارکنندددگی طددویتددر عصدداره اتیددل

غ ددددت  15 ppmو ندددی دیگدددر بدددا غ ددددت 31 ppm

اسددتات ک پددوره ،ایددن عصدداره در مقایسدده بددا عصددارههددای

عصاره متانولی ک پدوره کشدته شددند در حدالی کده بدرای

اتانولی و متانولی خدواا کشدندگی طدویتدری نیدز ع یده

کشته شدن باکتری بدا عصداره اتیدل اسدتات بده حدداکار

استافی وکوکوس اورئوس نشان داد.

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

جدول  -4حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استاض کلپوره ( )ppmعلیه استافیلوکوکوس اورئوس
سویه باکتری
S. aureus 1
S. aureus 2
S. aureus 3
S. aureus 4
S. aureus 5
S. aureus 6
S. aureus 7
S. aureus 8
S. aureus 9
S. aureus 10

اتانول

متانول

اتیل استاض

31
31
31
31
15
31
15
31
31
15

31
15
31
31
15
15
31
31
15
15

15
31
3/75
7/5
15
31
7/5
3/75
15
3/75

به دور طابدل مالحددهای موجدو کشدته شددن بداکتری

بحث
پددرورش گوسددفند در منهقدده سیسددتان بدده شددیوه

میشدود کده ایدن کدار مدیتواندد بده بهبدود عم کدرد داد

سددنتی متددداو اسددت و گ ددههددای پرورشددی اغ ددو بددا

کمددد

کندددد بددده همدددین دلیدددل در گذشدددته بددده

تادددداد رگس گوسدددفند کددد تدددا متوسدددت نگهدددداری

آنتدیبیوتید هدا م در

مدیشدوند .لدذا عدالوه بدر برنامده واکسیناسدیون متددداو ،

مصددرا مددداود آنتددیبیوتی د

ماموالم درمانهدای دیگدر از جم ده مصدرا آنتدیبیوتید

ممکن اسدت موجدو شدود کده بقایدای آنتدیبیوتید هدا

مرسددود نیسددت .عدددد مقاومددت سددویههددای مخت ددب

وارد گوشددددت و شددددیر حیددددوان شددددده و سددددالمت

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس جداشدددده از گوسدددفندان

مصددراکنندددگان را تهدیددد کنددد .از رفددی مصددرا دراز

منهقدده سیسددتان بدده آنتددیبیوتید هددای آمپددیسددی ین و

مددت ایددن بدداکتری ممکددن اسددت موجددو بددروز مقاومددت

آموکسددیسددی ین بددر اسدداس نتددایج پددژوهز حاضددر

آنتددیبیددوتیکی در بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس

میتواند بده دلیدل متدداو نبدودن مصدرا آنتدیبیوتید

گددردد .لددذا مصددرا گیاهددان دارویددی بدده مندددور کدداهز

در پدددرورش گوسدددفند در منهقددده سیسدددتان باشدددد.

جمایددت میکروبدددی مضدددر و بهبددود عم کدددرد حیدددوان

مهالاددات مخت ددب نشددان دادهانددد کدده هرچنددد ممکددن

میتواند م ر باشد.

رشددد نیدز گفتده مدیشدد) .امددا
بددرای بهبددود عم کددرد داد

حیددوان درگیددر بددودن آن را بددا عوامددل

از جم دده مه تددرین ویژگددیهددای گیاهددان دارویددی

عفددونی بیمدداریزا نشددان ندهددد ،امددا وجددود پدداتوژنهددا

خواا ضد میکروبی آنهدا بدرای درمدان عفوندتهدا اسدت.

موجددو افددت عم کددرد حیددوان مددیشددود  .)14چنانچدده

برخددی متابولیددتهددای انویدده در گیاهددان دارای خاصددیت

در مهالاددددده حاضدددددر نشدددددان داده شدددددد ،تیمدددددار

ضد میکروبدی هسدتند و بده روشهدای مخت دب از جم ده

اسددتافی وکوکوس اورئددوس بددا آنتددیبیوتید هددای مرسددود

تخریدددو دیدددواره سددد ولی موجدددو مدددرگ میکدددرو

اسددت ظدداهر ی د

بررسی اثرات ضد میکروبی عصارههای ...

میشوند .در ی

مهالاده مه تدرین مدواد مد ره اسدان

گیدداه ک پددوره شددامل آلفددا کددادینو
اکسددددددید کدددددداریوفی ن

oxide

،)alpha-cadinol
،)caryophyllene

یددا اتیددل اسددتات) و سددویه بدداکتری عددوام ی بودنددد کدده
ت یر بازدارنددگی یدا کشدندگی عصدارههدا را ت دت تد یر
طددرار دادنددد .در ی د

مهالادده بددرای بررسددی ا ددر اسددان

 )cadaleneو النجیویربینددددددددددون )longiverbenone

موریود موجدود در ماسدت ،نتدایج نشدان داد کده اسدان

مارفدی شددد کده مقددادیر آنهدا بدده ترتیدو برابددر بددا ،41/2

مددذکور در دو غ دددت  11 ppmو  11و در تیمددار تددوگد

 3/7 ،1/1 ،25/3و  2/3درصدددددد بدددددود  .)15آلفدددددا

از بدداالترین تدد یر بددر مماناددت از رشددد

بددا پروبیوتیدد

گیدداه بددومی آمریکددای

سددالمونال برخددوردار بددود  .)25اخیددرام ا ددر ضددد میکروبددی

التددین  )Hedyosmum spruceiنیددز وجددود دارد کدده بدده

انددوا عصددارههددای گیدداه ک پددوره هیدددروالک ی ،اتددانولی و

دلیددل خددواا دارویددی ضددد میکروبددی آن بسددیار مددورد

متددانولی) ع یدده برخددی بدداکتریهددای گددرد مابددت و گددرد

توجدده مددیباشددد  .)17 ،11وجددود مدداده مدد ره آلفددا

منفی ارزیدابی شدده اسدت و نشدان داده شدد کده عصداره

کدددادینو همچندددین در گیاهدددان دیگدددری از جم ددده

هیدروالک ی ایدن گیداه از ا درات ممانادتکنندده مناسدبی

Saurauia

ع یددده رشدددد سدددالمونال برخدددوردار اسدددت و بیشدددترین

 lantsangensisو  Phoebe formosanaنیدددز گدددزارش

فاالیدددت ضدددد میکروبدددی عصددداره اتدددانولی آن ع یددده

شده است .)11-21

باسددی وس آنتراسددی

کددادینو و آلفددانورولو در یدد

،Tetradenia riparia ،Senecio nutans

عددالوه بددر خددواا ضددد میکروبددی عصدداره گیدداه

گددزارش شددد ،بددا وجددود ایددن

بددوردتال برونشیسددتیکا حسدداستددرین میکرواورگانیسدد

ک پددوره در م ددیت کشددت ع یدده میکددرو هددای مخت ددب

نسبت بده عصداره متدانولی ایدن گیداه بدود  .)21فاالیدت

 ،)21خدددواا متاددددد دیگدددری نیدددز بدددرای عصددداره و

گیدداه ک پددوره همچنددین توسددت

اسان

ک پدوره ذکدر شدده اسدت .در ید

ضددد میکروبددی اسددان

مهالاده عدالوه

پژوهشددگران غیددر ایرانددی نیددز بررسددی شددده اسددت و

بددر فاالیددت ضددد میکروبددی و آنتددیاکسددیدانی ،بددرای

گزارش شده اسدت کده ایدن اسدان

از ا در باکتریکشدی

ک پددوره ا ددرات ضددد تشددنج ،ضددد التهددا  ،ضددد درد ،تددو

ع یددده اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس در غ ددددت 1:111

بر و التیداد دهندده زخد نیدز گدزارش شدده اسدت .)22

برخددوردار مددیباشددد ،درحددالی کدده فاطددد ا ددرات ضددد

همچنددین بدد بررسددیهددای بدده عمددل آمددده بددر روی

میکروبی ع یده سدالمونال تیفدی موریدود و اشریشدیا ک دی

مددوش نشددان داده شددده اسددت کدده مصددرا ک پددوره در

بددود  )27کدده نشددان مددیدهددد نددو دیددواره خددارجی

رفددر درد ،تقویددت عم کددرد دسددتگاه گددوارش و رفددر

باکتری گدرد مابدت یدا گدرد منفدی بدودن بداکتری) بدر

بیمددداریهدددای دسدددتگاه تناسددد ی -ادراری نیدددز مددد ر

مقاومددت یددا حساسددیت آن در تیمددار بددا متابولیددتهددای

میباشد .)23

انویه ک پوره م ر است.

در مهالادده دیگ دری کدده تددا یر عصدداره آبددی و الک ددی

نتددددایج مهالادددده حاضددددر نشددددان داد بدددداکتری

و دو

اسددتافی وکوکوس اورئددوس جداشددده از گوسددفندان بددومی

گوندده ماالسددزیا مددورد بررسددی طددرار گرفتدده بددود ،نتددایج

منهقدده سیسددتان نسددبت بدده آنتددیبیوتید هددای مرسددود

نشددان داد کدده ت د یر مهدداری عصدداره اتددانولی ک پددوره بددر

مقاود نیست و رشدد آن در تیمدار بدا آنتدیبیوتید

مهدار

هددر سدده گوندده طددارچ متفدداوت و در ارتبددا بددا غ دددت

میشود .از رفی بدا توجده بده تدا یر پداتوژنهدا بدر افدت

عصدداره در م ددیت کشددت بددود  .)24در مهالادده حاضددر

عم کرد حیدوان بده نددر مدیرسدد اسدتفاده از مدواد ضدد

گیدداه ک پددوره بددر طددارچهددای کاندیدددا آلبیکددن

نیز عالوه بر غ ددت عصداره ،ندو حدال

اتدانو  ،متدانو

میکروبددی در پددرورش گوسدفند ضددروری باشددد .بددا توجدده

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

آلفدددانورولو اپدددی  ،)alpha muurolol epiکدددادالن

ک پددوره در کنتددر بدداکتری گددرد منفددی سددالمونال تیفددی
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علی مقصودی و سعیده سعیدی

در گوشدت و شدیر

به احتمدا بداطیمانددن آنتدیبیوتید

مهالادده حاضددر نشددان داد عصدداره اتیددل اسددتات گیدداه

گوسددفند تهدیددد سددالمت مصددراکنندددگان و از رفددی

ک پددددوره مددددیتوانددددد جددددایگزین مناسددددبی بددددرای

مقدداود شدددن سددویههددای مخت ددب بدداکتریهددا از جم دده

.آنتیبیوتی های متداو باشد

اسدددددتافی وکوکوس اورئددددددوس در ا دددددر مصددددددرا
 اسددتفاده از ترکیبددات بهدسددت آمددده از،آنتددیبیوتی د هددا
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Summary
Staphylococcus aureus is a gram positive bacterium which has been considered as one of the most
common agents of food bacterial poisoning and also as a zoonotic disease. Therefore, the aim of the
current study was to isolate different strains of S. aureus from nasal samples of sheep from Sistan region
and to evaluate antibiotic resistance of the isolated bacteria against common antibiotics. Moreover, the
antibacterial activity of ethanol, methanol and ethyl acetate extracts of Teucrium polium plant on S.
aureus was assessed. The plant samples were gathered from Sistan region. Ethanol extracts of plant
samples was obtained using vacuum from the center (rotary) apparatus. A total number of 10 S. aureus
strains were isolated from the sheep nasal samples from Sistan region. Susceptibility to Oxacillin,
Amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin, Gentamicin, Cefazolin and Vancomycin antibiotics was evaluated by the Kirby-Bauer disk diffusion standard method. Minimum inhibitory concentration (MIC)
and minimum bactericidal concentration (MBC) of different concentrations of plant extracts were determined on bacteria using dilution in well method. Results of the current study indicated that all of the
three ethanol, methanol and ethyl acetate extracts had various bactericidal effects on 10 isolated bacteria. Nevertheless, the ethyl acetate extract was batter than two other extracts due to its higher MIC and
MBC in lower concentrations against S. aureus. Results obtained from the current study suggest that
ethyl acetate extract of T. polium would be a suitable alternative for common antibiotics.
Keywords: Antibiotics, Staphylococcus aureus, Minimum inhibitory concentration, Sistan, antimicrobial activity, Teucrium polium
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