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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

مطالعه ارراد ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونال
تیفیموریوم مقاوم به منتیبیوتیک
علی مقصودی* ،3،2،1،سعیده

سعیدی3

 -1گروه علو دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -2گروه بیوانفورماتی  ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -3پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
دریافت مقاله 11 :ر  ،1316بازنگری 18 :دی  ،1316پذیرش نهایی 13 :اسفند 1316

چکیده
امروزه خواض اد باکتریاایی عصااره گیاهاان دارویای باه عناوان یا

جاایگزین مناساب بارای نتایبیوتیا هاا ماورد

توجااه اساات .هااد از ایاان مطالعااه بررساای اثاارات ااد میکروباای عصااارهی باار گیاااه علااف مااار باار روی سااالمونال
تیفاایموریااو ( )Salmonella typhmuriumجاادا شااده از طیااور در شاارای

زمایشااگاهی بااود .عصاااره اتااانولی گیاااه علااف

مااار بااا اسااتفاده از دسااتگاه خااال از مرکااز (روتاااری) اسااتکرا شااد .همچنااین تعااداد  12سااویه باااکتری سااالمونال
تیفاایموریااو نیااز از طیااور زاباال جداسااازی شااد .ح اداقل غلظاات بازدارناادگی و حااداقل غلظاات کشااندگی عصاااره الکلاای
گیاااه در غلظااتهااای مکتلااف بااا روش رقااتسااازی در ،اه ا
نتیبیوتی های مکتلف نیاز باا روش اساتاندارد دیسا

باار روی باااکتریهااا تعیااین شااد .حساساایت سااویههااا بااه

دیفیاوژن کربای باائر ماورد ارزیاابی قارار گرفات .نتاای حاصال از

ایاان مطالعااه نشااان داد کااه سااویههااای سااالمونال تیفاایموریااو بااه نتاایبیوتیاا هااای پناایساایلین (  111درصااد)،
مپاایساایلین ( 111درصااد) ،تتراساایکلین ( 16/6درصااد) و میکاسااین ( 8/3درصااد) مقاااو ماایباشااد .همچنااین ،عصاااره
اتااانولی گیاااه علااف مااار اثاار مهارکنناادگی قاباال تااوجهی در براباار سااالمونال تیفاایموریااو از خااود نشااان داده اساات .نتااای
حاصاال از ایاان مطالعااه نشااان داد کااه امکااان اسااتفاده از عصاااره اتااانولی گیاااه علااف مااار بااه عنااوان جااایگزین مناسااب
نتیبیوتی های متداول وجود دارد.

واژگان کلیدی :حساسیت به نتیبیوتی  ،طیور ،علف مار ،فعالیت د میکروبی ،گیاهان دارویی

* پست الکترونی

نویسنده مسئول مکاتبهAlimaghsoudi@uoz.ac.ir :

117

علی مقصودی و سعیده سعیدی

نتاایبیوتی ا هااا موجااب شاایوع باااکتریهااای مضاار در

مقدمه
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در سالهای اخیر مقاومات باه نتایبیوتیا هاا یکای

محاای زیساات نیااز ماایشااود کااه در نهایاات منجاار بااه

از مهمتاارین ،ااالشهااای پاایش روی انسااان بااوده اساات.

لااودگی انسااان و حیواناااتی ماایگااردد کااه حتاای در

مصاار باایرویااه نتاایبیوتیاا هااا باارای مقاصااد غیاار

تما

با نتیبیوتیا هاا هام نباودهاناد ( .)6راهکارهاای

درمااااانی در تغذیااااه دا  ،طیااااور و بزیااااان ،تجااااویز

متعددی برای یافتن جاایگزین مناساب نتایبیوتیا هاا

و شاایوع

در تغذیاااه دا و طیاااور ارائاااه شاااده اسااات .یکااای از

باااکتریهااای مقاااو بااه نتاایبیوتی ا هااا ،مشااکالتی را

راهکارهااا ،اسااتفاده از پروبیوتی ا هااا و پااریبیوتی ا هااا

باارای سااالمت انسااان بااهوجااود ورده اساات کااه در

باارای کاااهش جمعیاات میکروباای مضاار دسااتگاه گااوارش

خودساارانه نهااا باادون توجااه بااه نظاار پزش ا

مجمااوع بااه ن مقاوماات بااه نتاایبیوتیا

(

Antibiotic

مااایباشاااد ( .)7 ،8یکااای دیگااار از راهکارهاااا ،یاااافتن
جایگزین نتیبیوتی هاسات کاه خاواض اد میکروبای

 )resistanceگفته میشود (.)1،2
به دلیال ایان کاه هناوز ابازاری بارای باه کار مادی

قااوی داشااته باشااند .بساایاری از عصااارههااای گیاااهی و

نتاایبیوتی ا هااا در درمااان بیماااریهااای عفااونی یافاات

ترکیبااات موجااود در ن دارای اثاارات ااد باکتریااایی

نشده است و از طرفای ژناو بااکتریهاای بیمااریزا هار

میباشند .برخای مطالعاات خاواض اد باکتریاایی علاف

روز در حال تکامال و مقااو شادن نسابت باه درماان باا

مار را گزارش نمودهاند (.)1

نتاایبیوتی ا هااا هسااتند ،مشااکالت پاایش روی بشاار در

گیااااه علاااف ماااار ( )Capparis spinosaاز راساااته

مبااارزه بااا عفونتهااا جاادیتاار شااده اساات .بااه همااین

میکااااااا ساااااااانان ( )Caryophyllalesو تیاااااااره

دلیاال مطالعااات متعااددی باارای مقابلااه بااا بیماااریهااای

 Capparidaceaeاساات .ایاان تیااره شااامل گیاهااان علفاای

عفااونی و همچنااین یااافتن جااایگزین مناسااب باارای

ی

ساله ،پایا یا باه صاورت درختچاه و غالبااع باا پوشاش

نتیبیوتی ها انجا شده است.

غاادهای هسااتند .در مناااطق مکتلااف کشااور ایااران و در

یکی از مصار غیر مجااز نتایبیوتیا هاا ،اساتفاده

گااویشهااای مکتلااف اسااامی دیگاار ایاان گیاااه کَبَاار یااا

از نهااا بااه عنااوان مکماال و افزودناای در تغذیااه دا ،

کزیپزااار (معاااادل انگلیسااای ن  Caperیاااا ،)Capparis

طیااور و بزیااان اساات کااه بااه دلیاال از بااین بااردن

شااپهله (شاافهله) ،کلکااا  ،لگجاای ،لیجااین و خااارو

باکتریهای مضار دساتگاه گاوارش ،موجاب بهباود رشاد

ماایباشااد .هر،نااد نکسااتین زیسااتگاه علااف مااار بااه

حیوانااات ماایگااردد .بااه همااین دلیاال در گذشااته بااه

درستی مشاکه نیسات ،اماا اماروزه دامناه رویاش ایان

رشاد گفتاه مایشاد .باا توجاه باه

گیاااااه در شاااارای جغرافیااااایی متنااااوعی از اقلاااایم

نتیبیوتی ها محر
این که مصر

نتایبیوتیا

همگاا باا افازایش مصار

مدیترانهای و گرمسایر تاا بلنادیهاای هیمالیاا گساترش

خاااورا  ،باااهویژه در انتهاااای دوره پااارورش حیواناااات

یافتااه اساات .در ایااران نیااز علااف مااار در نیمااه جنااوبی

گوشتی یا همزمان باا او تولیاد در مارههاای تکامگاذار

کشور در اغلب مناطق یافت میشود.

و گاوهاااای شااایری افااازایش ماااییاباااد ،مقاااادیری از
نتااایبیوتیااا

مصااار شاااده از طریاااق خاااورا

در

برخاای گونااههااای جاان

 Capparisدر طااب ساانتی

مورد استفاده قرار گرفتاه اسات .از گلبار

ایان گیااه باه

محصاااو ت دامااای مانناااد شااایر ( ،)3گوشااات ( )4و

عناااوان ،اشااانی اساااتفاده مااایشاااود و میاااوه ن در

تکممااره ( ،)5باااقی مانااده و موجااب مشااکالتی باارای

فرهناااگهاااای مکتلاااف مصاااار غاااذایی و دارویااای

ساااالمتی مصااار کننااادگان ایااان محصاااو ت لاااوده

متعااددی دارد کااه از جملااه مهمتاارین مصااار

ن در

ماایشااود .از طرفاای ،لااودگی حیوانااات پرورشاای بااا

تهیاه ترشاای اساات .البتااه ممکاان اساات محصااو ت ایاان

مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار ...

گیاااه در برخاای افااراد ایجاااد حساساایت نماینااد ( .)11از

توسا دسااتگاه روتاااری ( -Heidolphلمااان) و بااا کما

رایشی اساتفاده مایشاود .در طای ،هاار دهاه گذشاته،

مرحلااااه عصاااااره بااااه ماااادت  48ساااااعت در ون

گیاه علف مار باه دلیال اهمیات اقتصاادی ن باه عناوان

( -Memmertلماااان) تاااا جداساااازی بقایاااای حاااالل و

گیااه زراعای در برخای از کشاورهای اروپاایی مانناد

رساایدن بااه وزن ثاباات قاارار داده شااد .عصاااره بااهدساات

یونان و ایتالیا مورد توجاه قارار گرفتاه اسات .گیااه علاف

مااده وزن شااده سااپ

 11درصااد

ماااار خاااواض نتااایاکسااایدانی قاااوی نیاااز دارد (.)11

حاال شااد .عصاااره باهدساات مااده تااا زمااان اسااتفاده در

گیاااه علااف مااار در درمااان

زمایشااااات ااااد میکروباااای در دمااااای  4درجااااه

همچنااین ،از میااوه و باار

دیاباات ،عفوناات قااار،ی ،عفوناات دسااتگاه گااوارش و

در حااالل

()DSMO

سانتیگراد در یکچال نگهداری شد (.)12 ،21

بیماااریهااای پوسااتی ناشاای از انگاالهااا بااه صااورت

تهیييه و جداسييازی نمونييههييای بيياکتری:

خوراکی یا ماد اساتفاده مایشاود .گااهی از ایان گیااه

نمونااههااای ماادفوع طیااور در سااال  1313از شهرسااتان

باارای درمااان خشااکی و التهاااب پوساات و بااه منظااور

زابااال واقااا در منطقاااه سیساااتان در شااار ایاااران

افاازایش جریااان خااون زیاار پوساات بااه عنااوان ااماد

جم وری شادند .نموناههاا ابتادا باه مادت  6سااعت در

استفاده میشود (.)12

محااای نگاااهداری گردیدناااد .ساااپ

باااه محااای

بااا توجااه بااه مقاااو شاادن برخاای سااویههااای

کشااتهااای انتکااابی سااالمونال شاایگال گااار و ساایمون

باکتریایی باه درماانهاای نتایبیاوتیکی ،بهخصاوض در

سااولفیت گااار انتقااال یافتااه و بااه ماادت  24ساااعت در

طیور پرورشای و از طرفای وجاود قابلیاتهاای نهفتاه در

دماااای  37درجاااه ساااانتیگاااراد نگاااهداری شااادند .در

گیاهان دارویای باومی ایاران بارای جاایگزینی باا برخای

نهایت با کما

زماونهاای بیوشایمیایی و محای هاای

نتاایبیوتی ا هااا ،هااد از ایاان مطالعااه ،بررساای اثاارات

کشااات افتراقااای  ،MRVP ،TSIلیااازین یااارون گاااار،

ااد میکروباای عصاااره اتااانولی گیاااه علااف مااار باارروی

ساایمون ساایترات و اوره 12 ،سااویه باااکتری سااالمونال

سااالمونال تیفاایموریااو جاادا شااده از طیااور در شاارای

تیفاایموریااو از نمونااههااای ماادفوع طیااور منطقااه زاباال

زمایشگاهی است.

جداسازی گردید (.)15 ،21
تهیييه سوسپانسييیون  1/5مييک فارلنييد :باارای

مواد و روشها

تهیااه یاا

تهیييه عصيياره اتييانولی :باار

گیاااه علااف مااار ،از

شهرسااتان زاباال جماا وری شااده و در سااایه و دمااای
اتاا خشا

گردیاد .بارای تهیاه عصااره اتاانولی ،مقادار

 11گاار پااودر خشاا

باار

گیاااه در داخاال ظاارو

سوسپانساایون میکروباای همگاان ،ابتاادا 24

ساعت قبال از انجاا زماایش ،از کشات خیاره بااکتری
به محی کشت شایبدار گاار مغاذی تلقای ،شاد .پا
از رشااد کل اونیهااای باااکتری ،سااط ،محاای کشاات بااا
محلااول نرمااال سااالین شسااته شااده و سوسپانساایون

شیشاااهای باااا حجااام  511میلیلیتااار حااااوی 111

غلاایک میکروباای حاصاال گردیااد .سااپ

میلیلیتاار اتااانول  16درصااد قاارار داده شااد .محتااوی

سوسپانساایون باااکتری ،داخاال لولااه اسااتریل دربدار

ظاارو بااه ماادت  24ساااعت در دمااای اتااا توساا

حاوی محلاول نرماال ساالین ریکتاه شاده و کادورت ن

دسااتگاه شاایکر

(Azma

 -Parsایااران) بااا ساارعت

 131مکلااو شااده ،سااپ

rpm

مقااداری از

بااا دسااتگاه اسااپکتروفتومتر ( -Unicoمریکااا) در طااول

بااه وساایله کاغااذ واتماان

مااو  631نااانومتر اناادازهگیااری شااد و تااا هنگااا براباار

شااماره  2صااا گردیااد .جداسااازی حااالل از عصاااره

فارلنااد ،بااا

شاادن کاادورت محلااول بااا کاادورت  1/5ما
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سااایر بکااشهااای ایاان گیاااه در تولیااد دارو و مااواد

پمپ خال (تقطیار در خاال ) انجاا گرفات .پا

ی

از ایان

علی مقصودی و سعیده سعیدی

111

محلااول نرمااال سااالین رقیااق گردیااد .باادین ترتیااب

میکرولیتاار از سوسپانساایون میکروباای حاااوی

سوسپانساایون باااکتری بااا غلظاات  cfu/ml 108×1تهیااه

 108واحد در میلایلیتار معاادل  1/5ما

گردید.

شده و در انکوبااتور در دماای  37درجاه ساانتیگاراد باه

تعیین حساسيیت بياکتری بيه منتيیبیوتیيک:

cfu/ml

فارلناد ا اافه

ماادت  24ساااعت قاارار گرفاات .اولااین ،اااهکی کااه از
از قاارار دادن در انکوباااتور جلااوگیری
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حساساااایت سااااویههااااای باااااکتری نساااابت بااااه

رشااد باااکتری پا

نتاایبیوتی ا هااای مپاایساایلین ( ،)µg10تتراسااایکلین

کرده بود باه عناوان ( )MICدر نظار گرفتاه شاد و بارای

( ،)µg30میکاساااین ( )µg30و پنااایسااایلین ()µg15

اطمینان از ،اها هاای شافا  11میکرولیتار برداشاته

(پااادتن طااب ،ایااران) بااا اسااتفاده از روش اسااتاندارد

از

بااه محاای مااولر هینتااون گااار منتقاال کاارده و پ ا

دیفیوژزن کربای -باائر ماورد ارزیاابی قارار گرفات.

 24ساااعت اولااین رقتاای کااه توانسااته  11/1درصااد

باادین منظااور ،در ابتاادا از تمااا سااویههااای باااکتری،

باااکتری را از بااین بباارد بااه عنااوان حااداقل غلظاات

دیس

غلظت  1/5م

فارلناد در محای ماای

هینتااون تهیااه و سااپ

بگوشاتی ماولر
گااار مااولر

باار روی محاای

هینتااون پکاااش و کشاات داده شااادند .دیساا هاااای
نتااایبیاااوتیکی در فاصاااله مناسااابی از یکااادیگر قااارار
گرفتنااد و پلیااتهااا بااه ماادت  24ساااعت در دمااای 37
درجاااه ساااانتیگاااراد در انکوبااااتور قااارار داده شاااده و
هالااههااای بازدارنااده جهاات ارزیااابی و تعیااین مقاوماات و
حساساایت سااویههااا بااه نتاایبیوتی ا هااای مااورد نظاار،
تعیین شد.

تعیييین میييزان حساسييیت  12سييویه سييالمونال
تیفیموریوم نسبت به عصياره اتيانولی عليف ميار:
حساساایت سااویههااای باااکتری دارای مقاوماات ،ندگانااه
نتیبیوتیکی نسابت باه عصااره علاف ماار باا اساتفاده از
روش رقااتسااازی در ،اها

بررساای شااد .در ایاان روش

ابتدا به ،اها هاای پلیاتهاای میکروتیتار میازان 111
میکرولیتااار از محااای ماااای مغاااذی ماااولر هینتاااون
( )MHBا اااافه شاااد .ساااپ

باااه ،اهااا

اول 111

میلاایلیتاار از محلااول عصاااره ا ااافه شااده و پاا
مکلااو کااردن  111میکرولیتاار از ،اه ا
بااه ،اه ا
،اها

از

اول برداشااته

دو ا ااافه شااد و باادین ترتیااب تااا خاارین

ایاان کااار انجااا شااد .در نهایاات از ،اه ا

خاار

 111میکرولیتاار از مکلاااو محااای کشااات و عصااااره
بیاارون ریکتااه شااد .بااه تمااامی ،اه ا هااا مقاادار 111

کشنده ( )MBCنشان داده شد (.)15 ،1

نتایج
در مطالعااااه حا اااار ،فعالیاااات ااااد باکتریااااایی
نتااایبیوتیااا هاااای پنااایسااایلین ،مپااایسااایلین،
تتراسااایکلین و میکاسااین علیااه سااویههااای بااهدساات
مااده سااالمونال تیفاایموریااو در شاارای

زمایشااگاهی

مورد ارزیاابی قارار گرفات .نتاای ایان زماون نشاان داد
کاااه در شااارای

زمایشاااگاهی ساااویههاااای ساااالمونال

تیفیموریو در مجااورت اغلاب نتایبیوتیا هاای ماورد
استفاده ،رفتار تقریبااع مشاابهی از خاود نشاان مایدهناد،
اما با این وجاود ،تفااوتهاایی در باین ساویههاا در باروز
عملکرد مقاومت یا حساسایت باه نتایبیوتیا هاا دیاده
شااد .نتااای حاصااال از ایاان مطالعاااه نشااان داد کاااه
سویههای ساالمونال تیفایموریاو باه ترتیاب نسابت باه
نتااایبیوتیااا هاااای پنااایسااایلین (111درصاااد)،
مپاایساایلین (111درصااد) ،تتراساایکلین (16/6درصااد)
و میکاسااین ( 8/3درصااد) مقاااو بودنااد (جاادول  .)1در
جااادول  2حاااداقل غلظااات مهارکننااادگی ( )MICو
حااداقل غلظاات کشااندگی ( )MBCعصاااره اتااانولی میااوه
علااف مااار در براباار سااالمونال تیفاایموریااو نشااان داده
شده است.

مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار ...
جدول  -1درصد حساسیت سویههای باکتری سالمونال تیفیموریوم مورد بررسی نسبت به منتیبیوتیکها
پنی سیلین ()P

مپی سیلین ()AM

تتراسیکلین ()ET

میکاسین ()AN

111
1
1

111
1
1

16/6
41/7
41/7

8/3
58/3
33/3

مقاو
حسا
نیمه حسا

جدول  -2حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصاره اتانولی میوه علف مار در برابر سالمونال تیفیموریوم
1
2
3
4
5
6
7
8
1
11
11
12

5
5
11
11
5

2/5
2/5
5
5
5

11
11

11
5

مکزیا  ،نشاان داده شاد کااه  25/5درصاد ساویههاا بااه

بحث و نتیجه گیری
نتاایبیوتی ا هااا باارای سااه

مپااایسااایلین 23/4 ،درصاااد باااه کلرامفنیکااال11/2 ،

رشااد

درصااااد بااااه کوتریموکسااااازول و  48/8درصااااد بااااه

ماایباشااد .از جملااه مهمتاارین نگراناایهااای پاایش روی

تتراسایکلین مقااو بودنااد ( .)14در مطالعاه دیگاری کااه

بشاار در قاارن تاای مقاااو شاادن باااکتریهااای بیماااریزا

باار روی نمونااههااای سااالمونالی بااه دساات مااده از

اساات ( .)13ایاان

دسااتگاه گااوارش جوجااههااای ی ا روزه طاای سااالهااای

مشااکالت بااهویژه در کشااورهای در حااال توسااعه کااه

 2118تااا 2111در اسااتان مازناادران ایااران انجااا شااد،

در حاوزه دا و

مقاوماات نساابت بااه نتاایبیوتیاا هااای کلرامفنیکاال،

طیااور بااه عنااوان مکماال غااذایی ندارنااد بیشااتر مااورد

کوفتاکساایم و سااولتریم مشاااهده نشااد ،ولاای سااویههااای

توجااه ماایباشااد .نتااای حاصاال از ایاان مطالعااه نیااز

مکتلاااف ساااالمونال نسااابت باااه نتااایبیوتیااا هاااای

درجااات مکتلفااای از مقاومااات سااویههاااای ساااالمونال

کلیساااتین (  21/66درصاااد) ،انروفلوکساساااین (6/66

تیفاایموریااو بااه نتاایبیوتیاا هااای پناایساایلین،

درصاااد) ،نئومایساااین ( 33/33درصاااد) و فلومکاااوئین

مپااایسااایلین ،تتراسااایکلین و میکاساااین ( 8/33تاااا

( 11/66درصد) مقاو بودند (.)15

بااه طااور کلاای مصاار

منظااور درمااان ،پیشااگیری و بااه عنااوان محاار

نساابت بااه درمااان بااا نتاایبیوتیاا
نظارت دقیقای بار مصار

نتایبیوتیا

 111درصااد) را نشااان داد .نتااای مشااابهی از سااطوح

محصاااو ت غاااذایی حاصااال از پرنااادگان اهلااای

مکتلاااف مقاومااات بااااکتریهاااای مکتلاااف از جملاااه

(گوشاات و تکممااره) در زنجیااره غااذایی انسااان قاارار

ساااالمونال نسااابت باااه نتیبیوتیااا هاااا در مطالعاااات

دارنااد و لااودگی ایاان محصااو ت بااا پاااتوژنهااایی از

مکتلااف گاازارش شااده اساات .در مریکااای مرکاازی ،در

قبیااال ساااالمونال و کامپیلوبااااکتر مااایتواناااد ساااالمت

مطالعااه باارروی  312سااویه سااالمونال جاادا

مصاار کنناادگان را تهدیااد نمایااد .هر،نااد سااالمونال

شااده در طاای سااالهااای  2112تااا  2115در کشااور

تیفاایموریااو بااهطور عمااده در دسااتگاه گااوارش طیااور

طاای یاا
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سویه باکتری

)MBC (µg/ml
21
21
5
11
21

)MIC (µg/ml
11
11
2/5
5
11

111

علی مقصودی و سعیده سعیدی

مشاااهده ماایشااود ،امااا مااواردی از لااودگی حیوانااات
وحشاای ،گاااوهااای شاایری و خااو

112

نیااز بااا ایاان باااکتری

تااگثیر تااوأ نتاایبیوتی ا
اسااان

و ترکیبااات فنلاای موجااود در

زیااره در دمااای مناسااب باار غشااای پالساامایی

مشاهده شده است ( .)16حتی باه نظار مایرساد برخای

باااکتری اثاار تکریباای داشااته و باعااا کاااهش جمعیاات

گیاهان نیاز میزباان ساالمونال باشاند ( .)17ایان مو اوع

میکروباای ماایشااود .گاازارش شااده اساات کااه برخاای از

نشااان از شاایوع باایش از پاایش باااکتری سااالمونال و

گیاااه علااف مااار

پلاایساااکاریدهای موجااود در باار

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1بهار و تابستان 1931

اارورت یااافتن روشهااای کنتاارلکننااده ایاان باااکتری

خااواض نتاایاکساایدانی و نتیباکتریااالی دارنااد (،)23

وسااای بااارای جاااایگزینی باااا

بااه طااوری کااه ،ثااار ااد باکتریااایی پلاایساااکاریدهای

بیمااااریزا در مقیاااا

باار ایاان گیاااه باار باااکتریهااای گاار منفاای (اشرشاایا

نتیبیوتی ها را دارد.
قادمت اسااتفاده از گیاهااان بارای اهاادا دارویاای بااه

کاالی ،شایگال و ساالمونال) ماارثرتر از بااکتریهاای گاار

پااانی

و اسااتافیلوکوکو

اورئااو )

دوران باسااتان برماایگااردد ( .)11 ،18تحقیقااات اخیاار

ماباات (باساایلو

باااه دنباااال محصاااو ت گیااااهی جدیاااد باااه عناااوان

بااود .بااه همااین دلیاال از ایاان ترکیااب ماایتااوان در

جایگزینی داروهاا بارای درماان بیمااریهاا اسات ( )21و

بسااتهبناادی مااواد غااذایی اسااتفاده نمااود .همچنااین

مطالعااات متعااددی باارای معرفاای گیاهااان مناسااب بااه

خواض د میکروبای ریشاه گیااه علاف ماار نیاز بررسای

عنااوان باااکتریکااش بااه انجااا رساایده اساات .در یاا

شااده اساات ( ،)24کااه بااه وفااور در طااب ساانتی جنااوب

مطالعااه ،تااگثیر باااکتریکشاای عصااارههااای مکتلااف

کشور ایتالیا ماورد اساتفاده قارار مایگیارد .خاواض اد

پوست ،هسته ،ب میاوه و گال میاوه اناار بار ساالمونالی

باکتریااایی ریشااه علااف مااار بااه ترکیبااات هتروساایکلی

جاادا شااده از گوشاات مااره مااورد بررساای قاارار گرفاات

ن منسوب شده است.

( .)21در ایاااان مطالعااااه بیشااااترین خاصاااایت ااااد

نتااای بررساای حا اار نشااان داد کااه سااالمونالی

باکتریایی مربو به عصااره اتاانولی پوسات اناار باود کاه

موجااود در دسااتگاه گااوارش پرناادگان بااومی منطقااه

مقاادار  MICن در دامنااه  11/75تااا  12/5میلاایگاار

سیسااااتان درجااااات متفاااااوتی از مقاوماااات بااااه

باار میلیلیتاار گاازارش شااد .خااواض ااد باکتریااایی

نتیبیوتی هاا را نشاان مایدهناد و نتاای ایان بررسای

عصاره پوست اناار باه وجاود ترکیباات فنلای نسابت داده

پیشاانهاد ماایکنااد کااه عصاااره گیاااه علااف مااار بااومی

ماایشااود .برخاای از ایاان مااواد در پوساات انااار شااامل

منطقه سیستان میتواناد باه تنهاایی یاا هماراه باا ساایر

و

ترکیبات د میکروبای از جملاه نتایبیوتیا هاا ،بارای

اد

درماااان مسااامومیت و کنتااارل ساااویههاااای ساااالمونال

نتوسااایانینهاااا ،ا جیتاااانینهاااا ،اساااید ا جیااا
فالوانول مایباشاد .در مطالعاه دیگاری اثارات تاوأ
میکروبی اساان

زیاره و نتایبیوتیا

نایساین بار روی

ساااالمونال تیفااایموریاااو و اساااتافیلوکوکو

اورئاااو

تیفیموریو مقااو باه نتایبیوتیا

شناساایی شاده در

مطالعااه حا اار مفیااد باشااد .باارای تگییااد نتااای ایاان

بررساای شااده اساات ( .)22در پااژوهش مزبااور رشااد هاار

زمااایش باار روی سااالمونال پیشاانهاد ماایشااود عصاااره

دو باااکتری بیماااریزا در مجاااورت تااوا  31میکرولیتاار

گیاااه علااف مااار باار روی باااکتری اسااتاندارد نیااز مااورد

در  111میلاااایلیتاااار اسااااان

و  1/5میکرولیتاااار در

بررسی قارار گیارد .عاالوه بار  12ساویه شناساایی شاده

میلااایلیتااار نتااایبیوتیااا

در دماااای  11درجاااه

ممکاان اساات سااویههااای دیگااری از ایاان باااکتری نیااز

سانتیگراد کاهش داشات .باا افازایش دماا باه  25درجاه

وجااود داشاااته باشاااد .باااه هماااین دلیااال اساااتفاده از

و

روشهاااای تفریقااای مکتلاااف بااارای شناساااایی اناااواع

بیشاتر شاد .نتاای ایان مطالعاه نشاان داد

سااالمونال در منطقااه سیسااتان و سااایر مناااطق کشااور

سااااانتیگااااراد ،اثاااارات باااااکتریکشاااای اسااااان
نتیبیوتیا

... مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار

غلظااتهااای مناسااب باارای تجااویز بااالینی در موجااودات

 همچنااین زمااایش باار روی موجااود.پیشاانهاد ماایشااود

.زنده ز است

،) بارای ارزیاابی سامیت احتماالی عصااارهin vivo( زناده
بررسااای ساااایر خاااواض و اثااار ن و باااه دسااات وردن
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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.
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