
 

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره اتانولی گیاهان 
پنیرباد و رزماری بر استافیلوکوکوس اورئوس جدا 
شده از بینی گوسفند

bb

چکید ه 

استافیلوکوکوس اورئوس )Staphylococcus aureus( از جمله رایج ترین عوامل شیوع مسمومیت های غذایی باکرتیایی است و می تواند از دام 
و محصوالت دامی به انسان منتقل شود. لذا اهداف این پژوهش شامل جداسازی باکرتی S. aureus از بینی گوسفندان بومی منطقه سیستان؛ 
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده به آنتی بیوتیک های مرسوم؛ و مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان 
پنیرباد )Withania somnifera( و رزماری )Rosmarinus officinalis( بر روی باکرتی های جدا شده بود. به کمک روش های بیوشیمیایی از 
منونه های بینی گوسفند 15 سویه S. aureus جداسازی شد. عصاره اتانولی پنیرباد و رزماری توسط دستگاه روتاری و با کمک تقطیر در خالء 
تهیه شد. با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوِژن کربی- بائر، حساسیت سویه های باکرتی نسبت به آنتی بیوتیک های مرسوم تعیین شد. 
همچنین تعیین حساسیت سویه های باکرتی نسبت به عصاره گیاهان رزماری و پنیرباد با استفاده از روش رقت سازی در چاهک انجام شد. در 
بین آنتی بیوتیک های مورد بررسی اگزاسیلین هیچگونه تأثیری بر 15 سویه مورد مطالعه نداشت، ولی جنتامایسین موجب کشته شدن متامی 
باکرتی ها شد. بررسی حداقل غلظت مهار کننده و حداقل غلظت کشنده عصاره پنیرباد نشان داد که این عصاره در غلظت های کمرتی نسبت 
به عصاره رزماری موجب مهار رشد باکرتی ها می شود. هرچند به دلیل حساسیت سویه های مختلف این باکرتی در تیامر با آنتی بیوتیک های 
آنتی بیوتیکی  مقاومت  افزایش  احتامل  دلیل  به  اما  می شود،  میکروب  این  کاهش جمعیت  موجب  به رسعت  آنتی بیوتیکی  درمان  مرسوم 
پیشنهاد می شود از عصاره گیاهان دارویی به جای آنتی بیوتیک استفاده شود. مقایسه خواص ضدمیکروبی پنیرباد و رزماری در مطالعه حارض 

نشان داد که عصاره اتانولی پنیرباد می تواند جایگزین مناسبی برای درمان با آنتی بیوتیک های مرسوم باشد.

كلامت كلیدی: حداقل غلظت مهارکننده، حداقل غلظت کشنده، مقاومت آنتی بیوتیکی، سیستان  
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Staphylococcus aureus considered as one of the commonest agents of bacterial food poisoning which may transfer to 
human from animals and animal-originated foods. Therefore, the aim of this study were isolation of the S. aureus from 
native sheep nose of Sistan region; evaluation of antibiotic resistance of isolated strains treated with common antibiotics; 
and studying the antimicrobial effects of ethanol extracts of Withania somnifera and Rosmarinus officinalis on isolated 
strains. A total of 15 strains of S. aureus were isolated through biochemical methods. Ethanol extracts of W. somnifera 
and R. officinalis obtained using Rotary apparatus and distillation in vacuum methodology. Susceptibility of the isolated 
strains to common antibiotics was determined via Kirby-Bauer disk diffusion standard test. Through dilution in well 
method susceptibility of the isolated strains were determined in treatment with ethanol extracts of W. somnifera and R. 
officinalis. Among evaluated antibiotics, the studied strains were not influenced by Oxacillin but Gentamicin controlled 
the bacterial growth completely. In comparison with R. officinalis, minimum inhibitory concentration (MIC) and mini-
mum bactericidal concentration (MBC) of W. somnifera arises in a lower amount to inhibit the growth of the bacteria. 
While due to susceptibility of the bacteria to the common antibiotics, treatment of the bacteria with antibiotics resulted 
in rapid decreasing in the bacterial population, however, due to probable antibiotic resistance, it is recommended that 
antibiotics would be replaced with plant extracts. Comparison between two treated extracts in the current study have 
shown that ethanol extract of W. somnifera could be introduced as a suitable replacement with common antibiotics.
    
  Key words: Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Bactericidal Concentration, Antibiotic Resistant, Sistan

مقدمه
استافیلوكوكوس ها متعلق به رده فیرمی باكرتیا و خانواده میكروكوكاسه 
هستند و از جمله باکرتی های گرم مثبت، بی حركت، فاقد اسپور، هوازی 
و بی هوازی اختیاری می باشند )11(. اعضاء این جنس دارای بیش از 20 
آنرتوتوكسین  و  پراکنده اند  مختلف  زیستگاه های  در  که  می باشد  گونه 
و  بوده  مقاوم  حرارت  مقابل  در  سم  این  می کند.  تولید  استافیلوكوكی 
انسان می باشد. هرساله  از جمله مهمرتین عوامل مسمومیت غذایی در 
آلودگی با این دسته از میکروب ها موجب خسارات اقتصادی زیادی در 
از  دامی  از طریق محصوالت  باکرتی ها  این   .)19( می شود  دام  و  انسان 
غبـار،  و  گرد  مثل  محیطی  منابع  و  گوشت  و  لبنی  فرآورده های  جمله 
هوا و آب  به انسان منتقل می شوند )5, 8, 13(. استافیلوکوکوس اورئوس 
جنس  این  عضو  شناخته شده ترین  احتامالً   (Staphylococcus aureus)
است و یکی از رایج ترین عوامل شیوع مسمومیت های غذایی باکرتیایی 
تنفس  دستگاه  بینی،  مخاط  در  طبیعی  بطور   S. aureus هرچند  است. 
پوستی  زخم های  ایجاد  عامل  اما  می شود،  دیده  دام  و  انسان  پوست  و 
بیامرستانی  عفونت های  ایجاد  باعث  موارد  برخی  در  و  بوده  دمل  و 
بی رویه  مرصف   .)20( می گردد  درمان  به  مقاوم  و  خطرناک  بسیار 

متی سیلین  به  مقاوم   S. aureus پیدایش  موجب   آنتی بیوتیک ها 
(Methicillin-Resistant S. aureus) شده است که مطالعات گسرتده ای بر 
روی آن در حال انجام است )10(. مقاومت آنتی بیوتیکی S. aureus در 

فرآورده های دامی بدست آمده از گوسفند نیز گزارش شده است )33(.
سالمت  به  آن ها  ویژه  توجه  باستانی،  متدن های  موفقیت های  جمله  از 
افراد جامعه می باشد. طب سنتی که قدمتی برابر با متدن های کهن دارد، 
در خواستگاه های اصلی متدن باستان از جمله چین، هند، ایران، یونان مرص 
و امریکای التین توسعه داشته است. در طب سنتی مترکز اصلی بر روی 
درمان با مواد طبیعی بویژه ترکیبات بدست آمده از گیاهان است )38(. 
تا اوایل قرن نوزدهم همچنان طب سنتی مهم ترین شیوه برش برای درمان 
و پیش گیری از بیامری ها بود. اما تولید انبوه ترکیبات دارویی شیمیایی و 
فراگیر شدن آنها به دلیل قیمت مناسب آنها و از طرفی آموزش پزشکان 
با اصول پزشکی مدرن برای تجویز داروهای شیمیایی به مرور موجب شد 
طب سنتی و مرصف ترکیبات دارویی طبیعی به حاشیه برود. اما اثرات 
بعضاً نامناسب و عوارض ناشی از مرصف داروهای شیمیایی در سال های 
اخیر موجب شده است تا رویکرد جدیدی به پدیده طب سنتی، گیاهان 
برخی  که  شکلی  به  بگیرد؛  شکل  جهان  در  گیاهی  داروهای  و  دارویی 
کشورها تجارت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی موجب گردش مالی 
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اقلیم  با  ارتباط  بسیار بزرگی شده است )1(. رویش  گیاهان دارویی در 
اقلیمی  تنوع  ندارد.  زیسنت  امکان  اقلیمی  هر  در  گیاهی  و هر  می باشد 
قابل مالحظه در کشور ایران موجب شده است که دامنه بسیار متنوعی 
را  ایران  امکان زیسنت در  پنیرباد و رزماری  از جمله  دارویی  گیاهان  از 

داشته باشند.
گیاه پنیرباد (Withania somnifera) که به گیالس زمستانی، انگورفرنگی 
سیب زمینیان  خانواده  به  و  است  معروف  نیز  هندی  جنسینگ  و  سمی 
بوته های  دارای  و  بوده  وحشی  گیاه  این  دارد.  تعلق   (Solanaceae)
چندساله ترد و کوتاه است )cm 75 - 35(. محل رویش این گیاه اغلب 
در چین، شبه قاره هند و کشورهای همسایه هندوستان می باشد اما در 
جنوب رشق ایران بویژه استان سیستان و بلوچستان نیز دیده می شود. به 
دلیل کوتاهی دوره زنده مانی بذر و افت رسیع قّوه آن، نامیه امکان کشت 
این گیاه بصورت تجاری مهیا نشده است. اغلب مواد مؤثره این گیاه که 
دارای خاصیت دارویی می باشند )فالونوئیدها(، در ریشه و برگ-های آن 
متابولیت های  داده اند که  متمرکز شده اند )36(. مطالعات متعدد نشان 
آنتی اکسیدانی  ضدپیری،   ،)28( ضدتوموری  خواص  دارای  پنیرباد  ثاویه 
)15( و ضدمیکروبی )24( هستند. همچنین این گیاه به عنوان یک داروی 
ضد اضطراب و محرک سیستم ایمنی مورد استفاده بوده و برای نارسایی 
مورد  نیز  مغز  عصبی  سیستم  در  عصبی  گیرنده های  تحریک  و  کبدی 
استفاده قرار می-گیرد. در طب یونانی از ریشه، برگ و دانه گیاه برای 

درمان رماتیسم نیز استفاده می شده است )32(. 
گیاه رزماری (rosemary) با نام علمی Rosmarinus officinalis از خانواده 
با ساقه چوبی است.  گیاه چندساله  بوده و یک   (Lamiaceae) نعناعیان 
رزماری از گیاهان بومی اقلیم های مدیرتانه ای است ولی در ایران و بسیاری 
از نقاط جهان نیز بصورت خودرو و کشت شده دیده می شود. این گیاه به 
دلیل عطر ویژه برگ های آن شناخته می شود و به عنوان یکی از مهم ترین 
منابع گیاهی برای تولید تجاری مواد زیست فعال فرار و غیر فرار شناخته 
می شود )27(. از ترکیبات بدست آمده از رزماری )بویژه ترکیبات فنولی( 
یک  و  غذایی  صنایع  در  آنتی اکسیدان  ماده  یک  عنوان  به  تجاری  بطور 
ماده ضدمیکروبی مورد استفاده قرار می گیرد )18, 22( اما برخی خواص 
نیز  بدن  از  سم زدایی  و  کبد  برای  حفاظتی  خاصیت  جمله  از  آن  دیگر 
برای آن نشان داده شده است )30(. برای این گیاه خواص ضدرسطانی و 
ضدویروسی نیز گزارش شده است )27(. اخیراً در یک مطالعه استفاده 
از برگ رزماری در تغذیه گوسفند مورد بررسی قرار گرفته است )7(. بر 
همین اساس، اهداف این پژوهش شامل 1( جداسازی باکرتی S. aureus از 
بینی گوسفندان بومی منطقه سیستان )حومه شهر زابل(؛ بررسی مقاومت 
آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده به آنتی بیوتیک های مرسوم؛ و 3( 
در نهایت مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان پنیرباد و 

رزماری بر روی باکرتی های جدا شده بود.

مواد و روش  ها
جداسازی S. aureus از گوسفندان

بخش عمده افراد ناقل S. aureus این باکرتی را در مجاری تنفسی و بینی 
خود دارند. به همین دلیل از 135 رأس گوسفند سامل در منطقه سیستان 
به کمک  ادامه  بینی گرفته شد. در  به رطوبت  منونه های سواپ آغشته 

S. aureus جداسازی شده و  روش های بیوشیمیایی از منونه ها 15 سویه 
آکار کشت شد. خلوص  نوترینت  و  آگار  بالد  بر روی محیط های کشت 
تایید  گرم  رنگ آمیزی  و  کاتاالز  مانیتول،  آزمون  با  جداشده  باکرتی های 

شد )3(.

تهیه عصاره
بخش  هوایی گیاهان رزماری و پنیرباد از منطقه سیستان جمع آوری شد 
زابل  دانشگاه  کشاورزی  پژوهشکده  متخصصین  توسط  آنها  هویت  و 
تایید گردید. سپس منونه های گیاهی در دمای اتاق و رشایط سایه خشک 
پودر   10 g پنیرباد  و رزماری، مقدار اتانولی  تهیه عصاره  برای  گردید. 
خشک گیاه بطور جداگانه به همراه mL 100 از اتانول %96 )به عنوان 
 24 h حالل( در ظروف شیشه ای قرار داده شد. محتوی ظروف به مدت
 rpm اتاق توسط دستگاه شیکر )Pars Azma-ایران( با رسعت  در دمای 
130 مخلوط شده، سپس به وسیله کاغذ وامتن شامره دو صاف گردید. 
جداسازی حالل از عصاره توسط دستگاه روتاری )Heidolph-آملان( و با 
کمک پمپ خالء )تقطیر در خالء( انجام گرفت. عصاره به دست آمده پس 
از توزین در حالل DMSO )%10( حل شد. عصاره بدست آمده تا زمان 
استفاده در آزمایشات ضدمیکروبی در دمای چهار درجه سانتی گراد در 

یخچال نگهداری شد.

تهیه سوسپانسیون 0/5 مک فارلند 
انجام  از  قبل   24  h ابتدا  استاندارد،  میکروبی  سوسپانسیون  تهیه  برای 
مغذی  آگار  شیب دار  محیط کشت  به  ذخیره  از کشت  باکرتی  آزمایش، 
تلقیح شد. پس از رشد کلونی های باکرتی، سطح محیط کشت با محلول 
حاصل  میکروبی  غلیظ  سوسپانسیون  تا  شد  داده  شستشو  سالین  نرمال 
گردد. سپس مقداری از سوسپانسیون باکرتی، داخل لوله اسرتیل درب دار 
حاوی محلول نرمال سالین ریخته شده و کدروت آن از طریق اندازه گیری 
 630 nm آمریکا( در طول موج -Unico( جذب با دستگاه اسپکرتوفوتومرت
اندازه گیری شد و تا هنگام برابر شدن کدورت محلول با کدورت 0/5 مک 
ترتیب سوسپانسیون  بدین  گردید.  رقیق  نرمال سالین  با محلول  فارلند، 

باکرتی با غلظت cfu/mL 108×1 تهیه گردید )24(.

تعیین حساسیت باکرتی به آنتی بیوتیک های مرسوم
 Kirby-Bauer) با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوِژن کربی- بائر
Disk Diffusion)، حساسیت سویه های باکرتی نسبت به آنتی بیوتیک های 
اسید  آموکسی سیلین-کالووالنیک   ،(Oxacillin, OXA) ُاگزاسیلین 
اختصاراً  مقاله  این  در  که   ،Amoxicillin-clavulanic acid, AMC(
 ،(Ampicillin, AMP) آمپی سیلین  می شود(،  گفته  آموکسی سیلین 
 ،)Ceftazidime, CAZ) سفتازیدیم   ،(Gentamicin, GEN) جنتامایسین 
 Vancomycin,) ونکومایسین  و   (Azithromycin, AZM) آزیرتومایسین 
ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، در  ایران( مورد  )پادتن طب،   (VAN
مایع  محیط  در  فارلند  مک   0/5 غلظت  باکرتی،  سویه های  متام  از  ابتدا 
آبگوشتی مولر هینتون (Muller-Hinton Broth, MHB) تهیه و سپس بر 
و  پخش   (Muller-Hinton Agar, MHA) مولر هینتون  آگار  روی محیط 
کشت داده شدند. دیسک های آنتی بیوتیکی در فاصله مناسب از یکدیگر 

بررسی اثرات ضدباکرتیایی عصاره اتانولی گیاهان   ...
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ونکومایسینآزیرتومایسینسفتازیدیمجنتامایسینآمپی سیلینآموکسی سیلیناگزاسیلینکد باکرتی

S. aureus 1RSSSSIR

S. aureus 2RSSSSSS

S. aureus 3RSSSSIS

S. aureus 4RSSSSSS

S. aureus 5RIISISS

S. aureus 6RSSSSSS

S. aureus 7RSSSSSS

S. aureus 8RSISISI

S. aureus 9RSSSSSS

S. aureus 10RSSSSSS

S. aureus 11RSSSSIR

S. aureus 12RSSSSSS

S. aureus 13RSSSSIS

S. aureus 14RSSSISS

S. aureus 15RIISSSS

جدول 1- مقاومت آنتی بیوتیکی 15 سویه S. aureus جدا شده از بینی گوسفندان سیستان به برخی آنتی بیوتیک های متداول

.)Sensitive( حساس :S ؛)Intermediate( نیمه حساس :I ؛)Resistant( مقاوم :R مورد مطالعه؛ S. aureus سویه های مختلف :S. aureus n

گراد  سانتی  درجه   37 دمای  در   24  h مدت  به  پلیت ها  و  گرفتند  قرار 
تعیین  و  ارزیابی  جهت  بازدارنده  هاله های  و  گرفته  قرار  انکوباتور  در 
مقاومت/حساسیت سویه ها به آنتی بیوتیک های مورد نظر، مشخص شد. 

این آزمایش در سه تکرار انجام گردید.

تعیین میزان حساسیت 15 سویه S. aureus نسبت به عصاره   اتانولی 
گیاهان پنیرباد و رزماری

تعیین حساسیت سویه های باکرتی نسبت به عصاره اتانولی گیاهان رزماری 
و پنیرباد با استفاده از روش رقت سازی در چاهک انجام شد. برای این 
 Lμ منظور از میکروپلت 96 خانه استفاده شد. ابتدا به هر چاهک مقدار
100 از محیط مایع آبگوشتی مولر هینتون (MHB) اضافه شد. سپس به 
چاهک اول Lμ 100 از محلول رقیق شده از هر یک از عصاره های اتانولی 
از چاهک   100 Lμ کردن  از مخلوط  پس  اضافه شد.  پنیرباد  یا  رزماری 
آخرین چاهک  تا  ترتیب  بدین  اضافه شد.  دوم  به چاهک  برداشته  اول 
رقت سازی انجام شد. از چاهک آخر Lμ 100 محیط کشت خارج گردید. 
مقدار Lμ 10 از سوسپانسیون میکروبی )حاوی cfu/mL 108×1 باکرتی، 

معادل 0/5 مک فارلند( به همه چاهک ها اضافه شده و در انکوباتور در 
دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت h 24 نگهداری شد. اولین چاهکی که 
پس از قرار دادن در انکوباتور از رشد باکرتی جلوگیری کرده بود، به عنوان 
 (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) حداقل غلظت مهارکننده
در نظر گرفته شد. برای اطمینان، از چاهک های شفاف Lμ 10 برداشته 
به محیط مولر هینتون آگار منتقل گردید و پس از h 24 اولین رقتی که 
توانست % 99/9 باکرتی را از بین بربد، به عنوان حداقل غلظت باکرتی کشی 
(Minimum Bactericidal Concentration, MBC) در نظر گرفته شد. این 

آزمایش در سه تکرار انجام گردید.

نتایج
S. aureus جدا  آنتی بیوتیکی 15 سویه  از بررسی مقاومت  نتایج حاصل 
است.  شده  داده  نشان   1 جدول  در  سیستان  گوسفندان  بینی  از  شده 
چنانچه مشاهده می شود آنتی بیوتیک اگزاسیلین هیچگونه تاثیری بر 15 
سویه مورد مطالعه نداشت و متامی سویه ها در تیامر با این آنتی بیوتیک 
زنده ماندند )% R = 100(، در حالی که جنتامایسین موجب کشته شدن 
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متامی باکرتی ها شد )S= 100(. بجز آنتی بیوتیک ونکومایسین که تأثیری 
موجب  آنتی بیوتیک ها  سایر  نداشت،  باکرتی   11 و  یک  سویه های  بر 
S. aureus مورد مطالعه نشدند. درصد  کشته شدن سویه-های مختلف 
مقاومت/حساسیت به آنتی بیوتیک ها در جدول 2 نشان داده شده است.

نیز نشان داده شد، متامی سویه های مورد مطالعه  چنانچه در جدول 1 
موثرترین  جنتامایسین  و  بودند  مقاوم  کامل  بطور  اگزاسیلین  به  نسبت 
آنتی بیوتیک علیه 15 سویه S. aureus بود. پس از جنتامایسین، بیشرتین 
در  بود،  آموکسی سیلین  آنتی بیوتیک   با  تیامر  در  باکرتی ها  حساسیت 
و  سفتازیدیم  آمپی سیلین،  با  تیامر  در  باکرتی ها  حساسیت  حالی که 
سویه های  از   20  % هرچند   .)S=  80( بود  اندازه  یک  به  ونکومایسین 
نیمه حساس  سفتازیدیم  و  آمپی سیلین  به  نسبت  باکرتی  شده  جداسازی 
بودند. پس از اگزاسیلین که هیچ گونه تاثیر کشندگی بر باکرتی های مورد 
نیز  ونکومایسین  با  تیامر  در  باکرتی ها  درصد   13/33 نداشت،  مطالعه 
دارای  آزیرتومایسین  آنتی بیوتیک  اگزاسیلین،  دادند. بجز  مقاومت نشان 
این  با  بود.  درصد   73/33 میزان  به  باکرتی ها  کشندگی  درصد  کمرتین 
وجود می توان گفت تنها از اگزاسیلین منی توان جهت مهار رشد باکرتی ها 

استفاده منود و سایر آنتی بیوتیک های مورد مطالعه درجات مختلفی از 
کشندگی باکرتی  را نشان دادند.

در   S. aureus باکرتی  سویه های  بازدارندگی  شدت  الگوی   2 جدول  در 
شده  داده  نشان  رزماری  و  پنیرباد  اتانولی  عصاره  مختلف  غلظت های 
است. رشد متامی سویه ها در غلظت ppm 20 عصاره هر دو گیاه دارویی 
بطور کامل متوقف شد )عالمت "–" در جدول 3(. در مقابل با رقیق کردن 
با  تیامر  در  ppm 0/62 و 0/31 متامی سویه ها  متوالی عصاره، در رقت 
عصاره رزماری بطور کامل رشد کردند )در این دو رقت عصاره خاصیت 
از   0/31 ppm و در رقت  نداشت(  یا کشندگی  از رشد  مامنعت کنندگی 
عصاره پنیرباد % 86/67 سویه ها بطور کامل و % 13/33 بطور نسبی رشد 
کردند. در غلظت ppm 10 عصاره اتانولی رزماری رشد سویه-های 3 و 
12 مهار شد و سایر سویه ها بطور کامل کشته شدند و در همین غلظت 
سایر سویه ها  و  مهار شده   13 و   5 پنیرباد سویه های  اتانولی  عصاره  از 
مورد  اتانولی  عصاره  نوع  دو  که  می دهد  نشان  نتایج  این  کشته شدند. 
مطالعه تأثیر مشابهی بر روی 15 سویه باکرتی S. aureus مورد مطالعه 
با عصاره  تیامر  در   مقاوم ترین سویه ها  مطالعه حارض  در  لذا  نداشتند. 

جدول 2-الگوی شدت بازدارندگی سویه های باکرتی S. aureus در غلظت های مختلف )ppm( عصاره اتانولی پنیرباد و رزماری )پنیرباد/رزماری(

S. aureus n: سویه های مختلف S. aureus مورد مطالعه؛ "-": عدم رشد )کشته شدن باکرتی(؛ "+": تا حدی رشد؛ و "++": رشد کامل.

201052/51/250/620/31کد باکرتی

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-/--/--/++/++++/++++/++++/++

S. aureus 11-/--/--/--/+-/++-/+++/++

S. aureus 12-/--/++/++++/++++/++++/++++/++

S. aureus 13-/-+/-++/-++/-++/+++/++++/++

S. aureus 14-/--/--/+-/+++/++++/++++/++

S. aureus 15-/--/-+/-++/-++/+++/++++/++

بررسی اثرات ضدباکرتیایی عصاره اتانولی گیاهان   ...
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پــنیرباد سویه های 5 و 13 و در تیامر با عصاره رزماری سویه های 3 و 12 
با  تیامر  باکرتی در  نیز حساس ترین سویه های  بودند. سویه های 8 و 11 
پنیرباد بودند که در غلظت ppm 0/62 کشته شدند. بطورکلی مقایسه دو 
عصاره مورد مطالعه نشان داد که عصاره پنیرباد در غلظت های کمرت نیز 
قابلیت مهار و کشنت باکرتی ها را دارد )مقایسه نتایج در جداول 3 و 4(، و 

از این نظر قوی تر از عصاره رزماری است.
الگوی حساسیت سویه های مختلف S. aureus نسبت به رقت های مختلف 
عصاره اتانولی پنیرباد )جدول 3( و رزماری )جدول 4( نشان  می دهد که 
متامی سویه های مورد مطالعه در غلظت ppm 20 هر دو عصاره اتانولی 
حداقل  و   (MBC) کشندگی  غلظت  حداقل  همچنین  شده اند.  کشته 
 غلظت مهارکنندگی (MBC) در غلظت ppm 10 هر دو عصاره برابر بود 
سویه های  روی  بر  رشد  مهار  هرچند   ،)13/33% و   86/67% ترتیب  )به 
چنانچه عصاره  که  داد  نشان  مطالعه حارض  نتایج  افتاد.  اتفاق  متفاوتی 
اتانولی پنیرباد تا ppm 0/62 نیز رقیق شود، قدرت میکروب کشی خواهد 
تا  از سویه ها(، در حالی که عصاره رزماری  داشت )کشته شدن 13/33% 
غلظت ppm 2/5 قدرت میکروب کشی داشت )%26/67(. در هر دو مورد 
کاهشی  روند  رقت عصاره  افزایش  با  رزماری  و  پنیرباد  اتانولی  عصاره 
حداقل  برای  ولی  شد  مشاهده  باکرتی کشی  غلظت  حداقل  برای  ثابتی 

غلظت مهارکنندگی با کاهش غلظت عصاره ها روندی مشاهده نشد.

بحث
نژاد  و  داشته است  دیرباز در منطقه سیستان رواج  از  پرورش گوسفند 
این  ایران در  از بهرتین نژادهای گوسفند گوشتی  بلوچی به عنوان یکی 

منطقه نگهداری می شود که علی رغم جثه کوچک بر روی مراتع بسیار 
بین  در  جمعیت  بیشرتین  می شود.  داده  پرورش  مزارع  پس چر  و  فقیز 
نژادهای مختلف گوسفند در ایران مربوط به این نژاد است و در متامی 
نواحی رشق ایران توسعه پیدا کرده است. ویژگی  بارز این نژاد رسسختی 
بصورتی  می باشد،  ناسازگار  اقلیمی  رشایط  به  خوب  بسیار  مقاومت  و 
به  قادر  منطقه  اقلیم خشن  و  بسیار ضعیف  مدیریتی  تحت رشایط  که 
زندگی و تولید می باشد. پرورش گوسفند نژاد بلوچی هنوز به شیوه سنتی 
رواج دارد و به دلیل قانع بودن این نژاد و تولید کم آن در سیستم های 
صنعتی بازده اقتصادی مناسبی ندارد. به همین دلیل این نژاد اغلب در 
کم  گوسفند  تعداد  با  و  پراکنده  گله های  در  و  باز  پرورش  سیستم های 
واکسیناسیون،  متداول  برنامه  بجز  و  می شود  داده  پرورش  متوسط  تا 
مطالعه  نتایج  نیست.  مرسوم  آن  روی  بر  دارویی  درمان های  معموالً 
سیستان  منطقه  بومی  گوسفندان  بینی  ترشحات  که  داد  نشان  حارض 
آلوده به باکرتی S. aureus است. هرچند مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی 
سویه های جدا شده این باکرتی از بینی گوسفندان نشان داد که به اغلب 
آنتی بیوتیک های مرسوم مقاوم نشده اند، اما وجود آلودگی های میکروبی 
حیوان  این  در  بیامری  موجب  نژاد  این  ذاتی  مقاومت  دلیل  به  هرچند 
منی شود، ولی می تواند عملکرد حیوان را تضعیف مناید. لذا به کار بردن 
در عملکرد  است  آنتی بیوتیک ها ممکن  ترکیبات ضدمیکروبی جایگزین 

این گوسفندان تأثیر مثبت داشته باشد.
که  داد  نشان  متی سیلین  به  مقاوم   S. aureus باکرتی  ژنوم  مطالعه 
متی سیلین  به  حساس   S. aureus به  مبتال  بیامران  آنتی بیوتیکی  درمان 
انتقال  به  منجر   (Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus)

منودار 1- مقاومت آنتی بیوتیکی )%( 15 سویه S. aureus جدا شده از بینی گوسفند به برخی آنتی بیوتیک های متداول
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سویه مقاوم به بیامر می شود. این یافته نشان می دهد که درمان بی رویه 
مقاصد  برای  حیوانات  جیره  به  آنتی بیوتیک  افزودن  و  آنتی بیوتیک  با 
در  آنتی بیوتیکی  مقاومت  ایجاد  به  منجر   (Subtherapeutic) غیردرمانی 
افراد جامعه می شود که پدیده ای بسیار خطرناک است )4(. در بررسی 
128 منونه از سویه های مختلف Staphylococcus نشان داده شد که به 
دلیل تنوع در مقاومت آنتی بیوتیکی، پیش از تجویز آنتی بیوتیک مناسب 
بهرت است آزمون القاء به منظور تعیین آنتی بیوتیک مناسب انجام شود 
)25(. اخیراً بررسی آلودگی S. aureus در افراد داوطلب ساکن شهرستان 
زابل نشان داد که بیش از 40 درصد از موارد آلودگی مقاوم به متی سیلین 
 بودند )21(. همچنین در یک پژوهش دیگر بیش از 90 درصد منونه های 
S. aureus مقاوم به پنی سیلین بودند در حالی که ریفامپین و ونکومایسین 
بطور کامل موجب کشته شدن باکرتی های جداسازی شده شدند )31(. با 
S. aureus این وجود در یک مطالعه دیگر تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی

به روش دیسک انتشاری حاکی از مقاومت میکروب به آنتی بیوتیک های 
متفاوت  مقاومت   .)39( بود  سفتازیدیم  و  اکساسیلین   ونکومایسین، 
با آنتی بیوتیک های مختلف  S. aureus در مطالعات مختلف و در تیامر 
احتامالً  و  باکرتی در محیط های مختلف  این  متغیر  نشان دهنده ماهیت 
داده  نشان  تحقیقات  است.  باکرتی  به  انسان  ابتالی  مختلف  مسیرهای 
به  دام  از   S. aureus انتقال  راه های  مهمرتین  از  یکی  احتامالً  که  است 
بین منونه های  آلوده می باشد )16(؛ بطوری که در  از طریق شیر  انسان 
از   S. aureus ایالم،  استان  به ورم پستان در گاوهای شیری  مثبت مبتال 
جمله مهمرتین باکرتی های موجود در بافت پستان حیوانات مبتال بود )2(. 
بررسی منونه های پنیر و کره محلی در شهر تربیز نیز شواهدی از آلودگی 
محصوالت با S. aureus نشان دادند و در بین ایزوله های جداسازی شده، 
در   .)23( شد  مشاهده  آنتی بیوتیک ها  به  مقاومت  از  متفاوتی  درجات 
یک مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی S. aureus جدا شده از چشم بیامران 

 ،(Erythromycin) اریرتومایسین  پنی سیلین،  اگزاسیلین،  با  تیامر  در 
ونکومایسین، تئی کوپالنین (Teicoplanin)، تری متوپریم/سولفامتوکسازول 
قرار  بررسی  (Trimethoprim/Sulfamethoxazole) و ونکومایسین مورد 
گرفت. این مطالعه که در فاصله سال های 1999 تا 2008 در کشور تایوان 
انجام شد نشان داد که بیش از نیمی از سویه های باکرتی جداسازی شده به 
آنتی بیوتیک های متداول مقاوم هستند )% 52/8( )6(. نتایج مطالعه حارض 
از آنتی بیوتیک های مرسوم )7 باکرتی مورد  نشان داد که هنوز بسیاری 
علی رغم  اما  دارند،  مهاری  S. aureus خاصیت  باکرتی   روی  بر  بررسی( 
مرصف  آنتی بیوتیکی،  درمان  به  مثبت  گرم  باکرتی های  بودن  حساس  
مقاومت  شیوع  به  منجر  می تواند  رسعت  به  آنتی بیوتیک ها  بی رویه 
آنتی بیوتیکی شود. لذا یافنت جایگزین آنتی بیوتیک ها )از جمله گیاهانی 
که دارای خواص ضدمیکروبی هستند( برای مقاصد درمانی و غیردرمانی 

اجتناب ناپذیر است. 
در یک مطالعه خواص ضد باکرتیایی عصاره الکلی 20 گیاه دارویی بومی 
استان گلستان )شامل اکالیپتوس، نعناء، رزماری، آویشن باغی، گل راعی، 
سیاه دانه، درخت پیرو، گزنه، سیر، زرشک، کلزا، افسنطین، بابونه، زیره 
 S. aureus سبز، پنبه، اسپند، گل مخروطی ارغوانی، درمنه، گز و انار( علیه
قرار گرفته است )35(.  ارزیابی  اگزاسیلین مورد  به متی سیلین و  مقاوم 
همچنین در مطالعات مشابه دیگر خواص ضدمیکروبی پوست میوه انار 
)12( و آویشن شیرازی )29( بر روی S. aureus مورد بررسی قرار گرفته 
از   12/5  μL غلظت  که  شد  داده  نشان   اخیر  مطالعات  اساس  بر  است. 
عصاره هیدرومتانولی پوست میوه انار و همچنین غلظت %0/015 اسانس 
آویشن شیرازی بر روی S. aureus خاصیت مهارکنندگی (MIC) داشت. 
بر  باد  پنیر  گیاه  اسانس  ضدباکرتیایی  خواص  بررسی  دیگر،  مطالعه  در 
 Acinetobacter و 12 سویه  Pseudomonas aeruginosa روی 12 سویه
که غلظت های  داد  نشان  زابل  منطقه  بیامران  از  baumannii  جداشده 

جدول 3- الگوی حساسیت سویه های مختلف S. aureus نسبت به رقت های مختلف عصاره اتانولی پنیرباد

جدول 4- الگوی حساسیت سویه های مختلف S. aureus نسبت به رقت های مختلف عصاره اتانولی رزماری

201052/51/250/620/31رسی رقت

MIC )%(-13/3326/6720206/6713/33

  MBC )%(10086/6760402013/33-

201052/51/250/620/31رسی رقت

MIC )%(-13/3333/3326/6726/67--

 MBC )%(10086/6753/3326/67---
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باکرتی های جداسازی  روی  بر   100 ppm تا   12/5 از  اسانس  از  متفاوتی 
شده خواص مهارکنندگی (MIC) دارند؛ و همچنین حداقل غلظت کشنده 

برای سویه های مختلف مورد بررسی مقادیر 25 تا ppm 200 بود )17(. 
پنیرباد هستند  برگ  و  ریشه  در  موجود  ترکیبات  مهمرتین  فالونوئیدها 
که دارای خواص دارویی می باشند )36( و میزان آنها در هر g 100 ریشه 
در  است.   525  mg حدود  و  برابر  تقریباً  گیاه  این  شده  خشک  برگ  و 
کنیا،  کشور  بومی  گیاه  چند  ضدقارچی  و  ضدمیکروبی  خواص  بررسی 
 )1/56  mg/mL( عصاره  غلظت  کمرتین  با  عملکرد ضدمیکروبی  بهرتین 
و   Escherichia coli متی سیلین،  به  مقاوم   S. aureus، S. aureus علیه 
Pseudomonas aeruginosa مربوط به گیاه پنیرباد بود )24(. در مطالعه 
عصاره  از  بیشرت  پنیرباد  اتانولی  عصاره  ضدباکرتیایی  خواص  نیز  حارض 
اتانولی رزماری بود. در مطالعه دیگری که بر روی خواص ضدباکرتیایی 
باکرتی های  روی  بر  پنیرباد  ساقه  و  ریشه  برگ،  عصاره  ضدقارچی  و 
گرم منفی E. coli، Proteus mirabilis و P. aeruginosa و باکرتی گرم 
 Candida albicans، Aspergillus flavus قارچ های  و   S. aureus مثبت 
و Aspergillus niger انجام شده بود، حساس ترین میکروارگانیسم ها به 
 C. albicans، S. aureus، P. mirabilis، قارچ  ترتیب  به  پنیرباد  عصاره 
نظر  به  انتظار  مطابق  بنابراین   .)34( بودند   P. aeruginosa و   E. coli
می رسد عصاره پنیرباد به ترتیب بر روی قارچ ها، باکرتی های گرم مثبت و 
باکرتی های گرم منفی بیشرتین خاصیت ضدمیکروبی را نشان دهد. هرچند 
در مطالعه حارض مقایسه بین گونه های مختلف میکروارگانیسم ها انجام 
نشد، اما نتایج نشان داد که عصاره اتانولی پنیرباد حتی در غلظت های 
و  مهارکنندگی  خاصیت   S. aureus مختلف  سویه های  روی  بر  نیز  کم 
کشندگی دارد که عالوه بر توان میکروب کشی عصاره به ماهیت باکرتی 
ضدمیکروبی  خواص  دیگری  مطالعه  در  برمی-گردد.  نیر  مثبت(  )گرم 
عصاره ریشه پنیرباد بر روی S. aureus مقاوم به متی سیلین جداسازی از 
محیط و افراد بیامر بررسی شد که نشان داد ماده حالل در تهیه عصاره 
از  عصاره ها  موثرترین  و  دارد  آن  ضدمیکروبی  خواص  در  مهمی  نقش 
بوتانول بدست آمدند در حالی که عصاره آبی کمرتین  اتانول و  متانول، 
خاصیت کشندگی را داشت. نتایج مطالعه مزبور نشان داد تهیه عصاره 
پنیرباد بویژه توسط حالل بوتانول می تواند یک روش درمانی جایگزین 
مطالعه  نتایج   .)9( دهد  ارائه  مرسوم  آنتی بیوتیک های  جای  به  مناسب 

اخیر تائیدکننده نتایج مطالعه حارض بود. 
غذایی  محصوالت  نگهداری  در  مناسب  رایحه  دلیل  به  رزماری  اسانس 
یک  در   .)26( می گیرد  قرار  استفاده  مورد  میکروبی  فساد  مقابل  در 
مطالعه خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی و آنتی اکسیدانی اسانس تجاری 
گل  آویشن،  گیاه  چهار  از  آمده  بدست   (Commercial Essential Oil)
میخک، رزماری و درخت چای برای بسته بندی مواد غذایی مورد مقایسه 
قارچ  سه  علیه  اسانس ها  کشنده  و  مهارکننده  خواص  و  گرفت  قرار 
 Aspergillus و   Fusarium graminearum، Penicillium corylophilum
 Staphylococcus aureus، Escherichia coli باکرتی  و سه   brasiliensis
و Listeria monocytogenes که بطور مرسوم در فساد مواد غذایی نقش 
دارند به روس انتشار دیسک بررسی شد. نتایج این بررسی نشان داد که 
بجز رزماری بقیه اسانس ها و بویژه اسانس آویشن خواص ضدمیکروبی 
اخیر خواص ضدمیکروبی  مطالعه  در  )37(. هرچند  دارند  بسیار خوبی 

اسانس رزماری مورد بررسی قرار گرفت، اما با نتایج مطالعه حارض مبنی 
مقایسه  در  رزماری  اتانولی  عصاره  ضعیف تر  ضدمیکروبی  خواص  بر 
روی  بر  دیگری  مطالعه  در  بود.  مقایسه  قابل  پنیرباد  اتانولی  با عصاره 
پاتوژن های آلوده کننده پنیر نشان داده شد که استفاده از عصاره اتانولی 
و استونی رزماری بطور مشابه در طی سه روز پس از تیامر پنیر موجب 
 Salmonella typhimurium، E. coli کاهش جمعیت میکروبی باکرتی های
 Listeria monocytogenes می شود ولی تأثیر چندانی بر روی S. aureus و
ندارد. به نظر می رسد عصاره گیاهان با کاهش pH داخلی باکرتی، تخریب 
هایپرپالریزاسیون  و  منفی  گرم  و  مثبت  گرم  باکرتی های  سلولی  دیواره 

غشای آنها موجب کشته شدن آنها می گردد )14(. 

نتیجه گیری کلی 
گوسفندان  بینی  مخاط  ترشحات  که  داد  نشان  حارض  مطالعه  نتایج 
آلوده است. هرچند درمان   S. aureus باکرتی  به  بومی منطقه سیستان 
آنتی بیوتیکی به رسعت موجب کاهش جمعیت این میکروب می شود )به 
دلیل حساسیت سویه های مختلف این باکرتی در تیامر با آنتی بیوتیک های 
پیشنهاد  آنتی بیوتیکی  مقاومت  افزایش  احتامل  دلیل  به  اما  مرسوم(، 
بهبود  منظور  به  آنتی بیوتیک  به جای  دارویی  گیاهان  از عصاره  می شود 
عملکرد دام استفاده شود. مقایسه خواص ضدمیکروبی پنیرباد و رزماری 
در مطالعه حارض نشان داد که عصاره اتانولی پنیرباد می تواند جایگزین 

مناسبی برای درمان با آنتی بیوتیک های مرسوم باشد. 
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