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چكيده
ورم پستان یکی از بیامریهای مهم گاوهای شیری در رسارس دنیا قلمداد میشود و با کاهش تولید شیر موجب رضر و زیان اقتصادی زیادی میشود.
تولید متابولیتهای ثانویه مرض ،ایجاد مقاومت ضد میکروبی و بقایای دارو در محصوالت دامی در پی درمان ورم پستان با آنتیبیوتیکها سبب
شده تا استفاده از داروهای گیاهی بیشرت مورد توجه قرار گیرد .هدف از این مطالعه ارزیابی برون تنی فعالیت ضدباکرتیایی روغن فرار گل و برگ
گیاه بومادران بر برخی پاتوژنهای عامل ورم پستان گاو در منطقه شهرکرد میباشد .برای این کار روغن فرار بومادران با استفاده از دستگاه کلونجر
مطابق با دارونامه بریتانیا تهیه ،و ترکیبات تشکیل دهنده آن توسط دستگاه  GC/MSاندازهگیری شد .برای ارزيايب اثر ضدميكرويب آن برروی
باکرتیهای جدا شده از ورم پستان از دو روش انتشار در آگار و رقتسازی رسیال استفاده شد .نتایج حاصل از انتشار دیسک نشان داد که روغن
فرار بومادران در مقدار  ۵ mg/mLاثر مهاری بر روی همه باکرتیهای مورد مطالعه دارد .در روش رقتسازی رسیال ،میزان  MICروغن فرار
بومادران علیه اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه ،اسرتپتوکوکوس دیسگاالکتیه و انرتوکوکوس فکالیس  4/۷۳mg/mLو میزان  MBCبرابر  9/۴۶ mg/mLبود.
برای استافیلوکوکوس اورئوس  MICو  MBCبه ترتیب  2/۳۶۵ mg/mLو 4/73 mg/mLبود .بر اساس یافتهها نتیجهگیری میشود که از روغن فرار
بومادران میتوان به عنوان عاملی برای از بین بردن باکرتیهای عامل ورم پستان در محیط آزمایشگاهی( )In vitroاستفاده کرد.
کلامت کلیدی :روغن فرار بومادران ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه ،اسرتپتوکوکوس دیس گاالکتیه،
انرتوکوکوس فکالیس
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Mastitis is one of the major diseases of dairy cows throughout the world which is associated with severe economic
losses for dairy producer. Antimicrobial resistance, production of secondary harmful metabolites and drug residues in
animal products following use of antibiotics are shifting interests of clinicians into the use of medical plants. The aim
of present study was to evaluate in-vitro antibacterial activity of Achillea essential oil extract against some gram positive bacteria isolated from cases of bovine mastitis in Shahrekord. Essential oil was obtained by Clevenger apparatus
according to British pharmacopeia protocol. The chemical composition was analyzed by GC/MS. Disk diffusion and
macro dilution methods were used for the determination of antibacterial activity. Disk diffusion method showed that
the essential oil in concentrations of 5mg/mL may inhibit all bacterial growth. Macro dilution test revealed that for
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, and Enterococcus faecalis, the MIC and MBC were 4.73 mg/
mL and 9.46 mg/mL, respectively. The MIC and MBC of Staphylococcus aureus were 4.73 mg/mL and 2.365mg/
mL, respectively. According to the results, it was concluded that essential oil of Achillea extract might be used in
vitro as a bactericidal agent for the bacteria that cause mastitis.
Key words: Essential Achillea oil extract, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae, Enterococcus faecalis

.وسایل شیردوشی از کارتیههای بیامر به کارتیههای سامل انتقال مییابد
اسرتپتوکوکوس دیس گاالکتیه و انرتوکوکوس فکالیس از پاتوژنهای
محیطی بوده و بیشرت در فواصل بین دو شیردوشی از محیط دام وارد
.)13،18( رسپستانک و غدد پستانی شده و ایجاد عفونت میکنند
استفاده از داروهای گیاهی در کنرتل بیامریها در ایران از سابقه
 در حال حارض در.)9( طوالنی و از غنای فراوان علمی برخوردار است
بسیاری از بیامریهای عفونی از داروهای گیاهی برای درمان استفاده
میشود که این امر بیشرت به خاطر تولید متابولیتهای ثانویه مرض و
مقاومت ضد میکروبی ایجاد شده در پی استفاده از داروهای شیمیایی
 در این میان گیاه بومادران یکی از مهمترین جنسهای.)6( میباشد
) میباشد که از زمانهای قدیم به واسطهAsteraceae( متعلق به مرکبان
ي خواص درمايناش از شهرت و اعتبار بااليي برخوردار بوده و يونانيان
در طول جنگها از خواص درماين اين گياه استفاده مي كردند و مردم
روستاهاي انگلستان در حال حارضاين گياه را با نامهاي زخمبند رسباز
.)7( و علف بخار ميشناسند كه گواهي بر شفا بخيش اين گياه میباشد

مقدمه

اگر چه ورم پستان در اکرث گونهها به صورت تکگیر رخ میدهد با
.این همه یکی از پر هزینهترین بیامریهای گله گاوهای شیری میباشد
 منجر به،ورم پستان با افزایش هزینههای تولید و کاهش توانایی تولید
.)12( زیان اقتصادی برای تولید کنندهها میشود
 عامل موثر در ایجاد ورم پستان ذکر200در منابع مختلف بیش از
 براساس مطالعات اپیدمیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی این.شده است
 پاتوژنهای غیراصلی و پاتوژنهای،عوامل در سه دسته پاتوژنهای اصلی
)15( غیرمعمول قرار گرفتند
،)Streptococcus agalactiae( اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه
 اسرتپتوکوکوس،)Staphylococcus aureus( استافیلوکوکوس اورئوس
) و انرتوکوکوس فکالیسStreptococcus dysgalactiae( دیسگاالکتیه
) از پاتوژنهای اصلی در ایجاد ورم پستان بهEnterococcus faecalis(
 اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه و استافیلوکوکوس اورئوس جزء.حساب میآید
بیامریزاهای واگیردار بوده و از طریق مکانیکی بادستهای شیردوش و
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در بررسی حارض هدف ما تعیین تأثیر گیاه دارویی بومادران بر روی
باکرتیهای اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه ،انرتوکوکوس فکالیس ،اسرتپتوکوکوس
دیس گاالکتیه و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عوامل ورم پستان
گاو در منطقه شهرکرد میباشد.

ش کار
مواد و رو 

دراواخر خردادماه  1389گیاه بومادران از مناطق ییالقی اطراف شهر
تربیز جمعآوری و توسط هرباریوم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیز با
استفاده از صفات مرفولوژیك و کموتاكسونومیکی با نام علمی Achillea
 multifidaمعرفی شد .در ادامه گل و برگ گیاه در سایه خشک شده و
سپس مقدار  50گرم از پودر خشک شدهی گیاه با  250 mLآب مقطر به
مدت یک شب خیسانده شد .سپس با کمک دستگاه کلونجر مطابق با
دارونامه بریتانیا اقدام به اسانسگیری شد .روغن به دست آمده پس از
آبگريي به وسيله سولفات سديم خشک شده و تا هنگام تعيني خواص
ضد باکرتيايي آن در ظروف شيشهاي تريه و در دما ی  4درجه سانتیگراد
نگهداري شد .جهت شناسایی ترکیبات موجود در روغن از دستگاه
گازكروماتوگرافی متصل به طيفسنج جرمی ( ،)GC/MSمدل/6890-HP
 HP5استفاده شد .نوع ستون  ،MF-HP5طول ستون  m30مرت و قطر داخلی
آن  0/25 mmبود.
باکرتیهای جدا شده از موارد ورم پستان بالینی گاوهای شیری که
در  -20درجه سانتیگراد فریز شده بودند در محیط مغذی تریپتیک
سوی براث ( )TSBاحیاء شده و بعد از انتقال به محیط کشت تریپتیک
سوی آگار ( ،)TSAاز آنها کلنی تکی گرفته شد و برای حصول اطمینان
با استفاده از تستهای بیوشیمیایی مورد تأیید قرار گرفتند .در ادامه،
کلنیهای هر کدام از باکرتیها به صورت جداگانه به محیط کشت مایع
 TSBبه لولهی آزمایش درپیچدار منتقل گردیدند و در انکوباتور 37
درجه سلسیوس به مدت  8ساعت گرمخانه گذاری شدند تا به غلظت 0/5
مک فارلند برسند.
برای ارزیابی اثر ضدباکرتیایی روغن فرار بومادران روش انتشار
دیسک ( ،)Disk Diffusion Methodتعیین مقادیر MIC (Minimum
 )Inhibitory Concentrationو MBC ((Minimum Bactericidal
 Concentrationانجام شد .در روش انتشار دیسک با استفاده از سواب
اسرتیل از هر یک از باکرتیهای ذکر شده بروی محیط مولرهینتون آگار
کشت داده شد .مقدار  40 ،30 ،20 ،10 ،5و  45میکرولیرت از عصاره
بومادران روی دیسکهای بالنک ریخته و در نهایت روی محیط کشت
مولرهینتون آگار حاوی هر یک از باکرتیهای ذکر شده قرار داده شد و به
مدت  24ساعت در دمای  37سانتیگراد گرمخانهگذاری شد و از دیسک
آنتیبیوتیک آمپیسیلین به عنوان کنرتل استفاده شد .پس از طی دوره
گرماگذاری هالههای عدم رشد بررسی و قطر هالههای عدم رشد توسط
کولیس اندازهگیری شد .آزمونها برای هر عصاره و هر باکرتی حداقل 5
بار تکرار و میانگین نتایج گزارش و همچنین میزان انحراف معیار محاسبه
گردید .تفاوت اثر ضد باکرتی عصارههای مختلف توسط آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه انجام شد.
برای تعیین مقادیر  MICو  ،MBCابتدا با استفاده از روش رقتهای
رسیال( ،)Serial dilutionرقتهای  10-1تا  10-7از روغن بومادران در

لولههای حاوی محیط  TSBتهیه شد .سپس برای هر کدام از جدایهها 9
لوله آزمایش در جا لولهای قرار داده که به  7لوله اولی ، TSB 0/8 CC
 CC 0/1باکرتی مورد نظر و  0/1 CCغلظتهای متوالی روغن بومادران
که از پیش تهیه شده بود اضافه گردید .به لولههای ( 8کنرتل منفی) و 9
(کنرتل مثبت) به جای روغن بومادران به ترتیب  0/1 CCآب مقطر و
آنتیبیوتیک پنیسیلین اضافه گردید.
پس از طی زمان انکوباسیون لولهها از نظر کدورت ناشی از رشد
باکرتیها سنجش شدند .از میان لولههای شفاف (فاقد رشد باکرتی)
لولهای که کمرتین غلظت روغن بومادران را شامل میشد به عنوان MIC
انتخاب شد .برای تعیین  MBC، mL1از لولههای شفاف که باکرتی در آن
رشد نکرده بود به محیط مولر هینتون آگار برده شد و در ادامه پلیتی
را که حاوی کمرتین غلظت ازروغن بومادران بود و در آن رشد باکرتی
مشاهده نشد به عنوان  MBCدر نظر گرفته شد.
نتایج

ترکیبات شناسایی شده و درصد آنها در روغن گیاه بومادران در
جدول  1آورده شده است .الفا-پینن با 18/24درصد عمدهترین ترکیب
شناسایی شده بود .نتایج حاصل از اثر ضدباکرتیایی مقادیر متفاوت روغن
فرار بومادران به روش انتشار دیسک بر روی چهار جدایه عوامل ورم پستان
شامل استافیلوکوکوس اورئوس ،اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه اسرتپتوکوکوس
دیسگاالکتیه و انرتوکوکوس فکالیس در جدول  2آورده شده است .نتایج
حاصل از انتشار دیسک نشان داد که روغن فرار بومادران در مقادیر
 5 mg/mLاثر مهاری بر روی باکرتیها دارد.
از لحاظ قطر هاله عدم رشد در مورد استافیلوکوکوس اورئوس ،رابطه
معنیداری ( )p > 0/05بین سویه استاندارد با سویههای جدا شده از
ورم پستان وجود داشت .ولی در مورد بقیه جدایهها رابطه معنیداری
دیده نشد .انحراف معیار ( )SDقطر هاله عدم رشد در بین جدایه
استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به سایر جدایهها با پراکندگی زیادی
همراه بود.
 MICروغن فرار بومادران برای جدایههای اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه،
اسرتپتوکوکوس دیسگاالکتیه و انرتوکوکوس فکالیس در حدود mg/mL
 4/73بوده و برای جدایه استافیلوکوکوس اورئوس  2/365 mg/mLبود که
نشان میداد که استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به جدایههای دیگر به
عصاره روغنی بومادران حساستر میباشد (جدول شامره .)3همچنین
 MBCروغن فرار بومادران برای استافیلوکوکوس اورئوس  4/73 mg/mLو
برای سه جدایه دیگر 9/46 mg/mLگزارش شد.

بحث

با اینکه درمان آنتيبيوتيکي معموال براي کنرتل ورم پستان به کار
ميرود اما به علت گسرتش مقاومتهاي دارويي و بقایای دارو در
فرآوردههاي دامی (شري و گوشت) ،محققني در جستجوي مواد جديد
ضدميكرويب برای درمان این بیامری میباشند ( .)19اين امر سبب گسرتش
قابل مالحظه عالقهمندي به مطالعه و پژوهش در زمينه استفاده از
داروهاي طبيعي و فرآوردههاي گياهي در قالب طب سنتي و طب مكمل
شده است ( .)1از بني گياهان دارويي ،بومادران به دليل طيف گسرتده
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خواص درماين مورد توجه ويژهاي قرار گرفته است .بومادران گياه دارويي
شناخته شدهاي است که هزاران سال است که در درمان انواع گوناگوين
از اختالالت و بيامريها به خصوص بيامريهاي عفوين مورد استفاده قرار
ميگرفته است (.)3
با توجه به اینکه تأثیرات ضد میکروبی گیاه بومادران قب ًال به اثبات
رسیده است اما مطالعه حارض به منظور تأثیرات ضدباکرتیایی برونتنی
( )in-vitroاین گیاه بر روی چهار باکرتي استافيلوكوكوس اورئوس،
اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه ،اسرتپتوکوکوس دیس گاالکتیه و انرتوکوکوس
فکالیس که از عوامل مهم ورم ورم پستان در گاو به شامر میآیند انجام
یافته است البته این بدین معنی نیست که از این گیاه بتوان در حال حارض
برای درمان ورم پستان استفاده کرد بلکه تا رسیدن به آن مرحله نیاز
به تحقیقات گسرتده و وسیعی در این زمینه میباشد از طرفی به دلیل
حساس بودن بافت پستان به عوامل ضد میکروبی ،نیاز به آزمایشات
درونتنی مانند استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (خرگوش) میباشد.
همچنین انتخاب این باکرتیها برای بررسی اثر ضد میکروبی گیاه

بومادران به دلیل نقيش است که آنها در بروز بيامريهاي مختلف در
انسان و دام ایفا میکنند (.)14،10
يافتههاي اين مطالعه بيانگر وجود خاصيت ضدباكرتيايي روغن فرار
بومادران بر باكرتيهاي گرم مثبت جدا شده از ورم پستان در رشایط
برون تنی میباشد .نتايج اين پژوهش همچنني نشان داد كه جدایه
استافيلوكوكوس اورئوس در بني بقیه جدایهها و سویه استاندارد خودش،
نسبت به روغن فرار بومادران بیشرتین حساسیت را دارا میباشد که
این نتایج با نتایج حسین تاجیک و همکاران ( .)21،20که نشان دادند
استافیلوکوکوس اورئوس حساسترین میکروارگانیسم در برابر اثرات
مهاري عصاره آبی والکلی گیاه بومادران میباشد مطابقت دارد (.)20
در این مورد همچنین رسولی و همکاران در سال  2002نشان دادند
که استافیلوکوس اورئوس جدا شده از موارد عفونی حساسیت باالیی به
عصاره گیاه بومادران دارد (.)16
البته نتایج ساير پژوهشهای انجام یافته در اين زمينه ،بر اين
نكته تاكيد دارد كه عصارههاي تهيه شده از گياه بومادران داراي اثرات

جدول  -1تركيبات شناسايي شده و درصد آنها در روغن گياه بومادران

ردیف

ترکیب شناسایی شده

درصد در روغن

اندیس کواتس

1

الفا-پینن

18/24

938

2

بتا-پینن

14/34

1002

3

آرما دندرن

11/92

1430

4

کاریوفیلین اکساید

8/86

1579

5

کارمازولن

7/76

1807

6

الفا-جورجونن

7/38

1480

7

دلتا کادینن

6/47

1516

8

کامفر

5/45

1166

9

والنسن

4/33

1680

10

آپلوپنن

3/18

1598

11

لینالول

3/14

1098

12

تیمول

2/87

1290

13

بورنئول

2/1

1165

14

بورنيل استات

1/68

1325

15

گاما-ترپينن

1/33

1096

16

ترپينولن

0/95

1105
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ضدميكرويب بر عليه طيف گسرتدهاي از باكرتيهاي گرم مثبت و با نسبت
کمرت علیه باکرتیهای گرم منفي بودهاند ( .)17،11،3علت تأثري متفاوت
عصارههاي گلهاي  Achillea millefoliumبر رشد باكرتيهاي گرم مثبت
و گرم منفي ممكن است به دليل تفاوت ساختاري موجود بني ديواره اين
دو گروه از باكرتيها باشد ( )4،3اما اینکه چرا استافیلوکوکوس اورئوس
نسبت به بقیه گرممثبتها به این گیاه حساسیت بیشرتی دارد دقیقاً
مشخص نیست .از طرفی نوع زیرگونههای گیاه بومادران به خاطر تفاوت
در ترکیبات فعال سازنده آن از نظر میزان مهار رشد بر باکرتیها با
هم متفاوت میباشند .سمناين و همكارانش در تحقيقي  19تركيب را از
گلهای آكيال ويلهلميس ( )Achellia Wilhelmsiiبه روش گاز كروماتوگرايف
جداسازي و شناسايي منودند كه كامفر ،سينئول ،بورنئول و مريتنول
تركيبات فعال اين اسانس را تشكيل مي دادند ( .)11اثر مامنعت از رشد
عصاره این گونه ( )Achellia Wilhelmsiiتوسط گردانا استوژانوویک و
همکارانش در ژاپن در روش دیسک دیفیوژن بر روی استافیلوکوکوس
اورئوس با قطر  mm27و ارشیشیاکلی با قطر  mm26گزارش شد .در حالی
که سایر گونههای مورد آزمایش شاملA.lingulata ، A.clavennae،

 A.holosericeaو  A.millefoliumفعالیت ضعیفی داشتند (.)19
تحقيقات همچنني بيانگر آن است كه روغن فرار بومادران نيز داراي
تاثريات مهاركنندگي بر باكرتيهاي گوناگون است .بومادران قادر است كه
مانع رشد بيش از  ۱۷نوع باكرتي و  ۱۰نوع قارچ شود ( .)16حسانپور
و همکاران در سال  ،1382در آزمایشی نشان دادند که اسانس بومادران
بر روی باکرتیهای بیامریزای استافیلوکوکوس ،ساملونال تیفی ،شیگال
فلکسرنی و ارششیا کلی اثر میکروب کشی دارند ( .)9در مطالعه ما نیز
عصاره روغنی بومادران بر رشد کلنی هر چهار عامل باکرتیایی ورم پستان
اثر مهاری داشت که میتواند به عنوان مزیت این گیاه در درمان ورم
پستان قلمداد گردد.
تأثري عصاره هيدروالكيل بومادران بر كانديدا آلبيكنس وباكرتيهاي
فرصت طلب ساكن دهان مانند اسرتپتوكوكوس سانگوئيس،اسرتپتوكوكوس
ساليواريوس ( )Streptococcus Salivariusو اكتينومايسس ويسكوزوس
 )Actinomyces) Viscosusتوسط عطايي و همكارانش مورد ارزيايب قرار
گرفت .آنها نيز به اين نتيجه رسيدند كه به دليل خاصيت ضدميكرويب
اين عصاره امكان استفاده از آن در تركيب دهان شويهها وجود دارد

جدول  -2نتايج تعيين حساسيت باكتريهای انتروکوکوس فکالیس ،استرپتوکوکوس آگاالکتیه ،استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه و
استافیلوکوکوس اورئوس توسط روغن فرار بومادران به روش دیسک دیفیوژن
مقادیر روغن بومادران
نمونه باکتری

(میکرو لیتر)

انتروکوکوس فکالیس
انتروکوکوس فکالیس
()RTCC1907

استرپتوکوکوس آگاالکتیه
استرپتوکوکوس آگاالکتیه
()RTCC1913

استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه
استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه
()RTCC1917

استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس
()RTCC1923

میانگین و انحراف معیار ( )SDقطر هاله عدم رشد با پنج تکرار (ميلي متر)
5μL

10μL

20μL

μL 30

45μL

Ampicilin

0/786±6/5

0/975±9/4

1/112±11/3

1/06±14/1

1/27±16/5

2/41±21/2

0/488±6/3

0/643±8/1

0/802±10

0/876±13/2

1/011±18

1/320±22/4

0/534±5/6

0/577±7/2

1/253±9/3

0/951±11/4

1/380±13/8

1/812±20/7

0/512±6/2

0/580±8/1

0/765±10/2

0/830±12/5

0/912±14

1/110±21/21

0/836±6/7

1/211±8/6

1/032±10/3

1/032±12/3

1/366±14/5

1/940±21

0/432±6/3

0/678±8/1

0/94±10/4

1/212±12/4

1/450±15

1/654±21/2

1/013±9

1/113±12/5

2/488±16/8

4/387±30/4

3/162±35/5

3/248±44

0/790±13

1/232±18

1/276±23

1/47±33

0/84±44

1±45
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( .)2هم چنني در مطالعه ديگري توسط  Baserو همكاران ،روغن اسايس
 Achillea multifidaمورد ارزيايب قرار گرفته است .در اين پژوهش 58
ترکیب که حدود  93/9درصد از روغن فرار آن را تشکیل میدادند آلفا-
توژون (60/9درصد) ،بتا_توژون(9/1درصد) ،سابینن(4/1درصد) وکافور
(3/7درصد) به عنوان ترکیب اصيل تشخيص داده شدند .خاصیت میکروب
کشی این روغن به روش رقتسازی رسیال مورد ارزیابی قرار گرفت
و  MICآن برای باکرتیهای پاتوژن  6/5 mg/mLگزارش شد( .)4بر این
اساس در مطالعه فرداکندان و همکاران بر روی عصاره ،A. millefolium
یافته شد که بخش غیر محلول در آب عصاره داراي اثرات متوسط و
بخش محلول در آب عصاره فاقد اثر ضد میکروبی بر روی باکرتیهای
اسرتپتوکوکوس پنومونیا ،کلسرتودیوم پرفرینژنس و کاندیدیا آلبیکنس
میباشد (.)5

در تحقیق اخیر میزان  MICو  MBCبرای استافیلوکوکوس اورئوس
کمرت از سایر جدایهها بود که این نشان دهنده حساسیت زیاد این باکرتی
به عصاره روغنی بومادران میباشد .باتوجه به اینکه استافیلوکوکوس
اورئوس از عوامل شایع و اصلی در ایجاد ورم پستان میباشد حساسیت
باالی این باکرتی به عصاره بومادران میتواند نوید بخشی برای استفاده
از این گیاه در درمان این بیامری تلقی گردد .البته پيش از آنكه بتوان
عصارههای بومادران را به عنوان دارويي موضعي براي مصارف
درمانگاهي توصيه منود نياز به توجه بيشرتي به برخي جنبههاي كاربرد
موضعي آن وجود دارد ( .)21،5خوشبختانه در مصارف درمانگاهي در
هنگام استفاده از بومادرا ن گزاريش از مسموميت ارائه نشده است ويل
مواردي ا ز حساسيت زايي بومادران در هنگام مرصف مقادير زياد و در
دزهاي مكرر از آن به صورت راشهاي آلرژيك و حساسيت به نور گزارش

جدول  -3حداقل غلظت مهاركنندگی ( )MICرقت هاي مختلف روغن فرار بومادران بر روي باکتریهای انتروکوکوس فکالیس،
استرپتوکوکوس آگاالکتیه ،استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه و استافیلوکوکوس اورئوس

مقادیر روغن بومادران
نمونه باکتری

()mg/mL

انتروکوکوس فکالیس
انتروکوکوس فکالیس
()RTCC1907

استرپتوکوکوس آگاالکتیه
استرپتوکوکوس آگاالکتیه
()RTCC1913

استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه
استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه
()RTCC1917

استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس
()RTCC1923

رشد باكتري در رقت هاي مختلف روغن بومادران (درصد)
9/46

4/73

2/365

1/182

0/592

0/295

کنترل+

کنترل-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

(+) Inhibition of bacterial growth
(-) Growth of bacteria
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 اما باید خاطر نشان کرد که پیشنهاد بومادران برای درمان.)8( شده است
 میباشد تا ایمنیin vivo ورم پستان نیاز به تحقیقات زیادی به صورت
.کار و تأثیرات جانبی و ناخواسته دارو سنجیده شود
با عنايت به اين نكته شايسته است كه ارزيايبهاي گسرتدهتري در
مورد تأثیرات ضد میکروبی این گیاه به ويژه در عرصههاي آزمايشگاهي
به صورت برونتنی بر روی باکرتیهای پاتوژن و فلور طبیعی انجام یابد
 از طرفی با توجه به.تا اطالعات پایه زیادی در این زمینه جمعآوری شود
 آساين دسرتيس و تاثريات ضدباكرتيايي قابلمالحظه عصاره،ارزاين قيمت
،این گیاه بر روي باكرتيهايي پاتوژن زخمها و جراحات درمانگاهي
عصاره مذكور مي تواند در آینده به عنوان يك فرآورده گياهي ودارويي
.طبيعي مورد توجه محققان و كاربران قرار گريد

تشکر و قدردانی

نويسندگان اين مقاله از بخش میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد و رسکار خانم لطفعلیان و همچنین از آقای سعید آزادی
به خاطر همكاریهاي شان در اجراي این تحقیق کامل تشکر و قدردانی
.را دارند
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