شامره  ،118تحقیقات دامپزشكی و فرآوردههای بیولوژیک ،بهار 1397

b b
شامره  118بهار 1397

DOI: 10.22092/vj.2017.109599.1271

بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره آبی ،عصاره اتانولی و

اسانس گلپر بر روی سالمونال تیفیموریوم جدا شده از طیور
• علی مقصودی (نویسنده مسئول)

گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،گروه بیوانفورماتیک ،پژوهشکده
زیستفناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل

• سعیده سعیدی

پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی ،دانشگاه زابل

• سیده راضیه موسوی

گروه گیاهان دارویی ،دانشگاه زابل

تاریخ دریافت ۱۳۹5-11-24 :تاریخ پذیرش۱۳۹۶-05-23 :
Email: Alimaghsoudi@uoz.ac.ir

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره آبی ،عصاره اتانولی و اسانس گلپر بر روی باکرتی ساملونال تیفیموریوم
( )Salmonella typhimuriumجدا شده از طیور بود .عصاره و اسانس گیاه گلپر به ترتیب با استفاده از دستگاه خالء از مرکز (روتاری)
و کلونجر بدست آمد .تعداد  12سویه  S. typhimuriumاز طیور بومی در شهرستان زابل جداسازی شد .حداقل غلظت بازدارندگی و
حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی ،اتانولی و اسانس گیاه گلپر ،با تهیهی غلظتهای مختلف از آنها به روش رقتسازی در چاهک
و بررسی اثر غلظتهای مختلف بر روی رشد باکرتیها ،تعیین شد .حساسیت سویهها به آنتیبیوتیکها با روش استاندارد دیسک
دیفیوژن کربی -بائر مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعه حارض نشان داد که از بین اسانس ،عصاره آبی و عصاره اتانولی
گلپر ،اسانس بیشرتین اثر مهارکنندگی را برروی  S. typhimuriumدارد و همچنین بیشرت سویههای  S. typhimuriumدر متام رقتهای
اسانس گیاهی آن از بین رفتهاند ،در حالی که عصاره آبی کمرتین اثر مهارکنندگی را داشته است .بیشرتین غلظت مهارکننده اسانس
گلپر در رقت  5 ppmبود و عصاره اتانولی در رقت  25 ppmو عصاره آبی در غلظتهای  50و  100 ppmمهارکننده بیشرت سویهها
بودند .بیشرتین غلظت کشندگی نیز برای اسانس ،عصاره اتانولی و آبی به ترتیب برابر با  200 ،20و  200 ppmبود .نتایج این مطالعه
بیانگر اثرات ضدمیکروبی مناسب اسانس و عصاره اتانلی گلپر بود و میتوان از آنها بهعنوان جایگزین آنتیبیوتیکهای متداول ،برای
درمان عفونتهای ناشی از این باکرتی استفاده کرد.
كلامت كلیدی :فعالیت ضدمیکروبی ،گلپر ،گیاهان دارویی ،اسانس ،طیور
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Antimicrobial effects of aqueous extract, ethanol extract and essential oil of Golpar on Salmonella typhimurium isolated from poultry
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The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of aqueous extract, ethanol extract and essential oil of
Golpar on Salmonella typhimurium isolates from poultry. Plant extracts and essential oils of Golpar were obtained
using vacuum from the center (Rotary) and Clevenger. Total number of 12 S. typhimurium strains were isolated from
native poultry in the city of Zabol. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of aqueous and ethanol extract and essential oil of Golpar were determined using preparation of different concentrations by dilution in wells method and determination of different concentrations on growth of bacteria.
Susceptibility to several antibiotics was evaluated by the Kirby-Bauer disk diffusion standard method. The results
of the present study showed that among the essential oil, aqueous extract and ethanol extract of Golpar, the essence
have shown highest inhibitory effect on S. typhimurium, while the aqueous extracts have less inhibitory effects
on most of the strains of S. typhimurium. The MIC of essential oil was on 5 ppm dilution but for ethanol extract
was on 25 ppm and for aqueous extract was on 50 and 100 ppm. The MBC for essential oil, ethanol and aqueous
extracts of Golpar were 20, 200 and 200 ppm, respectively. The results showed relevant antibacterial activity of
Golpar extracts and essential oil, which can be used for treatment of infections due to the S. typhimurium, instead
of common antibiotics.
Key words: Antibacterial activity, Heracleum persicum, Medicinal herbs, Essential oil, Poultry

 موطن گونههای،به دلیل رشایط جغرافیایی و تنوع اقلیمی منحرص به فرد
،گیاهان دارویی بیشامری است و در بین این خزانه غنی گیاهان دارویی
برخی از گیاهان تنها در ایران وجود داشته و از این رو میتوانند بهعنوان
یک مزیت نسبی برای تولید انحصاری برخی داروهای گیاهی مورد توجه
.)9( قرار گیرند
) گیاهی دارویی است و در زبانHeracleum persicum( گلپر ایرانی
 انجدان،فارسی نام دیگر آن انگدان میباشد ولی عدهای آن را معرب کرده
 نیز گفته میشود کهAngelina  در برخی منابع به این گیاه.نامیدهاند
 در جنوب رشته کوه الربز.ممکن است از اسم عربی آن گرفته شده باشد
 بومی ایران، این گیاه.)11  و10(  گلپر گفته میشود،به دانه گیاه اَلَرگ
 میالدی از ایران به مناطق محدودی از شبه جزیره18 است و در قرن
 گیاهی کوهستانی، گلپر.)13  و12( اسکاندیناوی (نروژ) برده شده است
 منشعب و دارای، این گیاه دارای ساقهای ضخیم و توخالی.و پایا است
 و برگهای150 cm شاخههایی منتهی به گل آذین چرتی با ارتفاع بیش از
 زیستگاه طبیعی این گیاه در کشور ایران مناطق مرتفع.بسیار پهن است
 بخشی از دامنه،و مرطوب کوهستانی به خصوص دامنه جنوبی الربز
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مقدمه
در سالهای اخیر متایل به طب سنتی و داروهایی که در طب سنتی
مورد استفاده قرار میگیرند به شکل چشمگیری در دنیا رواج پیدا کرده
 امروزه مراکز درمانی متعددی در کشورهای توسعهیافته.)1( است
مستقر شدهاند که بخصوص بر اساس آموزههای طب سنتی رشقی (چین
 اساس طب سنتی استفاده از.)3  و2( و هند) به درمان بیامران میپردازند
Medicinal( ترکیبات طبیعی موجود در طبیعت ازجمله گیاهان دارویی
 طب گیاهی،) میباشد و از این رو به این شیوه درمان بیامریهاHerbs
 هرچند طب سنتی ایران.)6-4( ) نیز گفته میشودHerbal Medicine(
 اما روشهای درمانی و محصوالت،در گذشته دارای جایگاه رفیعی بود
طب سنتی ایران هنوز به درستی عرضه نشده و در بازار جهانی جایگاه
 مرصف گیاهان دارویی از دیرباز، با وجود این.مناسبی پیدا نکرده است
در طب سنتی ایران رایج بوده و در سالهای اخیر نیز استفاده از آنها در
 مطالعات اخیر با.)8  و7( داخل کشور افزایش قابلتوجهی یافته است
استفاده از خواص گیاهان دارویی و آموزههای طب سنتی ایران نیز نتایج
 کشور ایران.امیدوارکنندهای در درمان برخی بیامریها نشان داده است
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شاملی الربز ،آذربایجان و فارس است .بخش دارویی گیاه گلپر ،دانه آن
است که در ابتدای فصل تابستان برداشت شده و قبل از استفاده خشک
میشود.
در طب سنتی ایران از گلپر بهعنوان داروی ضدعفونی کننده،
ضددرد ،ضدسوء هاضمه و ضدنفخ استفاده میشود .گلپر دارای اثرات
ضدمیکروبی زیادی است ( )14و از دود حاصل از سوخنت دانه خشک
شده گلپر بههمراه اسپند برای ضدعفونی کردن محیط استفاده میشود.
دانههای گلپر بهعنوان ادویه و همچنین دانهها و ساقههای آن بهعنوان
عامل طعمدهنده برای تهیه خیار شور و ترشیجات مورد استفاده قرار
میگیرد .البته استفاده بیش از حد گلپر در زنان باردار موجب سقط
جنین میگردد.
ساملونال یک باسیل گرم منفی از خانواده انرتوباکرتیاسه
( )Enterobacteriaceaeاست و ساملونلوز ( )Salmonellosisاز جمله
مهمترین بیامریهای عفونی شایع و مشرتک بین انسان و حیوان میباشد
که توسط گونههای مختلف باکرتی ساملونال ایجاد میشود ( .)15باکرتی S.
 typhimuriumبه همراه  S. enteritidisگونههای مهم ساملونال هستند که
از ویژگیهای مهم آنها توانایی باقیماندن به شكل قابلتكثیر و زنده به
مدت طوالنی در محیط و منونههای غذایی است ( .)16این باکرتی یکی
از عوامل مهم زیستی است که در تاریخ به منظور خرابکاریهای عمدی
از طریق آلودهسازی آب و غذا از آن استفاده شده است ( .)17باکرتی
ساملونال ،گسرتش جغرافیایی وسیعی دارد و در اقلیمهای متنوعی قادر به
زیسنت بوده و توانایی ایجاد عفونت در طیف وسیعی از موجودات زنده
از جمله انسان را دارد .سبزیجات ،فرآوردههای لبنی ،مواد گوشتی و
بهویژه تخم مرغ و فرآوردههای جانبی آن از جمله مهمرتین منابع شیوع
آلودگی ساملونال به شامر میآیند (.)18
بیش از  70سال از رشوع استفاده از آنتیبیوتیکها در خوراک دام
و طیور بهعنوان محرک رشد میگذرد .به ویژه در حیوانات تکمعدهای،
مرصف آنتیبیوتیکها با کاهش جمعیت میکروبی مرض دستگاه گوارش،
موجب بهبود رضیب تبدیل خوراک ( )Feed Conversion Ratioمیشود
( .)19از هامن سالهای ابتدایی مرصف آنتیبیوتیکها بهصورت افزودنی
برای بهبود عملکرد رشد ،برخی پژوهشگران در مورد خطرات ناشی
از مرصف اندک و در عین حال بلند مدت آنتیبیوتیکها هشدار داده
بودند .در مورد بسیاری از عوامل آلودهکننده محصوالت غذایی با منشاء
دامی ،از جمله ساملونال ،پیدایش مقاومت آنتیبیوتیکی (Antibiotic
 )Resistanceبه یک مشکل جهانی تبدیل شده است .باقیمانده
آنتیبیوتیکها از طریق مرصف مواد غذایی به انسان منتقل شده و منجر
به مقاومت به آنتیبیوتیکها در انسان میگردد ( 20و  .)21در سالهای
اخیر با پیرشفت علوم و توجه بیشرت به مسئله بهداشت فردی و اجتامعی،
استفاده از مواد دارویی رو به افزایش است .اما با توجه به اثرات جانبی،
قیمت باال ،تولید انحصاری در برخی کشورها و دشواری تولید مواد
شیمیایی دارویی ،استفاده از گیاهان دارویی که دارای عوارض جانبی کمرت
و از نظر اقتصادی مقرون به رصفهتر هستند ،مورد توجه قرار گرفته است
( .)21در این راستا ،تحقیقات بر روی اثرات ضدمیکروبی گیاهان مختلف
اهمیت خاصی یافته است و این امید وجود دارد تا دستکم در خوراک
دام و طیور بتوان از گیاهان دارویی بهعنوان محرک رشد و جایگزین
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مناسبی برای آنتیبیوتیکها استفاده منود .هدف از این مطالعه بررسی
اثرات ضدمیکروبی عصاره آبی ،عصاره اتانولی و اسانس دانه گیاه گلپر بر
روی  S. typhimuriumجداشده از طیور منطقه سیستان است.
مواد و روشها

تهیه دانه گیاه گلپر و عصارههای آبی و اتانولی

دانه گیاه گلپر در تابستان  1394از نواحی جنوبی رشته کوه الربز
واقع در روستای دیزان از توابع شهرستان طالقان جمعآوری شده و در
سایه و دمای اتاق خشک گردید .برای تهیه عصاره اتانولی و آبی ،مقدار
 10 gپودر خشک دانه گیاه بهطور جداگانه در داخل ارلنهایی با حجم
 500 mLو حاوی  100 mLاتانول  96درصد (برای تهیه عصاره اتانولی) و
آب مقطر (برای تهیه عصاره آبی) قرار داده شد .محتوی ارلنها به مدت
 24 hدر دمای اتاق توسط دستگاه شیکر ( -Pars Azmaایران) مخلوط
شده ،سپس به وسیله کاغذ وامتن شامره دو صاف گردید .جداسازی حالل
از عصاره توسط دستگاه روتاری ( -Heidolphآملان) و با کمک پمپ خالء
(تقطیر در خالء) انجام گرفت .عصاره به دست آمده وزن شده سپس
در حالل  DMSOحل شد .به منظور جلوگری از خاصیت میکروبکشی
 ،DMSOاین ماده به نسبت  1:10با آب مقطر رقیق گردید .عصاره
بدست آمده تا زمان استفاده در آزمایشات ضدمیکروبی در دمای  4درجه
سانتیگراد در یخچال نگهداری شد.
تهیه اسانس

یکی از ویژگیهای گیاه گلپر حجم قابل توجه اسانس آن میباشد.
استخراج اسانس گیاهی گلپر با استفاده از روش تقطیر با بخار آب و به
کمک دستگاه کلونجر انجام شد .برای این کار ،مقدار  60 gاز پودر خشک
گیاه در یک بالن با حجم  2 Lریخته شد و حدود دو سوم حجم بالن آب
مقطر اضافه گردید .بالن به دستگاه کلونجر متصل شد تا عمل تقطیر به
مدت  4 hانجام شود .پس از استخراج اسانس ،عمل آبگیری انجام گردید
و اسانس به دست آمده تا زمان استفاده در آزمایشات ضدمیکروبی،
در یک ظرف دربسته تیرهرنگ در دمای  4درجه سانتیگراد در یخچال
نگهداری گردید.
جداسازی باکرتی
منونههای مدفوع طیور در سال  1393از منطقه سیستان ،شهرستان
زابل جمعآوری شدند .منونهها به مدت  6 hدر محیط نگهداری شده،
سپس به محیطهای کشت انتخابی ساملونال شیگال آگار و سیمون سولفیت
آگار انتقال یافتند و در ادامه به مدت  24 hدر دمای  37درجه سانتیگراد
قرار داده شدند .با کمک آزمونهای بیوشیمیایی و محیطهای کشت
افرتاقی  ،TSI ،MRVPلیزین آیرون آگار ،سیمون سیرتات و اوره ،در
مجموع  12سویه باکرتی  S. typhimuriumجداسازی گردید.
تهیه سوسپانسیون  0/5مک فارلند
برای تهیه سوسپانسیون میکروبی ،ابتدا  24 hقبل از انجام آزمایش،
باکرتی از کشت ذخیره به محیط کشت شیبدار آگار مغذی تلقیح
شد .پس از رشد کلنیهای باکرتی ،سطح محیط کشت با محلول نرمال
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سالین شستشو داده شد تا سوسپانسیون غلیظ میکروبی حاصل گردد.
سپس مقداری از سوسپانسیون باکرتی ،داخل لوله اسرتیل دربدار حاوی
محلول نرمال سالین ریخته شده و کدروت آن از طریق اندازهگیری
جذب با دستگاه اسپکرتوفوتومرت ( -Unicoآمریکا) در طول موج 630 nm
اندازهگیری شد و تا هنگام برابر شدن کدورت محلول با کدورت  0/5مک
فارلند ،با محلول نرمال سالین رقیق گردید .بدین ترتیب سوسپانسیون
باکرتی با غلظت  1×108 cfu/mLتهیه گردید.
تعیین حساسیت باکرتی به آنتیبیوتیکهای مرسوم
با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیو ِژن کربی -بائر (Kirby-
 ،)Bauer Disk Diffusionحساسیت سویههای باکرتی نسبت به
آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین و پنیسیلین (پادتن طب ،ایران) مورد
ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور ،در ابتدا از متام سویههای باکرتی،
غلظت  0/5مک فارلند در محیط مایع آبگوشتی مولر هینتون (Muller-
 )Hinton Broth, MHBتهیه و سپس بر روی محیط آگار مولر هینتون
( )Muller-Hinton Agar, MHAپخش و کشت داده شدند .دیسکهای
آنتیبیوتیکی در فاصله مناسب از یکدیگر قرار گرفتند و پلیتها به
مدت  24 hدر دمای  37درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفته و
هالههای بازدارنده جهت ارزیابی و تعیین مقاومت و حساسیت سویهها
به آنتیبیوتیکهای مورد نظر ،مشخص شد .این آزمایش در سه تکرار
انجام گردید.
تعیین میزان حساسیت  12سویه  S. typhimuriumنسبت به عصاره آبی ،عصاره
اتانولی و اسانس گلپر

تعیین حساسیت سویههای باکرتی نسبت به عصاره و اسانس گیاه گلپر
با استفاده از روش رقتسازی در چاهک انجام شد .در محیط کشت جامد
تعداد شش چاهک ایجاد شد و به هر چاهک مقدار  100 μLاز محیط
مایع آبگوشتی مولر هینتون ( )MHBاضافه شد .سپس به چاهک اول μL
 100از محلول رقیق شده عصاره گلپر اضافه شده و پس از مخلوط کردن
 100 μLاز چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضافه کرده و بدین ترتیب
تا آخرین چاهک این کار انجام شد .از چاهک آخر  100 μLمحیط کشت
خارج کرده ،مقدار  10 μLاز سوسپانسیون میکروبی حاوی  108واحد
در  mLمعادل  0/5مک فارلند اضافه شده و در انکوباتور در دمای 37
درجه سانتیگراد به مدت  24 hقرار گرفت .اولین چاهکی که پس از قرار
دادن در انکوباتور از رشد باکرتی جلوگیری کرده بود ،بهعنوان حداقل
غلظت مهارکننده ( )Minimum Inhibitory Concentration, MICدر نظر
گرفته شد .برای اطمینان ،از چاهکهای شفاف  10 μLبرداشته به محیط
مولر هینتون آگار منتقل گردید و پس از  24 hاولین رقتی که توانست
 99/9درصد باکرتی را از بین بربد بهعنوان حداقل غلظت باکرتیکشی
( )Minimum Bactericidal Concentration, MBCدر نظر گرفته شد .این
آزمایش در سه تکرار انجام گردید.
نتایج
در جدول  ،1الگوی شدت بازدارندگی  12سویه باکرتی
 S. typhimuriumدر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی و عصاره آبی گیاه

گلپر نشان داده شده است .سویههای  10 ،9 ،7 ،5و  ،12در غلیظترین
عصاره آبی ( )200 ppmنیز رشد قابل توجهی نشان دادند ،در حالیکه
سویههای  8و  11رشد کمی داشته و در سایر سویهها رشد باکرتی متوقف
شده بود .این در حالیاست که در مجاورت غلیظترین عصاره اتانولی
( )200 ppmتنها سویههای  9و  10رشد زیاد و سویه  12رشد اندکی نشان
دادند .در حقیقت هیچیک از عصارههای آبی و اتانولی بر سویههای 9
رقت هر
و  S. typhimurium 10اثر مهاری نشان ندادند .در رقیقترین ِ
دوی عصاره آبی و اتانولی ( ،)6/25 ppmمتامی  12سویه رشد زیادی
نشان دادند .بنابراین رقیق کردن عصارهها تا  6/25 ppmتاثیر مهاری بر
روی باکرتی ندارد .همچنین در رقت  12/5 ppmبیشرت منونههای رشد
قابل مالحظهای داشتند و تنها تعداد کمی از آنها (سویههای  2و  )4در
مجاورت عصاره اتانولی کاهش رشد نشان دادند.
عصاره آبی گلپر تنها در رقتهای  200و  100 ppmخاصیت
باکرتیکشی نشان داد در حالیکه عصاره اتانولی تا رقت  25 ppmنیز
خاصیت ضدباکرتی خود را حفظ کرده بود؛ بطوریکه سویههای  2و
 4باکرتی ،کمرتین مقاومت را نسبت به خاصیت میکروبکشی عصاره
داشتند و حتی در رقت  25 ppmعصاره اتانولی نیز رشدشان متوقف
شده بود .هرچند در رشد سویههای  5و  7باکرتی در مجاورت رقت ppm
 200عصاره آبی تغییری حاصل نشد ،اما همین سویهها در مجاورت رقت
مشابه عصاره اتانولی کشته شدند.
برای محاسبه درصد حساسیت باکرتی ( MICو  ،)MBCاز نتایج
مندرج در جدول  1استفاده شد .درصد  MICنشاندهنده میزان مهار
رشد باکرتی در مجاورت عصاره یا اسانس میباشد و درصد  MBCرقتی
از عصاره یا اسانس را نشان میدهد که در آن رشد باکرتی بهطورکامل
متوقف شده است .بهعنوان منونه حداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی
در غلظت  200 ppmبر  ،S. typhimuriumتنها رشد دو سویه  8و 11
کاهش یافت (مهار شد) که در جدول  1با عالمت  +نشان داده شده
است .بنابراین تعداد دو سویه از مجموع  12سویه ،معادل  16/7درصد
کل سویهها میباشد که در جدول  3نشان داده شده است .برای حداقل
غلظت کشندگی نیز از مجموع  12سویه که در معرض  200 ppmعصاره
آبی قرار گرفته بودند ،رشد  5منونه بهطور کامل متوقف شد (عالمت )-
که معادل  41/7درصد سویهها میباشد .بهطورکلی ،در جداول  2و ،3
درصد حساسیت باکرتی  S. typhimuriumبه ترتیب نسبت به رقتهای
مختلف عصاره آبی و اتانولی گیاه گلپر نشان داده شده است .مهار رشد
باکرتی در رقتهای  16/7( 200درصد) 16/7( 100 ،درصد) و 50 ppm
( 25درصد) عصاره آبی گلپر مشاهده شد ،در حالی که در رقتهای ،25
 12/5و  6/25 ppmهیچگونه مهاری روی باکرتی صورت نگرفت و هر
 12سویه باکرتی رشد کامل نشان دادند .در غلظت  50 ppmعصاره آبی،
مهار رشد باکرتی نسبت به غلظتهای  100و  200 ppmبیشرت بود که به
دلیل عدم خاصیت باکرتیکشی عصاره آبی در غلظت  50 ppmمیباشد.
در غلظت  50 ppmعصاره آبی گلپر ،سویههای  3 ،2و  6باکرتی که در
غلظتهای باالتر کشته شده بودند ،تنها کاهش رشد نشان دادند .برای
عصاره آبی گلپر تنها غلظتهای  200و  100 ppmخاصیت باکرتیکشی
( )MBCبه ترتیب به میزان  41/7و  25درصد نشان دادند (جدول .)2
در مطالعه حارض با بررسی درصد حساسیت سویههای باکرتی
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جدول  -1الگوی شدت بازدارندگی سویههای باکتری  S. typhimuriumدر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی (چپ) و عصاره
آبی (راست) گیاه گلپر
رقتهای عصاره آبی/اتانولی ()ppm
سویه باکتری

200

100

50

25

12/5

6/25

S. typhimurium 1

-/-

+/-

-/++

+/++

++/++

++/++

S. typhimurium 2

-/-

-/-

-/+

-/++

+/++

++/++

S. typhimurium 3

-/-

-/-

-/+

+/++

++/++

++/++

S. typhimurium 4

-/-

-/+

-/++

-/++

+/++

++/++

S. typhimurium 5

-/++

-/++

+/++

++/++

++/++

++/++

S. typhimurium 6

-/-

-/-

-/+

+/++

++/++

++/++

S. typhimurium 7

-/++

-/++

+/++

++/++

++/++

++/++

S. typhimurium 8

-/+

+/++

++/++

++/++

++/++

++/++

S. typhimurium 9

++/++

++/++

++/++

++/++

++/++

++/++

S. typhimurium 10

++/++

++/++

++/++

++/++

++/++

++/++

S. typhimurium 11

-/+

+/++

++/++

++/++

++/++

++/++

S. typhimurium 12

+/++

++/++

++/++

++/++

++/++

++/++

 ++نشاندهنده رشد زیاد در سویههای مختلف S. typhimurium
 +نشاندهنده رشد کم در سویههای مختلفS. typhimurium
 -نشاندهنده عدم رشد در سویههای مختلفS. typhimurium

 S. typhimurium nسویههای مختلف S. typhimuriumجدا شده از طیور

جدول -2الگوی حساسیت سویههای مختلف  S. typhimuriumنسبت به رقتهای مختلف عصاره آبی گلپر
سری رقت ()ppm

200

100

50

25

12/5

6/25

( MICدرصد)

8/3

16/6

16/6

25

16/6

0

( MBCدرصد)

75

58/3

41/7

16/7

0

0
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بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره آبی ،عصاره اتانولی و ...

 S. typhimuriumنسبت به رقتهای مختلف عصاره اتانولی گلپر ،نشان
داده شد که عصاره اتانولی نسبت به عصاره آبی ،در دامنه بیشرتی از
رقتها خاصیت مهاری و کشندگی دارند (جدول  .)3رقت 6/25 ppm
عصاره اتانولی خاصیت کشندگی یا مهارکنندگی نشان نداد (همه باکرتیها
در این رقت رشد کامل داشتند) .همچنین رقت  12/5 ppmعصاره اتانولی
گلپر نیز خاصیت کشندگی نشان نداد .مطابق انتظار ،بیشرتین درصد
کشندگی عصاره اتانولی گلپر در غلظت  200 ppmعصاره بود .به دلیل
مرگ  75درصد از باکرتیها در این غلظت درصد  MICبرای غلظت
 200 ppmمقدار کمی بدست آمد ( 8/3درصد) .عصاره اتانولی گلپر در
 DMSOحل شد و با توجه به جدول  ،3عدم وجود خاصیت مهارکنندگی یا
کشندگی عصاره و رشد کامل متامی  12سویه  S. typhimuriumدر غلظت
( 6/25 ppmکه حاوی  DMSOنیز بود) نشان میدهد ماده  DMSOرقیق
شده در این مطالعه خاصیت باکرتیکشی نداشت.
در جدول  ،4حساسیت  12سویه باکرتی  S. typhimuriumنسبت به
رقتهای مختلف اسانس گلپر نشان داده شده است .چنانچه مشاهده
میشود ،به دلیل خواص ضدباکرتیایی قویتر ،اسانس گلپر به میزان 10
برابر رقیقتر از عصارههای آبی و اتانولی مورد استفاده قرار گرفت.
بیشرتین غلظت کشندگی اسانس گلپر در  20 ppmبود ( 58/3درصد) و
در رقتهای  1/25و  0/63 ppmخاصیت کشندگی نشان نداد .همچنین
در رقت  ،5 ppmبیشرتین خاصیت مهاری اسانس گلپر دیده شد که به
کشندگی نسبتاً کم اسانس در این رقت ( 16/6درصد) برمیگردد.
بحث
اسانسهای گیاهی به کمک روشهای متنوعی موجب جلوگیری
از رشد باکرتیها میشوند .بهطور کلی خاصیت ضدمیکروبی اغلب
اسانسها به خاصیت هیدروفوبیک آنها و تاثیر آنها بر ساختار دیواره

سلولی میکروب بستگی دارد .افزایش مقدار برخی یونها بر روی و یا
داخل غشا پالسامیی نیز تاثیر قابلتوجهی بر نیروی محرکه پروتونها،
میزان  ATPدرون سلولی و بطورکلی متابولیسم میکروبها دارد .در
اغلب مطالعاتی که بر روی مکانیسم عمل ترکیبات باکرتیکش موجود
در اسانسها از جمله ترکیبات فنولیک انجام شده است ،بهطور عمده
تاثیر آنها بر غشاء باکرتی مورد توجه قرار گرفته است .در حقیقت
ترکیبات فنولی نه تنها به ساختامن غشاء سیتوپالسمی حمله میکنند،
بلکه با تاثیر بر عملکرد غشاء ،موجب تخریب قابلیت نفوذپذیری غشاء
شده و نیز با آزاد شدن اجزای اصلی داخل سلول موجب مرگ میکروب
میشوند .همچنین ترکیبات فنولی میتوانند در عملکرد باکرتی در انتقال
الکرتون ،جذب مواد مغذی و سنتز  DNAنیز اختالل ایجاد کنند ( .)22با
توجه به اینکه ترکیبات روغنی گیاه در حاللهایی آلی حل میشوند ،به
نظر میرسد بخش قابل توجهی از ترکیبات باکرتیکش محلول در الکل
میباشد و توسط اتانول شستشو داده شده و در عصاره اتانولی جمع
میگردند .به همین دلیل در مطالعه حارض ،حساسیت سویههای مختلف
باکرتی  ،S. typhimuriumوضعیت نسبتاً مشابهی بین عصاره اتانولی گلپر
و اسانس این گیاه مشاهده گردید ،هرچند غلظت اسانس ده برابر کمرت از
غلظت عصاره بود .خاصیت کشندگی و مهاری باالتر اسانس در حقیقت
به خلوص باالتر آن ارتباط پیدا میکند ،زیرا حرارت دادن به پودر گیاه در
محیط آبی موجب خروج ترکیبات روغنی و فرار آن میشود ،درحالیکه
ممکن است عصاره ناخالصی هم داشته باشد.
با توجه به اینکه ترکیبات مهم و دارویی که وارد اسانس میشوند
فرار میباشند ،باید اسانسگیری از گیاه تازه انجام گردد .چنانچه در
مطالعه حارض حدود  50 mLاسانس از هر کیلوگرم دانه آسیاب شده گلپر
بدست آمد که در دانههایی که تازه برداشت نشده بودند ،این مقدار به
نصف کاهش یافت .در مطالعه ترکیب شیمیایی و خواص باکرتیایی اسانس

جدول  -3الگوی حساسیت سویههای مختلف  S. typhimuriumنسبت به رقتهای مختلف عصاره اتانولی گلپر
سری رقت ()ppm

200

100

50

25

12/5

6/25

( MICدرصد)

8/3

16/6

16/6

25

16/6

0

( MBCدرصد)

75

58/3

41/7

16/7

0

0

جدول  -۴الگوی حساسیت سویههای مختلف  S. typhimuriumنسبت به رقتهای مختلف اسانس گلپر
سری رقت ()ppm

20

10

5

2/5

1/25

0/63

( MICدرصد)

16/6

16/6

50

8/3

8/3

0

( MBCدرصد)

58/3

41/7

16/6

8/3

0

0
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حاصل از بخشهای هوایی گلپر ،نتایج حاصل از آنالیز فیتوشیمیایی نشان
داد که  46ترکیب مختلف در بخش هوایی گیاه گلپر وجود دارند ،که ُاکتیل
بوتانوات ( 36/82درصد) ،هگزیل بوتانوات ( 16/08درصد)ُ -1 ،اکتانول
( 13/62درصد) و ُاکتیل هگزانوات ( 8/10درصد) اجزای اصلی اسانس
گلپر بوده و از گروه اسرتهای آلیفاتیک میباشند ( .)23ممکن است در
برخی گیاهان تنها امکان استحصال عصاره وجود داشته باشد و اسانس
آنها قابل استخراج نباشد یا بهطورکلی اسانسی نداشته باشند .گلپر از
جمله گیاهانی است که هم عصاره و هم اسانس قابل توجهی دارد و
امکان مقایسه خواص ضدباکرتیایی آنها مطابق مطالعه حارض وجود دارد.
مطالعات متعددی برای یافنت گیاهان دارویی موثر و بررسی مکانیسم
اثر آنها بر باکرتی ساملونال انجام گرفته است ( 24و  .)25در یک مطالعه
خواص ضدباکرتیایی عصاره گیاه خوشالیزه ()Echinophora platyloba
علیه سویههای مختلف ساملونال بررسی شد ( .)26در مطالعه مزبور،
خواص کشندگی و مهارکنندگی عصاره گیاه خوشالیزه بر روی سویه
 S. typhimuriumکمرت از  S. enteritidisو بیشرت از  S. choleraesuisبود.
البته این امکان نیز وجود دارد که مطابق با یافتههای مطالعه حارض ،مواد
موثره موجود در گیاهان دارویی بر روی سویههای مختلف یک گونه نیز
تاثیر مشابهی نداشته باشند .لذا با توجه به اینکه معموالً بیش از یک سویه
از باکرتی موجب ایجاد عفونت در انسان و دام میگردد ،به نظر میرسد
برای یافنت مناسبترین دز اسانس یا عصاره گیاه دارویی علیه باکرتیهای
بیامریزا ،باید طیف وسیعتری از باکرتیهای بیامریزا بهطور همزمان
مورد مطالعه قرار گیرند (.)26
مطالعات متعددی در تایید خواص ضدباکرتیایی اسانس بخش هوایی و
بخصوص دانه گیاه گلپر منترش شده است .در بررسی خواص ضدباکرتیایی
اسانس بخش هوایی یکی از گونههای گیاه گلپر ( )H. sibiricumبر روی
باکرتیهای بیامریزا در انسان ،نشان داده شد که اسانس مزبور بر روی
باکرتیهای گرم مثبت تاثیر باکرتیکشی بیشرتی نسبت به باکرتیهای
گرم منفی دارد؛ همچنین نشان داده شد که رقت اسانس گلپر در دامنه
 2431/2تا  9734/8 μg/mLدارای خواص مهاری ( )MICو کشندگی
( )MBCعلیه سویههای مختلف باکرتیهاست ،در حالی که رقت  0/5تا
 16/0 μg/mLتاثیری بر باکرتیهای گرم مثبت و گرم منفی ندارد (.)23
نتایج مطالعه نائینی و همکاران ( )1390نیز نشان داد که قطر هاله مهاری
عصاره اتانولی و اسانس گلپر در برابر باکرتی  Candida albicansبهترتیب
برابر با  18و  22 mmبود ( ،)27که نشاندهنده تأثیر مهاری بیشرت اسانس
نسبت به عصاره گلپر میباشد و با نتایج مطالعه حارض مطابقت دارد .در
مطالعه دیگری که بر روی خواص ضدباکرتیایی عصاره هیدروالکلی گلپر
ایرانی ( )H. persicumبر روی گونه کاندیدیا ( )Candidaصورت گرفت،
نشان داد که مجاورت باکرتی با عصاره به مدت  24و  48 hموجب از
دست رفنت قابلیت رشد بخش قابل توجهی از باکرتیها میگردد (.)28
مقایسه نتایج مطالعه اخیر و مطالعه حارض نشان میدهد که عصاره یا
اسانس حاصل از گیاه گلپر منیتواند بهطور کامل موجب توقف رشد یا
مرگ باکرتیهای بیامریزا شود و ممکن است استفاده توأم آن با اسانس
یا عصاره سایر گیاهان دارویی دیگر که خواص ضد باکرتیایی دارند یا به
عنوان یک مکمل در درمان با آنتیبیوتیکها مفید باشد.
در بررسی خواص ضدباکرتیایی اسانس حاصل از هفت گیاه بومی
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ایران درجات مختلفی از خاصیت باکرتیکشی علیه باکرتیهای دهان
انسان گزارش شده است ( ،)29که علت فعالیت ضدباکرتیایی آنها وجود
ترکیبات فنولی و مونوترپنهای الکلی عنوان شده است .در بررسی
خواص ضدباکرتیایی عصارههای اتانولی و متانولی فلفل ِبتل ()Piper betle
بر سویههای مختلفی از باکرتیهای بیامریزای گرم مثبت و گرم منفی،
دامنه  MICاز  19تا  625 μg/mLو  MBCاز  19تا  1250 μg/mLگزارش
شد .هرچه مقدار  MBCبیشرت باشد نشاندهنده حساسیت بیشرت باکرتی
نسبت به عصاره میباشد و مقادیر کم  MBCمقاومت باکرتی را در مقابل
خاصیت ضدباکرتیایی عصاره نشان میدهد (.)30
هامنطور که داروهای شیمیایی اغلب ترکیبی از چند ماده شیمیایی
میباشند ،در طب سنتی نیز برای درمان بسیاری از بیامریها ترکیبی از
چند گیاه دارویی مورد استفاده قرار میگیرد .به عنوان منونه در طب
سنتی کشور کامرون ،برخی گیاهان دارویی بصورت ترکیبی در درمان
حصبه ( )Typhoid Feverمورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از این
ترکیبات گیاهی درجات مختلفی از خاصیت ضدمیکروبی را بر روی
سویههای مختلف ساملونال نیز نشان داده است ( .)25بنابراین به عنوان
یک راه حل در انتخاب گیاهان مناسب به عنوان جایگزین آنتیبیوتیکها،
میتوان با مراجعه به سایر مطالعات ،گیاهان موثر بر یک سویه باکرتیایی
را بر روی سایر سویهها و گونهها آزمود و به جای استفاده از یک گیاه
دارویی ترکیبی از آنها را مورد استفاده قرار داد.
نتیجهگیری
با توجه به مقاومت دارویی در حال گسرتش ،بهویژه در طیور
صنعتی کشور و همچنین در مرصفکنندگان محصوالت طیور و با توجه
به نتایج حاصل از پژوهش حارض ،پیشنهاد میشود که عصاره یا اسانس
دانه گیاه گلپر حداقل بهعنوان یک درمان و یا یک مکمل غذایی دارویی
در تغذیه پرندگان مورد استفاده قرار گیرد .این کار موجب کاهش
هزینهها و عوارض ناشی از مرصف خوراکی داروها میشود .هرچند
پیشنهاد میشود از اسانس گلپر به عنوان ماده دارویی استفاده شود ،اما
برای یافنت مناسبترین دز علیه باکرتیهای بیامریزا ،پیشنهاد میشود
اسانس این گیاه علیه طیف وسیعتری از باکرتیهای بیامریزا و همچنین
همراه با سایر گیاهانی که خواص ضدباکرتیایی دارند با رقتهای مختلف
مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین باتوجه به عدم تاثیر عصارههای آبی
و اتانولی بر دو سویه از باکرتی  S. typhimuriumدر مطالعه حارض و از
طرفی دز کمرت مورد نیاز برای فعالیت ضدباکرتیایی اسانس گلپر ،به نظر
میرسد استفاده از اسانس نسبت به عصاره اولویت داشته باشد.
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