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مختلف از جمله حیوانات اهلی و انسان  هایزبانیدر م یعفون هاییماریموجب بروز ب ایطور گستردهسالمونال به کروبیاز جمله م زایماریب هاییباکتر :زمینۀ مطالعه

 .شوندیم
 طیدر شرا وریجدا شده از مدفوع ط ومیمور-یفیسالمونال ت یزاگرس بر رو یبوم ییدارو اهانیگونه از گ 9 یکروبیاثرات ضدم یمطالعه بررس نیهدف از ا :هدف

 بود. یشگاهیآزما

و اسپند با استفاده از دستگاه خالء از مرکز  یشنگ، تاج خروس، ترشک، پونه کوه ،یکنگر فرنگ ،یرانیا شیسر ر،یموس ر،یجوش ییدارو اهانیگ یاتانولعصاره : کارروش

و حداقل غلظت  یشد. حداقل غلظت بازدارندگ یجداساز ستانیمنطقه س وریاز مدفوع ط زین ومیمور-یفیسالمونال ت هیسو 12تعداد  نی( استخراج شد. همچنی)روتار

با روش  زیمختلف ن هایکیوتبییبه آنت هاهیسو تیشد. حساس نییتع هایباکتر یدر چاهک بر رو سازیمختلف با روش رقت هایدر غلظت اهانیعصاره گ یکشندگ

 قرار گرفت. یابیبائر مورد ارز -یکرب وژنیفید سکیاستاندارد د

 6/16) نیکلیدرصد(، تتراس 100) نیلسییدرصد(، آمپ 100) نیلسییپن هایکیوتبییمقاوم به آنت بیدر مطالعه حاضر به ترت وممورییفیسالمونال ت هایهیسو :نتایج

تاج خروس،  اهانینشان داد که عصاره گ یمورد بررس اهانیعصاره گ یکروبیخواص ضدم یدرصد( بودند. بررس 0/75) نیلیدرصد( و اگزاس 3/8) نیکاسیدرصد(، آم

 داشتند. وممورییفیسالمونال ترا در برابر  (MBC) یو کشندگ (MIC) یاثر مهارکنندگ نیشتریو کنگر ب ریجوش

یبا آنت ژهیبو یکیوتبییدر مطالعه حاضر، درمان آنت وریجدا شده از ط وممورییفیسالمونال تپژوهش حاصل نشان داد که با توجه به مقاومت  جینتا :گیری نهایینتیجه

تاج  ر،یجوش ژهیبو ییدارو اهانیگ یدرصد اثر بخش نبود. لذا استفاده از عصاره اتانول 100تا  75 ییایبا مقاومت باکتر نیلیو اگزاس نیلسییآمپ ن،یلسییپن هایکیوتبی

 .شودیم شنهادیمرسوم پ هایکیوتبییبا آنت نیگزیجا یاهیدرمان گ کیخروس و کنگر به عنوان 

 وریط ،وممورییفیسالمونال ت ،یعصاره اتانول ،ییدارو اهانیگ ،یکروبیضدم تیفعال: کلیدیکلمات 
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مقدمه

ستردهطور به هایباکتر ش ایگ  یعفون یهایماریب وعیموجب بروز و 

مختلف از جمله حیوانات اهلی و وحشيييی، انسيييان و  یهازبانیدر م

 واناتیح یایبقا قیاز طر زایماریاجرام ب. شوندیم اهانیگ یبرخ یحت

شه) شاء دام ییو مدفوع( و مواد غذا ال  foods of animal) یبا من

origin پرندگان  در (.46هسيييتند )در حال گسيييترش ( در محیط

ممکن اسيييت در راهر موجب بروز عالئ  ها باکتریتجاری، برخی 

و موجب افت عملکرد شييده و از طریق گوشييت بیماری نشييوند اما 

سان منتقل می مرغتخ  صرفبه ان گونه اینکنندگان شوند و برای م
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با فراگیر شيييدن پرورش  (.27) بیماریزا هسيييتندمحصيييوالت آلوده 

سیت این پرندگان، پرورش دهندگان پرندگان تجاری گوشتی و حسا

صورت خوراکی بیوتیک بهبرای سالیان متمادی اقدام به مصرف آنتی

نی و همچ نبرای مصييييارف درمييا یر درمييا غ ی نین مصييييارف 

(subtherapeuticalبه ند نمودهعنوان محرک رشيييد (   . این(35)ا

مان  به در گان  ند مت پر قاو جب افزایش م به مرور مو یت  وضيييع

( antibiotic resistanceها )بیوتیکها با آنتیهای عفونی آنبیماری

اخیر نشييان داده اسييت که بخش قابل  . گزارشييات(38)شييده اسييت 

باکتریبیوتیکنتیتوجهی از آ های بیماریزا در فرد آلوده ها بر روی 

 .(2)ی ندارند خاصیت درمان

کشيييور ایران به دلیل تنوع اقلیمی از نظر رویش گیاهان متنوع 

دارویی بسيييیار غنی اسيييت و اغلب گیاهان بومی ایران دارای خواص 

شند می سیاری(31)با صارهاز  . ب  در موجود ترکیبات و گیاهی هایع

 باشندمی ضدباکتریاییاکسیدانی و آنتیشده  شناختهاثرات  دارای آن

یا جایگزین مناسييبی  غذایی هاینگهدارنده عنوانتوان بهمی هاآن از و

 (.26) نمود استفاده هابیوتیکبرای آنتی

له مه  سيييالمونال نهاز جم ماریزاترین گو یایی بی باکتر ی های 

های مختلف آن در بین سویه و (28) ستامشترک بین انسان و طیور 

شد کرده و قادر به در اغلب محیط موریومسالمونال تیفی های غذایی ر

 ،ای شييکلمیله ،. این باکتری گرم منفیباشييدمیتخمیر گلوکز و مانوز 

سید فست می شد. این میکرواورگانیس  همواره فاقد کپسول و غیر ا با

غذایی در سييراسيير  ترین واریته سييرولوژیک جدا شييده از موادمتداول

درجات اند که مطالعات متعدد نشيييان داده (.37) باشيييدمیجهان 

های بیوتیکنسييبت به آنتی موریومسييالمونال تیفیمقاومت متفاوتی از 

 هایسييویه برخی شييدن مقاوم به توجه تجاری وجود دارد. بنابراین با

صوص بیوتیکیآنتی هایدرمان به باکتریایی شی طیور در بخ  از و پرور

یت وجود طرفی هان در بالقوهی هاقابل یا  برای ایران بومی دارویی گ

های درمانی جدید ها، لزوم یافتن شیوهبیوتیکنتیآ برخی با جایگزینی

های نخست جداسازی سویههدف از این مطالعه شود. لذا احساس می

از مدفوع طیور منطقه سييیسييتان بود.  موریومتیفیسييالمونال مختلف 

 شييده جدا موریومسييالمونال تیفیبیوتیکی سييپم میزان مقاومت آنتی

گونه  عصيياره اتانولی نهاثرات ضييدمیکروبی بررسييی گردید و در نهایت 

در های جداسييازی شييده باکتریروی  بربومی منطقه زاگرس گیاهی 

 .بررسی گردیدشرایط آزمایشگاهی 

 کار مواد و روش

ته کوه زاگرس: گ هان دارویی بومی رشتت نه یا جنم و گو

جوشييیر، موسييیر، سييریش ایرانی، کنگر فرنگی، شيينگ، تاج گیاهان 

خروس، ترشک، پونه کوهی و اسپند پم از برداشت از منطقه زاگرس، 

در سایه و در مجاورت و استان چهارمحال و بختیاری، شناسایی شده 

ها به کمک نام علمی آن شناسایی گیاهان و تعیینخشک گردید. هوا 

صین گیاه ص شگاه زابل متخ شاغل در دان سی و گیاهان دارویی  شنا

ستفاده در این پژوهش صورت گرفت. رده بندی گیاهان دارویی مورد ا

 نشان داده شده است. 1در جدول 

گرم  10 برای تهیه عصاره اتانولی، مقدار تهیه عصاره اتانولی:

به درصد  96اتانول  میلی لیتر 100به همراه گیاه  شده پودر خشک

 -Pars Azmaدر دمای اتاق توسط دستگاه شیکر )ساعت  24 مدت

مخلوط شده، سپم به وسیله کاغذ دور در دقیقه  130 ایران( با سرعت

صاف گردید. جداسازی حالل از عصاره توسط دستگاه  2واتمن شماره 

خالء( آلمان( و با کمک پمپ خالء )تقطیر در  -Heidolphروتاری )

 DMSOانجام گرفت. عصاره به دست آمده وزن شده سپم در حالل 

آمده تا زمان استفاده در آزمایشات  عصاره بدست .(4) حل شد

 .در یخچال نگهداری شدگراد درجه سانتی 4 در دمای ضدمیکروبی

مدفوع طیور از شهرستان تازه های نمونه :باکتری جداسازی

به شیوه سنتی پرورش طیور در این با توجه . گردیدآوری زابل جمع

بیوتیک برای مقاصد غیر درمانی انتظار منطقه و عدم مصرف دارو و آنتی

بیوتیکی های بیماریزا حساسیت باالیی به درمان آنتیرود باکتریمی

 6 به مدتآوری بالفاصله بعد از جمع ی مدفوعهانمونهداشته باشند. 

منظور رشد ها بهنمونهپم داری شدند. سنگه دمای اتاقدر ساعت 

های انتخابی سالمونال شیگال آگار و سیمون به محیط کشتها باکتری

درجه  37 در دمایساعت  24 سولفیت آگار انتقال یافته و به مدت

های باکتریایی  در ادامه با کشت نمونه. گراد نگهداری شدندسانتی

، TSI ،MRVPهای کشت افتراقی محیطرشدیافته در مرحله قبل در 

های و به کمک آزمونلیزین آیرون آگار، سیمون سیترات و اوره، 

 موریومسالمونال تیفیباکتری سویه  12بیوشیمیایی مزبور، تعداد 

جداسازی هر کدام از  . پم از(23) گردیدو تعیین هویت جداسازی 

 ها، طی چند مرحله کشت متوالی، سویه خالص بدست آمد.سویه

با  :مرسوم هایبیوتیکآنتی به باکتری حساسیت تعیین

 حساسیت (10بائر )-استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژِن کربی

، سیلینپنی ،سیلینهای آمپیبیوتیکهای باکتری نسبت به آنتیسویه

سیلین، سفتازیدی ، جنتامایسین، اگزاسیلین، آزیترومایسین، آموکسی

ایران( مورد ارزیابی قرار گرفت. )پادتن طب،  تتراسایکلین و آمیکاسین

مک فارلند  5/0های باکتری، غلظت بدین منظور، در ابتدا از تمام سویه

در محیط مایع آبگوشتی مولر هینتون تهیه و سپم بر روی محیط آگار 
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بیوتیکی در های آنتیمولر هینتون پخش و کشت داده شدند. دیسک

در ساعت  24 ها به مدتفاصله مناسب از یکدیگر قرار گرفتند و پلیت

های بازدارنده در انکوباتور قرار گرفته و هالهگراد درجه سانتی 37 دمای

 سویه 12جهت ارزیابی و تعیین مقاومت و حساسیت ها پیرامون دیسک

 شد. بررسی های مورد نظربیوتیکبه آنتی موریومسالمونال تیفیباکتری 

بیوتیک نسبت به آنتی ای بوجود نیامده باشد، باکتریچنانچه هاله

 مقاومت کامل نشان داده است. 

 موریومتیفی سالمونال سویه 12 حساسیت میزان تعیین

باکتری  هایسویهتعیین حساسیت  :گیاهان هایعصاره به نسبت

با سازی در چاهک نسبت به عصاره گیاهان با استفاده از روش رقت

به هر برای این منظور ابتدا انجام شد. خانه  96استفاده از میکروپلیت 

از محیط مایع مغذی مولر  میکرو لیتر 100 مقدارمیکروپلیت چاهک 

از  میکرو لیتر 100 ( اضافه شد. سپم به چاهک اولMHBهینتون )

گیاهان اضافه شده و پم از هر یک از های محلول رقیق شده عصاره

دوم از چاهک اول برداشته به چاهک  میکرو لیتر 100 مخلوط کردن

. از ادامه یافت فرآینداضافه کرده و بدین ترتیب تا آخرین چاهک این 

مخلوط شده با محیط کشت  میکرو لیتر 100مقدار چاهک آخرین 

از سوسپانسیون میکروبی  میکرو لیتر 10 مقدار گردید وخارج عصاره 

. اضافه شد (مک فارلند 5/0معادل ) میلی لیترواحد در  810حاوی 

 قرار گرفت. گراد(درجه سانتی 37در انکوباتور ساعت  24 به مدت هاپلت

 بوداولین چاهکی که از رشد باکتری جلوگیری کرده  ساعت، 24پم از 

در نظر گرفته شد. برای ( MIC)به عنوان حداقل غلظت مهارکننده 

 های شفاف )به مفهوم کشتهاز عدم رشد باکتری در چاهکاطمینان 

-چاهکهر یک از  محتوای از میکرو لیتر 10شدن کامل باکتری(، مقدار 

. به محیط مولر هینتون آگار منتقل گردیدو برداشته  های شفاف

ساعت رشدی مشاهده نشده باشد، چاهک مربوطه  24 پم از چنانچه

به عنوان حداقل غلظت  معادل رقت عصاره مورد استفاده از عصاره()

 (.41) شد گرفتهمربوط به عصاره مورد بررسی در نظر  (MBC) کشنده

از کلکسیون  موریومتیفی سالمونالسویه استاندارد باکتری  همچنین

های علمی و صنعتی ایران خریداری شد باکتری و قارچ سازمان پژوهش

های مختلف گیاهان دارویی مورد مطالعه و خواص ضدباکتریایی گونه

 ها بررسی شد.در این پژوهش بر روی آن

 نتایج

فعالیت ضيييدباکتریایی در مطالعه حاضييير در مرحله نخسيييت، 

سیلین، آزیترومایسین، سیلینپنی ،سیلینآمپیهای بیوتیکآنتی ، اگزا

سینآموکسی سایکلین و آمیکا سین، تترا سفتازیدی ، جنتامای  سیلین، 

سویه شده هایعلیه  سازی  بدست آمده در  موریومتیفی سالمونال جدا

شگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت (. نتایج حاصل 2)جدول  شرایط آزمای

شان داداز این مطالعه  سالمونال های سویهدرصدهای مختلفی از که  ن
سيييیلین های پنیبیوتیکآنتیمورد مطالعه نسيييبت به  موریومتیفی

و  (3/8اسین )و آمیک( 6/16(، تتراسیکلین )100سیلین )(، آمپی100)

با وجود این (. 3)جدول  باشيييند( میR)مقاوم ( 00/75اگزاسيييیلین )

بیوتیکی بييا هييای مختلف بيياکتری در مقييابييل تیمييار آنتیسيييویييه

سینیسیترومایآز سین هیچ، آموک سفتازیدی  و جنتامای گونه سیلین، 

شد  شد باکتری  سین موجب توقف کامل ر شتند. جنتامای مقاومتی ندا

(، و پم از آن بیشترین خاصیت کشندگی مربوط به Sدرصد =  100)

صد =  67/91بود ) نیسیترومایآز شد بیش از نیمی Sدر (. همچنین ر

طور کامل در مجاورت آمیکاسین به موریومتیفی سالمونالهای از سویه

درصد( ولی مهار رشد برای تتراسایکلین کمتر بود  33/58متوقف شد )

های باکتری مورد مطالعه در درصد از سویه 66/41به صورتی که رشد 

تیمار با تتراسایکلین متوقف شد. در مورد تتراسایکلین و آمیکاسین به 

های مورد مطالعه تا ویهدرصييد از سيي 33/33و  66/41ترتیب در مورد 

(.3حدی کاهش رشد نشان داده شد )جدول 

 .مورد بررسیدارویی مشخصات گیاهان  .1جدول
 قسمت مورد استفاده (Order) راسته (Family) خانواده ینام علم اهینام گ

 برگ سانان(کرفم) Apiales (انیچتر) Prangos ferulacea Apiaceae ریجوش

 برگ سانان(مارچوبه) Asparagales (انینرگس) Allium stipitatum Amaryllidaceae ریموس

 برگ سانان(مارچوبه) Asparagales (انیشیسر) Eremurus persicus Asphodelaceae یرانیا شیسر

 برگ (ناسانانیم) Asterales (انیکاسن) Cynara scolymus Asteraceae یفرنگ کنگر

 Tragopogon شنگ

graminifolius 
Asteraceae (انیکاسن) Asterales (ناسانانیم) برگ 

 گل سانان(خکیم) Caryophyllales (تاج خروسان) Amaranthus retroflexus Amaranthaceae خروس تاج

 برگ سانان(خکیم) Caryophyllales (انبندیهفت) Rumex crispus Polygonaceae ترشک

 برگ سانان(نعناع) Lamiales (انینعناع) Mentha pulegium Lamiaceae یکوه پونه

 دانه (افراسانان) Peganum harmala Nitrariaceae Sapindales اسپند
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 .هابیوتیکمورد بررسی نسبت به آنتی موریومسالمونال تیفیهای باکتری الگوی حساسیت سویه .2 جدول
 هیسو

 یباکتر

 نیلسییپن

(P) 
 نیلسییآمپ

(AM) 
 نیکلیتتراس

(TE) 
 نیکاسیآم

(AN) 
 نیلیاگزاس

(OX) 
 نیسیترومایآز

(AZM) 
 نیلیسیآموکس

(AMC) 
  یدیسفتاز

(CZ) 
 نیسیجنتاما

(GEN) 
1 R R S S R I I I S 
2 R R I S S S S S S 
3 R R I S R S S I S 
4 R R S I S S S S S 
5 R R R S S S S S S 
6 R R R I R S I S S 
7 R R S S R S S I S 
8 R R I R R S S S S 
9 R R I I R S S I S 
10 R R S I R S S S S 
11 R R S S R S I I S 
12 R R I S R S S S S 

.R= Resistant; S=Sensitive; I=Intermediate 

 

 
 .بیوتیکبه آنتی تمورد بررسی نسب موریومسالمونال تیفیهای باکتری حساسیت سویه درصد .3 جدول

 نیسیجنتاما  یدیسفتاز نیلسییآموکس نیسیترومایآز نیلیاگزاس نیکاسیآم نیکلیتتراس نیلیس یآمپ نیلیس یپن درجه مقاومت

 R(  00/100 00/100 66/16 33/8 00/75 . . 0 0(مقاوم

 S(  0 0 66/41 33/58 00/25 67/91 00/75 33/58 00/100(حساس

 I(  0 0 66/41 33/33 0 33/8 00/25 67/41 0(حساس مهین

 

 

 

 

 .موریومسالمونال تیفیدر برابر  )واحد در میلیون( گونه گیاهی نه های اتانولیعصاره (MBCظت کشندگی )حداقل غل .4 جدول
 کنگر شنگ ترشک شیسر ریجوش پونه اسپند تاج خروس ریموس یباکتر هیسو

1 10 10 20 20 10 10 20 10 20 

2 10 20 20 20 10 20 20 10 20 

3 10 5 10 20 20 20 20 20 20 

4 20 10 20 20 10 10 20 20 20 

5 10 20 20 10 10 20 10 10 20 

6 20 20 10 20 20 20 20 10 20 

7 20 10 10 20 10 10 20 20 10 

8 10 5 40 10 10 10 20 20 5 

9 20 5 20 10 10 20 10 10 5 

10 20 5 20 10 20 20 20 20 5 

11 5 20 20 5 10 10 20 20 10 

12 20 10 10 20 10 20 40 20 10 

 2/5 5 10 10 5 5 10 5/2 5 استاندارد هیسو

 

در بخش دوم مطالعه حاضييير اثرات مهارکنندگی و کشيييندگی 

عصيياره اتانولی نه گونه گیاه دارویی بدسييت آمده از رشييته کوه زاگرس 

نتایج حاصل از  مورد بررسی قرار گرفت.)استان چهارمحال و بختیاری( 

با وجود مقاومت کامل باکتری در تماس با این مطالعه نشيييان داد که 

سیلین و مقاومت نسبی در مجاورت با تتراسایکلین و سیلین و آمپیپنی

ان دارویی مورد مطالعه دارای درجات تمام عصييياره گیاهآمیکاسيييین، 

ستاندارد ویهس علیه گی و کشندگیمهارکنند مختلفی از های بالینی و ا

 بودند.  موریومسالمونال تیفیباکتری 
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 .سالمونال تیفی موریومدر برابر  )واحد در میلیون( گونه گیاهی نه های اتانولیعصاره( MICحداقل غلظت مهارکنندگی ). 5 جدول

 کنگر شنگ ترشک شیسر ریجوش پونه اسپند تاج خروس ریموس یباکتر هیسو

1 5 5 10 10 5 5 10 5 10 

2 5 10 10 10 5 10 10 10 10 

3 5 5 10 10 10 10 10 10 10 

4 10 5 10 10 5 10 10 10 10 

5 10 10 10 5 5 10 5 5 10 

6 10 10 10 10 10 10 10 5 10 

7 10 5 5 10 5 5 10 10 5 

8 10 5 20 5 5 5 10 10 5 

9 10 5/2 10 5 5 10 10 5 5 

10 10 5/2 10 5 10 10 10 10 5 

11 5/2 10 10 5 5 5 20 10 5 

12 10 5 5 10 5 10 20 10 5 

 25/1 5/2 5 5 5/2 5/2 5 25/1 5/2 استاندارد هیسو
 

طور کلی در مطالعه حاضيير نشييان داده شييد که رشييد سييویه به

در کمترین غلظت عصيياره  موریومسييالمونال تیفیاسييتاندارد باکتری 

شييود. گیاهان های بالینی مهار میگیاهان دارویی در مقایسييه با سييویه

شدن و  شته  تاج خروس و کنگر حتی با کمترین غلظت نیز موجب ک

واحد در  5و  5/2مهار سيييویه اسيييتاندارد باکتری شيييدند )به ترتیب 

ه ب غلظت مهارکنندگی نکمتریهای بالینی، میلیون(. در مورد سيييویه

و  مربوط به عصييياره گیاهان تاج خروسواحد در میلیون و  5/2میزان 

برای تاج  10و  9برای موسييیر و  11های )بر روی سييویه موسييیر بود

ها دارد. که نشييان از قدرت باالی ضييدمیکروبی این عصيياره خروس(؛

شترین غلظت مهارکنندگی  همچنین، مربوط به واحد در میلیون  20بی

شک  صاره گیاهان تر سپند بودع شندگی  ، وو ا شترین غلظت ک نیز بی

 بودواحد در میلیون  40 مربوط به عصييياره اتانولی اسيييپند و به میزان

 (.4،5ول ا)جد

در مطالعه حاضيير با در نظر گرفتن تیثیر عصيياره اتانولی گیاهان 

شدس 12دارویی بر روی  که عصاره  ویه باکتری مورد بررسی مشاهده 

ها خواص گیاهان جوشیر، کنگر و تاج خروس در مقایسه با سایر عصاره

شی قویباکتری شته و در دزهای کمتری موجب توقف کامل ک تری دا

شده شگاهی  شرایط آزمای شد باکتری در  شتن ر اند. در مقابل برای ک

باکتری، دزهای باالتری از عصاره اتانولی ترشک و اسپند نسبت به سایر 

  ها مورد نیاز بود.رهعصا

 بحث

طور سييویه باکتری مورد بررسييی به 12در مطالعه حاضيير تمام 

(. Rدرصييد=  100سييیلین مقاومت نشييان دادند )کامل نسييبت به پنی

هاست و به همین دلیل بیوتیکترین آنتیسیلین از جمله پرمصرفپنی

رده کها مقاومت باکتریایی باالیی ایجاد بیوتیکنسييبت به سييایر آنتی

ست  سان، مقاومت به درمان با پنی(14)ا سیلین در گاو ، و عالوه بر ان

سیلین نسبت نیز بررسی شده است. آمپی (45)و بوقلمون  (8)شیری 

ها اثرات ضييد دارویی و تداخلی کمتری دارد و با بیوتیکبه سييایر آنتی

تیثیر درمانی بر طیف گسيييترده به  های عفونی و ای از بیماریتوجه 

رود که ها بشمار میبیوتیکترین آنتیمناسب، یکی از پرمصرفقیمت 

 (29)و دام  (42)بیوتیک در انسييان منجر به بروز مقاومت به این آنتی

های مزبور مبنی بر . در مطالعه اخیر نیز نتایج بررسيييیشيييده اسيييت

درصد  100سیلین تییید شد )مقاومت باکتری در مقابل درمان با آمپی

 =Rسایکل صرف میین به(. تترا شود و برای درمان صورت خوراکی م

طورکلی، شيييود. بهصيييورت پماد نیز عرضيييه میهای جلدی بهعفونت

تواند عوارض متعددی از جمله بیوتیک در انسييان میمصييرف این آنتی

شدید آفتاب سوختگی، خطرات برای جنین در مادران باردار و توقف ت

صييرف آن محدودتر از رشييد دندان در کودکان داشييته باشييد؛ لذا م

سایکلین سیلین و آمپیپنی سیلین است. به همین ترتیب مصرف تترا

سييیلین محدودتر اسييت و در و آمپی نیلیسييیپندر دام نیز نسييبت به 

های مورد مطالعه به نسبت مطالعه حاضر نیز نشان داده شد که باکتری

مت نشيييان می قاو با تتراسيييایکلین م مار  که کمتری در تی ند؛  ده

قاومت آنتینشيييان نده م یهده سيييالمونال های بیوتیکی کمتر سيييو
مورد مطالعه در تیمار با تتراسييایکلین اسييت. آمیکاسييین  موریومتیفی

صيييورت تزریق وریدی و بیوتیکی اسيييت که در انسيييان اغلب بهآنتی

ضالنی تجویز می سیعبیوتیکشود و یکی از آنتیع ست های و الطیف ا

ب قاوم  مان سيييل م مان )که برای در  Multidrug-Resistantه در
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Tuberculosisشييود. در مطالعه حاضيير کمترین ( از آن اسييتفاده می

؛ R=  33/8مقاومت باکتری در مقابل تیمار با آمیکاسييین دیده شييد )

 (.3جدول 

ستان گیالن  شتی در ا در یک مطالعه بر روی مرغان تجاری گو

شد که گونه شان داده  سبت به  Salmonellaهای مختلف باکتری ن ن

های سفازولین، استرپتومایسین، کانامایسین، تتراسایکلین، بیوتیکآنتی

. در (6)ند متوپریوم مقاوم بودنالیدیکسييیک اسييید، سييولفونامید   تری

جدا شيييده از موریوم سيييالمونال تیفینمونه  11مطالعه بر روی  یک

های بیوتیکهای بالینی در کشييور هند، مقاومت نسييبت به آنتینمونه

میلی گرم در  64متوپری  )میلی گرم در لیتر(، تری 256کلرامفنیکل )

بین میلی گرم در لیتر( گزارش شد و در  128سیلین )لیتر( و آموکسی

درصد(  100طور کامل )های باکتری مورد بررسی، چهار نمونه بهنمونه

. (34)متوپری  مقاومت نشييان داده بودند نسييبت به کلرامفنیکل و تری

شگاه سرد مرغ در فرو شه  سی آلودگی میکروبی ال شور در برر های ک

سيييالمونال های مورد مطالعه درجات متفاوتی از آلودگی با مالزی نمونه
سویهسالمونال انتریتیدیم و موریوم تیفی شان دادند. تمامی  های را ن

های اریترومایسین، بیوتیکها نسبت به آنتیدست آمده از این الشهبه

درصد( مقاومت داشته و  100طور کامل )سیلین و ونکومایسین بهپنی

سيييیلین/کالووالنیک اسيييید، های آموکسيييیبیوتیکنسيييبت به آنتی

سایکلین و تری سین، تترا شان دادند جنتامای سبی ن متوپری  مقاومت ن

ها در بیوتیکمشيييابهی از درجات متفاوت مقاومت به آنتی . نتایج(38)

شور بنگالدش دیده س ک صل از مطالعات فوق (25)ت شده ا . نتایج حا

شان می سیا وجود  دهد که آلودگین سالمونال در کشورهای شرق آ به 

سالمت مردم را تهدید می سایر قارهدارد که  شابه در  ها و کند. نتایج م

 (39)و ایاالت متحده امریکا  (44)، مصيير (22)در کشييورهای اروگوئه 

های باکتریایی از ها علیه عفونتبیوتیکنیز نشان از ناکارآمد شدن آنتی

های مختلف سيالمونال به عنوان یک مشيکل جهانی دارد. جمله سيویه

ترین دالیل این پدیده، یکسان بودن ساختمان و مکانیس  یکی از مه 

طور دائ  در به هاهاسيييت، در حالی که ژنوم باکتریبیوتیکعمل آنتی

 .(36)تغییر و سازش با شرایط محیطی جدید است حال 

بیوتیک در مطالعه هرچند درجات مختلفی از مقاومت به آنتی

حاضر مشاهده شد، اما عصاره اتانولی گیاهان دارویی مورد بررسی در 

کشی و مهاری بودند باکتریهای مختلف همگی دارای خاصیت غلظت

گیاه داده شده است که  . نشان(9)که با سایر مطالعات مطابقت داشت 

شیر خواصدارویی  دارد  علیه باکتری، قارچ و ویروس ضدمیکروبی جو

که گیاه جوشیر در دسته گیاهان سمی قرار با توجه به اینالبته . (13)

دوره درمان، میزان استفاده و روش استفاده از آن باید به  ،(9)گیرد می

نوع عصاره گیاه  4ای اثرات ضد باکتریایی در مطالعهدقت تجویز گردد. 

( علیه چندین باکتری گرم n-hexaneجوشیر )اتانولی، متانولی، آبی و 

 Bacillus cereus ،Bacillus subtilis ،Micrococcusمثبت نظیر 

luteus  وStaphylococcus aureus شان داده شده  بررسی شد و ن

های اتانولی و رهکه بیشيييترین خواص ضيييدباکتریایی مربوط به عصيييا

باکتریال گیاه به ترکیبات آنتی ردیگ به عبارت (.13) گیاه بودمتانولی 

گردد. کمک حالل اتانول و متانول با احتمال بیشييتری اسييتخراج می

های اتانولی و متانولی کنگر نشيييان داد که عصييياره اخیرنتایج مطالعه 

 هييایمیکرواورگييانیسييي رشييييد فرنگی اثر بييازدارنييدگی بر روی 

Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Bacillus 

cereus و Candida albicans ست شته ا صاره؛ دا های همچنین ع

شده از اندام سبت  گیاه های مختلفاتانولی تهیه  شتری ن اثر مهاری بی

های های دارویی قسمتویژگی. (5) دادندهای متانولی نشان به عصاره

شتر  شیمیایی آن  ارتباط با درهوایی کنگر فرنگی بی  از جملهترکیبات 

خواص ضدمیکروبی دانه . است (21و اینولین ) (43ترکیبات فنولیکی )

پپتیدهایی با خواص گیاه تاج خروس نیز بررسيييی شيييده و در آن پلی

برخی مناطق  . در(19)شده است ضدمیکروبی و ضد قارچی شناسایی 

گردد که برای این گیاه اصييالش شييده و در مقیاس وسييیع کشييت می

توجه به عملکرد باالی  . با(1)گیرد میتغذیه دام مورد اسيييتفاده قرار 

صاره آن به منظور برای  سطح امکان تولید تجاری ع این گیاه در واحد 

مقاصيييد درمانی وجود دارد. همچنین کشيييت این گیاه در مراتع نیز 

مرسوم است ولی برخی شواهد حاکی از اثرات سمی این گیاه بر روی 

شیریحیوانات از جمله گاو ست  های  صرف تاج خروس . (40،11)ا م

رسد نظر می . به(32)گردد میهای کلیوی در حیوانات موجب ناراحتی

عالئ  مسيييمومیت در گاوهایی که برای نخسيييتین بار در مرتع از تاج 

نمایند بیشتر باشد که ممکن است به دلیل عدم خروس تازه تغذیه می

تطابق جمعیت میکروبی شيييکمبه با ترکیبات غیرمغذی تاج خروس و 

بات مزبور  نایی حیوان در بی اثر کردن ترکی . (17)باشيييد عدم توا

باکتریایی تاج خروس قابل توجه مشکالت یادشده، خواص ضد رغ علی

اج خروس در برابر عصيياره تخواص ضييدمیکروبی نتایج مطالعه اسييت. 

Staphylococcus aureus  نشييان داد که بیشييترینMIC  حداقل(

 (.30) استبوده لیتر گرم در میلیمیلی 5/2غلظت بازدارندگی( برابر با 

از سييوزاندن دانه گیاه اسييپند به تنهایی یا همراه گلپر در ایران 

مصرف خوراکی اسپند  .(33)شود میستفاده محیط اضدعفونی  برای

دلیل امکان بروز تداخالت دارویی حتماً باید تحت نظارت پزشيييک  به

متخصص انجام گیرد. هرچند اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی اسپند 

تر بود، اما و ترشک در مطالعه حاضر در مقایسه با سایر گیاهان ضعیف

 polygonaceaeاثرات ضدمیکروبی گیاهان خانواده در برخی مطالعات 
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صوص گیاه  شبه خ ضد تر یید یهای گرم مثبت و منفی تباکتریک بر 

 .(18) شده است

خانواده  هان  یا ید اثرات ضيييدمیکروبی گ عدد مو عات مت طال م

سیان  سیر نرگ شنگ (16)ایرانی سریش  ،(20)از جمله مو و  (15)، 

ز باشييد. در مطالعه حاضيير نیز درجات متفاوتی ا( می12پونه کوهی )

ضدمیکروبی  صاره این گخواص  شد. با وجودبرای ع شان داده   یاهان ن

این معموالً سریش ایرانی برای خاصیت چسبندگی و موسیر، شنگ و 

ره اثر عصایک مطالعه در شوند. پونه برای مصارف خوراکی شناخته می

سیر  -آبی شد  برالکلی مو سی قرار  Leishmaniaر  گرفت ومورد برر

ر لیتمیلی گرم درمیلی 1/0 تا 01/0 هاینتایج نشيييان داد که غلظت

سوم  شد انگل را در روز  صاره، ر ن باالتری کند. همچنین متوقف میع

قف متو( رشيييد انگل را در روز اول لیترگرم در میلیمیلی 2/0غلظت )

ندگی چسب ایرانی سریش خاصیت گیاه ترینهرچند مه  (.3) نمایدمی

( )واکنش قند و پروتئین گلیکاسييیون آنتی باشييد، ولی فعالیتآن می

صاره سی نیز مورد ایرانی سریش ع ست گرفت قرار برر  ،7 ترکیب کهه ا

 آنتی خواص با ایرانی سيييریش گیاه از کومارین-متوکسيييی تری-5 ،6

  (.7)شده است  گزارش گلیکاسیون

شنگ در  ستانگیاه  ستان به های چهارمحال و ا بختیاری و لر

شده در دامعنوان التیام شام دهنده زخ  برای جراحات ایجاد  ها و اح

ست.  ستفاده بوده ا سفند و بز مورد ا شان در یک مطالعه مانند گو ن

که حداقل غلظت مهارکننده عصييياره شييينگ در برابر  ه شيييدداد

 Staphylococcus aureus ،Staphylococcusهييای بيياکييتييری

epidermidis  وEnterococcus faecalis  میکرو  >1900برابر با

ست. لیتر گرم در میلی  سیاری از غذاهای بوده ا شنگ برای تهیه ب از 

شود که نشان محلی در نواحی کوهستانی البرز و زاگرس استفاده می

دهد عالوه بر اهمیت غذایی آن، نقش درمانی این گیاه نیز مورد می

ه شد در بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانم پونه نشان دادتوجه است. 

باکتری  که عت از رشيييد  مان قل غلظت م  Staphylococcusحدا

aureus  حدوده بوده لیتر گرم در میلی میکرو  1200تا  75در م

 .(24است )

-پذیری بسیار باالی ژنوم باکتریبا توجه به سازشگیری: نتیجه

ترین ابزار عنوان مه ها بهبیوتیکها نسبت به شرایط محیطی، آنتی

گردند. می های عفونی روز به روز ناکارآمدترانسان برای مبارزه با بیماری

های مکمل از جمله استفاده های جدید درمانی یا روشلذا معرفی شیوه

کنندگی و کشندگی گیاهان دارویی علیه اجرام بیماریزا از خواص مهار

-بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. مطالعه حاضر نشان داد که علی

های مختلف رغ  شیوه سنتی پرورش طیور در منطقه سیستان، سویه

ها بیوتیکدرجات مختلفی از مقاومت به آنتی موریومتیفی لمونالسا

دهند. لذا درمان جایگزین سیلین را نشان میسیلین و آمپیبویژه پنی

های الکلی گیاهان دارویی بویژه جوشیر، تاج یا مکمل به همراه عصاره

بر روی آزمایش  تواند اثر بخش باشد. با وجود اینخروس و کنگر می

ها، بررسی برای ارزیابی سمیت احتمالی عصاره( in vivo)نده ز موجود

های مناسب الزم ها و به دست آوردن غلظتآن ات جانبیخواص و اثر

 است.
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Abstract 
BACKGROUND: Infectious diseases widely occur through bacteria such as Salmonella spp. in different hosts such as 

domestic animals and human. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to isolate Salmonella Typhimurium bacteria from poultry feces and in vitro 

assessment of antimicrobial effects of 9 species of Zagros native medicinal plants. 

METHODS: Ethanol extracts of jooshir, shallots, Iranian eremurus, artichokes, sheng, amaranth, sorrel, oregano and 

harmel were extracted through rotary vacuum system. Furthermore, 12 strains of Salmonella Typhimurium were 

isolated from poultry feces in Sistan region. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 

concentration (MBC) of plant extracts were determined through micro dilution method. Sensitivity of different strains 

to antibiotics was tested through standard Kirby-Bauer diffusion disk methods. 

RESULTS: Salmonella Typhimurium strains are resistant to Penicillin (100%), Ampicillin (100%), Tetracycline 

(16.6%), Amikacin (8.3%) and Oxacillin (75.0%). Results of the antimicrobial assay have shown that extracts of 

amaranth, jooshir and artichokes had the highest MIC against Salmonella Typhimurium. 

CONCLUSIONS: Results of the current study showed that according to the antibiotic resistance of Salmonella 

Typhimurium isolated from poultry, antibiotic treatment, in particular with penicillin, ampicillin and oxacillin with the 

bacterium resistance of 75 to 100% would not be effective. In contrast, using plant ethanol extracts especially jooshir, 

amaranth and artichokes could be recommended as an alternative to conventional antibiotic treatments. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Characteristics of evaluated medicinal plants. 
Table 2. Sensitivity pattern of antibiotics against evaluated strains of Salmonella Typhimurium. 
Table 3. Resistance percentage of evaluated strains of Salmonella Typhimurium treated with antibiotics. 
Table 4. Minimum bactericidal concentration (MBC) of ethanol extracts of nine plant species (ppm) against Salmonella 

Typhimurium. 
Table 5. Minimum inhibitory concentration (MIC) of ethanol extracts of nine plant species (ppm) against Salmonella 
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