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ارزیابی مقایسهای تاثیرضد باکتریائی تعدادی از آنتی بیوتیک های استاندارد
و عصاره آبی زرشک ،پیاز و سیر برجدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس
*

یونس انزابی

استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
دریافت 12 :خرداد 395 1

پذیرش  28شهریور 395 1

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی مقایسهای تأثیر ضد باکتریائی  13نوع از آنتی بیوتیک های اس رادنات ددد مت  لواد ووو پر و فرصم 

عصاره آبی زرشک ،پیاز و سیر برکلستریدیوم پرفرینجنس های جدا شده از موارد آنتریت نکروتیک بوقلمونننها ای پرورش ششی ب .دو
بدین منظور عالوه بر انجام آزمایش آنتی بیوگرام با استفاده از آنتی بیوتیک های م روکذ بر یور 

 40جدای ییه از م ،روکذم دراو    همچن نی

ج حاصلههه مؤی یید حساس تی
حساسیت و یا مقاومت جدایه ها در حضور عصاره آبی زرشک ،پیاز و سیر نیز آزمایش گردید .نت یا ج ج

یمتوپریم و نیز عص و کشرز یبآ هرا
اکثر جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل ،ونکومایسین ،سولفامتوکسازول +تر 

پیاز و نیز مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین ،پنی سیلین ،نئومایسین سولفات و همچنین عصاره آبی سیر ب نیا رد .دو   

خصوص بیشترین میزان تأثیر بر جدایه های مورد آزمایش مربوط به عصاره زرشک و کمترین تأثیر ضد کلستریدیائی هم مربوط به

آنتی بیوتیک تتراسایکلین ثبت گردیدکه از نظر آماری هم با اثرات همه عصارهها و آنتی بیوتیک های مورد آزمایش تفاوت معن ننی
داری نشان دادند ( .)p<0/ 05

با توجه به نتایج این پژوهش و با علم بر اینک وراد ه درماننیهاییی ب تعنص رویط رد هعلاطم نود یییی ییییی ،ض داجیا نم    سووویههاییی مق موا

کلستریدیوم پرفرینجنس ،باعث به هم خوردن تعادل فلور طبیعی روده و بروز انواع آنتریت میگردد ولی داروهای گیاهی ب لیلد ه   

داشتن منشاء طبیعی نسبت به داروهای شیمیایی با ارگانیسمهای بدن طیور سازگاری بیشتری داشته و در عین حال عوارض آنه زین ا   
نادر است ،لذا به نظر میرسد که میتوان از عصاره آبی گیاهانی مثل زرشک و پیاز بطور مؤثر بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک ه یا

سنتتیک ،به منظور پیشگیری ،کنترل و درمان بیماری آنتریت نکروتیک بوقلمونهای پرورشی استفاده نمود.
کلمات کلیدی :کلستریدیوم پرفرینجنس ،آنتی بیوتیک ،عصاره آبی ،خاصیت ضدباکتریائی
٭ نویسنده مسئول :یونس انزابی

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران .تلفن041 - 36372274 :

پست الکترونیکanzabi@iaut.ac.ir :
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مقدمه

بیماری آنتریت نکروتیک ( ،)Necrotic Enteritisیکی

از بیماررریه اا ای باکتری یی ائی در روده ماکی و نا
محس  بو

وملقوب نننن ن

مم م مم یش دو    ک کک ه توس ب ط اااا اکتری کلستررریدیوم

پرفرینجنس ایج  دا مم مممیگرددک بق ه ًالًال مانب      کلس مویدیرت

ولشای نامیده میشد .ایننن بیم عقاو رد یرا    مس یتیموم

رودهای اس طسوت هک ت        تی پپپ ها یی ی  Aو  Cب یرتکا   
مذکور که تولید کننده سموم آلفا و بتا میباشنددد ایج دا
میگردد .ب دور هک یشقن هب هجوت ا ه داوم بذج رد

     

غذائی هضم شده و آب و الکترولیتها بر ،دراد هدهع    
ایجاد هرگونه ضایعه در آن نظیر آنتریت ،باعث اخ لالت
در جذب و در نتیجه کاهش رشد ،افت تولی شیازفا ،د   
ضریب تبدیل غذائی ،تلفات وسیع و در نتیجه خس تارا
قابل توجه در صنعت طیور و اقتصاد کشورها میشود (1
و  .)2بیماری مذکور در اروپا ،آسیا و آمریکای ش ام للی
در حال تبدیل شدن به یک بیماری عمومی است (.)3
ش مهمییی را در
ک ه ا ا ن قش ش
با توجه به اینکه آنتییی بیوتیک ک
درمان بسیاری از بیماریها ایفا م ممیکننددد ،لذاا توسعههه
داروهایی ی ض دد د میکروبیی ی ش می ی ئا یی ی یک یی ی از مهمتری نن ن
پیشرف تت ته اا ا در ام رر درما نن ن ب دو هه ه است  . ..ام اومه ا ره     
استفا د ه از ا ین گو نه مواد شی میا یی باعث نگ ر ا نی م ر د م
بوده است ،چرا که اعتقاد عمومی در مر تسا نآ مد   
ک ه م و ا د ش ی م ی ا ی ی ض د م ی ک ر و ب ی م م ک ن ا ست

س مال تتی

آنها را تهدید نماین .د در ایننن میاننن ان او ععع عص را ههها ای
گی ها یی ی ب هه ه دلی لل ل داشت نن ن منش أأأ طبیع یی ی ،در مقایس هه ه ب اا ا
مهاییی بدننن س راگزا ییی
ی ب ا ا ا ر گ ا ن ی سم م
داروهای ش یایمی ی ی
بیشتری داشته و غالب ًاًا عوارض جانبی آنها نیز نادر بوده
و احتمال ایجاددد سووویههاییی مق وا ممم ب تکا ررریها ا ب لد ییل
مصرف دائمی آنها نیز بعید م ممیباشددد .ب ه ه مم مممین دالی ییل
استفاده از مواد طبیعی ضدمیکروبی بجای آنتی بیوتیک
ه  کیتتنس یا

وو ووو شششیمیایی از اهمی ییت خاص صصی برخور راد   

ی م او ددد م رثؤ هه ض یایرتکابد ی ی
ی
میباشد ( .)5لذا جس وجت ی ی
در میا نن ن اس نا سس س و عصار هه ه گیاها نن ن ب اا ا هد فف ف کش فف ف
ساختارهای شیمیایی جدید که بر معایب ذکر شدههه در
باال غلبه نمایددد ،در حاللل پیشرفتتت م ممیباشددد ( .)8بنظر
میرسد که استفاده از عصاره و اس  سنا گگگیاه ج نا اا ااایگزین
بسیار مناسبی بدین منظ رو م ممیتوانددد باش رتشیب هک ارچ د     
عصارههای گیاهی دارای موادی هس دنت ک ککه م ممیتواننددد بر
علیه بسیاری از میکروارگانیسمها ا بک ککار رونددد بطوریکههه
تاکنون بیش از  30هزار نوع ترکیب با خاصیت ضد میکروبی
از عصارههای مختلف گیاهان جدا ش سا هد تت تتت ( 9و  .) 38بر
همین اساس در حال حاضر هایگ زا هدافتسا  ا اب یکاروخ ن

   

مصرف پزشکی و مشتقات آنها ،به دلیل داشتن ترکیبات ضد
میکروبی قوی و متنوع ،به ط عیسو رو ی ارب  ییی یییی جل زا یریگو
رشد عوامل میکروبی بیم هدافتسا ازیرا    م ممیشوددد (  36و .) 39
مطالع روم رد هتفرگ ماجنا تا د ددددددد دددد خ و یئایمیشویب صاو   
بیولوژیکی گیاهان مورد نظر در تحقیق حاضر ه جو هب م ود    
مواد ضد میکروبی طبیع هراشا اهنآ رد یناوارف ی      م ممیکنددد،
بطوریکه در مورد خواص ضد میکروبی پی لباق زا    ذکر
است که فالوونوئیدهای پیاز ترکیب  تا شش شششیمیایی هس دنت
که در برابر میکروارگانیسمها فعال میشوند و در محیط
آزمایشگاه ،در برابر رشد میکروارگانیسمممها ا اثر نآ  تت تتتی
باکتریال از خود نشان م ممیدهنددد .همچن یونپرت نی ی و اهد
پلی فنلهای کمفرول ،فالونوئیدهای کوئرس لیکلآ ،نیت   
سیستئین سولفوکساید و گالیک اسید موجود در عصاره
پیاز از مهمترین ترکیبات شیمیایی آنت دض ،نادیسکا ی    
عفونی کننده و ضد التهاب هس دنت ک ککه ب یتنآ ناونع ه    
پاتوژنهای فعال و طبیعی ،هم در محیط آزمایشگاه و هم
در موارد بالینی ،برعلیه اکثر میکروارگانیسمها اثر نآ  تت تتتی
باکتریال از خود نشان دادهاند (  18و  26و  .) 28از طرف
دیگر ین تاعلاطم یخرب  زززززززز زز نش اد نا د هک ه      گون هه هه اا ای
مختلف زرشک ،هم در شرایط آزمایشگاهی ()Invitro
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و هم در شرایط طبیعی ( )Invivoخواص ضد باکتریائی
داشتهاند .بررسیهای مختلف اثرات مذکور را عمدت ًاًا به مواد
مؤثره فنلی و ترکیبات آلکالوئیدی عص هرا این گی تبسن ها   
داده و مش هک هدش صخ

     مخصوص ًاًاًاًا آلکالوئی  اهد ا قیرط ز     

اینترکاالته شدن در اسید نوکلئیک و دیواره سلولی باکتری از
عملکر ا یعیبط د ی تمسق ود ن رد مهم

لولس

          ب تکا رر ریهااا

جلوگیری میکنند (  .) 17در مورد سیر هم باید اشاره کرد
که    خ وو واص داروی یی ی آن عم تد ًاًاًاًا ب هه هدلی لل ل حض وو ور م دا هه ه
گوگرد داری به نام آلیسین در ترکیبات تش هدنهد لیک   
این گیاه م ممیباشددد .در واقع وقت یس ی ر درخ      م ممیشوددد
آنزیمی به نام آلیناز آزاد میشود ک ثعاب میزنآ نیا ه     
تولید آلیسین میشود که بوی عمده و خ فلتخم صاو   
دارویی سیر مربوط ب روکذم هدام ه     م ممیباشددد .الزم ب ببه
ذکر چ ره هک تسا  ه یس یوب ر تشیب  ر داوم دشاب                      
گوگردی آن بیشتر و اثرات آن نیز ب بتارم ه   

قووویتررر

میشود 51( .و .) 30
با توج اوم هب ه ر هدش رکذ د

ظن و ررررر رررررررر ب یمها ه تت تتت اصوللل

بهداشتی و اقتصادی در خصوص پرورش و تولید طی رو
سالم ،در مطالعه حاضر بر ات میدش نآ      ع ماجنا رب هوال    
آزمایش آنتی بی  اب مارگو ا هدافتس     از  13نوععع آنت کیتویب ی   
استاندارد مورد استفاده توسط مرغداران کشور ،حساسیت یا
مقاومت جدایه های کلستررریدیوم پرفرررینجنس مرب طو

به موارد آنتریت نکروتیک بوقلمونهای پرورش ر ی اا
در حضور عصاره آبی  3ن موب هایگ عو ییی یییی کش نامرو
م .ب وظنم نید ر   
یعنی زرشک ،پیاز و سیررر را نیززز بس یجن م م
تحقیق حاضر در آزمایش سانشبورکیم شخب هاگ ییی یییی گروهه
پ لویبوتا و  دازآ هاگشناد یکشزپماد هدکشناد یژ ا یمالس           

واحد تبریز بر روی جدایه های کلستریدیوم پرفرررینجنس
که از بوقلمونهای پرورشی مبتال به آنتریت نکروتی ادج ک   
شده بود ،انجام گردید.

شها
مواد و رو 

جداسا زز زی و شناس اایی ب ااکتری کلست رر ریدیوم
پرفرینجنس
در مطالع تهج رضاح ه

     

بدس دروآ ت نن نن  40جدای ییی ه

کلستررریدیوم پرفرررینجنس از بوقلمونه ورپ یا ر اب یش

    

ک ،مرب کی هب طو ی زا    
عالئم بیم یتورکن تیرتنآ یرا ککک ککک
مراکز پرورشی بوقلمون در منطقه کلیبر در شمال اس نات
آذربایجان شرقی و در یک دوره زما انی ح دود  3ماهه
یعنی از ابت هش یاد ر لیاوا ات روی      آذر  ، 93ابت حطس اد   
سرو زز زی روده الش هه هه اا ای مور  طسوت ،هعلاطم د تتتتتت تیغه   
اسپاتول داغ استریل گردی ییده و س ب عضوم سپ ههه ههههوس سسیله
ک ل پو
بیستوری استررریل بر و هدش هداد ش طسوت     یک ک
استریل ،مخ خت هدور طا ررررریش و پ ت زا س هههی ییه گس شرت
میکروبی و انجام رنگآمی ییزی گر و روپسا و م ررب سس س سسسسی
زیر میکروسکوپ ،در صورت مشاهده باسیلها ای گرم
مثبت و اس شت ،رادروپ خخ خخخیص احتماللی بر نبم  اا ااای وج دو
گونهای از جنس کلستریدیوم قرار م ممیگرفتتت .در ق مد
بع رب ید اااا ای جداسا زز زی کلن نن ی خ صلا   

کلستررریدیوم

پرفرینجنس از نمونههای ذکر  رد ،هدش  زز زززی ییر ه رد و دو

مج وا رر رت ش نامه زا هلع      ناحی هه های ک شرتسگ یارب ه       
میکروبی استفاده شده بود ،به میزان کافی نمونه بر یراد
کر هد وو و بر ر وو وی مح وخ راگآ طی نننننن ندار برخ شو

طط ط طط ی

منطقهههای ( )Streaking Method Cultureکش هداد ت
شده و سپس در داخل جار بیهوازی (Anaerobic Jar,
 )Merck-Germanyب  زاگ هارمه ه پپپپپپپپپ پ پپپپ ک ن ووو وع A

( )Anaerocult A, Merck-Germanyقرار داده شده و
در دم اا ای  37درج ب دارگیتناس ه هههههه هههم تد   

 48س تعا   

گرمخانه گذاری میشدند .برای تأیید شرائط بیه یزاو
نیز از اس یرت پپپه روتاکیدنا یا    (Anaerotest, Merck-

) Germanyاس هدافت    م مم یش دد د .بع نامز تشذگ زا د       
ته ب دروم ا رر سسسس سسسی قرار    مممیگرفتندد د.
فوققق الذذذکر ،پلی یی 
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مشاهده کلنیهای بزرگ صاف و گرد با قطر ودح  د    2

ابتدا دیسکهای بالنک استریل س نتداپ تکرش تخا    

تا     4میل لل یمتر ومه اب  لللللل لللیز دوگان روضح لامتحا ،ه       

طب (تهران -ایران) را در لولههای حاوووی عص را هههها ای

کلستریدیوم پرفرینجنس را مطرح مینموددد .س نیا سپ   

کلنیها انتخاب شده و پس از انجام مجدد رنگآمی ییزی

آب یهت ی ه دش  ه ره زا کی ناهایگ زا

ظن دروم ر رد                 

پژوهش حاضر بطور جداگانه قر تدم زا دعب و هداد را    

ی سر و زالاتاک عی یوررب زادیسکا     
گرم ،آزما ایشهای ی

حدود  30دقیقه و پس از ج بذ

آنها انجام گرفته و بدنبال آنهم کشت در محیط افتراقی

کهای ی
ی
مذکور توسط دیسک و اشباع شدن آنه ،ا دیسک ک

 (Oxidation/Fermentation) OFانجام میگرفتتت .در

تهیه شده را در دمای حدود  45درجة سانتی گر ارق دا ر   

ی کلستررریدیوم
ادامه هم برای تشخیص نهائی جدای اه ه یی یی

کام ول تایوتحم ل له    

ًال خشک شده و در آزمایش انتشار دیسک
دادیم تا کام ًال

پرفرینجنس از محیطهای افتراقی و اختصاصی مورد نیاز

در آگار استفاده شوند ( 6و .)91

بر سا  اس  لکتورپ  تشر حی طسوت هدش               Quinnو

 .3تهیه سوسپانسیون میکروب  هیادج زا ی ه یا    

همکاران استفاده میشد (  31و .) 32
تعیین حساسیت یا مقاومت جدایهها نس هب تب   
آنتی بیوتیک ها و گیاهان مورد آزمایش

 .1آنتی بیوتیک های استفاده شدههه :س عون هدزی   
دیس م درادناتسا ک ر  طوب به           13ن کیتویب یتنآ عو       
متداول و موجود در ب  فرصم رازا ف شب روشک یلع رح      

جدول  2از شرکت پ نارهت( بط نتدا     – ایر هیهت )نا   
شده و مورد آزمایش قرار گرفت.
 .2عصارههای استفاده شده :بر شهوژپ ماجنا یا    
حاضر از عصاره آب قباطم هک ریس و زایپ ،کشرز ی       
جدول  1از مناطق مختلف ایران تهیه شده ب دو  ، ،اس هدافت
گردید.
 .1.2تهیه عصاره آبی گیاهاننن :براای تهیههه عص هرا
آبی گیاهان م ا رضاح شهوژپرد هدافتسا درو زززز ززززز روش
تقطیر به کمک بخار آب با استفاده از دس اگت هه کل رجنو
( )SCHOTTDURAN-Germanyموج د دو رررررررر رررر ر
آزمایشگاه بهداشت م  هدکشناد یئاذغ داو د یکشزپما     
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز استفاده گردید ( .) 34

 .2.2آماده سازی عصارههاای اس جارخت

هدش   

برای انجام آزمایش آنتی بیوگرام :به ای ظنم ن وو ووور

کلستریدیوم پرفرجنس ب شیامزآ ماجنا یار    

آنتی بیوگرام :با توجه به اینکه برای تهیه سوسپانس نوی
یباشددد،
میکروبی نیاز به کشت  24ساعته از هر باکتری م 

بنابراین  24س ره ماجنا زا لبق تعا  ،شیامزآ ا زا ادتب       

س بر
کشت ذخیر  هیادج ه ه یا     کلس نجرفرپ مویدیرت سس سس
سطح محیط کشت  BHI agarتلقیح کر تدم هب و هد    
 48 - 24س تعا   

در شرنامه( یزاوه یب طیا

طیارش   

       

ذکر ش  رد هد ققس یرتکاب یزاسادج تم     کلس مویدیرت

پرفرجنس) و در دمای  37درجه س هناخمرگ دارگ یتنا    

گذاری میشد .سپس کلونیهای خالص ایجاد ش رد هد

سطح محیط کشت مذکور با محلول نرمال سالین شس هت
میشد تا بصورت سوسپانس دا رد .دنیآ رد نوی ا راک هم     
سوسپانسیون باکتریائی مذکور ب لامرن لولحم ا     س یلا ن ن
ن
طوری رقیق میگردید که کدورت آن معادل ک ترود
موجود در لوله شماره  0/5استاندارد مک فارلن میظنت د   
گردد ،بطوریکه در نهای هدافتسا دروم نویسناپسوس ت     

حاوی  1/5× 10 8 CFU/mlاز جدایه مورد نظر باش  د ((6
و  7و .) 31
 .4آزم اایش تعی اسح نی سسس سس یت آنت یکیتویب ی     
یهااا یا مزآ  اا ااایش آنت رگویب ی ام     
با تک رر ر 

( :)Antibacterial Susceptibility testبراای تعییین

ارزیابی مقایسهای تاثیرضد باکتریائی109 ...

حساسیت جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس نسبت به

 13نوع آنتی بیوتیک و نیز  3نوع عص بآ هرا یی ییی گیاهههی،

آزمایش مذکور با استفاده از مح ححیط کشت

اختصاص صصی

) Mueller-Hinton agar (Merck-Germanyو به    
روش انتشار دیسک در آگار بر مبنای استاندارد Kirby-

 Bauerانجام گردید .بدین منظور ابتدا با استفاده از 100
میکرولیتر وس زا  س ناپ سس س سس یون خ یاه هیادج صلا وم رد

      

آزمایش که کدورت آن معادل کدورت لوله اس درادنات
 0/5م گ میظنت دنلراف ک ردی رب ،دوب هد تیلپ حطس    
مح حح یط مولرهینت راگآ نو      کشت   

     

      

یکنواخ تت ت بصورت   

پخش کردن انجام میشد .در مرحل  هدافتسا اب دعب ه از   
ی آغش هب هدش هت     عص را هههها ای
پنس استریل دیسکهای ی
مور د رظن د ر نیا  قیقحت نینچمه و

کها یی ی
         دیس کک 

استاندارد مربوط ب ظن دروم یاه کیتویب یتنآ ه ر رد        
پژوهش حاضر ارق روکذم تشک طیحم حطس رد  ،ر      
میگرفت .سپس پلیت ه هب روکذم یا     م تد

48 - 24

ساعت در شرایط بی هوازی (همان شرایط ذکر ش هد ) ) و
در دمای  37درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری ش ششده و
در نهایت ،نتایج اثر ضدباکتریایی آنها با ان  هزاد گگگی ییری
کها با استفاده از خط
قطر منطقه عدم رشد اطراف دیس 
کش مدرج ثبت م ممیشددد .براای حص طا لو مممین  ،نا اای یین
آزمایش در هر م  راب هس درو تتت تتتتک ککرار ش تیاهن رد و هد   
میانگین قطر منطقه عدم رشد محاس و هدش هب ساسا رب     
آن میزان قدرت ض یئایرتکاب د    عص را هههها ای گی و یها
آنتی بیوتیک ه وم یا ر اب شیامزآ د

لودج هب هجوت

     

استاندارد آزم گویب یتنآ شیا را ممم مممم شر نتداپ تک    طب
(تهرا نن ن -ایر نا )) ) ثبت   

م مم یش دد د .همچن د نی رر ر آزم شیا   

مذکور از دیسک بالن هب هتشغآ ک     مق راد

 10میکرو

لیتر از آب مقطر استریل به عنوان کنترل منفی نیز استفاده
میگردید ( 6و  10و  13و  16و .) 27

آنالیز آماری
در پژوهش حاضر برای ی و تیساسح نیب طابترا نتفا   
مقاومت جدایه ها نسبت به نوع ترکیب با خاص دض تی   
باکتریائی (آنت تتی بیوتی اصع و ک ر هایگ ه ییی یییی) از آزم نو
آماری     Independent T- testدر س راد ینعم حط یییی ی
 p<0/ 05استفاده گردید.
نتایج
مطالعه در مورد خواص ض یئایرتکابد

 13ن ت عو رررکی ییب

آنتیبی ییوتیکی و نیز  3ن اصع عو ر رد یهایگ ه

شهوژپ     

حاضر نسبت به جدایه های کلستریدیوم پرفرررینجنس بر
اساس نتایج ثبت شده در جدول  ،2مؤی یید آن استتت که

غال بب ب جدای یی ه ه یا    کلستررریدیوم پرف ررینجنس در ای یی ن
بررس سس ی نس هب تب      کلرامفنیک کک ل و سولفامتوکس +لوزا

تررریمت پو رر ریم و ونکومایس سس ین دارای حساس سس یت بس رای   
باالئی بودند در حالیکه بیشتر جدایه های مذکور نس تب
نو
ب سارتت یاه کیتویب یتنآ ه ا ااااا ا ااا اااایکلین ،پن یلیس ی نننن ن
نئومایس سس ین س راد تمواقم تافلو وووو وی یی ی نش اد نا دند      .از
طرف دیگر نتایج این بررسی نشان داد ک ثکا ه ررررر جدای ییه
های مورد آزمایش نسبت به عصاره آبی زرشک و پیاززز
نیز حساس بوده ویا مقاومت اندکی داشتند ،در حالیکه
بسیاری از جدایه ها نسبت به عصاره آب یس ی ر تمواقم     
باال ئ ئئی را نش اد نا دددنددد .همچن ننین ب نومزآ زا هدافتسا ا    
آماری  Independent T- testمشخص گردید ک نیب ه   
آنتی بیوتیک های مختلف و عص را هههها ای آبییی گیاه ههان
استفاده شده در پژوهش حاضر و مقاومت ی تیساسح ا   

جدای  ه ه ب یا ا یرتک        کلستررریدیوم پرف ررینجنس مورد   

آزمایش در رنج  p<0/ 05ارتباط معن  دوجو راد ی د درا ... ..
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جدول  )1مشخصات کلی گیاهان استفاده شده
نام التین گیاه

نام بومی گیاه

اندام استفاده

محل تهیه گیاه خوراکی

مورد استفاده

مورد استفاده

شده از هر گیاه

مورد آزمایش

Berberis vulgaris

Barberry

زرشک

میوه

Allium cepa L.

Onions

پیاز

ریشه غدهای

Allium sativum L.

Garlic

سیر

ریشه غدهای

نام علمی گیاه مورد استفاده

منطقه بیرجند  -استان خراسان جنوبی–
شمال شرق ایران
منطقه ایلخچی– استان آذربایجان
شرقی– شمال غرب ایران

منطقه رشت – استان گیالن –
شمال ایران

جدول  )2وضعیت حساسیت و مقاومت کلستریدیوم پرفرینجنس های جدا شده از موارد آنتریت نکروتیک بوقلمونهای پرورشی نسبت به  13نوع آنتی بیوتیک و  3نوع عصاره مورد آزمایش
نام آنتی بیوتیک و عصاره

تعداد و درصد جدایههای

تعداد و درصد جدایههای

تعداد و درصد جدایههای

استفاده شده

مقاوم

نیمهحساس

حساس

ونکومایسین

)%02(8

صفر ()%0

)% 80 ( 32

اریترومایسین

)% 30 ( 12

)% 67 /5( 27

)%2/5(1

تایلوزین

)% 27 /5(11

)% 47 /5(91

)% 25 ( 10

یمتوپریم
سولفامتوکسازول +تر 

)% 30 ( 12

صفر ()%0

)% 70 ( 28

یسیلین
آمپ 

)% 27 /5(11

)% 32 /5( 13

)% 40 ( 16

یسیلین
پن 

)% 57 /5( 23

)% 12 /5(5

)% 30 ( 12

نئومایسین سولفات

)% 52 /5( 21

صفر ()%0

)% 47 /5(91

انروفلوکساسین

)% 40 ( 16

)%7/5(3

)% 52 /5( 21

کلستین

)% 40 ( 16

)% 47 /5(91

)% 12 /5(5

تتراسایکلین

)% 80 ( 32

)% 12 /5(5

)%7/5(3

کلرامفنیکل

)%7/5( 3

)% 17 /5(7

)% 75 ( 30

نورفلوکساسین

)% 32 /5( 13

)% 10 (4

)% 57 /5( 23

لینکوسپکتین

)% 32 /5( 13

)% 10 (4

)% 57 /5( 23

عصاره آبی زرشک

)%5( 2

)%5(2

)% 90 ( 36

عصاره آبی پیاز

)%5( 2

)%2/5(1

)% 92 /5( 37

عصاره آبی سیر

)% 87 /5( 35

)%7/5(3

)%5(2

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر مطابق جدول  2مشخص کر هک د   
غالب جدایه های مورد آزمایش نسبت به آنتی بیوتیک

   

ن ،نئومایس سسین
آنتی بیوتیک های تتراسایکلین ،پن لیس ی ی نن نن
سولفات و همچنین عصاره آبی س الاب تمواقم ری ئئئ ئئئئی را
   تحقیقی    ک کک ه توسط   

 Tansuphasiriuو همکاران در سال  2005برروی 201

جدایییه کلستررریدیوم پرفررینجنس ب اا  هدافتس از     7آنتی  

 % 24 /9م راو ددد)،

مترونیدازول (شامل  %9/5موارد) ،پن ننیس سسیلین ( Gش لما

تریمتوپریم و نیز عص ساسح زایپ و کشرز یبآ هرا      

نش اد نا دند نیا رد  .ا رد طابتر      

مقاومت این جدای ییهها بههه ترتی ییب در برابر ت  ت سار اا ااایکلین
(شامل  % 56 /2موارد) ،ایمیپن  مو ((ش لما

ه یا    کلرامفنیک کک ل ،ونکومایس سس ین ،سولفامتوکس +لوزا
بوده و یا مقاومت ان  دنتشاد یکد د هب تبسن هکیلاح ر

بیوتیک متداول انجام شده ،مشخص گردید که بیشترین

 %9م او ر )،د      ونکومایس سسسس ین (ش لما       %4/5م او ر )،د     
کلرامفنیکل (شامل  %3موارد) و سفتراکسون (ش لما

%1

موارد) بود (  .) 37در مطالع ضاح ه ررررر ه  م طططی ییف و می ییزان
مقاوم دج ت اا ای یی هه اا ا نسب تت ت ب ت ه رر رکیب ییایرتکابدض تا     
گستر و هد

متف وا تت ت ب ب ،دو هههه ههطوررریک کک ه جدای یی هه اا ای

کلستریدیوم پرفرینجنس مورد بررسی بیشترین مقاومت
را نسبت به آنتی بیوتیک

تتراسا ایکلین با  % 80م  دراو ووو

ارزیابی مقایسهای تاثیرضد باکتریائی111 ...

همچن نن ین کمترررین مقاوم تت ت را ه مم م نس ب تب

هههه هه آنتی   

بخش نتایج ،بیشترین حساسیت جدایه های کلس ویدیرت ممم

بیوتیکهای کلرامفنیکل با  7/5درصد و نیززز پن ننیس سسیلین و

پرفرجنس مربوط به بوقلمونهای پرورش شهوژپ رد ی   

ونکومایسین هر دو با  %02موارد نش جیاتن هک دنداد نا     

حاضر نسبت به آنتی بیوتیک ونکومایسین (  % 80م )دراو

مذکور بسیار مشابه با نتایج پژوهش ذکر شده م ممیباشددد.

و نیز بیشترین میزان مقاومت هم نسبت به آنت یتویب ی کک کک
ک

همچنین در تحقیقی مشابه با پژوهش حاضر Martel ،و

تتراسایکلین (  % 80موارد) مش .دیدرگ هدها    ب هب هجوت ا    

همک ککک اران در س لا      00 24حساس سسس یت جدای ییی هه ااا ای

اینکه    ب یوق لامتحا ه       مطالع وا رضاح ه لللل ل للل ین مطالعه   

کلستریدیوم پرفرینجنس ک ککه از روده طی ییور گوشتتی در
بلژی کک ک ج هب تبسن ار دندوب هدش اد      

      12ترکی یی ب

مش اب طابترا رد صخ      بررس سسی مقاوم نآ ت تت تتتیبیییوتیکی

جدایهها ای کلستررریدیوم پرفرررینجنس از م امیب دراو ری   

آنتیبیوتیکی بررسی کرده و یافتههای مش جیاتن اب یهبا    

آنتری کیتورکن ت     

پژوهش حاضر ارائه نمودهاند .هرچند در مطالعه م روکذ

میباشد و با توج الاب تمواقم هدهاشم هب ه

ان کد یی ی ک کک اهش در می یی زان درص هب تبسن تمواقم د    

    

بوقلمو نن نه اا ای پرورش  رد ی اا ای یی ران
   

تبسن هب    

آنت تت یبیوتی کک ک تتراس اا ایکلین ،م مم یت ناو    اع رک مال دددد د ک کک ه

تتراس اا ایکلین و مق مه یراد      افز اا ایش در می یی زان درصد   

احتماًالًالًال ًال وج اب حطس دو

مقاومت نس  هب تب لل لللینکومایس سسین درمقایس ب ه اا ااا مطالعات ت
ت

بیوتی ان ،روکذم ک ششش ش شششی از وجدو    ژنها ای مقاومتتت در

گذشته ،گزارش گردیده است .همچنیننن نی و ناریپ ک

باکتری مذکور میباشد .از طرف دیگر با توجه به نتا ایج

همکاررد نا

لاس       

 1386الگ ووو وی مقاوم راد ت ووو وی ییی ی

جدای یی هه اا ای کلستررریدیوم پرفرررینجنس از م داح دراو     

الالالالالال الی مقاوم یتنآ هب تبسن ت

      

ثبت شده در جدول  2پژوهش حاضر ،مشخص گردیددد

که جدایهها ای کلستررریدیوم پرفرررینجنس م هعلاطم درو   

بیماری آنتریت نکروتیک مربوط به گلهههها ای گوش یت

حساس تی   

طیور را در مقابل  02نوع ترکیب ضد میکروبی مختلف

(  .)% 40این در حالی است که در تحقیقات Johansson

ارزی ییابی نم و هدو دنداد ناشن       ک ککه مش یاتن هبا ججج جج مطالعه  

و همک کک اران ک اد نینچمه و ژورن ،دئوس رد ه نام ررررررر رررک

حاضر اب دصرد  الالالالالال الیی از مقاوم عب هب تبسن ت ضضضضضض ض ضض ی از
کها مانن  د للینکومایس سسین و تتراسا ایکلین دی ییده
آنتیبیوتی 

نسب یی ی در مقاب پمآ ل یییی یس سس یلین نش نا    دادهان دد د

انج  صخشم ،هتفرگ ما ش هد   

      ک کک ه  % 100جدای یی هه اا ای

کلستریدیوم پرفرینجنس نسبت ب مآ ه پپ پپپیس سسیلین حساسسس

ش هد    اس  ت (( ( 3و  Johansson .) 23و همک کک اران نی زز ز در

بودهاند (  .) 21این موضوع نشان دهن یناوخمه مدع هد    

پژوهشی در سال  2004نشان دادند ک ککه مقاوم تبسن ت   

یافتههای تحقیق حاضر با نتایج پژوهش م نیا رد روکذ   

ب سارتت ه ا ااا ایکلین در جدای  ه ه ب یا ا یرتک        کلستر دی ی مو   
س در نمونهههها ای مرب وشک هب طو رر ررررهای س دئو   
پرفر نج س س

ح دود

 ،% 76دانمارررک حودد     % 10و نر ین ژو زز ززز حودد   

 % 29بوده است .همچنین در پژوهش نامبردگان مشخص

زمینه میباشد .بنظر میرسد که این تفاوت بیش یلدب رت ل   
مصرف بی رویه گروه آنتی بیوتی راد یاه ک ا هقلح ی    
بتا الکتام در کشور ما م ممیباشددد .در ع اح نی لل للل بهههدلی ییل
فرا ندوبن مها مممم مکان یارب مزال تا      کش و ت

سادج ا یز     

گردیده که  % 100جدایه های کلستریدیوم پرفرررینجنس

علم و ی

مربوط به ماکیان نسبت به داروی ونکومایسین حساسیت

کلستریدیومها ،غالب ًاًا داروهای استفففاده ش ب هد هه هههص ترو

نشان دادهاند (  .) 21این یافتهها ب  جیاتن ا پپ پ پپپپژوهش حاضر

کورکورانه و تنها بر اساس تجربه کلینیسین ها و پرورش

تا حدود زیادی همخوانی دارد ،چرا که مطابق ج لود

2

درادناتسا      ب تکا رر ریهایی ی بببیهاو زز زی مخصوص ًاًاًاًا

دهندگان ،برای گله مبتال تجویز میگردد ،که این خ دو
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م مم یتوان ماع د لللل لی بر اا ای مصر  و اجبان ف بببب ب بببب یروی یی ه
آنتیبیوتیکها باشد ،ک ککه م ممیتوان د د للی ییل مه یرگید م   

برای بروز مقاومت جدایههای کلستریدیوم پرفرررینجنس

میکروبی گ هدشن شراز    استتت ( .)11در حالیک جیاتن ه   
تحقی ام ق

ه هیادج تیساسح هک داد ناشن ای      

               

کلستریدیوم پرفرینجنس مورد آزمایش نسبت به عصاره

نسبت به برخ خخی از ترکیب راد تا ووویییی نظیر یلیس ینپ  ننن نننن،

آبی زرشک شامل  % 90جدایه ها میباشد .همچنین نتایج

نئومایسین سولفات ،تتراسایکلین و نورفلوکساسین باشد

برخی تحقیقات مشابه نشان داده که عصاره خام پی رب زا   

شه اا ای
( 3و  .) 14از طر رگید ف      ب هب هجوت ا      پ هوژ شش 

سودوموناس آئروژینوزا م ثؤ ررر و بر سناکیبلآ ادیدناک     

مشابهی که در گذشته در ای رظنب هتفرگ ماجنا هنیمز ن      

دارای اثر ضعیف ولی بر روی استافیلوکوکوس آرئوس

میرسد که علت وج اسح دو سس سسسیت نس عب هب تب ضض ض ضضضضی از

و اشریشیا کوالی بی تأثثیر ب سا هدو تت تتت .نت شهوژپ جیا   

آنتیبیوتیکها در پژوهش حاض ضضر و ع اب یناوخمه مد    

مؤمنی و همکاران نیز نش بآ هراصع هک هداد نا مرگ     

نتایج پژوهشهای مش  ار هبا مم مممیت  هب ناو مم مممی ییزان اس هدافت

پیاز اثر ض  رب یبورکیم د ر ه یو ی م چ ی یمسیناگراورک      

عمل للی از ای تکابدض تابیکرت نر ئای ییی ی یی ی درس ازم حط رع     

نداش هت    اس  ت (( (  .) 26یافت هه هها یی ی تحقیق ذم تا کککک کور ه مم م

پرورش مناطق مختلف طیور نسبت داد بطوریک نیارب ه   

همخوانی با نتایج پژوهش حاضر را نشان نمیدهددد چرا

اساس علت حساس سسیت ب یالا

جدای ییهها ای کلستررریدیوم

پرف ررینجنس (  % 80م رضاح شهوژپرد )دراو        در برابر   

داروی ونکومایسین را میتوانیم در عدم اس  زا هدافت اای یین

که نتایج ثبت شده در جدول  2تحقیق م اد ناشن ا د هک     
حداقل  % 92 /5از جدایه ه یا

کلس مویدیرت پرفرررینجنس

نسبت به عصاره آبی پیاز حساس بودن هتفای نیا هتبلا .د     

دارو ب هه هصور  ت ت اج رررررری در ص ورپ تعن ر رویط ش       

در ع ب لاح نی ا اتن زا یرایسب  ی هباشم تاقیقحت ج       

کشورمان ب اد ننیم ( .)02در ع لاح نی    ای دیوم هلئسم ن    

همخوانی دارد چرا که اکثر مطالعات در گذش اد ناشن هت ده   

اهمیت استفاده از داروها وترکیبات جدید ضدباکتریائی

که انواع مختلف عصارههای پیاز ،اثر رب یبورکیم دض تا    

بررس سسیها ا نش نا

میباشددد .بطوریک وصخ نیا رد ه ص    

میدهد که در تحقیق ض درکلمع فلتخم تا د ددد ددددد میکروبی
ترکیبات موج د دو ررر گیاه و زایپ ،کشرز نا

س سسیر (گیاه نا

مورد آزمایش در پژوهش حاضر) بر هیلع     طی عیسو ف ی زا    
میکروارگانیسمها نشان داده ش  تسا هد

(( ((( 51و  17و .) 18

       

روی طیف وسیعی از میکروارگانیسمها را داشته استتت ( 18
و  28و  .)33از طرف دیگر درمطالع تیصاخ ریخا تا    
ضد میکروبی سیر با آنتی بیوتیک های مختلف از جمله
پنی سیلیسن ،استرپتومایسین ،کلرامفنیکل ،اریترومایس نی
و تتراسایکلین مقایسه و نش دش هداد نا هه ههه ک زا هدافتسا ه   

البته    در ای وصخ ن ص جیاتن         ثب ج رد هدش ت د لو        2

سیر در مقایسه با آنتی بیوتی کذ یاه ک ر دش  هههه ههههه ،باعث

مطالعه حاضر هم خاص ئایدیرتسلک دض تی ی هراصع      

کاهش چشمگیر کلی فرمها و میکروارگ یاه مزینا    بییی

آبی زرشک را بخوبی نشان داده و عل اب هکنیا مغر ی    

هوازی در مدفوع میشود ( 51و  .) 30ای تسیلاح رد ن   

نتایج ارائه شده در برخی از مطالعات قبلی در این م درو
مشابه است ولی در برخی م  یناوخمه مه دراو ن دراد ،،،،، ،،،،
بطوریکه در پژوهش چیتس لاس رد زا   

 2006عل مغر ی   

مشاهده اثرات ضد میکروبی ازعص ،کشرز یلکلا هرا    
از عصاره آبی و جوشانده این گیاه هیچ نوع فعالیت ضد

که در پژوهش حاضر از عصاره آبی سیر خاص دض تی   
میکروبی مناسبی بر علیه جدایه های باکتری ب یزاوه ی   

کلستریدیوم پرفرینجنس مشاهده نشد ،بطوریکههه مط قبا
جدول  2تعداد  35جدای زا ه

 40جدایههه م درو آزما ایش

( % 87 /5موارد) در قبال آن مقاومت نشان دادند و لذا در

ارزیابی مقایسهای تاثیرضد باکتریائی311 ...

این مورد هم نتایج پژوهش ما با یافتههای تحقیقات ذکر

مورد آزمایش مربوط به عصاره پیاز و کمترین تأثیر هممم

شده همخوانی نشان نداد .در این خصوص به نظر میرسد

ک تتر س ا اا ااایکلین بوددد ک ککه از نظر
مربوط به آنت تتی بیوتیک ک

که نوع حالل و روش عصاره گیری تأثثیر عمده های در

آنالیز آماری هم با اثرات همه عصارهها و آنتی بیوتیک

شها ای مش شاب هتشاد هبا ددد دددد،
ایجاد تفاوت در نتایج پژوه 

هایی ی مور وافت شیامزآ د ت عم  نننننن ن نن ی داری نش نا    دادند   

چرا که این امر عالوه بر اینکه در کمیت و کیفیت م داو

(  .)p<0/ 05البته در عین حال در این مورد ،نتایج پژوهش

م رثؤ هه ه موج  دو د رر ر گیاه نا    م ثؤ رر ر اس ،ت    م مم یتوان دد د در
عملکرد دارویی آنها از جمله اثرات ضد میکروب اهنآ ی   
نیز دخیل باشد (  12و  .) 24همچنین در توجیه اختالف ففات
مشاهده شده میتوان به این موضوع هم اشاره کر هک د   
برخی از پژوهشگران اعالم نمودهاند که مقایسه نتایج مشاهده
شده در مورد خواص ضد باکتریائی عصارههای گیاهان بسیار
  

مش لک    م مم یباش دد د ک ا ه زز ز دالی رد توافت هب هلئسم نیا ل        
روشهاای مختل  یهاگشیامزآ ف ا فتس ا ب رد هدش هدر یسر           
خواص ضد باکتریائی اسانسها و عص را ههههاا ،س عون و هیو   
گیاه و منابع تهی  هلحرم ،اهنآ ه ر وس زین و هایگ دش یه

     

باکتریهای مورد آزمایش ،اشاره شده است ( .)22در عین
حال با توجه به اینکه ی گ عون ک یی ی ییییاه در من فلتخم قطا   
م مم یتوان دد د ترکیب و تا

وافتم صاوخ ت  ی را زا 

هب دوخ           

نم اذگب شیا ر دددد د ب رظن ه      م ممیرس ددد ک ههه م مم یت او نن ن وج دو   
تفاوتهائی بین نتایج بررسی م تاعلاطم ریاس جیاتن اب ا      
مشابه را ناشی از وجود اخ رد فالت ن عو

سال  2005میباشد چرا که نامبردگان هم نش نداد نا دد ددد کههه
عصاره سیاه دانه مورد آزم درکلمع نانآ شیا     بهینهههای در
شر یا طط ط آزمایش ب یهاگ رر رعلی تکاب ه ر یرتسیل نژوتاپ ی اااااااا ااا
مونوسایتوژنز داشته است .همچنین در تائی ئوسمه نیا د ییی یییی،
به پژوهش انزابی و خ لاس رد یکا   

 2015م ممیت او ننن اش هرا

کرگدربمان هک ارچ د ا ک دنداد ناشن زین ن هههههههههههههههه ه اس و سنا
عصاره اتانولی ک  یهوک یتوکا اا اااثر یئایرتکاب دض تا    
مناسبی بر جدایه های گرم مثب  مرگ و ت م هب طوبرم یفن

عفونتهای دستگاه ادراری موشهای ص ئارح ییی ،بعن لدم ناو   
آزمایشگاهی داشته و اثرات ضدباکتریائی ترکیبات گی یها
م وکذ رر ر بس تویب یتنآ زا رتشیب رای ی درادناتسا یاه ک            
جنتامایسین و آمیکاسین بوده است ( 6و .) 25
در نهایت با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با اس زا هدافت
نتیجه گرفت که م ممیشوددد از عص را هههها ای آبی گیاه ههان

استفاده هم دانست ( .) 34
   

بومی و خ و کشرز یکارو

ایپ ززز زززز ب زگیاج ناونع ه ی ین    

مناس  ب ب تویب یتنآ یاج ی کیتتنس یئایمیش یاه ک      

        

کلستریدیائی عصاره پیاز و زرشک در مقایس اب ه    اثر اکثر

اس نیا رد هدش هدافت قیقحت         بر یرتکاب اب هلباقم یا         

قابل توجه میباشد و نتایج آنالیز آماری ای مه قیقحت ن    

م مم یرس دد د ک ب تسا مزال ه ر یلیمکت و قیقد یاهیسر         

ش بس تشیب رای ر و 
آنتی بیوتیک های استاندارد م یامزآ درو شش شش
مش توافت هک درک صخ عم نننننننن ن ننن ی داری ب بب ین اثر دض      
کلستریدیائی عصاره آبی پی ییاز و زرش و ک بیش نآ رت تت تتتی
بیوتیکهای استاندارد مورد آزم دهاشم شیا ه    م ممیگردددد
(  .)p<0/ 05در ای وصخ ن ص صصص ص الزم ب کذ ه ر تسا  هک    

   

آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ،میتوان

گیاه نا م درو

ارزیابی نهایی یافتههای این پژوهش نش دض رثا هک داد نا

حاضر همسو با یافتههای پژوهش موهان نیر و همک رد نارا

    

بیشترین میزان تأثیر ضد کلس ئایدیرت ییی بر  هیادج  ه یا    

کلستر دی ی مو    پرف ررینجنس اس .دومن هدافت      البت رظن هب ه      
فیتوشیمیایی ب بورکیم دض صاوخ یسررب هارمه ه ی رد     

  

مدلهای حیوانی هم در مورد عصاره گیاهان مورد آزم شیا
دراین تحقیق انجام پ دض تیصاخ ات دریذ

ئایدیرتسلک ی      

ًال بتوان به
ترکیبات مذکور ،دقیقتر مشخص گردد تا احتما ًال
جایگزینی مؤثر عصارههای مذکور به ج کیتویب یتنآ یا    
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the anti-bacterial effect of 13 common and costly kinds
of the standard antibiotics and the aqueous extracts of Berberis, Onions and Garlic on
Clostridium perfrigenes isolates from cases of necrotic enteritis of breeding Turkeys. For this
purpose, in addition to the Antibiogram tests using with those antibiotics on 40 isolates of
Clostridium perfringens of breeding Turkeys with necrotic enteritis, as well as the
susceptibility of isolates was tested in the presence of aqueous extracts of barberry, onions
and garlic too. Results were confirmed that majority of isolates were sensitive to the
antibiotics of Chloramphenicol, Vancomycin, Sulfamethoxazole+Trimethoprim and aqueous
extracts of Barberry and Onions; as well as were resistance to the antibiotics of Tetracycline,
Penicilline, Neomycin sulfate and aqueous extracts of Garlic. In this regard, the most
effective on tested isolates for the extracts of barberry and the lowest anti-clostridial impact
was recorded related to the antibiotic of Tetracycline that statistically; with the effects of all
tested antibiotics and extracts were showed significant difference (p<0.05).The results of this
study and the knowledge that no study medication in commercial poultry; in addition to
resistant strains of Clostridium perfringens and causing the imbalance of normal flora of
intestinal and subsequently the incidence of enteritis. But herbal medicines due to the natural
origin of the drugs at the same time more consistent with organisms of poultry,s body and
their complications are rare. It seems that we can be used from aqueous extracts of plants;
like Barberry and Onions effectively, as an alternative to synthetic antibiotics for prevention,
control and treatment of necrotic enteritis in breeding Turkeys.
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