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چکیده
به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی برخی از عصاره های گیاهی شامل :آویشن شیرازی ،آویشن دنایی ،ختمی و گزنه ،از

کهای انروفلوکساسین ،سولفادیمیدین-تری
اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور که نسبت به تمام آنتی بیوتی 

متوپریم ،فلورفنیکل ،جنتامایسین و فلومکوئین حساسیت داشت ،استفاده گردید .پس از عصاره گیری از گیاهان مذکور ،حساسیت
تهای مختلف عصارهها ( 12 /5 ،52 ،05 ،001و  ) 6/52به روش انتشار دیسک مورد سنجش قرار گرفت .عالوه
ضدمیکروبی غلظ 

بر عصارههای گیاهی از پروپیلن گلیکول (به عنوان کنترل منفی) و از انروفلوکساسین ،سولفادیمیدین-تری متوپریم ،فلورفنیکل به

عنوان آنتی بیوتیکهای متداول (کنترل مثبت) جهت مقایسه استفاده شد .بیشترین قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی در تیمار

تهای  001و  05درصدی عصاره آویشن شیرازی و دنایی مشاهده شد .غلظتهای  001درصد و  05درصد گزنه
فلورفنیکل و غلظ 

نهاله عدم رشد ایجاد کردند .به طورکلی نتایج نشان داد آویشن
و ختمی همانند سولفادیمیدین -تری متوپریم و انروفلوکساسی 

یباشند و میتوانند به عنوان یک جایگزین برای
شیرازی ،آویشن دنایی ،گزنه و ختمی دارای درجاتی از خاصیت ضدباکتریایی م 

کهای تجاری در بیماری کلی باسیلوز طیور مطرح باشند ،لذا الزم است مطالعات تکمیلی فیتوشیمیایی در این خصوص
آنتی بیوتی 
انجام شود.

کلمات کلیدی :آویشن شیرازی ،آویشن دنایی ،ختمی ،گزنه ،اشریشیا کلی ،طیور
٭ نویسنده مسئول :مجید غالمی آهنگران

آدرس :استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران .تلفن60 0 61 3 03813 :

پست الکترونیکmgholamia@yahoo.com :
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مقدمه

آلودگی به اشریشیا کلی می تواند در طیور سبب

اسانس ،آنتوسيانين ،آل نئين ،دياكسي بنزوئ كي

اسيد و

يباشد .خواص درماني ختمي مربوط به
سيانيدين م 

ایجاد بیماری کلی باسیلوز گردد که با چهرههای

برگ و گل آن مي باشد به طوري كه گل اين گياه در

کلی باسیلوز یکی از بیماریهای عفونی شایع در

به كار مي رود .همچنين در عفونتهاي ريوي بسيار

یشود.
گوناگونی ظاهر م 

درمان ناراحتيهاي تنفسي مثل آسم ،برونشيت و سرفه

تهای هنگفتی را به
پرندگان است که سالیانه خسار 

كمك كننده است .برگ اين گياه در برطرف كردن

لحاظ اقتصادی با ایجاد تلفات ،کاهش شاخصهای

گزنه ،گياهي با نام علمي  Urtica dioicaو از

طیور به شمار میرود ( .)41چندين دهه از مصرف آنتي

مختلف اين گياه ،دو واریته ی  U.dioicaو  U.urensبه

یکند .این بیماری از
صنعت طیور در سراسر دنیا وارد م 

لها ،ورم پستان و ورم معده موثر است ( 5 ،4و .) 11
دم 

رشد و آلودگی الشههای طیور یکی از بیماریهای مهم

يباشد .از بين واریتههای
خانواده  Urticaceaeم 

بيوت كي ها جهت كنترل و درمان بيماريهاي عفوني از

عنوان گياهان دارو يي از زمان قديم مورد توجه بودند.

پيوسته و نابجا از اين گونه مواد به مرور زمان گونههاي

پتاسيم و كلسيم ،تر يك بات آهن دار ،اوريتسين،

جمله کلی باسیلوز مي گذرد ،ولی به دليل استفاده

مقاوم در برابر آنتي بيوت كي ها بوجودآمده که درمان

مواد موثره موجود در گزنه شامل تانن ،موسيالز ،نيترات

ويتامين ،Cاسيد فرم كي

 ،اسيد فنول كي

 ،آلومينيوم،

بيماري های عفونی را با مشكل مواجه كرده اند (.)3

شهاي متنوعي از كاربرد
منيزيم و غیره مي باشد .گزار 

شده است تا محققين به دنبال داروهاي مناسبي باشند كه

التهاب آرتريت رماتوئيد و رينيت آلرژ كي

در طب

عوارض جانبي كمتري داشته باشد ( 4و  .) 11به همين

آويشن شيرازي ،گياهي با نام علمي

تهاي دارو يي باعث
گسترش رو به رشد اين قبيل مقاوم 

و مصرف گزنه در کنترل ديابت ،سرطان پروستات،

عالوه بر ممانعت از رشد باكتريها ،اثرات سمي و

سنتي وجود دارد ( 01 ،5 ،4و.)11

علت گياهان دارو يي به خصوص گياهاني كه در طب

 multfloraاز خانواده نعنائيان مي باشد .مواد موثره

شده است مورد توجه قرار گرفته اند ( 4 ،3و  .) 11از

كارواكرول است .اين گياه در درمان تشنج ،بيماريهاي

سنتي و متون علمي به خواص ضدمیکروبی آنها اشاره

طرفی ،با توجه به استقبال روزافزون به مصرف مرغ و

تخم مرغ ارگانیک ،بهره گیری از ترکیباتی که بدون
ایجاد مقاومت و بقایای آنتی بیوتیکی و نیز مسمومیت

ناشی از مصرف ،بتوانند به خوبی خاصیت ضدمیکروبی

نشان دهند میتواند به عنوان یک جایگزین تجاری در
صنعت طیور مورد استفاده قرار گیرد.
ختمي،گياهي دارو يي

با

نامعلمي

Zataria

اسانس آويشن شیرازی عمدتًاًا شامل تيمول و

تنفسي ،اسپاسم عضالت صاف و نفخ مفيد است .البته از

كاربردهاي اصلي آن مي توان به اثر ضد اسپاسم آن در

عضالت صاف و همچنين خاصيت ضد م كي روبي آن
اشاره نمود ( 01، 5 ،4و .) 13
آويشن دنا يي

نیز با نام علمي Thymus daenensis

يباشد .از عمده ترين تر يك بات اين
از خانواده نعنائيان م 
Althea

 officinalisاز خانواده  Malvaceaeمي باشد .مواد
موثر موجود در ختمي شامل مواد نشاستهاي ،چربي،

گياه مي توان به تيمول اشاره كرد و ساير تر يك بات آن

شامل پاراسيمن ،بتاكاريوفيلن و متيل كارواكرول است.

از اين گياه در طب سنتي به عنوان ضد نفخ ،هضم

مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی3 ...

كننده غذا ،ضداسپاسم ،ضدسرفه و خلط آور استفاده

شده است .اثرات ضدقارچي ،ضدانگلی و ضدباكتريایی

آويشن شيرازي ،مقدار  40گرم برگ خشك شده گياه

به صورت پودر در آمد و در  300میلی لیتر حالل

اين گياه و اثرات درماني آن براي درمان آسم،

متشكل از  05درصد آب و  05درصد اتانول  96درجه

است ( 11 ،5 ،4و.)13

گرم از برگ خشك شده گياه به صورت پودر در آمد

سرفههاي خشك مكرر و برونشيت نيز به اثبات رسيده

با توجه به گزارشات متعدد و پراکنده در خصوص

استفاده از گیاهان فوق الذکر در مهار رشد باکتریهای

خيسانده شد .براي تهيه عصاره آويشن دنایی مقدار 01
و در  0 50میلی آب مقطر جوشانیده شد ( .)1پس از 24

ساعت با استفاده از پمپ خال و صافي واتمن ،محلول

استافیلوکوکوس اورئوس ( ،)6سالمونال تیفی موریوم

صاف شد .پس از عصاره گيري عمل جداسازي حالل

( )2بر آن شدیم تا برای اولین بار اثر این گونه گیاهان

انجام شد (1و .) 21

(  ،) 12سودوموناس آئروژنوزا ( )9و لیستریا مونوسیتوژنز

را بر روی رشد باکتری اشریشیا کلی با منشا طیور
بررسی کنیم.

مواد و روش کار

از عصاره توسط دستگاه روتاري با كمك پمپ خال

 -2بررسی حساسیت ضدمیکروبی

باکتری اشریشیا کلی مورد استفاده از موارد كلي-

سپتي سمي طيور ارجاعی به کلینیک دامپزشکی

براي بررسی و مقایسه خاصیت ضدمیکروبی گیاهان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد جداسازی شد.

دارویی سنتی با داروهای تجاری ،از گل ختمی ،ریشه

درابتدا نمونههای مشکوک بر روي محيط مک کانکی

شده از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد

سانتیگراد انكوبه شد .سپس پرگنههاي صورتي رنگ

یک قسمت خاص گیاه مورد بررسی ،خواص

به مدت  24ساعت در دماي  37درجه سانتیگراد انكوبه

ضدمیکروبی آن جزء بر اساس گزارشات موجود

شد .در مرحله بعد پرگنههاي با جالي سبز فلزي بر روي

قسمتی از گیاه استفاده شده ،انتخاب شد.

دماي  37درجه سانتیگراد انكوبه شدند .باكتري كه

گزنه ،برگ آویشن شیرازی و ریشه آویشن دنایی تهیه

اسالمی واحد شهرکرد استفاده شد .مبنای استفاده از

میباشد .روش عصاره گیری نیز بسته به اینکه از چه

 -1روش عصاره گیری

براي تهيه عصاره گل ختمي 05 ،گرم گل ختمی

خشک شده در  001میلی لیتر متانول خالص حل شد و
مدت  24ساعت روي شیکر قرار گرفت .برای عصاره
گیری از ریشه گزنه 05 ،گرم از پودر ریشه گزنه در

 001میلی لیتر اتانول  07درجه حل شد و مدت 24

ساعت روي شیکر قرار گرفت (  .) 21براي تهيه عصاره

كشت داده شد و به مدت  24ساعت در دماي  37درجه
(الكتوز مثبت) بر روي محيط  EMBكشت داده شد و

محيط كشت  BHIكشت داده و به مدت  24ساعت در

تهاي توليد ايندول ،واكنش متيل رد ،واكنش  VPو
تس 
تست احياي سيترات را به صورت مثبت ،مثبت ،منفي و

منفی نشان داد به عنوان باكتري اشریشیا کلی در نظر

گرفته شد.

براي انجام اين تحقيق از جدایهای استفاده شده

يبيوت كي هاي انروفلوكساسين،
است كه نسبت بهتمام آنت 
سولفاديازين -تري متوپريم ،فلورفن كي ل ،جنتامايسين و

فلومكوئين حساسيت دارد .اين باكتري را در محيط
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پپتون واتر به مدت  48ساعت رشد داده و مقدار 017

باكتري معادل مک فارلند با رقت  0/5بر روي محيط
مولر -هينتون آگار کشت داده شد.

براي بررسي اثر ضدباكتريا يي عصارههاي گياهان

مورد نظر از سنجش حساسيت به روش انتشار ديسك

استفاده گرديد .نخست سويههاي اشریشيا كلي بر سطح

محيط مولر -هينتون آگار كشت كي نواخت داده شد.
تهاي
آنگاه ديسكهاي بالنك استريل حاوي رق 

مختلف عصاره ( 12 /5 ،52 ،05 ،001و  ) 6/52بر سطح
محيط كشت آگار قرار داده شد .سپس محیطهای

کشت به مدت  24ساعت در  37درجه سانتي گراد در
انكوباتور قرار گرفتند .نتايج اثر ضدباكتريا يي عصارهها

با اندازه گيري قطر هالهي عدم رشد در اطراف

كها ثبت شد .آزمايش براي هر جدایه باكتري 3
دي س 
بار تكرار شد و ميانگين به همراه انحراف معيار قطر

هالههاي عدم رشد در  3بار تكرار به عنوان قطر نها يي

ثبت گرديد .همچنين از ديسك حاوي پروپيلن گل كي ول
كهاي حاوي آنتي
به عنوان كنترل منفي و از ديس 

بيوت كي هاي

انروفلوكساسين،

سولفاديازين-تري

متوپريم و فلورفن كي ل به عنوان كنترل مثبت استفاده شد.

کهای
دیسکهای آنتی بیوگرام مربوط به آنتی بیوتی 
تجاری از شرکت پادتن طب تهیه گردیده است.
 -3آنالیز آماری دادهها

براي مقايسه ميانگين قطر هاله عدم رشد در

تیمارهای مختلف از برنامه نرم افزاري Sigma State
 2.0و روش واريانس كي طرفه دادهها ( One way

 )ANOVAاستفاده شد و در صورت وجود اختالف

ميانگين ،با آزمون توکی ( )Tukeyمیزان اختالف

مشخص شد .سطح معنی دار ،کمتر از  0/05درنظر

گرفته شد.
نتایج

نتایج نشان داد بیشترین قطر هاله عدم رشد در بین

تیمارهای مختلف مربوط به استفاده از فلورفنیکل %01

یباشد .در الویت بعدی ،عصاره آویشن شیرازی و
م 
آویشن دنایی در غلظتهای  001و  05درصد بیشترین

قطر هاله عدم رشد را در محیط کشت اشریشیا کلی
ایجاد کردند (نمودار  )1که قطر هاله عدم رشد این

تیمارها با فلورفنیکل اختالف معنی دار نشان داد
( .)P>0/50قطر هاله عدم رشد مربوط به داروهای

تجاری انروفلوکساسین  %01و سولفادیازین-تری
متوپریم (سولتریم  ،)% 48غلظتهای  12 /5 ،52درصد

آویشن شیرازی و دنایی ،و غلظتهای  001و  05درصد

گزنه و ختمی در یک دامنه بوده و با یکدیگر اختالف

معنی داری نداشت ،اما قطر هاله ایجاد شده توسط

هریک از تیمارها به طور معنی دار از عصاره آویشن

شیرازی و دنایی در غلظتهای  001و  05درصد و نیز
فلورفنیکل کمتر بود (.)P>0/50

قطر مهاری در سایر غلظتها شامل  6/52درصدی

آویشن شیرازی و دنایی ،و نیز  12 /5 ،6/52و 52

درصدی گزنه و ختمی با همدیگر اختالف معنی دار
نداشت اما با سایر گروههای ذکر شده اختالف معنی

دار نشان داد ( .)P>0/50تمامی غلظتهای عصاره

گیاهان و داروهای تجاری مورد بررسی با تیمار کنترل

منفی از لحاظ قطر هاله عدم رشد در محیط کشت

اشریشیا کلی اختالف معنی داری نشان داد ()P>0/50
(جدول شماره .)1

مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی5 ...
تهای مختلف عصارههای آویشن شیرازی ،آویشن دنایی ،گزنه و ختمی در محیط کشت اشریشیا کلی در
جدول  -1اندازه قطر هاله عدم رشد غلظ 
مقایسه با برخی آنتی بیوتیکی تجاری.

تیمار
فلورفنیکل (01درصد)

سولفادیازین-تری متوپریم

انروفلوکساسین (01درصد)

غلظت  /دوز
 30میکروگرم
 48درصد

 5میکروگرم
 001درصد

آویشن شیرازی

 05درصد
52درصد

 12 /05درصد
 6/52درصد
 001درصد

آویشن دنایی

 05درصد

 52درصد

 12 /05درصد
 6/52درصد
 001درصد

گزنه

 05درصد

 52درصد

 12 /05درصد
 6/52درصد
 001درصد

ختمی

کنترل

 05درصد

 52درصد

 12 /05درصد
 6/52درصد
0

اندازه قطر هاله عدم رشد (میلی متر)
(میانگین±انحراف معیار)
a

19 / 57 ±2/ 22

c

12 / 85 ±0/ 69

b

16 / 85 ±2/ 26

c

41/ 00 ±2/ 16

c

13 /41±1/ 06

b

15 / 57 ±1/ 98

c

11 / 57 ±1/ 51

d

9/ 57 ±1/ 51

b

17 / 85 ±1/ 95

c

15 /41±1/ 67

b

16 / 42 ±1/ 71

c

12 / 57 ±1/ 71

d
c
c

9/ 71 ±2/ 28

12 / 57 ±1/ 61

11 / 00 ±1/ 63

d

9/ 57 ±1/ 13

d

6/41±1/ 46

d

c
c

8/ 42 ±1/ 27
12 /41±1/ 57

01/ 85 ±1/ 67

d

9/ 71 ±1/ 60

d

6/41±1/ 06

d

8/ 28 ±1/ 60
e

0/ 00

• حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در بین دو گروه می باشد (.)P>0/50
• دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار گزارش شده است.

نمودار -1میانگین قطر هاله عدم رشد در گروه های مختلف مورد بررسی.
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بحث

که اا ای تج الکشم یرا ت     
است یتویب یتنآ زا هداف کککککک ک

مختلف ار ی

ویح یارب ا  تان و سا  تفا ناگدننک هد                 از

ف دروآر هه هه اا ای حی داجیا یناو      م یی یکن لماش هک د       

است آویشن شیرازی و دنایی بر روی انواع باکتریها ای
گ مرگ و تبثم مر

اش یفنم مل        

        استرپپپ پتوکوکوس

آگاالکتی هههههه ه ( ،)6است پر ت ژویپ سوکوکو

نننننننننننن ن (،)9

است ئروا سوکوکولیفا و سسسسسس س (6و  ،) 12س یفیت النوملا       

مسمومیتهای احتمالی در اثر مص ندنامیقاب ،وراد فر   

موریوم (  ،) 12لیستررریا مونوس نژوتی ززز (  ،) 19س سانومودو

ضدباکتریایی است (  .) 18گیاهان از ه شیپ لاس ناراز    

خاصیت ضدمیکروبی نش نا میییده ریخا هعلاطم رد .د    

دارو در بافتها و پیدایش س یو هههها ای مق لماوع هب موا    
نق  یتمالس ظفح رد یمهم رایسب ش و تیفیک دوبهب       

       

ائروژن زو اااا ا (9و  ،) 19و اشریشی اااا ا کل یییی ی ( 9 ،6و ،) 19

خاصیت ضدمیکروبی آویشن شیرازی و دن یا ی  رب  ر یو   

زن اسنا یگد نننن نه اا ا داشت .دنا ه      گیاه یاراد ییوراد نا     

اشریشیا کلییی ج یط زولیساب یلک دراوم زا هدش اد ور      

ضدباکتریایی ،ضدانگلی ،ضدقارچی و آنت ینادیسکا ی   

کشت اشریشیا کلی مخصوصًاًا در غلظتها ای  001و 05

خواص مفیدی هستند که از جمله میت تیصاخ هب ناو    

اشاره کرد ( .)5ام دروآرف هزور هه هههها ای گی یلد هب یها ل    
دسترسی آسان ،راحتی کاربرد و اثرات جانبی کمت رد ر
مقایس دروآرف اب ه هههههه هه اا ای ش می یای رثکا نامرد یارب ی

بیم مم اریه اا ای انس و نا

      

ناویح ا رارق هدافتسا دروم ت           

بررسی شد .نتایج نشان داد عصاره این گیاهان بر مح طی

درص ارثا د ت ب  ا نرادز د  لباق یگ تتتت تت تت تتتتتوجهی دارد .قب   ًالًال
بررسی خاصیت ضدمیکروبی آویشن ش ییاند و یزاری   

بر اشریشیا کلی جدا شده بر موارد ورم پستان گاو ( )6و

انتروهموراژیک ( )8نی یثأت زا یکاح ز ر ض  دددد دددددباکتریایی

یگیرند ( .)4با توجه به افزایش سطح تقاضای عم یمو
م 

یباشد بنابراین به نظر
این گیاهان بر رشد اشریشیا کلی م 

در چرخه غذایی انسان ،استفاده از مواد ض اب یبورکیمد   

باکتری م 
یتوانند به عنوان یک بازدارنده رشد اشریشیا ا

ارزشی ایفا نمای رد ،اتسار نیمه رد .د هب ریخا هعلاطم       

مهمترین م جوم هرثوم هدا و رد د و لومیت ناهایگ نیا     

دنایی ،گزنه و ختمی بر باکتری اشریشیا ا کلییی ب ءاشنم ا   

ضدباکتریایی این گیاهان به دلی  نیا دوجو ل ت تابیکر     

برای استفاده از مرغ ارگانیک و عاری از آنت کیتویب ی   

یرسد آویشن شیرازی و دن یا ی زا رظن فرص  ءاشنم     
م 

یتواند در کنترل بیماریهای طیور نقش با
پایه گیاهی م 

کلی در گونههای مختلف موثر باشند .با توجه ب هکنیا ه   

بررسی خواص ضدباکتریایی آویشن ش نشیوآ ،یزاری   

یباش  د ( ( 4و  ،) 11بنظر میییرس یصاخ د ت   
کاراکرول م 

کلی باسیلوز طیور پرداخته شد .نت جیا

حاص هل نش اد نا ددد

که استفاده از عصاره گیاهان داروی ،یزاریش نشیوآ ی    
آویش خ و هنزگ ،ییاند ن ت یم

       م یی یتوان  د د  یتاجر از   

خاصیت ضدباکتریایی داشته باش یرامیب لرتنک رد و د    
کلی باسیلوز نقش داشته باشد.
طب تیصاخ دوجوم تاعالطا ق

ییایرتکابدض           

ته اا ای مختل لکش هب ف
آویش زاریش ن ی نوفع رد  تتتت تت ت

باشد.

با توجه به اینکه عصاره آویشن ش اب ییاند و یزاری    

داروه یراجت یا        س یدیمیدافلو ننن ن-ت  میرپوتم یر و     

انروفلوکساسین اثرات باز دارندگی مشابهی داشته ان و د
ته اا ا بهت هدش رهاظ ر
در بعض ظلغ زا ی تت ت 

ربانب ،دنا ااااااا ا اا این

کها ا در
یتوانند ج یتویب یتنآ یارب یبسانم نیزگیا ککککک ککککک
م 

     

صنعت پرورش طیور باشند اما به نظر میییرس براک د رد   

بعضًاًا انسان ارزیابی شده است .این مطالع اد ناشن تا ده   

            

آزمایشگاهی و بالینی در گونههای مختل اناویح ف ت و 

بالینی آویشن شیرازی و آویشن دنایی مست اعلاطم مزل ت   
و تحقیقات د یرتشیب  ر نیا لمع مسیناکم هنیمز 

مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی7 ...

عصرا هه ههااا ب هژیو زاب هنیمز رد  یگدنراد ر لماوع دش     

استافیلوکوکوس اپیدرمیس و است وکوکوتپر سسس پ نژویا ززز

       

میکروبی و بروز اشکال مقاوم باکتریایی است.

مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند عصاره گزنه ق ردا

درمورد اثر ضدباکتریایی عص یخرب رد ،یمتخ هرا    

گزارشات

ب ه داجیا ه ا تشک طیحم یور رب دشر مدع هل    

(( (  17 ، 15و  ) 24از جمله     Iaukو همک را ان   

(  ) 2003ب کابدض تیصاخ ه ت صوصخم نآ ییایر ًاًا رب 
باکتری گرم مثبت

یباشد ( .) 23
یهای مذکور م 
باکتر 

          

مطالع صع تسا هداد ناشن ریخا ه ا گ هر

س پرداخته
است وئروا سوکوکولیفا سس سس

اشریشیا کلییی ب گ یرتکاب کی ناونع ه رم یفنم دراد

زززززززززز زززززن رد ه   

غلظتهای  12 /5 ،52و  6/52درصد تأثیر ضدباکتریایی
مناسبی علیه اشریشیا کلی ب رویط زولیساب یلک ءاشنم ا      

شده است (  .) 17اما مطالعاتی نی  دوجو ز د اشن هک درا ن     
داده است ختمی کمترین تأثیر ضدباکتریایی را ب یور ر

      

     

ن راد دد د ،ام تظلغ رد ا     

    

 001و  05درص هوراد اب د ای       

تجاری انروفلوکساسین و سولتریم برابری میییکن نیا .د   

(  .) 24اگرچه ممکن است این تأتیر متفاوت به دلیل ن عو

درحالی است که مرور مطالعات قبلی نیز نشان میییدهد

باکتری (گرم منفی یا گ هعلاطم رد اما دشاب )تبثم مر      

اثر بازدارندگی گزنه بر رش یرتکاب د    اشریشیا ا کلییی با

دددد دباکتریایی علیه    اشریشی اا ا کل یی ی ب ءاشنم ا     

ناراکمه و           (  ) 2004ت ریثأ   

موفقیت  تسا هدوب هارمه یکدنا  ((((((( (((( 24 ،21 ، 19 ،20و

اخی ظلغ رد ر تت تتتته اا ای ب بب االی  52درص  د د  یتاجر از   
خاصیت ض 

 .) 24ب یدیهش هک یروط ه

عفونت کلی باسیلوزی طی ذل دش هدید رو اااا ااااا باتوج هب ه   
م  ندوب رثو و تیصاخ یربارب 

هراصع ییایرتکابدض     

عصاره گزنه را بر رشد  3س فلتخم هیو   

آزمایش کرد و بیان کرد عصاره گزنه بر اشریشیا ا کلییی

       

م  تسین رثو (((( ((( 20و  .)21همچن هلاش نی      و همک را ان   

ته اا ای  001و  05ب  یاهوراد ات یراج       
ختم ظلغ رد ی تت ت 

( )9991عصارههای اتانولی ،متانولی و آبی اجزای برگ

یرسد روش عص هرا
انروفلوکساسین و سولتریم به نظر م 
گیری و نوع عصاره م راصع یراذگ رثا زا عنا

اشریشیا ا کلییی

و ریش ب ار هنزگ ه ر کاب  تر یییییییی ییییه اا ای است کولیفا وکوس   

هههه هههههها ا بر

اورئوس ،سودوموناس آئروژنوزا و اشریشیا کلییی م درو

باکتری مذکور شده است هب لاح رهب  .رظن      میییرسد
فرایند عصاره گیری ،ش ایرتکاب تشک طیار ی یتنآ و ی     

بررسی قرار دادند و نشان دادند عصارههای متن هیهت عو   

اثر نوع عصاره ب تشک طیحم ر     اشریشیا ا کلییی نی هب زا   

تأثیری ن  دراد ((  .) 22ع ناراکمه و رگلاد ،نیا رب هوال      

شده از ریشه و برگ گزنه بر رشد باکتری اشریشیا کلییی

بیوگرام در تفسیر نتایج تأثیر زیادی دارد که برای اثب تا

یباشد.
مطالعه وسیع تری م 
در مطالعات رثا فلتخم 

رب هنزگ ییایرتکابدض

(  ) 2004اث  هراصع ر ا کاب دشر رب ار هنزگ یلوناتتری               

           

باکتری استافیلوکوکوس به خوبی نشان داده شده است.

کیایی و همکاران (  ) 1389تأثیر عصاره ات ار هنزگ یلونا   

است کولیفا وکو یشیرشا و الیسبلک ،سوئروا س ا ااااااا ااا کل یی ی
بررس ندرک ی د دنداد ناشن و 

 هنزگ هراصع ت ریثأ               

ضدباکتریایی بر اشریشیا کلییی ن  دراد ((  .) 16بهرح اب ،لا   

بر باکتری استافیلوکوکوس اورنوس مورد بررس ارق ی ر   

توجه به نتایج بررسی اخیر و مروری بر سایر مطالعات به

ضدباکتریایی علی نروا سوکوکولیفاتسا یرتکاب ه وس     

صرف نظر از منشاء عفونت تأثیر قابل توجهی ندارد که

دادن اشن و د ن دنداد 

هایگ نیا یصاخ یاراد ت          

یرسد گزنه و گل ختمیبر باکتری اشریشیا ا کلییی
نظ ر م 

        

یباشد ( Janssen .)7و همکاران (  ) 1985عصاره گزنه
م 

یهای است ،سونروا سوکوکولیفا
را بر روی رشد باکتر 

  

برای تأیید این فرضیه نیاز به مطالعات جزئی تر با تجزیه
یباشد.
عصاره داروها و بررسی اثر آنها م 
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به ط ب هجوتاب ،یلک رو ه ادزاب تارثا ررررر ررررررن نندگی قابل ل
ل

توجه عصاره آویشن شیرازی و دنایی ب و دشر ر

ریثکت    

یرسد ،تجزیه فیتوشیمیایی گیاهان
اشریشیا کلی به نظر م 
مورد مطالعه و بررسی اثرات ضد اشریشیا کلی و امنیت

یتواند در بکارگیری این گیاه نا
مصرف مواد موثره ،م 

در کنترل بیماری کلی باسیلوز طیور نقش عمده ای ایفا

کند.

اتانولي  7گونه گياه دارو يي عليه باکتريهاي ج هدش اد   
از بيماران مبتال به عفونت مج ناتسرهش رد يراردا يرا   

گرگان .فص .ییوراد ناهایگ همانل     دوره  ، 34ش هرام ،9
صفحات .74- 83

 .8گودرزی ،م ،.ستاری ،م ،.نجار پیرانه ،ش ،.گودرزی ،غ،.

بیگدلی ،م .) 1385 ( .بررس یثأت ی رر ررر عص را ههها اي آب  ی ووو

الکل ایگ ی هه ههه آویشننن ش زاری ييي بررر روي اشریشیا ا کلییی
انتروهموراژیک .فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم

منابع

 .1اولیا ،پ ،.ص ،ییاضر .،ف ،بولطم دنمزاین .،ح ،یردا     
م.ب1385 ( .

 .7کیایی ،ا ،.مازندرانی ،م ،.قائمی ،ع .) 1389 ( .تاثير عص هرا

)multiflora bios .

 .Zatariaفص همانل    

علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معط اریا ر نن ننن.

دوره  ، 22شماره ،1صفحات . 22 - 26

 .2جالل .م ،ی .، ،ن ،یدرکهد یمساق .،د ،یدباع   

                

چهارمح  .ا ،یلا (( (  .) 1385بررس ارثا ی ت      ض یبورکیمد   

عصاره هیدرو الکل ادعت ی د هایگ زا ی ا لع ییوراد ن یه      

ب یرتکا    لیست نوم ایر و یاس ت نژو زززز زز .مجل مولع هاگشناد ه       

پزشکی شهرکرد .دوره  ،8شماره  ،3صفحات .52-33

 .3داداش بیکی ،م ،.رضاخانی ،و ،.پشدار ،م ،.دارابی ،ا .ح،.
مسورر ع  .) 1389 ( . .. ،بررس کابدض رثا ی ت صع ییایر ا هر

       

گیاه ریحان بر اشریشیا کلی و س زونیژورئآ سانومودو اا ااا.

مجله دامپزشکی دانش مالسا دازآ هاگ یی ییی .دوره  ،4ش هرام

 ،4صفحات 71 .-08

ی .چاپپپ
 .4رجحان ،م .ص .) 1379 ( .دارو و درماننن گی ها ی ی
اول .انتشارات علوي .صفحات . 32 - 47

 .5زرگ ير  ، ،،ع .) 1381 ( .گیاها نن ن داروی یی ی .جل دد د دوم.
انتشارات دانشگاه تهران .صفحات .52- 36

 .6زهرایی صالحی ،م.ت ،.وجگانی ،م ،.بیات ،م ،.ترش ،یزی

ح ،.آخوندزاده بستی ،ا .) 384 1( .تع تظلغ لقادح نيي    

ممانعت كننده ( )MICاسانس گياه آويشن شيرازي روي

باكتريهاي استافيلوكوكوس آرئوس ،است سوكوكوتپر

آگاالكتيه و اشريشيا كلي .مجل اقيقحت ه ت زپماد  شش ش شششش يك .

دوره  ، 60شماره  ،2صفحات .170-101

پزش يك لرستان .دوره  ، 8شماره  ،3صفحات 63.-68

 .9محمد پور ،ق ،.مجد ستاری ،ط ،.مهرابی نیسح .،ص ،نا   
زاده ،ا .) 1389 ( .بررس ييي

خ او صص ص ض ضض دباكتريا يي

و

س آويشننن
س گونهههها ا يي از سههه جنس س
ض چراقد ييي اس نا س س

( )Thymeو دو اكوتيپ كاكوتي و گونه مرزه بختياري
( .)Satureja bachtiaricaمجله علوم پايه دانشگاه آزاد

اسالمي .دوره  ،8شماره  ،1صفحات . 11 1- 117

 .01مدرسی چهاردهی ،ا ،.ابراهیم ،د ،.فریض .،ش ،نامیلس ا

ابوالحسنی ،ف .) 1391 ( .بررسی اثر عص را هههها ای الکلی
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Abstract: In order to study the antibacterial effect of Zataria multflora, Thymus daenensis,
Althea officinalis, and Urtica dioica, chicken Escherichia coli (E. coli) isolates sensitive to
enrofloxacin (ENR), Sulfadimidin-trimetoprim (Sul-trim), Florfenicol (FLO), Flemequine and
Gentamycin were used. After the preparation of extracts from herbal plants, the antibacterial
sensitivity of herbal plants with different concentrations (100, 50, 25, 12.5 and 6.25%) was
assayed by disc diffusion test. Also, propylene glycol as negative control and commercial
antibacterial drugs comprising ENR, Sul-trim and FLO as positive control were used and
compared with herbal plant extracts for antibacterial sensitivity. The results showed
maximum growth inhibitory diameter for E. coli induced following usage of florfenicol, 100%
and 50% concentration of Zataria multflora and, Thymus daenensis extracts, respectively.
The 50% and 100 % concentrations of Althea officinalis, and Urtica dioica extracts could
induce growth inhibitory diameter the same as ENR and Sul-trim. The overall, results showed
Zataria multflora, Thymus daenensis, Althea officinalis, and Urtica dioica have degrees of
antibacterial effect and these herbal plants can be used as an antibacterial supplement in the
treatment of avian colibacillosis. Therefore, the phytochemical analysis for complementary
study is necessary.
Keywords: Zataria multflora, Thymus daenensis, Althea officinalis, Urtica dioica,
Escherichia coli, Poultry.
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