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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدمیکروبی عصارههای جغجغه ( )Prosopis farcta L.و تاتوره ( )Datura stramonium L.روی سالمونال تیفیی-
موریوم ( )Salmonella typhimuriumجدا شده از طیور در شهرستان زابل است .گیاهان کهورک و تاتوره از کلکسییون گیاهیان دارو یی پژوهشیکده
کشاورزی دانشگاه زابل جمعآوری شدند .نمونههای گیاهی خشک و آسیاب گردیدند و در مرحله بعد عصاره اتانولی از آنها تهیه شد .سیویههیای بیاکتری
سالمونال تیفیموریوم از نمونههای مدفوع طیور بدست آمد .به منظور بررسی اثرات ضدمیکروبی عصارههای گییاهی میورد مطالعیه از روش میکرودیلوشین
جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCاستفاده شد .نتایج حاصل از ایین مطالعیه نشیان داد کیه کمتیرین
غلظت مهارکنندگی عصاره تاتوره در برابر سالمونال تیفیموریوم برابر با  3/1 ppmبوده اسیت؛ در حیالی کیه حیداقل غلظیت مهارکننیدگی بیرای عصیاره
کهورک  2/5 ppmبوده است .همچنین حداقل غظت کشندگی عصاره تاتوره  2/25و کهورک  ppm 12/5بوده است .نتیایج ایین تحقیی نشیان داد کیه
عصاره تاتوره در مهار باکتری سالمونال قویتر از عصاره کهورک عمل نموده است .ارزیابی ضریب همبستگی پیرسون بین محتوای فنل کل ،فالونو یید کیل
و  MICو  MBCحاکی ازوجود رابطه معکوس بین این پارامترها بود .به طوریکه عصاره تاتوره که دارای فنل کل ،فالونو یید کیل بیایتری بیود؛  MICو
 MBCپایینتری داشت و به همین دلیل در مهار باکتری موثرتر بود .نتایج آزمایش ما نشان داد عصارههای تاتوره وکهیورک دارای اثیرات ضیدمیکروبیی
مناسبی هستند و میتوان از آنها در درمان عفونتهای ناشی از سالمونال تیفیموریوم در طیور استفاده کرد.
واژههای کلیدی :کهورک ،فعالیت ضدمیکروبی ،حداقل غلظت مهارکنندگی ( ،)MICحداقل غلظت کشندگی ()MBC

مقدمه
سالمونال تیفیموریوم ()Salmonella typhimurium
یکی از سرووارهای مهم گونیه انتریکیا از جین سیالمونال
اسییت و در بییین سییالمونالهییا از شیییوع میزبییانی زیییادی
برخوردار است و به طور مکرر از انسان و گونههای حیوانی
از جمله گاو ،گوسفند ،بز و طیور جدا مییشیود .همچنیین
این باکتری عامل اصلی مسمویت غیذایی در انسیان اسیت.
مواد و فرآوردههای دامی و طیور نظیر پودر استخوان ،پودر
گوشت و پودر خون در انتشار سیالمونالهیا نقیش اساسیی
دارند و علیرغم همه اقدامات انجام شیده و پیشیرفتهیای

بهداشتی ،هنوز سالمونلوز مشکل اساسی در سالمت انسان
و دام به ویژه صنعت طیور به شمار میآید (.)1
کهورک با نام علمی  Prosopis farcta L.متعل بیه
خیییانواده بقیییویت ( )Leguminosaeو زییییر خیییانواده
 Mimosoideaeاست .این گیاه بیومی نیواحی خشیک و
نیمهخشک آمریکا ،آسیا و آفریقا است ( .)2این گیاه دارای
خواص ضدمیکروبی مناسبی است که این امر را میتوان به
ترکیبات آلکالو یدی و سزکو یترپنهیای موجیود در گییاه
کهورک نسبت داد ( .)3گیاه کهیورک دارای اسیتفادههیای
سنتی متعددی است که از جمله آنها میتوان به استفاده
جهیت التیییام زخیم بخصییوص در منطقییه سیسییتان و
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بلوچسیتان اشاره کرد ( .)4از خواص دارویی این گییاه نییز
میتوان معالجه زخم معده ،سیق جنیین ،اسیهال خیونی،
روماتیسم ،التهیاب حنجیره ،دردهیای قلبی و تنگی نفی
را نام برد ( .)5همچنین در تحقیقات دیگیر بیه خواص ضد
دیابتی ( )2و فواید ضد اسپاسیم ،تسیکیندهنیدگی و ضید
التهابی گیاه کهورک اشاره شده است (.)2
تییاتوره گیییاهی دارو ییی بییا نییام علمییی Datura
 stramonium L.از تیییییره سیییییبزمینیییییسییییانان
( )Solanaceaeاست .گیاهی علفی ،یکساله ،دارای بیر -
های ناصاف با بریدگیهیای نیامنظم و گیلهیای شییپوری
است .میوه آن کپسول است و حدود  411دانه در آن قیرار
دارد که هم خاصیت دارویی و هم سمی دارد .گییاه تیاتوره
یکی از مشهورترین گیاه دارویی سنتی است .بیر و دانیه
گیاه دارای اثرات ضد درد ،ضد اسپاسم ،ضد التهاب ،آنتی-
باکتریال و ضید تشینج اسیت ( .)8فعالییت ضید میکروبیی
تاتوره به ترکییب متابولییتهیای ثانوییه ماننید آلکالو یید،
فالونو یدها ،فنل ،تانن ،ساپونین ،اسیترو ید ،گلیکوزییدها و
رزینهایی که فعالیت ضدباکتریایی با مکانیسمهیای فعیال
متفاوت دارند نسبت داده شده است (.)9
هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبیی عصیاره-
های کهورک و تاتوره روی سالمونال تیفیموریوم جدا شیده
از طیور در شهرستان زابل است.

مواد و روش کار
تهیه عصاره گیاهی
این تحقی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایهی طیرح
کامالً تصادفی انجام شد .نمونههای گیاهی کهورک و تاتوره
از کلکسیون گیاهان دارو ی پژوهشکده کشاورزی دانشیگاه
زابل (واقع در شهرستان زهک) جمعآوری شدند .نمونههیا
به آزمایشگاه منتقل و به وسیله آون الکتریکیی در حیرارت
 51درجه سانتیگراد به مدت  22ساعت خشک گردیدنید.
سپ نمونهها آسیاب گردیدند و پودر حاصل از آن جهیت
تهیه عصاره اتانولی گیاهان مورد استفاده قرار گرفت .جهت
تهیه عصاره گیاهان ،از روش ماسراسییون سیرد 1اسیتفاده
Cold maceration

1

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

شد .برای این منظور 2/5 ،گرم از پودر هر گیاه وزن گردید
و با اتانول  %81به حجم  111میلیلیتر رسیانده شید و بیه
مدت  24ساعت روی همزن قرار گرفت .پ از  24ساعت،
عصاره حاصل را با عبور دادن از کاغذ صافی واتمن شیماره
 1صاف کرده و در دسیتگاه روتیاری اواپوراتیور ،2حیالل از
عصاره جدا شد .عصاره به جا مانده را در ییک وییال خیالی
ریخته و زیر جریان ازت گذاشته شد تا باقیمانده حالل نیز
تبخیر شود و در نهایت عصارهی قیری شکل بر جای مانید.
ویییال حییاوی عصییاره را درون دسییتگاه دسیییکاتور3
سییپ
گذاشته و دسیکاتور همراه با ویالهیای حیاوی عصیاره بیه
مدت  24ساعت در یخچال قرار گرفت و بعد از آن عصاره-
ها در دمای  -81درجه سانتیگراد نگهداری شد .در مرحله
بعد جهت انجام آزمایشات مربوطه ،محلول ذخیره با غلظت
 51 ppmعصاره گیاه حل شده در اتانول تهیه شد (.)11

جداسازی باکتری (سالمونال تیفیموریوم)
نمونههای مدفوع طییور در سیال  1399از شهرسیتان
زابل جمعآوری شدند .نمونهها به مدت  2ساعت در محی
نگهداری شیدند .سیپ بیه محیی کشیتهیای انتخیابی
سالمونال شیگال آگار 4و بیسیموت سیولفیت آگیار 5انتقیال
یافته و به مدت  24ساعت در دمای  32درجه سانتیگیراد
قرار داده شدند .نمونههیای بدسیت آمیده بیرای شناسیایی
نهایی گونه سالمونال تیفیموریوم با آزمونهای بیوشیمیایی
و محییی هییای کشییت افتراقییی  ،MR-VP ،TSIلیییزین
آیرون آگار ،سیمون سیترات و اوره بررسیی گردیدنید؛ کیه
نمونههای سالمونال تنها روی این محی ها رشد میکنند.

تهیه سوسپانسیون  1/4مک فارلند
برای تهیه سوسپانسیون میکروبی ،ابتدا  24ساعت قبل
از انجام آزمایش ،از کشت ذخیره باکتری به محی کشیت
شیبدار آگار مغذی تلقیح شید .پی از رشید کلنییهیای
باکتری ،سطح محی کشت با محلول نرمال سالین شسیته
2
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و سوسپانسیییون غلیییک میکروبییی حاصییل گردییید .سییپ
مقداری از سوسپانسیون باکتری ،داخل لوله استریل درب-
دار حاوی محلول نرمال سالین ریخته شیده و کیدورت آن
با دستگاه اسپکتروفتومتر ( -Unicoآمریکا) در طول میو
 231نانومتر اندازهگیری شد و تا هنگام برابر شدن کدورت
محلول با کدورت  1/5مکفارلند ،با محلول نرمیال سیالین
رقی گردید .بدینترتیب سوسپانسیون بیاکتری بیا غلظیت
 1×118 CFU/mlتهیه گردید.

آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی
آزمون حساسییت آنتییبییوتیکی بیا اسیتفاده از روش
انتشار دیسک و مطاب با استاندارد آزمایشگاه و بالین روی
محی مولر هینتون آگار انجیام گردیید .از کشیت چمنیی
سوسپانسیون باکتریایی معادل  1/5مکفارلند روی محی
مولر هینتون آگار و دیسکهای آنتیبیوتیکی شامل آمپی-
سیییلین ( ،)AMجنتامایسییین ( ،)GMسییفازولین ( )CZو
آزیترومایسییین ( )AZMاسییتفاده شیید .پی از گرمخانییه-
گذاری به مدت  24-18ساعت در دمای  32درجه سانتی-
گراد ،قطر هاله عیدم رشید بیه وسییله کیولی دیجیتیال
اندازهگیری شید و نتیایج بیا توجیه بیه اسیتاندارد CLSI1
گزارش گردید.

آزمون ضدمیکروبی عصاره گیاه
حساسیت جدایههای باکتری نسبت به عصاره گییاه بیا
استفاده از روش رقتسازی در چاهک بررسی شد .به هفت
چاهک از پلیتهای میکروتیتیر مییزان  111میکرولیتیر از
محی مایع مغذی مولر هینتون ( )2MHBاضافه شید .بیه
چاهک اول  111میلیلیتر از محلیول رقیی شیده عصیاره
اضییافه شیید و پ ی از مخلییو کییردن  111میکرولیتییر از
چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضیافه کیرده و بیدین-
ترتیب تا آخرین چاهک این کار انجام شد .از چاهیک آخیر
 111میکرولیتیر محیی کشییت خیار کیرده مقییدار 111
میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی حیاوی  112واحید در
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میلیلیتر معادل  1/5مکفارلند اضیافه شید و در انکوبیاتور
در دمای  32درجه سانتیگراد بیه میدت  24سیاعت قیرار
گرفت .اولین لولهای که از رشد باکتری پی از قیرار دادن
در انکوباتور جلوگیری کرده بود به عنیوان حیداقل غلظیت
مهارکنندگی ( )3 MICدر نظر گرفته شد و برای اطمینان
از چاهکهای شفاف  11میکرولیتر برداشته به محی مولر
هینتون آگار منتقل و پ از  24ساعت اولیین رقتیی کیه
توانسته  99/9درصید بیاکتری را از بیین ببیرد بیه عنیوان
حداقل غلظت کشنده ( )4MBCدر نظر گرفته شد.

سنجش محتوای فنل کل در عصارهها
برای این منظور  211میکرولیتر ازعصیاره متیانولی (بیا
رقت  1میلییگرم/میلییلیتیر) بیه همیراه  411میکرولیتیر
معرف فولین سیوکالتیو( 5با رقت  ،1:11حالل :آب مقطیر)
و  411میکرولیتییر کربنییات سییدیم  %2درون لولییههییای
آزمایش ریخته و پ از  31دقیقیه انکوباسییون در دمیای
محی  ،جذب نوری آنها توس اسیپکتروفتومتر در طیول
مو  225نانومتر قرا ت گردید .با توجه به معادلیه منحنیی
استاندارد گالیک اسید (بیا غلظیتهیای  151 ،111 ،51و
 211میلیگرم/میلیلیتر) ،مقدار فنل کیل موجیود در ایین
عصارهها سنجش گردید و در نهایت معادل میلیگرم اکی-
واین گالیک اسید /گرم وزن خشک گیاه گزارش شد .همه
سنجشها در سه نوبت تکرار گردید.

سنجش محتوای فالونوئید کل در عصارهها
از روش رنگسنجی کلرید آلومینیوم برای اندازهگییری
محتوای ترکیبات فالونو یدی در این گیاهان استفاده شید.
بدینمنظور ،به  511میکرولیتر از عصاره متیانولی گییاهی،
محلییول کلرییید آلومینیییوم  11درصیید بییه میییزان 111
میکرولیتر ،محلول استات پتاسیم یک مویر به میزان 111
میکرولیتر و آب مقطر به میزان  2/8میلیلیتر افزوده شید.
در نهایت این مخلو واکنش به مدت  41دقیقه در دمیای
اتاق انکوبه گردید و سپ جیذب آن در طیول میو 415
3
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نانومتر به کمیک دسیتگاه اسیپکتروفتومتر قرا یت شید .از
معادله منحنی استاندارد کو رستین( 1با غلظتهیای ،111
 311 ،211و  411میلیییگرم/میلیییلیتییر) جهییت ارزیییابی
محتییوای فالونو ییید کییل اسییتفاده شیید .در نهایییت میییزان
فالونو ید کل معادل میلیگرم کو رستین در هیر گیرم وزن
خشک گیاه محاسبه گردید .تمامی سنجشها در سه نوبت
تکرار گردید.

نتایج
نتایج حاصیل از ایین مطالعیه نشیان داد کیه کمتیرین
غلظت مهارکنندگی عصاره تاتوره در برابر سیالمونال تیفیی
موریوم برابر با  3/1 ppmبوده اسیت کیه  3سیویه در ایین
غلظییت مهییار شییدهانیید در حییالی کییه بیشییترین غلظییت
مهارکنندگی برابر با  12/5 ppmبوده است که ییک سیویه
در این غلظت مهار شده است .نتایج حاصل از بررسیی اثیر
عصاره کهیورک روی سیالمونال نشیان داد کیه  4سیویه از
باکتری در هیچکدام از این غلظتها رشد نکیرده اسیت در
حالی که بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر بیا 12/5 ppm
بوده که  4سیویه بیاکتری در ایین غلظیت مهیار شیدهانید
(جیدول  .)1نتییایج حاصییل از اییین مطالعییه نشییان داد کییه
بیشترین مقاومت نسیبت بیه آنتییبیوتییک آمپییسییلین
مشاهده شد؛ در حالی که بیشترین حساسییت نسیبت بیه
آنتیبیوتیک جنتامایسین مشاهده شده اسیت (جیدول .)2
همچنین نتایج نشان داد کیه درصید حساسییت سیالمونال
تیفیموریوم به آنتیبیوتیکهای آمپییسییلین (،)%22/22
جنتامایسیییییییین ( ،)%111سیییییییفازولین ( )%23/23و
آزیترومایسین ( )% 91/9بوده است (جدول .)3

محتوای فنل کل و فالونوئید کل
نتایج بررسی محتوای فنل کل در عصاره اتیانولی مییوه
تاتوره و کهورک حاکی از آن بود که تاتوره ( 31میلیگیرم
اکیواین کو رستین/گرم وزن خشک) از ترکیبیات فنیولی
بایتری نسبت عصیاره اتیانولی کهیورک ( 12/5میلییگیرم
اکیواین کو رسیتین/گرم وزن خشیک) برخیوردار بیود .از
طرفییی میییزان ترکیبییات فالونو یییدی در عصییاره اتییانولی
Quercetin

1

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

کهورک معادل  1/52میلیگیرم اکییواین گالییک اسیید /
گرم وزن خشک بود که نسیبت بیه عصیاره اتیانولی تیاتوره
(معادل  1/14میلیگرم اکیواین گالیک اسید  /گیرم وزن
خشک)  33درصد بیشتر بود .بررسیی ضیریب همبسیتگی
پیرسون بین میزان ترکیبات فنولی و فالونو یدی حیاکی از
آن بود که همبستگی مثبت و باییی ( )P=1بیین ایین دو
گروه از ترکیبات در گونههای مورد بررسی وجود داشت .از
طرفی بین میزان ترکیبات فنولی و فالونو ییدی و حیداقل
غلظت مهارکننیدگی ( )MICو حیداقل غلظیت کشیندگی
( )MBCرابطه مستقیم و معکوسی ( )P=-1وجود داشیت.
به عبارت دیگر هر چه میزان ترکیبات فنولی و فالونو یدی
در عصاره گیاهی افزایش مییافت؛ مقیادیر عیددی  MICو
 MBCکاهش مییافت .این امر مؤید این نکتیه اسیت کیه
هرچییه میییزان ترکیبییات فنییولی و فالونو یییدی در عصییاره
گیاهی افزایش یابد قدرت مهار و بازدارندگی باکتریها نییز
افزایش مییابد.
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جدول  -1حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره تاتوره و کهورک روی سالمونال تیفیموریوم
MIC/MBC

MIC/MBC

کهورک

تاتوره

12/5 -25
12/5 -25
12/5 -25
12/5 -25
12/5 -25
12/5 -25
12/5 -25
2/25 -12/5
2/25 -12/5
2/25 -12/5
2/25 -12/5

2/25 -12/5
3/1 -2/25
3/1 -2/25
2/25 -12/5
12/5 -25
2/25 -12/5
2/25-25
2/25 -12/5
3/1 -2/25
2/25 -12/5
2/25 -12/5

سویه باکتری
1
2
3
4
5
2
2
8
9
11
11

جدول  -2الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای سالمونال تیفیموریوم
آزیترومایسین

سفازولین

جنتامایسین

آمپیسیلین

سویه باکتری

I

I

S

R

1

S

S

S

S

2

S

I

S

R

3

S

S

S

S

4

S

S

S

S

5

S

S

S

R

2

S

I

S

R

2

S

S

S

I

8

S

I

S

I

9

S

S

S

R

11

S

S

S

I

11

*  =Sحساس =I ،نیمهحساس =R ،مقاوم

جدول  -3درصد حساسیت و مقاومت باکتری سالمونال تیفیموریوم به عصاره گیاه
آزیترومایسین

سفازولین

جنتامایسین

آمپیسیلین

میزان حساسیت

91/91

23/23

111

22/22

S

9/19

32/32

1

22/22

I

1

1

1

45/45

R

 =Sحساس =I ،نیمهحساس =R ،مقاوم
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جدول  -4قطر هاله مهاری عدم رشد عصاره تاتور و کهورک روی سالمونال تیفیموریوم
سویه باکتری

تاتوره

کهورک

1
2
3
4
5
2
2
8
9
11
11

8
15
13
11
2
9
11
11
14
12
12

3
1
2
5
5
8
8
2
11
11
14

بحث
نتایج حاصیل از ایین مطالعیه نشیان داد کیه کمتیرین
غلظت مهارکنندگی عصاره تاتوره در برابر سالمونال تیفیی-
موریوم برابر با  3/1 ppmبوده است؛ در حالی کیه حیداقل
غلظت مهارکنندگی برای عصاره کهورک  2/25 ppmبیوده
است .همچنین حداقل غلظت بازدارنیدگی از رشید عصیاره
تییاتوره  2/5 ppmبییوده در حییالی کییه حییداقل غلظییت
بازدارندگی از رشید در عصیاره کهیورک  12/5 ppmبیوده
است.
مطالعات متعددی در خصیوص تیثثیر عصیاره گیاهیان
کهورک و تاتوره بر باکتریهیای بیمیاریزا صیورت گرفتیه
اسییت .سیینچولی و ریگییی تییثثیر عصییاره گیاهییان جغجغییه
(کهورک) ،تاتوره و استبرق را بر بیاکتریهیای بیمیاریزای
ماهی بررسیی کردنید .نتیایج آنهیا نشیان داد کیه عصیاره
متانولی میوه کهورک بر هر سه بیاکتری میورد مطالعیه بیا
میزان  MICو  MBCبه ترتییب  51و  25میلییگیرم بیر
میلیلیتر اثرگذار بوده است .حساسترین باکتری نسبت به
عصییارههییای متییانولی و هگزانییی گیاهییان ،بییاکتری
اسیترپتوکوکوس اینییایی 1بیوده و بیاکتری آ رومونیاس
هیدروفیال 2و یرسینیا راکری 3مقاوم بودنید و عصیارههیای
Streptococcus iniae
Aeromonas hydrophila

مورد بررسی ،خواص ضد باکتریایی قویتیری بیر بیاکتری
گرم مثبت در مقایسه با باکتریهیای گیرم منفیی داشیتند
( Mustaf .)11و همکییاران ( ،)2118اثییر عصییاره جغجغییه
Sphingomonas
(کهیییییورک) را روی بیییییاکتری
 paucimobilisرا بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که
 %111ایزولهها به آنتیبیوتیکهای پیپراسیلین /تازوباکتام،
ایمیپنم ،میروپنم ،سیپروفلوکساسیین ،حسیاس بودنید در
حییالی کییه  83/33درصیید مقییاوم بییه آنتیییبیوتیییکهییای
سفوکستین و سفیپم بودند .حداقل غلظیت مهیارکننیدگی
عصاره اتانولی و متانولی در برابیر بیاکتری میذکور برابیر بیا
 1111میکروگرم بر میلییلیتیر و حیداقل غلظیت مهیاری
عصاره آبی برابر با  1211میکروگرم بر میلیلیتر بوده است
( Sharifi-Rad .)12و همکییییاران حییییداقل غلظیییییت
مهارکنندگی عصاره ریشیه ،بیر  ،پوسیته و بیذر جغجفیه
(کهورک) در برابر استافیلوکوکوس اور وس مقاوم به آنتی-
بیوتییییک را برابیییر بیییا  15±1/15 ،25±1/8 ،45±1/4و
 5±1/4میکروگرم بر میلیلیتر گزارش کردند در حالی کیه
حییداقل غلظییت کشییندگی برابییر بییا ،25±1/3 ،111±1/4
 25±1/15و  5±1/2میکروگرم بر میلییلیتیر بیوده اسیت
( .)13در مطالعه  Al-Sorcheeو همکاران ( ،)2111دامنه
 MICعصارههای اتانولی و آبی گیاه جغجغه (کهیورک) بیر

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

3

Yersinia ruckeri
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چهار سروتیپ باکتریهای اشریشیاکیالی 1و بیاکتریهیای
سالمونال تیفیمورییوم ،شییگال دیسیانتری ،2ویبرییوکلرا 3و
سالمونال آریزونا 2/5 -5 4و  MBCنییز بیرای عصیارههیای
اتانولی و آبی به ترتیب  5-21و  5-11میلیگرم بر میلیی-
لیتر به دست آمیده اسیت ( Gul .)14و همکیاران خیواص
ضدباکتریایی عصارههای کلروفرمی ،اتانولی و بنزنیی بیر
گیاه تاتوره بر تعدادی از باکتریهای بیماریزای انسیانی را
بررسی کردند که دامنه حداقل غلظت بازدارندگی عصیاره-
های کلروفرمی و بنزنی بر باکتریهای میورد مطالعیه بیین
 3/12 -12/5میلیگرم بر میلیلیتر و دامنیه  MICعصیاره
اتانولی بین  2/25 -12/5میلیگرم بر میلیلیتر بدست آمد
( Eftekhar .)15و همکاران فعالیت ضدمیکروبی تیاتوره را
بررسی کردند .نتایج آنها نشیان داد کیه عصیاره متیانولی
تاتوره مهارکننده تمامی باکتریهای گرم مثبت بوده اسیت
در حالی که تعداد کمی از باکتریهای گرم منفی از جملیه
اشرشیاکلی و سودوموناس آ روژینوزا مهار شده است (.)12
در مطالعه  Wazaو همکاران که اثر عصاره متانولی تیاتوره
را بررسی کردند بیشترین قطر هاله مهاری در برابر باکتری
اشرشیاکلی ( 21میلیمتیر) و بعید از آن اسیتافیلوکوکوس
اور ییوس ( 12/5میلیییمتییر) ،سییودوموناس آ روژینییوزا (12
میلیمتر) و باسیلوسسر وس ( 15میلییمتیر) بیوده اسیت
( .)12در مطالعهای دیگر  Shobhaو همکاران که فعالییت
ضیید میکروبییی تییاتوره را روی بییاکتریهییای باسیییلوس،
اشرشیییاکلی ،اسییتافیلوکوکوس اور ییوس ،سییودوموناس،
سارسینا و کلبسیال بررسیی کردنید .بیشیترین حساسییت
مربو به باکتریهای استافیلوکوکوس اور وس و سارسیینا
بود (.)18
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشیان داد کیه بیشیترین
مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین مشیاهده شید؛
در حالی که بیشترین حساسیت نسیبت بیه آنتییبیوتییک
جنتامایسییین مشییاهده شییده اسییت .در مطالعییه اسییدپور و
همکییاران )2114( ،کییه جداسییازی و تعیییین سییروتیپ و
مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونال در مرغهای کشتار شیده در
1

Escherichia coli
Shigella dysenteriae
3
Vibrio cholerae
4
Salmonella arizonae
2
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استان گیالن را بررسی کردند نتایج نشیان داد کیه مییزان
آلودگی در  3گله ( )%15و در  8نمونه ( )% 1/8نسیبت بیه
سالمونال مثبت بود .نتایج آنتیبیوگرام نشان داد که %111
جدایهها نسبت به سفازولین ،استرپتومایسین ،کانامایسین،
تتراسیکلین مقیاوم بیودهانید ( .)19در مطالعیه نمیرودی و
همکییاران )2112( ،کییه الگییوی مقاومییت آنتیییبیییوتیکی
سییالمونال بررسییی کردنیید نتییایج نشییان داد کییه بییاکتری
سییالمونال در  41نمونییه از  19/14( 211درصیید) مییورد
بررسی شناسایی شد 3 .سروتیپ شناسیایی شیده در ایین
تحقی شامل سالمونال اینتریتیدی ( 51درصد) ،سالمونال
تیفیموریوم ( 35درصد) و سیالمونال دابلیین ( 15درصید)
بییود .بیشییترین مقاومییت نسییبت بییه آنتیییبیوتیییکهییای
استرپتومایسین ،نئومایسین و آمپییسییلین مشیاهده شید
(.)21
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Abstract
The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of Prosopis farcta L. and Datura stramonium
L. extracts on Salmonella typhimurium isolated from poultry in Zabol. The P. farcta and D. stramonium were
collected from the collection of medicinal plants, Institute of Agricultural Research at the University of Zabol.
Strains of Salmonella typhimurium were isolated from poultry droppings. The antibiotic resistance pattern was
determined by the Kirby Bauer method. Finally, the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum
bactericide concentration (MBC) were determined by the microdilution method. The results of this study showed
that the lowest inhibitory concentration of Datura extract against Salmonella typhimurium was 3.1 ppm; while
the minimum inhibitory concentration for Prosopis extract was 6.5 ppm. Also, the minimum bactericidal
concentration of Datura extract was 6.25 and Prosopis extract was 12.5. The results of this study showed that
Datura extract was more effective in inhibiting Salmonella bacteria than Prosopis extract. Evaluation of Pearson
correlation coefficient between total phenol content, total flavonoids and MIC, and MBC showed an inverse
relationship between these parameters. So that the Datura extract, which contained higher total phenol, and total
flavonoid, had lower MIC and MBC and therefore was more effective in inhibiting bacteria. The results of our
experiments showed that Datura and Prosopis extracts have good antimicrobial effects and can be used to treat
infections caused by Salmonella typhimurium in poultry.
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Bactericidal Concentration (MBC)

