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ارزیابی خواص ضدباکتریائی عصاره الکلی برهموم بر جدایههای ورم پستان گاوی در
شرایط آزمایشگاهی
یونس انزابی ،*1صهیب

شقاقی2

 -9استادیار گروه پاتوبیولوژی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشجوی دکترای دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتanzabi@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 93/3/9 :پذیرش نهایی)93/6/22 :

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ضد باکتریائی عصاره برهموم بر تعدادی از جدایههای مربوط به ورم پستان گاوی انجام گردیدد
بدین منظور از روش انتشار در آگار جهت انجام آزمایش حساسیت میکروبی و از روش رقت لولدهای جهدت تعیدین حدداق لظظدت
ممانعت از رشد ( )MICو حداق لظظت باکتریکشی ( )MBCبهطور جداگانه استفاده گردید آزمایش حساسیت میکروبدی در مدورد
آنتیبیوتیکهای استاندارد تتراسایکظین و آمیکاسین و نیز دیسک آلشته به عصاره الکظی برهموم نشان داد که قطدر منطهده عددم رشدد
ایجادشده توسط این ترکیب در مورد همه جدایههای مورد آزمایش بزرگتر و در مورد اشریشیا کولی و کظبسیال نومونیا این اخدتالف
اندازه معنیداری ( )p<5/50بود همچنین نتایج حاص از آزمایشات  MICو MBCهم مشخص کرد که میزان مهار رشد باکتری توسط
برهموم با میزان برهموم موجود در رقتها رابطه مستهیم دارد و با افزایش میزان برهموم در هر رقت از تعداد کظنیهای بداکتری بعدد از
کشت کاستهشده و در رقتی که نشاندهنده  MBCعصاره برهموم در مورد هریک از جدایهها بود ،هیچیک از آنها اصالً رشد نکرد لذا
به نظر میرسد که می توان از ترکیبات مربوط به این ماده طبیعی به عنوان مواد آنتیباکتریال مناسب به طور موثر عظیه طیف وسیعی از
باکتریهای ایجادکننده ورم پستان گاوی بهجای آنتیبیوتیکهای صناعی استفاده کرد
کلید واژهها :برهموم ،عصاره الکظی ،اثرضد باکتریائی ،جدایههای ورم پستان

991

یونس انزابی و همکاران

ارزیابی خواص ضدباکتریائی عصاره الکلی برهموم بر...

مریگيررد (Isla, 2005؛ خرادم حقيقيرا و همكررارا ،

مقدمه
برهموم ) (Propolisمادهای چسبنده و خميری شكلی
است که توسط زنبورهای عسل کارگر بررای مصرار
متعدد از جمله بستن منافذ داخل کندو و جلوگيری از
اثر نور و رطوبت و مقابلره برا عوامرل خرارجی و نير
ضدعفونی و تنظيم دمای محيط داخلی کنردو اسرتفاده

 .)2035همچنين نشا داده شده که ترکيبات فعال مهرم
موجود در برهمروم ،شرامل فنوونوئيردها و اسريدهای
فنوزي

میباشرند ( Park et al., 2002; Almas et al.,

;.)2001; Chena et al; 2009
از طر

ديگر از آنجايی کره بررهمروم دارای طيرف

مریشرود .ايرن مراده چسربنده غيررسرمی برر اسرا

وسيعی از فعازيتهای بيوزوژيكی است ،در طب سرنتی

ويژگیهای في يكی ،شيميايی و مكرا جغرافيرايی کره

هم بهطور فراوا کاربرد دارد بهطوریکره عسرل و برره

اين مراده از آنجرا تهيره مریشرود ،بره  21نرو تقسريم

موم در هاست که در درما زخمها استفاده مریشروند

میگردد .برهموم حدوداً حاوی  05درصد مروم (،)wax

(خررادم حقيقيررا و همكررارا 2035؛ et al., 2001

 00درصرد رزيرن و براز ام ( 25 ،)balsamsدرصرد

 .)Banskotaهمچنين از اين ماده در طب سنتی بررای

و  0درصرد گررده

مانند آرتريت

روغنهای اتری و اسيدهای چرر

درما بسياری از بيماریهای سيستمي

گلها ( )pollenمیباشد (رضويا و همكرارا .)2032

روماتوئيد ،مشكنت پوسرتی ماننرد اگ مرا و زوپرو ،

در ارتباط با خواص فيتوشيميائی برهموم زنبورعسرل برا

مشكنت تنفسی مانند آسم و نير برایبررد سرنمت

استفاده از روشهرای آنرازي بيوشريميائی بري

از 055

عمومی استفاده میشود (رضويا و همكارا  .)2032در

ترکيب مختلف شناسائی شده و مشخص کرردهانرد کره

بررسرری اتنوفارمرراکوزوژی مرراده مررذکور در ايرررا ني ر

ماده مذکور ،از ترکيبات متنوعی از جمله مقرادير بسريار

میتوا به خواص درمانی ايرن ترکيرب نظيرر معازجره

بررایيی از فنونوئيرردها ،ازكررلهررا ،اسرريدهای آزفاتي ر ،

سرفه ،سرماخوردگی ،دردهای دفسه سينه ،سروختگیهرا،

آمينواسيدها ،اسيدهای آروماتي  ،استرهای آروماتير ،

زخمها و مشكنت زثه ودندا به عنوا ضدعفونیکننده

کازكو هرا ،تريننوئيردها ،دنردها و اسرتروئيدها تشركيل

و ازتيرامبخر

اشراره کررد (سريدی و فرشرينه.)2013 ،

شدهاست (Marcucci, 1995؛ مرادی .)2011 ،همچنين

همچنين ويژگیهای درمانی برهموم به عنوا مادهای برا

مشخص شرده کره بررهمروم حراوی مقرادير برایيی از

خواصری نظيرر ضردمسرموميت کبردی ،ضدسررطا ،

ويتامينها بهخصوص ويتامين  Bکمنلكس ،ويتامين ،C

آنتیاکسيدا  ،ضدازتها  ،ضدميكروبی و ضدويرو

ويتامين  Eو پروويترامين  Aو مرواد معردنی و عناصرر

ني اف اي دهنرده فعازيرتهرای ايمنری برد گر ارش

کميررابی ماننررد کلسرريم ،منير يم ،آهررن ،روی ،سرريليس،

گرديده است (رضويا و همكرارا 2032؛ Tosi et al.,

پتاسيم ،فسفر ،منگن  ،کبازت و مس میباشد( .هراتفی و

.)2007; Borrelli et al., 2007; Khalil et al., 2006

و

همكارا  .)2011ازبته بايستی توجه کرد که بهطور کلی

انوا اورام پستا در نشخوارکنندگا و مخصوصاً در

خواص کيفی و رنگ برهموم بستگی بره منرابگ گيراهی

گاو بدو ش

از نظر ادتصادی حائ اهميت برایئی در

دارد که توسط زنبورهای هر کندو مرورد اسرتفاده دررار

همه کشورها است و علیرغم اينکه در سالهای اخيرر

992

دوره  ،9شماره  ،2پیاپی  ،43تابستان 9493

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

تحقيقات و اددامات وسيعی جهت کنترل آ ها صرورت
گرفته ،وزی هنوز هم برهعنروا ير

مشركل اصرلی در

خصوص بهداشت شير و فراوردههای زبنی در بسرياری
از نقررراط دنيرررا م رررر مررریباشرررند .در ايرررن ميرررا

استافيلوکوکو

آرئو

و استرپتوکوکو

آگایکتيه بره

عنوا مهمترين عوامل ايجادکننده ورم پستا واگيرردار

فيروزی.)2015
فعازيرت ضردباکتريائی بررهمروم در مرورد برخری از

باکتریهای بيماریزا نظير استرپتوکوکو
اسررترپتوکوکو
استرپتوکوکو

سيرکوئيتس،

پيرروژن  ،اسررترپتوکوکو
سوربينو  ،استافيلوکوکو

موتررانس،

آرئو

و

سرازموننها ،هرم در شررايط آزمايشرگاهی و هرم در

در گاو نق

مهمی در کاه

شير و حذ

اجباری و زود هنگام دامها از گله دارنرد.

شرايط بازينی ،بهخوبی توصريف شرده اسرت .در وادرگ

ديرسگایکتيره عامرل

پژوه ها در اين زمينه نشا داده که فعازيت چندگانره

مهمی در ايجاد ورم پستا حاد در گراو بروده و نحروه

برهموم باعث میشرود کره گليكرا سرنت شرده توسرط

بيماریزائی آ تقريبرا مشرابه براکتری اسرترپتوکوکو

باکتریهای مذکور نامحلول شده و در نتيجره فعازيرت

آگایکتيه میباشد ،اما اشاعه بهمراترب کمترری داشرته و

آن يم گليكوزيل ترانسرفراز کره آنر يم مرثثر در انتقرال

ديگر

گلوک و رشد و تكثير باکتریها میباشد ،متودف شرود

ورم پستا محي ی يا تورم پستا کوزیفرمی در گاو که

( Orsi et al., 2005; Velazquez et al., 2007; Seidel

عوامل دخيل در آ عبارتند از :اشريشيا کویی ،کلبسين

et al., 2008; Chena et al., 2009؛ رضررويا و

نومونيا و انتروباکتر آئروژن  ،اغلب بهصورت فوق حراد

همكارا  .)2032ازبته مكاني م عمل ضدباکتريايی برره-

بروز میکند و معمرولتررين فررم کشرنده ورم پسرتا ،

موم پيچيده بوده و ظاهراً به نظر میرسد که شباهتی برا

مخصوصاً در مورد آ دسته از گاوهای شيری است که

عملكرد اکثر آنتی بوتي های کنسري

نردارد ،امرا برا

در فصول سرد سال در فضای بسته نگهداری میشروند.

توجه به اينكه بررهمروم از تقسريم براکتریهرا ممانعرت

ازبته ودو اين نو ورم پستا غازباً با س ح بهداشرت و

میکند ،زذا میتوا به اين نكته اشاره کرد که احتمایً از
اسريد عمرل

همچنين باکتری استرپتوکوکو

توزيد شير ،افرت کيفيرت

شررده هررم رو برره گسررترش مرریباشررد (طباطبررائی و

معمویً به صورت انفرادی ديده میشود .از طر

آزودگی محيط با باکتریهای ذکرشرده ارتبراط دارد .در

اين نظر مانند آنتریبيوتير

نازيديكسري

دستر ترين روش مبارزه با انوا اورام پستا در گراو

میکند چرا که آنتی بيوتي

مذکورهم از هماننردسرازی

تشخيص دديق و بهمودگ عامل ايجادکننده و در نهايرت

 DNAو در نتيجرره تقسرريم سررلوزی ممانعررت ب رهعمررل

اددام به درما با استفاده از آنتریبيوتير هرای مناسرب

میآورد .همچنين بعضی از محققين معتقدند که برهموم

پس از بررسی مي ا حساسيت و مقاومت جدايههرا برا

میتواند مانگ از فعازيت  RNAپلیمراز وابسته به DNA

حساسريت ميكروبری مریباشرد.

ميكروارگانيسمها شده و همچنرين فعازيرت آنر يمهرای

اهميت اين امر زمانی بيشتر مشخص میشود که توجره

محدودایثر آنها را مهار کند .از سوی ديگر معتقدند کره

گردد که مقاومت آنتیبيوتيكی در ميا باکتریهای ذکر

برهموم از سنت پروتئين باکتریها هم ممانعت بره عمرل

انجام آزماي

سنج

آورده و باعث ايجاد تغيير در ماهيت سراختما غشرای
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سيتوپنسمی و ديواره سلوزی شده و در نهايرت باعرث

گرديد .در ادامه محلول رويی برهدسرت آمرده از عمرل

ديگر نشرا داده-

جمگآوری شده و از کاغرذ

زي نسبی باکتریها میگردد .از طر

سانتريفيوژ در زوزه آزماي

گذرانده شد تا عصاره خرازص

اند که برهموم باعث تخريب براکتری اسرنورزای عامرل

صافی واتمن شماره ي

بيماری زوک آمريكائی زنبور عسل شرده و نير مرانگ از

برهموم بهدست آيد .سنس رسوبات برادیمانرده مجردداً

تشكيل مجدد اسنور و رشد آ در محريط کشرت مری-

با  255ميلیزيتر اتانول  39درجره عصرارهگيرری شرد و

گردد که اين يافته نشا دهنده وجود موادی در برهمروم

مراحل دبل مجدداً تكرار گرديد .به اينترتيرب عصراره

با تأثير روی اسنور باکتریها و از برين بررد آ هرا در

غليظ برهموم تهيه گرديد .یزم بهذکر اسرت کره جهرت

محيطهای زنده میباشد (مرادی .)2011 ،

حذ

با توجره بره م ازرب برای و نظرر برر ايرنکره بررسری

در دستگاه تبخير چرخشی در دمای کمتر از  05درجره

مشخصی در خصوص تاثير عصاره ازكلری بررهمروم برر

سانتیگراد تكا داده میشد (مررادی2011 ،؛ Najafi et

باکتریهای ايجراد کننرده ورم پسرتا گاوهرا در ايررا

.)al., 2007

انجام نگرفته است ،زذا تحقيق حاضر با هرد

بررسری

اتانول ،سوسنانسيو مذکور به مردت  20دديقره

در اين م ازعه از  9جدايه گررم مثبرت و گررم منفری

مي ا تاثير ماده مذکور بر تعدادی از جدايههای مربروط

مربوط بره ورم پسرتا گاوهرا شرامل اسرتافيلوکوکو

به اورام پستا گاوی و ني احتمال جايگ ينی موفقيت-

آرئررو  ،اسررترپتوکوکو

آگایکتيرره ،اسررترپتوکوکو

آمي اين ماده بهجای آنتی بيوتي های مورد اسرتفاده در

ديسررگایکتيه ،اشريشرريا کررویی ،کلبسررين نومونيررا و

درما اين مشكل و معضل اکثر گراوداریهرای کشرور،

انتروباکتر آئروژنر کره دربنً در آزمايشرگاه ميكررو -

انجام گرديد.

شناسی گروه پاتوبيوزوژی دانشكده دامن شكی دانشگاه
آزاد اسنمی واحرد تبرير از شريرهای آزروده ارجراعی

مواد و روشها
به منظور تهيه عصاره ازكلی برهموم ،ابتردا مقردار 35
گرم برهموم تازه تهيهشرده از کنردوهرای عسرل من قره
شهرستا سرا

وادگ در شرق استا آذربايجرا شرردی

به د عات ري تری تبديل و سنس به آ  055ميلریزيترر
اتانول  39درجه اضافه گرديد و به مدت  21سراعت در
دمای آزمايشگاه درار داده شد تا در اترانول حرل شرود.
ازبته برای تسريگ در حل شرد بررهمروم ،چنردين برار
مخلوط حاصله تكا داده شد تا عمل انحنل به خروبی
و بهسرعت انجرام گيررد .بعرد از حرلشرد بررهمروم،
مخلوط مذکور به مدت  20دديقره در دمرای  15درجره
سلسيو
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در سررعت  1555دور در دديقره سرانتريفيوژ

مربوط به تعدادی از گاوداریهای من قه تبري جداشده
و برر اسرا

روشهرای بيوشريميائی و بيوزروژيكی

استاندارد ميكرو شناسی تشخيصی ،تعيين هويت شده
بودند ،استفاده گرديد (طباطبائی و فيروزی .)2015ازبتره
با توجه به اينکه برای تهيه سوسنانسيو ميكروبی نياز
به کشت 10ساعته از هر باکتری بود ،بنابراين 10ساعت
دبل از انجام هر آزماي  ،مقداری از کشت ذخيرره هرر
کدام از جدايههای مورد آزماي

را بهطور جداگانه بره

محيط کشت  BHI agarتلقيح و به مدت  10ساعت در
دمای  01درجه سلسيو

گرمخانهگرذاری مریگرديرد.

سنس کلونیهای خرازص ايجراد شرده مربروط بره هرر
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ميلیمتری ثبت میشد .یزم بره ذکرر اسرت

جدايه در س ح محيط کشت مذکور جداگانه با محلول

از خطک

نرمرال سرازين شسرتهشرده و سوسنانسريو ميكروبری

که برای حصول اطمينا بيشتر ،اين آزمراي

بهدست آمده دوباره با محلول مرذکور ترا حردی رديرق

ي

مرریگرديررد تررا کرردورت ايجررادشررده در زوزرره حرراوی

شده و سنس ميانگين محاسبهشده به عنوا د رر نهرايی

سوسنانسيو ميكروبری هرر ير

از جدايرههرا ،معرادل

از جدايههای مورد آزماي

بررای هرر

جداگانه سه بار تكررار

من قه عدم رشد آ جدايه ثبرت مریشرد .در آزمراي

کدورت زوزه اسرتاندارد  5/0مر فارزنرد تنظريم گرردد.

مذکور از آنتیبيوتي های اسرتاندارد تتراسرايكلين (05

يعنی سوسنانسيو ميكروبری همره جدايرههرای مرورد

ميكروگرم بر ديس ) بهعنوا کنترل جدايرههرای گررم

استفاده در آزماي های مختلرف انجرام گرفتره ،حراوی

منفی و آميكاسين ( 05ميكروگرم بر ديس ) به عنروا

 2/0251 CFU/mlاز جدايههای مورد آزماي

بودنرد

کنترل جدايههای گرم مثبت استفاده میگرديد ( Anzabi

 .)and Khaki, 2015در ادامه با استفاده از روش ردت

(.)Babayi et al., 2004
بهمنظور بررسی اثرات ضدباکتريرايی عصراره ازكلری

زوزررهای حرردادل غلظررت ممانعررت از رشررد ( )MICو

ابتردا از روش انتشرار در آگرار

حرردادل غلظررت برراکتریکشرری ( )MBCعصرراره مررورد

( )Disk Agar Diffusionاستفاده شد .یزم به توضريح

بهطور جداگانه تعيين گرديد .برای تعيين MIC

برهموم مرورد آزمراي

اسرتريل

است که بدينمنظرور از ديسر هرای بننر

ساخت شررکت پرادتن طرب (تهررا  -ايررا ) اسرتفاده
در زوزههای

گرديد .به اين ترتيب که ديس های بنن

آزماي

عصاره ،از ير

سرری 25ترايی از زوزرههرای آزمراي

استفاده میشد ،به اين صورت که  1زوزه برای آزمراي
روی ردتهای مختلف عصاره و ير

زوزره بره عنروا

زوزه هم به عنوا کنترل منفی بهکرار

حاوی عصاره مذکور درار داده شد و بعد از مدت 05ترا

کنترل مثبت و ي

 05دديقره و پرس از جرذ شرد کامرل آ هرا توسرط

رفت .روش کار به اين صرورت برود کره زوزره شرماره

ديس  ،ديس های مذکور در دمرای حردود  00درجر

2حاوی  2 mg/mlاز عصاره برود و سرنس ردرتهرای

سانتیگراد درار داده مریشرد ترا کرامنً خشر

شروند.

سررريال تهيرره مرریشررد تررا اينكرره زوزرره شررماره  1دارای

سنس در مورد همه جدايههای مورد آزمراي

برهطرور

 1/1 mcg/mlاز ترکيب مذکور میشرد .همچنرين همره

جداگانه ،با اسرتفاده از 255ميكروزيترر از سوسنانسريو

زوزهها حاوی  3 mlاز محريط کشرت  BHI brothو ml

فارزند تهيره

از

ميكروبی که م ابق استاندارد زوزه  5/0م

 2از سوسنانسرريو ميكروبرری مربرروط برره هررر ي ر

شده بود ،بر س ح محريط موزرهينترو آگرار جداگانره

جدايههای مورد آزماي

کشت يكنواخت انجام و سنس ديس گذاری مریشرد.

که در هر سری از آزمايشات مذکور همزما ير

درادامه پليتها به مدت  10ازی  01ساعت در دمرای

حاوی  3 mlاز محيط کشت يادشده به عرنوه  2 mlاز

 01درج سلسيو

انكوبهشده و نتايج اثر ضدباکتريايی

زوزره حراوی

عصاره مورد آزماي

بهطور جداگانه و با انردازهگيرری

 3 mlاز همررا محرريط کشررت برره عررنوه  2 mlاز

ديس های مذکور با استفاده

سوسنانسيو ميكروبری هرم بره عنروا کنتررل جدايره،

د ر هازه عدم رشد اطرا

هم بودند .یزم به ذکرر اسرت

عصاره به عنوا کنترل عصاره و ني ير

زوزره
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استفاده میشد .در ادامه همه زوزههای آزماي

ذکرشرده

مربوط به آ ردت هيچ کلنی از باکتریهای مرورد نظرر

در بای به مدت 10ساعت در دمای  01درجه سلسيو

مشاهده نمیگرديد ،بهعنوا  MBCعصاره بررهمروم در

انكوبه میشد .پس از طی زما انكوباسيو  ،همه زوزهها

مورد آ جدايه در نظر گرفتره مریشرد ( Anzabi and

از نظر کدورت ناشی از رشد باکتریهای مورد آزماي

.)Khaki, 2015

بررسی میگرديد (برای اف اي
برای هر ي

بررررای تحليرررل آمررراری ارتبررراط برررين حساسررريت

ددت کار اين آزمراي

از جدايهها بهطور جداگانره  0برار تكررار

آنتیبيوتيكی جدايهها نسبت به نو ترکيب با خاصريت

میشرد) .در نهايرت ،برایترين ردتری از عصراره مرورد

ضدباکتريائی (آنتیبيوتي های استاندارد استفاده شده و

کردورت ناشری از رشرد جدايره

عصاره برهموم) از آزمو آماری تی مستقل تحت برنامه

ممانعت کرده بود ،به عنوا  MICعصاره

آمراری  Spss 18جهرت مقايسره دادههرا اسرتفاده شرد.

ازكلی برهموم نسبت به آ جدايه در نظر گرفته میشرد.

تفاوتهای مشاهده شده در مير ا  MICو  MBCهرر

تعيرين

از جدايهها ،از آمار توصيفی استفاده گرديد .مقادير

آزماي

که از اف اي

مورد آزماي

همچنين در ادامه ،از زوزههرائی کره در آزمراي

 MICدر آ ها عدم رشد باکتری مشاهررررده ميگرديرد،

ي

 p>5/50معنیدار در نظر گرفته شد.

نمونررهبرداری کرده و جهت تعيين  MBCعصاره مورد
آزمرراي  ،جداگانرره برره روش پورپليررت ()Pour-plate
کشت داده مریشرد .بردين منظرور  2 mlاز محتويرات
زوزههای مربوط به آزماي

 MICهر جدايه کره در آ

یافتهها
نتايج حاصله از بررسی اثرات ضردباکتريرايی عصراره
ازكلی برهموم و آنتیبيوتي های استاندارد تتراسرايكلين

زوزهها رشد باکتری متودف شده و اص نحاً عدم رشرد

و آميكاسين برا اسرتفاده از آزمراي

باکتری مشاهده گرديده بود ،برداشت کرده و برا 15 ml

بيوتيكی به روش انتشرار ديسر

از محيط کشت  BHI agarبه صرورت مخلروط کررد ،

نتايج مربوط به آزمايشرات بررسری اثررات ممانعرت از

کشت داده و سنس همه پليتها به مررردت 10سراعت

رشد و باکتریکشی عصاره برهموم بر جدايههای مرورد

گرمخانه گذاری شده و از

که برهطرور جداگانره انجرام گرفتره اسرت ،در

در دمای  01درجه سلسيو

نظر رشد براکتری و ايجراد کلنری مرورد ارزيرابی دررار
میگرفت .در نهايت بایترين ردتی که در وادرگ حراوی
کمترين غلظت عصاره مورد آزمراي
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برود و در پليرت

آزماي

حساسريت آنتری-
در آگرار و همچنرين

جداول  1 ،2و  0نشا داده شده است.
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جدول  -1ميانگين قطر منطقه عدم رشد جدایهها بر حسب ميلیمتر در آزمایش حساسيت آنتیبيوتيکی ()mean ±SD
آنتیبیوتیک آمیکاسین (03

آنتیبیوتیک تتراسایکلین (03

عصاره الکلی برهموم (03

جدایههای مورد آزمایش

میکروگرم در دیسک)

میکروگرم در دیسک)

میکرولیتر در دیسک)

اشریشیا کوالی

()---

20±5/1b

10±5/1a

کظبسیال نومونیا

()---

21±5/1b

19 ±5/1a

انتروباکتر آئروژنز

()---

29±5/1

21±5/1

استافیظوکوکوس آرئوس

22±5/1

()---

21±5/1

استرپتوکوکوس آگاالکتیه

20±5/1

()---

11±5/1

استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه

20±5/1

()---

29±5/1

حروف غیرمشابه ( )a,bدر هر ردیف نشانگر اختالف معنیدار میباشد (.)p<5/50
عالمت ( )---نشاندهنده عدم استفاده از آنتی بیوتیک مذکور در مورد جدایه آن ردیف می باشد.

جدول  -2نتایج آزمایشات تعيين ( )MICعصاره الکلی بره موم در مورد هریک از جدایهها
رقتهای مختلف استفاده شده از عصاره الکلی برهموم ()µg/ml

جدایههای مورد آزمایش

7/ 8

50/520

15/20

52/0

520

205

055

5555

اشریشیا کوالی

+

+

+

+

-

-

-

-

کظبسیال نومونیا

+

+

+

+

+

-

-

-

انتروباکتر آئروژنز

+

+

+

+

-

-

-

-

استافیظوکوکوس آرئوس

+

+

+

+

+

+

-

-

استرپتوکوکوس آگاالکتیه

+

+

+

+

-

-

-

-

استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه

+

+

+

+

+

-

-

-

جدول  -3نتایج آزمایشات تعيين حداقل غلظت باکتریکشی ( )MBCغلظتهای مختلف عصاره الکلی برهموم
رقتهای مختلف استفاده شده از عصاره الکلی بره موم ()µg/ml

جدایههای مورد آزمایش

7/ 8

50/520

15/20

52/0

520

205

055

5555

اشریشیا کوالی

+

+

+

+

+

-

-

-

کظبسیال نومونیا

+

+

+

+

+

+

-

-

انتروباکتر آئروژنز

+

+

+

+

+

-

-

-

استافیظوکوکوس آرئوس

+

+

+

+

+

+

+

-

استرپتوکوکوس آگاالکتیه

+

+

+

+

+

-

-

-

استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه

+

+

+

+

+

+

-

-
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بحث و نتیجهگیری
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جنتامايسرين بروده اسرت (.)Mohan Nair et al., 2005

در م ازعه حاضر بررسی حساسيت آنتیبيروتيكی بره

ازبته از طر ديگر در پژوهشی هم مشاهده شرده اسرت

روش انتشار در آگار نشا داد ،عنوه بر اينکه برهمروم

که آنتریبيوتير هرای تتراسرايكلين و ترايلوزين دارای

ترکيب طبيعی با منشأ گيراهی

اثرات ضدباکتريائی به مراتب دویتری نسبت به برهموم

ددرت انتشار خوبی در س ح محيط کشت جامرد دارد،

در مررورد برراکتری

 Paenibacillus larvaeبررودهانررد

بلكه د ر من قره عردم رشرد ايجراد شرده توسرط ايرن

( .)Alippi et al., 2005ايرن درحرازی اسرت کره ،در

ترکيب در مورد همه جدايهها به مراتب ب رگتر از د رر

بررسی حاضر آنتیبيوتي

تتراسرايكين ( 05ميكروگررم

ايجاد شده توسرط آنتریبيوتير هرای اسرتاندارد مرورد

در ديس ) بر همه جدايههای گرم منفی مورد آزمراي

استفاده شده بهعنوا ي

يعنی تتراسريكلين و آميكاسرين مریباشرد بره-

اثر ضدباکتريائی کمتری در مقايسه با اثر عصاره ازكلری

طوریکه ،با توجه به جدول  2تراثير ضردباکتريرائی 05

برهموم ( 05ميكروزيترر در ديسر ) نشرا داد .برهنظرر

ميكروزيتر از عصاره ازكلی برهموم بر همره جدايرههرای

میرسد که عدم همخوانی در نترايج مشراهده شرده در

بهطور نسبی بيشتر از تاثير  05ميكروزيترر

م ازعرررات مشرررابه در خصررروص مقايسررره دررردرت

از آنتیبيوتي های اسرتاندارد تتراسريكلين و آميكاسرين

ضدباکتريائی عصاره برهموم نسبت به آنتیبيوتير هرای

بوده است .در وادگ مشخص گرديد که عصاره اترانوزی

مختلف رايج ،احتمایً به نو آنتریبيوتير هرای مرورد

برهموم فعازيت ضدباکتريايی به مراتب بهتری در مقايسه

آزماي

و ني مقادير استفاده شده از ماده مروثره آنهرا و

با آنتریبيوتير هرای مرذکور دارد ،طروریکره از نظرر

ني نو باکتری مورد آزماي

خاصيت ضد باکتريائی ،بين آنتیبيوتي های اسرتاندارد

در م ازعرره کوجومگيررف و همكررارا در سررال 2333

استفاده شده (آميكاسين و تتراسايكلين) و عصاره ازكلی

ويژگی ضدباکتريرايی بررهمروم عليره اسرتافيلوکوکو

آزماي

مورد آزماي

بررره مرروم از يرر

طررر

جدايه های مورد آزماي
طر

ديگرر ،اخرتن

و مقاومررت يررا حساسرريت

آرئو

هم ارتبراط داشرته باشرد.

و اشريشيا کویی بررسری شرد کره نترايجشرا

نسبت به ترکيبرات مرذکور از

نشا دهنده تاثير مناسب برهموم بر باکتریهرای مرذکور

مشرخص وجرود دارد کره ايرن

برروده کرره ايررن يافترره بررا نتررايج بررسرری حاضررر کررامنً

تفاوت در مورد  1جدايه گرم منفی مهم مورد آزمراي

همخوانی دارد .حتی ايشرا اثبرات کردنرد کره کراربرد

يعنی اشريشيا کویی و کلبسين نومونيا معنیدار میباشرد.

همزما برهموم با برخی از آنتیبيوتي ها اثرر آ هرا را

اين يافتهها همسو با نتايج م ازعره موهرا نيرر و همكرارا

چندين برابر اف اي

وی در سال  1550در مورد اثر ضد زيسرتريايی گيراه سرياه

ضدباکتريائی ،برهموم با آنتیبيوتي های مورد آزمراي

دانه در محيط کشت میباشد ،چرا کره در آ تحقيرق هرم

آ ها اثر هماف ائی ني داشته است ( Kujumgiev et al.,

مشخص گرديده کره عصرارههرای مختلرف گيراه مرذکور

.)1999

عملكرد بهتری عليه باکتری زيستريا داشتند و در وادرگ اثرر
ضد زيستريائی گياه سياه دانه بسيار بيشرتر از آنتریبيوتير
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داده و در وادرگ از نظرر خاصريت

در م ازعه ما نتايج حاصرل از آزمراي هرای  MICو
 MBCبهروش ردت زوزهای نشا داده است کره مير ا
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توسط بررهمروم برا

مختلف نشا داده است که برهموم بر باکتریهای گررم

مهار رشد جدايههای مورد آزماي

مقدار آ در ردتهای استفاده شده راب ه مسرتقيم دارد،

مثبت موثرتر از باکتریهای گرم منفی میباشد کره ايرن

بهطوریکه با اف اي

مي ا برهموم در هر ردت ،از رشد

تفاوت در تأثير را غازباً ناشی از متفاوت بود ساختما

جدايهها ممانعت بهعمل آمده و در نهايت در ردتی کره

ديواره سلوزی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی اعنم

از

کردهاند (مرادی .)2011 ،در توجيه اين عدم همخروانی

جدايهها بود ،رشد باکتريائی متودرف شرده و در وادرگ

میتوا به اين نكته اشاره کرد که حساسيت باکتریهای

هيچ کلنی هم تشركيل نشرد .نترايج ثبرت شرده نشرا

گرم منفی در مقابل ترکيبات ضد ميكروبی در مقايسه با

میدهد که حدادل غلظت مهرارکننردگی عصراره ازكلری

باکتریهای گرم مثبت کمتر است .اين خود به دزيل نو

برهموم برای جدايههای گرم منفی يعنی اشريشيا کویی،

ترکيبررات موجررود در ديررواره سررلوزی ايررن دسررته از

کلبسين نومونيا و انتروباکتر آئروژن در م ازعره حاضرر

براکتریهرا مریباشرد ،کره فقرط دارای یيره نرازکی از

به ترتيب  105 ،210و  210ميكروگرم برر ميلریزيترر و

موکوپنتيد بوده و دسمت اعظم سراختار ديرواره سرلوزی

همچنين حدادل غلظت باکتریکشی اين عصراره بررای

آنهررا را یيرره خررارجی ( )outer membraneتشرركيل

جدايههای مذکور ني بره ترتيرب برابرر برا  055 ،105و

میدهد که عمدتاً از جنس زينوپلیساکاريد میباشد اين

 105ميكروگرم بر ميلیزيتر بود .اين در حازی است کره

در حازی است که باکتریهرای گررم مثبرت در ديرواره

حرردادل غلظررت مهارکننرردگی عصرراره مررذکور برررای

سلوزی خود دارای مقدار زيادی ترکيب پيچيده و نسربتاً

نشا دهنده  MBCعصاره برهمروم در مرورد هرير

جدايررههررای گرررم مثبررت مررورد آزمرراي

يعنرری

مقاوم موکوپنتيدی هستند و به همرين علرت در مقابرل

آگایکتيره و

مواد ضدباکتريايی مقاومتر هستند ( Schaechter et al.,

استافيلوکوکو

آرئرو  ،اسرترپتوکوکو

استرپتوکوکو

ديسگایکتيه به ترتيب  210 ،055و105

.)1989

ميكروگرم بر ميلیزيتر ثبت شده است .همچنين حدادل

از طر ديگر با مقايسه نتايج بررسی حاضر با يافترههرای

غلظت باکتریکشی اين عصاره برای جدايههای مرذکور

م ازعات مشابه ،شاهد برخی تشابهات و اختنفات ديگرری

ني بهترتيب برابر برا  105 ،2555و  055ميكروگررم برر

هم هستيم به طوریکه ،برومفيت وهمكراران

در سرال

ميلیزيتر بود .در وادرگ برهطرور کلری ،نترايج حاصرل از

 2335با بررسری اثررات ضردباکتريرايی بررهمروم روی

آزمايشرات مربروط بره تعيرين  MICو  MBCعصراره

آرئو

برهموم هم در بررسی حاضر نشا داد که اين عصاره بر
همه جدايههای مورد آزماي

باکتری استافيلوکوکو
رشد را در آزماي

د ر من قه ممانعرت از

آنتیبيوگرام  20ميلیمترر برهدسرت

دارای اثر ممانعت از رشد

آوردهاند ( .)Brumfitt et al., 1990در حازیکره ،نترايج

و باکتریکشی نسبتاً خوبی میباشد .ازبته هما طور کره

ثبت شده در جدول  2م ازعه حاضرر ايرن مقردار را در

نتايج جدول  2هم مشخص میکند ،علیازخصوص اين

مورد جدايههرای اسرتافيلوکوکو

خواص در مورد جدايههای گرم منفی به مراتب بيشرتر

ميلرریمتررر نشررا مرریدهررد .همچنررين طرری م ازعررهای،

و موثرتر بوده است .اين در حازی است که بررسیهرای

در سررال  1551مقرردار MIC

ویزگرروئ و همكرراران

آرئرو

حردود 21
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عصاره اتانوزی برهموم را روی باکتری اسرتافيلوکوکو
آرئو

 5/2ميلیگرم در ميلیزيترر برهدسرت آوردهانرد

( .)Velazquez et al., 2007همچنين در ير

بررسری

تاثير مشخصی بر خواص ضدباکتريائی داشته است .بنابراين،
از جملرره دیيررل مشرراهده اخررتن چشررمگير در اثرررات
ضدباکتريائی برهموم روی برخی از جدايههای مورد آزماي

در سال  2310مشخص شده است که برهمروم برر 153

در م ازعه حاضر را میتوا به نو مرواد مروثره موجرود در

موثر بوده و  MICآ در

عصاره و همچنين روش عصاره گيرری و نير نرو حرنل

حررد  2ميلرریگرررم در ميلرریزيتررر و  MBCآ نيرر 21

مررتبط دانسرت ( Singh et al., 2003; Moreno et al.,

ميلرریگرررم در ميلرریزيتررر برروده اسررت (Meresta and

 .)2006مخصوصاً اين م لب زمانی اهميت بيشتری پيدا

 .)Meresta, 1988اين در حازی است که  MICعصراره

میکند که بدانيم ساختار و ترکيبات موجود در برهموم

اتانوزی برهموم در م ازعه ما ،در خصروص جدايرههرای

من قه با من قه ديگر متفاوت است وحتی برهمروم

سويه استافيلوکوکو

اسررتافيلوکوکو

آرئو

آرئررو  ،معررادل  055ميكروگرررم در

ي

توزيد شده در فصول مختلف ي

من قه ني برا فصرول

ميلیزيتر و  MBCمربوطه هم معرادل  2555ميكروگررم

ديگرر تفراوت دارد (.)Sforcin and Bankova, 2011

در ميلیزيتر بوده است .در توجيه اين عدم همخوانیها،

ازبته یزم به ذکر است که در م ازعات متعددی گ ارش

میتوا به نو ترکيبات موجود در عصاره که در مناطق

نمودهاند که عصاره ازكلی برهموم اثررات ضردباکتريائی

مختلف میتواند متفراوت باشرد ،اشراره کررد .در ايرن

به مراترب بهترری دارد ،کره علرت آ را آزاد شرد و

خصوص اعنم شده است که منبگ گياهی و فصل توزيد

تخليص بهتر فنونوئيدها که در وادرگ مهمتررين جر

برررهمرروم و ني ر نررو حررنل اسررتفاده شررده در عمررل

فعال برهموم میباشد ،اعنم کرده اند ( Viuda Martos

عصارهگيری برر اثررات ضردباکتريرائی بررهمروم ترأثير

 )et al., 2008و حتی در اين ارتبراط نشرا داده شرده

چشمگيری دارد و حنلهای آزی ترکيبرات بيشرتری از

است که عصاره اترانوزی بررهمروم دارای ويژگریهرای

بره موم را آزاد کرده و زذا اثرات ضدباکتريائی بيشرتری

متعددی از جمله خواص ضدباکتريايی ،ضدويروسری،

حاصل میشود (مرادی .)2011 ،در تأييرد ايرن موضرو

ضدازتهابی بروده و حتری محررک سيسرتم ايمنری هرم

حتی برخی از محققين اعنم نمرودهانرد کره مقايسره نترايج

میباشد (.)Kim et al., 2005

مشاهده شده در مورد خواص ضدباکتريائی ترکيبات گياهی
مختلف بسيار دشوار میباشد که از دیيل ايرن موضرو بره
تفاوت در روشهای مختلف آزمايشگاهی به هنگام بررسی
خواص ضد باکتريائی عصارهها ،نرو ترکيبرات گيراهی و
منابگ تهيه آ ها ،مرحلره رشرد گيراه و نير سرويههرای
باکتريائی مورد آزماي  ،اشاره نمودهاند .از طر ديگرر،

نتايج م ازعه ما نشا داد که برهموم مورد آزماي
از کنررردوهای زنبرررورعسرررل من قررره سررررا

کره

اسرررتا

آذربايجرررا شرررردی تهيررره شرررده برررود ،دارای اثررررات
ضدباکتريائی خوبی بر همه جدايرههرا بروده و از طرر
ديگر نتايج آزمايشرات حساسريت آنتریبيروتيكی انجرام

در برخی از م ازعات انجام گرفتره در گذشرته ،اعرنم شرده

گرفته هم نشا داد که د ر من قه عدم رشدی که توسط

است که عصارههای ازكلی و اتری و ني ديگر حنلهای آزی

آنتیبيوتي هرای اسرتاندارد در دبرال اکثرر جدايرههرای
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مذکور ايجاد شده بود ،به مراتب کوچكتر از د ر من قره

ازبته ،در اين خصوص م ازعات بيشتری نياز اسرت ترا بتروا

عدم رشد ايجاد شده توسط عصاره اتانوزی برهموم برود.

اثرات ضد باکتريائی برهموم و ترکيبات آ را دديقتر بررسری

اهميت اين موضو زمانی بيشتر مشخص میشود که بردانيم

کرد .بهنظر میرسد استفاده از ساير روشهای عصارهگيری و

ترکيبات طبيعی انوا گياها بومی موجرود در بيشرتر منراطق

يا استفاده از غلظتهای ديگری به غير از غلظتهای برهکرار

جغرافيائی کشور پهناور ايررا (مخصوصراً در من قره اسرتا

برررده شررده در ايررن بررسرری و ني ر م ازعرره روی حيوانررات

آذربايجرررا شرررردی) ،غازبرراً عررروارا جرررانبی احتمرررازی

آزمايشگاهی مناسب ،میتواند اثرات ضد باکتريائی برهمروم را

آنتیبيوتي های ساختگی دست بشرر را نداشرته و همچنرين

بيشرتر از ايررن روشررن نمايررد .همچنرين بررا توجرره برره

از نظرررر ادتصرررادی ه ينررره بررره مراترررب کمترررری را بررره

ويژگیهای بسيار مفيد ثابت شرده در مرورد بررهمروم از

مصر کنندگا تحميل میکنرد .از طرر ديگرر بسرياری از

ي طر

و نتايج ضدباکتريائی نسربتاً مناسرب برهدسرت

ترکيبات طبيعی معمویً اثرات مفيرد ديگرری نظيرر خاصريت

آمده در مرورد ايرن ترکيرب در م ازعره حاضرر و اکثرر

آنتیاکسيدانی و تقويتکننرده سيسرتم ايمنری را ،عرنوه برر

پژوه های مشابه ،برهنظرر مریرسرد کره ايرن مراده و

خواص ضدميكروبی ،دارا هسرتند .ضرمن اينكره بررهمروم

ترکيبات مختلف آ میتوانند جايگاه ويژهای را جهرت

مادهای ايمن و در عين حال غيرسمی بوده کره از جملره

استفاده در علوم پ شكی و دامن شكی داشته باشند.

خررواص جازررب آ اثرررات ضرردباکتريائی در مقابررل
باکتریهای مقاوم به آنتیبيوتير هرای رايرج مریباشرد
(مرادی .)2011 ،
در نهايت ،نتايج م ازعه حاضر نشا داد که استفاده از
برهموم مریتوانرد بره عنروا جرايگ ينی مناسرب بررای
آنتیبيوتي های صناعی جهت مقابله با جدايههای مورد
آزماي

سپاسگزاری
بدينوسيله از کليه همكارا در بخ

ميكرو شناسی

گروه پراتوبيوزوژی دانشركده دامن شركی دانشرگاه آزاد
اسنمی واحد تبرير  ،مخصوصراً جنرا

آدرای ابرراهيم

شردی که در انجام و به نتيجه رسيد م ازعه حاضر مرا
را ياری فرمودند کمال تشكر را داريم.

مخصوصاً انوا گرم منفی در نظر گرفتره شرود.
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Abstract
This study aimed to investigate the antibacterial effect of propolis alcoholic extract on the number of
bovine mastitis isolates. For this purpose, agar disk diffusion method for determination of bacterial
sensitivity and dilution method for determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and
minimum bactericidal concentration (MBC) was used separately. The results of bacterial sensitivity test
in the case of the standard antibiotics of tetracycline, amikacine and also disks impregnated with
alcoholic extracts of propolis showed that the diameter of inhibition zone created by the mentioned
combination about all of tested isolates was far larger and this difference about Escherichia coli and
Klebsiella pneumonia isolates, was significant (p<0.05). Also the results of MIC and MBC tests
indicated that the inhibition of bacterial growth by alcoholic extract of propolis had a direct relationship
with the amount of available propolis in the dilution and increasing of propolis in each dilution, reduced
the number of cultured bacterial colonies and no bacterial growth was observed in the dilution equivalent
to MBC of propolis. Therefore, it seems that constitutes of this natural compound could be used as
effective antibacterial agents against a wide range of bacteria causing bovine mastitis instead of using
synthetic antibiotics.
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