مراحل تهيه اسانس گياه مرزنگوش و بررسى خواص ضدباكتريايى آن عليه اشريشياكﻼى
٣
حميدرضا محمدى ، ١امير پيربرناتن ،*٢نجمه رضايى
 .١استاد يار گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
٣و .٢دانشجوى دكترى حرفه ايى دامپزشكى دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
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مقدمه :يكى از روشهاى استخراج مواد موثره گياهان اسانسگيرى مىباشد كه جز روشهاى تقطيرى مى باشد.عطرمايه يا اسانس ،محلول يا
عصاره الكلى همراه با روغن فرار است كه مجموعه اى از اجزاى ترپنى را دارا مى باشد .مرزنگوش )مرزنجوش( با نام علمى )Origanum
 (vulgare.Lگياهى معطر از تيره نعناعيان )(Lamiaceaeاست و در مطالعات زيادى بر خاصيت آنتى باكتريال اين گياه تاكيد شده كه
عمدتا مربوط به مونوترپن هاى آروماتيك مخصوصا كارواكرول و تيمول مى باشد .روش كار :براى تهيه اسانس از سرشاخه ها به همراه گل
استفاده شد.زمان جمع آورى گياه انتهاى فصل بهار بود .براى تهيه اسانس از دستگاه كلونجر استفاده شد ،به اين صورت كه گياه خشك شده
را داخل بالن دستگاه كلونجر قرار داديم و به مدت  ٢ساعت عمل اسانس گيرى به طول انجاميد.سپس رقتهاى متفاوتى از اين اسانس تهيه
شد ،تا اثر ضدباكتريايى آن بر روى اشريشياكﻼىهايى كه توسط محيطهاى كشت تفريقى به صورت خالص جداسازى شده بودند ،بررسى شود.
بحث ونتيجه گيرى :نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه اسانس گياه مرزنگوش اثر ممانعت كننده قوى بر روى اشريشياكﻼى داشت و اغلب
اشريشياكﻼىهاى جداشده در رقت ) ٤٠٠چاهك سوم( از بين رفتند.با توجه به اين مطالعه و پژوهش هاى قبلى به عمل آمده گياه مرزنگوش به
دليل دارا بودن اجزا ترپنى مثل كارواكرول وتيمول مى تواند به عنوان يك داروى آنتى باكتريال در آينده استفاده شود.
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بررسى حركات و انقباضات شكمبه در گاوهاى مبتﻼ به اسيدوز تحتحاد
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مقدمه :شكمبه در يگ گاو بالغ تقريبا تمامى نيمه چپ محوطهى بطنى را اشغال مىكند.حركت شكمبه به عنوان معيار و نشانهاى از سﻼمتى دستگاه
گوارش مىباشد.عصبرسانى به اين عضو توسط اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك مىباشد ،اما تنها اعصاب پاراسمپاتيك باعث حركات بوده و براى
ايجاد حركات سيكليك ضرورى مىباشد.گاوهاى سالم در هر دقيقه  ١تا  ٢انقباض شكمبه دارند.انقباضهاى شكمبه محتويات شكمبه را مخلوط
مىكند ،ميكروبها را در تماس با خوراكها قرار داده و مواد را به خارج از شكمبه حركت مىدهد .روشكار :در اين مطالعه  ١٦٨گاو از نظر تعداد
حركات و قدرت انقباضى شكمبه مورد بررسى قرار داده شدند .نمونهگيرى از شكمبه بﻼفاصله بعد از كشتار و باز كردن شكمبه با استفاده از pH
متر قابل حمل انجام گرفت.اين  ١٦٨مورد را بر اساس pHمايعات اخذ شده از محتويات شكمبه به  ٣گروه مبتﻼيان به اسيدوز تحت حاد)،(٥-٥/٦
در مرز ابتﻼ) (٥/٦-٥/٨و غيرمبتﻼيان) ( ≤٥pH/٨دستهبندى كرديم ٢٢ .رأس در گروه يك)مبتﻼيان به اسيدوز تحتحاد( ٢٠ ،رأس در گروه دو
)در مرز ابتﻼ( و ٢١٦رأس در گروه سه)غيرمبتﻼيان( طبقهبندى شدند.سپس از طريق معاينه بالينى و شنود حركات شكمبه ،تعداد و قدرت انقباضات
شكمبه مورد بررسى قرار گرفت .بحث و نتيجهگيرى :در اين مطالعه اين نتيجه حاصل شد كه تعداد حركات شكمبه اختﻼف معنىدارى بين گاوهاى
مبتﻼ ،در مرز ابتﻼ و غيرمبتﻼ نداشت و همبستگى بين تعداد حركات شكمبه و  pHمشاهده نشد) ،(p>0.05اما از نظر قدرت انقباضات شكمبه
بين گاوهاى مبتﻼ و در مرز ابتﻼ و غيرمبتﻼ اختﻼف معنىدارى وجود داشت و همبستگى معنىدارى بين  pHو قدرت انقباضى شكمبه ديده شد.
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