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ل این ترین عواماز مهم استافیلوکوکوس اورئوسکند. باکتری های اقتصادی مزارع گاو شیری ایفا میالتهاب پستان تحت بالینی نقش مهمی در زیان :زمینۀ مطالعه

راهکار مناسبی  دتوانمی های گیاهیبیوتیکبیوتیکی است و استفاده از آنتیهای سنتتیک دارای عوارضی مانند مقاومت آنتیبیوتیکبیماری بوده که درمان آن با آنتی

 باشد. برای کاهش این عوارض جانبی 

جداسازی شده از شیر گاوهای مبتال به التهاب پستان تحت بالینی به منظور  استافیلوکوکوس اورئوسن بر تعیین حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتو: هدف

 دستیابی به یک درمان دارویی گیاهی. 

راس  04آزمون کالیفرنیایی ها اخذ گردید و با استفاده از راس گاو ماده نژاد هلشتاین انجام گرفت. نمونه شیر به روش استریل از گاو 271مطالعه حاضر روی : کارروش

وش های مثبت جداسازی گردید. سپس به ربه روش کشت از نمونه استافیلوکوکوس اورئوسگاو مبتال به التهاب پستان تحت بالینی تعیین شدند. نمونه باکتری 

 جدا سازی شده تعیین شد.  میکرودایلوشن حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون بر باکتری

استافیلوکوکوس شیر موارد مثبت، باکتری  مورد نمونه 20راس گاو در آزمون کالیفرنیایی التهاب پستان مثبت بودند که از  04راس گاو مورد مطالعه،  271از  :نتایج

 پی پی ام بود.  22444 استافیلوکوکوس اورئوسجداسازی گردید. حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون  اورئوس

مولد التهاب پستان است و حداقل غلظت مورد نیاز برای بروز این اثر  استافیلوکوکوس اورئوسباکتریایی بر  الکلی برگ زیتون دارای اثر ضد عصاره: نهایی یگیرنتیجه

ؤثره ان تحت بالینی گاو و بررسی مواد ماثرات این گیاه بر سایر عوامل باکتریایی التهاب پست باشد. اما در آینده به مطالعات بیشتری در زمینهپی پی ام می 22444

 موجود در عصاره نیاز است.
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 یراندانشگاه سمنان، سمنان، ا ی،دانشکده دامپزشک ی،گروه علوم درمانگاه ،یمحمد یدرضاحم: مسئول سندهینو
 

مقدمه

های مزارع گاو شیری التهاب پستان یکی از زیان آورترین بیماری

است و فرم تحت بالینی این بیماری به علت پنهان ماندن از چشم 

مدار سبب ضررهای اقتصادی سنگینی ناشی از کاهش تولید شیر، دا

ها، مشکالت دور ریختن شیر، مستعد شدن دام به سایر بیماری

استافیلوکوکوس (. باکتری 2شود )تولید مثلی و حذف دام می

ترین عوامل باکتریایی التهاب پستان تحت بالینی از مهم اورئوس

سیلیناز به درمان با برخی از آنتی بوده که با داشتن آنزیم پنی

های خانواده بتاالکتام مقاوم است. دامپزشکان تا به امروز بیوتیک

پستان  های سنتتیک بر ورمبیوتیکاند تا با استفاده از آنتیکوشیده

با  (.2ند )فائق آی استافیلوکوکوس اورئوستحت بالینی ناشی از 
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یوتیکی و باقی مانده بتوجه به عوارض جانبی باال، مقاومت آنتی

های سنتتیک استفاده از ترکیبات گیاهی بیوتیکدارویی آنتی

تواند به عنوان راه حل مناسبی در جهت درمان التهاب پستان می

(. 3مطرح گردد ) استافیلوکوکوس اورئوستحت بالینی ناشی از 

داروهای گیاهی دارای طیف متنوعی از اثرات درمانی و حداقل 

توان از آنان به عنوان وده و عالوه بر این امر میاثرات جانبی ب

راهکاری مناسب در مقابله با مقاومت دارویی استفاده نمود. در 

ه توان با استفادضمن با توجه به تنوع پوشش گیاهی در ایران می

از این ترکیبات در جهت حمایت از تولید ملی و کاهش واردات 

 Olea europaeaم علمی (. زیتون با نا0دارویی نیز بهره جست )
نعناسانان است. این گیاه بومی سوریه و جنوب  گیاهی از راسته

ترکیه بوده و امروزه در تمام نقاط دنیا که دارای آب و هوای 

(. در متون سنتی 1گیرد )ای هستند، مورد کشت قرار میمدیترانه

به خواصی همچون درمان تب ناشی از ماالریا به دنبال مصرف گیاه 

(. طی مطالعات علمی اثرات 0تون اشاره گردیده است )زی

( برگ 9( و کاهندگی فشار خون )1(، ضدالتهابی )7میکروبی )ضد

این گیاه به اثبات رسیده و طی مطالعاتی اثر ضدباکتریایی عصاره 

نشان داده شده است  استافیلوکوکوس اورئوسبرگ زیتون بر 

غلظت مهاری یا  تعیین حداقل حاضر (. هدف از مطالعه24،22)

استافیلوکوکوس عصاره الکلی برگ زیتون بر  MICهمان 
های جداسازی شده از گاوان مبتال به التهاب پستان تحت اورئوس

جهت دستیابی به داروی گیاهی مؤثر علیه التهاب پستان   بالینی

 باشد. می

 کار مواد و روش

کیلوگرم برگ زیتون در  2پس از تهیه تهیه عصاره: 

از شهر سمنان، این گیاه به تأیید واحد  2390ین ماه سال فرورد

سسه تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان ؤهای گیاهی مپژوهش

سمنان رسید و پس از خشک شدن در سایه، گیاه مذکور به وسیله 

 21هاون به صورت پودر درآورده شد. پودر حاصل شده به مدت 

صد قرار گرفت و به در 14در متانول  1به  2دقیقه با رعایت نسبت 

روز بر روی شیکر قرار داده شد. سپس محلول به دست  1مدت 

صاف گردید و محلول  2آمده با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 

عبور کرده از صافی با دستگاه تبخیر تحت خالء )روتاری( خشک 

های تیره و گشت. عصاره به دست آمده تا زمان استفاده در شیشه

(. در زمان آزمایش با 22شد )گراد نگه داری ه سانتیدرج 0دمای 

آبگوشت میلی لیتر محیط  0گرم از عصاره در  2/4مخلوط کردن 

BHI  درصد  1حاویDMSO  پی  14444استوک اولیه با غلظت

( و با توجه به مطالعات صورت گرفته بر 23پی ام به دست آمد )

های از غلظت (،22اثرات ضدمیکروبی عصاره الکلی برگ زیتون )

21 ،32 ،02 ،221 ،214 ،144 ،714 ،2444 ،2444 ،0444 ،

پی پی ام در مطالعه حاضر  24444، 20444، 22444، 1444

 استفاده گردید.

حجم نمونه در مطالعه حاضر بر اساس فرمول گیری: نمونه

و  Islamو با توجه به مطالعه  2P)/d-.P(12[n= Z[کوکران 

 dو  Z ،P( که مقادیر 20تعیین گردید ) 2422همکاران در سال 

درصد در نظر گرفته شد و با توجه به  1و  3/4، 90/2به ترتیب 

جمعیت هدف، حجم نمونه محدود محاسبه گردید که عدد به دست 

ای از گاوهای های شیر به صورت خوشهبود. نمونه 342آمده برابر با 

گاوداری صنعتی شهرستان سمنان تهیه هلشتاین به ظاهر سالم از 

شد. در هنگام نمونه هر گاو از لحاظ عدم وجود التهاب در پستان 

ها، عدم مشاهده لخته در شیر هر چهار کارتیه، فقدان و کارتیه

( مورد CMTعالئم بالینی بیماری و تست کالیفرنیایی ورم پستان )

سته کامل شقرار گرفت. بدین صورت که کارتیه به صورت  ارزیابی

درصد ریخته شده روی پنبه استریل ضدعفونی  74شد و با الکل 

گردید. پس از خشک کردن کارتیه با حوله استریل یک بار مصرف، 

لیتر شیر میلی 24سه دوشش ابتدایی سرپستانک دور ریخته شد و 

(. هر نمونه شیر اخذ 21های استریل جمع آوری گردید )در لوله

گراد به درجه سانتی -0ت شرایط دمایی شده بالفاصله با رعای

 آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان انتقال داده شد. 

شیر مربوط به  در آزمایشگاه هر نمونهجداسازی باکتری: 

 24ثانیه ورتکس گردید و  24به مدت  CMTکارتیه مثبت در 

شت لیتر آبگومیلی 94لیتر از آن با رعایت شرایط استریل به میلی

مخلوط حاصله به مدت یک دقیقه بر  و پپتون واتر افزوده گشت

ساعت در گرمخانه با  20روی شیکر گذاشته شد و سپس به مدت 

 ها ازگراد قرار گرفت. پس از این مدت نمونهدرجه سانتی 37دمای 

های برد پارکر آگار کشت انکوباسیون خارج شده و از آنان در محیط

های مثبت شده اعته به عمل آمد. نمونهس 01خطی و انکوباسیون 

های سیاه کهربایی احاطه در محیط مذکور که به صورت کلونی

 استافیلوکوکوس اورئوسای سفید بودند به عنوان شده با حاله

احتمالی در نظر گرفته شدند و برای خالص سازی تحت کشت در 

ساعت  20محیط نوترینت آگار قرار گرفتند. کشت مذکور به مدت 

های رشد خانه گذاری شد. کلنیگراد گرمدرجه سانتی 37در دمای 

 وساستافیلوکوکوس اورئکرده در این محیط با هدف تفریق باکتری 

های جنس استافیلوکوکوس تحت بررسی مرفولوژیک از سایر گونه
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، DNaseهای بیوشیمیایی کاتاالز، کوآگوالز. اُکسیداز، و آزمون

یتول قرار گرفتند. در بررسی مان-Dتولید استون و تخمیر 

گ ای، رنمرفولوژیک پس از تهیه گسترش بر روی اسالید شیشه

با ظاهر گرد، بنفش و  های باکتریاییآمیزی گرم از وجود سلول

ای حکایت داشت که نمایی شبیه به خوشه انگور را در ذهن خوشه

(. جهت ذخیره سازی باکتری هر نمونه، 20کرد )بیننده تداعی می

براث به  BHIدر محیط  استافیلوکوکوس اورئوس تأیید شدهگنه پر

 1/4لیتر از آن با میلی 1/2ساعت انکوبه شد، سپس  20مدت 

 یزردر فرتا زمان آزمایش  لیتر گلیسیرین مخلوط گردید ومیلی

 (. 27) شد ینگهدارگراد انتیدرجه س -24

های مختلف عصاره الکلی برگ غلظتطراحی آزمایش: 

، 2444، 2444، 714، 144، 214، 221، 02، 32، 21زیتون )

پی پی ام( در محیط  24444، 20444، 22444، 1444، 0444

( به روش MICآزمایشگاهی برای تعیین حداقل غلظت بازدارنده )

ورد ماستافیلوکوکوس اورئوس میکرودایلوشن بر روی باکتری 

نده عصاره های تحت بازدارچنین غلظتقرار گرفت. هم ارزیابی

 الکلی برگ زیتون بر منحنی رشد باکتری مذکور نیز بررسی شد.

جهت تهیه میزان تلقیح تهیه میزان تلقیح باکتری: 

برده و در  BHIباکتری از کشت استوک به داخل محیط آبگوشت 

خانه گذاری ساعت گرم 21گراد به مدت درجه سانتی 27دمای 

 37شد. سپس از کشت اول کشت مجددی داده شد و در دمای 

خانه گذاری شد. از کشت ساعت گرم 21گراد به مدت درجه سانتی

لیتر میلی 0دوم مقادیر مختلفی به داخل لوله کووتی که حاوی 

در طول  2/4استریل بود، منتقل شد تا جذب نوری  BHIآبگوشت 

لیتر از میلی 2نانومتر به دست آید. سپس با انتقال  044ج مو

لیتر آب میلی 9سوسپانسیون باکتریایی داخل کووت، به لوله حاوی 

تهیه شد و پس از کشت  24-0های متوالی تا درصد رقت 2/4پپتونه 

ر لیتآگار میزان غلظت باکتری در هر میلی BHIسطحی در محیط 

محاسبه شد. با  2/4وری معادل سوسپانسیون باکتری با جذب ن

مشخص شدن این عدد هر گاه که سوسپانسیون باکتریایی با جذب 

تهیه شود، تعداد باکتری در آن معادل عدد محاسبه شده  2/4نوری 

های دلخواه را تهیه نمود. توان از این سوسپانسیون غلظتبوده و می

ت ق کشالبته در هر مورد تعداد دقیق باکتری تلقیح شده از طری

 (.21زمان باکتری و شمارش تعداد کلونی محاسبه شد )هم

تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد به روش 

در مطالعه حاضر، جهت تعیین حداقل غلظت میکرودایلوشن: 

خانه با چاهک  90بازدارنده رشد به روش میکرودایلوشن از پلیت 

الی ی متوهامیکرولیتر استفاده گردید. غلظت 344ته گرد و با حجم 

، 714، 144، 214، 221، 02، 32، 21از عصاره الکلی برگ زیتون )

پی پی  24444، 20444، 22444، 1444، 0444، 2444، 2444

تهیه شد. سپس  DMSOدرصد  1حاوی  BHIام( در آبگوشت 

خانه انتقال  90های میکرولیتر از عصاره به هر چاهک از پلیت 244

وسپانسیون باکتریایی )با غلظت میکرولیتر از س 22داده شد و تا 

باکتری در هر میلی لیتر( در هر چاهک  CFU 124  ×1تقریبی 

دقیقه توسط  2(. محتویات هر چاهک به مدت 29اضافه گردید )

Plate Reader  مجهز به شیکر مخلوط شد. سپس جذب نوری با

درجه  31در زمان صفر و با طول موج  Plate Readerاستفاده از 

گذاری خانهگذاری شدند و بعد از اتمام گرمخانهگرم گرادسانتی

ها به صورت چشمی مشاهده کدورت یا عدم کدورت در چاهک

خانه گذاری توسط گردید و با جذب نوری خوانده شده بعد از گرم

Plate Reader  تأیید شد. روش کار بدین صورت بود که افزایش

ت به زمان صفر نسب 2/4تر یا مساوی جذب نوری به میزان بزرگ

رشد باکتری و ایجاد کدورت و اولین غلظت عصاره که  یبه معن

( در MICفاقد کدورت بود، به منزله حداقل غلظت بازدارنده رشد )

 (.24نظر گرفته شد )

بررسی اثر عصاره الکلی برگ زیتون بر نمودار رشد 

 یتحت بازدارنده عصاره الکل یهاحله اثر غلظترماین در باکتری: 

 20 یدر ط اورئوس لوکوکوسیاستاف یبر رشد باکتر تونیز برگ

 استفاده شاملمورد  ایهتظغل گرفت. قراری ساعت مورد بررس

 24 بدین صورت که بودند. پی پی ام 1444و  0444، 2444

مذکور در لوله  یهاشده با غلظت هیته یهااز محلول تریلیلیم

 حاوی ونیاز سوسپانس تریکرولیم 244شد  و  ختهیر لیاستر
124×1 cfu  ها در . لولهدیبه هر لوله اضافه گرددر هر میلی لیتر

، 0، 2و در ساعات صفر،  ندانکوبه شد گرادسانتی درجه 31 یدما

آگار قرار  BHI طیدر محیی تاتحت کشت سه 20و  22، 24، 1، 0

درجه  31 یساعته در دما 20گذاری خانهگرم کیگرفتند و پس از 

 بر حسبها تعداد باکتریها شمارش و یتعداد کلون، گرادسانتی

cfu/ml (.29) دیثبت گرد 

های حاصل از بررسی اثر عصاره بر دادهتحلیل آماری: 

نمودار رشد باکتری به روش رگرسیون خطی مدل سازی گردیدند 

 طرفه و تست تکمیلیو شیب نمودارها به روش آنالیز واریانس یک

 شدند. د مقایسهدرص 91توکی در سطح اطمینان 
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های ساعت پس از افزودن غلظت 20روند رشد باکتری در طول  .1 نمودار

 مختلف بازدارنده رشد باکتری.

 نتایج

 271 مطالعه حاضردر  نتایج مربوط به جداسازی باکتری: 

راس با سالمت  04راس گاو مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد 

بالینی دام، در آزمون کالیفرنیایی شیر مثبت و مشکوک به ورم 

پستان تحت بالینی اعالم شدند. طی بررسی آزمایشگاهی بر 

 استافیلوکوکوس اورئوسنمونه عامل  20های مشکوک، از نمونه

 جداسازی گردید. 

های در تمام نمونهعصاره:  MICوط به تعیین نتایج مرب

پی  22444حاوی گوده  استافیلوکوکوس اورئوسمثبت از لحاظ 

 نیهمچن .بود کدورتپی ام از عصاره برگ زیتون، اولین گوده فاقد 

در طول  پلیت خوانتوسط دستگاه  یحاصل از جذب نور یجنتا

 یشممشاهده چ با نتایج پس از انکوباسیونقبل و نانومتر  044موج 

 خوانی داشت. هم هایتپل

نتایج مربوط به اثر عصاره بر روند رشد باکتری: 

پی پی ام نسبت به گروه کنترل سبب  1444و  0444های غلظت

 20در طول  استافیلوکوکوس اورئوسدار رشد باکتری مهار معنی

پی پی ام نسبت به گروه  2444(. غلظت >41/4Pساعت گردیدند )

( و فاقد اثر مهاری بر <41/4Pداری نداشت )ف معنیکنترل اختال

 (.2نمودار ساعت بود ) 20رشد باکتری در طول 

 بحث

مشخص گردید که عصاره الکلی برگ زیتون  حاضر در مطالعه

جدا سازی از شیر  استافیلوکوکوس اورئوسنسبت به باکتری 

ی دارای اثر ضدباکتریای گاوهای مبتال به ورم پستان تحت بالینی،

وابسته به دز است و حداقل غلظت مورد نیاز از عصاره الکلی این 

باشد. پی پی ام می 22444برگ برای مهار رشد باکتری مذکور 

روزول، یت یدروکسیشامل ه فنلی برگ زیتون سرشار از ترکیبات

د، یاس ید، وانیلیکاس یککومار-ید، پیاس تیروزول،کافئیک

 ید،اسکوزورب ین،روت یئوسمتین،د اولئوروپین، لوتئولین،وانیلین، 

-7یئوسمتینو د گلوکوزید-7یژنینآپ ید،گلوکوز-7ینلوتئول

 به تونبرگ زیدر فنلی  اتترکیبسهم  بوده و بیشترین یدگلوکوز

 که تعلق داردتیروزول هیدروکسی واولئوروپین 

 (. 22) تیروزول پیش ساز اولئوروپین استهیدروکسی

و  2447و همکاران در سال  Fattouch مطالعه طی دو

Estevinho مشخص گردید که  2441همکاران در سال  و

(. 22،23) باشندمیترکیبات فنولی دارای خاصیت ضد میکروبی 

نشان دادند که  2449و همکاران در سال  Domanهمچنین 

ها اثر وسیله اثر بر سطح غشای میکروارگانیسمترکیبات فنولی به

(. پس با توجه به 20نمایند )یکروبی خود را اعمال میضد م

توان خاصیت آنتی بیوتیکی عصاره الکلی برگ مطالعات مذکور می

 زیتون را به ترکیبات فنلی موجود در آن نسبت داد. 

مشخص  2424در سال و همکاران  Acar بر اساس مطالعه

 یگرم مثبت اثر بهتر یهایبر باکتر یاهیگ یهاکه عصاره گردید

 طی مطالعه نیهمچن(. 21) دارند یگرم منف یهاینسبت به باکتر

Kalemba و Kunicka  سطح مشخص گردید که  2443در سال

 یرم منفگ یهایباکتری دیساکار یلپپویل یسلول وارهید لیدروفیه

اما در  کندیها عمل مکیوتیب یدر برابر آنت سدیبه عنوان 

 یلولس وارهید یبه راحت یکروبیگرم مثبت، مواد ضد م یهایباکتر

توان گفت که ممکن است (. بنابراین می20) دنماینیم بیرا تخر

های گرم مثبت از جمله عصاره برگ زیتون بر باکتری

در مقایسه با عوامل باکتریایی گرم منفی  استافیلوکوکوس اورئوس

 اشد. اشته باثربخشی بیشتری د اشریشیاکلی ورم پستان مانند

 2449و همکاران در سال  Sudjana اساس مطالعهبر

مشخص گردید که عصاره برگ زیتون دارای خاصیت ضد میکروبی 

گونه  21میکروبی عصاره این برگ بر است. بدین صورت که اثر ضد

های استافیلوکوکوس، لیستریا، میکروبی از جمله گونه

 کاندیدیا به روش براث هایی مثلالکتوباسیلوس، سالمونال و قارچ

کدام ارایه گردید.  مربوط به هر MICمیکرودایلوشن بررسی و 

که  ندنشان داد 2449و همکاران در سال  Sudjana عالوه بر این

بت به ها نستری بر باکتریعصاره برگ زیتون اثر ضدمیکروبی قوی

های ها هم بر باکتریدارد و در میان باکتری هاقارچ

ت به سایر و هلیکوباکتر نسب ،  کمپیلوباکتراستافیلوکوکوس اورئوس

دیگری  (. طی مطالعه27های باکتریایی مؤثرتر است )گونه
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Pereira  اثر ضد میکروبی عصاره آبی  2447و همکاران در سال

استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس های برگ زیتون بر باکتری
کلی، سودوموناس سرئوس، باسیلوس سوبتیلیس، اشریشیا

کاندیدیا  و کاندیدیا آلبیکنزهای و قارچ آئروژناس، کلبسیال پنومونیه
د که برگ زیتون بر این شبررسی گردید و مشخص  نئوفورمنس

ها ها اثر بازدارندگی رشد دارد که این اثر در باکتریمیکروارگانیسم

ت های تح. همچنین در بین باکتریبودها بیشتر نسبت به قارچ

استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبتلیس، های رسی، باکتریبر
 (. در مطالعه21تر بودند )و سودوموناس حساس کلبسیال پنومونیه

Rafiei  های اثر ضدمیکروبی عصاره 2422و همکاران در سال

متانولی، استونی و آبی برگ گیاه زیتون به روش براث 

وس اورئوس، استافیلوکوکهای میکرودایلوشن بر باکتری
مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داده  کلی، سالمونال تیفیاشریشیا

ها، شد که این گیاه ضمن داشتن اثر آنتی بیوتیکی بر این باکتری

اشته د استافیلوکوکوس اورئوسبیشترین اثر مهاری را بر باکتری 

است و عصاره الکلی نسبت به عصاره آبی از اثربخشی باالتری 

ت به طوری که حداقل غلظت بازدارندگی رشد این برخوردار اس

(. به همین دلیل در 29گیاه با عصاره الکلی نصف عصاره آبی بود )

و  Chirinosاین مطالعه از عصاره الکلی استفاده شد. در ضمن 

دلیل قطبیت باال و نشان دادند که آب به 2447همکاران در سال 

ات رای انحالل ترکیبدلیل غیر قطبی بودن حالل خوبی باستون به

در سال و همکاران  Sudjana (. در مطالعه34باشند )فنولی نمی

2449 ،MIC  عصاره الکلی برگ زیتون برای باکتری

 ولیتر گرم بر میلیمیلی 1/22تا  1/4بین  استافیلوکوکوس اورئوس

ها اثر داشته درصد نمونه 94حداقل غلظت بازدارندگی رشد که بر 

(. در 27لیتر برآورد شد )گرم بر میلیمیلی 1/22( 90MICاست )

 استافیلوکوکوسعصاره الکلی برگ زیتون بر  MICمطالعه حاضر 
گرم بر میلی 22جدا شده از ورم پستان تحت بالینی گاو  اورئوس

 خوانینتایج دو مطالعه همبا پی پی ام( بود که  22444لیتر )میلی

دارند و اختالفات اندکی که در میزان عصاره الزم برای تأثیر بر 

تواند ناشی از تفاوت شود میباکتری در مطالعات مختلف دیده می

در ترکیب عصاره باشد زیرا ترکیبات یک گیاه ممکن است بسته به 

ناحیه جغرافیایی، سن گیاه، فصل و روش استحصال عصاره 

و همکاران در  Gerrits. همچنین (2،20)وش تغییر گردد دستخ

در  هانشان دادند که نتایج حاصل از حساسیت باکتری 2440سال 

 inتنی )شرایط طبیعی و درون شرایط آزمایشگاهی را نباید به

vivo تعمیم داد زیرا ممکن است میزان حساسیت باکتری نسبت )

 (. 32تنی متفاوت باشد )بیوتیک در شرایط درونبه یک آنتی

به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان  گیری نهایی: نتیجه

پی پی ام عصاره الکلی برگ زیتون بر  22444داد که غلظت 

ر ایجادکننده التهاب پستان تحت بالینی اث اورئوس استافیلوکوکوس

تواند به عنوان یک ترکیب دارویی ارزان و در مهاری دارد که می

های ناشی از عامل دسترس در درمان التهاب پستان

مورد استفاده قرار گیرد. حال پیشنهاد  استافیلوکوکوس اورئوس

ک طی یگردد که اثر ضدمیکروبی عصاره الکلی برگ زیتون می

کارآزمایی بالینی در گاوهای مبتال به التهاب پستان تحت بالینی 

بر  قرار گیرد و عالوه ارزیابیمورد  استافیلوکوکوس اورئوسناشی از 

های این اثر ضد میکروبی عصاره الکلی برگ زیتون بر سایر پاتوژن

مولد التهاب پستان گاو شیری، اجزاء مختلف مؤثره این گیاه نیز 

 مورد مطالعه واقع شود.

 یسپاسگزار
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Abstract 
BACKGROUND: Subclinical mastitis plays an important role in the economic losses of dairy cattle farms. 

Staphylococcus aureus is one of the most important causes of this disease. Treatment of this disease with synthetic 

antibiotics has complications like antibiotic resistance. Using herbal antibiotics can be an excellent way to reduce these 

side effects. 

OBJECTIVES: This study aimed to determine the minimum inhibitory concentration of alcoholic extract of olive leaf 

on Staphylococcus aureus isolated from milk of cows with subclinical mastitis to achieve herbal treatment. 

METHODS: This study was conducted on 175 Holstein female cattle. The milk samples of 60 cows were obtained 

with the sterilized method, and Subclinical mastitis-positive cases were determined using the California mastitis test. 

Staphylococcus aureus bacteria were isolated from positive samples by culture method, and the minimum inhibitory 

concentration of olive (Olea europaea L.) leaves alcoholic extract on isolated bacteria was determined by microdilution 

method. 

RESULTS: From 175 cows under study, 60 cows had a positive California mastitis test, and Staphylococcus aureus 

separated from milk samples of 14 cows. The minimum inhibitory concentration of olive (Olea europaea L.) leaves 

extract on this bacterium was 12000 ppm. 

CONCLUSIONS: Alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) leaves has an antimicrobial effect on Staphylococcus 

aureus as a cause of mastitis. The minimum concentration required for this effect was 12000 ppm. Further studies on 

the impact of this plant on other bacterial causes of subclinical mammary inflammation in cows and investigation of 

the effective substances in the extract are needed. 
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Figure Legends and Table Captions 

Diagram 1. The process of bacterial growth during 24 hours after adding different concentrations of bacterial growth 

inhibitor.  
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