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Abstract:
Background: The general tendency of the community to use herbal medicines is due to prove
the destructive effects of chemical drugs and environmental pollution. This study aimed to
investigate the Anti-bacterial properties of P. gnaphalodes extract on some gram-positive and
negative bacteria.
Materials and Methods: In this study, all of the organs of the P. gnaphalodes plant was dried
in the shade in the summer of 2016 after collection. The Anti-bacterial effect of the plant was
measured on Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus
cereus to obtain the best extraction method. Next, 15 ml of Muller-Hinton-Agar medium was
mixed with concentrations of 10 - 5.2 - 0.25 - 0.625 and 20 mg/ml of the extracts and 104 CFU
/ml of the bacterium was inoculated and cultured after growing the colonies. In order to
determine the MIC and MBC, the same volumes of 105 CFU/ ml were inoculated into Muller
Hinton broth medium containing different concentrations of herbicide extracts. The culture
medium was incubated for 24 hours at 37 ° C.
Results: Concentration of 20 mg/ml had the most effect on inhibition of Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus cereus bacteria, which was
eliminated for 90, 68, 75 and 90% bacteria, respectively. MIC and MBC of Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus cereus were obtained at 25,
50, 50, 70, 50, 80 and 30 and 50 mg/ml, respectively.
Conclusion: The results showed that the extract of P. gnaphalodes has anti-bacterial effects
on some gram positive and negative bacteria.
Keywords: P. gnaphalodes, Plant extracts, Anti-bacterial agents, Gram-positive bacteria,
Gram-negative bacteria
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اثرات ضدباکتریایی عصاره گیاه علف هیضه  Pulicaria gnaphalodesروی برخی از
باکتریهای گرم مثبت و منفی
*2

1

خالصه:
سابقه و هدف :گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروهای گیاهی بهدلیل اثبا
زیست محیطی آن ها ،روبهافزایش است .هد

از این تحقیق ،بررسی خوا

اثرا

مخرب داروهای شیمیایی و ایجاد آلدودگیهدای

ضدباکتریایی عصاره گیاه علد

هیضده بدر روی برخدی از

باکتریهای گرم مثبت و منفی است.
مواد و روشها :در این مطالعه همه اندامهای عل

هیضه در تابستان  1395پ

گردیدد .بدرای بدهدسدت

از جمعآوری در سایه خش

آوردن بهترین روش عصارهگیری ،اثر ضدباکتریایی گیاه بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ،سودموناس ائروژیندوزا ،اشرشدیا
کلی و باسیلوس سرئوس اندازهگیری شد .در ادامه  15میلیلیتر محیط مولر هینتون آگار با غلظتهای  10 - 5 -2/5 -1/25 -0/625و 20
میلیگرم بر میلیلیتر از عصارهها مخلوط شد و به آن  CFU/ml104باکتری موردنظر تلقیح گردید و بعد از کشت ،کلنیهدای رشددیافته
شمارش شد .جهت تعیین  MICو  MBCحجمهای یکسان شامل  CFU/ml105به محیط مولر هینتون براث حاوی غلظتهای مختلد
از عصارههای عل

هیضه تلقیح گردید .محیطهای کشت در دمای  37درجه سانتیگراد به مد

 24ساعت انکوبه شدند.

نتایج :غلظت  20میلیگرم بر میلیلیتر ،بیشترین اثر بازدارنده را بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئدوس ،سدودموناس ائروژیندوزا،
انجام شد MIC .و MBC

اشرشیا کلی و باسیلوس سرئوس داشت که بهترتیب برای باکتریهای ذکرشده  75 ،68 ،90و  90درصد حذ

باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ،سودموناس ائروژینوزا ،اشرشیا کلی و باسیلوس سدرئوس  25و  50 ،50و  50 ،70و  30 ،80و 50
میلیگرم بر میلیلیتر بهدست آمد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که عصاره گیاه عل
واژگان کلیدی :عل

هیضه دارای اثرا

ضدباکتریایی بر روی برخی از باکتریهای گرم مثبت و منفی است.

هیضه ،عصارههای گیاهی ،عوامل ضدباکتریایی ،باکتریهای گرم مثبت ،باکتریهای گرم منفی
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و چهارم ،شماره  ،5آذر  -دی  ،1399صفحا

مقدمه
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امروزه تعداد داروهای گیاهی رسمی مدورد اسدتفاده بدرای درمدان
بیماریهای عفونی ،یکی از چالشهای بزرگ علم پزشکی

بیماریها ،در مقایسه با تعداد کل داروهدای رسدمی در جهدان در

در قرن بیست و یکم است و به تبع آن ،تولیدد آنتدیبیوتید هدای

حال فزونی است .این نسبت در کشورهایی همچون :چین و هند با

جدید روزبهروز افزایش مییابد .در عین حال ،گسترش روزافدزون

حدود بیش از  70درصدد ،در بداتترین مقددار و در کشدورهایی

مقاومت باکتریایی به آنتیبیوتی ها ،درمان بیماریهدای عفدونی را

همچون آمریکا با حدود  20درصد در حدد پدایینی قدرار دارد [.]2

مشکل و پرهزینه کرده است؛ از اینرو ،امروزه محققان بده سدمت

متأسفانه در ایران ،این نسبت در حد پایینی است؛ بهطدوریکده در

جایگزین های گیاهی روی آورده اند کده ضدمن دارابدودن اثدرا

حال حاضر در حدود  5درصد میباشد [ .]3گرایش عمومی جامعه

ضدباکتریایی ،فاقد عدوار

جدانبی ناشدی از مصدر

داروهدای

شیمیایی نیز هستند [.]1

طبیعی ،بهویژه در طی سالهای اخیر رو به افدزایش بدوده اسدت و

 .1دانشجو ی کارشناسج ارشج مهن سج به اشج

محجط ،دانشججه ب به اشج

 .2استاد مرکز تحقطقات مهن س به اش

محط ،دانشگاب عل م پزشه کرمان

کرمان ایران

محجط،

دانشگاب عل م پزشه کرمان دانشه ب به اش
دورنویس034 31325128 :

پست الکترونيکyaser.jm1366@yahoo.com :
تاریخ دریافت1398/9/19 :
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و از سوی دیگر ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی کده

کره زمین را تهدید میکند ،میباشدد [ .]4بعضدی از اسدان هدای
اسان ها ،مایعا

* نشانی نویسنده مسؤول:

بجا مرکجز تحقطقجات مهن سج به اشج

طر

اثرا

مخرب و جانبی داروهای شدیمیایی

گیاهان ،بهعنوان عوامل مهم ضدمیکروبی طبیعی گزارش شددهاندد.

 .3استاد دانشه ب داروسازی دانشگاب عل م پزشه کرمان کرمان ایران

تلفن034 31325128 :

مهمترین علل آن ،اثبا
از ی

دانشگاب عل م پزشه کرمان کرمان ایران

کرمان ابتج ای بزرگجراب هفج

به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و بهطور کلی فرآوردههای

تاریخ پذیرش نهایی1399/7/21 :

روغنی معطری هستند که از اندامهدای مختلد

گیاه ،نظیر :دانه ،ریشه ،جوانه ،پوست ،شاخه ،برگ ،غنچه و گل به
دست میآیند .بهطدور عمدده ،ترکیبدا

فنلدی ،مسدؤول خدوا

ضدمیکروبی اسان ها هستند .اسان ها میتوانندد تدا بدیش از 60
نوع ترکیب داشته باشند و ترکیبا

اصدلی ،ممکدن اسدت تدا 85
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یاسر جمشیدیمقدم  ،احمد رجبیزاده  ،پیام خزائلی
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جمشیدیمقدم و همکاران
را تشکیل دهند .نتیجه بعضی از بررسیها بیانگر این

درصد اسان

موضوع است که اثرا
ت ت

نسبت به اثرا

ضدباکتری اسان هدا ،بدهصدور

گردید .گیاه بعد از جمعآوری ،در بخش

بود که در سایه خش

کامدل

زیستشناسی دانشگاه کرمان مورد شناسایی و تأیید علمی قرار

اجزا بیشتر است [ .]5اسان هدای گیداهی،

گرفت .در ادامه بهترین مسیر انجام آزمایش تعیین شد و اثر گیاه در

ترکیباتی فرّار و معطر هستند که در اندامهای مختل

گیداه وجدود

غلظتهای مختل

تعیین بهترین مسیر انجام آزمایش

فساد میباشد [ .]6خانواده کاسنیان )(Asteraceae

برای تهیه عصاره آبی 3 ،میلیلیتدر آب مقطدر بده  3گدرم

یددا مرکبددان ) ،(Compositaeتیددرهای از راسددته کاسددنیسددانان

 24ساعت بر روی شدیکر قدرار

عوامل مختل

) (Asteralesو شامل  200جن

و  2000گونه هستند کده از آن،

 Pulicariaبهطور گستردهای در آسیا ،اروپا و آفریقا توزیدع

جن

شده است [ .]7پنج گونه از این جن

در ایران رشد میکنندد کده

شدامل ،P. gnaphalodes، P. arabica ، P. dysenterica
 P. salvifoliaو  P. vulgaris.هستند [ .]8گیداه علد

پودر گیاه اضافه گردید و به مد
گرفت .محلول موردنظر جهت حذ
ذرا

ذرا

بزرگتر دکانته شدد و

کوچ تر با عبور از صافی غشایی  0/45pmحذ

(روش نفوذی اصيح شدده) .عصداره حاصدل در مجداور
شد و پودر خش

بهسرعت خش

حاصل ،پ

گردیدد
هدوا

از توزین ،در آب

هیضده

مقطر حل گردید و به عنوان عصاره آبی مورد استفاده قرار گرفدت.

( )Pulicaria gnaphalodesاز خانواده کاسنی )(Asteraceae

عصاره در  6غلظت  10 - 5 -2/5 -1/25 -0/625و  20میلیگدرم

و از جمله گیاهانی است که در طب سنتی برای سال هدا در ایدران

بر میلیلیتر تهیه گردید [ .]10در ادامه قسدمتهدای مختلد

گیداه

مددورد اسددتفاده قددرار گرفتدده اسددت .از ایددن گیدداه بددرای درمددان

مورد مطالعه (ساقه ،برگ و گل) در تابستان  1395از دشت طدب

گرمازدگیهای شدید و پیشدگیری از آن ،ضداسدهال ،ضددالتهاب،

جمعآوری شد .به منظور انتخاب بهترین عضو گیداه ،قسدمتهدای

پوستی و ک کش استفاده شده است [ .]9با توجه به بومی

و بهوسیله آسیاب برقی به پودر تبددیل

بثورا

هیضده در ایدران و دارا بدودن ترکیبدا

بودن گیاه عل

دسترسی آسان و ارزان و مصر

فندولی،

غدذایی و دارویدی ایدن گیداه از

مختل

آن در سایه خش

گردید و سپ

فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی هر قسمت از گیداه
اندازه گیری شد .برای یدافتن بهتدرین روش

به روش انتشار دیس

زمانهای دور در کشور [ ،]1این مطالعه میتواند مقدمدهای جهدت

خش

استفاده عملی از عصارههای این گیاه بدهعندوان آنتدیباکتریدال در

روشهددای خش د کددن انجمددادی ،حددرار

صنایع غذایی و دارویی باشد تا بدین طریق هم امکدان اسدتفاده از
ی

منبع سهل الوصول و مقرون به صرفه فراهم گردد و هم از هدر

نمودن هم با توجه به نتیجده مرحلده قبدل ،بدرگ گیداه بده

غیرمستقیم آفتاب خش
روش انتشار دیس

مسددتقیم و حددرار

گردیدد و فعالیدت ضددباکتریایی آن بده

اندازه گیری شد .عصاره گیدری بده روشهدای

رفتن محصول و خسار های ناشی از استفاده از مواد شیمیایی بدر

سوکسله ،کلونجر و ماسراسیون انجام گردید .در روش ماسراسیون

محیط زیست جلوگیری شود و در نهایدت گدامی جهدت اعدتيی

 3میلیلیتر آب مقطر به  3گرم پودر گیاه اضافه گردید و بده مدد

بهداشت جامعه برداشته شود .طبق بررسیهای به عمدلآمدده ایدن

 24ساعت بر روی شیکر قرار گرفت .محلول موردنظر جهت حذ

مطالعه تاکنون صور

نگرفته است .با توجه به نکا

تحقیق در نظر دارد اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه عل

یادشده ایدن
هیضه را روی

برخی از باکتریهای گرم مثبت و منفی مورد بررسی قرار دهد.

ذرا

بزرگتر دکانته شد و ذرا

غشایی  45/0pmحذ

گردیدد( .روش نفدوذی اصديح شدده).1

عصاره حاصل در مجاور
خش

حاصل پ

کوچ تدر بدا عبدور از صدافی

هوا به سدرعت خشد

شدد و پدودر

از توزین در آب مقطر حل گردید و بدهعندوان

مواد و روشها

عصاره آبی مورد استفاده قرار گرفدت [ .]10عصداره در  6غلظدت

مکان و زمان انجام مطالعه

 10 – 5 -2/5 -1/25 -0/625و  20میلیگرم بدر میلدیلیتدر تهیده

این مطالعه تجربی  -آزمایشگاهی با کد اخيق

گردید .عصارهگیری به روش سوکسدله و کلدونجر نیدز بدهوسدیله

 IR.KMU.REC.1395.268در نیمه اوّل سال  1395در مرکز

گرفت و فعالیت ضددمیکروبی آن بده

تحقیقا

مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دستگاه های مربوطه صور
روش انتشار دیس

اندازه گیری شد .بدرای یدافتن بهتدرین حلّدال

انجام پذیرفت.

عصاره گیری از حلّال هدای مختلد

جمعآوری نمونه

استفاده شد .با توجه به نتایج مراحل قبل ،مقدار  50گرم پودر گیاه

گیاه موردمطالعه در این پژوهش در تابستان  1395از
دشت طب

خش شده در سایه به صور

مانندد آب ،متدانول و اتدانول

جداگانه با  250میلیلیتر متانول ،آب

جمعآوری شد که شامل گل ،ساقه و برگ این گیاه

دوماهنامه فیض| آذر-دی| |1399دوره  |24شماره 5
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دارند و یکی از نقشهای اصلی آنها ،محافظدت از گیداه در برابدر

مورد آزمایش قرار گرفت.

اثرا
و اتانول ،به روش ماسراسیون عصارهگیری و فعالیت ضددمیکروبی
آن به روش انتشار دیس

هیضه... ،

ضدباکتریایی عصاره گیاه عل

به طور خيصه ،جهت انجام این آزمایش ،حجم های یکسان از هدر
5

سوسپانسیون باکتریایی شامل  10 CFU/mlبده محدیط مدولر -

اندازهگیری شد.

هینتون براث حاوی غلظتهای مختل
بر لیتر از عصارههای عل

سویههای باکتری و محیط کشت

هیضه تلقیح گردید .سپ

کشت در دمای  37درجه سانتیگراد به مدد

محدیطهدای

 24سداعت انکوبده

شرکت کیولب کانادا از شرکت شیمی دانش خریداری شدد .بدرای

شدند MIC .کمترین غلظت هر عصاره که از رشد باکتری هدا بدر

تهیه سویه های باکتری ابتدا باکتری های استافیلوکوکوس اورئدوس

روی محیط کشت جلوگیری مدیکندد و  MBCکمتدرین غلظدت

( ،)ATCC-29213سودموناس ائروژیندوزا (،)27883 ATCC-

عصاره که بهطور کامل باعث مرگ بداکتری هدا مدیشدود ،تعیدین

اشرشیا کلی ( )ATCC- 25922و باسیلوس سدرئوس (ATCC-

گردید .در ضمن در طول آزمایش ی

نمونده شداهد هدم در نظدر

 )9634در آزمایشگاه کشت داده شدند .این باکتریها بدهصدور

گرفته شد [.]10

لیوفیلیزه ،از انستیتوپاستور و مرکز پژوهشهدای علمدی  -صدنعتی

تعیین و مقایسه تأثیر عصاره بر باکتریهای مورد مطالعه

ایران تهیه و در کرایو بان

تلقدیح و در دمدای ℃ -70نگهدداری

به منظور تعیین روند حذ

باکتریها در مقدادیر مختلد

شدند .جهت تهیه کشت تازه باکتریهای موردنظر از محیط کشدت

عصاره آبی گیاه عل

مولر هینتون آگار استفاده شد [.]11

کشت مولر هینتون آگار تحت شرایط استریل تهیه گردید .در حدین

تهیه سوسپانسیون میکروبی

سرد شدن محیط کشت مذکور در دمای  60-70درجه سانتیگدراد،

لوپ از هر سویه به  25میلیلیتر محیط کشدت مدولر

ی

هیضه ،پلیتهای  15میلیلیتری حاوی محیط

عصاره تهیهشده در غلظتهای مختل

به نسبت  1/10با استفاده از

هینتون براث جهت تهیده سوسپانسدیون میکروبدی اضدافه گردیدد.

پیپت استریلشده به آن اضافه گردید ( 1سدیسدی عصداره بده 10

ایجادشدده ایدن سوسپانسدیون ،دانسدیته سدلولی تقریبدا

 100میکرولیتر از محلول رقیدقشدده

کددور

 1/5×108سلول بر میلیلیتر را ایجاد مینماید .سپ

سیسی محیط کشت)؛ سپ

تا هنگام برابدر

حاوی باکتری تهیهشده در مرحله قبل روی هرکدام از پلیدتهدای

شدن دانسیته نوری آن با محلول  0/5مد فارلندد ،توسدط محدیط

حاوی محیط کشت و عصاره با استفاده از لوپ استریل شده کشت

کشت مایع مولر هینتون آگار رقیقسازی صور

گرفت و کدور

آن با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  625نانومتر اندازهگیدری
شد [.]12

داده شد .پ

رشدکرده بر روی محیط کشدت ،میدزان  CFUدر هدر میلدیلیتدر
گزارش شد و از طریق رسم منحنی درصد حذ

1

کاربرد روش انتشار از دیس

بر آگار برای یدافتن بهتدرین مسدیر

آزمایش

درضمن در طول آزمایشها ی
آزمایشا

در روش انتشار دیس  ،برای تهیده دیسد هدای حداوی
عصاره ،ابتدا میزان  20میکرولیتر از عصاره های رقیق شدده جدذب
دیس های بين
عصاره به مد

از انکوبهکردن براسداس کداهش تعدداد کلندیهدای

(پادتن طب) شد .سپ

قرار گرفتند تا کامي خش

شوند .ی

دیسد

آغشدته بده حلّدال

مربوطه نیز بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد .در نهایت دیس هدای
آماده ،در کنار شعله ،توسط پن

با فواصل منظم بدر روی محدیط

کشت مولر هینتون حاوی باکتری قدرار گرفتندد .پلیدتهدای حداوی
کشت باکتری و عصاره در شرایط یکسان به مد

 24ساعت داخدل

انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند [.]13
تعیددین حددداقل غلظددت مهارکنندددگی ) (MICو حددداقل غلظددت
کشندگی )(MBC
فعالیت ضدمیکروبی عصارهها توسط آزمایش رقیقسدازی

نمونه شاهد نیز به کار گرفته شدد.

ایدن مرحلده براسداس روشهدای ذکرشدده در کتداب

استانداردهای آب و فاضيب انجام گرفت [.]14
روش تجزیه و تحلیل آماری

دیس هدای آغشدته بده

 24ساعت داخل فور با دمای  40درجه سانتیگراد

محاسبه گردیدد.

برای تعیین نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگرو
اسمیرنو

استفاده گردید .از آنجا که سطح معنیداری بزرگتر از

 0/05بود ،از آزمونهای پارامتری

استفاده شد .دادهها با استفاده

از نرمافزار  SPSSویرایش  22و آزمون آماری  ANOVAمورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند [.]15
نتایج
آزمایش انتشار دیس

برای قسمتهدای مختلد

کردن ،روش های مختل

گیداه و

عصاره گیری و

روش های مختل

خش

حلّالهای مختل

انجدام شدد .جددولهدای شدمارههدای  1تدا 4

نشاندهنده قطر هاله عدم رشد آنهدا مدیباشدد .درادامده حدداقل

آگار و براساس توصیه  NCCLSو هرکدام سده بدار انجدام شدد.
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محیط کشت مولر هینتون در بستهبندی  100گرمی ساخت

شامل  20تا  125میلیگدرم

جمشیدیمقدم و همکاران
غلظت مهارکنندگی ) (MICو حداقل غلظت کشدندگی )(MBC

باکتریها در غلظتهای مختل

و روند حذ

بیان شده است.

جدول شماره  -1قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر ایجادشده بهوسیله  0/5میلیلیتر از غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر در مورد قسمتهای
مختلف گیاه (میانگین سه بار تکرار)
باکتری
ساقه

10 ± 1

±17 3/60

±19 2/64

±12 2

برگ

±12 3

±18 2/64

±20 2

±13 1/73

گل

±9 1/73

±33/15 1/15

±18 1

±12 2/64

اندام گیاه

جدول شماره  -2قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر ایجادشده بهوسیله  0/5میلیلیتر از غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر در مورد روشهای
مختلف خشک کردن (میانگین سه بار تکرار)
باکتری
روش خش

کردن

سودموناس ائروژینوزا

باسیلوس سرئوس

±11 3/46

±17 6

±19 2/60

±12 6/08

مستقیم

±8 2/64

±13 3/60

±15 1

±33/9 2/08

غیرمستقیم آفتاب

±12 1

±18 5/19

±20 1

±13 3

خش کن انجمادی
حرار
حرار

استافیلوکوکوس اورئوس

اشرشیا کلی

جدول شماره  -3قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر ایجادشده بهوسیله  0/5میلیلیتر از غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر در مورد روشهای
مختلف عصارهگیری (میانگین سه بار تکرار)
باکتری
روش عصارهگیری

سودموناس ائروژینوزا

باسیلوس سرئوس

استافیلوکوکوس اورئوس

اشرشیا کلی

سوکسله

±11 3/6

±17 3

±19 4/35

±12 1

کلونجر

10 ± 2

±16 1/73

±18 8/54

±10 2/65

ماسراسیون

±12 7/81

±18 3

±20 2

±13 6/08

جدول شماره  -4قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر ایجادشده بهوسیله  0/5میلیلیتر از غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر در مورد روشهای
حلّالهای مختلف (میانگین سه بار تکرار)
باکتری
حلّال

سودموناس ائروژینوزا

آب

±12 7/81

متانول

±9 2

اتانول

±10 5/29

مربوط به برگ گیاه ،با روش خش

سرئوس

اورئوس

±18 3

±20 2

±13 6/08

±14 5/19

±10 2

±18 4

±12 1

2/64
±15

طبق جدولهای شمارههای  1تا  4بیشترین قطر هاله عدم رشد
کردن با حرار

باسیلوس

استافیلوکوکوس

غیرمستقیم

آفتاب ،روش عصارهگیری ماسراسیون و حلّال آب بود؛ پ

2/64
±17

اشرشیا کلی

عدم رشد برای غلظتهای مختل

عصاره آبی برگ گیاه

خش شده در سایه و با روش ماسراسیون بر روی باکتریهای
مورد مطالعه در جدول شماره  5نشان داده شده است.

بهعنوان بهترین مسیر آزمایش مشخص شد و در ادامه قطر هاله
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سودموناس ائروژینوزا

باسیلوس سرئوس

استافیلوکوکوس اورئوس

اشرشیا کلی

اثرا

ضدباکتریایی عصاره گیاه عل

هیضه... ،

جدول شماره  -5قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر ایجادشده بهوسیله  0/2میلیلیتر از غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ گیاه خشکشده در
سایه و با روش ماسراسیون بر روی باکتریهای مورد مطالعه (میانگین سه بار تکرار)
استافیلوکوکوس

باسیلوس

سودموناس

اورئوس

سرئوس

ائروژینوزا

6/25

6

6

6

*6

12/5

±13 1

±12 2

6

6

باکتری
غلظت (میلیگرم بر میلیلیتر)

25

±15 5/56

±14 1

6

6

50

±18 4/35

±17 1/73

±10 2

±9 5/19

100

±20 2

±18 3

±12 7/81

±13 6/08

و نشاندهنده عدم تأثیر عصاره میباشد.

طبق نتایج جدول شماره  5با افزایش غلظتهای عصاره آبی ،اثر

تستهای  MICو  MBCجهت تعیین حداقل غلظدت مهارکنندده

ضدمیکروبی بر روی باکتریهای مورد مطالعه افزایش یافت.

رشددد و حدداقل غلظددت کشددنده بدداکتریهددای اسددتافیلوکوکوس

حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICو حدداقل غلظدت کشدندگی

اورئوس ،سودموناس ائروژینوزا ،اشرشیا کلی و باسیلوس سرئوس

):(MBC

انجام شد .جددول شدماره  6نشداندهندده نتدایج  MICو MBC
عصاره آبی گیاه عل

هیضه بر روی باکتری مورد مطالعه میباشد.

جدول شماره  -6نتایج  MICو  MBCعصاره آبی گیاه علف هیضه بر روی باکتریها برحسب )(Mg/Ml
باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس

باسیلوس سرئوس

اشرشیا کلی

سودموناس ائروژینوزا

غلظت (میلیگرم بر میلیلیتر)

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

20

-

-

-

-

-

-

-

-

25

+

-

-

-

-

-

-

-

30

+

-

+

-

-

-

-

-

40

+

-

+

-

-

-

-

-

50

+

+

+

+

+

-

+

-

60

+

+

+

+

+

-

+

-

70

+

+

+

+

+

+

+

-

80

+

+

+

+

+

+

+

+

100

+

+

+

+

+

+

+

+

125

+

+

+

+

+

+

+

+

 =+دارای اثر  =-بدون اثر

طبددق نتددایج جدددول شددماره  MIC ،6و  MBCبدداکتریهددای

در نمودار شماره  1روند حذ

استافیلوکوکوس اورئوس ،سودموناس ائروژینوزا ،اشرشدیا کلدی و

یکدیگر مقایسه شده است.

باکتریهدا در مقدادیر مختلد

بدا

باسددددیلوس سددددرئوس  25و  50 ،50و  50 ،70و  30 ،80و 50
میلیگرم بر میلیلیتر بهدست آمد.

521

دوماهنامه فیض| آذر-دی| |1399دوره  |24شماره 5

Downloaded from feyz.kaums.ac.ir at 1:12 +0430 on Sunday September 19th 2021

*= قطر  6میلیمتر معادل قطر چاه

اشرشیا کلی

جمشیدیمقدم و همکاران

90%
80%
70%

50%

درصد حذ

60%

40%

نمودار شماره  -1روند حذف باکتریها در مقادیر مختلف عصاره آبی گیاه علف هیضه

میتواند بهدلیل اختي

طبق نمودار شماره  1در تمامی غلظتهای انتخابی ،عصاره گیاه

[ ]16که این تفاو

دارای اثر بازدارنده بر روی باکتریهای مورد مطالعه بود .در

موجود در گیاه و یا در نوع عصارهگیری باشد .تفاو هایی که در

غلظت  20میلیگرم بر میلیلیتر بیشترین اثر بازدارنده عصاره بر

مشاهده میشود ،میتواند بهدلیل وجود

نوع و میزان ترکیبا

اندک در ترکیبا

روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،سودموناس ائروژینوزا،

تفاو

اشرشیا کلی و باسیلوس سرئوس مشاهده گردید که بهترتیب برای

عوامل مؤثر در مقدار و نوع مواد مؤثره گیاه میتوان به نوع گیاه،

انجام شد.

مراحل رشدی گیاه ،اندامهای مختل

گیاه و شرایط آب و هوایی

باکتریهای مذکور در

اشاره کرد که در این تحقیق ،تفاو

بودن

باکتریهای ذکرشده  75 ،68 ،90و  90درصد حذ
نمودار شماره  1نشاندهنده درصد حذ
غلظتهای مختل

عصاره میباشد .آزمون آماری ANOVA

رابطه معنیداری بین غلظت عصاره و درصد حذ
مختل

باکتریهای

نشان داد (.)P=0

در محیطهای رشد ،ژنتی  ،نوع تغذیه و ...باشد [ .]17از

میتواند بهدلیل متفاو

شرایط رشد و منطقه گیاه ،موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا
و خاک منطقه باشد؛ زیرا این دتیل باعث تغییر در خوا
ضدمیکروبی گیاه میگردد .از دیگر دتیل تفاو
متفاو

بحث

نتیجه میتوان به

بودن باکتریهای مورد مطالعه اشاره کرد .حامدی و

همکارانش ( )2014تحقیقی بر روی ترکیب شیمیایی و اثر
در این مطالعه ،اثر ضدباکتریایی عصاره آبی گیاه عل

ضدباکتریایی اسان

 Pulicaria gnaphalodesانجام دادند که

هیضه بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،سودموناس

نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،فعالیت ضدمیکروبی اسان

ائروژینوزا ،اشرشیا کلی و باسیلوس سرئوس مورد بررسی قرار

تأیید میکند و کاربرد بالقوه آن را در سیستم برای جلوگیری از

نشان داد که عصاره آبی گیاه

رشد باکتریهای انتقالیافته از غذا و گسترش امنیت و ماندگاری

هیضه بر روی باکتریهای مورد مطالعه مؤثر است .این نتایج،

خوراکیها نشان میدهد [ .]18همچنین گندمی و همکارانش

گرفت .نتایج حاصل از این تحقیقا
عل

از لحاظ آماری معنیدار میباشد ( .)P>0/05اما این نتیجه کمی
متفاو

با نتایج مطالعهای بود که توسط معطر و همکارانش

( )2015تحقیقی بر روی ترکیب آلی فرّار از
 gnaphalodesو خوا

را

Pulicaria

ضدباکتریایی و ضدقارچ اسان

آن و

( )1990انجام شد و مشخص گردید که عصاره الکلی تازه

عصاره آبی ،اتانولی و متانولی انجام دادند که نتایج بهدستآمده از

استخراجشده از گیاه  Pulicaria gnaphalodesجمعآوریشده

این مطالعه فعالیت ضدمیکروبی اسان

را تأیید میکند و امکان

در تابستان بر روی اکثر باکتریهای مورد مطالعه دارای اثرا

استفاده از آنها را در مواد غذایی ،برای جلوگیری از رشد

ضدمیکروبی میباشد و اثر ضدمیکروبی عصارههای آبی تابستانه و
عصارههای آبی و الکلی پاییزه ،بسیار ناچیز و قابلاغما
دوماهنامه فیض| آذر-دی| |1399دوره  |24شماره 5
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100%

ضدباکتریایی عصاره گیاه عل

اثرا

هیضه... ،

هیضه بر باکتریهای مورد

[ .]23نتایج حاصل از جدول شماره  1نشاندهنده آن است که

مطالعه در جدول شماره  6مشاهده میگردد .همانگونه که در

عصاره آبی برگ گیاه ،دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی بر روی

جدول شماره  6مشاهده میشود MIC ،در مورد استافیلوکوکوس

باکتریهای مورد مطالعه نسبت به دیگر قسمتهای گیاه میباشد

با میزان  25میلیگرم بر میلیلیتر و  MICدر باکتری اشرشیا کلی با

که این نتیجه با نتایج مطالعه معتمدی و همکارانش همخوانی

میزان  50میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده شد .این نتایج به گونه

داشت؛ بهطوریکه طی مطالعه آنها عصاره آبی و الکلی برگ گیاه

مشابهی در دادههای جدول شماره  5دیده میشود .کمترین اثر بر

تواند حقیقی اثر ضدمیکروبی بیشتری نسبت به گل گیاه داشت

روی باکتری اشرشیا کلی و بیشترین اثر بر روی باکتری

[ .]25از نتایج جدول شماره  2چنین استنباط میشود که روش

استافیلوکوکوس مشاهده گردید .این نتیجه ،کمی با مطالعه عبادی

کردن در سایه باعث اثر ضدمیکروبی بیشتری نسبت به

اثر مهار رشد عصاره آبی گیاه عل

و همکارانش متفاو

خش

بود؛ بهطوریکه طی مطالعه آنها باسیلوس

روشهای دیگر میشود .همچنین نتایج جدول شماره  3نشان

سرئوس حساسترین و گرم منفیها مقاومترین باکتریها در برابر

میدهد که عصاره گرفتهشده توسط روش ماسراسیون دارای اثر

عصاره گیاه بودند [ ]20که این تفاو
ترکیبا

میتواند بهدلیل تفاو

ضدمیکروبی بیشتری بر روی باکتریهای مورد مطالعه میباشد.

گیاه مورد مطالعه باشد .با توجه به جدولهای شمارههای

علت احتمالی آن حل شدن مواد مؤثره بیشتر در این روش

 5و  6و نمودار شماره  1چنین استنباط میشود که باکتریهای

میباشد .نتایج جدول شماره  4نشاندهنده این است که عصاره

گرم مثبت حساسیت بیشتری نسبت به باکتریهای گرم منفی در

آبی گیاه ،دارای اثر ضدمیکروبی بیشتری بر روی باکتریهای مورد

هیضه دارند و در غلظتهای کمتری از

مطالعه میباشد که این نتیجه با نتایج مطالعه شریعتیفر و

عصاره نابود میشوند .این نتیجه با نتایج مطالعه بهدانی و

همکارانش ( )2012مشابهت داشت؛ بهطوریکه در مطالعه آنها

همکارانش مشابه بود؛ بهطوریکه طی مطالعه آنها عصاره آبی

عصاره آبی گیاه عل

فنولی را که مسؤول

حنا ،فعالیت ضدمیکروبی کمی علیه باکتری گرم منفی ،مانند

خاصیت ضدمیکروبی عصاره هستند ،دارا بود [ .]1در مطالعهای که

سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلی دارد؛ با اینحال این

توسط شریعتیفر و همکارانش ( )2012انجام گرفت ،نتایج نشان

عصاره ،دارای فعالیت ضدمیکروبی بسیار خوبی علیه گونههای

داد که عصارههای گیاه عل

فنلی

استافیلوکوک بهعنوان باکتریهای گرم مثبت میباشد [ .]21در

میباشد و نیز خاصیت آنتیاکسیدانی باتیی دارد [ .]1بنابراین با

مطالعهای دیگر نیز که توسط طالعی و همکارانش ( )2004انجام

منبع

مقابل عصاره گیاه عل

هیضه بیشترین ترکیبا

هیضه سرشار از ترکیبا

توجه به نتایج این تحقیق میتوان از این گیاه بهعنوان ی

گرفت ،اثر عصاره سماق بر باکتریهای گرم مثبت بیشتر از گرم

گیاهی دارای ترکیبا

منفی بود [ .]22همچنین در مطالعههای جداگانه که توسط محققان

و دارو استفاده کرد.

آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی در صنایع غذا

در مورد اثر ضدمیکروبی عصارههای گیاهی بر روی باکتریهای
گرم مثبت و منفی صور

گرفت ،به این نتیجه رسیدند که

باکتریهای گرم منفی در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت ،مقاومت

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد که عصاره آبی گیاه عل

گیاه نشان میدهند [ .]23،24علت

هیضه اثر ضدباکتریایی جالبتوجهی بر سویههای مورد مطالعه

احتمالی آن ،وجود لیپوپلیساکاریدهای دیواره سلولی باکتریهای

دارد .درادامه تحقیقا

و یافتن

گرم منفی میباشد که مانند سدی از عبور مولکولهای بزرگ و

مواد مؤثر ضدمیکروبی گیاه عل

بیشتری نسبت به ترکیبا

آبگریز ممانعت میکنند و از آنجایی که اکثر ترکیبا

مؤثر

بیشتر در زمینه شناسایی ترکیبا

تهیه اشکال دارویی مختل

هیضه و فرموتسیون آن میتواند

از آن را ممکن کند تا اقدام مؤثری

موجود در عصارهها و اسان ها ماهیت آبگریزی دارند ،بنابراین

جهت بهبود بیماریهای عفونی و مسمومیتزای ناشی از

میتوان چنین نتیجه گرفت که این مواد ،امکان نفوذ و دسترسی به

سوشهای مختل

دیگر

نقاط فعال داخل باکتریهای گرم منفی را ندارند و به همین دلیل

این گیاه ،نظیر ضداسهال ،ضدالتهاب و بثورا

معموت باکتریهای گرم منفی در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت،

بودن ،بومی ایران بودن ،دسترسی آسان و ارزان و مصر

مقاومت بیشتری نسبت به ترکیبا

گیاه نشان میدهند [.]21

میکروبی ،انجام گیرد .با توجه به خوا

دارویی این گیاه از زمانهای دور در کشور ،گیاه عل

همچنین توانایی عبور از میان دیواره سلولی باکتری گرم مثبت

میتواند بهعنوان ی

آسانتر از باکتریهای گرم منفی است ،زیرا دیواره سلولی باکتری

صنایع غذا و دارو ،قابلاعتماد و کارآمد باشد.
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ایمنی و طول عمر مواد غذایی نشان میدهد [ .]19نتایج حاصل از

گرم مثبت شامل پپتیدوگلیکان و فاقد تیه دیواره خارجی میباشد

جمشیدیمقدم و همکاران
تشکر و قدردانی

محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با حمایت معاونت تحقیقا
و فناوری این دانشگاه به انجام رسیده است؛ بدینوسیله از همه
.دستاندرکاران سپاسگزاری میشود

مقاله حاضر بخشی از پایاننامه دانشجویی آقای یاسر
مهندسی بهداشت

جمشیدیمقدم میباشد که در مرکز تحقیقا
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