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 عصاره يکروبيمطالعه خواص ضد م
  اه اسفرزهي دانه گيدروالکليه

  :دهيچک
  

ن در يهـا، محققـ   کيـ وتيب يها نسبت به آنت سميکروارگاني با توجه به مقاومت م: و هدف مقدمه
ان يـ ن ميـ کـه در ا ، ها هستند کيوتيب ي آنتينيگزي جا يد برا ي جد يکروبي کشف مواد ضد م    يپ
 خـواص ضـد   ين مطالعـه بررسـ  يـ هـدف از ا   . کننـد  ي مـ  يرا بـاز   مي نقش مه  يياهان دارو يگ
  .بودها  سميکروارگاني از مي تعدادياه اسفرزه روي گيکروبيم
  

 در دانشگاه علوم پزشكي ياسـوج     ۱۳۸۸در اين مطالعه تجربي كه در سال         :ها مواد و روش  
 ۱۰يبـر رو  اسـفرزه، اثـر آن  اه ي گيدروالکليه عصاره  هي و تهيآور بعد از جمعانجام شد، 

 رشـد و حـداقل     ين حـداقل غلظـت مهـار کننـدگ        يچن هم. شدمختلف بررسي   سم  يکروارگانيم
ن ي شد و سپس قطر هاله عدم رشد ا   يريگ ها اندازه  ي باکتر ين عصاره رو  ي ا يغلظت کشندگ 

آوري شـده بـا اسـتفاده از     هاي جمع  داده.سه شدي استاندارد مقايها کيوتيب يعصاره با آ نت 
  . آماري آناليز واريانس و كاي دو تجزيه و تحليل شدندهاي ون و آزمSPSSافزار  نرم

  
 ۲۰ و ۱۰ غلظـت به ي مورد بررسي ها سميکروارگانين مطالعه نشان داد که همه م   يا: ها افتهي

گـرم بـر    ميلـي  ۴۰در غلظـت . اه اسـفرزه مقـاوم هـستند   يـ از عـصاره گ ليتر  گرم بر ميلي   ميلي
 ۱۳ و ۱۰  معادل بـا يب هاله عدم رشديس به ترتيدرمي اورئوس و استاف اپفاستاليتر   ميلي
حـداکثر قطـر هالـه عـدم رشـد      ليتر  گرم بر ميلي ميلي ۸۰را نشان دادند و در غلظت متر    ميلي

قابل . بودمتر  ميلي ۱۸س يديدرميو استاف اپمتر   ميلي۲۰ مربوط به استاف اورئوس برابر با
  ۸۰ و۴۰بيـ بـه ترت ي عـصاره   غلظت مهاركننـدگي رشـد و حـداقل غلظـت كـشندگ      نيتر قبول
  .بودس يدرمياستاف اپ و گزارش شد که مربوط به استاف اورئوسليتر  گرم بر ميلي ميلي

  
سه بــا يــدر مقا گيــاه اســفرزه  کــه عــصاره دادنــشان ايــن مطالعــه ج ي نتــا:يريــگ جــهينت
 رئـوس اولوکوکوس ي استاف يها ي باکتر ي بررو يکروبي استاندارد اثر ضد م    يها کيوتيب يآنت
  . استافيلوكوس اپيدميديس داردو
  

  ميكرو ارگانيسم ضد ميكروبي،   اسفرزه،:هاي كليدي واژه
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  مقدمه

ــان دارويگ ــياه ــتهي ــاي دور  از گذش ــورد ه  م

ن يـ شـواهد اسـتفاده از ا      .انـد  بودهمختلف   هاي  استفاده

ه خ گذشـته و مـدارک بـ       يران به تـار   ي در ا  يعيمنابع طب 

ــاب   ــد کت ــده از آن مانن ــت آم ــا دس ــوعل ايه ــيب نا ي س

اهان ي از گي متعدديگردد که درآن خواص پزشک ميبر

جهت مقابله ودفاع     را ياهان مواد يگ). ۱(ذکرشده است 

 .کننـد  يها سنتز مـ    سميکروارگانيدر برابر حشرات و م    

 يکروبي ضــدميهــا تيــن ممکــن اســت متابوليچنــ هــم

هـا   سميـ کروارگاني ميعيد کنند که رشد طب  ي تول يترشح

  ).۲( قرار دهندر خوديثأرا تحت ت

 )۱(ناسـه ياه اسفرزه متعلق به خانواده پالنتاج     يگ

 ين جــنس دارايــا. باشــد مــيگونــه  ۲۵۰ حــدوديدارا

ران يا ن جنس دري بوده و دوگونه مهم ا  يپراکنش جهان 

ــ  ــده م ــوان اســفرزه خوان ــه دارا يتحــت عن  يشــوند ک

اه يـ گ.  هـستند يداروسـاز  اد در صـنعت و  يـ مصرف ز 

 ي است که در طب سـنت ييواهان دارياسفرزه ازجمله گ  

هـا مـورد اسـتفاده قـرار       يماري از ب  ياريدر درمان بس  

ه به گوش اسـب بـوده وبـه         ياه شب ين گ يبذر ا . رديگ يم

 شبه قاره هند رل در دوران تسلط مسلمانان ب     ين دل يهم

  . )۳(شد ي گوش اسب خوانده ميمعن به )۲(سابليبه نام ا

 يطـب سـنت    درگيـاه اسـفرزه     از مصارف مهم    

درمـان   اوره خـون،     كـاهش جهـت   ستفاده  به ا وان  ت يم

د ادرار يـ تول  بـدن، يکاهش دمـا   سرفه، فشارخون باال،  

  و درد دري بهبـود دسـتگاه ادرار     ،جاد ادم يموارد ا  در

ــام ادرار، ــع  هنگ ــت و يرف ــان ببوس ــاريدرم ــا يم  يه

 تــورم،  ،يد، قرمــزيــ وآب مرواريمثــل خــشک ميچــش

 جاد عطـسه و  يه با ا  يرفع اختالالت ر   ت به نور،  يحساس

 يصورت موضعه ب ت و يز جهت رفع مسموم   ين خلط و 

ن در رفـع اسـهال   يچن هم. )۴(اشاره نمودها  دمل بهبود

    گاه گـوارش اسـتفاده      دست ي و اختالالت صفراو   يخون

   ).۵(شد يم

  ؛ موجـود در دانـه اسـفرزه شـامل         هـاي   بيترک

  اسـيد  ک و يـ فوماراسـيد    ،کيکافئ اسيد   ک،يد بنزوئ ياس

ن يچنـ  هـم . باشـد   مـي  گري د ي آل يدهاي اس و کيسکوربآ

ــامل آلکالوئ ــش ــيآم دها وي ــن دها وينواس  ز قنــدها وي

دانـه بـدون    ). ۴ و ۶(باشـد  مـي  يديسـاکار  يبات پلـ  يرکت

 از يروغــن غنــ مــي زان کيــ مياه دارايــن گيــپوســت ا

 يهـا  دروکربنيـ ه هـا و   چـرب آزاد، اسـترول   يدهاياس

  . .)۷ و۸( استير خوراکي غيها سازنده روغن

بيوتيکي به يکي  هاي اخير مقاومت آنتي   سالدر  

 .بزرگ در سراسر دنيا تبـديل شـده اسـت         مشكالت  از  

هاي عفوني يکي از عوامل مهم ايجاد مرگ       زيرا بيماري 

 مربـوط  هـا   آمار زيادي از شيوع بيماري     مير بوده و   و

 نيـاز بـه درمـان    مـداوا  که براي  ، است ها  عفونت  اين به

  .)۹(بيوتيکي دارند آنتي

  ماننـد اعـضاء  ي گرم منفـ  يها ي از باکتر  يبرخ

 شامل؛ ي روده ا  يها ي وباکتر اسهيخانواده انتروباکتر 

، گاليســالمونال وشــ ا،يسراشــ ال،يکلبــس ،ياکلياشرشــ

 گـرم   يهـا  ي از بـاکتر   يبرخـ چنين    همسودوموناس و پ

 رئـوس و  اولوکوکوس  ي اسـتاف  شـامل؛    يمثبت وکوکس 

ام کــد کــه هــرهــستند، س يديــدرميلوکوکوس اپياســتاف
                                                

1-Plantaginaceae 
2-Isabul 

 



 خواص ضد ميکروبي گياه اسفرزه
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ال بـوده و    ي باکتر يها  در عفونت  ي خاص يژگي و يدارا

 ارجـــاع شـــده بـــه يکـــيني کليهـــا  در اغلـــب نمونـــه

           يجداســــاز ،يص طبــــي تــــشخيهــــا شگاهيــــآزما

  .)۱۰و ۱۱(شوند مي

 بـه علـت   يـي اهـان دارو يت گيـ توجـه بـه اهم    با

 که در هايي بيتوجه به ترک   ز با ي و ن  يعوارض کم جانب  

  بـا وجـود دارد، ايـن مطالعـه     زه  اه اسـفر  يه دانه گ  يتجز

 ي الکلـ  ي عـصاره آبـ    يکروبياثرات ضدم  يهدف بررس 

گـرم    گـرم مثبـت و     يبـاکتر  چنـد  اه اسفرزه بر  يدانه گ 

  .انجام شد يمنف

  

  ها روش مواد و

در  ۱۳۸۸در سـال  كـه  اين مطالعـه تجربـي      در  

 دانـه تـازه     ،دانشگاه علوم پزشكي ياسـوج انجـام شـد        

ــار از  ــوهاســفرزه در اواخــر فــصل به ــه   ك هــاي منطق

در  شستـشو،  كردن و  پس از تميز  . بويراحمد تهيه شد  

  به وسيله ها خشك شده و   مجاورت هوا ودر سايه دانه    

گـرم از دانـه    ۲۰۰۰س پسـ  .ند شـد  پـودر آسياب برقي   

ليتر آب مقطـر والكـل اتيليـك         ميلي ۵۰۰آسياب شده با    

و در تـاريكي   شده   مخلوط   ۵۰به ۵۰درجه به نسبت   ۹۶

هرروز . مدت نگهداري آن دو روز بود    . دننگهداري شد 

دقيقه ارلن محتويات پـودر وآب والكـل بـه      ۲۰به مدت   

 آن محتويات ارلن به وسـيله كاغـذ        زبعد ا . هم زده شد  

مـايع صـاف شـده، بـا اسـتفاده از      . صاف شـد   صافي،

ــاي     ــور در دم ــاري اواپورات ــتگاه روت ــه  ۵۰دس درج

. گيــري شــد در شــرايط خــالء عــصاره گــراد و ســانتي

 در  يگيـر  عصاره غلـيظ موجـود در دسـتگاه عـصاره         

جهـت تبخيـر   . هاي اسـتريل قـرار داده شـد      پتري ديش 

هــا در درجــه   پتــري ديــش،الكــل هرچــه بيــشتر آب و

ــرارت  . گــراد قــرارداده شــدند   درجــه ســانتي  ۴۰ح

مختلف از عصاره آبي الكلـي گيـاه اسـفرزه      هاي   غلظت

ــزان  ــه ميـ ــتريل بـ ــر اسـ   ۸۰ و۴۰، ۲۰، ۱۰در آب مقطـ

 .ندليتر تهيه شد گرم در ميلي يليم

لوکوکوس ياسـتاف  ،يا کـول  ي اشرشـ  يها يباکتر

 امارسـسنس، يسراشگال،يش ،يفـ يسـالمونال ت   اورئوس،

ال، ســـــودوموناس يس،کلبـــــسيليرابيپروتئـــــوس م

س و يدرميـــــ لوکوکوس اپي اســـــتاف نـــــوزا،يآئروژ

 يهـا  ه شـده از سـوش     يـ ه ته يـ استرپتوکوکوس پنومون 

ط مـولر   ي محـ  يسوج رو اي ياستاندارد دانشکده پزشک  

له بــورر، يســپس بــه وســ .نتــون کــشت داده شــدنديه

کدام  به هر. ديجاد گرديط کشت ا  ي مح ي رو ييها چاهک

ــاز ا ــا  ن چاهــکي ــر يکروليم ۱۰۰ه کــدام از  تــر از ه

 ۲۴د و مـدت زمـان       يـ  عـصاره اضـافه گرد     يهـا  غلظت

گـراد قـرار داده      ي درجه سـانت   ۳۷ساعت در انکوباتور    

ط کـشت پـس از اضـافه    ين محـ ي ا ين رو يچن هم. شدند

؛ ليـ  اسـتاندارد از قب    يها کيوتيب يها، آنت  ينمودن باکتر 

 ،)وکسازولــسولفامتـ   مي متوپر يتر(موکسازوليکوتر

ــسيدينال ــيکــ ــ د،يک اســ ــجنتاما ن،يکيتتراســ  ن،يسيــ

ــپور ــا و ن نيسفالوسـ ــوئيهـ ــه روش يتروفورانتـ ن، بـ

  ).۱۱ و ۱۲( گذاشته شدنديگذار سکيد

 رشد عـصاره کـه بـه       يدگقطر هاله متوقف کنن   

 بـا قطـر هالـه متوقـف     ،روش چاهک گذاشته شده بـود   
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 اسـتاندارد  يهـا  کيـ وتيب ي از آنتـ ي رشـد ناشـ  يکننـدگ 

  .ديسه گرديمقا

 سنجش حداقل غلظـت     ي برا يا روش رقت لوله  

سم و حـداقل    يـ کروارگاني از رشـد م    )۱(يممانعت کننـدگ  

ن صورت انجام   يبه ا  سميکروارگاني م )۲(يغلظت کشندگ 

ط ي محـ يسـ  ي سـ  ۹ ي لوله که حاو   يک سر يه به   شد ک 

ک يـ به لوله اول     ل بود، ينتون براث استر  يکشت مولر ه  

 .ديـ  متـداول اضـافه گرد    يها تر عصاره با غلظت   يل يليم

تـر از لولـه اول بـه لولـه     يل يليم۱ پس از مخلوط کردن،  

بـه   تر از لوله دوم به لولـه سـوم،        يل يليم۱دوم وسپس   

 ۱شـد و سـرانجام     افه  اضـ ب تـا لولـه آخـر        ين ترت يهم

 مي بـه تمـا    .خته شـد  يرون ر يتر از لوله آخر به ب     يل يليم

 کـه مطـابق   يون باکتريتر سوسپانسيکروليم۱۰ها   لوله 

 .دي، اضافه گرد  مک فارلند استاندارد شده بود     ۱با لوله   

 جهـت کنتـرل    يبـاکتر  ط کـشت و   ي محـ  يک لوله حاو  ي

ط کـشت وعـصاره جهـت     ي محـ  يک لوله حاو  ي مثبت و 

 ۲۴ها به مدت  لوله  ميتما .اهد در نظر گرفته شد  لوله ش 

گراد قرار گرفتند،  ي درجه سانت۳۷ساعت در انکوباتور   

 يگونـه کـدورت    چي کـه در آن هـ      يا ن لولـه  يسپس آخـر  

 به عنوان حداقل غلظـت  ،دي از رشد مشاهده نگرد    يناش

سم در نظر گرفته    يکروارگاني از رشد م   يممانعت کنندگ 

ک لوپ يزان ي بدون کدورت به ميها لوله  مياز تما. شد

. ط کشت بالد آگار کشت داده شـد ي محياستاندارد رو 

 درصـد  ۹/۹۹ از عصاره که قادر به مرگ       ين رقت يآخر

 به عنوان حـداقل غلظـت   ،ه بودي زنده اول يها ياز باکتر 

ــشندگ ــکروارگاني ميکـــ ــه  يـــ ــر گرفتـــ                        سم در نظـــ

  .)۱۱، ۱۳و۱۴(شد

 .هـا سـه بـار انجـام شـدند      يشهر كدام از آزما   

 و )SPSS )۳فـزار    ا بـا نـرم    شـده    يآور  جمـع  يها داده

 )۵( دويو کــا)۴(انسيــز واري آنــالي آمــاريآزمــون هــا

  .ل شدنديه وتحليتجز

  

  ها افتهي

ــدگ   ــف کنن ــه متوق ــر هال ــرل  يقط ــد کنت  ۶ رش

ج قطـر هالـه عـدم       يسه نتـا  يـ مقا. متر به دست آمد    يليم

 مطالعـه شـده   يمنف گرم مثبت و گرم    يها يرشد باکتر 

 دانه  يدروالکلي مختلف عصاره ه   يها در معرض غلظت  

 ۱ استاندارد در جدول     يها کيوتيب ياه اسفرزه و آنت   يگ

قطـر   ج حاصـله،  ياسـاس نتـا    بر. نشان داده شده است   

ــرا  ــه عــدم رشــد ب ــاکتريهال  ،ياکولي اشرشــيهــا ي ب

  هـا يگر گرم منف  يپروتئوس ود گال و   يش ،يفيسالمونالت

 هالـه عـدم رشـد       .بـود کنترل   برابر ها ظتغل  ميدر تما 

 يهـا  رئوس در غلظت  اولوکوکوس  ي استاف ي باکتر يبرا

 يتر و برام يلي م۶تر برابر يل يليم گرم بر يليم ۲۰و  ۱۰

متـر و    يلـ يم ۱۰تر برابـر    يل يليگرم بر م   يليم ۴۰غلظت  

متـر   يلـ يم ۲۰تـر يل يلـ يم گـرم بـر    يلـ يم ۸۰ غلظت   يبرا

  . .مشاهده شد

لوکوکوس ي اسـتاف  ي باکتر ي برا هاله عدم رشد  

ــاپ ــت سيدرمي ــا در غلظ ــيم ۲۰و  ۱۰ يه ــر  يل ــرم ب  گ

گـرم   يلـ يم ۴۰ غلظت   يمتر و برا   يلي م ۶تر برابر   يل يليم

 ۸۰ غلظــتيمتــر و بــرا يلــيم۱۳تــر برابــر يل يلــيبــر م
                                                

1- Minimum Inhibitory Concentration(MIC) 
2-Minimum Lethal Concentration(MLC) 
3-Statistical Package for Social Sciences 
4-ANOVA 
5-Chi-Square Test 
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هالـه   .مـشاهده شـد   متر   يليم ۱۸تر  يل يليم گرم بر  يليم

ر ه د يـ  استرپتوکوکوس پنومون  ي باکتر يعدم رشد برا  

  .بودها برابر کنترل  غلظت  ميتما
 از رشـد و  يج حداقل غلظت ممانعت کننـدگ     ينتا

ــشندگ  ــت ک ــکروارگاني ميحــداقل غلظ ــد از ي  ۲۴سم بع

 يهـا  غلظـت   مختلف بـا يها ي باکتريبرا، ساعت کشت 

 نـشان داده  ۲اه اسـفرزه در جـدول       يمختلف عصاره گ  

تـرين غلظـت       بر اساس اين نتايج قابل قبول      .شده است 

بـه  نندگي رشد و حداقل غلظت كشندگي عصاره        مهارك
گـزارش شـد کـه    ليتر   گرم بر ميلي     ميلي  ۸۰ و ۴۰ترتيب

  .بوداستاف اپيدرميس  و مربوط به استاف اورئوس

 گيري بحث و نتيجه

ها نـسبت   مقاومت ميکروبي روز افزون باکتري 

هاي عفوني که جهت  ها و شيوع بيماري    به آنتي بيوتيک  

چنـين   هـم ، يوتيـک مناسـب دارنـد    ب درمان نياز به آنتـي    

ــواد   ــد م ــت تولي ــان جه ــي از گياه ــايي برخ ــد  توان ض

عنـوان يـک    ه  آن داشـت تـا بـ       ميکروبي محققين را بـر    
هاي گيـاهي را     ها عصاره  بيوتيک جايگزين مناسب آنتي  

ايـن مطالعـه بـا هـدف بررسـي          ). ۱(مدنظر قـرار دهنـد    

خواص ضدميکروبي عـصاره هيـدروالکلي دانـه گيـاه          

  .شدام اسفرزه انج

  

 * مورد مطالعهيها سميکروارگاني مي استاندارد رويها کيوتيب ي از آنتيقطر هاله عدم رشد ناشمقايسه  :۱جدول
  

  سويه باكتري 
استاف   شيگالالمونال                       س   پروتئوس  کلبسيال  اشيرشياکولي  متغير

  اورئوس
استاف 

  اپيدرميس
استرپ 

  سراشيا  سودوموناسپ  پنومونيه

                      :)ليتر گرم بر ميلي ميلي(غلظت عصاره
۱۰  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  
۲۰  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  
۴۰  ۶  ۶  ۶  ۶  ۶  ۱۰  ۱۳  ۶  ۶  ۶  
۸۰  ۶ ۶  ۶  ۶  ۶  ۲۰  ۱۸  ۶  ۶  ۶  

  -                    بيوتيك؛آنتي 
  -  -  ۱۶  ۲۰  ۱۸  -  -**  ۲۴  ۲۴  ۲۸  تتراسيکلين

  -  -  -  ۱۲  ۱۰  ۸  ۸  ۲۰  -  ۲۹  کوتريموکسازول
  -  -  -  -  -  ۶  ۶  ۲۰  ۱۰  ۱۵  نيتروفورانتوئين

  -  -  -  -  -  -  -  ۲۴  ۱۰  ۱۲  سفالوتين
  -  -  -  -  -  -  ۶  ۱۲  ۱۵  ۱۶  جنتامايسين
  ۸  -  ۱۲  ۱۴  ۱۲  -  -  -  -  -  پني سيلين
  -  ۱۴  -  -  -  ۱۰  ۱۴  ۱۶  ۱۴  ۱۶  آميکاسين
  -  -  -  -  -  ۱۲  ۱۹  ۱۴  ۱۲  ۱۲  کلرامفينکل

  .اند  بار تكرار شده۳نتايج *
  .مايش نشده استزك روي باكتري آبيوتي آنتي**

 

  ، عصاره گياه اسفرزهسميانکروارگي ميو حداقل غلظت کشندگ  از رشديحداقل غلظت ممانعت کنندگمقايسه : ۲جدول 
  

 حداقل غلظت ممانعت کنندگي از رشد  يه باکتريسو
  )تريل يليگرم برم يليم(

  حداقل غلظت کشندگي
  )تريل يليگرم برم يليم(

  -  -*  سالمونال
  -  -  گاليش
  -  -  ياکوليرشياش

  -  -  اليکلبس
  ۸۰  ۴۰  سيدرمياستاف اپ

  ۸۰  ۴۰  استاف اورئوس
  -  -  هياسترپتوکوک پنومون

  .عصاره بر روي باكتري تأثيري نداشت*



  و همكاراناصغر شريفي
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 هيـدروالکلي دانـه گيـاه      نتايج تـأثير عـصاره    

هاي متفاوت با توجه بـه ايجـاد هالـه        اسفرزه در غلظت  

هـاي گـرم منفـي مطلـوب نبـوده       عدم رشد در بـاکتري  

هـاي ضـد    است، ولي عصاره دانه اين گياه در آزمايش   

هـاي    ميکروبي جهت بررسي هاله عدم رشد بر باکتري       

گــرم مثبــت مــورد آزمــايش بــه جــز در بــاکتري       

  .ومونيه نسبتاً قابل قبول بوداسترپتوکوکوس پن

ــه ــه يا در مطالعـ ــيله   کـ ــه وسـ ــات ويربـ  فـ

 يکروبيت م ي فعال يبا عنوان غربالگر  ) ۲۰۰۶()۱(همکاران

اه اسـفرزه   يـ اه متفاوت که شامل دانه گ     يعصاره چند گ  

 يلوريکوبـاکترپ ي هلي گرم منفي باکتري بر رو  ،ز بود ين

کـه    مشخص شد  ،رفتيشگاه انجام پذ  يط آزما يدر شرا 

   ييايـ باکتر ت ضـد  ياه اسـفرزه خاصـ    يـ  گ يعصاره آبـ  

  .)۱۵(دارد

ــه وســيله کــه ديگــر  يا در مطالعــه ــاآنجاب  و ن

 يکروبـ يت ضـد م   يـ با موضـوع فعال   ) ۲۰۰۹()۲(همکاران

 ي مجـار يها مقابل عفونت   در يياهان دارو ي از گ  يبرخ

ــذ يادرار ــام پ ــصاره،رفتي انج ــا  ع  يدروالکليــ هيه

 دانـه اسـفرزه    اهان مختلـف بـه خـصوص      ي گ يواستون

سـوش  مطالعـه كـه     ن  يا در ش قرار گرفت،  يمورد آزما 

ــت  ــا جــدا شــده از عفون ــ از قبي ادراري مجــاريه  ؛لي

 پروتئـــوس ،يا کلـــي اشرشـــ،سيليرابيـــپروتئـــوس م

ــار ــس، س يولگ ــمونوپنال يکلب ــه ،هي ــاکتر کلواک  ، انتروب

نوزا و ي پسودوموناس آئروژ،يا پسودومالئيدنسيپروو

بررسـي  سک يـ دانتـشار  د  متـ ابـ  توکـا    يال اکـس  يکلبس

شتر يـ  بير عصاره استونيثأ که ت  ه شد نشان داد شدند،  

 جـنس   يهـا  يدر بـاکتر    بـوده و   ي الکلـ  ياز عصاره آب  

ــوس ــ،پروتئـ ــي اشرشـ ــس، يا کلـ  ،هيـــال پنومونيکلبـ

ا وپسودوموناس هاله عـدم رشـد مـشاهده     يدنسيپروو

 ،ه شـد   مـشاهد  يشتري اثر ب  ي در عصاره استون   .ديگرد

ــکـــه ب يطـــوره بـــ ــاکتري حـــساسنيشتريـ  يت را بـ

ــسيپروو ــشان داديدن ــب .ا ن ــد  يشتري ــدم رش ــه ع ن هال

ال ي کلبـس ياه مـؤثر بـر بـاکتر   ين گي اي الکليعصاره آب 

گونه هاله عدم    چي که ه  يتنها باکتر  باشد و  ميه  يپنومون

  . .)۱۶(بود توکا يال اکسي کلبس، نشان نداديرشد

 و  يمعتمـد به وسيله    که   يا در مطالعه ن  يچن هم

 عـصاره  يياير ضد باکتريبا عنوان تأث  ) ۲۰۱۰(همکاران

 يرانيلعل کوهستان ا    دانه اسفرزه و   ي و اتانول  يمتانول

 ،رفتي پاتوژن انجام پـذ يها ي از باکتريدر مقابل بعض 

ــصاره ــا ع ــ ايه ــر  ين گي ــان ب ــف از  ۶اه ــه مختل  گون

 يها ي گونه متفاوت از باکتر۸ و ي گرم منف  يها يباکتر

 بـه روش    يکروبـ يت ضـد م   يگرم مثبت از نظـر خاصـ      

ن يچنـ  هـم  . قـرار گرفـت    يسک مـورد بررسـ    يانتشار د 

 از رشـد و حـداقل    يزان حداقل غلظت ممانعت کنندگ    يم

 مورد يها يز بر باکتر  يها ن  ن عصاره يا گيغلظت کشند 

ک يــوتيب ي آنتــيهــا سکيــبــا دو  شــده آزمــايشنظــر 

ز هالـه عـدم     يق ن ين تحق يدر ا  .ديسه گرد ياستاندارد مقا 

محلول آب والکل بـه عنـوان    وسيله بهشده  جاديرشد ا 

  .)۱(کنترل در نظر گرفته شده است

 گـرم   يهـا  يزان هالـه عـدم رشـد در بـاکتر         يم

ز ين لوکوکوس و ي استاف يها مثبت به خصوص در گونه    

نال و به خصوص در مورد سـالم  ي گرم منف  يها يباکتر

                                                
1- Rifat et al 
2-Angana et al 
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 يکـه دارا  ذکـر شـده فـوق     هـاي   همطالعـ  در اليو کلبس 

 معادل با  باًيتقر ، است يکروبي در اثر ضد م    يجه منف ينت

  پروتئـوس و يهـا  ي اما در باکتر،پژوهش حاضر بوده 

ده شده است که ممکن است      يا هاله عدم رشد د    ياشرش

ا تفـاوت در    يـ   و يکروبـ يعلت مقاومت م  ه  عدم تطابق ب  

  . روش کار باشد
 گـرم مثبـت عـصاره       يهـا  ي از باکتر  يدر برخ 

 يهـا  ي باکتر  اما در  ،شتر بوده ير ب يثأ ت يک دارا يمتانول

 . داشـته اسـت    يشتريک اثر ب  ي عصاره اتانول  يگرم منف 

مورد استفاده قـرار  ک يق حاضر عصاره اتانول يدر تحق 

ج به خصوص در گرم    ي نتا ياديداده شد که تا حدود ز     

 ي مشابه مطالعه معتمديها و در دوگونه گرم منف      مثبت
ت ممانعـت   حـداقل غلظـ    زانيـ م. بود )۲۰۱۰(و همکاران 

 يک بـرا يک و متانول يدر عصاره اتانول  شد  كنندگي از ر  

 تـر يل يلـ يم گـرم بـر    يليم ۲۰رئوس  اولوکوکوس  ياستاف

 بــوردتال يبــاکتردر مــورد زان يـ ن ميــا. گـزارش شــد 

 عصاره  يبرا تريل يليگرم بر م   يليم۱۰کا  ي سپت يبرونش

 عـصاره  يتـر بـرا   يل يلـ يگرم بـر م    يليم ۲۰ک و   يمتانول
زان يـ  حاضـر م   هدر مطالعـ   .)۱(ديک گزارش گرد  ياتانول

 بـود  اورئـوس لوکوکوس ي استافي باکتريدو برابر برا 

 نبـود علـت  ه  بي گرم منفيها ي باکتريزان براين م يو ا 

.  نـشده اسـت    ي ها بررسـ   يهاله عدم رشد در گرم منف     

 اسـتاف  ي بـاکتر يزان بـرا يـ ن ميبودن ا  علت دو برابر  

زان مقاومــت ســوش يــ محاضــردر مطالعــه اورئــوس 
   .باشد يمطالعه ماين ه در استفاده شد ييايباکتر

ره ق نـشان داد کـه عـصا      ين تحق يا يطور کل ه  ب

 ي در کــشندگيريثأتــاه اسـفرزه  يــ دانــه گيدروالکليـ ه

 ،يا کول ياشرشاز جمله؛    ي گرم منف  يها سميکروارگانيم

ــالمونال ت ــيسـ ــ ،يفـ ــ ، گاليشـ ــسنسيسراشـ  ،ا مارسـ

ر يثأ عـدم تـ    چنـين   هـم  .ردنـدا ال  يسودوموناس وکلبس پ

 گـرم مثبـت     ي بـاکتر   بر روي     ياهيه گ ن دان يعصاره ا 

ر يثأ اما ت،ديز مشاهده گرديه نياسترپتوکوکوس پنومون 

 ي رشــــد بــــاکتربــــر ي مناســــبيکروبــــيضــــد م

ــتاف ــوس واورلوکوکوس ياســ ــتاف ئــ لوکوکوس ياســ

  .شتس دايديدرمياپ

 ؛ليقب ازبيشتري  هاي    مطالعهشود،    يشنهاد م يپ

ده از ز اسـتفا ين  متفاوت و  يها يريگ استفاده از عصاره  

اسـتفاده از  چنـين    هـم   و ييايـ  متفاوت باکتر  يها سوش

ــدها ــاوتيمت ــا از ي متف ــشيآزم ــب ي آنت ــت ي وگرام جه

رفتـه  يانجام پذ  اسفرزه   اهي گ يشگاهي بهتر آزما  يبررس

ه  بـ  يوانيـ اه در مـدل ح    يـ ن گ ي ا ييايباکتر اثرات ضد  و

  .ردي قرارگي مورد بررسها خصوص در عفونت زخم

  

  ر وتشکريتقد

نيـز   و يفنـاور  قات و يتحق وزش،آماز معاونت   

اسوج به خاطر ي ي دانشگاه علوم پزشکيحوزه پژوهش 

  .ديآ مير وتشکر به عمل ين پژوهش تقدي ايت ماليحما
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ABSTRACT:   
 
Introduction & Objective:  Due to emergence of resistance of 
antibiotics to microorganisms, investigations for novel antimicrobial 
agents have always been one of the major preoccupations of the 
medical societies. The present investigation aimed to study the 
antimicrobial properties of Plantago psyllium on some of pathogen 
microorganisms. 
 
Materials & Methods: This experimental study was carried out at 
Yasouj University of Medical Sciences in 2010.  
After collection and preparation of hydroalcoholic extract of 
Plantago psyllium, its effects against human pathogen 
microorganism (overall 10 microorganisms) were evaluated. 
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) and minimum lethal 
concentration were determined for this extract. 
The antimicrobial effect of Plantago psyllium extract with 
commercial antimicrobial agents were compared. Collected data 
were analyzed by SPSS software using one-way ANOVA and chi-
square test. 
 
Results: Findings of the present study revealed that in l0 mg/ml 
and 20 mg/ml concentrations of the extract, all bacteria were 
resistant to Plantago psyllium. In 40 mg/ml concentration, only 
Staphylococcus areus and staphylococcus epidemidis showed 
zone of inhibition (ZOI) of 10 mm and 13 mm respectively while in 
80 mg/ml concentration, the maximum ZOI was 20 mm in 
Staphylococcus areus and 18 mm in staphylococcus epidemidis. 
The acceptable MIC and MLC were 40 mg/ml and 80 mg/ml in 
Staphylococcus areus and staphylococcus epidemidis respectively. 
 
Conclusion: Our data clearly indicated that the extract displayed 
equivalent compatibility with standard antibiotics on 
Staphylococcus areus and staphylococcus epidemidis bacteria. 
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