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بررسي اثرات آنتيباکتريال عصاره اتانولي عناب(

Ziziphus

 ،)jujubaيونجه( ،)Medicago sativaريواس( )Reum ribesو
زوفا( )Hyssopus officinalisبر روی برخي از باکتریهای
استاندارد گرم مثبت و منفي در شرايط آزمايشگاهي
0

جواد سیاحي  ،*0هايده مبین ،6بهبود جعفری ،3ابوالفضل جعفری ثالث

 0باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهر ،ايران6 ،گروه میكروبیولوژی  ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز،
ايران3 ،گروه میكروبیولوژی  ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهر ،ايران
تاريخ وصول0331/12/10 :

تاريخ پذيرش0011/16/60 :

چكیده
زمینه و هدف :امروزه با افزايش مقاومت به داروهای سنتتیک ،میزان تقاضا برای جايگزينهای طبیعي و بيخطر اين داروها افزايش پیددا
کددرده اسددت .لددذا هدددف از ايددن پددژوهش تعیددین و بررسددي بررسددي اثددرات آنتدديباکتريددال عصدداره اتددانولي عندداب(،)Ziziphus jujuba
يونجه( ،)Medicago sativaريواس( )Reum ribes L.و زوفا( )Hyssopus officinalisبر روی برخي از باکتریهای اسدتاندارد گدرم مثبدت و
منفي در شرايط آزمايشگاهي بود.
روش بررسي :اين مطالعه تجربي در سال  ،0331در آزمايشگاه میكروبشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر انجام شد .گیاهان پس
از جمعآوری از رويشگاههای طبیعي به وسیله گیاه شناسان شناسايي و عصارهگیری با روش سوکسوله انجام و اثرات ضد میكروبي
عصارهها با روش انتشار از چاهک و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي و کشندگي) (MIC/MBCبر روی باکتریهای استاندارد مورد
آزمايش در شرايط آزمايشگاهي انجام شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمونهای آنالیز واريانس و کای اسكوئر ،تجزيه و
تحلیل شدند.
يافتهها :عصارههای گیاهان عناب و يونجه بر باکتریهای گرم منفي و عصارههای گیاهان زوفا و ريواس بر باکتریهای گرم مثبت موثر
بوده است که با افزايش غلظت عصارهها خاصیت ضدباکتريايي هم افزايش قابل توجهي مييابد .نتايج  MBC /MICنشان داد که عصاره
گیاهان عناب و يونجه به سودوموناس آيروژينوزا و اشريشیا کلي و عصاره گیاهان ريواس و زوفا به استافیلوکوکوس اورئوس و
باسیلوس سرئوس بیشترين حساسیت را دارد.
نتیجهگیری :گیاهان عناب ،يونجه ،ريواس و زوفا دارای اثرات آنتي باکتريال قابل مالحظهای بودند ،ولي برای معرفي اين گیاهان به عنوان
داروهای ضد باکتريايي نیازمند پژوهشهای کاملتر و جامعتر در شرايط درونتني ميباشد.
واژههای کلیدی :باکتریهای استاندارد ،عصاره ،اثرات ضد باکتريايي ،گرم مثبت ،گرم منفي
*نويسنده مسئول :جواد سیاحي ،اهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهر ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
Email: javad.sayyahi@yahoo.com
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اثر آنتيباکتريال عصاره اتانولي عناب ،يونجه ،ريواس و زوفا بر روی باکتریها

مي شدود( 00و .)01از قسدمتهدای مختلدت ايدن گیداه

مقدمه
اسددتفاده از آنت ديبیوتی دکهددای سددنتي ماننددد

مي تدوان بده عندوان پدادزهر ،زيادکنندده ادرار ،داروی

پنيسدیلین باعدث ايجداد سدويههدای میكروبدي مقداوم

ملین ،ادرار آور ،درمدان کنندده بدياشدتهايي ،سسدتي،

مي شود .افزايش سويههای میكروبي مقداوم در برابدر

اضطراب ،بيخوابي ،تب ،اسهال و درمان کننده زخمها

آنتيبیوتیک ،که حاصل از استفاده بيرويه و وسیع از

استفاده کرد .میوه اين گیاه برای تصفیه خون و کمدک

آنتيبیوتیکهای سنتتیک است ،موجب شدده اسدت کده

به هضم مفید هستند( .)06میوههای خشک شده عنداب

کشددت ترکیبددات ضددد میكروب دي جدي دد از اهمی دت دو

خاصیت ضد سدرطاني ،تدب بدر و بندد آورندده خدون

چنداني برخوردار باشد( .)0گیاهدان دارويدي بده علدت

دارند( .)03در طدب سدنتي ايراندي از عنداب بده عندوان

طبیعي بودن ،کمخطر بودن ،ارزان و مقرون به صدرفه

درمان کننده بیماریهای عفوني و سرماخوردگي و در

بددودن دارای مقبولیددت بیشددتری در جوامددع انسدداني

طددب چینددي بدده عنددوان فعددال کننددده جگددر اسددتفاد

اسدت(0دد .)6در حقیقدت ،اعتقداد بدر ايدن اسدت کده در

ميشدود( 02و .)00عصداره میدوه گوندههدای مختلدت

سراسددر جهددان حددداکثر  621111تددا  211111گیدداه

عناب ،فعالیتهای ضد قارچي و ضدد باکتريدايي را در

دارويي با اهداف درماني به منظور پیشگیری ،تسدكین

عفونتهای دخیل در بیمداری و مسدمومیت انسداني و

يا درمان بیماریها استفاده مديشدود( 2و .)2ترکیبدات

دامددي نشددان مدديدهددد( .)02يونجدده بددا نددام علمددي

ضدمیكروبي گیاهي دارای اثرات درمداني بديشدماری

sativa

 Medicagoاز تیددره  ،Fabaceaeگونددهای گی داهي

هستند .اين داروها نه تنها بدرای درمدان بیمداریهدای

علفدي و چندد سداله اسددت کده بدومي آسدیا و نددواحي

عفددوني مفیددد هسددتند ،بلكدده از بسددیاری از ترکیبددات

جنوبي ايران ،آذربايجان ،لرستان ،کوه الوند ،همددان و

جدانبي کمتدری دارندد(.)7

نواحي ديگر مي باشد( .)07تولیدد جهداني ايدن گیداه در

عصدارههددای جداسدازی شددده از گیاهدان تد ثیر قابددل

سال  6112حدود  032میلیون تن بدود( .)01ايدن گیداه

توجهي بر انواع باکتریها و قارچهای بیماریزا نشدان

غني از موادی به نام ساپونین اسدت کده دارای اثدرات

 Ziziphusاز

ضد توموری بوده و ميتوانند سیسدتم ايمندي بددن را

خانواده  ،Rhamnaceaeاز گیاهان چند منظوره با ارتفاع

تقوي دت کننددد ،هددمچن دین سدداپونین دارای اثددرات ضددد

 6تا  1متر محسوب ميشود که به عندوان غدذا و دارو

باکتريددايي ،ضددد قددارچي و ضددد وي دروس اسددت(.)03

مورد استفاده قرار ميگیرد .اين گیاه به طور عمدده در

يونجه پروتئینهای مختلدت ،کلسدیم ،عناصدر معددني،

مندداطگ گرمسددیری و نیمدده گرمسددیری آسددیا کشددت

ويتامینهای مختلت در گروه  ،Bويتامینهدای ،D ،C ،A

ضدمیكروبي نیدز عدوار

ميدهدد( 3و .)1عنداب بدا ندام

علمديjujuba
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 K ،Eو آنزيم آمدیالز ،امولسدر ،اينورتداز و پكتینداز و

غذا سودمند است .اين گیاه برای درمدان عفوندتهدای

همچنین مقدادير بسدیار کمدي از آرسدنیک و سدیلیس

باکتريايي نیز کاربرد دارد( .)61در صورتي که خواص

است که به همین خداطر بده طدالی سدبز نیدز مشدهور

ضدباکتريايي اين گیاه بر روی برخي از بداکتریهدای

اسدت( 60و  .)61يونجده دارای متابولیدتهدای ثانويده

گددرم منفددي گددزارش شددده اسددت( .)63زوفددا بددا نددام

ماننددد کومددارينهددا ،ايددزوفالونهددا ،نفتوکینددونهددا،

علميofficinalis

 Hyssopusاز خانواده  Lamiaceaeگیاهي

آلكالوئیدددها گلیكوزيدددها ،فالونوئیدددها ،تددداننهدددا و

مقاوم به خشكسدالي بدا ارتفداع  61تدا  21سدانتيمتدر

تریترپنوئیدها ميباشد که دارای اثرات ضد میكروبدي

است ،اين گیاه در نواحي جنوبي اروپا ،آسیای صدغیر،

هستند ،مي باشند( .)66يونجه به دلیدل محتدوای بدا ی

ايران و روسیه ميرويدد( .)31بدا وجدود طعدم تلدخ ،از

فیبر ،پروتئینها ،مواد معدني ،ويتدامینهدا ،کلروفیدل و

زوفا به عنوان طعم دهنده غذا و در فرمو سیون سس

کاروتنوئیدها به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار

استفاده ميشود .اين گیاه به طور سنتي بدرای اهدداف

ميگیدرد( .)63ريدواس بدا ندام علمدي Rheum ribes Lاز

دارويي ،دارای خواص درمداني ضدد اسااسدم ،معدده،

که به رواش ،ريواس و ريواند

ضددددقارچ ،ضددددالتهابي ،ضددددباکتری ،ضددددپیرتیک،

نامیده ميشود .ريواس گیاهي علفي و چند ساله مقاوم

ضداسااسددموتیک ،ضدفشددار خددون ،ضددد سددرطاني و

ميباشد که بومي آسیا ميباشدد و در ايدران و ترکیده

سرفه استفاده مي شود .بده طدور کلدي ،ايدن مصدارف

رشدد مدديکنددد .در اکثددر نقددات کوهسددتاني ايدران مثددل

درماني و فوايد سالمتي زوفا عمدتاً بر اساس فرهند

آذربايجددان ،کردسددتان ،نیشددابور بدده وفددور يافددت

عامیانه است تا مبنددددددای علمي(33د .)30ايدن گیددداه

مي شود( .)60برخي گزارشهدا حداکي از فعالیدتهدای

دارای ترکیبات پليفنولیک و روغن اساسي اسدت(.)30

ضدمیكروبي خانواده  Polygonaceaeاست( ،)62اما قبالً

عصددارههددا و اسددانس جدددا شددده از زوفددا فعالیددت

اثرات ضد ويروسي عصارههای قسدمتهدای مختلدت

آنتدددددددد دياکسدددددددد دیداني ،ضدددددددددددمیكروبي و

اين گیاه گزارش شده است( .)60همچنین گزارشهدايي

ضدويروسي در شرايط آزمايشدگاهي از خدود نشدان

در مورد استفاده پزشكي از قسدمتهدای مختلدت ايدن

دادند( 32و .)32

خانواده

Polygonaceae

گیاه در ترکیه و ايران وجود دارد( 67و .)62ريواس از

پددژوهشهددای مدددل حیددواني فعالیددتهددای

نظر ويتامینهدا غندي بدوده و دارای پتاسدیم د کلسدیم

مهارکنندددددده مايور کسدددددانت ،ضدددددد پالکدددددت و

است .دمبرگ ريواس دارای اسیدهای آلي مانندد اسدید

 -αگلوکوزي دداز را بددرای اي دن گی داه نشددان داد( .)36از

مالیک است که برای رفع تشنگي و آسان کردن هضدم

روغن اساسي به طور عمده برای طعم دهنده سازی و
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نگهددداری مددواد غددذايي و مصددارف گیدداهي اسددتفاده

 611 ،011 ،21و  011میليگرم بدر میلديلیتربده کمدک

مي شود( ،)37لذا هدف از اين پژوهش تعیین و بررسي

حالل  2درصد  DMSOبرای استفاده در آزمون انتشار

بررسدددي اثدددرات آنتددديباکتريدددال عصددداره اتدددانولي

از چاهک انتشدار تهیده شدد .سدوشهدای اسدتاندارد

،)Medicago

اين پژوهش شامل

استافیلوکوکوس اورئدددوس(ATCC:

ريواس( )Reum ribes L.و زوفا( )Hyssopus officinalisبر

) ،25923باسددیلوس

سددرئوس)1052

 ،(PTCC:اشريشددیا

کلي) (ATCC: 25922و سودوموناس

آيروژينوزا (ATCC:

عنددداب( ،)Ziziphus jujubaيونجددده(sativa

روی برخدي از بداکتریهدای اسدتاندارد گدرم مثبدت و

) 27853از مرکز پژوهشهدای دانشدگاه علدوم پزشدكي

منفي در شرايط آزمايشگاهي بود.

تبريز خريداری شد .سوشهای باکتريايي يک روز قبل
از انجام آزمايش روی محیط کشدت آگدار کشدت داده

روش بررسي
ايدددن مطالعددده تجربدددي در سدددال  0331،در
آزمايشددگاه میكددروب شناسددي دانشددگاه آزاد اسددالمي
واحد اهر انجام شد ،لذا هدف از اين پدژوهش تعیدین و
بررسي بررسي اثرات آنتيباکتريدال عصداره اتدانولي
عنددداب( ،)Ziziphus jujubaيونجددده(sativa

،)Medicago

ريواس( )Reum ribes L.و زوفا( )Hyssopus officinalisبر
روی برخدي از بداکتریهدای اسدتاندارد گدرم مثبدت و
منفي در شرايط آزمايشگاهي بود.
گیاهان مورد نظدر از رويشدگاههدای طبیعدي
شهرستان مرند جمعآوری و به وسدیله گیداهشناسدان
دانشگاه آزاد واحد اهر در حد جنس و گوندهشناسدايي
شدددند .هددر گیدداه از يددک منطقدده جغرافیددايي يكسددان
جمعآوری و به دور از نور مستقیم خشدک و آسدیاب
شدند .عصارهگیری با روش سوکسوله همدراه بدا311
گرم از پودر گیاهي و  211میليلیتر اتانول بده مددت 1
ساعت انجام شدد( .)31سداس اتدانول مدواد اسدتخراج
شده به وسیله دستگاه روتاری حذف شد .غلظدتهدای
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شدند ،ساس از کلنيها سوساانسیوني معادل کددروت
استاندارد نیم مک فارلند تهیه و بر روی محدیط کشدت
مولر هینتون آگار پخش شد .ساس روی محیط کشت،
به فاصله  6سانتيمتر چاهکهايي به قطر  2میلديمتدر
ايجاد و مقدار  011میكرولیتر از رقتهای عصداره بده
هر چاهک اضافه شد .آنتيبیوتیدک استرپتومايسدین و
محلول  DMSOبه عنوان شاهد مثبدت و منفدي اسدتفاده
شد .انكوباسیون نمونهها به مدت  60ساعت در دمدای
 37درجه سانتيگراد انجام شد .هالههای عدم رشد بدا
خطكش اندازهگیری و ثبت شدند .آزمون حداقل غلظدت
مهارکنندددگي رشددد بدداکتری( )MICو حددداقل کشددندگي
بدداکتری( )MBCبددر روی مددولر هینتددون بددرا و مددولر
هینتون اگار بدر روی سدری رقدتهدای  1/71و ،0/22
 011 ،21 ،62 ،06/2 ،2/62 ،3/062و 611میلدديگددرم در
میليلیتر انجام شد .محیط کشت حاوی باکتری ،بددون
عصاره شاهد مثبت و محیط کشت بددون بداکتری بده
عنوان شاهد منفي در نظر گرفته شد( .)33انكوباسیون
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لولههای  MICبه مدت  60سداعت در دمدای  37درجده

باسیلوس سرئوس داشتند .تمامي عصارهها بیشدترين

MIC

قطر هاله عدم رشدد را در غلظدت  011میلديگدرم بدر

سانتيگراد انجام و لولهای فاقد کدورت به عندوان

در نظر گرفته شد .از سه لوله ماقبل  MICنموندههدا بده

میليلیتدر داشدتند(جدول .)0آندالیز آزمدون

محیط کشت مولر هینتدون آگدار منتقدل و پدس از طدي

همچون نتايج انتشدار چداهكي نشدان داد کده عصداره

دوره انكوباسددیون( 60سدداعت در دمددای  37درجدده

گیاهان دارويي عناب و يونجه بیشترين حساسدیت رو

سانتيگراد) پلیتدي کده در آن رشدد بداکتری مشداهده

بدده بدداکتری سددودوموناس آيروژينددوزا و کمتددرين

نگرديد ،به عنوان  MBCدر نظر گرفته شد ،جهت کاهش
خطای آزمايش هدر يدک از آزمايشدات فدو  2مرتبده
تكرار شد.
دادههددای جمددعآوری شددده بددا اسددتفاده از
نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری آنالیز واريانس و
کای اسكوئر تجزيه و تحلیل شدند.

MBC /MIC

حساسیت رو بده اسدتافیلوکوکوس اورئدوس داشدت.
عصارههای ريواس و زوفا بیشترين حساسیت رو بده
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و کمترين حساسیت
رو به سودوموناس آيروژينوزا داشت(جدول .)6

بحث
در سالهای اخیر با افزايش میدزان مقاومدت
به آنتيبیوتیکها ،گیاهان به عنوان محصو ت طبیعدي

يافتهها

جايگزين مي توانند مورد توجه قدرار گیرندد .برخدي از
انتشددار از چاهددک MIC ،و  MBCعصددارههددا

نشان داد که گیاهان مورد نظدر اثدرات آنتديباکتريدال
خوبي بر روی باکتریهای مورد آزمايش داشدتند ،بده
گونهای که با افزايش میزان غلظدت عصدارههدا میدزان
مهار رشد نیز افزايش مييافدت .عصدارههدای اتدانولي
عندداب و يونجدده تدد ثیرات قابددل مالحظددهای بددر روی
باکتریهای مدورد نظدر داشدتند ،بده گوندهای کده ايدن

ت د ثیرات بددر بدداکتریهددای گددرم منفددي سددودوموناس
آيروژينوزا و اشريشیا کلي بیشتر از باکتریهای گدرم

مثبت باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئدوس
بودند .عصارههای اتانولي ريواس و زوفدا بدر خدالف
عصارههای عناب و يونجه بیشترين تد ثیر را بدر روی

عصارههای گیاهي و مواد شیمیايي گیداهي بده عندوان
خاصیت ضدمیكروبي شناخته شدهاند که مديتواندد از
اهمیت با يي در در درمان بیماریها برخوردار باشد.
در سددالهددای گذشددته ،پددژوهشهددای مختلفددي در
کشورهای مختلت انجام شده اسدت کده نشدان دهندده
اثربخشي اين نوع درمان است( ، )62لدذا هددف از ايدن
پژوهش تعیین و بررسي بررسي اثرات آنتديباکتريدال
عصددددداره اتدددددانولي عنددددداب

(jujuba

يونجدده( ،)Medicago sativaري دواس(ribes L.
زوفددددا(officinalis

،)Ziziphus
 )Reumو

 )Hyssopusبددددر روی برخدد دي از

باکتریهای استاندارد گدرم مثبدت و منفدي در شدرايط
آزمايشگاهي بود.

باکتریهای گدرم مثبدت اسدتافیلوکوکوس اورئدوس و
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جدول  :0قطر هاله عدم رشد باکتریها بر حسب میليمتر در غلظتهای مختلت عصارهای اتانولي به روش انتشار از چاهک(میليمتر)
عصاره اتانولي عناب()Ziziphus jujuba
 21میليگرم بر میليلیتر

 011میليگرم بر میليلیتر

 611میليگرم بر میليلیتر

 011میليگرم بر میليلیتر

شاهد منفي

شاهد مثبت(میليمتر)

--

2±1/71

1/6±1/13

01/2±1/13

-

01

باسیلوس سرئوس

7/6±1/13

3/2±1/20

01/1±1/13

06/0±1/13

-

07

اشريشیا کلي

01/1±1/13

00±0/00

03/1±1/13

02/2±1/13

-

00

سودوموناس آئروژينوزا

00/6±1/13

03/6±1/13

02/1±1/13

01±1/71

-

03

باکتری /غلظت عصاره
استافیلوکوکوس اورئوس

عصاره اتانولي يونجه ()Medicago sativa
استافیلوکوکوس اورئوس

--

--

--

--

-

07

باسیلوس سرئوس

--

--

7/2±1/13

3/0±1/20

-

02

اشريشیا کلي

2/6±1/13

1/1±0/13

01/1±0/13

03/2±1/13

-

02

سودوموناس آئروژينوزا

3/1±1/13

00/6±1/13

03/1±1/00

07±1/71

-

00

عصاره اتانولي ريواس()Reum ribes L.
استافیلوکوکوس اورئوس

1±1/71

3/1±1/13

06/6±1/13

03/1±1/13

-

01

باسیلوس سرئوس

7±1/71

1/0±1/20

01/0±1/13

06/1±1/13

-

07

اشريشیا کلي

--

--

7/0±1/13

3/1±1/13

-

00

سودوموناس آئروژينوزا

--

--

--

--

-

03

عصاره اتانولي زوفا ()Hyssopus officinalis
استافیلوکوکوس اورئوس

3/6±1/13

00/0±1/20

03/6±0/13

02/6±1/13

-

07

باسیلوس سرئوس

7/0±1/20

3±0/66

00±0/00

03/0±0/30

-

02

اشريشیا کلي

--

7/0±1/13

3/2±1/13

00/0±1/13

-

02

سودوموناس آئروژينوزا

--

--

1/6±1/13

01/1±1/00

-

00

جدول  :3آزمون  MBC /MICمیليگرم بر میليلیتر باکتریها بر حسب میليمتر در غلظتهای مختلت
عصاره اتانولي عناب()Ziziphus jujuba
باکتری  /غلظت

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشريشیا کلي
سودوموناس آئروژينوزا

 MICمیليگرم بر میليلیتر

 MBCمیليگرم بر میليلیتر

21

011

62

21

06/2

21

06/2

62

عصاره اتانولي يونجه ()Medicago sativa

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشريشیا کلي
سودوموناس آئروژينوزا

--

--

21

011

06/2

21

06/2

62

عصاره اتانولي ريواس()Reum ribes L.
باکتری  /غلظت

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشريشیا کلي
سودوموناس آئروژينوزا

 MICمیليگرم بر میليلیتر

 MBCمیليگرم بر میليلیتر

06/2

21

06/2

21

21

011

62

21

عصاره اتانولي زوفا ()Hyssopus officinalis

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشريشیا کلي
سودوموناس آئروژينوزا

2/62

62

62

21

21

011

011
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عبدددالرحیم و همكدداران بددا بررسددي ترکیبددات

است .در بین سدويههدای باکتريدايي اسدتافیلوکوکوس

شیمیايي و ضد میكروبي عصاره عناب نشان دادند که

اورئوس مقاومدت بیشدتری را بده عملكدرد ايدن پاتیدد

اين دانهها منبع غني فیبر و پدروتئین هسدتند .پدروتئین

نشان داد( .)03در مطالعه حاضر مشداهده شدده اسدت

حاصل از اين گیاه حاوی آمینو اسدید  -0هیدروکسدي

که عصاره عنداب اثدر ضددمیكروبي کمتدری بدر روی

ايزولوسین است که تولید انسولین را تحريک مديکندد.

بدداکتریهددای گددرم مثبددت دارد .ايدن دادههددا بددا سدداير

نتددايج آزمددون آنتدديباکتريددال نشددان داد کدده رشددد

مقا تي که عصاره مشابه را بررسي مديکنندد مشدابه

باسیلوس سدرئوس و اسدتافیلوکوکوس اورئدوس بده

است( 02و ،)00اما مطالعه زامین همكاران نشان داد که

ترتیب با مقدار  76/2و  00/62میكروگرم بر میليلیتدر

عصاره آبي و اتانولي عناب در برابدر سدالمونال تیفدي

مهار ميشود و به دنبال آن اشريشیا کلدي ،پروتئدوس

موريددوم و اسددتافیلوکوکوس اورئددوس دارای قدددت

ولگدددداريس ،کلبسددددیال پنومونیدددده و سددددودوموناس

مهاری است .حداکثر منطقه مهار از طريگ عصاره آبي

آيروژينددوزا بیشددترين مقدددار  MICرا نشددان داندد(.)01

به وسیله انتروکوکوس فكدالیس( 36میلديمتدر) و بده

دانشمند و همكاران نشان داد که عصداره عنداب دارای

دنبددال آن اسددتافیلوکوکوس اورئددوس( 61میل ديمتددر)،

فعالیت ضدمیكروبي گستردهای در برابر میكروبهای

سددالمونال تیف دي موري دوم(67 /26میلدديمتددر) ،کلبس دیال

مددورد مطالعدده مدديباشددد .اشرش دیاکلي حسدداستددرين

پنومونیه( 03میليمتر) و اشريشیا کلي( 03میليمتر) به

عصاره در بین میكروارگانیسمهای آزمدايش شدده بدا

دست آمد .به همین ترتیب حداکثر منطقه مهار از طريگ

 1/22±1/66 MICمیلددديگدددرم بدددر میلددديلیتدددر و

عصددداره اتدددانولي بددده وسدددیله اسدددتافیلوکوکوس

اسددتافیلوکوکوس اورئددوس مقدداومتددرين سددويه بددا

اورئوس( 61میليمتر) و بده دنبدال آن سدالمونال تیفدي

 6/62 ±/211MICمیليگرم در میليلیتر بود( .)00امیری

موريوم( )67/26به دست آمدد( .)02مطالعده چگیندي و

و همكاران با مقايسده اثدرات ضددمیكروبي چندد ندوع

همكاران نشان داد که عصاره ريشه گیاه يونجه دارای

عصاره گیاهي همراه با سیلورسولفاديازين در درمدان

خاصدددیت مهددداری روی اسدددترپتوکوک پنومونیددده،

سوختگي ناشدي از سدودوموناس آئروژيندوزا نشدان

هموفیلدددوس انفدددو نزا و موراکسدددال کاتدددارالیس بدددا

دادنددد کدده عصدداره گیدداه عندداب سددبب کدداهش تعددداد

 062=MICمیليگرم بر میليلیتر ميباشد .عالوه بر اين،

باکتریهای سدودوموناس آئروژيندوزا مديشدود(.)06

عصاره يونجه بر اسدتافیلوکوکوس اورئدوس تد ثیری

دانشدددمند طددي مطالعدددهای بدددا عندددوان شناسدددايي و

نداشت و در همه لولهها کدورت و رشد مشاهده

شدد.

خالصسازی يک پاتیدد ضددمیكروبي از عنداب نشدان

کدده بددا يافتددههددای مطالعدده حاضددر مطابقددت دارد(.)07

دادند که اسناکینها دارای فعالیدت ضددمیكروبي علیده

رضايي و همكاران بر خالف يافتههای مطالعه چگیندي

باکتریهای گرم منفي و گرم مثبت و همچنین قارچهدا

و همكاران نشان دادند کده حدداقل غلظدت مهارکنندده
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رشد عصاره آبي گیاه يونجه بر باکتریهای گرم مثبت

غلظت بداکتری کدش( )MBCبدر بداکتری انتروکوکدوس

لیستريا منوسايتوژنز و استافیلوکوکوس اورئدوس بده

فكالیس محسوب ميشوند( .)23فضلي بزاز و همكاران

ترتیب  612/62و 2211میكروگرم بر میلي بدوده و بدر

با بررسي فعالیت ضد باکتری عصاره ريواس حاصدل

بداکتریهدای گدرم منفدي تسدت شدده در ايدن مطالعدده

از قسمتهای مختلت گیاه در برابر پاتوژنهای بدالیني

ت ثیری ندارد( .)01علي احمدی و همكاران نشان دادندد

گددرم منفددي نشددان دادنددد کدده غلظددتهددای مختلددت

کدده داندده يونجدده دارای فعالی دت ضددد باکتري دايي قابددل

ريشدده( 621و  211میكروگددرم) و عصدداره بددرگ(211

تدددوجهي در برابدددر بددداکتریهدددای گدددرم مثبدددت

میكروگرم در) ت ثیر مشابهي بر اشريشدیا کلدي دارندد

اسددتافیلوکوکوس اورئددوس و انتروکوکددوس فسددیوم

که قابل مقايسه با شاهد مثبت (جنتامايسین) اسدت .بدا

داشته و اثر مهاری متوسط بر روی باکتری های گرم

اين حال ،اثر ضدباکتريايي کمتری در مقايسه با شاهد

منفي نشان مديدهدد( .)03چداوان و همكداران در هندد

مثبت برای عصداره سداقه( 621و  )211مشداهده شدد.

نشان دادند که عصاره يونجه بر روی اشريشیا کلي و

هددمچنددین نشددان دادنددد کدده غلظددت بددا تر عصدداره

سدددودوموناس آيروژيندددوزا دارای قددددرت مهددداری

ريشه( 211میكروگرم) اثر ضد بداکتری قابدل تدوجهي

مدديباشددد( .)21در تحقیقددي کدده بدده وسددیله جددوی و

بیشتری نسبت بده شداهد مثبدت در کلبسدیا پنومونیده

همكاران انجام شد ،اثر ضد باکتريايي عصداره يونجده

نشان مي دهد( .)20عالءالدين نشان داد که مقدادير

بر باکتریهای مختلدت از جملده باسدیلوس سدرئوس،

عصارههای بیولوژيكي فعال ريواس بده ترتیدب ، 211

کلبسیال پنومونیه ،کتوکوکوس کتیس ،سودوموناس

 621 ، 062و  23میكروگددرم در میلدديلیتددر در برابددر

آيروژينوزا و باسیلوس لیكني فورمیس بررسي شدد.

اسدددتافیلوکوکوس اورئدددوس بدددود .ايدددن عصددداره

آزمون  MICو انتشار ديسک نشان داد که اين عصداره

سودوموناس آئروژينوزا را مهار نميکنند و اشريشدیا

دارای خاصددیت مهدداری بددر روی بدداکتریهددای مددورد

کلي را در با ترين غلظدت آزمدايش شدده  ،بده ترتیدب

آزمايش ميباشد( .)03سادوفسدكا و همكداران ،داس و

 0111و  621میكروگرم در میلي لیترمهار مي کند(.)22

همكاران و علدي احمددی و همكداران نشدان دادندد کده

بورفر طي مطالعهای گزارش دادند کده عصداره الكلدي

عصدداره يونجدده دارای خاصددیت ضددد میكروبددي قابددل

ريددددواس دارای خددددواص ضددددد باکتريددددايي روی

مالحظهای ميباشد(( 26و  .)03 ،20خالدی و همكداران

استافیلوکوکوس اورئوس ،کلبسیال پنومونیه واشرشیا

با بررسي خواص آنتيباکتريال عصاره يونجده نشدان

کلي ميباشد( .)22در يک مطالعده نشدان داده شدد کده

دادند که دوز  206میكروگرم در میلديلیتدر بده عندوان

عصاره به دست آمده از برگهای ريواس بده صدورت

حداقل غلظت بازدارندگي( )MICو  0160میكروگدرم در

معنيداری خاصیت ضدباکتريايي دارد( .)63صالحي و

میليلیتر عصاره يونجه بده ترتیدب بده عندوان حدداقل

همكاران بدا مطالعده روی عصداره آبدي و الكلدي گیداه
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ريواس نشان دادند که اثدر مهارکننددگي عصدارههدای

حاوی عصارههدای زوفدا نشدان داد کده بداکتریهدای

آبددددي و اتددددانولي سدددداقه و بددددرگ ريددددواس بددددر

اسددددترپتوکوکوس اينیدددده( 03/03میلدددديمتددددر) و

استافیلوکوکوس اورئوس نسبتبه اشرشیاکلي بیشدتر

استافیلوکوکوس اورئوس( 01/31میليمتر) بده ترتیدب

بددود .بیشددترين قطددر هالدده عدددم رشددد در غلظددت 021

در حضور نانولیاوزومهای حاوی عصاره زوفدا هالده

میليگرم بر میليلیتر مربوت به عصارههای اتدانولي و

عدم رشد بیشتری در مقايسه بدا سداير بداکتریهدا از

آبددي سدداقه ريددواس روی بدداکتری اسددتافیلوکوکوس

خود نشدان دادندد( .)23قیزيدل و همكداران بدا مطالعده

اورئوس بود که بهترتیب برابدر بدا  63±0/3و02±0/0

خواص ضد باکتريايي و آنتياکسدیداني اسدانس زوفدا

میلي متر بود( .)27خیوه و همكاران طدي مطالعدهای بدا

نشان دادند که اين اسانس غندي از ايزوپینوکدامفون و

عنددوان اثددرات شددربت ريددواس بددر اسددهال خددوني در

βد پینن است و بدددددر علیده استرپتوکوکوس پیدوژنز،

کودکان نشان دادند که شربت ريواس تب و اسدهال را

استافیلوکوکوس اورئوس ،کانديدا آلبیكنس و اشريشیا

بدده طددور قابددل تددوجهي کمتددر از گددروه کنتددرل پددايین

کلددي فعددال اسددت ،در حددالي کدده هددیي فعددالیتي علیدده

مي آورد( .)21باج و همكاران بدا بررسدي اثدرات آنتدي

سودوموناس آئروژينوزا وجود ندارد( .)33همان طور

باکتريال عصاره زوفا نشان دادند که عصاره اين گیاه

که مشخص شد ،روغنهدای اساسدي مشدتگ از زوفدا

در برابر باکتری های گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس

فعالیت ضد میكروبي متفاوتي دارند .با اين حال ،ممكن

اورئوس ،استافیلوکوکوس اپیدرمیديس ،اسدترپتوکوک

است استفاده از روغن خالص به دلیل سدمیت عصدبي

پیوژنز ،استرپتوکوکوس پنومونیه و اسدترپتوکوکوس

آن محدود باشد .هوواديک و چالدک بیدان کردندد کده

موتانس فعالتر از باکتریهای گرم منفي ميباشد(.)23

گیاه زوفدا دارای بیشدترين اثدر ضدد باکتريدايي بدوده

بر اساس تحقیگ دهقان زاده و همكداران اسدانس گیداه

است( .)20حسن شاهیان و همكاران با بررسدي اثدرات

زوفا دارای میزان قابل توجهي و تیمولβ ،د بیزابولدول

ضددد میكروبددي عصدداره گیدداه زوفددا نشددان دادنددد کدده

و کاروآکرول ميباشد که دارای خواص آنتي باکتريال

حداکثر اثر مهاری اين عصارهها در برابر باکتریهدای

قددوی روی باسددیلوس سددرئوس ،اسددتافیلوکوکوس

اسددتافیلوکوک اورئددوس و سددودوموناس آئروژينددوزا

اورئوس و گونه های کلبسدیال دارا مديباشدد( .)21بدر

مي باشد .هدمچندین بیشدترين اثدرات مهداری عصداره

اساس نتايج اين تحقیگ باکتریهای گدرم مثبدت دارای

اتانولي زوفا در تشكیل بیوفیلم در برابدر اشرشدیاکلي

حساسددیت بیشددتری در برابددر عصددارههددای گیدداهي

( 32درصد) مشاهده شد( .)22تجزيده و تحلیدل اثدرات

ميباشند که اين نتیجه با نتايج پژوهشهای پیشدین در

آنتددي باکتريددال عصددارههددای عندداب ،يونجدده ،زوفددا و

مورد بداکتریهدای گدرم مثبدت و گدرم منفدي يكسدان

ريواس نشان داد که اين عصارهها دارای فعالیت ضدد

است( 26و  .)20ندوری بدا بررسدي ندانولیاوزومهدای

باکتريايي با تری مي باشد ،که شناسدايي مداده مدوثر
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اين گیاهان به عنوان يک ترکیب مؤثر ضد میكروبدي و
شناسددايي اثددرات ضددد میكروبددي ديگددر گیاهددان هددم
خانواده با اين گیاهان ضروری به نظر ميرسد.
محدوديت اصلي در اين پژوهش ،کار کردن بدا
باکتریهای بیماریزا و بوجه مالي ناکافي بدود کده بدا
رعايددت پروتكددلهددای آزمايشددگاهي و همكدداری مددالي
دانشگاه آزاد واحد اهر برطرف شدد .در ايدن پدژوهش
تجربي حاضر اثر ضد باکتريايي گیاهان عناب ،يونجه،
ريواس و زوفا مورد بررسدي قدرار گرفدت تدا بتدوان
اطالعات کامل تدری از خدواص گیاهدان مدورد نظدر را
فراهم آورد ،لذا در گامهای بعدی بايد بده مطالعده اثدر
ضدمیكروبي اندامهای مختلت گیاهان مورد مطالعه بر
گونددههددای میكروب دي بیشددتر ،اسددتفاده از روشهددای
مختلت عصاره گیدری و مطالعده اثدرات ضددمیكروبي
اسانس گیاهان مورد نظر پرداخت.

تقدير و تشكر
مقالدده حاضددر برگرفتدده از طددرت تحقیقدداتي
دانشددجويي دانشددگاه آزاد اسددالمي واحددد اهددر بددا کددد
 33337مددديباشدددد کددده بدددا حمايدددت مدددالي باشدددگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان واحدد اهدر انجدام گرفتده
است ،لذا نويسندگان بر خود زم ميدانندد از زحمدات
مسئولین محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگدان
واحد اهر کمال تشكر و قدرداني را داشته باشند.
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Abstract:
Background & aim: Currently, with increasing resistance to synthetic drugs, the demand for
natural and safe alternatives to these types of medications has increased. Therefore, the aim of
the present study was to determine and evaluate the antibacterial effects ethanolic extracts of
Ziziphus jujuba, Medicago sativa, Reum ribes and Hyssopus officinalis on some standard grampositive and negative bacteria in vitro.
Methods: The present experimental study was conducted in 2019 in the microbiology laboratory of
Islamic Azad University, Ahar Branch, Iran. Plants were identified by botanists after being collected
from natural habitats. Extraction was performed by Soxhlet extractor and the antimicrobial effects
of the extracts were determined by agar well diffusion and determination of Minimum Inhibitory
Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) on standard bacteria in vitro.
The collected data were analyzed using analysis of variance and Chi-square.
Results: Z. jujuba and M. sativa plant extracts were effective on gram-negative bacteria and
extracts of R. ribes and H. officinalis plants were effective on gram-positive bacteria, which with
increasing the concentration of extracts. The antibacterial property extracts were dode dependent.
MBC / MIC results indicated that Z. jujuba and M. sativa plant extracts were most susceptible to P.
aeruginosa and E. coli and R. ribes and H. officinalis extracts were most susceptible to S. aureus
and B. cereus.
Conclusion: Z. jujuba, M. sativa, R. ribes and H. officinalis plants had significant antibacterial
effects, but to introduce these plants as antibacterial drugs requires more complete and
comprehensive in vivo studies.
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