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چکیده
امزوسه به دلیل مقاومت باکتزیهای بیماریسا ،یافته مىاد ضد میکزوبی ردید مىرد تىره سیادی قزار گزفته اطت .اس
ایه رو ،در پژوهغ حاضز ،خاؿیتهای ضدمیکزوبی تزکیب چهار ػـارۀ گیاه بزگ مىرد ،بزگ حىا ،پىطت گزدو
و پىطت اوار روی طهه بهاکتزی گهزث مخ هت اضتافیلوکوکوکشآرئوتکش ،اضتافیلوکوکوکشآایلرئیلتر ص و بفضتلوکشآ
ضفبالولص و دو باکتزیهای گزث مىفی اشرشلفآووی و باکتزی ضکدویکنفشآروروژ نکزا مىرد بزرطی قزار گزفته اطهت.
احز ضد باکتزیایی ػـارۀ الکلی و آبی ایه گیاهان به روع دیظک دیفیىژن و چاهک گذاری با اوداسهگیزی قغز هالۀ
ػدث رػد بزرطی و حداقل غلظت مهارکىىدگی به روع االیهشا مغالؼهه ػهد .بزاطهاص وتهایذ ،در دو روع دیظهک
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دیفیىژن و چاهکگذاری در ػـارۀ الکلی و آبی بیغتزیه تأحیز بهز روی بهاکتزی اضتافیلوکوکوکشآایلرئیلتر ص و
کمتزیه مقدار  25/2 MBCمیلی گزث بز میلی لیتز مزبىط به باکتزی اشرشلفآوالی اطت .وتایذ اوهداسهگیزی مقهدار
تزکی ات فىلی تاث و فالوووىئید و تاوه ویش وؼان میدهىد که بیغتزیه میشان ایه تزکی ات در غلظت  255میلهی گهزث
بز میلی لیتز ػـاره گیاهان میباػد .همچىیه میشان فؼالیت آوتی اکظیداوی در ػـاره الکلی وظ ت به ػـهاره آبهی
حدود دو بزابز اطت .وتایذ ایه مغالؼه وؼهان میدههد کهه تزکیهب ػـهارۀ گیاههان ،بهه ویهژه ػـهارۀ الکلهی احهز
ضدباکتزیایی بیغتزی وظ ت به ػـاره آبی داػته اطت که ػلت آن را میتىان حضىر تزکی ات بیغتزی با خاؿیت
ضد باکتزیایی در ایه ػـاره داوظت.
واژگان کلیذی :باکتزیهای بیماریسا ،خاؿیتهای ضدمیکزوبی ،ػـاره آبی ،ػـاره الکلی.
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کمتزیه تأحیز بز روی باکتزی اشرشلفوالی مؼاهده میگزدد .کمتزیه مقدار  MICدر مىرد ػـاره الکلی 13/52 ،و
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مقدمه
میکزوارگاویظمها دارای وقغ مهمی در ایزاد بیماریهای اوظان هظتىد .مزگ و میز فهزاوان واػهی اس ایهه ػىامهل،
همىاره بؼز را بز آن داػته تا به دو ال راههایی بزای مقابله بها میکزوارگاویظهمهها باػهد .امهزوسه اطهتفاده اس گیاههان
دارویی ،رو به فشووی دارد؛ سیزا گیاهان دارویی آحار طىء کمتزی وظ ت به داروهای ػیمیایی دارود .بىهابزایه ،بهزای
درمان ػفىوتهها ،گیاههان متتلهد دارویهی مهىرد ارسیهابی قهزار مهیگیزوهد  .)3اطهتفاده بهیرویهه اس داروههای
ضدمیکزوبی به افشایغ مقاومتهای دارویی ػلیه آوتیبیىتیکهای متفاوت در اکخز باکتزیهها مىزهز ػهده اطهت.
همیه مىضىع در محققان اوگیشه اطتفاده اس گیاهان دارویی را به ػىىان مىاد ع یؼهی کهمخغهز ،در دطهتزص و ارسان
قیمت وظ ت به آوتیبیىتیکهای طاختگی در درمان ػفىوتهای باکتزیال ایزاد کزده اطت .)5
در گذػته بظیاری اس گیاهان دارویی بزای روگآمیشی مى مىرد اطتفاده قزار میگزفت .بز همیه اطهاص ،در ایهه
تحقیق خاؿیت ضد باکتزیایی تؼدادی اس ایه گیاهان را مىرد آسمایغ قزار دادیم .در تحقیهق حاضهز  4وهىع گیهاه،
ػامل بزگ مىرد ،بزگ حىا ،پىطت گزدو و اوار که بزای روگکزدن مى به ؿىرت طىتی اطهتفاده میػهىود ،اوتتها
ػدود .گیاهان اوتتا ػده بزای درمان بیماریههای متتلهد اطهتفاده مهیػهىود و آحهار ضهدباکتزیایی آنهها در
2

مغالؼات متؼددی وؼان داده ػده؛ ولی تاکىىن احز تزکیب ایه گیاهان گشارع وؼده اطت .لذا در ایهه تحقیهق ،احهز
ضد باکتزیایی آنها بز روی بزخی اس باکتزیهای گزث مخ ت و مىفی ،ماوىد اضافیلوکوکوکشآرئوکش ،اضافیلوکوکوکشآ

فصلناهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

ایلرئیلر ص ،بفضلوکشآضفبالولص ،اشرشلفوالی و ضکدویکنفشآروروژ نکزا مىردارسیابی قزار گزفتىد.گیاه مهىرد ،احهز
ضدػفىوی کىىده دارد و اس آن ،در مـارف داخلی و خارری میتىان اطتفاده کزد .گلهای وظه تا درػهت و سی های
پالوتها ،1
مىرد ،روگ طفید و بىی متـىؿی دارود و اس اردی هؼت ماه تا تیز ظاهز میػىود .ایه گیاه رشو خهاوىاده ت

رطته میزتالها ،2خاوىاده میزتاطه 3اطت .)1

در مىرد گیاه حىا ویش میتىان به خاؿیت ضد قارچی آن ،ضد باکتزیایی ،تب بزی ،ضد التهها و محافظهت اس
پىطت در بزابز آفتا اػاره کزد .حىا به ؿىرت درختچههایی به عهىل  7-6متهز اطهت کهه در وهىاحی گزمظهیزی
میروید .ایه گیاه در اطتانهای کزمان و طیظتان بلىچظتان بىمی ػده و کاػته میػىد .بزگهای ایهه گیهاه مهىرد
اطتفاده بىده که مؼمىال طالی  8-2بار بزداػت و پض اس خؼک و آطیا کزدن وارد باسار میػىد .ػالوه بز روهگ
کزدن پىطت و مىی اوظان ،چى  ،پؼم و چزث ،دارای خىاؽ درماوی و پشػکی فزاواوی اطت .)4

3 Plantae
4Myrtales
5 Myrtaceae
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پىطت اوار دارای خىاؽ ضدمیکزوبی فزاواوی در اوظان بىده و اس گذػتههای دور مـارف گىواگىوی در ایهه
سمیىه داػته اطت .اس عزف دیگز ،قظمتهای متتلد درخت اوار ،ػامل بزگها ،پىطت تىه ،ریؼه ،پىطت میهىه،
آ اوار و بذر آن؛ همگی حاوی تزکی ات مؤحز هظتىد که ػالوه بز خاؿیت ضدمیکزوبی ،فؼالیت آوتهی اکظهیداوی
گظتزدهای را ػامل میػىود .اوار درخت کىچکی اطت که ارتفاع آن حداکخز تا  6متز مهیرطهد و در مىهاعق ویمهه
گزمظیزی میروید .گلهای اوار درػت به روگ قزمش اواری ،ولی بیبى و میىه آن کزوی با اوداسههای متتلد دارای
پىطتی قزمش و یا سرد روگ میباػد .اوار درختچهای اطت خشاودار و بىمی ایزان که اس قدمت کؼت و کار سیادی در
کؼىر بزخىردار اطت .)2
پىطت ط ش گزدو ،به ػلت دارابهىدن خهاؿیتهای طهىدمىدی مخهل ضههد رادیکهالی ،قابلیههت پیؼههگیزی اس
اکظهایغ  LDLو طهتتی طزخزگها و ضدطزعان؛ بهزای طهالمت اوظهان بظیار مفیههد اطهت .درخهت گهزدو اس
خاوىاده راعطاوان اطت .در ایزان ایه گیاه اس ارتفاع  26متز پاییهتز اس طغح دریا در ماسودران و تا ارتفاع بههیغ اس
 2522متهز اس طغح دریا در چهار محال و بتتیاری رویغ داػهته و بهه رهش اطهتانههای طهاحلی خلهیذ فهارص
و دریهای ػمهان ،در طهایز اطتانهای کؼىر کؼت میگزدد .)2
باکتزیهای مىرد آسمایغ در ایه تحقیهق،آضتکدویکنفش روروجلنکزائ تف،آاشرشتلفآووتی،آبفضتلوکشآضتفبالولص،آ
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اضفیلوکوکوکشآایلرئیلر ص،آاضافیلوکوکوکشآرئوکشآمیباػىد.آضکدویکنفشها باطیلههای گهزث مىفهی ،ههىاسی و
متحزک هظتىد و بزخی اس آنها روگداوههای محلىل در آ تىلید میکىىد .ضکدویکنفشها به عىر وطیؼی در خاک،
دفاع ع یؼی وارد ػىد .ػفىوتهای مهم بالیىی ضکدویکنفشآروروجلنکزا را و اید به ؿىرت تک دارو یی درمان کزد.
وقتی اس درمان تک دارویی اطتفاده میػىد ،احتمال مىفقیت پاییه اطت و باکتزی طزیؼا مقاوث مهیػهىد .اس یهک
پىیطیلیه مؤحز ػلیه ضکدویکنفشآروروجلنکزا ،ماوىد پیپزاطیلیه به همزاه یک آمیىىگلیکىسیهد ،مؼمهىال تىبزامایظهیه
ُ
اطتفاده میگزدد  .)7اشرشلفآوالی یک باکتزی گزث مىفی اس خاوىاده اناروبفوار فضه اطت که در طال  3۵22کؼد
اشرشتلفآوتالی ،اغلهب متحهزک هظهتىد.
آ
ػد .ایه باکتزی بیهىاسی اختیاری و بدون اطپىر میباػد .باکتزیهای
باکتزی اشرشلفآوالی به ؿىرت ػادی در دطتگاه گىارع اوظان سودگی میکىد و مؼمهىال بیمهاریسا ویظهت؛ ولهی
طى یههای خاؿی اس ایه باکتزی تحت ػزایظ خاؽ میتىاوىد بیماریهای متتلفی ایزاد کىىد .بیمهاریههایی کهه
ػامل آن به حظا میآید در دو دطته ػفىوتهای رودهای و غیهز رودهای قهزار داروهد .گىوهههای اشرشتلفوالی در
خارد اس روده ،مخال در مزاری ادراری و ملتحمه و  ...ویش میتىاوىد بیماریسا باػىد .)۵
بفضلوکشآضفبالولص باکتزی باطیلی ػکل اطتآوه میتىاود اطپىر تىلید کىد و به مدت چىدیه دهه سوده بماود و
آ
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آ  ،گیاهان و حیىاوات ورىد دارود.آضکدویکنفشآروروجلنکزا تىها سماوی بیماریسا اطت که به محیظهای ػهاری اس
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در بزابز ػزایظ وامظاػد محیغی ،ماوىهد خؼکظهالی ،ومهک بهاال pH ،بهاال ،تؼؼؼهغ و حاللهها مقاومهت کىهد.
بفضتلوکشآضتکباولص
آ
باطیلىصها گزث مخ ت ،میلهای ػکل و اغلب هىاسی ار اری و بیهىاسی اختیهاری هظهتىد.آ
فقظ در بیماراوی که به ضؼد پاطخ ایمىی ػدید دچار هظتىد ،میتىاود ػامل بیماریسایی باػد و میتهىان اس آن در
بفضتلوکشآ
آ
اػتاؽ طالم به ػىىان یک پزوبیىتیک اطتفاده کزد و بهودرت باػج مظمىمیت غهذایی میگهزدد .)9آ
ضفبالولص به دلیهل تىلیهد تهاژک بظهیار ،دارای تىاوهایی حزکهت طهزیغ در مایؼهات اطهت و بهه ػىهىان یهک مهدل
اشرشتلفوالی گهزث مىفهی قهزار میگیهزد  .)35اضتافیلوکوکوکشآ
آ
آسمایؼگاهی ،مؼمىال باکتزی گزث مخ ت در مقابل
ایلرئیلر ص ،کىکظی گزث مخ ت و کىاگىالس مىفی در رىض اضافیلوکوکوکش اطهت .ایهه بهاکتزی ،بتؼهی اس فلهىر
همشیظت پىطت اوظان اطت و در غؼای متاعی بظیاری اس راوىران ویش دیده ػده اطهت .ایهه بهاکتزی اس عزیهق
پزوتئیههای طغحی خىد ،به پزوتئیههای خىوی و ماتزیکض خارد طلىلی متـل میػىد و بها ایزهاد بیهىفیلم بهز
روی کاتتزهای درون ػزوقی و پزوتشهای پشػکی ،ماوىد م تالیان به دیالیش مىرب ػفىوهت میػهىد .ارگاویظهمهای
مقاوث بیغتز در روده دیده ػدهاود؛ اما باکتزیهایی که طاکه پىطت هظتىد ویش میتىاوىد به دلیل دفغ آوتیبیىتیکها
در تزػحات غدد ػزقی مقاوث ػىود .)33آاضافیلوکوکوکشآرئوکش ،کىکظی گزث مخ ت و بیهىاسی اختیهاری اطهت
4

که به ػکل خىػه در سیز میکزوطکىپ دیده میػىد .کلىی باکتزی ،به ػکل سرد عالیی اطت و هىگهامی کهه بهز
روی محیظ آگار خىودار رػد میکىد ،همىلیش ایزاد میکىد  .)35آاضافیلوکوکوکشآرئوکش با تىلیهد اوتزوتىکظهیه،
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مظمىمیت غذایی ایزاد میکىد .باکتزی ممکه اطت به ػکل همشیظت بز روی پىطهت ورهىد داػهته باػهد و اس
بیىی یک طىث اس مزدث ردا ػىد.
گیاهان دارای متابىلیتهای حاوىیه میباػهىد .اس بهیه ایهه متابىلیهتهها احهز ضهد باکتزیهایی تزکی هات فىلهی و
فالوووىئیدی در گشارعهای متؼددی آمده و بیه میشان تزکی ات فىلی و خاؿیت آوتهی اکظهیداوی ایهه مهىاد ارت هاط
مظتقیمی ورىد دارد  .)31تزکی ات فىلی با مکاوظیمهایی هماوىد افشایغ رذ طغحی ،ػکظته غؼهای طهلىل،
تداخل در ػمل پزوتئیههای غؼایی ،واکىغ با آوشیمها و کاهغ یىنهای فلشی مىرد ویهاس میکزوارگاویظهمها بهزای
باکتزیها طم تىلید میکىىد .)34
هدف در ایه تحقیق ،بزرطی احز متابىلیتهای حاوىیه بز ػـاره گیاهان مىرد وظز و تأحیز ضد باکتزایی آنهها بهز
باکتزیهای مىرد بزرطی میباػد.

مواد و روشها
گیاه حىا ،مىرد ،اوار و گزدو اس اعزاف باؽ بهادران در مزداد ماه طال  3192رمغ آوری ػهد و بؼهد اس رمهغ آوری،
بزگ گیاه حىا و مىرد و پىطت اوار و گزدو در یک مکان خؼک و فاقد وىر قهزار گزفتىهد و پهض اس خؼهک ػهدن در
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آطیا پىدر ػدود و بزای تهیه ػـارهها مىرد اطتفاده قزار گزفتىد .ومىوههای باکتزیایی ویش بهه ؿهىرت لیهىفیلیشه اس
طاسمان ملی و پژوهغ های ػلمی و ؿىؼتی ایزان تهیه ػدود.
طههىیههای باکتزیههایی مههىرد اطههتفاده در ایههه پههژوهغ ػ ههارت اطههت اس اػزػههیا کههالی

25922

،ATCC:

اطهتافیلىکىکىص آرئهىص  -ATCC:25923اطهتافیلىکىکىص اپیدرمیهدیض  ،ATCC:12228باطهیلىص طهابتیلیض
 ATCC: 6633و طىدومىواص آئزوژیىىسا . ATCC:9027

تهیه عصارۀ متانولی و عصارۀ آبی
 52گزث اس پىدر هز گیاه با هم متلىط و در یک ارله اطتزیل ریتته ػد و  255میلی لیتز آ مقغهز بهه آن اضهافه
گزدید و به مدت  75طاػت درون ػیکز قزار گزفت .طپض ایه محلىل ،تىطظ کاغذ ؿافی رهدا و بتهغ آبهدار را
درون پلیت ریتت ػد و درون دطتگاه فىر با دمای  42درره طاوتی گزاد خؼک گزدید .در تهیه ػـاره متاوىلی در
ارله اطتزیل  255میلی لیتز متاوىل  %92هم به آن اضافه ػد.

تهیه سوسپانسیون باکتزی
ابتدا اس هز باکتزی ،بؼد اس احیا ،به ؿىرت خغی بز روی محیظ کؼت ) )BHIآگار کؼت خالؾ تهیه و در یتچال
به مدت عىالوی وگهداری ػد .بزای تهیۀ طىطپاوظیىن میکزوبی اطتاودارد اس باکتزی تاسه کؼت داده ػهده  3۵تها

5

 54طاػته) چىد کلىی بزداػت و به محیظ کؼت مىلز هیىتىن بزاث مىتقل گزدید و طهپض بهزای اطهتاودارد کهزدن
 )ODحدود 5/5۵درؿد تا  5/3درؿد کدورتی مؼادل

 3/2 ×35۵باکتزی را وؼان خىاهد داد.

بزرسی اثز ضد باکتزیایی عصاره الکلی و آبی
الف) روش چاهک
بزای تؼییه حظاطیت طىیههای باکتزیایی وظ ت به ػـارۀ الکلهی و آبهی تهیهه ػهده ،اس روع اوتؼهار در چاههک
اطتفاده ػد .ابتدا به کمک طىاپ اطتزیل طىطپاوظیىن باکتزی که کدورتی مؼادل کدورت لىلهۀ وهیم مهک فارلىهد
اطتاودارد داػت)  ،به ؿىرت یکىىاخت در طغح محیظ کؼت داده ػد .طپض در محیظ کؼت مىلز هیىتىن آگهار
در فىاؿل مؼیه و مظاوی 2 ،چاهک به قغز  2میلی متز ایزهاد گزدیهد 25 .میکزولیتهز اس غلظهت ههای متتلهد
ػـاره  13/52 ،25/2 ،255،525،352گزث بز میلی لیتز) آماده و به هز چاهک اضافه ػد .در یهک چاههک بهه
ػىىان کىتزل مىفی اس  %35 )DMSOاطتفاده و به ػىىان کىتزل مخ ت اس آوتیبیىتیک رىتامایظیه بزای باکتزیهای
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طىطپاوظیىن میکزوبی تهیه ػده؛ اس دطتگاه اطپکتزوفىتىمتز در عىل مىد  252واوىمتز اطتفاده ػد .رذ وهىری
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گزث مىفی) و آوتیبیىتیک تتزا طایکلیه بزای باکتزیهای گزث مخ ت) اطتفاده ػد .به مىظىر تأیید وتایذ ،هز آسمهىن
بزای هز ػـاره و هز میکزوارگاویظم طه بار تکزار ػد.
ب) روش دیسک دیفیوژن (روش انتشار در آگار با استفاده اس دیسک(
بزای تؼییه حظاطیت طىیههای باکتزیایی وظ ت به ػـارۀ الکلی و آبی تهیه ػده ،اس روع دیظک دیفیىژن اطتفاده
ػد .ابتدا به کمک طىاپ اطتزیل طىطپاوظیىن بهاکتزی کهه کهدورتی مؼهادل کهدورت لىلهه ی وهیم مهک فارلىهد
اطتاودارد داػت) ،به ؿىرت یکىىاخت در طغح محیظ کؼت داده ػد .بزای تهیه دیظکهای مىرد آسمهایغ ،ههز
دیظک با ػـارههای تهیه ػده به مقدار  15میکزولیتز اػ اع گزدید .طپض دیظکها به مدت  15دقیقه درون پلیت
اطتزیل قزار داده ػد تا ػـاره به عىر کامل رذ دیظک ػىد .در هز طزی آسمایغ یک دیظک حاوی  ،DMSOبه
ػىىان کىتزل مىفی و دیظک رىتامایظیه و تتزاطایکلیه ،به ػىىان کىتزل مخ ت به کار بهزده ػهد و طهپض در محهیظ
کؼت مىلز هیىتىن آگار در فىاؿل مؼیه و مظاوی اس دیظکهای آغؼته به غلظهتههای متتلهد ػـهاره ،255
 7/۵3 ،32/25 ،13/52 ،25/2 ،352 ،525گزث بز میلی لیتز) کاػته و به مدت  54طهاػت در دمهای  17دررهه
6

طاوتی گزاد اوکىبه ػدود .طپض قغز هالههای ػدث رػد با کىلیض اوداسهگیزی و میاوگیه مزبىط گشارع گزدید ،هز
تظت طه بار تکزار گزدید).
ج) سنجص حداقل غلظت باسدارندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCبا استفاده

فصلناهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

اس روش میکزودایلویشن
در ایه تحقیق MIC ،ػـارۀ الکلی به روع میکزو دایلىیؼه اوزاث ػد .ابتدا اس هفت لىلۀ اطتزیل رقتهای ،255
 7/۵3 ،32/25 ،13/52 ،25/2 ،352 ،525میلی گزث بز میلی لیتز اس ػـاره الکلی تهیه و طپض اس پلیتهای 92
چاهکی اطتفاده ػد و اس هز کداث اس رقتهای تهیه ػده اس ػـاره الکلی به مقدار  355میکزولیتز درون چاهکهها
ریتته و مقدار  355میکزو لیتز طىطپاوظیىن باکتزیایی مؼادل لىلۀ ویم مک فارلىد) بهه آن اضهافه گزدیهد و طهپض
مقدار  355میکزولیتز اس محیظ کؼت مىلز هیىتىن بزاث افشوده و به ػىىان کىتزل مخ هت  325میکزولیتهز اس محهیظ
کؼت مىلز هیىتىن بزاث و  325میکزو لیتز طىطپاوظیىن باکتزیایی حهاوی 3/2×35۵

بهه آن اضهافه گزدیهد .بهه

ػىىان کىتزل مىفی 325 ،میکزولیتز اس رقتهای تهیه ػده اس ػـاره الکلی و  325میکزولیتز اس محیظ کؼهت مهىلز
هیىتىن بزاث اضافه گزدید و در ادامه رذ وىری چاهکها تىطظ دطتگاه االیشا خىاوده و در دمای  17طاوتی گزاد
به مدت  54طاػت اوکىبه ػد و طپض مزددا تىطظ دطتگاه االیشا خىاوده ػد و بز اطهاص اػهداد  MICمؼهتؾ
گزدید .بزای تؼییه  ،MBCاس هز چاهک مقدار  55میکزولیتز با طمپلز اطتزیل بزداػته و روی محیظ کؼهت مهىلز
هیىتىن اگار به ؿىرت رداگاوه کؼت داده ػد و به مدت  54طهاػت ،اوکىباطهیىن پلیهتهها مهىرد بزرطهی قهزار
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گزفتىد .غلظتی که در آن هیچ گىوه رػدی اس باکتزی دیده وؼد ،به ػىىان  MBCدر وظز گزفته ػد .بهه مىظهىر تأییهد
وتایذ آسمىن هز ومىوه  1بار تکزار ػد.

انداسهگیزی تزکیبات فنلی
مقدار تزکی ات فىلی با اطتفاده اس روع فىلیه ه طیىکالتیى ) (Folin- ciocalteuتؼییه ػد  .)32به مىظىر اوداسهگیزی
فىلها ،ابتدا  25میکزولیتز اس ػـاره تهیه ػده درون لىلههای آسمایغ ریتته ػد و طپض به ههز یهک اس لىلههههای
تظت مزبىط آ مقغز اضافه گزدید تا به حزم  255میکزو لیتز بزطد .به ههز کهداث اس ومىوهههها  525میکزولیتهز
مؼزف فىلیه طیىکالتى ) (1Nافشوده ػد و طپض  3/52میلی لیتز محلىل  55درؿد طدیم کزبىهات اضهافه گزدیهد و
بزای متلىط ػدن کامل تزکی ات آنها را ورتکض کزده و در وهایت محتىای به دطت آمده ،به مهدت  45دقیقهه در
تاریکی قزار گزفت و طپض رذ ومىوهها در عىل مىد  752واوىمتز با اطتفاده اس اطپکتزوفتىمتز قزائت ػد.

انداسهگیزی فالونوئیدها
ایه اوداسهگیزی با اطتفاده اس آلىمیىیىث کلزاید که به وطیلۀ روع  Abdel-Hamedبا اودکی تغییزات تىضیح داده ػده
اطت؛ ؿىرت گزفت  .)32به ایه مىظىر ابتدا مقدار  355میکزولیتز اس ػـاره تهیه ػده را درون لىلههای آسمهایغ
ریتته و طپض  355میکزو لیتز الکل  %55و  5قغزه گالطیال اطتیک اطید اضافه گزدید و با اطتفاده اس متاوىل بهه
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حزم  1طیطی رطاوده و بؼد اس  45دقیقه ،رذ ومىوهها در عىل مىد  432واوىمتز قزائت ػد .محلهىل بالوهک

انداسهگیزی تانن
ایه اوداسهگیزی بز اطاص روع بیان ،تىطظ  porterاوزاث گزفت  .)37به ایه مىظىر ابتدا  355میکزولیتز اس ػـاره
تهیه ػده درون لىلههای آسمایغ ریتته و با اطتفاده اس اطتىن  %75به حزم  5/2رطاوده ػد 1 .میلی لیتز بىتاوىل
ه  HClبا وظ ت  ،92 2یؼىی  92میلی لیتز بىتاوىل و  2میلی لیتز  HClبه ههز یهک افهشوده و طهپض  5/3میلهی لیتهز
محلىل فزیک به محلىل اضافه گزدید و در وهایت ،متلىط به دطهت آمهده در ورتکهض قهزار گزفهت و ههز یهک اس
لىلههای آسمایغ بظته ػد و آنها به مدت  25دقیقه در به ماری بها دمهای  355دررهه طهاوتیگهزاد قهزار گزفتىهد.
محلىل بالوک به حزارت و قزار گزفته در به ماری ویاسی ودارد .بؼهد اس خىهک ػهدن لىلههههای آسمهایغ ،رهذ
ومىوهها در عىل مىد  225واوىمتز با اطتفاده اس اطپکتزوفتىمتز خىاوده ػد.
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باید بدون الکل تهیه گزدد.
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انداسهگیزی ظزفیت آنتی اکسیدانی
احز آوتی اکظیداوی ػـارهها با روع اوداسهگیزی کاهغ ظزفیت رادیکالی ) (RSCبه کمک -5 ،5دی فىیل -3بیکزیل
هیدراسیل مىرد ارسیابی قزار گزفت DPPH .تزکی ی اطت بىفغ روگ که به دلیل ورىد گزوههای فىیل در طاختارع
به راحتی به ؿىرت رادیکال درمیآید و در واقغ مى غ رادیکال آساد میباػد.
در مزحلۀ بؼد 5/53 ،ػـاره اس هز ومىوه را بزداػته و در  35میلی لیتز آ مقغهز حهل ػهد و بهه ایهه تزتیهب،
اطتىک اولیه تهیه گزدید .طپض مقادیز  355 ،۵5 ،25 ،45 ،55 ،35میکزولیتز اس اطتىک اولیه بزداػته ػد و با آ
مقغز به حزم  3میلی لیتز رطید .طپض  1میلی لیتز محلىل بالوک  DPPHمتاوىلی) به آن اضافه و بهه مهدت 25
دقیقه در تاریکی تکان داده ػد و رذ محلىلههای حاؿهل در عهىل مهىد  237وهاوىمتز بها اطهتفاده اس دطهتگاه
اطپکتزوفتىمتز خىاوده ػد .ومىوه بالوک در ایه آسمایغ آ مقغز بىد .)3۵

روشهای آماری
دادههای ایه آسمایغها با اطتفاده اس وزثافشار  SPSSمىرد تزشیه و تحلیهل قهزار گزفهت و میاوگیههها بها اطهتفاده اس
آسمىن داوکه در طغح احتمال  %2مىرد مقایظه قزار گزفت.
8

نتایج
در پژوهغ حاضز ،ػـارهای اس تزکیب بزگ مىرد ،بزگ حىا ،پىطت گزدو و اوار را با دو حالل آبی و اتاوىلی بهدطت

فصلناهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

آورده و احز آنها با روع چاهک گذاری و دیظک دیفیىژن بز روی بهاکتزیههای اشرشتلفآوتالی ،اضتافیلوکوکوکشآ
رئوکش،آاضافیلوکوکوکشآایلرئیلر ص،آبفضلوکشآضفبالولصآوآضکدویکنفشآروروژ نکزاآمىرد آسمایغ قزار گزفهت کهه
وتایذ آن در ومىدارهای  )3و  )5قابل بزرطی میباػد.

ومودار  .1میاوگیه قطز هالههای عذم رضذ در غلظتهای مختلف عصارههای آبی و الکلی بز باکتزیهای مورد آسمایص بز
حسب میلی متز به روش دیسک دیفیوژن
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وتایذ ومىدار  1و  2وؼان میدهد که در ػـارههای الکلی ،بیغتزیه میشان قغهز هالهۀ ػهدث رػهد بهه بهاکتزی
اضافیلوکوکوکشآایلرئیلر ص و کمتزیه میشان قغز هالۀ ػدث رػد به باکتزی اشرشلفوالی مزبىط اطهت .همچىهیه
در ػـارههای آبی ،بیغتزیه میشان قغز هالۀ ػدث رػد به باکتزی اضافیلوکوکوکشآایلرئیلر ص و کمتزیه میشان قغز
هالۀ ػدث رػد به باکتزی اشرشلفوالی مزبىط اطت .در هز دو روع ،دیظک دیفیىژن و چاهکگذاری تأحیز ػـارۀ
الکلی وظ ت به آبی بیغتز اطت.
ومودار  .2میاوگیه قطز هالههای عذم رضذ در غلظت های مختلف عصارههای آبی و الکلی بز باکتزیهای مورد آسمایص بز
حسب میلی متز به روش چاهک گذاری
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MBC

MIC

mg/ml

mg/ml

باكتریها

بر حسب

بر حسب

522

052

522

052

505

20/5

522

552

باسیلوس سابتیلیس

20/5

15/05

اشرشیاكالی

سودوموناس
آئروژینوزا
استافیلوكوكوس
آرئوس
استافیلوكوكوس
اپیدرمیدیس
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جذول  .1مقادیز  MICو  MBCعصارۀ الکلی بز حسب میلیگزم بز میلیلیتز بز باکتزیهای مورد آسمایص
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وتایذ ردول  .1حاکی اس آن اطت که کمتزیه مقدار  MICدر ػـارۀ الکلی با غلظت  31/25میلیگزث بز میلیلیتز و
کمتزیه مقدار  MBCدر ػـارۀ الکلی با غلظت  62/5بز میلیلیتز بزای باکتزی اشرشلفآوالیآمیباػد.
جذول  .2میشان تزکیبات فىل کل ،تاوه و فالوووئیذ موجود در عصاره الکلی و آبی
غلظت عصاره
گیاهان)(mg/ml

تزکیبات فىلی

الکلی

31/25

62/5

/94±2/274

/61±2/45

12

41

)(mg/ml

تاوه
11

)(mg/ml

فصلناهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

فالوووئیذ

67/5±6/73

97/48±7/25

153/57±3/47

/88±2/64

/17±3/47

25

57

آبی

5/13±1/76

الکلی

2/35±/26

2/4±2/435

/28±2/213

227±2/121

/43±2/137

2

1/

1

163±2/334

283±2/237

186±2/127

3/

5/

8/

/15±2/164

/53±2/227

/44±2/129

1

1

2

آبی
الکلی

Quersitin
)(mg/ml

125

252

555

آبی

/21±2/263
3

61/88±1/21

98/78 ±2/51

3/15±2/44

3/93±2/126

2/11±2/49

2/27±2/141

9/15±2/543

12/95±2/247

3/83±2/184

4/89±2/213

با تىره به وتایذ ،رداول مقایظه بیه میشان تاوه ،فالووىئید و فىل در ػـارۀ آبهی و الکلهی وؼهان مهیدهىهد کهه
بیغتزیه میشان تاوه در ػـارۀ الکلی با مقدار  ،1/91فالووىئید با مقدار  35/92و فىل با مقدار  321/27در غلظت
 255میلی گزث بز میلی لیتز میباػد که ایه مقادیز وظ ت به مقدار ایه طه ماده در ػـارۀ آبی ،به تزتیب حدودا دو،
پىذ و یک و ویم

بزابز اطت.
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ومودار  .3ومودار میشان فعالیت آوتی اکسیذاوی عصارههای آبی و الکلی

میشان فؼالیت آوتی اکظیداوی در ػـاره الکلی به مقدار  436/83وظ ت به ػـاره آبی ،حدود دو بزابز اطت.
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بز اطاص ومىدار  ،4غلظتهایی اس ػـاره های آبی و الکلی که دارای درؿد مهار رادیکالی  IC50 %52بىد؛
محاط ه گزدید .بدیهی اطت که هز چه ایه ػدد کىچکتز باػد ،قدرت آوتی اکظهیداوی بیغتهز اطهت .در ایهه
ومىدار مقادیز درؿد مهار رادیکالی ػـاره الکلی با داػته مقدار  ، 52/27ػـاره آبی با مقدار  116/21و اطید
آطکىربیک با مقدار  ،41/86وؼاندهىدۀ خاؿیت آوتی اکظیداوی بیغتز ػـاره الکلی وظه ت بهه ػـهاره آبهی
اطت.
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ومودار  IC50 .4عصارههای الکلی و آبی در غلظتهای مختلف بز حسب میلی گزم بز میلی لیتز

بررسی خاصیت ضدهیکروبی و آنتیاکسیدانی عصارههای آبی و الکلی ترکیب چند گیاه

نتیجهگیزی
بز اطاص وتایذ مغالؼه حاضز ،ػـارههای آبی و الکلی تزکیب چهار گیاه بهزگ مهىرد ،بهزگ حىها ،پىطهت گهزدو و
پىطت حىا بز روی بزخی اس باکتزیهای گزث مخ ت ،ماوىد اضافیلوکوکوکشآرئوکش ،اضافیلوکوکوکشآایلرئیلتر صآو
بفضلوکشآضفبالولص و بزخی اس باکتزیهای گزث مىفی ،ماوىهد اشرشتلفوالی و ضتکدویکنفشآروروژ نتکزا دارای احهز
ضدباکتزیایی اطت که ایه تأحیز در مقایظه با آوتیبیىتیک بزرطی ػد .وتایذ هز دو روع دیظک دیفیىژن و چاههک
گذاری بزای ػـاره الکلی و آبی وؼان میدهد که با افشایغ میشان غلظت ػـاره ،میشان قغز هاله ػدث رػد افشایغ
مییابد .در تحقیق حاضز ،بیغتهزیه میهشان قغهز هالهه ػهدث رػهد در سمیىهه بها اضتافیلوکوکوکشآایلرئیلتر صآوآ
اضافیلوکوکوکشآرئوکشآبه ػـاره الکلی وآآکمتزیهآمیشان قغز هاله ػدث رػد در رابغه باآاشرشلفوالیآمزبىط اطت.
ػـاره آبی در مىرد باکتزیههای بفضتلوکشآضتفبالولص،آاشرشتلفوالی،آضتکدویکنفشآروروژ نتکزاآ،آفاقهد خاؿهیتآ
وشنرگیآاضت .آ
آبىکائییان و همکاراوغ ،در طال  ،5534احز ػـارههای داوه سیزه ط ش ،بزگ مىرد ،ػىید ،گؼهىیش و مزسوگهىع،
حىا و پىطت اوار را بز روی اضافیلوکوکوکشآرئوکشآو اضافیلوکوکوکش ایلرئیلر ص رهدا ػهده اس بیمهاران م هتال بهه
12

ػفىوتهای بیمارطتاوی بزرطی کزدود که وتایذ آن وؼان میدهد که اس بیه تمامی گیاههان وهاث بهزده ،حىها بهز روی
اضافیلوکوکوکشآرئوکش با حداقل غلظت مهار کىىدگی  525میلیگزث بز میلی لیتز ،دارای بهتهزیه و بیغتهزیه احهز
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اطت.)39 .
ػه ا و همکاراوغ ویش در طال  5531تحقیقاتی در همیه سمیىه بز روی گیاه حىها داػهتىد و تهأحیز ػـهارهههای
متاوىلی ،آبی و اتیل اطتات حىا را بز روی باکتزیهای ػامل ػفىوت ادراری بزرطی کزدود .وتایذ وؼان میدهىد کهه
ػـاره متاوىلی و آبی حىا بز روی تىها  5باکتزی ضکدویکنفش و اناروبفوار احز گهذار بهىده و بهز روی ههیچ کهداث اس
باکتزیهای دیگز ماوىد اشرشلفوالی و ووبطلالآینکیکنله) احزی وداػته اطت و همگی بهه آن ػـهارههها مقاومهت
وؼان دادود .ػالوه بز ایه ع اع ایی یشدی و به هاوی ،آحار آوتی میکزوبی ػـارههای متاوىلی و آبهی حىها را بهز روی
باکتزیهای گزث مىفی و گزث مخ ت اوتتا ػده بزرطی کزدود که وتایذ وؼان میدهد ػـاره متاوىلی و آبی حىها در
غلظت  5555میکزوگزث بز میلی لیتز ،بزآضکدویکنفشآاوروجلنکزا و اضافیلوکوکوکشآایلرئیلر ص و اضاریاکوکوکش
یف کجنس دارای بهتزیه احز میباػىد .)55
با تىره به مقادیز  MICو  MBCػـارۀ الکلی چهار گیاه پژوهغ حاضهز ،کمتهزیه مقهدار  MICو بیغتهزیه
مقدار آن در مىرد ػـاره الکلی ،به تزتیب  13/52و 525میلی گزث بز میلی لیتز اطت که ایهه مقهادیز بهه بهاکتزی
اػزػیا کالی ،طىدومىواص روروژ نکزاآوآاضافیلوکوکوکشآرئوکشآمزبىط میباػد و باالتزیه  MBCبه دطت آمده در
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ػـاره الکلی به تزتیب به میشان 255و  25/2میلی گزث بز میلی لیتز اطت.
بز اطاص مقایظه مقادیز  MICو  ، MBCػـارههای الکلهی دارای احهز ضهد میکزوبهی قهىیتهزی وظه ت بهه
ػـارههای آبی هظتىد که ػلت آن را میتىان وظ ت بیغتز ورىد تزکی هات فىلهی ،فالووىئیهدی و تهاوه مىرهىد در
داخل ػـارۀ الکلی وظ ت به ػـارۀ آبی داوظت.
مح ىبی و کاظم پىر در طال  ،5533در تحقیقی به بزرطی اطاوض گیاه مىرد پزداختىد .در ایه بزرطی ایه گىوه
ػلیه باکتزیهای اضافیلوکوکوکشآائوکش ،ضکدویکنفشآروروژ نتکزا و اشرشتلفوالی ارسیهابی ػهد .در ایهه مغالؼهه
ضکدویکنفشآروروژ نکزا به اطاوض مىرد مقاومت بیغتزی وؼان داد؛ در حالی کهه اضتافیلوکوکوکش و اشرشتلفوالی
حظاصتز بىدود؛ به عىری که میشان  MICبزای اضافیلوکوکوکش  5میلی گزث بز میلهی لیتهز ،بهزای اشرشتلفوالی 3
میلی گزث بزمیلی لیتز و بزای ضکدویکنفشآروروژ نکزا  ۵میلی گزث بز میلی لیتهز بهىد .در مغالؼهه تیمهىری در طهال
 ،1388بز ػـارۀ اتاوىلی پىطت گزدو ،میشان  MICبز حظب میلی گزث در لیتز بزای باکتزیهای اضتافیلوکوکوکش،
ضکدویکنفشآروروژ نکزا و بفضلوکشآضروکشآبه تزتیب  525،352و  525گشارع ػد .همچىیه میهشان  MBCبهزای
هز طه باکتزی > 3555بز حظب میلی گزث بز میلی لیتز محاط ه گزدید.
در همیه طال ،دوسیم و همکاران ،آحار و مکاویظم فؼالیت آوتی باکتزیهال فالووىئیهدههای رهدا ػهده اس بزخهی
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گىوههای گیاهی را بز اضافیلوکوکوکشآرئوکش مقاوث به متی طیلیه بزرطی کزدود و وتایذ آن آحار ضد باکتزیایی و ضد
قارچی را وؼان دادود  .)53کیم و همکاران  )5555پىطت اوار را مى ؼی غىی اس آوتی اکظیدانها و مىاد فىهىلیکی
وظ ت میدهىد  .)55تزکی ات فىلی روی غؼای طلىلی احهز گذاػهته و وفىپپهذیزی آن را تغییهز میدههد و باػهج
آسادطاسی محتىیات درون طلىلی میگزدد که میتىاود با متتل کزدن ػملکزد غؼا ،مخل اوتقال الکتزووی ،فؼالیهت
آوشیمی یا رذ مىاد مغذی همزاه باػد .اس عزفی مؼتؾ ػد که روع ػـاره گیزی و وىع حالل مىرد اطهتفاده،
بز فؼالیت ضدمیکزوبی ػـاره گیاهی مؤحز اطت .)51
ایه مغالؼه به مىظىر اوداسهگیزی قدرت آوتی اکظیداوی و آوتی باکتزیایی چهار گیاه حىا ،مىرد ،پىطهت گهزدو و
پىطت اوار) اوزاث ػد .وتایذ گىیای آن اطت که تزکی اتی با خاؿیت ضدمیکزوبی ،ماوىد فىلها ،فالووىئیدها ،تاوه
در ػـارۀ گیاه میتىاوىد دلیل خاؿیتهای ضدمیکزوبی ػـاره باػهىد .ع هق مغالؼهات مقهدماتی فیتىػهیمیایی،
طغح تزکی ات پلی فىلی در ػـاره الکلی و میشان فالوووىئیدها در ػـاره الکلی و آبی قابل تىره اطهت .بىهابزایه،
ایه وتایذ ارسػمىد میتىاوىد ح اکی اس وقغ بیىلىژیکی پز اهمیت مىاد پلی فىلی مىرهىد در ومىوههههای ایهه گیهاه
باػىد .وتایذ مقایظۀ تأحیز ػـاره آبی و الکلهی بهه روع دیظهک دیفیهىژن و چاههکگهذاری بهز روی باکتزیههای
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داوظتىد .در واقغ فؼالیت آوتی اکظیداوی اوار را به ورىد مىاد فىىلیک ،بهه خـهىؽ االژیهک اطهید و پىویکهاالژیه
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پژوهغ حاضز ،وؼان میدهد که در هز دو روع ،تأحیز ػـاره الکلی وظ ت به آبی بیغتز اطت .ایه عىر اطتى اط
میػىد که حالل اتاوىل ،با اطتتزاد بهتز مىاد مؤحز گیاهان مىرد اطتفاده میتىاود احز ضدباکتزیایی خىد را بهتهز اس
ػـاره آبی ،به خـىؽ بز باکتزیهای گزث مىفی پژوهغ حاضز وؼان دهد .داوؼمىدان بز ایه باورود کهه فؼالیهت
آوتی اکظیداوی فالوووىئیدها به ػلت قابلیت در اختیار گذاػته هیدروژن آنها میباػد

donation

.)Hydrogen

فالوووىئیدها گزوه وطیؼی اس تزکی ات هظتىد که در پاطخ به ػفىوتهای میکزوبی در گیاه طاخته میػهىود و ػلیهه
گظتزه وطیؼی اس میکزوارگاویظمهای فؼال میباػىد .احز ضد میکزوبی فالوووىئیدها ،اس عزیق تؼکیل کمپلکض بها
غؼای خارری و پزوتئیههای محلىل که بیىؼان متـل هظتىد ،میباػد .تزکی هات فىلهی ههم بها تهداخل در ػمهل
غؼای طیتىپالطمی و تداخل در ورود و خزود مىاد به درون طلىل ،احز ضد میکزوبی خىد را اػمال میکىىد .ػلت
حظاطیت بیغتز باکتزیهای گزث مخ ت وظ ت به ػـارهها ،ممکه اطت واػی اس ایه باػد که ایهه بهاکتزیهها در
دیىاره طلىلی یک الیه دارود؛ در حالی که در باکتزیهای گزث مىفی ایه دیهىاره اس چىهد الیهه تؼهکیل ػهده اطهت.
بىابزایه ،می تىان میهشان قابهل تىرهه فؼالیهت آوتهی اکظهیداوی ػـهاره آبهی و الکلهی را بهه مقهدار بهاالی تزکی هات
فالوووىئیدی وظ ت داد .در کل میتىان چىیه وتیزهگیزی کزد که دلیل خاؿیت تزکیب ػـاره گیاهان مىرد مغالؼه
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میتىاود به ػلت ورىد تزکی اتی ،هماوىد فىلی ،فالوووىئیدها و تاوهها در ایه تزکیب ػـاره گیاهی باػد.
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negative bacteria
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Abstract
Recently, due to the resistance of bacterial pathogens to the detection of new
antimicrobials, much attention has been paid. In the present study, the antimicrobial
properties of four extracts of leafy leafy leaves, henna leaves, walnut shells and
pomegranate

peel

on

three

gram-positive

bacteria,

Staphylococcus

aureus,

Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis, and two gram-negative bacteria of
Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were studied. it placed. Antimicrobial
17

effect of the alcoholic and aqueous extract of these plants was studied by diffusion and
well discarding method by measuring the non-growth aura's diameter and the minimum
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inhibitory concentration was investigated by ELISA method. The results show that in
two methods, diffusion discs and wells in alcoholic and aqueous extracts have the
highest effect on Staphylococcus epidermidis bacterium and have the least effect on E.
coli bacteria. The minimum amount of MIC for alcoholic extract is 31.25 and MBC
54.25 mg / ml, which is related to Escherichia coli bacteria. The results measurements
of total phenolic compounds, flavonoids and tannins also indicate that the highest
amount of this product is in the concentration of 500 mg / ml of the extract of plants.
Also, the amount of antioxidant activity in the alcoholic extract is about twice as much
as the aqueous extract. The results of this study indicate that the combination of extracts
of plants, especially alcoholic extract, has a more antibacterial effect than the aqueous
extract, which can be due to the presence of more antibacterial compounds in the
extract.
Key words :pathogenic bacteria , antimicrobial agents , water extract, alcoholic extract.

