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بررسی اثربخشی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه خرزهره
آزمایشگاهی

فاطمه مکری ،مهدی آسمار* ،سعید ضرابی ،علیرضا مسیحا
گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران

چکیده
سابقه و هدف:

مقاومت آنتیبیوتیکی ،زمینه را برای جایگزین نمودن روشهای درمانی گیاهی دارای عوارض جانبی كمتر

نسبت به داروهای رایج فراهم نموده است .این مطالعه باهدف تعیین اثر ضد میکروبی گیاه خرزهره ( )Nerium oleanderبر
باكتریهای سالمونال تیفی و لیستریا منوسیتوژنز انجامشده است.

مواد و روشها:

در این مطالعه تجربی برگهای گیاه خرزهره از محل مركز تحقیقات گل و گیاه استان گیالن شهر الهیجان

جمعآوری و پس از عصارهگیری ،اثر ضدباكتریایی عصارههای آبی و اتانولی گیاه علیه دوسویه استاندارد سالمونال تیفی PTCC 1609

و لیستریا منوسیتوژنز  PTCC 1295مورد ارزیابی قرار گرفت .فعالیت ضدمیکروبی ،حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل غلظت
كشندگی ( )MBCعصارهها با استفاده از تکنیک رقتهای سریال در آبگوشت و انتشار در آگارتعیین شد.

یافتهها:

در روش انتشار در آگار همه غلظتهای عصاره اتانولی گیاه خرزهره بر روی سالمونال تیفی اثر بازدارندگی داشت،

بااینوجود ،اثرهای مهاری عصاره اتانولی آن در مقایسه با عصاره آبی بهمراتب باالتر بود .كمترین غلظت بازدارندگی عصاره
اتانولی  391 mg/mlو حداقل غلظت كشندگی  952 mg/mlتعیین شد .عصارههای آبی و اتانولی این گیاه بر روی سویه استاندارد
لیستریا منوسیتوژنز اثری نداشت.
بحث :بهنظر میرسد عصارههای اتانولی و آبی گیاه خرزهره در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضد میکروبی قابل مالحظهای بر روی
باكتری گرم منفی سالمونال تیفی است .بنابراین میتوانند بهعنوان تركیبهای دارویی و یا نگهدارنده مفید باشند.

واژههای

کلیدی  :اثر ضد میکروبیSalmonella Typhi ، Listeria monocytogenes،

مقدمه

هدفمند و بستهبندی مواد غذایی شده است .گیاهان همچنین
در دارو درمانی بیماریهای مختلفی نظیر افزایش فشارخون،
كلسترول ،اگزما و اسهال برای قرنها استفاده شدهاند و امروزه
نقش آنها به دنبال شناسایی و جداسازی تركیبهای
فیتوشیمیایی فعال بیولوژیک نشان دادهشده است ( .)9این
تركیبهای متابولیتهای ثانویهای هستند كه به چندین
زیرگروه از مواد فعال زیستی گیاهی نظیر آنتیاكسیدانها،
تركیبهای ضدمیکروبی ،ضدویروسی ،ضدسرطان و غیره
تقسیم میشوند ( .)1آنتیبیوتیکها با حذف یا توقف تکثیر
میکروبها با عامل بیماریزا مقابله میكنند .ایجاد عوارض
جانبی جبرانناپذیر و بروز و انتشار مقاومت دارویی در بین
میکروبها از جمله مشکلهای اساسی كاربرد آنتیبیوتیکها

مطالعههای انجامشده در دنیا حاكی از آن است كه عصاره
بسیاری از گیاهان توانایی مهار رشد میکروارگانیسمها را دارند
و به این لحاظ گیاهان دارویی بهعنوان عوامل ضدمیکروبی
كاربردهای زیادی پیدا نمودهاند ( .)3وجود تركیبهای فعال از
لحاظ بیولوژیک در میان گیاهان دارویی منجر به استفاده از
آنها بهعنوان داروهای گیاهی ،مکملهای غذایی ،غذاهای
نویسنده مسئول:

گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهیجان.
پست الکترونیکیmehdiassmar@gmail.com :
تاریخ دریافت3121/70/99 :
تاریخ پذیرش3030/30/03 :
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( )Nerium oleanderدر مقابل سویههای استاندارد سالمونال تیفی و لیستریا منوسیتوژنز در شرایط
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است .بنابراین استفاده از درمانهای جدید و یا استفاده از
داروهای گیاهی با عوارض كمتر ضروری به نظر میرسد (.)4
گیاه خرزهره بانام علمی  Nerium oleanderگیاهی است
چندساله ،پر شاخه ،سمی و همیشهسبز از راسته
گلسپاسیسانان ،3تیرهی خرزهرگان 9كه بهصورت بوتهای و
یا درختچهای میروید .این گیاه كه بومی مناطق مدیترانهای
است ،بهعنوان گیاه زینتی در بسیاری از نقاط دنیا كاشته
میشود ( .)5برگهای آن سبز تیره با قوامی چرمی و
رگبرگهای واضح ،باریک ،نیزهای كشیده به طول  37تا 97
سانتیمتر هستند .تمام قسمتهای گیاه شامل برگ ،گل ،دانه،
ساقه ،پوست ،ریشه و شیره آن سمی بوده و حاوی
گلیکوزیدهای قلبی 1هستند ( .)3عصاره برگ این گیاه برای
كاهش ورم ،درمان گال و همچنین برای افرادی كه بیماری
تنفسی نیز دارند مؤثر است .در مطالعههای مختلف اثرهای
درمانی این گیاه همچون اثرهای ضدسرطانی ،ضداسترس،
ضدالتهابی و ضددردی ،تعدیلكنندگی سیستم ایمنی
همچنین اثر بر روی مراحل اسپرماتوژنز نشان دادهشده است

روش کار

جمعآوری گیاه
در این مطالعه تجربی برگهای گیااه خرزهاره از محال مركاز
تحقیقات گل و گیاه شمال ایران واقع در شهر الهیجان در طی
آبان ماه  3125جمعآوری گردید .شناسایی و تأیید نام علمی
گیااه باا اساتفاده از كلیادهای شناساایی توساط متخصاص
گیاهشناسی و همااهنگیهاای الزم باا هربااریوم و آزمایشاگاه
سیستماتیک گیاهی دانشکده علوم پایه و دانشاکده كشااورزی
دانشگاه آزاد اساالمی الهیجاان صاورت پاذیرفت .بارگهاا در
شرایط دمای اتاق و در ساایه خشاک و باا اساتفاده از آسایاب
مدل WARINGجهت عصارهگیاری باهصاورت پاودر آمااده
تهیه شدند.

( .)2،39باكتریها از شایعترین عوامل ایجاد مسمومیتها و

عفونتهای غذایی هستند .در این میان سالمونال
میکروارگانیسمی است كه از طریق آب و غذای آلوده وارد
دستگاه گوارش میشود و به سطح سلولهای اپیتلیوم مخاط
روده متصل میگردد .سپس در واكوئلهای درون این سلولها
و گاهی نیز در بین اتصالهای میان سلولی وارد میشود.
باكتری در محل ورود تکثیر میشود و چون توانایی عبور از
المینا پروپریا را دارد ازآنجا به گردش خون وارد میشود و به
تمام قسمتهای بدن منتشرشده و بخشهای مختلف سیستم
لنفاوی را آلوده میكند .در ماكروفاژها و سیستم رتیکلو
اندوتلیال وارد شده و به تکثیر خود ادامه میدهد .یکی از
بیماریها كه از طریق سالمونال ایجاد میشود تب تیفوئید یا
همان حصبه است ( .)31لیستریا منوسیتوژنز عامل بیماری
لیستریوز است كه در بزرگساالن غیر باردار ،مننژیت اولیه،4
انسفالیت 5و سپتیسمی 2ایجاد میكند .بیماران مسنتر یا
افرادی كه مستعد هستند و ایمنی سلولی آنها پایین است،

تهیه عصاره

برای تهیه عصاره آبی به ازاء هر گارم پاودر  37میلایلیتار آب
مقطر استریل در بشر ریخته و پس از جوش آمدن ،پودر گیااه
را اضافه نموده و بهمدت  35دقیقه جوشانده شاد ،عصااره باه-
دست آمده ،بهمنظور حذف حالل توساط كاغاذ صاافی فیلتار
شااده وارد دسااتگاه تقطیاار در خااالء( 0ماادل  RV 1ساااخت
كمپانی  IKAآلمان) گردید .عصاره آبای باا باازده  35درصاد
پس از فیلتراسایون ( باا اساتفاده از سارنی میلایپاور مادل
 GSWPآمریکا) با فیلترهاای  7/45میکارون در غلظاتهاای
مختلااف بااهروش چاهااک دیفیااوژن -پلیاات مااورد آزمااایش
ضدمیکروبی قرار گرفت .برای تهیه عصاره اتانولی 377 ،گرم از
پودر خشک شاده گیااه باا  577سایسای اتاانول  17درصاد
مخلااوط و بااه ماادت  94ساااعت در دمااای اتاااق (  99درجااه
سانتیگراد) نگهداری شد و پس از حذف حالل توسط دساتگاه
روتاری ،عصاره الکلی بهدست آمده در دمای  10درجه سانتی-
گراد در انکوباتور بهصورت پاودر در آماد .پاس از آن مقادار 3
گرم از پودر عصاره الکلی گیاه را به  5سایسای از حاالل دی-

Gentianales
Apocynaceae
Cardiac glycoside
meningitis Primary
Encephalitis
Septicemia
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مانند گیرندگان پیوند اعضاء ،مبتالیان به لنفوم و ایدز بهطور
مشخص مستعد بیماری هستند ( .)34این مطالعه باهدف
ارزیابی و مقایسه فعالیت ضدباكتریایی عصارههای آبی و
اتانولی برگ گیاه خرزهره بومی استان گیالن علیه برخی از
میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت در شرایط
آزمایشگاهی طراحی و اجراشده است.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -تابستان  ، 1397فاطمه مکری و همکاران

باکتریهای مورد استفاده درتحقیق

سویه هاای میکروبای ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش شاامل
سالمونال تیفی  PTCC 1609و لیستریا منوسایتوژنز PTCC

 1295بودند كه از مركز كلکسایون قاار هاا و بااكتریهاای
صنعتی و عفونی سازمان علمی پژوهشی و صنعتی ایرانبخاش
بیوتکنولوژی بهصورت آمپول لیوفیلیزه خریداری شد .كدورت
نمونههای میکروبی پس از تلقیح به سرم فیزیولوژی سترون با
لولااه  7/5مااک فارلنااد 2براباار بااا )3/5×371 (CFU /ml
( )Colony forming unitمقایساه شاد و باهعناوان كشات
تلقیح مورد استفاده قرارگرفت.

بررسی اثر ضد میکروبی

اثر ضد میکروبی عصارههای آبی و اتانولی خرزهره با استفاده از
دو روش تهیه رقت در براث و انتشار در آگار به كماک دیساک
بررسی گردید ( .)30در روش انتشار در آگار به كمک دیساک،
ابتدا یاک لاو از كشات اساتاندارد هار ساوش بار روی ایان
محیط ها كشت داده شد سپس دیساک هاای كاغاذی (جانس
صافی واتمن و به قطر 2میلیمتار) باا غلظاتهاای 5 mg/ml
 17، 15 ، 95 ،97، 35، 37،و  47عصاااارههاااا در آب مقطااار
استریل تهیه و با عصاره خرزهره آغشته گشت و توساط پانس
استریل در سطح محیط كشت قرار داده شد و باا كمای فشاار
روی محیط كشت ثابت گردید .بعد از گرم خانهگذاری بهمادت
 94ساعت در دمای  10درجه سانتیگراد با اساتفاده از خاط-
كش به طور دقیق قطر هاله عدم رشد برحسب میلی متر اندازه-

محاسبههای آماری

دراین بررسی تجزیه و تحلیل داده هاا باا اساتفاده نارم افازار
آماری  SPSSنسخه  31انجام شد .بهمنظور دستیابی به نتایج
آماری دقیقتر هر آزمون با سه بار تکرار انجام شد و از آزماون
آنالیز واریانس ،تی مستقل ،دانکان و مناویتنی بارای مقایساه

گیری شد .تمامی آزمایشها با  1تکرار انجام گرفت .در تعیاین

 MICو  MBCبر اسااس وزن خشاک عصااره الکلای مقاادیر

Minimum inhibition concentration
DMSO

Clinical and laboratory standards institute

McFarland

Minimum Bacterial concentration
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متیل سولفاكساید 1اضافه نموده و بهوسیله فیلتراسیون استریل
گردید ( .)35جهات اساتاندارد كاردن روش و تکرارپاذیری و
باهمنظاور مقایساه و ارزیاابی اثار ضادمیکروبی عصاارههاای
استخراجشده بهوسیله آب مقطر و اتانول ،وزن خشک عصارهها
تعیین شد .بدین طریق كاه بارای هركادام از عصاارههاا یاک
لولهآزمایش خالی توسط ترازوی دیجیتالی حسااس وزن شاد
سپس از عصاره تغلیظ شده  3میلیلیتر به لوله اضافه و پاس از
 94ساعت انکوباسیون در 27درجه سانتیگراد ،عصارهها بهطور
كامل خشک شد .لولاههاا دوبااره تاوزین و بااكم كاردن وزن
لولههای خالی میانگین وزن خشک عصارههاای آبای و اتاانولی
تعیین شد (.)32

 127μg/mlاز پاودر خشاک شاده عصااره باهعناوان  MICو
 MBCبهدست آمد .بهمنظور تعیین حداقل غلظات ممانعات
كننده از رشد (MIC) 37از روش تهیه رقت در باراث (مااكرو
دایلیوشن) طبق دساتورالعمل  CLSI33اساتفاده شاد .درایان
مطالعه از آنتیبیوتیک تتراسایکلین ( )17mgبهعناوان كنتارل
مثبت استفاده شد .برای تعیین  MICبرای هر عصااره از یاک
سری  0تایی لوله آزمایش استریل اساتفاده شاد 2 ،لولاه بارای
آزمایش رقتهای مختلف هر عصاره و یک لوله نیاز باهعناوان
كنترل بهكار رفت .كنترل مثبت حاوی سوسپانسیون میکروبی
و محیط مولرهینتون براث و كنترل منفی حاوی سوسپانسیون
میکروبی و آنتیبیوتیاک تتراساایکلین باود .بالفاصاله پاس از
كشت تمام لوله های آزمایش باه مادت  94سااعت دردماا 10
درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .پس از گرمخانهگذاری
لوله ها از نظر كدورت ناشی از رشد بااكتری هاای تلقایح شاده
مورد بررسی قرارگرفتند ،پایین ترین غلظتی كه در آن كدورتی
مشاهده نگردید و بهطوركامل شفاف باود ،باه عناوان  MICدر
نظر گرفته شد ( .)31حداقل غلظات كشاندگی (MBC) 39باا
استفاده از روش رقت لوله ای برای عصااره هاای آبای و اتاانولی
خرزهره تعیین گردید .برای تعیین  MBCبرای هار عصااره از
یکسری  2تایی لوله آزماایش اساتریل اساتفاده شاد 1 ،لولاه
برای آزمایش رقتهای مختلف از هر عصااره و یاک لولاه نیاز
به عنوان كنترل باهكاار رفات .پاس از كشات تماام لولاههاای
آزمایش بهمدت  94سااعت در دماای  10درجاه ساانتیگاراد
گرم خانهگذاری شدند .از تمام لوله هاایی كاه های رشادی در
آنها مشاهده نشده بود نمونهبرداری و جهت تعیین  MBCباه
روش  Pour Plate Methodكشت داده شد .لولهای كه حاوی
كم ترین غلظت عصاره بود و در پلیت مربوط به آن هی رشدی
مشاهده نشده بود به عنوان  MBCدر نظر گرفته شد این روش
برای هر دو عصاره آبی ،اتانولی و هر میکروارگانیسم  1بار تکرار
گردید (.)32
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میانگین ها استفاده گردید و اختالف بین گاروه هاا در ساطح
معنی دار  P<7/75تعیین شد.

یافتهها

در این مطالعه از غلظتهای 15 ، 17 ، 95 ، 97، 35 ، 37 ، 5
و  47میلیگرم بر میلیلیتر عصارههای اتانولی و آبی بهمنظور
سنجیدن قطر هاله عدم رشد باكتریهای لیستریا مونوسیتوژنز
و سالمونال تیفی استفاده شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان
داد كه اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی برگ خرزهره وابسته به
غلظت بوده و همراه با افزایش غلظت عصاره قطر هاله
بازدارندگی بهطور معنیداری افزایش مییابد .این مطالعه نشان
دادكه نوع باكتری و غلظت عصاره بر روی قطر هاله عدم رشد
مؤثر است بهطوریكه قطر هاله بازدارندگی عصاره اتانولی در
غلظت  47میلیگرم بر میلیلیتر بیشترین میزان تأثیرگذاری
را بر روی باكتری سالمونالتیفی داشته و از رشد آن روی
محیط كشت جلوگیری بهعمل آورده است ( .)P<7/773كم-
ترین میزان حساسیت در ارتباط با باكتری لیستریا
مونوسیتوژنز معادل  4/7± 2/91بهدست آمد (جدول .)3
یافتههای این مطالعه نشان داد كه اثر مهاری عصاره اتانولی
خرزهره در غلظتهای مختلف به مراتب بیشتر و مؤثرتر از
عصاره آبی بود و عصاره آبی این گیاه اثر بازدارندگی كمتری را
نشان داد .همچنین عصارههای اتانولی و آبی گیاه خرزهره
تنها در غلظتهای  5و 37میلیگرم بر میلیلیتر اثر مهاری
ضعیفی بر باكتری لیستریا منوسیتوژنز نشان دادند و در سایر
غلظتها هی گونه اثر بازدارندگی مشاهده نشد (.)P<7/773
نتایج حاصل از حداقل غلظت بازدارندگی عصارههای آبی و
اتانولی خرزهره در جدول  3آورده شده است .مقایسه دوبهدو
میانگینهای قطر هاله عدم رشد در مورد عصاره آبی و اتانولی
بر باكتری سالمونال تیفی نشان داد اختالف میانگین قطر هاله
عدم رشد در مورد غلظتهای مورد بررسی معنیدار است
( .)P<7/773همچنین مشخص شد كه میانگین قطر هاله عدم
رشد لیستریا مونوسیتوژنز در غلظتهای  5و  37عصارههای
اتانولی و آبی اختالف معنیدار ندارند ( .)P<7/773یافتههای
حاصل از این تحقیق در ارزیابی اثر آنتیبیوتیکها نشان داد
كه هر دو باكتری به دیسک تتراسایکلین حساس بودند.
میانگین قطر هاله عدم رشد برای لیستریا منوسیتوژنز ± 3/91
32/1و سالمونال تیفی  97 ± 7/11میلیمتر مشاهده شد .نتایج
مربوط به حداقل غلظت مهاركنندگی 31و حداقل غلظت
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وجود خواص ضدعفونیكنندگی عالوه بر اثرهای درمانی از
عوامل توجه طب سنتی به گیاهان دارویی در سالهای اخیر
بوده است ( .)97بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی% 32 ،
از جمعیت كشورهای توسعهیافته ،كم و بیش برای درمان از
گیاهان دارویی استفاده مینمایند ( .)93وجود تركیبهای
ثانویه درگیاهان دارویی سبب شده كه در بررسیهای اخیر
توجه ویژهای را بهخود جلب كنند .بهویژه وجود تركیبهای
ضدمیکروبی موجود در گیاهان دارویی اهمیت این گیاهان را
برای تولید پادزیستهای طبیعی و جدید در علوم پزشکی دو
چندان ساخته است .آنتیبیوتیکها داروهای ارزشمندی برای
درمان بسیاری از بیماریهای انسانی هستند ،با اینحال
استفاده بیشاز حد این داروها مقاومتهای میکروبی را در پی
خواهد داشت .بنابراین دانشمندان تحقیقهایی بر روی
قسمتهای مختلف گیاهان دارویی ،برای كشف داروهای جدید
با منشأ گیاهی را در اولویت قرار دادهاند ( .)99در برخی
مطالعهها نشان داده شد كه عصاره گیاهی كه با استفاده از
هگزان استخراج شده باشد بهعنوان عصاره مؤثرتر علیه فعالیت
ضدمیکروبی مورد استفاده قرارمیگیرد و در برخی دیگر عصاره
متانولی نسبت بهروشهای استخراج دیگر همچون عصاره آبی،
عصاره هگزانولی و یا اتانولی اثرهای بازدارندگی بهتری دارد
( .)91چنین استنباط میشود كه اكثر تركیبهای
شناساییشده با فعالیت ضدمیکروبی از گیاهان دارویی،
MBC
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كشندگی باكتری 34عصارههای اتانولی و آبی علیه باكتریهای
منتخب به روش لولهای در جدول  9آمده است .نتایج نشان
میدهد كه در بین باكتریهای مورد آزمایش ،باكتری
سالمونالتیفی بیشترین حساسیت را در برابر عصارههای
اتانولی و آبی گیاه خرزهره دارد (جدول  .)9در تعیین  MICو
 MBCبه روش سریالهای رقتی ،عصاره اتانولی در رقت 391
میلیگرم بر میلیلیتر باعث مهار رشد ( )MICو در رقت
952میلیگرم بر میلیلیتر باعث مرگ ( )MBCباكتری
سالمونالتیفی شد .عصاره آبی مورد استفاده نیز در رقت 24
میلیگرم بر میلیلیتر باعث مهار رشد ( )MICو در رقت 391
میلیگرم بر میلیلیتر باعث مرگ ( )MBCباكتری
لیستریامنوسیتوژنز شد .غلظتهای نهایی استفاده شده در
 MICو  MBCبهترتیب  391و  952میلیگرم بر میلیلیتر
تعیین شد.
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تركیبهای آروماتیک یا تركیبهای آلی اشباع هستند كه این
تركیبها در حاللهای الکلی همچون متانول و اتانول حاللیت
بیشتری دارند .با این وجود در كلیه موارد علت این اختالفها،
تفاوت در نوع تركیبهای گیاهی یافت شده در گیاهان دارویی

میباشد .تفاوت در قسمتهایی ازگیاه كه برای عصارهگیری

استفاده شده یا تفاوت روش عصارهگیری و همچنین تفاوت در
تركیبهای گیاه بهدلیل تفاوت شرایط جغرافیایی و یا اقلیمی
از جمله عواملی هستند كه در تركیبهای فعال گیاهی نقش
دارند ( .)91در مطالعه بیدریغ و همکاران تركیبهایی همچون
فالنوئیدها ،ساپونینها ،تانینها ،آلکالوئیدها و بهخصوص
تركیبهای فنولی از عصاره الکلی برگ گیاه جداسازی و
شناسایی شده است ( .)94بر اساس مطالعههای انجام شده در
بین تركیباهای گیاه خرزهره اولئاندرین ) (Oleandrinو نرئین
از مهمترین سموم گیاهی شناخته شدهاند كه در مقادیر
باالتری در برگهای گیاه وجود دارند و اثرهای ضد باكتریایی
گیاه به آن ها نسبت داده میشود ( .)90،95نتایج این پژوهش
تجربی نشان داد عصاره اتانولی برگ گیاه دارویی خرزهره اثر
مهاری قابل قبولی روی باكتری سالمونالتیفی داشته است ولی
این اثرها بر لیستریامنوسیتوژنز ناچیز بوده است.كه این امر
ممکن است بهعلت استخراج بیشتر مواد موثر در خرزهره
بهوسیله اتانول است .بهنظر میرسد كه تركیبهای مهم و
تأثیرگذار در فعالیت ضدمیکروبی ،نیمهقطبی یا غیرقطبی بوده
كه در حالل غیرقطبی مانند اتانول حاللیت بیشتری دارند
( .)91نتایج این مطالعه نشان داد كه میزان درصد استحصال
عصاره (وزن خشک عصاره) هنگامیكه از حالل اتانول 22
درجه استفاده شد به میزان  0درصد بیشتر از زمانی بود كه از
آب بهعنوان حالل استفاده شد لذا این اختالف  0درصد وزن
خشک را میتوان دلیلی برای اثر بازدارندگی بیشتر عصاره
اتانولی ذكر نمود .تحقیقهای مشابهای در این زمینه بر روی
تعدادی از گیاهان دارویی نیز انجام شده كه تئوری ذكر شده را
تأیید میكند .بهعنوان مثال افشاریان و همکاران ( )92اثر
ضدمیکروبی عصارههای آبی و اتانولی هویج فرنگی و كلم برگ
قرمز را بر روی دو گونه میکروبی استافیلوكوكوس اورئوس و
اشرشیاكلی در شرایط آزمایشگاهی بررسی كردند .نتایج این
پژوهشگران نشان داد كه افزایش فعالیت ضدمیکروبی هویج
فرنگی و كلم برگ قرمز رابطه مستقیمی با نوع حالل دارد ،به
نحوی كه حالل اتانول باعث باال رفتن وزن خشک عصاره هویج
فرنگی و كلم برگ قرمز شده و وزن خشک عصاره را تا  2درصد
باالتر میبرد این محققان نشان دادند كه عصارههای اتانولی
هویج فرنگی و كلم برگ قرمز نسبت به عصارههای آبی دارای
22
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فعالیت و بازدارندگی بیشتری بر روی هر دو سوش مورد
بررسی است .بهطوركلی باكتریهای گرم مثبت نسبت به
عصارههای گیاهی حساستر از باكتریهای گرم منفی هستند
( ،)17كه این پدیده ممکن است بهعلت تحمل ذاتی گرم
منفیها و ماهیت و تركیبهای گیاهی باشد .مطالعههای
مختلف نشان داده است كه دیواره سلولی باكتریهای گرم
مثبت نسبت به باكتریهای گرم منفی در مقابل بسیاری از
آنتیبیوتیکها ،تركیبهای شیمیائی ضدمیکروبی و حتی
بسیاری از داروهای گیاهی حساسیت زیادی دارند (.)13،19
دریک مطالعه نشان داده شدكه باكتریهای گرم منفی نسبت
به عوامل شیمیایی مقاومتر از انواع گرم مثبت هستند ( .)11در
مطالعه هامون نورد و همکاران دیده شده كه عصاره آبی برگ و
گل گیاه دارویی خرزهره روی استافیلوكوكوس اورئوس اثر
مهاری خوبی از خود نشان میدهد ( .)14همچنین در مطالعه
رخشنده و همکاران در جهت بررسی اثر ضدمیکروبی و
ضدقارچی عصارههای آبی ،الکلی و كلرفرمی اندامهای هوایی
گیاه خرزهره بر روی میکروارگانیسمهای بیمارستانی و
استاندارد از قبیل استافیلوكوك طالیی كوآگوالز مثبت،
سودوموناس آئروژینوزا و كاندیدا آلبیکانس ،نشان دادند عصاره
كلروفرمی ،فاقد اثر ضدمیکربی و ضدقارچی بوده ولی عصاره-
های آبی در روش رقت آگار ،دارای اثرهای ضدمیکربی و
ضدقارچی بودند كه عصاره متانولی با غلظت كمتر اثرهای
ضدمیکربی و ضدقارچی بیشتری از عصاره آبی نشان داد
( .)15درحالیكه در این مطالعه مشخص شد بیشترین اثر
بازدارندگی مربوط به عصاره اتانولی خرزهره و بر روی باكتری
گرم منفی سالمونالتیفی بوده است .نتایج تحلیل آنالیز واریانس
یکطرفه ) (ANOVAنشان داد كه با افزایش غلظت عصاره
اتانولی خرزهره قطر هاله عدم رشد بهطور معنیداری در سطح
 P< 7/75افزایش یافت .همچنین بر اساس نتایج حاصل از
مقایسه دو به دو میانگینها با كمک آزمون چند دامنهای
دانکن ،وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار میانگین قطر عدم
رشد غلظتهای مختلف را میتوان به مقدار ماده مؤثر موجود
در عصارهها نسبت داد .ولی بهطوركلی میتوان نتیجه گرفت
كه با افزایش غلظت عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه خرزهره
میزان قطر هاله عدم رشد افزایش پیدا میكند .در مطالعه
حاضر اثر عصارههای اتانولی و آبی گیاه خرزهره بر روی
لیستریامنوسیتوژنر و سالمونالتیفی بررسی شد .درحالیكه در
برخی مطالعهها خواص ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه خرزهره
با روشهای استخراج متفاوت بر روی تعدادی از باكتریها
بررسیشده است ( .)14همچنین اثرهای ضدقارچی و
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رازیانه اثر كشندگی قابل مالحظهای بر روی آفتهای گیاهی

ضدمیکروبی عصارههای مختلف این گیاه بر پاتوژنهای گیاهی
مشخصشده است ( .)94با اینحال تأثیر عصاره آبی و اتانولی
برگ گیاه خرزهره بهصورت مجزا بر گونههای مورد مطالعه
انجام نشده است .همچنین الزم است برای تأیید فعالیت
زیستی تركیبهای موجود در گیاه تحقیقهای بیشتری
صورت گیرد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت
عصاره اتانولی گیاه خرزهره میتواند در درمانهای سنتی مورد
استفاده قرار گیرد و اثرهای ضدمیکروبی قابل قبولی از خود
نشان دهد .در مطالعه  Tannuaو همکاران عصاره اتانولی گیاه
خرزهره نسبت به سایر عصارهها فعالیت ضد میکروبی بیشتری
علیه باكتریهای مورد آزمایش نشان داده است ( .)10هم-
چنین در یک مطالعه عصاره اتانولی برگ گیاه خرزهره نسبت
به عصاره اتانولی گیاه ریحان ) (Ocimum basilicum L.اثر
قویتر و طیف وسیعتری از فعالیت ضدمیکروبی داشته است
( .)94نتایج این تحقیق حاكی از این واقعیت است كه
عصارههای گیاهی دارای مواد ضدمیکروبی مناسبی است كه
میتوان از آنها بهعنوان یکپایه دارویی یا یک داروی گیاهی
مناسب برای مبارزه با میکروارگانیسمها استفاده كرد .لذا
پیشنهاد می شود با آنالیز و شناسائی تركیبهای مؤثره كارهای
تکمیلی با هدف بررسی این تركیبها بر روی قار ها و در
نهایت در مدل حیوانی مورد توجه قرارگیرد .همچنین پیشنهاد
میشود با مطالعه برروی فرموالسیون و افزودن عصاره این
گیاه به عنوان یک عامل ضدمیکروبی قابل قبول در برخی از
محصولهای غذایی نسبت به افزایش ماندگاری محصولهای
غذایی با كیفیت باال گام مؤثری برداشت .تحقیقهای انجام
شده در رابطه با اسانسهای گیاهی نشان می دهد كه اسانس
گیاهانی مانند رزماری ،نعناع فلفلی ،آویشن ،پونه ،زیره سبز و

دارند ( )11،47و علیرغم پتانسیل باالی اسانسهای گیاهی در

نتیجهگیری

با توجه به نتایج بهدست آمده از آنالیز واریانس یکطرفه می-
توان گفت با افزایش غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه خرزهره،
هاله بازدارندگی بهطور معنیداری افزایش مییابد .همچنین،
مشاهده شد عصاره اتانولی برگ گیاه خرزهره در مقایسه با
عصاره آبی اثر بازدارندگی بیشتری روی باكتریهای مورد
مطالعه دارد .بهنظر میرسد كه با بررسیهای بیشتر روی
تركیبهای مؤثره در اجزا بتوان ساختار این تركیبها را
مشخص نمود كه در مراحل بعد با آگاهی از ساختار آنها به-
طور دقیقتر روی مکانیسم احتمالی این تركیبها در ایجاد
اثرهای همافزایی با آنتیبیوتیکها بحث كرد.

سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از مدیریت و كاركنان مجتمع تحقیقاتی،
تولیدی و آزمایشگاهی زیست فرآورد پارس كه با فراهم نمودن
امکانات و وسایل و تجهیزات الزم نویسندگان این مقاله را یاری
نمودند؛ نهایت تقدیرو تشکر را دارند.

جدول  - 3میانگین قطر هاله عدم رشد باكتریهای منتخب در حضور عصارههای آبی و اتانولی خرزهره برحسب میلیمتر به روش انتشار دراگار
نوع
عصاره

میکرواركانیسم

5

35

97

33/27±7/49

34/72±7/91

35/3±7/51
-

32/1±7/91
-

30/3±7/50
-

31/1±7/14
-

97/77±7/91
-

99/9±7/95
-

2/2±3/31

0/47±7/50

1/2±7/14

2/9±7/35

33/1±7/59

31/2±7/57

34/7±7/29

34/9±7/12

اتانولی

لیستریا
منوسیتوژنز
سالمونال تیفی

9/2±7/39

آبی

لیستریا
منوسیتوژنز
سالمونال تیفی

4/77±7/11

37

غلظت عصاره)(mg/ml

95

17

15

47

4/2±7/91
2/9±7/72

-

-

-

-

عالمت ( )-نشاندهنده عدم وجود فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی و اتانولی خرزهره هست.
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كنترل آفتها ،مشکلهایی مانند فرار بودن اسانسهای گیاهی،
حاللیت كم در آب و ظرفیت اكسیداسیونی باالی آنها سبب
شده است كه استفاده كاربردی از آنها با محدودیتهایی
همراه باشد ( .)43بهنظر میرسد دستیابی به دانش فنی
مطلوب در جهت بهبود و توسعه فرموله كردن اسانسها و
عصارههای گیاهی میتواند این محدودیتها را تا حد زیادی
مرتفع نماید.
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نوع عصاره

سویه های میکروبی

اتانولی

لیستریا منوسیتوژنز

-

سالمونال تایفی

-

لیستریا منوسیتوژنز

-

سالمونال تایفی

-

آبی

غلظت عصاره ()mg/ml

كنترل

952

391

24

19

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

32

1

4

9

+

-

-

-

-

-

+
-

-

 :-رشد

 :+عدم رشد

جدول  - 1حداقل غلظت كشندگی ) (MBCعصارههای اتانولی و آبی برگ گیاه خرزهره بر روی لیستریا مونوسیتوژنز و سالمونال تیفی
نوع عصاره
اتانولی
آبی
 :-رشد

سویه های میکروبی

غلظت عصاره ()mg/ml
كنترل

952

391

24

19

32

1

4

9

لیستریا منوسیتوژنز

-

+

+

+

+

+

+

+

-

سالمونال تیفی

-

+

-

-

-

-

-

-

-

لیستریا منوسیتوژنز

-

+

+

+

+

+

+

+

-

سالمونال تیفی

-

+

+

-

-

-

-

-

-

 :+عدم رشد

21
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جدول - 9حداقل غلظت مهاركنندگی رشد ) (MICعصارههای اتانولی و آبی برگ گیاه خرزهره بر روی لیستریا مونوسیتوژنزو سالمونال تیفی
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