
87

تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره ششم .شماره بیست و سوم ، ندا سلیمانی و همکاران

ارزیابي اثر های ضد باکتریایی اسانس گیاه )Cinnamomum Verum( و گیاه 
)Ferula gummosa( بر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

ندا سلیمانی1* نسیم ابرازه2

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران- 1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی، تهران، ایران- 2

چکیده
سابقه هدف: مصرف روز افزون آنتي  بیوتیك  ها علیه عفونت ناشي از باكتري  ها سبب افزایش مقاومت دارویي شده است. همین 
امر سبب گردیده تا مطالعه های وسیعي بر روي تركیب های گیاهی با خاصیت ضد میکربی و اثر بخشي بیش تر به عنوان جایگزین آنتی 
 Cinnamomun) بیوتیکی صورت گیرد. هدف از این تحقیق، ارزیابي اثر های متقابل داروئی و فعالیت ضد باكتریایي اسانس دارچین

Verum( و اسانس باریجه )Ferula Gummosa( بر ضد تعدادي از  باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي می باشد.

مواد و روش ها: اسانس دارچین از چوب ساقه درختچه آن و اسانس باریجه از شیره ریشه گیاه به دست می آید. برای بررسی 
عمل كرد ضد باكتریایی اسانس از روش چاهك گذاری و تعیین حداقل غلظت مهاري )MIC( بر روی چندین رده استاندارد باكتریایی 

استفاده شد.

استافیلوكوكوس  به  مربوط  دارچین  مورد  در  رشد  عدم  هاله  میزان  ترین  بیش  آگار  در  گذاری  چاهك  تست  اساس  بر  ها:  یافته 
ساپروفیتیکوس با قطر هاله mm 47و در مورد باریجه مربوط به استافیلوكوكوس اپیدرمایدیس باقطر هاله mm  33 مشاهده شد. نتایج 

MIC نشان داد كه اسانس دارچین بیش ترین میزان مهار كنندگی را بر روی استافیلوكوكوس ساپروفیتیکوس دارد.

نتیجه گیری: نتایج این بررسي پیشنهاد مي كند كه اسانس های دارچین و باریجه مي توانند به تنهایي یا در تركیب با سایر عوامل 
ضد میکربي براي درمان عفونت  هاي باكتریایی موثر باشد.

کلمات کلیدی: فعالیت  آنتی باكتریال، اسانس گیاه دارچین، اسانس گیاه باریجه، باكتری های گرم مثبت و گرم منفی.
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مقدمه
آنتی  بیوتیك  های سنتتیك (synthetic) در دهه  های گذشته 
نقش مهمی را در درمان بیماری  های عفونی ایفا نمایند )1-3(، 
اما پیدایش مقاومت دارویي در برابر اغلب آنتي بیوتیك ها و بروز 
عوارض جانبي جدي به دنبال مصرف برخي از آنها، انگیزه زیادي 
را براي جستجو و ارائه تركیب های ضد میکروبي جدید به ویژه با 

منشاء گیاهي فراهم آورده است. در بسیاري از نقاط دنیا  تركیب 
های گیاهي به شکل سنتي به منظور درمان برخي بیماري ها به 
خصوص بیماري هاي عفوني، اسهال، تب، سرماخوردگي، كنترل 
زاد و ولد و بهداشت دهان و دندان استفاده مي شوند. خواص ضد 
میکروبي گیاهان از دیر باز مورد توجه بوده و گذشتگان بدون اطالع 
از وجود میکروب  ها و تنها از طریق تجربه  هاي بالیني از این 
گیاهان در درمان بیماري  هاي عفوني استفاده مي كردند )7-4(. 
با این حال امروزه مطالعه بر روي گیاهان مورد استفاده در طب 
سنتي با هدف رسیدن به تركیبات جدید در اولویت قرار گرفته 
 Cinnamomum( علمی  نام  با  دارچین  گیاه   .)15،16( است 
برگ  تیره   Laurales راسته  از  است  ای  درختچه   )verum
 Cinnamomum ها  دارچین  جنس  از   Lauraceaeبوها
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باشد. گیاه دارچین بومی سری النکا و جنوب هند است و  می 
پوست درختچه آن به عنوان ادویه به كار می رود )20(. این گیاه 
مصارف و كاربردهای متعدد دارد، از جمله برای درمان گرفتگی 
بی اشتهایی،  عفونت، سرماخوردگی،  استفراغ، اسهال،  عضالت، 
چنین  هم  می شود.  نعوظ استفاده  و اختالل  آلزایمر  بیماری 
و   1 نوع  به دیابت  مبتال  افراد  در  قندخون  كاهش  در  می تواند 
مي  دارچین  عمده گیاه  های مهم و  از تركیب  باشد.   2موثر 
برگاموتن،  دار،  اكسیژن  های  تركیب  و  ها  توان به هیدروكربن 
كاریوفیلن اكساید و سینامیل استات اشاره نمود. از جمله خواص 
درمانی آن خاصیت ضد صرع، كاهش نفخ شکم، دردهای زكام ) 
آنفوالنزا( و قولنج بوده و به عنوان ضماد برای تورم  های اشتعالی، 
زخم معده، سوختگی، جراحت و ناراحتی  های پوستی استفاده 
 Ferula( باریجه  گیاه  خواص  دیگر،  سوی  )14(. از  شود  می 
gummosa( مطرح است. این گیاه، خودرو و از خانواده چتریان 
می باشد. این گیاه با گلبرگ های جدا، ساقه ضخیم به ارتفاع 1 
تا 2 متر برگ هایی به رنگ سبز مایل به خاكستری و پوشیده 
تار به طول 30 سانتی متر بوده، رشد گیاه به صورت روزت  از 
به  دهنده  گل  ساقه  ایجاد  با  بعد  به  سالگی   5 سن  از  و  بوده 
مراحل زایشی وارد می گردد. گیاه باریجه در طول عمر تنها یك 
بار به گل نشسته و بذر می دهد و پس از آن، از بین می رود. 
گل های آن زرد و مجتمع بوده و به صورت چترهای مركب و 
به طور عمومی به صورت دستجات فراهم در باریك تر از نصف 
مناطق كوهستانی  در  گیاه  این  باشد.  دانه می  قسمت محتوای 
مركزی و شمال شرق ایران می روید )10(. این گیاه به عنوان 
طعم  دهنده در محصول های غذائی مانند نوشابه  های غیرالکلی 
و فرآورده  های گوشتی و یا معطركننده و تثبیت كنندۀ عطرها در 
فرآورده  های آرایشی مورد مصرف قرار می گیرد. مصرف روزافزون 
آنتي بیوتیك  ها علیه عفونت ناشي از باكتري  ها سبب افزایش 
مقاومت دارویي شده است. همین امر سبب گردیده تا مطالعه 
های وسیعي بر روي دارو هاي ضد میکربي جدید با اثر بخشي 
بیش تر صورت گیرد. با توجه به كاربردهای ذكر شده و امکان 
استفاده مفید آن به صورت بالینی و برای درک مناسب از اثرهای 
این گیاهان داروئی، فعالیت ضد باكتریایی اسانس گیاه دارچین و 
باریجه علیه تعدادي از باكتري های گرم مثبت و گرم منفي مورد 

بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها
نمونه گیاهي و استخراج اسانس

در طی یك مطالعه تجربی- آزمایشگاهی چوب دارچین و گیاه 
باریجه تهیه و توسط مركز تحقیقات كشاورزی ایران مورد تایید 

پودر  آسیاب  از  استفاده  با  و  شده  شسته  ها  نمونه  گرفت.  قرار 
گردید . 100گرم از هر كدام از پودر های حاصل به طور جداگانه 
در یك لیتر آب مخلوط شد و به مدت 3 ساعت به روش تقطیر با 
 )Clevenger( در دستگاه كلونجر )Hyrodistillation( آب
زمان  تا  و  جداسازي  اسانس  سپس   .)5( شد  گیری  اسانس 
سانتي  درجه  دماي 4  در  باكتریایي  آزمایش ضد  براي  استفاده 

گراد نگهداري شد.

سویه های آزمایش 

از سویه  های استاندارد اشریشیا كلي PTCC 1329،سودوموناس 
 ،PTCC 1053 پنومونیه  كلبسیال   ،PTCC  1181 آئروژینوزا 
انتروباكتر  آئروژینوزا PTCC 1221، استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس

 ،  PTCC 1447 پیوژن PTCC 1114، استرپتوكوكوس 
استافیلوكوكوس ساپروفیتیکوس PTCC 1440، تهیه شده از مركز 
ذخایر ژنتیك ایران و موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 
واحد علوم دارویی جهت ارزیابی اثر آنتی باكتریال اسانس های دارچین 
و باریجه استفاده شد. سویه  های مورد مطالعه با استفاده از محیط 
هاي افتراقي، انتخابي، اختصاصي و با استفاده از تست هاي بیوشیمیایي 
تایید هویت شدند. سویه ها در محیط كشت TSB به مدت 24 ساعت 
كشت داده شدند و از كشت تازه باكتری برای انجام مراحل بعدی 

استفاده شد.

هاي  سویه   روي  اسانس  باکتریایي  ضد  فعالیت  تعیین 
آزمایش

تست حساسیت به عصاره به روش چاهک گذاری 

روش  با  باریجه  و  دارچین  های  اسانس  باكتریایي  ضد  فعالیت 
شد.  تعیین  مهاري  هاله  گیری  اندازه  با  و   )5( گذاری  چاهك 
 1/5× 108 cfu به این منظور سوسپانسیون باكتریایی با غلظت
آگار  هینتون  مولر  محیط كشت  روی  فارلند(  مك  نیم  )معادل 
به  ها  داده شد و چاهك  به صورت چمنی كشت  توسط سواپ 
انتهای پیپت پاستور استریل روی سطح آگار ایجاد شد.  وسیله 
شد،  تزریق  ها  چاهك  داخل  اسانس  از  میکرولیتر   25 میزان 
سپس پلیت ها به مدت 18 ساعت در دماي 37 درجه سانتي 
گراد انکوبه شدند. قطر هاله هاي عدم رشد در اطراف چاهك ها 
برحسب میلي  متر اندازه گیري شد. از سرم فیزیولوژی به عنوان 
كنترل منفي و آنتی بیوتیك جنتامیسین به عنوان كنترل مثبت 

كار استفاده شد. آزمون به صورت سه بار تکرار انجام شد.

 Minimum  (MIC) تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی
Inhibitory Concentration
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روي  بر  اسانس  كنندگی  مهار  غلظت  حداقل  تعیین  براي 
استفاده  دایلوشن  براث  میکرو  روش  از  آزمایش  هاي  سویه 
براث  هینتون  مولر  محیط  از  میکرولیتر  میزان 100   .)23( شد 
اضافه  االیزا  میکروپلیت  چاهك  هر  به   (Merck,Germany)
شد. اسانس در بافر Tyrode به نسبت 1:2 رقیق شده و پس از 
آن در چاهك اول، 100 میکرولیتر از رقت 1:2 اسانس اضافه شد 
و پس از مخلوط كردن، 100 میکرولیتر از چاهك اول برداشته 
ترتیب سریال رقت در  به همین  و  اضافه شد  به چاهك دوم  و 
چاهك ها ایجاد گردید. سپس 10 میکرولیتر از هر سوسپانسیون 
با كتریایي )108 كلني در میلي لیتر( به صورت جداگانه به چاهك 
ها اضافه شد. به چاهك كنترل منفي بافر Tyrode بدون اسانس 
اضافه گردید. سپس میکروپلیت به مدت 18 ساعت در دماي 37 
درجه سانتي گراد گرمخانه گذاري شد.  MIC )حداقل غلظت 
مهار كنندگی( به عنوان پایین  ترین غلظتي كه جهت توقف رشد 
باكتري  ها در پایان 18 ساعت گرمخانه گذاري مورد نیاز است، 

تعریف شد )22(.

آنالیز آماری

داده  ها به صورت انحراف معیار±میانگین گزارش شد و آنالیز آماری 
 (ANOVA) داده  ها، با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه
و به دنبال آن آزمون توكی )Tukey( بررسی گردید. نتایج با نرم افزار 

Prism6 بررسی و P≥0/05 به صورت معنی دار تفسیر گردید.

یافته ها 
فعالیت ضد باکتریایي اسانس )نتایج آزمون های انتشار از 

)MIC چاهک و

نتایج آزمون  های ضد باكتریایی در جدول شماره 1 آورده شده 
ترین هاله  آگار، بزرگ  بر اساس تست چاهك گذاری در  است. 
قطر  با  ساپروفیتیکوس  استافیلوكوكوس  به  مربوط  رشد  عدم 
هاله mm 47 در مورد اسانس دارچین و بزرگ ترین هاله عدم 
رشد در مورد باریجه مربوط به استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس با 
قطر mm 33 بود. برای دارچین كم ترین قطر هاله عدم رشد 
مربوط به سودوموناس آئروژینوزا )mm 21( و برای باریجه قطر 
گردید  مشاهده  ائروژنز  انتروباكتر  با  ارتباط  در  رشد  عدم  هاله 
در  رشد  عدم  هاله  چاهك  از  انتشار  تست   .)1 شماره  )نمودار 
 1 در شکل  اشریشیاكلی  و  اپیدرمیدیس  استافیلوكوكوس  مورد 
اسانس  كه  داد  نشان   MIC نتایج  بررسی  است.  مشاهده  قابل 
دارچین بیش ترین اثر مهار كنندگی را بر روی استافیلوكوكوس 

ساپروفیتیکوس دارد )جدول شماره 1(.

شکل 1: اثر اسانس باریجه بر سویه باكتریایی در تست انتشار از چاهك. هاله 

عدم رشد در A( استافیلوكوكوس ارئوس B( اشریشیاكلی

 نمودار 1. اتر اسانس های دارچین و باریجه بر قطر هاله عدم رشد سویه 

های استاندارد باكتریایی. نتایج بصورت انحراف معیار±میانگین می باشد.

بیش  باریجه  و  دارچین  اسانس  داد  نشان   MIC نتایج  بررسی 
ترین اثر مهار كنندگی را بر روی استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس 

دارد.

جدول شماره 1. نتایج آزمون  MIC در سویه های باكتری های استاندارد 

حجمی  )وزن  استوک  از  رقت  حسب  *بر  باریجه.  و  دارچین  اسانس  برای 

استوک = mg/ml  0/8 میلي گرم در میلي لیتر(

اثر مهاری در محیط مایع باکتری
mg/ml برحسب

کنترل 
(Tyrode)

اسانس دارچین 

  MIC)mg/ml(

اسانس باریجه

 )mg/ml((
MIC

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 
PTCC 1440

-0/00190/01

PTCC 14470/0390/05-استرپتوکوکوس پیوژن
 PTCCاستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

1114
-0/010/01

PTCC 1221 0/008-انتروباکتر  آئروژینوزا-
،PTC 1053 0/014-کلبسیال پنومونیه-

PTCC 1181 0/1-سودوموناس آئروژینوزا-
PTCC 1329 0/0460/05-اشریشیا کلي
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بحث
گسترده  كاربردهای  خوراكی  و  سنتی  طب  در  داروئی  گیاهان 
ای دارد. استفاده از آنها به عنوان چاشنی، طعم دهنده و حتی 
نگهدارنده در صنعت مطرح می باشد. با توجه به خواص گیاهان 
دارویی، امروزه این گیاهان و مشتقات آنها به عنوان مکمل های 
درمانی در درمان بیماری های مختلف بکار رفته است )14،11(. 
جستجو براي كشف عوامل ضد میکروبي سالم و موثر ادامه دارد 
كه مي تواند هم از لحاظ درماني و هم از لحاظ پیشگیري، در 
مورد طیف وسیعي از عفونت هاي باكتریایي استفاده شود. این 
نیاز در سال هاي اخیر با ظهور میکروارگانیزم هاي مقاوم به چند 
دارو نمایان تر شده است )18(. بنابراین شركت هاي داروسازي 
در حال حاضر به دنبال داروهاي جایگزین از سایر منابع از جمله 
با  موادي  دارویي  گیاهان  شده  مشخص  زیرا  هستند،  گیاهان 
فعالیت ضد میکروبي تولید مي كنند. در مورد اثر ضد میکروبي 
اسانس گیاه دارچین گزارش هایي صورت گرفته است )21،19(. 
دارچین  اسانس  كه،  داد  نشان  همکاران  و   Suree ی  مطالعه 
مختلف  های  سویه  به  نسبت  را  قبولي  قابل  میکروبي  ضد  اثر 
 Ranasinghe اشرشیاكلی دارد )17(. در تحقیقاتی كه توسط
و همکارانش روی عصاره دارچین و چند گیاه دیگر بر روی قارچ 
ها انجام شد اثر های ضد قارچی این گیاه به اثبات رسید )16(. 
در پژوهشی دیگر، اثر ضد میکروبي دارچین بر ضد باكتري هاي 

اشریشیا كلي و سالمونال تیفي موریوم بررسي و اثبات شد )4(.

قـارچي  ضـد  فعالیـت  كـه  همکـاران  و  حقیقـي  بررسـي  در 
اسانس هاي آویشن باغي، جعفري، زیره سبز و زیره سیاه روي 
كاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوكونازول را مورد ارزیابي قـرار 
بود، اسانس هر 4 گیاه، روي رشد باكتری و قارچ كاندیدا آلبیکنس 
داراي اثر مهاري بوده كه بیشترین اثر به ترتیب مربوط به آویشن 
با  مقایسه  در  حاضر  تحقیق  )12(. نتایج  است  بوده  جعفري  و 
سایر مطالعه های انجام گرفته خاصیت آنتی باكتریال قوی تری 
را در مورد اسانس دارچین نشان می داد، این اختالف شاید به 
دلیل تفاوت در گونه گیاه بومی و اختالف در میزان ماده موثره 
انجام  و همکارانش   John,M توسط  تحقیقی كه  در  باشد.  آن 
شد نقش موثر عصاره دارچین بر روی گونه های مختلف كاندیدا 
اثر  قرار گرفت )13(. ضمنا  تایید  كاندیدیازیس مورد  بیماری  و 
و   Guddadaran توسط  هم  دارچین  اكسیدانی  آنتی  های 
اثر های ضد میکروبی  اثبات رسید )9(. روی  همکارانش نیز به 
باریجه نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته كه همه آنها اثر های 
ضد میکروبی این گیاه را تایید می كنند، از آن جمله در بررسی 
كه توسط ghasemi و همکارانش انجام شد اثر ضد میکروبی 

باریجه در مورد سه باكتری گرم مثبت: استافیلوكوكوس اورئوس، 
هم  و  سوبتیلیس  باسیلوس  و  اپیدرمیدیس  استافیلوكوكوس 
و  تیفی  سالمونال  اشرشیاكلی،  منفی:  گرم  باكتری  سه  چنین 
سودوموناس آئروژینوزا و قارج كاندیدا آلبیکنس به اثبات رسید 
باكتری  باریجه روی  باكتریایی  اثر ضد  )24(. در تحقیقی دیگر 
های پاتوژن عامل گاستروانتریت تایید شد، كه در مورد باكتری 
و  پنومونیه  كلبسیال  اشرشیاكلی،  میرابیلیس،  پروتئوس  های 
و  زاده  ابراهیم   .)8( شد  مشاهده  تری  بیش  تاثیر  سودوموناس 
به  دیسانتری  شیگال  و  تیفی  سالونال  حساسیت  نیز  همکارانش 
باریجه را اثبات كردند )7(. آزمون MIC نیز حاكی از آن بود كه 
اسانس دارچین در مورد استافیلوكوكوس ساپروفیتیکوس حتی 
تا رقت1/400 ) 0/0019 میلي گرم در میلي لیتر( از اسانس نیز 
اثر مهاری دارد. در مورد باكتری های استافیلوكوكوس اورئوس، 
اپیدرمیدیس و  اشریشیاكلی نیز تا چند رقت اثر مهار كنندگی 
قابل توجهی مشاهده شد. لیکن در مورد سویه های كلبسیال و 
سودوموناس آئروژینوزا در رقت  های بیش تر اسانس ممانعت از 
رشد باكتری مشاهده نشد. آزمون MIC در مورد اسانس باریجه 
نیز حاكی از آن بود كه در مورد استافیلوكوكوس اپیدرمیدیس 
حتی تا ) 0/01 میلي گرم در میلي لیتر( از اسانس نیز اثر مهاری 
نتایج  با  مقایسه  در  پژوهش  این  در  آمده  دست  به  نتایج  دارد. 
سایر مطالعه ها اثرهای واضح تری را در مورد اسانس گیاه باریجه 
این  باكتری گرم مثبت و منفی نشان می دهد.  بر روی هر دو 
اختالف می تواند به دلیل نوع گیاه بومی به كار رفته، مقدار ماده 
تازه  اسانس،  تهیه  تکنیك  مطالعه،  مورد  گیاه  در  موجود  موثره 

بودن اسانس و اختالف در سویه مورد مطالعه باشد.

نتیجه گیری
از آنجائی كه مقاومت باكتریایی در حال افزایش است و انتقال مقاومت 
از باكتری  های مقاوم به باكتری  های حساس از طرق مختلف به 
آسانی صورت می گیرد و موجب مقاومت در برابر آنتی  بیوتیك  های 
مصرفی معمول می گردد، لذا اسانس دارچین و باریجه هم چون دیگر 
مشتقات گیاهان داروئی با خواص آنتی باكتریال می  تواند به عنوان 
تركیب جایگزین و یا مکمل در درمان عفونت  های باكتریایی به كار 
رود. در حال حاضر یکی از عمده مشکالتی كه در درمان عفونت  ها 
و استفاده از آنتی  بیوتیك  ها مطرح می باشد، ایجاد مقاومت آنتی  
بیوتیکی است كه توجه خاصی را برای حل این مشکل می طلبد. 
نتایج این بررسي پیشنهاد مي كند كه اسانس گیاه دارچین و باریجه 
مي تواند به تنهایي یا همراه با سایر عوامل ضد میکروبي براي درمان 
عفونت  هاي باكتریایي مفید باشد. با این حال آزمایش  های تکمیلی 
و in vivo براي ارزیابي سمیت احتمالي اسانس ، بررسي خواص و 
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اثر آن و به دست آوردن غلظت  هاي مناسب آن براي استفاده در 
بدن موجود زنده الزم است.

سپاسگزاری
میکروبیولوژی  آزمایشگاه  از  وسیله  بدین  مقاله  این  نویسندگان 
دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی تهران، كه در به ثمر رساندن این 
پژوهش نهایت همکاری را به عمل آوردند صمیمانه تشکر و قدردانی 

می  نمایند.
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