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تاریخ دریافت33/6/31 :

چکیده
عفونتهای ادراری و مقاومت آنتی بیوتیکی در دنیا رو به افزایش است .در این میان نقشش فرآوردههشای گیشاهی بشه واسشهه
داشتن طیف وسیعی از ترکیبات زیستی فعال و طبیعی بسیار با اهمیشت اسشت .پونشه کشوهی ()Mentha longifolia (L.) Hud.
یکی از گیاهان دارویی معهر است که در طب سنتی برای درمان عفونتهای مجاری ادرار استفاده میشود .در این تحقیق اثشرات
ضدباکتریایی غلظتهای مختلف عصاره اتانولی برگهای پونه کوهی جمعآوری شده از رویشگاههای زیارت (اسشتان گلسشتان)،
آالشت و ییالق دو هزار (استان مازندران) با دو روش انتشار دیسک و چاهک ،علیه چهار باکتری مولد عفونشت مجشاری ادراری
(اشریشیا کلی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و اسشتافیلوکوکوس سشاپروفیتیکوس) مشورد مهالعشه اشرار
گرفت ،تا رویشگاه بهینه با بهترین اثرا ضد باکتریایی گیاه معرفی گردد .یافتهها نشان داد ،عصاره اتشانولی بشرگ پونشه جمشعآوری
شده از هر سه رویشگاه اثر مهاری خوبی بر رشد باکتریهای گرم مثبت داشت ،اما در رویشگاههای آالشت ( 1863متر) و ییالق
دو هزار ( 111متر) نسبت به رویشگاه زیارت ( 519متر) بهصورت معنیداری نتایج بهتری مشاهده شد (در سهح یشک درصشد).
بهطوری که در این رویشگاهها ،تقریباً  111درصد سویههای استافیلوکوکوس منتخب نسبت به عصاره حساسیت نشان دادند .لشاا
ضمن تایید استفاده سنتی از پونه کوهی جهت درمان عفونتهای مجاری ادرار میتوان بیان داشت هنگشام اسشتفاده از یشک گیشاه
دارویی در درمان نوع خاصی از بیماری باید به رویشگاه آن نیز توجه نمود تا بهترین اثر درمانی حاصل شود.
واژگان کلیدی :اثر ضد باکتریایی ،استافیلوکوکوس ،استانهای گلسشتان و مازنشدران ،پونشه کشوهی ( )Mentha longifolia (L.

 ،)Hud.عصاره اتانولی

*نویسنده مسئولbagheri.hanieh@ymail.com :
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 )al., 2014که در طب سنتی غالباً از دمکرده برگهای

مقدمه
استفاده گسترده از عوامل ضد باکتریایی منجشر بشه

آن بشهعنشوان مشدر ( ،)Ghaderi et al., 2014تسشریع

مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریها و انتشار ژنهای مقاوم

کننده عمل هض  ،رفع آس  ،اسپاس  ،نفخ ،درد معشده،

در بششین میکروارگانیس ش هششای بیمششاریزا شششده اسششت

سردرد ،سرماخوردگی و سرفه و همچنین در استعمال

( .)Banerjee et al., 2014در دسترس نبودن و هزینشه

خارجی برای درمان زخ ها و غدد متورم استفاده می-

باالی آنتیبیوتیکهای نسل جدید با میزان اثر محدود،

شود و بهعنوان آنتی اکسیدان ،مقشوی سیسشت ایمنشی،

منجر بشه افشزایش مشرگ و میشر ششده اسشت .لشاا ،بشه

ضداارچ ،ضدالتهاب و ضدمیکروب استفاده مشیششود

ترکیباتی از سایر منابع بشا فعالیشت ضشدمیکروبی نیشاز

(.)Unnithan et al., 2013

است ( .)Unnithan et al., 2013فعالیت ضشدمیکروبی

در بررسششیهششای مختلششف فیتوشششیمیایی ،حضششور

بسیاری از گیاهان بررسی شده اسشت و تعشداد زیشادی

فالنوئیدهای مختلف ،مونوترپنهای کتونی ،تاننهشا و

نیز مهارکننده رشد باکتریهای پاتوژن را نشان دادهاند.

ساپونینهشا را در گونشههای مختلشف جشنس

طب سنتی گیاهی برای ارنها است که در بسشیاری از

گششزارش شششده اسششت کششه مسششئول فعالیششتهششای

نقاط جهان برای درمان بیماریهشای مختلشف ششناخته

فارماکولوژیکی و بیولوژیکی این گیاهان هسشتند .بیشان

شده و استفاده از این عوامشل ضشدباکتری ،انقالبشی در

شده است که شاید بیششترین فعالیشت ضشد باکتریشایی

درمان عفونتهای مختلف باکتریایی ایجاد کرده است.

عصششاره اتششانولی پونششه بششهدلیششل محتششوی بششاالی

آنالیزهای فیتوشیمیایی عصاره گیاهشان دارویشی نششان

فالونوئیدهای آن باشد .حضور فالونوئیدهای بسشیاری

داده است که ایشن گیاهشان دارای ترکیشبهشای ثانویشه

ماننششد کوئرسششتین ،لوتئششولین ،آپششیژنششین و مشششتقات

بسششیاری ( )Banerjee et al., 2014ماننششد تششاننهششا،

گلیکوزیدی کامفرول در برگهای ایشن گیشاه گشزارش

ترپنوئیدها ،آلکالوئیدها و فالونوئیشدها هسشتند کشه در

ششده اسشت ( .)Razavi et al., 2012در حقیقشت ایشن

ششششرای  in vitroفعالیشششتهشششای ضشششدمیکروبی،

ترکیبها بهعنوان یک ضدباکتری اوی عمل مشیکننشد

ضدسرطانی ،ضشدانگلی ( ،)Al- Ali et al., 2014ضشد

(.)Akroum et al., 2009

Mentha

(Stanisavljević et al., 2012؛ Al- Ali et

عفونتهای مجشاری ادراری ،یکشی از مهمتشرین و

 ،)al., 2014ضششداارچی ،ضششدباکتریایی و ضششدالتهابی

شایعترین عفونتهایی است کشه در گشروههشای سشنی

دارند (.)Stanisavljević et al., 2012

مختلف رخ میدهد و از نظر فراوانی ،دومین عفونشت

ویروسشی

جنس  Menthaمتعلق به تیره نعنا ،دارای  29تا 31

پس از عفونتهای مجاری تنفسی است که مشیتوانشد

گونه گیاهی ،اغلب در منشاطق معتشدل اروپشا و آاسشیا،

منجر بشه بشروز عشوارط خهرنشاکی ماننشد اخشتالالت

Ghaderi et

دستگاه ادراری ،فشار خون ،اورمی و زایمشان زودرس

 .)al., 2014فعالیشتهشای زیسشتی مختلفشی از جملشه:

در زنششان بششاردار شششود (مالعبششاسزاده و همکششاران،

ضدباکتری ،ضداارچ و حشرهکشی برای گونههای این

 .)1352از جمله بشاکتریهشای ششایع در ایشن بیمشاری

جنس گزارش شده است ( .)Saeidi et al., 2014پونه

میتوان به اشریشیاکلی ،پروتئوس ولگاریس ،کلبسشیال

نشام علمشیMentha longifolia (L.) Hud.

پنومونیه ،استافیلوکوکوسها ،انتروباکتر ،سشیتروباکتر و

استرالیا و جنوب آفریقا یافت مشیششود (

کشوهی بشا

گیاهی چند سشاله و معهشر اسشت

( Stanisavljević et
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سششودوموناس ائروژینششوزا اشششاره نمششود (کیششایی و

مواد و روشها

همکاران.)1365 ،

جمعآوری گیاه :طی عملیات صشحرایی فشراوان گیشاه

تاکنون در مهالعات بسشیاری اثشر ضشد باکتریشایی

پونشه کشوهی بشا نشام علمشی

)Mentha longifolia(L.

عصاره و اسانس گیاه پونه کوهی گزارش ششده اسشت

 Hud.در فصششل گششلدهششی آن (خششرداد و تیرمششاه) از

(Dadi et Habbu et al., 2009; Hajlaiu et al., 2008

رویشگاههشای زیشارت در اسشتان گلسشتان ،آالششت و

al., 2009; Hafedh et al., 2010; Razavi et al.,
;Unnithan et al., 2013; Nikšić et al., 2012; 2012
;Banerjee et al., 2014; Saeidi Al-Ali et al., 2014
; .)et al., 2014در تحقیشششق  Ghaderiو همکشششاران

ییالق دو هزار در استان مازندران جمشعآوری گردیشد.
نمونه هر باریومی گیاه مورد مهالعه در هرباریوم مرکز
تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسشالمی واحشد

( )2112عصاره اتشانولی گیشاه پونشه بشه روش چاهشک

گرگان شناسایی و عصارهگیری شد .بدین صورت کشه

باعث مهار رشد باکتریهشای باسشیلوس سشوبتیلیس و

ابتدا برگهای جوان گیاه پونهاز پایه جدا و در ششرای

استافیلوکوکوس اورئوس ششد و همچنشین فالونوئیشد

مناسب (مکان تاریک و با جریان هوا) خششک ششد و

کوئرسششتین بیشششترین اثششر ضششد بششاکتری را نسششبت بششه

سپس با دستگاه آسیاب برای پودر گردید.

فالونوئیدهای لوتئولین ،آپی ژنین و کشامفرول داششت.

آمادهسازی عصاره اتاانولی گیااه :بشه منظشور تهیشه

محققین نتیجه گرفتنشد کشه فالونوئیشدهای موجشود در

عصاره اتشانولی ،از اتشانول  11درصشد درجشه و روش

پونه باعث مهار رشد برخشی میکروارگانیسش هشا ششده

پرکوالسیون استفاده شد 91 .گرم از پودر هشر یشک از

است که شاید علتی برای استفاده از ایشن گیشاه جهشت

نمونهها در داخل دکانتور ریختشه و سشپس مرحلشه بشه

درمان عفونت دستگاههای گوارشی ،تنفسشی و ادراری

مرحله به آن اتانول افزوده شد .افزودن اتانول تا جایی

باشد (.)Akroum et al., 2009

ادامه یافت که حالل تمامی حج نمونههشا را پوششش

امروزه بشا توجشه بشه عشوارط داروهشای ششیمیایی و

داد و عالوه بر آن مقداری از اتشانول نیشز روی سشهح

مقاومت میکروارگانیس ها در برابر آنها در صورت اثبشات

نمونششه داخششل دکششانتور را کششامالً پوشششاند .مششدت

اثر گیاهان علیه سویههشای اسشتاندارد و بشالینی باکتریشایی

عصششارهگیششری در ایششن تحقیششق  12سششاعت بششه طششول

میتوان از عصارههای گیاهشان بشهعنشوان آنتشیبیوتیشک و

انجامیششد .جداسششازی عصششارههششا از حششالل بششه وسششیله

نگهدارنده طبیعشی در صشنایع غشاایی و دارویشی اسشتفاده

دستگاه روتاری و با کمک پمپ خشال انجشام گرفشت

کرد .با نظر به رویکشرد دوبشاره بشرای مصشرر داروهشا و

(.)Mazandarani et al., 2007

فراوردههای گیاهی ،بررسی خواص دارویی گیاهان بومی

رقیق سازی عصااره گیاهاان و تهیاه دیسا هاای

هر منهقه از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .لاا هشدر

حاوی عصااره :در ایشن مرحلشه عصشاره اتشانولی بشا

از این مهالعه شناسایی و مقایسشه اثشر ضشدمیکروبی گیشاه

پروپیلن گلیکول  11درصشد رایشق ششده و عشالوه بشر

پونه کوهی ( )Mentha longifolia(L.) Hud.جمشع آوری

عصاره خالص ،غلظتهشای مختلشف (،91 ،29 ،12/9

شده از استانهای گلستان (ارتفاعات زیارت) و مازنشدران

 291 ،111و  911میلیگرم بر میلیلیتر) از عصاره تهیه

(ارتفاعششات آالشششت و یششیالق دو هششزار) در ششششرای

ششد ( .)Shahverdi et al., 2008سشپس جهشت تهیشه

آزمایشگاهی ارار گرفته است.

دیسششکهششای حششاوی عصششاره از دیسششکهششای بالنششک
ساخت پشادتن طشب اسشتفاده ششد .بشدینترتیشب کشه
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دیسکهای بالنک در لولههای حاوی راتهای تعیین

اختالر بین گشروههشا در سشهح معنشیداری

شده از عصارهها ارار گرفتو  9تا  11دایقه دیسشکهشا

تعیین شد.

در دمای  31درجه سانتیگراد انکوبه تا کشامالً خششک

الف) روش انتشاار در دیسا  :ابتشدا از چهشار سشویه

شششد سششپس جهششت دیسششکگششااری آمششاده شششد

باکتریایی سوسپانسیون میکروبی با کشدورتی معشادل لولشه

(.)Mashhadian, 2006

 1/9مک فارلند ( )1/9×116cfuml-1تهیشه ششد.سشپس بشا

تهیه سویه باکتریهای ماورد ماالعاه :بشاکتریهشای

 111میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده بر سهح محشی

مورد استفاده در این تحقیق شامل سویههای استاندارد

کشت مولر هینتون آگار کششت یکنشواختی از بشاکتریهشا

اشریشششششیاکلی ( ،)PTCC 1399اسششششتافیلوکوکوس

انجام شد .آنگاه دیسکهای حشاوی راشتهشای مختلشف

 ،)PTCCاسشششششتافیلوکوکوس

عصاره با فاصله معین از یکشدیگر از لبشه پلیشت بشر روی

اپیدرمیشششدیس ( )PTCC 1435واسشششتافیلوکوکوس

سهح یکنواخت آگار ارار داده شدند .پلیتها بهمدت 22

ساپروفیتیکوس ( )PTCC 1440بودند کشه همگشی بشه

ساعت در دمای  31درجه سشانتیگشراد گرمخانشهگشااری

صششورت لیششوفیلیزه از مجموعششه میکروبششی سششازمان

شده و نتایج اثر ضد باکتریایی با انشدازهگیشری اهشر هالشه

پژوهشهای علمشی و صشنعتی ایشران تهیشه گردیدنشد.

عدم رشد اطرار دیسکها ثبت ششد (

نمونههای میکروبشی مهشابق بشا روشهشای اسشتاندارد

.)al., 2007

احیا شدند.

ب) روش انتشار در چاه  :بعد از تهیه غلظت نشی

بررسی اثر ضد باکتریایی :در ایشن تحقیشق بشرای اثشر

مششک فارلنششد از کشششت  22سششاعته بششاکتریهششا111 ،

ضد باکتریایی عصاره اتانولی پونشه از دو روش انششار

میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده بشر سشهح محشی

دردیسک و چاهک گااری انجام شد و اهر هاله عدم

کشت مولر هینتون آگار ،کشت یکنواخشت بشاکتریهشا

رشد بر حسب میلیمتر اندازهگیری شد .اهر هاله عدم

انجام ششد .سشپس بشا کمشک پیپشت پاسشتور اسشتریل،

رشد کمتشر از  6میلشیمتشر بشهعنشوان مقشاوم 6 ،تشا 12

چاهکی به اهر  8تا  1میلیمتر در محی ایجاد نمشوده

میلیمتر بهعنوان نسبتاً حساس و بیشتر از  12میلیمتشر

و  111میکرولیتر از راتهشای تهیشه ششده از عصشاره،

Mazandarani et

داخل آن ریخته شد و اهر هاله عدم رشد پشس از 22

 .)al., 2007از پلیاتیلن گلیکول  11درصشد بشهعنشوان

ساعت گرمخانهگااری در دمای  31درجه سانتیگشراد

شاهد منفی و از آنتشیبیوتیشک جنتامایسشین بشهعنشوان

بررسی و ثبت شد (مازندرانی و همکاران.)1366 ،

اورئشششششوس (1431

بهعنوان حساس در نظر گرفته شد (

P<1/11

Mazandarani et

شاهد مثبت استفاده گردید .برای حصول اطمینان ،این
نتایج

آزمایش برای هر سویه باکتری سه بار تکرار گردیشد و
میانگین اهر هاله عدم رشد در سه بار تکرار ،بهعنشوان

بررسی میشانگین اهرهالشه عشدم رششد در هشر دو

اهر نهایی ثبت شد .سشتونکهشای خهشا نششاندهنشده

روش مشخص کرد که عصشاره اتشانولی پونشه کشوهیبر

انحرار خها ( )SEهستند .تجزیه و تحلیل دادههشا بشا

روی همه باکتریهای منتخب به غیشر از اشریششیاکلی

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21انجام ششد.

اثر مهارکنندگی داششته و بیششترین اثشر آن مربشوط بشه

جهششت بررسششی وجششود اخششتالر معنششیدار در نتششایج

دیسکها و چاهکهای واحد غلظشت  911میلشیگشرم

بششهدسششت آمششده از آزمششون دانکششن اسششتفاده گردیششد و

بر میلیلیتر عصاره بوده است .یا بشه عبشارت دیگشر بشا
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افزایش غلظت عصشاره میشزان اثرگشااری آن بشر روی

مقایسه اثر رویشگاههای مختلف بر میزان فعالیشت

رشد باکتریهای مورد مهالعه (به غیر از اشریشیاکلی)

ضدباکتریایی عصاره اتانولی برگ پونه کوهی در روش

بهصورت اابل توجهی افزایش یافت و موجب افزایش

انتشار در دیسشک و چاهشک در ششکل  2ارائشه ششده

اهرهاله عدم رشد و حساسیت این باکتریهشا نسشبت

است .میانگین اهرهاله عشدم رششد در رویششگاههشای

به عصاره شد (جداول  1و .)2

آالشت (استان مازندران 1863 -متر) و ییالق دو هزار

در روش انتششششار در دیسشششک ،عصشششاره گیشششاه

(استان مازندران 111 -متر) نسبت به رویشگاه زیارت

جمعآوری شده از رویشگاه آالشت (استان مازندران-

(استان گلستان 519 -متر) بهصورت معنیداری بیششتر

 1863متر) رشد هر سه باکتری استافیلوکوکوس مشورد

بود (در سهح یک درصد) که نشان دهنشده حساسشیت

مهالعه را به میزان  111درصد مهشار کشرد .و در روش

باالتر باکتریهای گرم مثبت مشورد مهالعشه نسشبت بشه

انتشار در چاهک عالوه بر مشورد اخیشر ،عصشاره گیشاه

عصاره گیاه جمعآوری شده از رویشگاههای مازندران

جمعآوری شده از رویششگاه یشیالق دو هشزار (اسشتان

نسبت به رویشگاه دیگر است .بهطورکلی نتایج نششان

مازندران 111 -متر) رشد دو باکتری اسشتافیلوکوکوس

داد که در هر دو روش ،باکتریهشای اسشتافیلوکوکوس

اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس را نیشز

مورد مهالعه نسبت به عصارههشای گیشاهی حساسشیت

به میزان  111درصد مهار کرد (جداول  1و .)2

نسبتاً باالیی داشتند.

جدول  .1میانگین اهر هاله عدم رشد در غلظتهای مختلف عصاره اتانولی برگ پونه کوهی بهروش انتشار در دیسک بر حسب میلیمتر
رویشگاه

زیارت

ییالق دو هزار

آالشت

غلظت ()mg ml-

12/9

29

91

111

291

911

اشریشیاکلی

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس

-

11

11

12

11

21

استافیلوکوکوس ایپدرمیدیس

-

-

5

19

16

22

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

-

1

11

19

21

29

اشریشیاکلی

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس

12

12

18

15

21

22

استافیلوکوکوس ایپدرمیدیس

11

11

18

21

29

31

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

11

11

16

21

26

31

اشریشیاکلی

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس

12

15

15

21

29

28

استافیلوکوکوس ایپدرمیدیس

21

21

22

21

31

39

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

21

23

21

31

31

31

باکتری

( )-عدم مشاهده هاله مهار رشد
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جدول  .2میانگین اهرهاله عدم رشد در غلظتهای مختلف عصاره اتانولی برگ پونه کوهی به روش انتشار در چاهک بر
حسب میلیمتر.
رویشگاه

زیارت

ییالق دو هزار

آالشت

غلظت ()mg ml-

12/9

29

91

111

911

291

باکتری
اشریشیاکلی

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس

11

12

11

11

15

21

استافیلوکوکوس ایپدرمیدیس

-

12

19

15

21

21

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

-

13

18

21

26

25

اشریشیاکلی

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس

11

16

21

22

23

22

استافیلوکوکوس ایپدرمیدیس

19

11

21

23

22

21

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

21

21

29

21

26

31

اشریشیاکلی

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس

21

22

23

29

28

26

استافیلوکوکوس ایپدرمیدیس

22

23

29

21

25

31

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

22

29

21

31

32

39

( )-عدم مشاهده هاله مهار رشد

باکتری گرم منفی مقاوم بود که با نتایجبه دسشت آمشده

بحث

توسششش  Akroumو همکشششاران ( )2115و

در تحقیق حاضر توانایی عصاره اتانولی برگهشای

Al-Bayati

گیاه پونه کوهی در سشه رویششگاه مختلشف در ششمال

( )2115مهابقت داشت .یکی از دالیل این امر ممکشن

کشششور بششر مهششار رشششد بششاکتریهششای گششرم مثبششت

است در ارتباط با ادرت نفوذ عصاره به داخل باکتری

اسششششتافیلوکوکوس اروئششششوس ،اسششششتافیلوکوکوس

باشد .زیرا ساختمان غشای باکتریهای گرم منفشی بشه

اپیدرمیششدیس و اسششتافیلوکوکوس سششاپروفیتیکوس و

دلیل خاصیت آب دوستی اشوی بشه عنشوان یشک سشد

باکتری گرم منفی اشریشیاکلی که عوامل ایجاد عفونت

دفاعی در برابر عوامل خارجی عمل میکنشد (مدرسشی

مجاری ادرار هستند به دو روش انتششار در دیسشک و

چهاردهی و همکشاران1351 ،؛)Khanam et al., 2014

چاهششک بششا هدفاسششتفاده از آن در آینششده بششه عنششوان

و در نتیجه نفوذپایری غشای باکتریهای گشرم منفشی

جایگزینی برای آنتشی بیوتیشکهشای معمشول و تعیشین

خیلی کمتر از باکتریهای گرم مثبت اسشت (

بهترین رویشگاه از نظر داشتن خاصیت ضد باکتریایی

 )et al., 2014که این امر در نتایج سشایر محققشان هش

بیشتر مورد ارزیابی ارار گرفت.

دیده میشود (کیایی و همکاران1365 ،؛ عروجعلیان و

Ramtin

همکاران1365 ،؛ خسروینیا و همکاران.)1352 ،

نتایج مهالعه حاضر نشان داد کشه عصشاره اتشانولی
پونه کوهی بر روی همه باکتریهای منتخب به غیر از

نتایج مهالعه حاضر نشان داد که با افزایش غلظشت

اشریشیاکلی اثر مهارکنندگی داششت (جشداول  1و .)2

عصاره ،حساسیت باکتریهای گشرم مثبشت نسشبت بشه

نتشایج بششه دسششت آمششده از ایششن تحقیششق نشششان داد کششه

عصاره افزایش یافت (جداول  1و  .)2تحقیقات نششان

باکتریهای گرم مثبت به این عصاره حساس بودنشد و

داده اسششت کششه غلظششت عصششاره بششر شششدت اثششر ضششد
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میکروبی آن موثر میباشد (خسروی و ملکان.)1362 ،

باسشیلوس سشرئوس ( )Hamdan et al., 2007مشورد

طی تحقیقاتی اثر ضدمیکروبی عصشاره  29گونشه گیشاه

بررسی ارار گرفت و مشاهده شد کشه بشا رایشق ششدن

بومی ایران علیه سه سویه از بشاکتری اسشتافیلوکوکوس

عصارهها از اثر ضدمیکروبی آنها کاسته مشیششود کشه

اورئوس ( )Bonjar, 2004و  11گونه گیاه دارویی بشر

همسو با نتایج تحقیق حاضر بود.

ارتفاعات آالشت

ییالق دو هزار

ارتفاعات زیارت
30

a

a
a

20

b
b

15
10
5

قار هاله عدم رشد ()mm

a

25

0
انتشار در دیسک

انتشار در چاهک

شکل  .1مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره گیاه در رویشگاههای مختلف بر اساس میزان اهر هاله عدم
رشد باکتریهای استافیلوکوکوس مورد مهالعه (.)P<1/11

همچنین مشاهده شد که اثر ضد باکتریایی عصشاره

محققین بر این باورند کشه در گیاهشان سشنتز پلشی

گیششاه جمششعآوری شششده از رویشششگاههششای مازنششدران

فنلها و فالونوئیدهای کل در پاسخ به تنشهای زنشده

بهصورت معنیداری نسبت به رویشگاه گلستان بیششتر

و غیر زنده مانند ارتفشاع ( )Jaakola et al., 2004و یشا

بود (شکل  .)1از یک سشو محققشین بسشیاری حضشور

شوری تحریک میشود که این ترکیبها بهدلیل وجود

مواد موثره و فعال ثانوی در عصاره و اسانس گیاه پونه

گروههای هیدروکسیل در سشاختمان خشود مشیتواننشد

را موجب بروز خاصیت ضد میکروبی آن بیان داششتند

گیاه را در برابر اثرات مضر رادیکالهای آزاد حفاظشت

(Hamdan et al., 2007؛ Al- Ali et al., 2014؛

کنند .در این راستا متابولیتهای ثانویه شاید نقششی را

Ghaderi et al., 2014؛ Saeidi et al., 2014؛

در سششازگاری گیاهششان بششه شششرای تششنش ایفششا کننششد.

Banerjee et al., 2014؛ Stanisavljević et al.,

آنتیاکسیدانهای طبیعشی در همشه انشدامهشای گیشاهی

 )2014و از سوی دیگر عوامل محیهی ماننشد ششرای

وجود دارند و بهطشور معمشول ترکیبشاتی کشه فعالیشت

االیمی یشا جررافیشایی را عشواملی تاثیرگشاار بشر روی

آنتیاکسیدانی نشان میدهند شامل فنلها ،فالونوئیدها،

کمیت و کیفیت متابولیتهای ثانویه موجود در گیاهان

کاروتنوئیدها و ویتامینها هستند .در دهشههشای اخیشر،

دانستهانشد (Ozkan et al., 2011؛ Otles and Yalcin,

توجه خاصی به اثرات آنتشیاکسشیدانی فالونوئیشدها و

 .)2012در نتیجه ،احتماالً شدت فعالیت ضد باکتریایی

توانایی آنها در اتصال و مهار رادیکشالهشای آزاد ششده

گیاهان میتوانشد بشهصشورت غیرمسشتقی تحشت تشاثیر

اسششت .عششالوه بششر نقششش ایششن ترکیششبهششا بششهعنششوان

شرای محیهی ارار گیرد.

آنتیاکسشیدان ،در طیشف وسشیعی از خشواص دارویشی
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ماننششد اثششرات ضششد حساسششیت ،حفاظششت کبششد ،ضششد

نسبتا برابر با رویشگاه مرتفع (منهقشه آالششت1863 -

ویروس ،ضد سرطان ،ضد زخ  ،ضشد آرتریشت ،ضشد

متر) نشان داد بهطوریکه بین اثر ضد باکتریایی عصاره

التهاب ،ضد میکروب ،ضد روماتیس  ،حفاظت البشی-

این گیاه در دو رویشگاه مازندران اختالر معنیدار در

( Ivan & Oprică,

سهح  1درصد وجود نداشت (شکل  .)1ششاید علشت

عروای و انبساط عروق نقش دارند

این امر نزدیک بودن این رویششگاه (یشیالق دو هشزار-

.)2013
در تحقیق حاضر ،ارتفاع رویشگاه آالشت (اسشتان

 111متر) بشه دریشا و در نتیجشه میشزان ششوری بشاالتر

مازنششدران 1863 -متششر) بیشششتر از دو رویشششگاه دیگششر

محلششول خششاآ آن منهقششه باشششد .در ایششن راسششتا طششی

است .محققین بین افشزایش ارتفشاع از سشهح دریشا بشا

تحقیقششاتی افششزایش ترکیبشات فنلششی و فالونوئیششدی در

کمیت و کیفیت مواد موثره ثانوی در گیاهشان دارویشی

گیاهان نخود ( ،)Singh, 2004فلفل ارمز (

مختلف رابهه مستقی مشاهده کردنشد (لیشوانی1352 ،؛

( Bruguiera parviflora ،)al., 2006

Rajasekaran et al., 2009؛

Navaro et

Parida et al.,

 )2002و )Sonar et al., 2011( Colubrina asiatica

Yang and Miao,

تحت شرای تنش شوری گزارش شده است .با توجه

.)2010
افزایش ترکیبهای فنلی و فالونوئیدی با باال رفشتن

به مسائل بیان شده،شاید علت باالتر بودن اثرات ضشد

UV

میکروبی عصاره اتانولی پونه کوهی جمشعآوری ششده

مششیباشششد ( .)Jaakola and Hohtola, 2010همچنششین

ازرویشگاههای مازندران نسبت بشه رویششگاه دیگربشه

شدت نور ،دورههای نوری و دما بر روی سنتز بسشیاری

دلیل وجود تنشهای محیهی بیشتر در این رویشگاهها

ارتفاع به عنشوان پاسشخی در برابشر افشزایش اششعه

از متابولیششتهششای ثانویششه تششاثیر مششیگششاارد (

باشد.

Hohtola,

 .)2007محققین بیان داشتند کشه در ارتفاعشات بشاالتر از
 1911متششر ،مقششادیر بششاالتری از ترکیششبهششای فنلششی در

نتیجهگیری نهایی

گیاهشان وجشود دارد ( .)Jaakola et al., 2004همچنشین

در تحقیق حاضر عصاره اتانولی گیشاه پونشه جمشع

محققین فالونوئیدهای موجود در عصشاره گیشاه پونشه را

آوری شده از رویشگاههای استان مازندران نسشبت بشه

عامل مهار رشد برخی باکتریها عنوان کردهاند که شاید

رویشگاه استان گلستان فعالیت ضشد بشاکتری بشاالتری

علتی برای استفاده از ایشن گیشاه جهشت درمشان عفونشت

نشششان داد کششه احتمششاال بششه علششت وجششود تششنشهششای

دستگاه ادراری باشد ( .)Akroum et al., 2009با توجشه

محیهیبیشتر (عامل ارتفاع UV ،و شوری خشاآ) و بشه

به مسائل بیان شده ،میتوان اشعه  UVرا عاملی تشنشزا

دنبال آن القای بیشتر سنتز متابولیتهشای ثانویشه بشود.

بر گیاهان در ارتفاعات درنظر گرفت کشه احتمشاالً روی

همچنششین در ایششن تحقیششق مهششار بسششیار خششوب رشششد

مقدار فنشلهشا و فالونوئیشدهای کشل اثشر مشیگشاارد و

باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوکوس

میتواند علتی برای افشزایش اثشر ضشدباکتریایی عصشاره

اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس سشاپروفیتیکوس مشی-

گیاه جمعآوری شده از منهقشه مرتفشع (آالششت1863 -

توانداستفاده ازاین گیشاهرا در طشب سشنتی بشه عنشوان

متر) در تحقیق حاضر باشد.

کاهش دهنده عفونت مجاری ادرارتاییشد کنشد .از ایشن

در تحقیق حاضر عصاره گیاه جمشعآوری ششده از

رو ،با توجه به مسئله افزایش همه روزه مقاومت آنتشی

ییالق دو هزار (استان مازندران 111 -متر) علی رغش

بیوتیکی و عوارط جانبی داروهای شیمیایی میتشوان

ک بودن ارتفشاع رویششگاه ،خاصشیت ضشد باکتریشایی

با انجام پژوهشهای مشابه زمینشه را بشرای جشایگزینی
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