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اتنوفارماکولوژی ،فیتوشیمیایی (فنل و فالونویید کل) و ارزیابی اثر ضد باکتریائی عصاره
اتانولی گیاهان دارویی-خوراکی ()Allium cepa, Actinidia deliciosa, Berberis vulgaris
بر جدایههای لیستریا مونوسیتوژنز
یونس انزابی *1و آرش خاکی

2

1استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
2دانشیار ،گروه پاتوبیولوژی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت39/7/22 :

چکیده

؛ تاریخ پذیرش39/11/22 :

1

بررسیهای اتنوفارماکولوژیکی ،فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی گیاهان دارویی و خوراکی ،بهمنظور دستیابی به ترکیبات طبیعی
آنتیاکسیییدان و ضییدعفونیکننده در پیشییگیری و درمان بسیییاری از بیماریهای عفونی ،از مهمترین چالشهای سییازمان اهانی
بهداشیی(  )WHOگزارش شییده اسیی( .در این تحقیق گیاهان خوراکی :زرش ی  ،کیوی و پیاز از اسییتانهای مختلف کشییور
امعآوری و همزمان مهمترین اسیتفادههای دارویی آنها از مردم محلی اخذ و ثب( گردید ،عصیاره اتانولی گیاهان با استفاده از
روش ماسییراسیییون در قیف پرکوالسیییون ،میزان فنل و فالونوئید کل به روش اسییتکتروفوتومتری ،ارزیابی اثر ضیید باکتریایی
عصییارهها علیه ادایههای باکتری لیسییتریا مونوسیییتوژنز از روشهای دیسیی

دیفیوژن ،تعیین حداقل غلظ( ممانع( از رشیید

 )MICوحداقل غلظ( باکتری کشیی  )MBCبر مبنای روش رق( لولهای اسیتفاده گردید و نتایج در سطح  P<5/50ارزیابی
گردید .ارزیابی اتنوفارماکولوژیکی نشییان داد که از فراوردههای مختلف پیاز ،سیییر ،زرش ی  ،اسییفند و سیییاهدانه در طب سیینتی
اسیتانهای مورد بررسیی به عنوان مقوی سیتم ایمنی ،ضدالتهاب و ضدمیکروب قوی در پیشگیری و درمان عفون(های گوارشی،
روده ،عفون( سیینوسییی و ریه اسییتفاده میشییود .نتایج نشییان داد باالترین میزان ترکیبات فنلی  )402.14±1.51mgGAE/gو
فالونوییدی  )278.1±12.1 mgQUEg-1در دو گیاه زرش ی
زرش

و پیاز در مقایسه با آنتیبیوتی

و پیاز مربوب به عصییاره گیاه زرش ی

بود و عصییارههای کیوی،

استاندارد آمتیسیلین ،بهترتیب با قطر هالههای عدم رشد  22 ،20/0و  21میلیمتر ،مقدار

 MICمعادل  120 ،22/0و  120میکروگرم بر میلیلیتر و  MBCمعادل  055 ،205و  055میکروگرم بر میلیلیتر از عملکرد بهینه
علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز برخوردار بودند .نتایج آنالیز آماری نیز مشخص کرد که عصاره گیاه کیوی نسب( به عصاره دو گیاه
دیگر از عملکرد ضدلیستریایی بیشتری برخوردار اس( و پیشنهاد میگردد در این رابطه بررسیهای تکمیلی در مدلهای حیوانی
و بالینی صورت پذیرد.
واژههای کلیدی :آنتیباکتریال ،اتنوفارماکولوژی ،پیاز ،زرش  ،کیوی ،لیستریا مونوسیتوژنز.

*نویسنده مسئولanzabi@iaut.ac.ir :
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در طبیعی( و دسیییتگیاه گوارش بسیییییاری از حیوانات

مقدمه
اسیییتفاده از فراوردههای مختلف گیاهان بهعنوان

 ،)Farber and Peterkin, 1991در تعیداد زیادی از

مهمترین منابع غذایی ،دارویی و صینعتی قرنها سابقه

غیذاهیای فرآوری شیییده و خام ،محصیییوالت لبنی،

دارد .امروزه بییا تواییه بییه اینکییه بخش عظیمی از

گوشتی ،سبزیجات تازه مبل تربچه ،کلم و همچنین در

افزودنیهیای صییینایع غذایی ،شییییمیایی و داروهای

غذاهای دریایی ،تخممرغ و میوهها دیده شییده اسیی(

مصرفی شیمیایی هستند و متعاقب آن بشری( دائما با

 )Gandhi, 2007این باکتری از طریق مصییرم غذای

انواع بیمیاریهیای عفونی ،نگهیدارنیدههیای التهابات

آلوده به انسییان منتقل شییده و ممکن اسیی( عفون(

گوارشیی و ...دسی( و پنجه نرم میکند ،لذا مشخص

غذایی ناشییی از آن منجر به عوارضییی مانند مننتی(،

اسی( که شیناسیایی ترکیبات غذایی و دارویی طبیعی

ستتی سمی و سقطانین در زنان آبستن شود Hof et

بهعنوان آنتیاکسیدان و ضدعفونی کننده ،مخصوصا در

 .)al., 1998بررسیها نشان داده که در موارد اپیدمی

گیاهانی که بهطور روزمره در قالب سبزی ،غذا و میوه

میزان مر

مصییرم می شییوند ،بسیییار قابل تواه سییازمان اهانی

حد 25درصد و در افراد مستعد حتی تا  50درصد هم

بهداش( اس( ،تا بتوان با کمترین هزینه در پیشگیری

برسد Farber and Peterkin, 1991; Aguado et al,

و درمان بسییییاری از بیماریهای عفونی که هرسیییاله

.)2004

موایب مر

و میر بیماری لیستریوزیس ممکن اس( تا

با تواه به فراوانی این باکتری در طبیع( و اینکه

و میر میلیونهیا بیمار میشیییود ،گردد

حتی دوز بسیییییار پیایین آن نیز حتی در یخچال،

مازندرانی و همکاران.)2512 ،
در تحقیقیات مختلف بررسییییهای فیتوشییییمیایی،

توانایی ایجاد عفون( را دارد ،باعث شده تا رویکرد

آنتیاکسییدانی ،ضیدباکتریایی،ضدالتهابی ،ضد توموری و

اامعه اهانی بهداشیی( به سییم( شییناسییایی و

همچنین ضییید قارچی گیاهان مختلف خوراکی از امله

اسیییتیخراک ترکیبییات طبیعی آنتی اکسییییییدان و

سییر ،پیاز ،زرش  ،نعنا ،کاکوتی ،بومادران ،علف چشمه،

ضید باکتریال از گیاهان دارویی که از سابقه طوالنی

موره و کبر گزارش شیده اسی( که در طب سنتی اغلب

مصیییرم و دارو بییه عنوان ضییییدعفونی کننییده و

کشییورها و از امله ایران دارای سییابقه دیرینه مصییرم،

و پیاز معطوم

ضدباکتری دارند ،مبل کیوی ،زرش

منبع غییذایی آنتیاکسییییییدان حییاوی

گردد که دارای سییابقه دی رینه در درمان عفون( های

متیابوولیی(هیای ثیانوی فنلی و فالونوییدی) در درمان

گوارشییی هسییتند

Cowan, 1999; Thuille et al.,

انواع بیمیاریهای قلبی ،دیاب( ،اختالالت کبدی ،زخم

.)2003; Burt, 2004

بییهعینوان ی ی

معده ،برونشییی( ،رماتیسییم ،میگرن ،عفون(های ادراری،

در اییین رابییطییه بییررسیییییهییای مییخییتییلییف

بواسیییر ،سییرماخوردگی ،زخمهای عفونی و عفون(های

اتنوفارماکولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاهان مذکور نشان

گیوارشیییی مورد اسیییتفییاده قرار گرفتییه و میگیرنیید

داده که عملکرد ضد باکتریایی و آنتیاکسیدانی آنها به

;Mahboubi, 2012; Guinoiseau et al., 2010

مواد موثره ترپنوییییدی ،فنولی و فالونوییییدی آنهییا

Mazandarani et al., 2013; Mazandarani et al.,
.)2014; Mazandarani et al., 1015

وابسته اس( Griffiths et al., 2002; Freile et al.,

.)2003; Lu et al., 2011

لیییسییییتییریییا مییونییوسیییییییتییوژنییز Listeria

 )monocytogenesisیی

ترپنوییددها و پلیفنلهای :کیامفرول ،کوئرسیییتین و

باکتری گرم مبب( ،میلهای،

گالی

کاتاالز مبب( و اکسیییداز منفی اسیی( که بهطور معمول
21

اسید مواود در عصاره گیاه پیاز )Allium cepa
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از میهمترین ترکیبییات شییییمیییایی آنتیاکسییییییدان،

مواد و روشها

ضیدعفونیکننده و ضدالتهاب هستند که بهعنوان آنتی

آمادهسازی نمونه اندامهای گیاهان مورد مطالعه :در این

پاتوژنهای فعال و طبیعی ،هم در محیط آزمایشگاه و نیز

رابطیه ابتیدا به ترتیب ،میوه زرشییی

 )Barberryاز

در موارد بالینی ،اثر آنتی باکتریال از خود نشان دادهاند

منطقه بیراند در اسییتان خراسییان انوبی ،میوه کیوی

Griffiths et al., 2002; Nelson and Regiland,

 )Kiwiاز منطقه آسیتارا در اسیتان گیالن و ریشه گیاه
پییاز  )Onionsاز منطقیه ایلخچی اسیییتان آیربایجان

.)2007; Momeni and Zamanzad, 2010
همچنین در طب سینتی اغلب کشیورها از عصاره

شیییرقی امعآوری و همزمان مهمترین اسیییتفادههای

( )Berberis vulgarisپیاز ،سییییر،

دارویی آنها در طب سیینتی ثب( گردیدند .سییتس هر

سیاهدانه وکیوی ( )Actinidia deliciosaبهعنوان مقوی

ی

از اندامهای مذکور بهطور اداگانه و در شیییرایط

سییسیتم ایمنی ،ضیدالتهاب ،ضدعفونیکننده قوی در

مناسب دمای اتا و در سایهخش

پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی ،قلبی عروقی و

بهمنظور تهیه عصیاره مربوطه با آسییاب آزمایشگاهی

فشیییار خون اسیییتفاده میشیییود که در بررسییییهای

بیهطور کامل خردشیییده و بهصیییورت پودر درآمدند

گیاهان زرشییی

.)Burt, 2004

اتنوفیارماکولوژی و فارماکوگنوزی اثرات دارویی فو

آمادهسددازی عصدداره الکلی گیاهان :برای تهیه عصییاره

را به واود مواد موثره فنولی و آلکالوئیدی این گیاهان

گییییاه یان میوردنظر از اتییانول  55دراییه و روش

نسییب( دادهاند که مواد مذکور از طریق اینترکاالته شییدن
در اسییید نوکلئی

گردیده و در ادامه

پرکوالسییون استفاده شد .بدینمنظور  05گرم از پودر

و دیواره سییلولی باکتریها از عملکرد این

نمونههای گیاهی را در داخل دکانتور ریخته ،سییتس

دو قسیییمی( مهم سیییلول بییاکتریهیا الوگیری میکننیید

مرحله به مرحله به آن اتانول گرم  55دراه افزودیم.

Baqaeian and Naqdi Badi, 2000; Motohashi et

افزودن اتانول را تا اایی ادامه دادیم که تمامی حجم

;al., 2001; Freile et al., 2003; Mishra et al., 2010
.)Lu et al., 2011

گیاه داخل دکانتور خیس شده و مقداری از اتانول هم

لذا با تواه به ارزش گیاهان دارویی زرشیی  ،پیاز

در روی سییطح نمونه داخل دکانتور باشیید چرا که در

و کیوی در طب سیینتی اغلب اسییتانهای ایران و نیز

این حال( پودر گیاه بهتر میتواند حالل را در خود

سیایر کشیورها بهعنوان ترکیباتی ضدالتهابی ،مقوی و

اذب نماید تا حداکبر مواد موثره در اتانول حل شود.

ضدعفونیکننده قوی در پیشگیری و درمان بیماریهای

الزم به یکر اسی( که برای عصیارهگیری کامل ،حدود

عیفونی گوارشیییی و ریوی ،این تحقیق بییا هییدم

 22سیاع( زمان بکار رف( و سیتس عمل اداسازی

اتنوفارماکولوژی و بررسیی اثر ضید لیستریایی عصاره

حالل از عصیاره نیز توسییط دسیتگاه روتاری با کم
پیم ی

اتانولی گیاهان فو علیه ادایههای باکتری لیسیییتریا

خییال انییجییام شیییید

Mashhadian and

.)Rakhshandeh, 2005

مونوسییتوژنز که در آزمایشیگاه میکروبشیناسی بخش

(:)Purmorad et al., 2006

بهداشی( مواد غذائی دانشیکده دامتزشیکی دانشگاه آزاد

سددن م میزان فنل کل

اسیییالمی واحید تبریز از نمونیههیای مواد غیذائی آلوده

برای ارزیابی فنل کل از معرم فولین سیکالتو استفاده
میکنیم .ی

اداشده بود ،انجام گرف(.

گرم از پودر خشییی

شیییده نمونههای

گییاهی را در  05میلیلیتر متیانول  05درصییید) حل
میکنیم و از عصییاره حاصییل  5/1میلیلیتر را در ی
24
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لوله آزمایش ریخته و به آن  2/0میلیلیتر معرم فولین

دانشیکده دامتزشیکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز از

سیییکالتو و سییتس  2میلیلیتر کربتات سییدیم 5/0

مواد غذائی آلوده به باکتری مذکور اداشیییده و بر مبنای

درصد) اضافه میکنیم .همچنین از غلظ(های مختلف

روشهییای بییوشییییمیییائی و بیولوژیکی اسیییتییانییدارد

لوله آزمایش

میکروبشیناسی تعیین هوی( شده بود استفاده گردید .با

ریختیه و به آن نیز  2/0میلیلیتر فولین سییییکالتو و 2

تواه به اینکه برای تهیه سوستانسیون میکروبی نیاز به

میلیلیتر کربنات سیییدیم اضیییافه میکنیم .پس از نیم

کشی(  22سیاعته از هر باکتری میباشد ،بنابراین 22

از محلولها را بهوسیله دستگاه

سیییاع( قبل از انجام هر آزمایش ،از کشییی( خالص

اسیییتکترو فتومتری مییدل ;UV; T90 + UV/Vis

بیاکتری میذکور بیه محیط کشییی( آگار متذی تلقیح

اسیییید گالی

نیز  5/1میلیمتر را در ی

سیاع( اذب هر ی

double

Sepctrophotometer

beam:
pG
 )Instruments Ltdدر طیول میوک  525نییانییومییتر

گردییده و بیهمیدت  22سیییاع( در دمای  25دراه
سیانتیگراد گرمخانه گذاری میشد .ستس کلونیهای

اندازهگیری شیید .منحنی اسییتاندارد بر حسییب اسییید
گالی

با غلظ(های مختلف ترسیییم و مقدار فنل کل

میلیگرم در هر گرم پودر خشییی
گالی

سیطح محیط کش( با محلول نرمال سالین شسته شده

بیان شید .بالن

و سیوسیتانسییون میکروبی تهیه شده با محلول نرمال

گیاه معادل اسیییید

سیییالین رقیق میگردید تا کدورت آن معادل کدورت

شامل همه موارد بجز عصاره

لوله استاندارد  5/0م

نمونه گیاهی میباشد.
سددن م میزان فنونودید کل

فارلند تنظیم گردد Quinn et

al., 1994 ; Naderinasab et al., 1997; Babayi et al.,
.)2004

Purmorad et al.,

 :)2006اندازهگیری فالونوئید کل براساس رنگ سنجی

د) بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان:

کلراید آلومینیوم انجام شید .به  5/0میلیلیتر از عصاره

روش انتشار دیسک در آگار :بهمنظور بررسیی اثرات

لوله آزمایش

ضیید باکتریایی عصییاره گیاهان مورد آزمایش از روش

ریخته ،سییتس به آن  1/0میلیلیتر متانول  55درصیید

مذکور اسیتفاده شید .به این منظور ابتدا از هر عصیاره

اضافه کرده ،پس از آن  5/1میلیلیتر کلراید آلومینیوم

گییاهی بیهطور اداگانه با اسیییتفاده از حالل دی متیل

درصد 5/1 ،میلیلیتر استات پتاسیم و  2/0میلیلیتر

سییولفوکسییید و متانل با نسییب(  25به  )25در لولههای

آب مقطر بیه آن افزوده و آنهارا به خوبی هم میزنیم.

اسییتریل رق(  15میکرو گرم بر میلیلیتر تهیه شییده و

پس از گذشییی( نیم سیییاع( اذب آنها را توسیییط

ستس دیس های بالن

استریل ساخ( شرک( پادتن

دسیتگاه استکتروفنومتر با مشخصات که قبالً یکر شد

طیب تهران -ایران) را در لولیههای حاوی رق( تهیه

در طول موک  210نیانومتر قرائی( گردیید و سیییتس

شییده از هر عصییاره قرار داده و بعد از مدت 25تا 05

منحنی اسیییتییانییدارد نیز بر اسییییاس غلظیی(هییای

دقیقیه و پس از ایذب کیامیل محتویات لوله مذکور

 255 ،255،205،255،205و ) 205محلول کوئرسیتین

توسط دیس

و اشباع شدن آنها ،دیسکهای تهیه شده

رسم و میزان فالونوئید معادل میلی گرم کوئرسیتین در

را در دمای  25دراه سییانتی گراد قرار دادیم تا کامالً

هیدروالکی اتانول  55درصد) را در ی

ی

هر گرم پودر خش

گیاه محاسبه و تعیین گردید.

خشی

شیده و اه( اسیتفاده در آزمایش انتشیار در

ج) تهیه سوسپانسیون میکروبی :در این پتوهش از یکی

آگار آماده شیییوند Vanden and Vlietinck, 1991

از سییویههای باکتری لیسییتریا مونوسیییتوژنز که قبالً

;.)Inouye et al., 2001

درآزمایشگاه میکروبشناسی بخش بهداش( مواد غذائی
26
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سیییتس به ازای هر عصیییاره با اسیییتفاده از 155

سیاع( در  25دراه سیانتی گراد انکوبه شده و نتایج

میکرولیتر از سیوسیتانسیون باکتری مذکورکه کدورت

اثر ضیدباکتریایی با اندازه گیری قطر منطقه عدم رشد

فارلند تنظیم

اطرام دیسی ها با اسیتفاده از کولیس ثب( شد .برای

گردیده بود ،اداگانه بر سییطح محیط مولرهینتون آگار

حصیول اطمینان ،این آزمایش برای هر عصاره سه بار

کش( یکنواخ( بهصورت پخش کردن در سطح پلی(

تکرار شیید و در نهای( میانگین قطر منطقه عدم رشیید

انجام شیید .در مرحله بعد با اسییتفاده از پنس اسییتریل

در سیییه بارتکرار بهعنوان قطر نهایی موردنظر میزان

دیس های آغشته شده به عصارههای موردنظر در این

قدرت ضد باکتریائی عصاره گیاهی با تواه به ادول

تحقیق ،بیا فاصیییله معین از یکدیگر و از لبه پلی( در

اسیتاندارد آزمایش آنتی بیوگرام) ثب( شد Quinn et

سیطح محیط کش( مذکور قرار گرفته و با کمی فشار

.)al., 1994; Rezai and Rasooli, 2000

آن معادل کدورت لوله استاندارد  5/0م

بر روی محیط ثیاب( گردید .آنگاه پلی(ها بهمدت 22
جدول  . 1ارزیابی و مقایسه فیتوشیمیایی عصاره اتانولی دو گیاه زرش
Total Phenol
) (mgGAEg-1
252/12±1/01

Total Flavonoid
)(mgQUEg-1
250/1±12/1

251/52±2/12

111/5±12/5

و پیاز
Plants
Berberis vulgaris
Allium cepa

جدول  .2بررسی و مقایسه اثر ضد لیستریایی عصاره گیاه زرش  ،پیاز و کیوی و مقایسه آن با آنتیبیوتی
Microorganism: Listeria monosytogenesis
Plant extracts

Ampicilin

)MBC(μg/mL

)MIC (μg/mL

inhibition zone
(mm) ±SD

12/5

055

120/2

21/2±5/2

Allium cepa

12/5

205

22/2

20/2±5/2

Actinidia deliciasa

12/0

055

120/0

22/0±5/1

Berberis vulgaris

جدول  .9نتایج آزمایشات انجام شده را نشان میدهد
نام گیاه

MIC

MBC

 20/0میلیمتر

22/20µg/ml

205 µg/ml

 22میلیمتر

120 µg/ml

055 µg/ml

 21میلیمتر

120 µg/ml

055 µg/ml

میانگین قطرهاله عدم رشد در آزمایش انتشار دیس

کیوی
زرش
پیاز

بهعنوان کنترل منفی که همگی از شیییرک( پادتن طب

الزم بیه یکر اسییی( که در آزمایشیییات مذکور از
دیسییی

آنتیبیوتیی

در آگار

تهران -ایران) تهیه شده بودند ،استفاده گردید.

اسیییتاندارد آمتیسییییلین 15

میکروگرم بر دیس ) بهعنوان کنترل مبب( و همچنین

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد ( Minimal

آغشته به حالل دی متیل سولفوکسید

 )Inhibitory Concentration=MICو حداقل غلظت

 15میکرولیتر بر دیس )

بدداکددتددری کشددددی ( Minimal Bactericidal

از دیسی

بالن

و متانل با نسیب(  25به 25

 :)Concentration=MBCبیا اسیییتفاده از روش رق(
22
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لولهای حداقل غلظ( مهارکنندگی از رشیید  )MICو

پلی(های کشی( داده شده از نظر واود رشد باکتری

حداقل غلظ( کشییندگی  )MBCهر عصییاره بهطور

کنترل شد .رقتی که حاوی کمترین غلظ( عصاره بوده

ادا گانه تعیین گردید که بدینمنظور ،برای هر عصاره

و در پلی( مربوطه آنهم هیچ کلنی از باکتری موردنظر

سری  15تایی از لولههای آزمایش استفاده شد.

مشییاهده نگردید ،بهعنوان  MBCآن عصییاره در نظر

از ی

گرفته شد .)Sindambiwe et al., 1999

 0لولیه برای آزمیایش بر روی رقی(های مختلف هر
عصییاره و ی

لوله بهعنوان کنترل عصییاره و ی

لوله

هد د) آنالیز آماری :برای مقایسه میانگین قطرهاله عدم

هم بهعنوان کنترل سییوسییتانسیییون باکتری بکار رف(.

رشییید عصیییارهها با قطرهاله عدم رشییید آنتیبیوتی

بیدینمنظور هر عصیییاره بیا رق(های مختلف از لوله

اسییتاندارد از آزمون واریانس  )ANOVAی طرفه و

حاوی رق(  1 mg/mlتا لوله شماره  0با

تسی( دانکن اسیتفاده نمودیم .همچنین دادهها در رنج

شماره ی

 P <5 /50معنیدار تلقی گردید.

رق(  5/0 µg/mlدر سیییریهای اداگانه در محیط
کشی( آبگوش(  BHIبه همراه  1 mlاز سوستانسیون
مییکروبی کییه دارای  1/0150 CFU/mlبود مورد
آزمایش قرار گرف(  .همزمان ی

نتایج

لوله هم حاوی ml

بررسیی اتنوفارماکولوژیکی دو گیاه پیاز و زرش

 1از محیط کشی( مذکور به عالوه  1mlاز هر عصاره

در طب سینتی استانهای مورد بررسی نشان داد که از

لوله حاوی  1 mlاز

عصییاره زرشیی  ،آب انار و پودر سیییاهدانه بهعنوان

محیط کشی( به عالوه  1 mlاز سیوستانسیون باکتری

مقوی ،مسکن ،ضدالتهاب ،ضد انگل و ضدعفونیکننده

بیهعنوان کنترل بیاکتری تهیه و اسیییتفاده شییید .همه

قوی در درمان فشار خون ،عفون( سینوزی( و عفون(

لولههای آزمایش برای مدت  22سییاع( در  25دراه

ریییه اسیییتیفییاده مییشیییود و از پیییاز نیز بییهعنوان

سییانتیگراد قرار داده شیید .پس از طی زمان انکوباسیییون

ضیدعفونیکننده ،مقوی سیستم ایمنی و ضدپاتوژن در

لولهها از نظر کدورت ناشیی از رشید باکتری تلقیح شده

پیشگیری و درمان سرماخوردگی ،برونشی( و از دوده

بررسییی گردید .این روش برای هر عصییاره  2بار تکرار

آن به همراه اسیتند بهعنوان ضدعفونیکننده هوا و دفع

شییده ودر نهای( میانگین رقتی که حاوی کمترین غلظ(

باکتری اسیتفاده میشیود .همچنین این بررسی در مورد

عصیاره بوده و از افزایش کدورت ناشیی از رشد باکتری

گییاه کیوی نشیییان مییدهید که از میوه گیاه مذکور و

ممیانعی( کرده بود بهعنوان  MICآن عصیییاره در نظر

گییاهیانی نظیر توت فرنگی ،عنبه و انواع مرکبات که

گرفته شیید .همچنین از لولههایی که در آنها عدم رشیید

سرشار از ویتامین  Cو ترکیبات آنتیاکسیدانی هستند در

باکتری مشاهیییده گردید ،نمونییه برداری کرده و اه(

طیب سییینتی ایران و اغلیب کشیییورهیا اهی( مبارزه با

تعیین حیداقیل غلظ( کشیییندگی عصیییارهها ،به روش

بیماریهای مزمن تنفسی ،قلبی -عروقی ،فشار خون باال

پورپلی(  )Pure Plate Methodکش( داده شد .بدین

و برخی از سرطانها استفاده میشود.

بهعنوان کنترل عصییاره و نیز ی

منظور  1 mlاز محتویات هر ی

از لولههای مذکور را

ارزیییابی اتنوفییارمییاکولوژیکی نشیییان داد کییه از

با  25 mlاز مخلوب  BHIآگار با دراه حرارت حدود

فراوردههای مختلف پیاز ،سیییر ،زرشیی  ،اسییفند و

 20دراه سانتی گراد در ظروم پتری دیش مخلیییوب

سیاهدانه در طب سنتی استانهای مورد بررسی بهعنوان

کرده و پس از بسیییتیه شیییدن آگیار و انکوبیه کردن

مقوی سیتم ایمنی ،ضدالتهاب و ضدمیکروب قوی در

بهمییییییییدت  22ساع( در دمای  25دراه سانتیگراد،

پیشگیری و درمان عفون(های گوارشی ،روده ،عفون(
21
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سینوسی و ریه استفاده میشود .نتایج بدس( آمده در

همه عصیییارههای مورد آزمایش تفاوت معنی داری را

اداول  1و  2نشیییان داد که باالترین میزان ترکیبات

نشان میدهد.

فینلی  )402.14±1.51 mgGAE/ gو فالونوییییدی

در سالهای اخیر اثرات ضد لیستریایی اسانسها و

 )278.1±12.1 mgQUEg-1در دو گیییاه مربوب بییه
عصاره گیاه زرش

بود و عصارههای کیوی ،زرش

عصارههای گیاهی ازامله مریم گلی ،اکالیتتوس ،میخ
هندی ،نعناع ،شیشه شور ،پیاز ،زرش

و

و زیره سبز توسط

استاندارد آمتی سیلین،

برخی از محققین بررسی شده اس( ;Singh et al., 2003

به ترتیب با قطرهالههای عدم رشییید  22 ،20/0و 21

;Jalali et al., 2006; Moshtaghi and Bonyadian, 2008
; Bayoub et al., 2009; Seyydnejad et al., 2010
Fazlara et al.,
;Razavi Rohani et al., 2011
;.)2012

پیاز در مق ایسیه با آنتی بیوتی

میییلیمتر ،مقییدار  MICمعییادل  120 ،22/0و 120
میکروگرم بر میلیلیتر و  MBCمعییادل  055 ،205و

در تحقیقات مختلف نیز عملکرد ضید باکتریایی عصاره

 055میکروگرم بر میلیلیتر از عملکرد بهینییه علیییه

گیاهان زرشییی  ،،باریجه ،عطر پاییزی ،کبر ،پیاز و کیوی را

باکتری لیسیتریا مونوسیتوژنز رخوردار بودند و نتایج در

علیه باکتریهای اشییرشیییا کلی ،باسیییلوس سییوبتیلیس،

سییطح  P<5/50معنیدار می باشیید .همچنین از نظر

سییییالمونال تیفی و نیز اسیییتییافیلوکوکوس آرئوس،

خاصیی( ضید لیسیتریائی بر مبنای آزمایش انتشار
دیسی

سییودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکنس بررسییی

در آگار تفاوت معنیداری بین عصاره پیاز و

آنتیبیوتی

آمتیسیلین و نیز بین عصاره پیاز و عصاره

زرشییی

مشیییاهده نمیگردد .از طرم دیگر در این

کیرده و عمییدت یاً این خواص را بییه ترپنوییییدهییا،
فالونوییدها ،مونوترپنها ،آلکالوئیدها وبرخی ترکیبات
گوگرددار فرار بیا بوی تنید در گییاهان فو نسیییب(

پتوهش بر مبنای آزمایش انتشیییار در آگار کمترین
تاثیر ضد لیستریائی مربوب به آنتی بیوتی

دادهانیید

آمتیسیلین

Chitsaz, 2006; Nelson and Regiland,

2007; Chyun et al., 2007; Momeni and
;Zamanzad, 2010; Mazandarani et al., 2014
.)Mazandarani et al., 2015; Lu et al., 2011

ثب( گردید قطر منطقه عدم رشییید  1میلیمتر) که از
این نظر با عصارههای دیگر تفاوت معنیداری را نشان

در تحقیقی مشییابه با پتوهش حاضییر مشییخص

میدهد.

گردییده کیه عصیییاره خیام گییاه پییاز علییه باکتری
سودوموناس آئروژینوزا موثر و بر کاندیدا آلبیکانس با

بحث

اثر ضدمیکروبی ضعیف ولی در مورد استافیلوکوکوس

نتایج نتایج آنالیز آماری این تحقیق مشییخص کرد

آرئوس و اشیرشیا کلی بی تاثیر بوده اس( در حالیکه

کییه در ایین پیتوهیش تیفییاوت معنیداری بین اثر
ضییدلیسییتریائی عصییاره پیاز و زرش ی

عصییاره آبی پیاز اثر ضیید میکروبی نداشییته اسیی(

و آنتیبیوتی

Dankert et al., 1979; Nelson and Regiland,

آمتیسییلین مشیاهده نمی گردد .اما الزم به یکر اس(

.)2007; Momeni and Zamanzad, 2010

که بیشترین میزان تاثیر بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز

لیذا به نظر میرسییید که نوع گیاه و اندام آن ،تنوع

مربوب بیه عصیییاره گییاه کیوی میباشییید که تفاوت

رویشگاه ،حالل ،روش عصاره گیری و استخراک مواد

معنیداری را بیا تمیامی عصیییارههیا و آنتی بیوتیی

موثره ،عالوه بر اینکیه در کمی( و کیفی( مواد موثره

اسییتاندارد مورد مطالعه از خود نشییان داد .همچنین در

دارویی گیاهان موثر اسییی( ،میتواند در عملکردهای

این پتوهش کمترین تاثیر ضیید لیسییتریائی مربوب به
آنتی بیوتی

متنوع دارویی آنهیا ازاملیه اثرات آنتیاکسییییییدانی،

آمتیسیییلین ثب( گردید که از این نظر با
28
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ضدمیکروبی ،ضدقارچی و ضدالتهابی آنها نیز دخیل

آویشن بیشترین تاثیر را بر لیستریا داشته و البته میخ

باشیید ;Nostro et al., 2000; Singh et al., 2003

و فلفل هم فعالی( ضید لیستریائی نسبی از خود نشان

Jalali et al., 2006; Moreno et al., 2006; Mashak et
.)2015-al., 2008; Mazandarani et al., 2013

دادهاند ،اما رزماری و مریم گلی تاثیر چ ندانی نداشتند
.)Singh et al., 2003

بهطوریکه در این خصیییوص در برخی مطالعات
هم که اثرات ضیید میکروبی گیاه زرش ی

با داشییتن

نتی هگیری نهایی

ترکیبات فراوان فنلی و آلکالوئیدی) گزارش شییده اسیی(،

ارزیابی نهایی یافتههای این پتوهش و مقایسییه آن با

مشیاهده میشیود که نتایج مطالعه حاضر که خاصی(

بررسیهای دیگران نشان داد که اثر ضد لیستریائی هر سه

را بهطور نسبی نشان داده تا

در مقایسییه با

ضید لیسیتریائی زرشی

عصییاره ،مخصییوصییا کیوی و زرشیی

حدودی با نتایج ارائه شده در برخی از مطالعات قبلی

آنتیبیوتی

در این مورد مشیییابه و در برخی موارد اختالم دارد.

این موضییوع همسییو با یافتههای اتنوفارماکولوژی گیاهان

بهطوریکه مبالً در پتوهش چیتسییاز در سییال 2552

فو در منطقیه و نتیایج پتوهش موهیان نیر و همکاران

علیرغم مشیاهده اثرات ضد میکروبی ازعصاره الکلی

 )2550در مورد اثر ضدلیستریایی گیاه سیاهدانه در محیط

گیاه زرشی  ،از عصاره آبی و اوشانده این گیاه هیچ

کشی( میباشیید ،که مشییخص گردیده عصییارههای فو

نوع فعیالیی( ضیییدمیکروبی گزارش نشیییده اسییی(

عملکرد بهینه ای علیه باکتری لیسیتریا داشتند ،بهطوریکه

.)Chitsaz, 2006

آمتیسییلین بسیار بیشتر و قابل بحث اس( و

اثر ضیدلیسیتریایی سییاهدانه بسییار بیشیتر از آنتیبیوتی

همچنین در تحقیقی مشیابه همسو با یافتههای ا ین

انتامایسیین بوده اس(  )Mohan Nair et al., 2005و

تحقیق مشییخص شییده که عصییاره میوه کیوی بهدلیل

نیز این موضیییوع در تیاییید ییافتههای آزمایشیییگاهی و

کیبیرت تیرکیبییات مونوترپنی و فالونوییییدی دارای اثر

و

اتنوفارماکولوژی این تحقیق که از عصیاره پیاز ،زرش

ضیییدبیاکترییائی محیدود علیه باکتریهای گرم مبب(

سییییاهدانه بهعنوان ی

اسیییتافیلوکوکوس آرئوس و باسییییلوس سیییوبتیلیس

عفون(های ناشیی از سینوزی( ،گوارش و ریهها استفاده

ضیییدعفونیکننده قوی در درمان

میباشیید  .)Lu et al., 2011البته در پتوهش دیگری

میشیییود ،قیابیل بحیث اسییی( .لذا پیشییینهاد میگردد

که توسییط میشییرا و همکاران در سییال  2515انجام

بررسییییهییای دقیق تکمیلی فیتوشییییمیییایی بییه همراه

گرف( ،مشییخص گردید که عصییاره متانولی کیوی در

بررسیییهای ضییدالتهابی و ضییدمیکروبی در مدلهای

روش انتشیار در آگار علیه باکتری گرم منفی اشییرشیا

حیوانی و بالینی نیز در مورد عصاره گیاهان مورد آزمایش

کلی بیشییترین قدرت ضیید باکتریائی با قطرهاله عدم

فو انجام پذیرد.

اس( .)Mishra et al., 2010

سپاسگزاری

رشد  25میلیمتر و  MIC=0.312mg/mlرا نشان داده
و

این مقاله مربوب به قسییمتی از نتایج طرح پتوهشییی

پیاز در پتوهش حاضییر ،درتحقیق مشییابهی که سییینگ و

مصیییوب دانشیییگاه آزاد اسیییالمی واحد تبریز به مورخ

همکاران در سیال  2552در مورد اثرات ضیید لیسییتریائی

 1215/11/21میباشیید که بدینوسیییله مراتب تقدیر و

عصارههای آویشن ،میخ  ،فلفل ،رزماری و مریم گلی

تشیییکر خود را از کلیه مسیییئولین و کارکنان محترم این

مشیابه با اثر ضید لیستریائی عصاره کیوی ،زرش

در محیط آزمایشییگاه انجام دادند ،مشییخص شیید که
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