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چکیده
در طول تاریخ بشری ،بسیاری از بیماریهای عفونی بهطور سنتی با داروهای گیاهی درمان شدهاند ،بهطوریکه امروزه در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،داروهای گیاهی نقش اصلی را در درمان اولیه ایفا میکنند .هدف از این تحقیق ،بررسی
اثرات ضد میکروبی عصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استات هندوانه ابوجهل (میوه) و کلپوره (برگ) بر برخی باکتریهای
بیماریزا بوده است .گیاهان مورد بررسی از شهرستان زابل جمعآوری شده ،سپس آسیاب شده و در حاللهای اتانول ،متانول،
اتیل استات قرار داده و در نهایت عصارهگیری با دستگاه روتاری انجام شد .باکتری با جمعیت استاندارد تهیه شده و حداقل
غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن بر روی باکتریهای ویبریو کلرا ،استافیلوکوکوس اورئوس،
باسیلوس سرئوس ،شیگال دیسنتری و لیستریا مونوسیتوژنز تعیین شد .کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی (12/2
پیپیام) ،متانولی ( 22پیپیام) و اتیل استات ( 22پیپیام) هندوانه ابوجهل به ترتیب بر باکتریهای لیستریا مونوسیتوژنز،

ویبریو کلرا و باسیلوس سرئوس مؤثر بودهاند .عصاره اتانولی کلپوره با کمترین غلظت  25پیپیام تنها توانسته باکتری ویبریو
کلرا را مهار کند .کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره متانولی کلپوره ( 22پیپیام) در برابر باکتری ویبریو کلرا مشاهده و باکتری

باسیلوس سرئوس در تمام غلظتها رشد کرده است .کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتیل استات با  12/2پیپیام بر باکتری
ویبریو کلرا مشاهده شده است .در کل عصاره اتانولی هندوانه ابوجهل بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز و عصاره اتیل استات کلپوره
بر باکتری ویبریو کلرا مؤثر بودهاند لذا پیشنهاد می گردد بسته به هدف استفاده از عصاره گیاهی از نوع خاص گیاه به همراه
مؤثرترین حالل مربوطه استفاده شود.

واژگان کلیدی :فعالیت ضد میکروبی ،حداقل غلظت مهارکنندگی ،حداقل غلظت کشندگی ،باکتری بیماریزا
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بهمن فاضلی نسب و زهرا یزدانپور

مقدمه
یکی از مشکالت صنعت غذا و دارو ،گسترش جدایههای
میکروبی مقاوم به داروها و آنتیبیوتیکها بوده و امروزه به

2

گونه گیاهی بوده و تعداد بسیار زیادی از آنها دارویی هستند
ضرورت مطالعه بر روی مواد مؤثر دارویی فلور طبیعی ایران
را حائز اهمیت کرده است (.)3 ،8
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دلیل خاصیت سمی و سرطانزایی ترکیبات شیمیایی و

آنتیاکسیدانهای طبیعی مرکبات و سبزیها،

سنتزی ،استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماریهای

بازدارندهی رشد بیماریهای بالینی مهم بوده و برخی

مزمن توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف و از

تحقیقات ،رابطه بین مصرف میوهها و سبزیها با کاهش

این رو ،استفاده از ترکیبات ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی

بیماریهای مزمن را تائید نمودهاند ( .)15گرچه میوهها و

طبیعی مانند اسیدهای آلی ،عطرمایهها (اسانسها) و

سبزیها از نظر ترکیبات آنتیاکسیدانی و فعالیت

عصارههای گیاهی میتوانند جایگزین مناسب و ایمنی در

آنتیاکسیدانی متنوع هستند لیکن آنهایی که فعالیت

مواد غذایی باشند ( .)1همچنین ،در بیماریهای دهان و

آنتیاکسیدانی باال دارند معموالً حاوی آنتیاکسیدانهای

دندان و ورم مفاصل و استخوان که کالژن در معرض تخریب

بیشتری هستند (.)12 ،11

قرار میگیرد ،ترکیبات فنلی و مواد آنتیاکسیدانی این

مواد آنتیاکسیدانی کاربردهای زیادی عالوه بر درمان و

گیاهان (که تحت عنوان متابولیتهای ثانویه معروف

پیشگیری از بیماریهای سرطانی و تصلب شرایین داشته

هستند) میتواند از آن جلوگیری کند (.)2

مثالً از ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی برگ زیتون جهت

متابولیتهای ثانویه ترکیبات آلی هستند که برخالف

افزایش انبارمانی چربیها و روغنها ،از عصاره پوست

متابولیتهای اولیه به شکل مستقیم در رشد ،نمو و تولید

بادامزمینی به دلیل فعالیت آنتیاکسیدانی جهت نگهداری

مثل یک موجود زنده دخیل نیستند .فقدان متابولیتهای

چیپسهای سیبزمینی و غیره استفاده شده است (.)19

ثانویه باعث مرگ فوری موجود نمیشود بلکه در طوالنی

تحقیقات نشان داده که منبع دریافت فنلها و فالونوئیدها

مدت میتواند سبب اختالل در بقا ،باروری و یا تغییرات

در نقاط مختلف جهان به نوع رژیم غذایی مردم منطقه

ظاهری شده و گاهی نیز تغییری ایجاد نمیکند (.)9

وابسته است .برای مثال در کشورهایی همچون ژاپن و چین

متابولیتهای ثانویه گیاهان از آغاز زندگی بشر برای درمان

مصرف چای سبز تأمینکننده این ترکیبات مورد نیاز بدن

عفونتها و بیماریها استفاده شدهاند .طی صد سال گذشته

هست در حالیکه این مواد در کشورهای غربی با مصرف

داروهای شیمیایی ساختگی جایگزین ترکیبهای طبیعی

سیب و پیاز و در کشورهای شرقی با مصرف سبزیها و مواد

شدهاند که برای ساختن داروهای شیمیایی همچون

غذایی تخمیری تأمین میشوند (.)14

آسپرین و سالیسیلیک اسید نیز از ساختار گیاهان الگو
برداری شده است (.)6 ،4

در کشور ایران بهطور جامع نوع خاص استفاده از انواع
مواد حاوی آنتیاکسیدان وجود ندارد اما با تبلیغات مختلف

تقاضای رو به رشد بازار امروز برای محصوالت طبیعی

کارهایی ازجمله مصرف سبزیها بهصورت خام و پخته،

قابل تجدید و با در نظر گرفتن گیاهان به عنوان کارخانه

برگ گیاهان و درختان مختلف (بهصورت دمنوش ،عرقیات،

بالقوه تولیدکننده محصوالت بیوشیمیایی ،زمینههای

عطرمایه ،عصاره ،مربا ،شربت ،ترشی ،مواد شوینده (از جمله

تحقیقاتی جدیدی برای تولید متابولیتهای ثانویه ایجاد

سدر) و حتی مصرف به صورت دلمه و غیره) صورت گرفته

شود ( .)7 ،4از نیمه دوم قرن گذشته ،تحقیقات وسیعی

که پیرو تحقیقات مختلف باید از اندامهای مختلف گیاهان

روی گیاهان دارویی در بیشتر کشورهای جهان انجام گرفته

که دارای نوع خاص مواد آنتیاکسیدانی بوده استفاده خاصی

و در پی آن داروهای گیاهی فراوانی تهیه و به بازار عرضه

از آنها بشود (.)12

گردیده است و با توجه به فلور غنی ایران که بیش از 7255

امروزه ترکیبات شناسایی شده در گیاهان دارویی به
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عنوان داروهای جدید مورد استفاده قرار میگیرند و

بایر و کوهستانهای نیمه خشک دارد (.)29 ،22

میتوانند به عنوان ،کلیدی برای شناسایی روشهای درمانی

مواد و روشها

از بیماریها به کار روند ( )16همچنین فعالیت

هندوانه ابوجهل (میوه) و کلپوره (برگ) در شهرستان زابل

آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی عصارههای گیاهی سالهای

(در فصل بهار محوطه پژوهشکده کشاورزی منطقه

زیادی مورد بررسی قرار گرفته است ،اما بیشترین تمرکز و

سیستان) جمعآوری و خشک گردیدند .برای تهیه عصاره

بررسی طی سی سال گذشته است .در این دوره بیشتر روی

اتانولی ،متانولی و اتیل استات ،مقدار  15گرم پودر خشک

گیاهانی که کاربرد سنتی داشته به ویژه در کشورهایی نظیر

گیاه در داخل ارلنهای نیم لیتری حاوی  155میلیلیتر

چین و آمریکا کار شده است .درحالیکه گزارشهای مربوط

اتانول  36درصد (برای تهیه عصاره اتانولی) ،متانول ،اتیل

به گیاهان بومی کشور ما ایران ،بسیار پراکنده و جزئی است

استات قرار داده شد .محتوی ارلنها به مدت  24ساعت در

( .)17بر این اساس در تحقیق حاضر سعی شد تا اثرات ضد

دمای اتاق توسط دستگاه شیکر ( -Pars Azmaایران) با

میکروبی عصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استات ،هندوانه

سرعت  195 rpmمخلوط شده ،سپس به وسیله کاغذ واتمن

ابوجهل ،کلپوره بر برخی باکتریهای ویبریو کلرا ،

شماره  2صاف گردید .جداسازی حالل از عصاره توسط

استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،شیگال

دستگاه روتاری ( -Heidolphآلمان) و با کمک پمپ خأل

دیسنتری و لیستریا مونوسیتوژنز مورد ارزیابی قرار گیرد.

(تقطیر در خأل) انجام گرفت .عصاره به دست آمده وزن شده

( Citrullus colocynthis

سپس در حالل  DMSOحل شد .عصاره به دست آمده تا

گیاه دارویی هندوانه ابوجهل

 ،)Lاز خانواده  Cucurbitaceaeو راسته کدوئیان

زمان استفاده در آزمایشهای ضد میکروبی در دمای 4

 Cucurbitalesبوده که از جمله گیاهان دارویی ارزشمند

درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شد (.)22 ،24

است که در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماریها به

تهیه باکتری و ذخیرهسازی :جدایه باکتریهای

کار برده شده است ( .)18عصاره میوه این گیاه شامل

ویبریو کلر ( ،)ATCC1611استافیلوکوکوس اورئوس

آلکالوئیدها ،فالونوئیدها ،ساپونینها ،تری ترپنوئیدها و

( ،)ATCC1189باسیلوس سرئوس ( ،)ATCC1015شیگال

گلیکوزیدها است ( .)13از میوه هندوانه ابوجهل به عنوان

دیسنتری ()ATCC1188

ضد قند خون ،ضد فشار خون ،ضد تومور ،ضد تب ،ضد

( )ATCC1298از کلکسیون قارچ و باکتری ایران تهیه شده

میکروب ذکر نام شده است ( .)25این گیاه انتشار بیشتری
در ایران ،در نواحی جنوب کشور و مناطقی همچون جنوب
استان خراسان دارد.
کلپوره ( )Teucrium poliumگیاهی معطر از خانواده
نعناعیان است که در نواحی مختلف اروپا ،مدیترانه ،شمال
آفریقا و جنوب غربی آسیا از جمله ایران میروید (.)21
گونههای مختلف کلپوره به عنوان گیاه دارویی شناخته شده
و اثرات ضد تشنج ،ضد التهاب ،ضد درد ،تب بر ،التیام
دهندگی زخم در آنها ثابت شده است .این گیاه پراکندگی
وسیع در نواحی مختلف شمال ،غرب ،جنوب و مرکز ایران،
منطقه البرز ،اطراف تهران ،مخصوصاً در غالب نواحی نیمه

و

لیستریا

مونوسیتوژنز

و به مدت  24ساعت در دمای  97درجه سانتیگراد در
محیط مایع نوترینت براث گرمخانهگذاری شدند و بعد از
 24ساعت در محیط کشت نوترینت براث حاوی  15درصد
گلیسرول استریل در فریزر با دمای  -25درجه سانتیگراد
برای استفاده بعدی ذخیرهسازی شدند.

تهیه سوسپانسیون باکتریایی :باکتریهای ویبریو
کلرا ،استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،شیگال
دیسنتری و لیستریا مونوسیتوژنز را پس از انجماد زدایی در
دمای  97درجه ،در محیط نوترینت براث و همچنین به
منظور بررسی کلنیهای خالص از نمونههای باکتریایی روی
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کم هزینه و دارای عوارض جانبی کمتر در درمان بسیاری

تهیه عصاره اتانولی ،متانولی و اتیل استات :گیاهان

بهمن فاضلی نسب و زهرا یزدانپور
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محیط جامد  )Tripton soy broth( TSAکشت خطی داده

هندوانه ابوجهل با حاللهای مختلف دارای اثر مهارکنندگی

شد و به مدت  24ساعت در دمای  97درجه در انکوباتور

بر روی باکتریهای مورد مطالعه است ،به طوریکه کمترین

قرار داده شد و پس از  24ساعت از کلنیهای خالص هر

غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی در برابر باکتری لیستریا

باکتری برداشته و در آب مقطر استریل کدورتی معادل نیم

مونوسیتوژنز مشاهده شده است ( 12/2پیپیام) .بیشترین

مک فارلند ساخته و بعد برای اطمینان از غلظت باکتریها

غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی هندوانه ابوجهل 25

با اسپکتروفتومتر ( – UV-2100, Unicoآلمان) جذب آن

پیپیام بود که رشد باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،

با طولموج  655 nmقرائت شده ،تراکم باکتریها با غلظت

باسیلوس سرئوس و ویبریو کلرا در این غلظت مهار شد.

 1/2 ×156 cfu/mlجذبی معادل  5/58 -5/1دارد (.)26

کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره متانولی هندوانه

تعیین میزان حساسیت جدایههای باکتری نسبت

ابوجهل در برابر باکتری ویبریو کلرا مشاهده شد (22

به عصارههای مختلف گیاهان :تعیین حساسیت

پیپیام) و بیشترین غلظت مهارکنندگی در برابر

جدایههای باکتری نسبت به عصاره گیاهان ،با استفاده از

استافیلوکوکوس اورئوس ،لیستریا مونوسیتوژنز و شیگال

روش رقتسازی در چاهک انجام شد .در محیط کشت جامد

دیسنتری دیده شد و همچنین ،کمترین غلظت

تعداد شش چاهک ایجاد شد و به هر چاهک مقدار 155

مهارکنندگی عصاره اتیل استات هندوانه ابوجهل در برابر

میکرو لیتر از محیط مایع مغذی مولر هینتون براث اضافه

باکتری باسیلوس سرئوس مشاهده شد ( 22پیپیام) و

شد .سپس به چاهک اول  155میلیلیتر از محلول رقیق

بیشترین غلظت مهارکنندگی نیز برابر با  25پیپیام بود

شده عصارههای گیاهان اضافه شده و پس از مخلوط کردن

(جدول .)1

 155میکرو لیتر از چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضافه

نتایج حاصل از بررسی عصارههای مختلف کلپوره نشان

کرده و بدین ترتیب تا آخرین چاهک این کار انجام داده

داد که عصاره اتانولی کلپوره با غلظت  25پیپیام تنها

شد .از چاهک آخر  155میکرو لیتر محیط کشت خارج

توانسته باکتری ویبریو کلرا را مهار کند در صورتیکه

کرده مقدار  15میکرو لیتر از سوسپانسیون میکروبی حاوی

باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس،

 157واحد در میلیلیتر معادل  5/2مک فارلند اضافه شده

لیستریا مونوسیتوژنز و شیگال دیسنتری در تمام غلظتهای

و در انکوباتور در دمای  97درجه سانتیگراد به مدت 24

عصاره ،رشد کردند و عصاره اتانولی هیچ اثر مهارکنندگی از

ساعت قرار گرفت .اولین چاهکی که از رشد باکتری پس از

خود نشان نداده است .کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره

قرار دادن در انکوباتور جلوگیری کرده باشد به عنوان حداقل

متانولی کلپوره در برابر باکتری ویبریو کلرا مشاهده شد (22

Minimum

پیپیام) و بیشترین غلظت مهارکنندگی در برابر باکتری

 )concentrationدر نظر گرفته شد .برای اطمینان از

استافیلوکوکوس اورئوس ،لیستریا مونوسیتوژنز و شیگال

چاهکهای شفاف  15میکرولیتر برداشته به محیط مولر

دیسنتری دیده شد ( 25پیپیام) .باکتری باسیلوس

هینتون آگار منتقل گردید و پس از  24ساعت اولین رقتی

سرئوس در تمام غلظتها رشد کرد .کمترین غلظت

که توانسته  33/3درصد باکتری را از بین ببرد به عنوان

مهارکنندگی عصاره اتیل استات برابر با  12/2پیپیام در

(Minimum bactericide ()MBC

برابر باکتری ویبریوکلرا بود و رشد باکتری باسیلوس

غلظت

مهارکننده

حداقل غلظت کشنده

(inhibitory ()MIC

 )concentrationمحاسبه گردید (.)27

سرئوس در غلظت  22پیپیام عصاره اتیل استات مهار شد

نتایج

و بیشترین غلظت مهارکنندگی این عصاره ،برابر با 25

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصارههای

پیپیام ،در برابر شیگال دیسنتری مشاهده شد (جدول .)2

اثرات ضد میکروبی عصارههای هندوانه ابوجهل و کلپوره ...
جدول  -1نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی عصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استات هندوانه ابوجهل
MIC/MBC

MIC/MBC

MIC/MBC

عصاره اتانولی

عصاره متانولی

عصاره اتیل استات

استافیلوکوکوس اورئوس

25 - 155

25 - 155

25 -155

باسیلوس سرئوس

25 -155

رشد

22 - 25

ویبریو کلرا

25 -155

22 - 25

25- 155

لیستریا مونوسیتوژنز

12/2 -22

25- 155

25 - 155

شیگال دیسنتری

22 - 25

25 - 155

25 -155

باکتری

5

MIC/MBC

MIC/MBC

MIC/MBC

عصاره اتانولی

عصاره متانولی

عصاره اتیل استات

استافیلوکوکوس اورئوس

رشد

25 - 155

22- 25

باسیلوس سرئوس

رشد

رشد

22 - 25

ویبریو کلرا

25 -155

22 - 25

12/2 - 22

لیستریا مونوسیتوژنز

رشد

25 - 155

رشد

شیگال دیسنتری

رشد

25 - 155

25 -155

باکتری

بحث
کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی (12/2

 19±5/2 ،7±5/2 ،23/2±5/2و  12/6±5/9میلیمتر بوده
است و حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتیل استات در

پیپیام) ،متانولی ( 22پیپیام) و اتیل استات ( 22پیپیام)

برابر همین باکتریها برابر با  2 ،<15 ،2/2 ،2 ،5/622و 2

هندوانه ابوجهل به ترتیب بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز،

میلیگرم بر میلیلیتر بوده است ( .)28در تحقیق حاضر

ویبریو کلرا و باسیلوس سرئوس مؤثر بودهاند .عصاره اتانولی

نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی عصارههای

کلپوره با کمترین غلظت  25پیپیام تنها توانسته باکتری

اتانولی ،متانولی و اتیل استات هندوانه ابوجهل نیز نشان داد

ویبریو کلرا را مهار کند .کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره

که عصاره اتیل استات کمترین غلظت مهارکنندگی در برابر

متانولی کلپوره ( 22پیپیام) در برابر باکتری ویبریوکلرا

باکتری باسیلوس سرئوس داشته است درحالیکه عصاره

مشاهده و باکتری باسیلوس سرئوس در تمام غلظتها رشد

اتانولی و متانولی با کمترین غلظت باکتریهای لیستریا

کرده است .کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتیل استات

مونوسیتوژنز و ویبریو کلرا را مهار کردهاند.

با  12/2پیپیام بر باکتری ویبریو کلرا مشاهده شده است.

قطر هاله مهاری عصاره استونی برگ هندوانه ابوجهل با

فعالیت ضد میکروبی عصارههای مختلف هندوانه

غلظت  155میکروگرم در برابر باکتریهای ،S.aureus

ابوجهل بررسی و مشخص شده است که قطر هاله مهاری

 K.pneumonia ،P.aeruginosa ،E.coliو

S.marcescens

عصاره اتیل استات هندوانه ابوجهل در برابر باکتریهای

برابر با  15 ،14 ،11/8 – 11/2و  3میلیمتر بوده است

 S.enteritidis ،E.coli ،E.faecalis ،S.aureus ،B.cereusو

( .)23قطر هاله مهاری عصاره خام هندوانه ابوجهل در برابر

 P.aeruginosaبه ترتیب برابر با ،19/1±5/8 ،12/1±5/9

،P.mirabilis

باکتریهای

،E,coli

،P.aeruginosa

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد  /3شماره  /1بهار و تابستان 1311

جدول  :2-نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصارههای اتانولی ،متانولی و اتیل استات کلپوره

بهمن فاضلی نسب و زهرا یزدانپور
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 K.pneumoniaeو  S.aureusبه ترتیب برابر با،21/8±5/41

 15میلیگرم بر میلیلیتر بوده است ( .)94در تحقیق حاضر

29/1±5/47 ،19/1±5/21 ،16/9±5/26 ،22±5/47

نیز مشخص شد که عصاره اتیل استات کلپوره با کمترین

میلیمتر بوده است ( .)95عصاره متانولی هندوانه ابوجهل

غلظت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مهار کرده است

لیس،

درحالیکه استافیلوکوکوس اورئوس در تمامی غلظتهای

استرپتوکوکوس پایوژنز ،و سالمونال تیفی موریوم بوده

عصاره اتانولی کلپوره رشد کرده است ،همچنین باکتری

درحالیکه هیچ اثری بر روی باکتریهای پروتئوس

لیستریا مونوسیتوژنز در تمامی غلظتهای عصاره اتانولی و

میرابیلیس ،پروتئوس ویولگری و ویبریو کلرا نداشته است

اتیل استات کلپوره رشد کرده است .ضمناً بر اساس نتایج

( .)91از طرفی عصاره اتانولی هندوانه ابوجهل با غلظت 25

تحقیق حاضر و تحقیقات ارائه شده مشخص شد که نوع

میلیگرم بر میلیلیتر قطر هاله مهاری  12 ،14 ،17و 12

عصاره نقش مهمی در اثر ضد باکتریایی داشته است که

میلیمتر در برابر باکتریهای باسیلوس سابتی لیس،

همین امر نیز قبالً ثابت شده است ( .)92پس جهت به دست

استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیاکلی ،و سالمونال تیفی

آوردن بهترین نتیجه اثر ضد باکتریایی بایستی ابتدا گیاهان

موریوم ایجاد کرده است ( .)92از نتایج تحقیقات ارائه شده

را از مناطق رویشی متفاوت جمعآوری و سپس انواع

و همچنین تحقیق حاضر میتوان فهمید که بیشترین نقش

عصارههای ممکنه را امتحان تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

باکتریهای

مهارکننده

باسیلوس

سابتی

و تأثیر عصاره هندوانه ابوجهل مربوط به عصاره اتانلی و

عطرمایه کلپوره بر روی باکتریهای گرم مثبت

سپس اتیل استات ،آن هم بر باکتریهای استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس دارای اثر

لیستریا مونوسیتوژنز بوده است .ضمناً در

مهارکنندگی داشته است ( )96اما عطرمایه و عصاره متانولی

اورئوس و

تحقیقی عدم تأثیر عصاره متانولی هندوانه ابوجهل بر برخی

کلپوره هیچگونه فعالیت مهارکنندگی از خود بر علیه

باکتریها از جمله ویبریو کلرا ذکر شده و با تحقیق حاضر

 aeruginosaو  P. cartovorumنشان نداده ولی بر

که هر سه نوع عصاره متانولی ،اتانلی و اتیل استاتی بر

،B.nigrifluens

و

باکتری نامبرده مؤثر بوده و بیشترین اثر را نیز عصاره

 P.agglomeransمؤثر بوده است ( .)97قطر هاله مهاری

متانولی دارا بوده مغایرت داشته است که این میتواند به

 2 ،9/7و  2میلیمتر کلپوره بر باکتریهای باسیلوس سابتی

دلیل منطقه رویشی گیاه مورد استفاده و شرایط حاکم بر

لیس ،میکروکوکوس لوتئوس و پاراکوکوس پاراترونوس

آزمایش باشد.

گزارش شده است ( .)98در نتایج تحقیق حاضر و همچنین

S.scabies،R.solanaceaearum

P.

اثر ضد میکروبی عصاره الکلی کلپوره بر روی باکتریها

تحقیقات ارائه شده مشخص شد که عصارههای مختلف

بررسی و مشخص شده است که غلظت معینی از عصاره این

کلپوره بر باکتریهای مختلفی مؤثر بودهاند اما آنچه در

گیاه دارای بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و

تحقیق حاضر نمود بیشتری داشت این است که به ترتیب

باسیلوس سوبتی لیس اثر داشته اما تأثیر عصارهها با کم

عصارههای اتیل استات ،متانولی و اتانلی بیشترین نقش را

شدن غلظت آنها کم میشده است .همچنین این عصاره

در مهار ویبریو کلرا داشته است که حتی در تحقیقات قبلی

تنها در غلظت  155میلیگرم بر میلیلیتر بر کلبسیال

از عدم مهار این باکتری توسط عصارههای مختلف گزارش

پنومونیا بوده و بر روی باکتری اشریشیاکلی اثر نداشت

شده بود (.)91

( .)99حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره کلپوره بر

نتیجهگیری

باکتریهای S.aureus, S.typhiبرابر با  45میلیگرم بر

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصارهها با

میلیلیتر بوده است درحالیکه برای باکتریهای
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نشان دادند به طوریکه در کل عصاره هندوانه ابوجهل با
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Summary
Throughout human history, many infectious diseases have traditionally been treated with herbal medicines, so
today, in many developing countries, herbal medicines play a major role in early treatment. The purpose of this
study was to investigate antimicrobial effects of ethanol, methanol, ethyl acetate Citrullus colocynthis (Fruit) and
Teucrium polium (Leaf) on some pathogenic bacteria. The plants were collected from Zabol City, then milled and
placed in solvents of ethanol, methanol ethyl acetate. Finally, extraction was carried out using a rotary machine.
The bacteria were prepared as standard and the minimum inhibitory concentration and minimum destructive concentration were determined by micro-dilution method. The lowest inhibitory concentrations of ethanolic (12.5
ppm), methanolic (25 ppm) and ethyl acetate (25 ppm) extracts of Citrullus colocynthiswere observed on the
bacteria Listeria monocytogenes, Vibrio chlora and Bacillus cereus, respectively. The ethanolic extract of Teucrium polium with a minimum concentration of 50 ppm was only able to inhibit the bacterium Vibrio cholerae.
The lowest inhibitory concentration of chloroprene methanolic extract of Teucrium polium with 25 ppm was observed against Vibrio cholerae bacterium and the bacterium Bacillus cereus grew at all concentrations. The lowest
inhibitory concentration of ethyl acetate extract of Teucrium polium was observed with 12.5 ppm on vibriochlora
bacteria. In general, ethanolic extracts of Citrullus colocynthis have been effective on Listeria monocytogenes
bacteria and Ethyl acetate extracts of Teucrium polium have been effective on Vibrio cholerae, so it is recommended to use a special type of plant with the most effective solvent depending on the purpose of using herbal
extracts.
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