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بررسی فعالیت ید میکروبی و ید قارچی عصارههای مختلف گیاهان دارویی علف

مار( ،)Capparis spinosaعلف مورچه( )cretica Cressaو اشورک()Rhazya stricta
سعیده سعیدی .1بهمن فایلی

نسب*2

 -1یارشناو ارشد میکروبیولوژی ،پتوهشکده زیستفناوری یشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -2گروه پتوهشی زراعت و ا هح نالاتات ،پتوهشکده یشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
دریافت مقاله 3۱ :اردیالهشت  ،1۹۳1بازنگری 1۹ :مهر  ،1۹۳1پذیرش نهایی 21 :مهر 1۹۳1

چکیده
هیید از ای ی ملال ییه بررسییی ف الیییت شیید میکروبییی و شیید ییار ی ع ییارههای ملتل ی گیاهییان دارویییی عل ی مییار
 ،)Capparis spinosaعلیی مور ییه  )Cretica Cressaو اشییورک  )Rhazya strictaاسییت .گیاهییان دارویییی اشییورک،
علیی مییار و علیی مور ییه از اسییتان سیسییتان و بلو سییتان شهرسییتان سییراوان میی آوری گردییید .ع ییارهگیییری بییا
سهلهییای ملتلی بییا دسییتگاه روتییاری اندییام شیید .بایتریهییای اسییتاندارد از یلکسیییون ییار و بییایتری ایییران خریییداری
شید .سییدا ل نل ییت مهاریننییدگی و سیدا ل نل ییت یشییندگی بییا روش میکرودایلوشی ت ییی شیید .نتییایج سا ییل از ایی
ملال ییه نشییان داد یییه یمتییری نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره آبییی برابییر بییا  2/5میلیگییرم بییر میلیلیتییر بییوده یییه
بایتریهییای اشریشیییایلی ،باسیییلوو سییرهوو و شیییگه دیسیینتری مهییار شییدهاند .شییمناً یمتییری نل ییت مهاریننییدگی
مربوا به ع یاره متیانولی علی مور یه و برابیر بیا  3/۱2میلیگیرم بیر میلیلیتیر بیوده ییه بیایتری باسییلوو سیرهوو در
ای نل ت از بیی رفتیه اسیت .یمتیری نل یت مهاریننیدگی ع یارههای علی میار مربیوا بیه ع یاره اتیانولی و برابیر بیا
 3/۱2میلیگرم بیر میلیلیتیر بیوده ییه بیایتری اشریشییایلی و باسییلوو سیرهوو مهیار شیده و در همیی نل یت ع یاره
هیییدروالکلی و متییانولی مهاریننییده بایتریهییای شیییگه دیسیینتری و سییودوموناو آهروژینییوزا بودهانیید .نتییایج ای ی ملال ییه
بیانگر اثرات شد میکروبی خوب ع اره گیاه دارویی عل مور ه و عل مار بر روی بایتریهای بیماریزا است.

واژگان کلیدی :اشورک ،عل مار ،عل مور ه ،سهلهای ملتل  ،بایتری بیماریزا
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درمیانی دیید ییه دارای عیوارت یانالی یمتیر و ارزش

گییییاه علییی میییار  )Capparis spinosaاز راسیییته

ا ت ییادی بییاالتری باشییند در سییلپ هییان اهمیییت

میلیییییییک سیییییییانان  )Caryophyllalesو تییییییییره

خا یی پییدا ییرده اسیت  .)1بیر اسیاو گزارشهیای

 Capparidaceaeاست .ایی تییره شیامل گیاهیان علفیی

منتشرشییده در سییال ساشییر بیییش از  ۹3در یید

یکساله ،پایا ییا بیه یورت درختنیه و نالالیاً بیا پوشیش

داروهیای گییاهی ،در بیمارسیتانها و یلینیکهیا میورد

نیدهای هسیتند .در منیاطص ملتلی

یشیور اییران و در

اسیتفاده یرار میی گیرنید  .)2آنتیبیوتیکهیا داروهیای

گویشهای ملتل اسامی دیگیر ایی گییاه یَالَیر ییا یِیاِیر
و خیارو میباشید .هر نید نلسیتی

ارزشمندی برای درمیان بسییاری از بیماریهیای انسیانی

لگدیی ،لیدیی

میباشند ،با ای سیال اسیتفاده بییش از سید ایی داروهیا

زیسیتگاه علی میار بیه درسیتی مشیل

مقاومتهییای میکروبییی را در پییی خواهیید داشییت.

امیروزه دامنیه روییش ایی گییاه در شیرایی ارافییایی

نیسیت ،امیا

دانشییمندان تیقیقییات بییر روی سییمتهای

متنیوعی از ا لیی مدیترانیهای و گرمسییر تیا هیمالییا

ملتل گیاهان دارویی ،بیرای یشی داروهیای دیید بیا

گسیترشیافته اسیت .در اییران نییز علی میار در نیمیه

بنییابرای

منش گیاهی را در اولویت رار دادهاند .)۹
گیییاه اشییورک از خییانواده  )1 Apoynaceaeو زیییر

نییوبی یشییور در انل ی
گلالر

منییاطص یافییت میشییود .از

ایی گییاه بیهعنوان اشینی اسیتفاده میشیود و

خییییانواده  Rauwolfioideaeاسییییت  )5اشییییورک در

میییوه آن در فرهن هییای ملتل ی

عربستان سی ودی بیهعنوان اسیفند شیناخته شیده اسیت.

داروییی مت یددی دارد ییه از ملیه مه تیری م یار

اشییورک یییک بوتییه همیشهسییالز و یو ییک اسییت .اییی

آن در تهیه ترشی اسیت .الالتیه ممکی اسیت می یوالت

گیییاه بییهعنوان دارو در درمییان بیماریهییا در یشییورهای

ای گیاه در برخی افراد ایداد سساسیت نمایند .)13

افاانسیییتان ،هنییید ،اییییران ،عیییراد ،پایسیییتان ،لیییر و
عربستان س ودی استفاده میشده است .)۱

علی

م ییار

نییذایی و

مور یه  )Cretica cressaگییاهی هالوفییت،

نید سیاله و مهیا

مت لیص بیه

تییره Convolvuleae

ع ییاره اتییانولی خییام میییوه اشییورک دارای ف الیییت

اسیت .سیا ههای آن در ابتیدا ایسیتاده و ب یداً سالیت

شیید میکروبییی اسییت  .)1ع ییاره متییانولی و یلروفرمییی

خوابییده میگیرنید .بر هیا یوتیاه و سیالز و در میوا ی

ریشییه اییی گیییاه دارای ف الیییت شیید میکروبییی و شیید

خایسیتری رنی

و پوشییده از ییرک و ملمیل گیون،

ییار ی بییر علیییه اشریشیییایلی ،باسیییلوو سییابتیلیی،

گلهییا بییدون دمگییل و در رأو شییاخهها به ییورت

اسییتافیلویویوو اورهییوو و یاندیییدا الالیکیینی میییباشیید

خوشییههایی ییرار دارنیید .میییوه از نییو یاسییول و

 )1و همننییی ع ییاره آبیییی اشییورک ف الیییت شییید

شیکوفایی آن بی اعیده اسیت .بیذر ایی گییاه گیرد ییا

میکروبیییی در برابیییر  Neisseria meningitidesاز خیییود

تل مرنی شکل یا و همیواره یمیی بیراد و بیه رنی

نشان داده است .)1

هوهای است.

اشییییورک و متابولیتهییییای آن بییییرای درمییییان

بییا تو ییه بییه اییی یییه اسییتفاده طوالنیمییدت از

بیماریهییایی از ملییه سییرطان ،بیماریهییای پوسییتی،

آنتیبیوتیکهییا باعییو رهییور بایتریهییای مقییاوم شییده و

فشییار خییون بییاال ،روماتیس ی  ،گلییو درد ،سییفلیی و ت ی

مشیییکهت بیییالینی مهمیییی را در درمیییان بیماریهیییای

اسییتفاده میشییود  .)1ملال ییات ملتلیی نشییان داده

عفییونی ایدییاد یییرده اسییت .لییذا هیید از اییی ملال ییه

اسییت یییه سییمتهای ملتل ی اشییورک سییاوی عنا ییر

بررسیییی ف الییییت شییید میکروبیییی و شییید یییار ی

بررسی فعالیت ید میکروبی و ید قارچی عصارههای ...
ع یییارههای ملتلییی گیاهیییان داروییییی علییی میییار
spinosa

 ،)Capparisعلیییی مور ییییه

cretica

میییای نوترینیییت بیییرا

شیییریت میییرک ،آلمیییان )

گرملانیهگییذاری شییدند .پیی از  21سییاعت نگهییداری در

 )Cressaو اشورک  )Rhazya strictaبوده است.

میییییی یشیییت نوترینیییت بیییرا سیییاوی  13در ییید

مواد و روشها

گلیسییرول اسییتریل ،در فریییزر بییا دمییای  -23در ییه

بر های گییاه اشیورک ،علی میار و علی مور یه از

سانتیگراد برای استفاده ب دی ذخیرهسازی شدند.

شهرسییییتان سییییراوان میییی آوری و در آزمایشییییگاه

ویالرییییو یلیییرا ،اشرشییییایلی ،سیییودوموناو آهروژینیییوزا،

گیاهشناسییی دانشییگاه زابییل شناسییایی گونییه شییدند.

باسیلوو سیرهوو ،شییگه دیسینتری پیی از یی زداییی

گیاهیان میورد ن یر ب ید از خشیک ییردن،

در دمییای  ۹1در ییه سییانتیگییراد ،در مییییی نوترینییت

گیییاه پییودر

بییرا یشییت داده شییدند .همننییی بییهمن ور بررسییی

شییده بییهطور داگانییه در  133سییی سییی از سییهلهییای

از نمونیههیای بایترییایی روی میییی

نمونهی بر

آسیییاب شییدند .در ادامییه  23گییرم از بییر

پرگنههیای خیال

آب ،اتیییییانول  133در د) شیییییریت رازی ،اییییییران)،

امد نوترینت آگیار بیه یورت خلیی یشیت داده شیده

متیییانول  133در د) شیییریت پتروشییییمی زاگیییرو،

و بییرای ای ی من ییور بییه مییدت  21سییاعت در دمییای ۹1

ایییران) ،هیییدرو الکییل  133در یید الکییل و  ۹3در یید

در ییه در انکوبییاتور ییرار داده شییدند .پییی از  21سییاعت

آب) و اتییییل اسیییتات  133در د) شیییریت میییرک،

از یلییونیهییای خییال

هییر بییایتری برداشییته و در آب

آلمییان) خیسییانده و بییه مییدت  21سییاعت روی شیییکر

مقلیییر اسیییتریل ییییدورتی م یییادل  3/5میییک فارلنییید

نگهییداری شییدند .ب یید از یییک روز ،اییی مییواد از یانییذ

سییاخته شیید .بییرای اطمینییان از نل ییت بییایتریهییا بییا

ییافی شییماره  2شییریت واتمیی  ،نماینییدگی سییااهان

اسیییاکتروفتومتر یییذب آنهیییا در طولمیییود ۱33 nm

طی ایییران) عالییور داده شییدند .سییای سییهلهییا توسییی

راهیت شید .تیرای بیایتریهیا بیا نل یت 131 CFU /ml

دسییتگاه روتییاری خییأ شییریت پییارو آزمییا ،ایییران) از

×  1/5ذبی م ادل  3/31 -3/1دارد.

مواد فیلتر شیده خیارد شیدند .ع یارههیای نلیی شیده

جداسهههازی قهههارچ کاندیهههدا آلبیکهههنس:

و زدوده شییدن یامییل

نمونیییهبرداری توسیییی دو عیییدد سیییواب اسیییتریل از

سهل ،بیه میدت  11سیاعت در آون بیا دمیای  13در یه

ترشیییات واژن اندییام و سییای نمونییههای گرفتییه شییده

سییانتیگییراد نگهییداری شییدند .درنهایییت ع ییارههییای بییه

در لولییههای درپینییدار سییاوی دو میلیلیتییر آب مقلییر

دسییت آمییده خشییک شییده و پییی از تییوزی تییا زمییان

اسییتریل ،هییت انتقییال بییه آزمایشییگاه ییرار داده شییدند.

آزمییایش در دمییای  1در ییه سییانتیگییراد در یلنییال

از سییوابهییای گرفتییه شییده بییرای آزمییایش مسییتقی بییا

نگهداری شدند.

پتیییاو  15در ییید ،یشیییت روی میییهیییای سیییابورو

تییا سا ییل شییدن ع ییاره خییال

تهیههه بههاکتری و هخیههرهسههازی :بییایتریهییای

دیسییتروز آگییار شییریت مییرک ،آلمییان) و یییروم آگییار

اسیییتاندارد ویالرییییو یلیییرا  ،ATCC1611اشریشییییایلی

شییریت فییرانی ،فرانسییه) اسییتفاده گردییید .میییهییای

 ،ATCC25922سییییییییودوموناو آهروژینییییییییوزا

یشیییت بیییه میییدت  11تیییا  12سیییاعت در  ۹3در یییه
گونییه

 ،ATCC27853باسیییییییلوو سییییییرهوو ،ATCC1015

سییانتیگراد انکوبییه شییدند .بییرای ت یییید تشییلی

شیییگه دیسیینتری  ATCC 1188از یلکسیییون ییار و

آلالیکیینی از سییایر گونییههای یاندیییدا از یلنیییهییای

بییایتری ایییران تهییران -ایییران) تهیییه شییده و بییه مییدت

مزبور روی مییی ییورن مییل آگیار  +تیوهی  13یشیت

 21سییاعت در دمییای  ۹1در ییه سییانتیگراد در مییییی

خلییی داده شیید .همننییی از آزمونهییای ییرم تیییوب و
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مزرعیییه دشیییتهای اسیییتان سیسیییتان و بلو سیییتان،

تهیههه سوسپانسههیون باکتریههایی :بییایتریهییای
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بتاگلویوزیییداز بییرای تفریییص یاندیییدا آلالیکیینی از سییایر

آهروژینییوزا ،باسیییلوو سییرهوو ،شیییگه دیسیینتری بییه

گونییهها اسییتفاده شییدند .پلیتهییای مزبییور بییه مییدت 12

طییور داگانییه اشییافه شییده و در انکوبییاتور در دمییای ۹1

سیییاعت در دمیییای  25در یییه سیییانتیگراد یییرار داده

در ییه سییانتیگییراد بییه مییدت  21سییاعت ییرار گرفییت.

شدند .از یشت تیازه ،تیک یلنیی هیر ملمیر بیه میلیول

اولییی

ییاهکی یییه از رشیید بییایتری پییی از ییرار دادن

آب -گلیسییرول  23در یید انتقییال یافییت و نمونییهها در

در انکوبییاتور لییوگیری یییرده باشیید بییه عنییوان سییدا ل

منفیییی  23در یییه سیییانتیگراد نگهیییداری شیییدند .در

نل ییت مهاریننییده در ن ییر گرفتییه شیید .بییرای اطمینییان

ورت نیاز به هیر نمونیه ییا بیهمن ور تکیرار هیر مرسلیه

از اهییکهییای شییفا  13میکییرو لیتییر برداشییته بییه

از آزمییایش ،از نمونییههای ذخیییره شییده در میلییول آب-

میییی میولر هیلتییون آگیار منتقییل گردیید و پییی از 21

شد.

سییاعت اولییی ر تییی یییه توانسییته بییود  ۳۳/۳در یید

گلیسرول  23در د استفاده

در مرسلییییه ب ییییدی ییییار یاندیییییدا آلالیکیییینی

بییایتری را از بییی بالییرد بییه عنییوان سییدا ل نل ییت

داسییازی شییده توسییی ع ییارههای ملتلیی گیاهییان
دارویی علی میار ،علی مور یه و اشیورک میورد هید
رار گرفت.

یشنده ت یی شد.
یافتهههها :نتییایج سا ییل از ای ی ملال ییه نشییان داد
یییه یمتییری نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره آبییی برابییر بییا

تعیین حهداقل غلتهت مهارکننهدگی و تعیهین

 2/5میلیگییرم بییر میلیلیتییر بییوده یییه بایتریهییای

حههداقل غلتههت کشههندگی :بییرای ت یییی سییدا ل

اشریشیییایلی ،باسیییلوو سییرهوو و شیییگه دیسیینتری

Minimum

مهییار شییدهاند .سییدا ل نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره

 )concentration,و سیییییییدا ل نل ییییییییت

اتییییانولی در برابییییر بایتریهییییای ویالریییییو یلییییرا،

Minimum

اشریشییییایلی ،سیییودوموناو آهروژینیییوزا ،باسییییلوو

 )concentration, MBCع ییارههییای گیاهییان اشییورک،

سییرهوو ،شیییگه دیسیینتری برابییر بییا  5میلیگییرم بییر

علییی میییار و علییی مور یییه از روش ر یییت سیییازی در

میلیلیتییر بییوده اسییت ،یمتییری نل ییت مهاریننییدگی

اهییک اسییتفاده شیید .بییرای ای ی من ییور ابتییدا بییه هییر

ع ییاره متییانولی اشییورک برابییر بییا  1/25میلیگییرم بییر

اهک میکیرو پلییت مقیدار  133میکیرو لیتیر از میییی

میلیلیتییر بییوده یییه بییایتری باسیییلوو سییرهوو در ایی

نل ییییت مهاریننییییدگی
MIC

بییییییایترییشییییییی

inhibitory

Bactericidal

مییای ماییذی مییولر هیلتییون  )MHBاشییافه شیید .سییای

نل ت از بی رفته است

دول .)1

بییه اهییک اول  133میکییرولیتییر از میلییول ر یییص شییده

بیشییتری نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره هیییدروالکلی

هر ییک از ع یارههای آب ،اتیانول ،متیانول ،هییدروالکیل

 13میلیگییرم بییر میلیلیتییر بییوده اسییت یییه بییایتری

و اتیییل اسییتات رازیییا ،عل ی مییار و عل ی مور ییه اشییافه

ویالرییییویلرا در ایییی نل یییت از بیییی رفتیییه اسیییت و

شیییده و پیییی از مللیییوا ییییردن  133میکرولیتیییر از

بیشییتری نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره اتیییل اسییتات

اهک اول برداشیته بیه اهیک دوم اشیافه شید و بیدی

برابیییر بیییا  13میلیگیییرم بیییر میلیلیتیییر بیییوده ییییه

ترتی تا آخری

اهیک ایی ییار اندیام شید .از اهیک

آخییر  133میکرولیتییر مییییی یشییت مللییوا شییده بییا

بایتریهییای ویالریییو یلییرا ،اشریشیییایلی و سییودوموناو
آهروژینوزا در ای نل ت مهار شدهاند

دول.)1

ع ییاره خییارد گردییید .سییای مقییدار  13میکرولیتییر از

نتییایج ملال ییه نشییان داد یییه بیشییتری نل ییت

سوساانسیییییون میکروبییییی سییییاوی  131واسیییید در

یشندگی ع اره آبیی اشیورک برابیر بیا  13میلیگیرم بیر

میلیلیتییر م ییادل  3/5مییک فارلنیید) از هییر یییک از

میلیلیتییر یییه بایتریهییای ویالریییو یلییرا و سییودوموناو

بییایتریهییای ویالریییو یلییرا ،اشریشیییایلی ،سییودوموناو

آهروژینییوزا در اییی نل ییت از بییی رفتهانیید .بیشییتری

بررسی فعالیت ید میکروبی و ید قارچی عصارههای ...
نل ییت یشییندگی ع ییاره هیییدروالکلی برابییر بییا 23

ع یییارههیییای هییییدروالکلی و متیییانولی بیییه ترتیییی

میلیگرم بیر میلیلیتیر اسیت ییه بیایتری ویالرییویلرا در

مهاریننیییییده بایتریهیییییای شییییییگه دیسییییینتری و

اییی نل ییت از بییی رفتییه اسییت .بیشییتری نل ییت

سودوموناو آهروژینوزا بودهاند

دول.)5

میلیلیتییر اسییت یییه بییایتری سییودوموناو آهروژینییوزا در

هیییدروالکلی علیی مییار در نل ییت  13میلیگییرم بییر

یدول .)2نتیایج سا یل از

میلیلیتیییر بیییوده ییییه بایتریهیییای ویالرییییو یلیییرا و

اییییی ملال ییییه نشییییان داد یییییه یمتییییری نل ییییت

باسیییلوو سییرهوو در ای ی نل ییت از بییی رفتییه اسییت

مهاریننییدگی ع ییاره متییانولی علیی مور ییه برابییر بییا

ییدول .)۱نتییایج سا ییل از ای ی ملال ییه نشییان داد یییه

 3/۱2میلیگیییرم بیییر میلیلیتیییر بیییوده ییییه بیییایتری

یمتیری نل یت مهاریننیدگی ع یاره اتیانولی علی مییار

باسیییلوو سییرهوو در ای ی نل ییت از بییی رفتییه اسییت

در برابیییر یییار یاندییییدا آلالیکییینی برابیییر بیییا 12/5

ای نل یت مهارشیده اسیت

میلیگرم بر میلیلیتیر بیوده ییه  2سیویه در ایی نل یت

دول.)۹
بیشتری نل یت یشیندگی علی مور یه مربیوا بیه

از بی رفتیه اسیت .یمتیری نل یت مهاریننیدگی علی

ع ییاره اتیییل اسییتات و هیییدروالکلی بییوده یییه در نل ییت

مور ییه در برابییر ییار یاندیییدا آلالیکیینی برابییر بییا ۹/1

 13میلیگییرم بییر میلیلیتییر بییایتری ویالریییویلرا از بییی

میلیگییرم بییر میلیلیتییر بییوده یییه یییک سییویه در اییی

ییدول .)1یمتییری نل ییت مهاریننییدگی

نل ییت از بییی رفتییه اسییت درسالییییه یمتییری نل ییت

رفتییه اسییت

ع ییاره اتییانلی علیی مییار برابییر بییا  3/۱2میلیگییرم بییر

مهاریننییدگی ع ییاره اشییورک در برابییر ای ی

ییار برابییر

میلیلیتییر بییوده یییه بییایتری اشریشیییایلی و باسیییلوو

بییا  12/5میلیگییرم بییر میلیلیتییر بییوده یییه  ۹سییویه در

سیییرهوو را مهیییار ییییرده اسیییت و در همیییی نل یییت

ای نل ت از بی رفته است

دول.)1

جدول  -1حداقل غلتت مهارکنندگی عصارههای مختلف اشورک بر روی باکتریهای استاندارد (میلیگرم /میلیلیتر)
نو ع اره
متانولی

اتیل استات

هیدروالکلی

اتانولی

آبی

2/5
2/5
5
1/25
2/5

13
13
13
5
5

13
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
2/5
5
2/5
2/5

نام بایتری

ویالریو یلرا
اشریشیایلی
سودوموناو
باسیلوو سرهوو
شیگه دیسنتری

جدول  -2حداقل غلتت کشندگی عصارههای مختلف اشورک بر روی باکتریهای استاندارد (میلیگرم /میلیلیتر)
نو ع اره
متانولی

اتیل استات

هیدروالکلی

اتانولی

آبی

5
5
13
2/5
5

23
23
23
13
13

23
13
13
13
13

13
13
13
13
13

13
5
13
5
5

نام بایتری

ویالریو یلرا
اشریشیایلی
سودوموناو
باسیلوو سرهوو
شیگه دیسنتری

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد/2شماره /1بهار و تابستان 1318

یشییندگی ع ییاره متییانولی برابییر بییا  13میلیگییرم بییر

بیشییتری نل ییت یشییندگی مربییوا بییه ع ییاره

61

سعیده سعیدی و بهمن فاضلی نسب
جدول  -3حداقل غلتت مهارکنندگی عصارههای مختلف علف مورچه بر روی باکتریهای استاندارد (میلیگرم /میلیلیتر)
نو ع اره

62

متانولی

اتیل استات

هیدروالکلی

اتانولی

آبی

1/25
1/25
2/5
3/۱2
1/25

5
2/5
1/25
2/5
1/25

5
1/25
2/5
2/5
1/25

2/5
2/5
1/25
2/5
1/25

1/25
2/5
2/5
2/5
2/5

نام بایتری

ویالریو یلرا
اشریشیایلی
سودوموناو
باسیلوو سرهوو
شیگه دیسنتری

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد/2شماره /1بهار و تابستان 1318

جدول  -4حداقل غلتت کشندگی عصارههای مختلف علف مورچه بر روی باکتریهای استاندارد (میلیگرم /میلیلیتر)
نو ع اره
متانولی

اتیل استات

هیدروالکلی

اتانولی

آبی

2/5
2/5
5
1/25
2/5

13
5
2/5
5
2/5

13
2/5
5
5
2/5

5
5
2/5
5
2/5

2/5
5
5
5
5

نام بایتری

ویالریو یلرا
اشریشیایلی
سودوموناو
باسیلوو سرهوو
شیگه دیسنتری

جدول  -5حداقل غلتت مهارکنندگی عصارههای مختلف علف مار بر روی باکتریهای استاندارد (میلیگرم /میلیلیتر)
نو ع اره
متانولی

اتیل استات

هیدروالکلی

اتانولی

آبی

1/25
2/5
3/۱2
2/5
1/25

2/5
1/25
2/5
1/25
2/5

5
1/25
1/25
5
3/۱2

1/25
3/۱2
2/5
3/۱2
2/5

2/5
1/25
2/5
1/25
1/25

نام بایتری

ویالریو یلرا
اشریشیایلی
سودوموناو
باسیلوو سرهوو
شیگه دیسنتری

جدول  -6حداقل غلتت کشندگی عصارههای مختلف علف مار بر روی باکتریهای استاندارد (میلیگرم /میلیلیتر)
نو ع اره
متانولی

اتیل استات

هیدروالکلی

اتانولی

آبی

2/5
5
1/25
5
2/5

5
2/5
5
2/5
5

13
2/5
2/5
13
1/25

2/5
1/25
5
1/25
5

5
2/5
5
2/5
2/5

نام بایتری

ویالریو یلرا
اشریشیایلی
سودوموناو
باسیلوو سرهوو
شیگه دیسنتری

جدول  -5حداقل غلتت مهارکنندگی عصارههای اتانولی گیاهان علف مار ،علف مورچه و اشورک بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس (میلیگرم /میلیلیتر)
سدا ل نل ت مهارینندگی ع اره اشورک

سدا ل نل ت مهارینندگی ع اره عل مور ه

سدا ل نل ت مهارینندگی ع اره عل مار

ید ار

53
25
12/5
25
12/5
53
12/5
53
25

12/5
۹/1
25
12/5
۱/25
12/5
25
12/5
25

25
25
25
12/5
25
12/5
53
25
53

1
2
۹
1
5
۱
1
1
۳

بررسی فعالیت ید میکروبی و ید قارچی عصارههای ...
تولیدیننییده بتاالیتامییاز وسییی اللیی را بررسییی یردنیید

بحث و نتیرهگیری
نل ت مهاریننیدگی ع یاره آبیی برابیر بیا  2/5میلیگیرم

تولیدیننیییده بتاالیتامیییاز  1۳/2در ییید) در مقایسیییه

بیییر میلیلیتیییر بیییوده ییییه بایتریهیییای اشریشییییایلی،

بایتریهییییای نیییییر تولیدیننییییده بتاالیتامییییاز 53/1

باسیییلوو سییرهوو و شیییگه دیسیینتری را مهییار یییرده

در یید) بییوده اسییت  .)11در سییالی یییه در تیقیییص

اسییت .سییدا ل نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره اتییانولی در

ساشییر یمتییری نل ییت مهاریننییدگی ع ییارههای عل ی

برابییییر بایتریهییییای ویالریییییو یلییییرا ،اشریشیییییایلی،

مییار مربییوا بییه ع ییاره اتییانولی بییوده یییه برابییر بییا 3/۱2

سییودوموناو آهروژینییوزا ،باسیییلوو سییرهوو ،شیییگه

میلیگرم بر میلیلیتیر بیوده ییه بیایتری اشریشییایلی و

دیسنتری برابر بیا  5میلیگیرم بیر میلیلیتیر بیوده اسیت،

باسییییلوو سیییرهوو مهارشیییده و در همیییی نل یییت

یمتییری نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره متییانولی اشییورک

ع ییاره هیییدروالکلی و متییانولی مهاریننییده بایتریهییای

برابر بیا  1/25میلیگیرم بیر میلیلیتیر بیوده ییه بیایتری

شیگه دیسنتری و سودوموناو آهروژینوزا بودهاند.
علیی مییار خییوار آنتیایسیییدانی و آنتیییبایتریییال

باسیلوو سرهوو در ای نل ت از بی رفته است.
در ملال یییه  Khanو همکیییاران ییییه ف الییییت شییید

دارد  ،)15بییییه طورییییییه آثییییار شیییید بایتریییییایی

میکروبییی ع ییاره آبییی ،آلکالوهییید اشییورک را بررسییی

پلیییسییایاریدهای بییر

ای ی گیییاه بییر بایتریهییای گییرم

یردنیید نتییایج نشییان داد یییه ع ییاره آلکالوهیییدی تیی ثیر

منفییی اشریشیییایلی ،شیییگه و سییالمونه) مییؤثرتر از

خییییییوبی در برابییییییر بییییییایتری اشریشیییییییایلی و

بایتریهییییای گییییرم مرالییییت باسیییییلوو پییییانیی و

اسییتافیلویویوو اورهییوو مقییاوم بییه متییی سیییلی دارد

اسییتافیلویویوو اورهییوو) بییود  .)15همننییی خییوار

.)11

شید میکروبییی ریشییه گیییاه علی مییار نیییز بررسییی شییده

در ملال ییه  Shehzadو همکییاران سیینتز نییانو ذرات

است  ،)1۱ییه بیه وفیور در طی سینتی نیوب یشیور

در ع ییاره ریشییه اشییورک اندییام دادن ف الیییت شیید

ایتالیییا مییورد اسییتفاده ییرار میگیییرد .خییوار شیید

میکروبییی نشییان داد نییانو ذرات سیینتزی باعییو افییزایش

بایتریییایی ریشییه عل ی مییار بییه ترییالییات هتروسیییلیک

ف الییت شیید میکروبیی در برابییر اشریشییایلی بییه نسییالت

آن منسیوب شیده اسیت Boqa .و همکیاران ف الییت شیید

باسیلوو سابتیلیی شده است .)12

میکروبییی ع ییاره ریشییه علیی مییار را بییر علیییه رشیید

در ملال یییه  Khanو همکیییاران ییییه ف الییییت شییید

 Deinococcus radiophilusنشان دادهاند .)1۱

ار ی ع یاره متیانولی اشیورک را بررسیی یردنید نتیایج

در ملال ییه  Kalpanaو  Prakashیییه ف الیییت شیید

T.

و میییوه علیی مییار را بررسییی و نشییان

نشان داده ییه لیر هالیه مهیاری در برابیر ار هیای
albicans ،longifusis

solani ،C.

 F.برابیییییر بیییییا

 2۹±1 ،25±3/5و  11±1/5میلیمتییییر بییییوده اسییییت

میکروبییی بییر

دادند ییه لیر هالیه مهیاری ع یاره اتیانولی بیر

علی

مییار بییا نل ییت  1333ppmدر برابییر بایتریهییای

درسالییه لر هالیه مهیاری ع یاره یلروفرمیی در برابیر

coli ،subtilis

 A. flavus ،T. longifusisو  M. canisبرابییییر بییییا

 aeruginosaو  S. aureusبرابیییر بیییا ،3/۳ ،2 ،1/5 ،2/1

 1±1 ،13±3/5و  11±1/5میلیمتییییر بییییوده اسییییت

 1/۱و  1سییانتیمتر بییوده اسییت درسالییییه لییر هالییه

.)1۹

مهییاری ع ییاره اتییانولی میییوه علی مییار در برابییر همییی

در ملال یییه  Kabiو همکیییاران ییییه ف الییییت شییید
میکروبییی ع ییاره آبییی اشییورک بییر روی بایتریهییای

faecalis ،E.

،Klebsiella ،E.

B.
P.

بایتریهییییا برابییییر بییییا  2/1 ،1/5 ،2/1 ،2/۹ ،1/1و 1/۱
سانتیمتر بوده است .)11
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نتایج سا یل از ایی ملال یه نشیان داد ییه یمتیری

نتییایج نشییان داد یییه بیشییتری نییر مهییار بایتریهییای

سعیده سعیدی و بهمن فاضلی نسب
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در ملال ییه مق ییودی و سیی یدی یییه اثییرات شیید

در ملال یییه  Thirunavukkarasuو همکیییاران ییییه

میکروبییی ع ییاره اتییانولی گیییاه علیی مییار را بییر روی

ف الیییت شیید میکروبییی ع ییاره عل ی مور ییه را بررسییی

سالمونه تیفیی مورییوم بررسیی یردنید نتیایج نشیان داد

یردنیید نتییایج نشییان داد یییه لییر هالییه مهییاری ع ییاره

ییییه یمتیییری نل یییت مهاریننیییدگی برابیییر بیییا 2/5

آبیی علی مور

یه در برابیر بایتریهیای B. ،S. aureus

میکروگرم بر میلیلیتیر بیوده اسیت ییه  ۹سیویه در ایی

subtilis ،pumilus

نل یت از بیی رفتیه اسییت درسالیییه بیشیتری نل ییت

 pneumoniaeو  E. coliبرابییییر بییییا  1 ،۱ ،1 ،۳ ،5و 1

مهارینندگی برابیر بیا  13میکروگیرم بیر میلیلیتیر بیوده

میلیمتیییر بیییوده اسیییت  .)21در ملال یییه  Suganthiو

اسییت  .)11در سییالی یییه در تیقیییص ساشییر سییدا ل

همکییاران لییر هالییه مهییاری ع ییاره اتیییل اسییتات علی

نل ییت مهارینن یدگی عل ی مییار در ع ییارههییای اتییانولی،

مور یییییه در برابیییییر بایتریهیییییای اشریشییییییایلی،

هییییدروالکلی و متیییانولی بیییر علییییه بیییایتریهیییای

اسیییتافیلویویوو اورهیییوو ،پروتئیییوو و سیییودوموناو

سییودوموناو ،باسیییلوو سییرهوو و شیییگه دیسیینتری

برابیییر بیییا  2 ،1 ،1و  ۹میلیمتیییر ،لیییر هالیییه مهیییاری

برابیر بیا  3/۱2بیوده ییه نشیاندهنیده تی ثیر بیشیتر ایی

ع اره متیانولی در برابیر همیی بایتریهیا برابیر بیا ،5 ،5

ع اره بر ای بایتریهای نامالرده میباشد.

 1و  1میلیمتر بوده است .)22

در ملال ییه  Mahboubiیییه ف الیییت شیید میکروبییی
ع ییاره آبییی ،اتییانولی ،اتیییل اسییتات و متییانولی ع ییاره
بییر

aeruginosa ،B.

،P.

K.

در ملال ییییه  Balasubramanianو همکییییاران یییییه
ف الیییت شیید میکروبییی نییانو ذرات سیینتز شییده در عل ی

و ریشییه عل ی مییار را بررسییی یردنیید نتییایج نشییان

مور ه را بررسی یردنید نتیایج نشیان داد ییه لیر هالیه

داد ییییه ع یییاره آبیییی ریشیییه علییی میییار خا ییییت

مهاری بیا نل یت  533میکروگیرم بیر میلیلیتیر برابیر بیا

مهاریننییدگی بیشییتری در برابییر بایتریهییا نسییالت بییه

 11-13-11و  11میلیمتییر در برابییر بایتریهییای

ع ییاره الکلییی علیی مییار نشییان داده اسییت  .)1۳در
تیقیص ساشر مشیل

aureus ،aeruginosa

coli ،S.

faecalis ،E.

P.
E.

شید ییه بسیته بیه نیو بیایتری

ایدیییاد ییییرده اسیییت  .)2۹در ملال یییه شیییهریی و

سییییدا ل نل ییییت مهاریننییییدگی و سییییدا ل ن ییییت

همکییاران سییدا ل نل ییت مهاریننییدگی ع ییاره گیییاه

یشندگی برای ع ارههای ملتل متفاوت میباشد.

علیی مور ییه در برابییر بایتریهییای اسییتافیلویویوو

ع ییاره متییانولی سییا ه و شییاخه علیی مییار یییه در

اورهییوو و اشریشیییایلی برابییر بییا  ۳1و  153میکروگییرم

برابر باسییلوو سیابتیلیی بررسیی شید نتیایج نشیان داد

بییر میلیلیتییر بییوده و سییدا ل نل ییت یشییندگی در برابییر

یه لیر هالیه مهیاری بیه ترتیی برابیر بیا  2۱/1و 21/۱

همییی بایتریهییا برابییر بییا  ۹23و  ۱33میکروگییرم بییر

میلیمتییر بییوده اسییت  Mazarei .)23و همکییاران نشییان

میلیلیتر بوده است .)21

دادنیید یییه پلیسییایاریدهای بییر

علیی مییار بیشییتری

ف الییییت شییید میکروبیییی را در برابیییر بایتریهییییای

نتیرهگیری
با تو ه به نتایج ایی تیقییص میتیوان گفیت ع یاره

اشریشیییایلی ،سییالمونه تیفییی و سییالمونه دیسیینتری

اشورک ،عل مور یه و علی میار بیا سهلهیای ملتلی

دارد  .)15نتییایج سا ییل از ای ی ملال ییه نشییان داد یییه

مهاریننییده رشییید بایتریهیییای بیمیییاریزا اسیییت ییییه

یمتیییری نل یییت مهاریننیییدگی مربیییوا بیییه ع یییاره

میتییوان از اییی گیاهییان بییرای درمییان بیماریهییای

متانولی عل مور یه بیوده و برابیر بیا  3/۱2میلیگیرم بیر

عفونی استفاده یرد.

میلیلیتییر بییوده یییه بییایتری باسیییلوو سییرهوو در ایی
نل ت از بی رفته است.

... بررسی فعالیت ید میکروبی و ید قارچی عصارههای
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Summary
This study aimed to evaluate the antibacterial and antifungal activity of various extracts of the Rhazya stricta,
Capparis spinosa, cretica Cressa. Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa plant collected from Saravan
city, Sistan and Balouchestan Province. Extraction with different solvents was performed with a rotary machine.
Standard bacteria were purchased from Persian Type Culture Collection (PTCC). Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were determined by the micro-dilution method. The results of this
study showed that the lowest inhibitory concentration of the aqueous extract against E. coli, Bacillus cereus, and
Shigella dysenteriae was 2.5 mg/ml. The results of this study also showed that the lowest inhibitory concentration
was related to methanolic extracts of Cressa, which is equal to 0.62 mg/ml and Bacillus cereus bacterium is
inhibited in this concentration. The lowest inhibitory concentration of the Caper extract (0.62 mg/ml) that inhibited Escherichia coli and Bacillus cereus, belonged to ethanolic extract. Also in the same concentration, the hydroalcoholic and methanolic extracts inhibited Shigella disneraceae and Pseudomonas aeruginosa. The results of
this study indicate that the extract of the Cressa and Caper herb has good antimicrobial effects on fungal and
bacteria pathogenesis.

Keywords: Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa, Different solvents, Pathogenic bacteria
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