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مقدمه
مقاومت میکروارگانیسمها به آنتیبیوتیکها در حال افزایش است و محققان به فکر جایگزین
کردن عوامل ضدمیکروبی موثر و با عوارض جانبی کمتر میباشند .یکی از استراتژیها،
تمرکز بر فعالیتهای فیتوشیمیایی با خاصیت ضدمیکروبی است .در حال حاضر محققان،
گیاهان مختلفی را مورد بررسی قرار دادهاند که میتوانند منبع بالقوهای برای عوامل مختلف
ضدمیکروبی باشند .عصارهی گونههای  Scabiosaدارای خاصیت باالی آنتیاکسیدانی،
فالونوئیدی و ترپنی میباشد.

مواد و روشها

پست الکترونیک:
n.sartipnia@iiau.ac.ir

پس از جمعآوری گیاه و آمادهسازی عصارهی متانولی ،ابتدا جهت شناسایی ترکیبات
فیتوشیمیایی عصاره ،آنالیز گاز کروماتوگرافی طیف نگار جرمی ) (GC/MSصورت گرفت.
سپس توسط روش میکروبراث دایلوشن ،حداقل غلظت مهارکنندگی ) )MICو حداقل
غلظت کشندگی ( )MBCبرای  Staphylococcus aureus ،Escherichia coliوCandida
 albicansمحاسبه گردید.

یافتهها
آنالیز ترکیبات شیمیایی عصاره 85 ،ترکیب را نشان داد که بیشترین آن مربوط به آلفا
لینولنیک اسید ،پالمتیک اسید P-xylene ،و فیتول میباشد .همچنین مقدار  MICبرای
باکتریهای  E. coli، S. aureusو  ،C. albicansبه ترتیب برابر  25 ، 2/5و 50 mg/ml
تعیین گردید .مقدار  MBCنیز برای باکتریهای  S.aureusو  E.coliبرابر  50 mg/mlو
برای قارچ  100 mg/ml C.albicansبه دست آمد .کلیه تستها بصورت دوتایی گذاشته
شدند.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به اثرات ضد التهابی و ضد میکروبی این گیاه،
استفاده از عصاره آن میتواند به عنوان جایگزینی با حداقل اثرات جانبی جهت درمان
عفونتهای رایج و بیماریهای التهابی استفاده نمود.

کلیدواژهها
 ،Scabiosa olivieriاثر ضدباکتریایی ،اثر ضد قارچی ،عصاره

 /55مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،29زمستان 99

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 11:33 IRST on Tuesday January 19th 2021

محمد نقیزاده ،1سید محمد مهدی حمدی ،1جواد آراسته ،1نسرین

سرتیپنیا*2

گیاه  Scabiosa olivieriو خصوصیات ضدمیکروبی آن

نقیزاده و همکاران

استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیرک بررای سرالمتی انسران،

فالونوئیدی و ترپنی بالقوه جهت انجام واکرنشهرای کراهش

اکوسیستم و محیط زیست مخرب است .همچنین مریتوانرد

شرریمیایی مناسررب هسررتند و برره اصررطالر دارای خاصرریت

بروز پاتوژنهای مقاوم در برابر دارو را افزایش دهد .شرکی در

احیاکنندگی یرا آنتری اکسریدانی مریباشرند ( .)8-۶جرنس

در

 Scabiosaمتعلررق برره خررانواده  Dipsacaceaeو دارای 80

سراسر جهان است که به سرعت در حال افرزایش اسرت کره

گونه درجهان میباشد که  43گونه آن در اروپرا و مرابقی در

هررم در بیمارسررتانهررا و هررم در جامعرره درگیررر عرروارض،

آسیا و آفریقا میرویند .گونرههرای  Scabiosa sp.بره دلیرل

مر ومیررر و مراقبررتهررای بهداشررتی از آن هسررتند (.)1

دارا بررودن ترکیبررات فالونوئیرردی ،ترپنوئیرردی ،کومررارینی،

آنتیبیوتیکهرا از نظرر هزینره و اثررات مروثر ،روش درمران

ایریدویرردی و سرراپونینی از ترروان برراالی آنترریاکسرریدانی

ترجیحی برای عفونتهای باکتریایی برودهانرد ،برا ایرن حرال

برخوردارند .همچنین همهی گونههرای آن دارای لوتئرولین،

مطالعرات متعرردد نشرران مریدهررد کرره اسررتفاده گسررترده از

ساینوروزید و تریترپنوئیدهای متنوعی مریباشرند (.)10 ،9

آنتیبیوتیکها موجب ایجاد سویههای باکتریرایی مقراوم بره

تعدادی از گونههای آن در صنعت غذا ،تولید مواد آرایشری و

چند دارو 1است .افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در درجه اول

در صنعت داروسازی استفاده شدهاند ( .)11تحقیقات دارویی

به مصرف بیش از حد و اسرتفاده نادرسرت آنتریبیوتیرکهرا

افزایش عملکرد ایمنری بردن ،آنتریاکسریدانی ،ضردالتهابی،

مربوط میشود ( .)2از نظرر جنبرههرای پزشرکی ،توسرعهی

ضدباکتریایی و تسکیندهندگی در برخی از گونرههرای ایرن

مکانیسمهای مقاومت در برابر آنتیبیوتیرکهرا بره وسریلهی

جنس را تایید کردهاند.

میکرواورگانیسمهای پاتوژنیک به یک نگرانری جردی تبردیل

از جوشرانده گیراه  S.atropurpurea Lبره عنروان داروهرای

شده است .این مکانیسمهای مقاومت ،به سبب چندین عامل

دیورتیک ( ادرارآور) استفاده میشود .یکی دیگر از گونه های

از جمله ،آنزیماتیک و جهشهای ژنتیکی در پاتوژنها است

 S.succisa ، Scabiosaدارای خررروا

کرره باعررم بیمرراریهررای عفررونی م ریشررود ( .)5-3بنررابراین

کننده ،معرق (داروی عرقآور) ،بهبود درد معرده ،اشرتها آور،

جسررتجو و طراح ری رویکررردهررای جررایگزین برررای کنترررل

هضم کننده و افزایش ترشح بزاق میباشد که در طب سنتی

باکتریهای مقراوم ضرروری اسرت .یکری از اسرتراتژیهرای

استفاده میشود و در درمان بسیاری از بیماریها مفید است

ممکن ،تمرکز منطقی فعالیتهای فیتوشیمیایی زیست فعال

که شرامل :برونشریت ،پنومرونی ،آنفلرونزا و آسرم مریباشرد.

بررا فعالی رت ضرردباکتریایی اسررت .در حررال حاضررر محققرران،

همچنین برای درمان درماتوزهای خرا

و زخرم معرده نیرز

گیاهان با تنوع گستردهای از ترکیبات ثانویه را مورد بررسری

توسعه میشود (.)12 ،11

قرار دادهاند که میتوانند منبع بالقوهای برای عوامل مختلرف

قبل از تالش برای توضیح دادن مکانیسم عمل آنتیباکتریال

ضدمیکروبی باشند .گیاهان حاوی چندین ترکیب بیولوژیکی

یک ترکیب باید در نظر داشت که تمام آنتیبیوتیکهایی که

ساختاری منحصر به فرد هستند که منابع مناسبی بررای بره

دههها با موفقیت به عنوان تنها راهحل درمانی بره کرار بررده

دست آوردن عوامل درمانی طبیعی هستند .گیاهان به دلیرل

میشوند ،جهت درمان عفونتهای باکتریایی به مکانیسمهای

آن نیست که مقاومت آنتیبیروتیکی یرک مشرکل برزر

خلرررط آور ،تصرررفیه

مهار رشد باکتریایی که به مراتب پیچیدهتر از مهار یک آنزیم
Multi Drug Resistance

1
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مقدمه

دارا بررودن ترکیبررات ثانویررهای چررون ترکیبررات فنررولی،

نقیزاده و همکاران

گیاه  Scabiosa olivieriو خصوصیات ضدمیکروبی آن

(آلکالوئید ،فالونوئید ،ترپنوئید ،تاننها و بسیاری مواد دیگرر)

میباشد .پس از خشک کردن از اندامهای هوایی گیاه مقدار

میتوانند سلولهای میکروبری را بره چنردین روش مختلرف

 20گرم پودر گیاه به صورت ترکیبری وزن گردیرد و در یرک

تحت تاثیر قرار دهند ،که شامل اختالل در عملکرد و ساختار

ارلن تمیز ریخته شد و مقردار  400ccمترانول بره آن اضرافه

غشا (سیستم افالکس ،2دیوارهی سلولی ،3غشرا پالسرمایی،4

گردید ،سپس دور ارلن با فویل پوشانیده شد و روی شیکر با

غشای خارجی ،)5قطع ارتبراط نرمرال سرلولی ،۶قطرع سرنتز

دور  ،75-80 rpmبه مدت  48ساعت قرار داده شرد .پرس از

( DNA/RNAمررادهی ژنتیکرری) و دخالررت در متابولیسررم

آن ازکاغذ صافی واتمن  42عبرور داده شرد و ایرن کرار بره

واسطه (پروتئینها) مریباشرند .ایرن اقردامات ضردباکتریایی

دلیل وجود ذراتی از گیاه پس از صافی  ،دو نوبت دیگرتکررار

معموال شامل برهمکنش با غشرای سرلول ،انتشرار از طریرق

شد .با دستگاه روتاری حرذف حرالل انجرام شرد .عصراره بره

سلول) و بررهمکنش PSMs

دست آمده برای ادامه مراحل تحقیرق ترا زمران اسرتفاده در

واحررد هسررتند ،متکری اسررت .متابولیرتهررای ثانویره

غشا (یعنی نفوذ  PSMsبه داخل

بررا ترکیبررات و فراینرردهای داخررل سررلولی اسررت .همچن رین

یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد.

پتانسیل ضدمیکروبی و مکانیسرم عملکررد  PSMsمریتوانرد

اندازهگیری ترکیبات شیمیایی

تحت تاثیر قرار گیرد و به عوامل مختلفی از جملره ویژگری-

اندازهگیری ترکیبات شیمیایی عصاره مترانولی گیراه توسرط

های سلول هدف (سرلول باکتریایی/سرلول قرارچی ،براکتری

دستگاه گراز کرومراتوگرافی متصرل بره طیرف نگرار جرمری

گرم منفی و گررم مثبرت) وابسرته اسرت .شررایط محیطری،

 Varian Saturn 2200صورت گرفت .نروع سرتون ،VF-5ms

آبگریز برودن ،7غلظرت ،دمرا و  pHدر تراثیر نهرایی ترکیرب

طول ستون  ،30 mقطر داخلری  0/32 mmو قطرر خرارجی

متابولیتهای ثانویه گیاه بسیار مهرم هسرتند ( .)13مطالعره

 0/25 mmبود .برای ردیابی یونیزاسیون الکترونی برا انررژی

Scabiosa

 70evاستفاده شرد .برنامرهریرزی حرارتری سرتون از 40 °c

 olivieriو همچنین ارزیابی اثرات ضردمیکروبی آن در برابرر

شروع شد و  2دقیقه نگه داشته شد سرپس برا °c/min rate

براکتریهرای  Stapylococcus aureus,Escherichia coliو

 10به  280 °cرسرید .گراز حامرل هلیروم  99/99درصرد و

قارچ پاتوژن  Candida albicansانجام شد .این باکتریهرا و

مقدار تزریق  1 µlو  Flow rateآن  1 ml/minتنظیم شرده

قارچ در برابر رایجترین آنتیبیوتیکها مقاوم هستند.

بود .سپس نتایج بدسرت آمرده از دسرتگاه براسراد انردیس

مواد و روشها

کواتس و مراجعه به فرهنگ طبیعی ترکیبات مورد شناسایی

جمعآوری نمونههای گیاهی و تهیه عصاره

قرررار گرفررت .تفسرریر نتررایج بررا اسررتفاده از پایگرراه دادههررای

نمونههای گیاهی از رویشگاه آن در گرمسار (به طول و عرض

 Pubchemو  NISTانجام شد.

جغرافیایی (35.3450̊ N,52.0666̊ Eتهیه گردید .این منطقره

بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره

حاضر با هدف بررسی ترکیبرات شریمیایی گیراه

1

)plant secondary Metabolites (PMSs
efflux system
3
cell wall
4
)cytoplasmic membrane (PM
5
outer membrane
6
)Quorum Sensing (QS
7
Hydrophilicity
2

حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره :(MIC)8اندازهگیرری
ترروان ضرردمیکروبی عصرراره گی راه برره روش حررداقل غلظررت

Minimum Inhibitory Concentration
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گی راه1

از لحاظ شرایط اکولوژیکی دارای آب و هوای گررم و خشرک

گیاه  Scabiosa olivieriو خصوصیات ضدمیکروبی آن

نقیزاده و همکاران

گرم مثبت  ، )ATCC: 25923( S.aureusیک براکتری گررم

از نظر کدورت ناشی از رشرد براکتری و قرارچ تلقریح شرده،

منفررری  )ATCC: 25922( E.coliو یرررک قرررارچ پررراتوژن

بررسی شدند .ایرن آزمرایش بره صرورت دوبرار تکررار انجرام

 )PFCC: 50271( C.albicansتهیه شده از انستیتو پاسرتور

گردید.

ایران مورد استفاده قرار گرفت .برای انجام آزمرایش از پلیرت

حداقل غلظت کشننندگی عصنناره  :(MBC)1بره منظرور

 9۶خانه استفاده شد و جهت تهیره رقرت مرورد اسرتفاده در

تعیررین حررداقل غلظررت کشررندگی عصرراره گیرراه ( )MBCاز

آزمایش از غلظت  100 mg/mlعصاره استفاده گردیرد .ابتردا

باکتریهای تحت تیمار در چاهکهرای پلیرت  9۶خانره  ،از

در هر  12چاهک در پلیت  9۶خانه ،مقردار  195µLمحریط

رقررت حررداقل غلظررت مهارکننررده و  3رقررت برراالتر از آن در

کشررت بررراث (مررولر هینتررون بررراث برررای برراکتری و سررابرو

محیط مولر هینتون آگار برای براکتریهرا و سابرودکسرتروز

دکستروز براث برای قرارچ) ریختره و سرپس در چاهرک اول

آگار برای قارچ ،به صورت خطی کشت داده شرد و کمتررین

مقدار  195µLاز غلظت  100 mg/mlعصاره ریخته شد و در

غلظتی که در آن خط رشردی برر روی محریط کشرت آگرار

مرحلهی بعد از آن به مقدار  195µLبرداشرته و بره چاهرک

دیده نشد به عنوان حداقل غلظت کشندگی در نظرر گرفتره

دوم اضافه گردید و اینکار تا چاهک آخر (چاهک شماره )10

شد .این آزمایش نیز به صورت دو بار تکرار انجام گرفت.

ادامه یافت .از این چاهک مقدار  195µLبیرون ریختره شرد.

یافتهها

غلظت نهایی عصاره در هر چاهک به ترتیرب -25-50-100

برا مقایسرره طیررفهررا بررا اطالعررات کتابخانررهای  Pubchemو

 0/39 -0/78 -1/5۶ -3/۶-125/12-25/5و  0/19میلیگرم

 85 ،NISTترکیرب شریمیایی در عصراره مترانولی گیراه

برر میلریلیترر بررود سرپس مقردار  10µLاز سوسپانسریون

 olivieriشناسایی شرد .از میران ترکیبرات 5 ،ترکیرب دارای

میکروبی با کدورت نیم مک فارلند به صورت جداگانه اضرافه

بیشررترین درصررد موجررود در گیرراه برره ترتیررب 9,12,15-

شد .همچنین از چاهک شماره  11به عنروان کنتررل مثبرت

)Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Zبا  54/8۶درصد،

(حاوی محیط کشت ،قارچ یا باکتری و بدون عصاره گیراه) و

 acidبرا  29/57درصرد،

چاهک شماره  12به عنوان کنترل منفری (محریط کشرت و

 hydro cinnamateبا  3/54درصد Phytol ،با  5/94درصد و

عصرراره) اسررتفاده شررد .برراکتریهررا برره انکوبرراتور  37درجرره

 p-Xyleneبا  ۶/0۶درصد میباشند (شکل .)1

S.

palmitic

Methyl DI-T- butyl hydroxyl

سانتیگراد به مدت  24ساعت و قارچ به انکوباتور  29درجه

Minimum Bactericidal Concentration
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مهارکنندگی ) (MICانجام شد .در این مطالعه یرک براکتری
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شکل  -1پیکهای  5ترکیب شیمیایی با بیشترین درصد

موجود در عصاره متانولی  Scabiosa olivieriشناسایی شده به روش GC/MS

خاصیت ضد میکروبی عصاره
حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره مترانولی )14( S. olivieri

ترتیرب برابرر  12/5 mg/mlو  25 mg/mlو بررای قرارچ

برای باکتریهای  S. aureusو  E. coliبعد از دو بار تکرار به

 50 mg/ml ،albicansاندازهگیری شد (شکل 2و جدول .)1
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برای تعیین حداقل غلظت کشندگی ( )MBCاز باکتریهرا و

برررای برراکتریهررای  S.aureusو  E.coliبرابررر  50 mg/mlو

قارچ تحت تیمرار در چاهرکهرای پلیرت  9۶خانره ،از رقرت

برای قارچ  100 mg/ml C.albicansتعیین گردید (شرکل 3

حداقل غلظت مهارکننرده و براالتر از آن بره صرورت خطری

و جدول .)1

کشت صورت گرفت و در نهایرت حرداقل غلظرت کشرندگی

C

A

B
25

50

100

100

50

50 25

12/5

MBC
C

MBC

MBC
C

شکل -3حداقل غلظت کشندگی عصاره متانولی  S.olivieriبر میکرواورگانیسمهای تیمار شده،

) E.coli (B)، S.aureus (Aو )C.albicans (C

جدول  -1مقادیر  MICو  MBCمیکرو ارگانیسمهای تیمار شده با عصاره گیاه
MBC & MFC

MIC

Bacteria & Fungi

50 mg/ml

12/5 mg/ml

S.aureus

50 mg/ml

25 mg/ml

E.coli

100 mg/ml

50 mg/ml

C.albicans
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شکل -2حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره متانولی  S. olivieriبر میکروارگانیسمهای تیمار

شده E. coli (B)، S. aureus (A) :و)C. albicans (C

نقیزاده و همکاران

گیاه  Scabiosa olivieriو خصوصیات ضدمیکروبی آن

فیتول به طور کامل توصیف نشده است ولری یکری از مهرم-

بحث
 olivieriمورد بررسی قرار نگرفته است .اما گونه های دیگر از

با غیرفعالسازی پروتئینها و آنزیمهرا باعرم مهرار میکرروب

این گیاه مورد مطالعه قرار گرفترهانرد کره اشراره گردیرد .در

میشود .در زمینره بررسری خاصریت ضرد میکروبری عصراره

بخررش ابترردایی تحقیرق عصرراره جهررت شناسررایی ترکیبررات

مترانولی گیراه  S. olivieriبردین صرورت انجرام گرفرت کره

فیتوشیمیایی آن تحرت تراثیر آنرالیز  GC-MSقررار گرفرت.

خاصیت

ضد میکروبی به روش میکرو براث دایلوشرن )(MIC

نتایج  GC-MSنشان داد که  5ترکیب اصلی تشکیل دهنرده

و حررداقل غلظررت کشررندگی ) (MBCبرررای برراکتریهررای

 99%کل عصاره میباشرد .بیشرترین ترکیرب آن مربروط بره

 E.coli ،S.aureusو قارچ  C.albicansصورت گرفرت .نترایج

) 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Zیا آلفا لینولنیک

نشران داد کره حررداقل غلظرت مهارکننرردگی بررای برراکتری

اسید با  54/8۶درصد میباشد .این ترکیرب کره بره اختصرار

 S.aureusبرابر  ،12/5 mg/m1باکتری  E.coliبرابرر

 (ALA)1نامیده میشود و جز خانواده اسیدهای چرب امگا 3

 25و برای قارچ  C.albicansبرابر  50 mg/mlبدسرت آمرد.

به شمار میرود و برای حفظ سالمت پوست و ایجراد تعرادل

همچنین حداقل غلظت کشندگی برای براکتری  S.aureusو

هورمونی مفید هستند .همچنین فشار خرون ،انعقراد خرون،

برراکتری  E.coliدر هررر دو برابررر  50 mg/mlو برررای قررارچ

پاسخ ایمنی و شکسته شدن چربی را تنظیم مریکننرد .ایرن

 C.albicansبرابر  100 mg/mlبدست آمد .که نترایج نشران

اسید چرب در ساختن بافت مغز و سلولهای دستگاه عصبی

میدهد عصراره گیراه برر روی براکتری گررم مثبرت بهترر از

بدن نیز نقش مهمی دارند ( .)15ترکیب دیگر پالمتیک اسید

باکتری گرم منفی تراثیر گذاشرته اسرت و در براکتری گررم

با فرمول شریمیایی  CH3(CH2)14COOHبرا  29/57درصرد

منفی نیز مهار بهتری نسبت به قارچ مشراهده مریشرود کره

میباشد که یک اسید چرب اشباع شرده اسرت و بررسریهرا

یکی از دالیل آن میتواند این باشد که ساختار باکتری گررم

نشان میدهد که این ترکیب دارای خاصیت آنتیباکتریرال و

مثبت و گرم منفی متفاوت میباشند و در باکتری گرم منفی

P-

که هم شامل غشای داخلی و هم غشرای خرارجی مریباشرد

 xyleneبا فرمول شیمیایی  C8H10است که نشان داده شرده

مانع از نفوذ ترکیبات گیاه به داخل باکتری گرم منفی شرده

آنتی باکتریال ،ضردقارچی

و در باکتری گرم منفی تاثیر کمترری دارد .همچنرین علرت

و آنتی اکسیدانی مریباشرد .ترکیرب دیگرر شناسرایی شرده

تاثیر بهتر باکتری گرم منفی نسبت به قرارچ ایرن مریتوانرد

 phytolبا فرمول شیمیایی  C20H40Oمیباشد .فیتول یکی از

باشد که قارچها جز یوکاریوتها محسوب میشوند و ساختار

اعضای مهم زنجیرره شراخه اشرباع نشرده تررپنهاسرت و از

پیچیدهتری نسبت به باکتری گرم منفی که یک پروکراریوت

متابولیسم کلروفیل در گیاهان محافظرت مریکنرد و جالرب

است دارند ( .)18در همین راستا در مطالعهای معصرومیان و

اینکه فیتول میتواند میکروبها را مهار کند .و دارای خوا

همکاران ( )2017فعالیت ضد میکروبری عصرارههرای آبری و

ضدالتهابی قوی میباشد ( .)17مکانیسم فعالیت ضدمیکروبی

هیدروالکلی  4گیاه مختلف را بر روی باکتریهای پاتوژن بره

تاکنون در مطالعهای اثر عصرارهی مترانولی گیراه

ضد سرطانی میباشد ( .)1۶یکی دیگر از ترکیبات موجود
است که این ترکیب دارای خوا

mg/ml

روشهای  MICو انتشار چاهکی در آگار مورد بررسری قررار
alpha-Linolenic acid

1

دادند .حرداقل غلظرت مهراری برر روی  8عصرارهی گیراهی
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نقیزاده و همکاران

غلظتهای مختلف در برابر باکتریهای مختلف مورد مطالعه

 L.monocytogenesبرابر  40 mg/mlبود .برر اسراد نترایج،

قرار گرفت .نتایج نشان داد که تمام عصارههای مورد مطالعره

این تحقیق بیان داشت که عصاره آبی سه گیاه مورد مطالعره

میتوانند رشد هر چهار باکتری مورد آزمایش را مهار کننرد

دارای اثر ضدباکتریایی قویتری علیه باکتریهای گرم مثبت

اما حساسیتهای مختلفی دارند .نتایج این مطالعه نشران داد

نسبت به گرم منفیهرا بروده اسرت ( .)19بررسریهرای ایرن

حداقل غلظت مهاری عصراره آبری  Aloveraو Mintدر برابرر

مطالعات نشان میدهرد کره نترایج بره دسرت آمرده در ایرن

برراکتریهررای  p.aeruginosaو  S.entricaبرابررر 50 mg/ml

تحقیق  ،هم راستا با مطالعات قبلی بروده اسرت و ایرن گیراه

بود .در حالی که در عصاره آبری  Cinnamonحرداقل غلظرت

میتواند به عنوان یک عامرل ضردمیکروبی در صرورت تاییرد

مهارکنندگی برای باکتری  S.aureusبرابر  30 mg/mlو برای

پروسه بالینی در بیماریهای عفونی مورد استفاده قرار گیرد.

برررراکتری گرررررم منفرررری  Ecoliبرابررررر  40 mg/mlو در

نتیجهگیری

 p.aeruginosaباالتر از  50 mg/mlگزارش شرد ( .)1نترایج

نتایج کلی این مطالعه نشان میدهد که گیراه انتخراب شرده

این تحقیق نشان میدهد که عصاره گیراه مرورد مطالعره در

دارای توانایی مطلوبی در جهت مبارزه با پراتوژنهرا اسرت و

باکتری گرم مثبت بهتر از باکتری گرم منفی تراثیر داشرته و

نتایج فعالیت ضد میکروبری عصراره نشران مریدهرد کره در

بنابراین هم راستا با مطالعه حاضر میباشد.

صورتی که عصاره این گیاه در شرایط  in vivoو بالینی مورد

در مطالعررهای دیگررر نصرریرپور و همکرراران ( )2014اثرررر

آزمایش قرار گیرد و تایید گردد قابل رقابت با آنتیبیوتیرک-

(Artemisia

های باکتریایی تجاری مثرل پنریسریلین اسرت و در زمینره

) ،aucheriدرمنررره دشرررتی ) (Artemisia sieberiو زوفرررا

فعالیت ضد قارچی نیز در صورتیکه پروسه برالینی آن تاییرد

) (Hyssopus officinalبر براکتریهرای  S.aureus ،E.coliو

شود ،میتواند در درمان عفونرت قرارچی نیرز از آن اسرتفاده

 L.monocytogenesمورد بررسی قرار دادند .در این تحقیرق

نمود.

عصارهگیری به روش خیساندن تهیه گردیرد و فعالیرت ضرد

تشکر و قدردانی

باکتریایی به روش حداقل غلظرت مهراری و حرداقل غلظرت

بدین وسیله نویسندگان مقاله سپاد و قدردانی خود را ،از

کشندگی بررسی شد .حداقل غلظرت بازدارنرده عصراره آبری

تمامی اساتید و دانشجویانی که ما را در این مطالعه یاری

درمنه کوهی و دشتی علیره براکتری  1۶0 mg/ml ،E.coliو

کردند ،ابراز میدارند.

علیه  S.aureusو  L.monocytogenesبرابر  80 mg/mlبرود.

تعارض منافع

همچنین حداقل غلظت بازدارندگی عصراره آبری زوفرا علیره

نویسررندگان هررین گونرره تعررارض منررافعی اعرالم نکررردهانررد.

ضرردباکتریایی عصرراره آبرری درمنرره کرروهی
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ABSTRACT
Introduction
The resistance of microorganisms to antibiotics is increasing, and researchers
are considering replacing effective antimicrobial agents with fewer side effects.
One strategy is to focus on phytochemical activities with antimicrobial
properties. Researchers have now studied a variety of plants that could be
potential sources of antimicrobial agents. Scabiosa extract has high
antioxidant, flavonoid, and terpene properties.
Materials and Methods
After collecting the plant and preparing the methanolic extract, first, in order to
identify the phytochemical compounds of the extract, GC/MS analysis was
performed. Then, the minimum inhibitory concentration (MIC) and the
minimum bactericidal concentration (MBC) for Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, and Candida albicans were calculated by the
microbroth dilution method.
Results
Chemical analysis of the extract revealed 85 compounds, most of which were
alpha-linolenic acid, palmitic acid, P-xylene, and phytol. The MIC for S.
aureus, E. coli, and C. Albicans was also calculated to be 12.5, 25, and 50
mg/ml, respectively. The MBC value was also determined as 50 mg/ml for
S.aureus and E.coli and 100 mg/ml for C.albicans. All tests were performed as
a duplicate.
Conclusion
The results of this study showed that due to the anti-inflammatory and
antimicrobial effects of this plant, its extract could be used as a substitute with
minimal side effects for the treatment of common infections and inflammatory
diseases.
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