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اثر ضد ميکروبي عصارههاي آبي و اتانولي برگ گياه حرا

( )Avicennia marinaبر استافيلوكوكوس اپيدرميديس،
استرپتوكوكوس پايوژنز و پسودوموناس آئروژينوزا
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 3گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد
(دريافت مقاله -83/32/2 :پذيرش مقاله)82/3/22 :

چكيده
زمينه :گياه حرا با نام علمي  Avicennia marina )Forssk( Vierhمتعلق به خانواده آکانتاسه ،بهصورت گسترده در طب سنتي جهت
درمان رماتيسم و زخمها مورد استفاده قرار ميگرفته است .با توجه به وجود ترکيبات زيستي فعال موجود در گياه حرا ،بهنظر ميرسد
اين گياه دارای اثرات ضدباکتريايي قابل مالحظهای باشد .هدف از اين پژوهش ارزيابي اثر ضدميكروبي غلظتهای مختلف عصارههای

آبي و اتانولي برگ گياه حرا بر استافيلوکوکوس اپيدرميديس  ،PTCC 1435استرپتوکوکوس پايوژنز  PTCC 1447و پسودوموناس
آئروژينوزا  PTCC 1310در شرايط آزمايشگاهي بوده است.
مواد و روشها :اثر ضدميكروبي عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محيط کشت و انتشار در آگار (ديسک) مورد ارزيابي قرار
گرفت .حداقل غلظت مهارکنندگي ( )MICو حداقل غلظت کشندگي ( )MBCبا استفاده از روش رقت لولهای تعيين گرديد .تجزيه و
يافتهها :در روش انتشار در آگار همه غلظتهای عصاره اتانولي بر استرپتوکوکوس پايوژنز و استافيلوکوکوس اپيدرميديس اثر
بازدارندگي داشت .در روش پخش عصاره در سطح محيط کشت عصاره آبي اثر ضدميكروبي بر پسودوموناس آئروژينوزا نشان نداد.
 MICعصاره آبي و اتانولي برای پسودوموناس آئروژينوزا بهترتيب  12و  31ميليگرم بر ميليليتر و  MBCعصاره آبي و اتانولي نيز در
خصوص پسودوموناس آئروژينوزا بهترتيب  16و  12ميليگرم بر ميليليتر بود.
نتيجهگيری :پسودوموناس آئروژينوزا بيشترين مقاومت را به عصارههای آبي و اتانولي نشان داد .عصاره اتانولي برگ گياه حرا در شرايط
آزمايشگاهي دارای اثر ضدميكروبي قابل مالحظهای بر پسودوموناس آئروژينوزا بهعنوان باکتری گرم منفي و استرپتوکوکوس پايوژنز و
استافيلوکوکوس اپيدرميديس بهعنوان باکتریهای گرم مثبت نشان داد.
واژگان کليدی :گياه حرا ،عصاره آبي ،عصاره اتانولي ،اثر ضدميكروبي
*مشهد ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده کشاورزي ،گروه علوم و صنايع غذايي
Email :behrooz66behbahani@gmail.com
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تحليل نتايج با استفاده از برنامه آناليز واريانس ( )ANOVAانجام شد.

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

/ 882طب جنوب

مقدمه

شکل گرفتهاند ،داراي انواع ترکيبات شيميايي و زيستي

استفاده از گياهان دارويي طي قرنهاي متمادي تنها منبع

ميباشند (.)6

درمان بيماريها بوده ،و امروزه نيز عليرغم پيشرفت
علوم و توسعه کاربرد داروهاي صناعي هنوز اين گياهان
بهطور وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرند (.)1

پوشش انبوه گياه حرا با داشتن تاريخچه طوالني از
اثرات درماني و کاربرد در طب سنتي در نواحي
حاشيهي خليجفارس ايران همچون بندر دير،

يکي از مهمترين چالشهاي درماني ،مقابله با عوامل

بلوچستان ،بندر خمير ،جزيره قشم ،الفت و بندر

بيماريهاي عفوني و مسموميتزا بهدليل شيوع و

گواتر بسيار ارزشمند و بررسي هر چه بيشتر

گسترش باالي آن ميباشد .استفاده بيرويه از

ويژگيهاي بالقوه گياه حرا از ارزش بااليي برخوردار

آنتيبيوتيکها منجر به افزايش مقاومت دارويي در

است (.)7

بيشتر باکتريها گرديده است .بنابراين يافتن ترکيبات

تاکنون تنها برخي از ترکيبات گياه حرا که ويژگي

ضدميکروبي جديد با کمترين اثرات جانبي امري مهم

ضدميکروبي دارند مشخص شده است از جمله اين

و ضروري بهنظر ميرسد (.)2

ترکيبات ميتوان به زانتونها اشاره نمود (.)0

بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني بيش از 08

زانتونها از جمله مواد بسيار فعال موجود در اين

درصد مردم جهان (نزديک به  5ميليارد نفر) براي

گياهان ميباشند .اين ترکيبات داراي ويژگي هايي

درمان بيماريها هنوز از داروهاي گياهي استفاده

مانند سايتوتوکسيسيتي ،ضدتوموري ،ضدالتهابي،

ميکنند .تقريباً يک چهارم داروهاي تهيه شده در دنيا

ضدميکروبي ،افزايش فعاليت کولين استيل ترانسفراز و

داراي منشأ گياهي هستند که يا مستقيماً از گياهان

مهار آنزيم ليپيد پراکسيداز ميباشد ( .)0شالکونها نيز

عصارهگيري شدهاند و يا براساس ترکيب گياهي ،سنتز

از جمله ترکيبات فالوونوئيدي در گياهان مانگرو به

گرديدهاند (.)3

حساب ميآيند ،در مطالعهاي که ساتو ( )Satoو

مطالعات نشان ميدهد که تمايل زياد ،به استفاده از

همکاران روي اين ترکيب انجام دادند مشخص شد که

داروهاي گياهي جهت درمان عفونتها بهدليل

از اين ترکيب ميتوان جهت درمان استوماتيتهاي

عوارض پايينتر اين داروهاي طبيعي ،نسبت به

باکتريايي استفاده نمود (.)9

افزايش ،کمبود اطالعات دارويي و درماني در گروه

و

بزرگي از فراوردههاي طب گياهي ،مشکلي بزرگ
ميباشد (.)5

و

عفونتها

ميباشند.

بيشتر

عفونتها

مسموميتهاي غذايي توسط پسودوموناس آئروژينوزا،
استرپتوکوکوس پايوژنز ،استافيلوکوکوس اپيدرميديس،

گياه حرا بهعنوان يکي از غالبترين گونههاي گياهي

استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي اتفاق ميافتد.

اکوسيستم مانگرو داراي تواناييهاي بالقوهاي ميباشد.

فارنژيت (گلودرد چرکي) ،زرد زخم ،باد سرخ،

گياهان مانگرو که مجموعهاي از گياهان شورپسند و

سلوليت ،فاسئيت نکروزان (قانقاريا) از بيماريهاي

مقاوم به نمک دريا بوده و در قالب جنگلهاي جزر و
مدي دريايي بهصورت پراکنده در برخي نقاط دنيا
http://bpums.ac.ir

مهمي هستند که توسط استرپتوکوکوس پايوژنز ايجاد
ميشوند .استافيلوکوکوس اپيدرميديس يکي از علل
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داروهاي شيميايي است ( .)4در کنار اين روند رو به

باکتريها عموميترين عامل در ارتباط با مسموميتها

عليزادهبهبهاني و همكاران

اثر ضد ميكروبي عصارههای آبي و اتانولي برگ گياه حرا 883 /

عفونتهاي فرصتطلب ميباشد و هم اکنون نيز از

شد .براي تهيه عصاره اتانولي مخلوط حاصل بهمدت 24

اهميت زيادي برخوردار است (.)18

ساعت در دماي آزمايشگاه نگهداري و هر چند ساعت

پسودوموناس آئروژينوزا سبب عفونتهاي مجاري

يکبار با يک ميله شيشهاي به هم زده شد .مخلوط آبي

ادراري ،سيستم تنفسي ،التهاب و آماس پوست،

نيز بهمدت  28دقيقه با شعله حرارت ديد تا مايع کرم

عفونتهاي بافتهاي نرم ،باکتريمي (وجود باکتري در

رنگي بهدست آمد .مايعرويي پس از جمعآوري با 3888

خون) عفونتهاي استخوان و مفاصل ،عفونتهاي

دور بر دقيقه به مدت  18دقيقه سانتريفيوژ گرديد ،سپس

معده و رودهاي و عفونتهاي سيستميک گوناگون

از صافي  8/45ميکروني عبور داده و در ادامه از دستگاه

بهويژه در بيماران با سوختگيهاي شديد ،بيماران

روتاري (تقطير در خالً) جهت حذف حالل استفاده شد،

دچار به سرطان و ايدز که سيستم ايمني آنها سرکوب

در پايان و بهمنظور جلوگيري از اثر نور و گرما در

شدهاست ،مينمايد (.)18

ظروفي استريل با پوشش ورق آلومينيوم تا زمان آزمايش

بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثر ضدميکروبي

در دماي يخچال نگهداري گرديد ( 11و .)12

عصاره آبي و اتانولي برگ گياه حرا عليه برخي از

براي تعيين وزن خشک عصارههاي آبي و اتانولي برگ

ميکروارگانيسمهاي عامل بيماريهاي عفوني و

گياه حرا ابتدا وزن يک لوله آزمايش تعيين و پس از آن 1

مسموميت بوده است.

ميلي ليتر از عصارههاي آبي و اتانولي در آن ريخته شد،
سپس محتوي لوله در دماي اتاق خشک گرديد .بعد از

اين پژوهش آزمايشگاهي در فاصله آبانماه  1391تا

اختالف وزن لوله معادل با وزن  1ميلي ليتر از

بهمنماه  1391در آزمايشگاه ميکروبيولوژي صنعتي و

عصارههاي آبي يا اتانولي بود .ميانگين سه بار تکرار،

فناوريهاي نوين دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي

بهعنوان وزن خشک عصاره محاسبه گرديد (.)12

مشهد انجام پذيرفت .سويههاي ميکروبي توسط دانشکده

براي تهيه سوسپانسيون ميکروبي نياز به کشت تازه از هر

داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد اهدا گرديد.

ميکروارگانيسم بود .بنابراين  24ساعت قبل از انجام

برگهاي تازه گياه حرا در شهريورماه  1391از جزيره

آزمايش ،از کشت ذخيره به محيط کشت شيبدار نوترينت

قشم جمعآوري شد ،سپس نمونه برگها با همکاري

آگار تلقيح انجام شد ،سپس کشت مربوطه توسط محلول

هرباريوم و آزمايشگاه سيستماتيک گياهي دانشکده علوم

رينگر شستشو و سوسپانسيون ميکروبي تهيه گرديد.

پايه و پژوهشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد شناسايي

مقداري از اين سوسپانسيون ميکروبي در لوله آزمايش

شد .در پايان برگهاي حرا در شرايط مناسب (سايه)

حاوي محلول رينگر استريل ريخته شد و کدورت آن

خشک گرديد و جهت تهيه عصاره با آسياب مدل

توسط اسپکتروفتومتر در طول موج  538نانومتر

 WARINGپودر شد.

اندازهگيري شد .و تا هنگام برابر شدن کدورت محلول با

براي تهيه عصاره از روش خيساندن استفاده گرديد .به

کدورت  8/5محلول استاندارد مک فارلند ،توسط محلول

اينصورت که مقدار  58گرم از پودر برگ گياه حرا را به

رينگر رقيق شد .سوسپانسيون توليدي بايد حاوي

 258ميليليتر اتانول  96درجه يا آب مقطر به آن اضافه

 1/5×180کلوني بر ميليليتر باکتري باشد (.)13

http://bpums.ac.ir
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مواد و روشها

خشک شدن عصاره ،وزن لوله آزمايش مجدداً تعيين شد.

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

/ 882طب جنوب

با استفاده از دو روش پخش عصاره در سطح محيط

نيز بهعنوان کنترل بهکار رفت .پس از کشت تمام

کشت (تمام ظرف) و روش انتشار در آگار به کمک

لولههاي آزمايش بهمدت  24ساعت در دماي  37درجه

ديسک بررسي شد .در روش تمام ظرف  8/2گرم از

سانتيگراد گرمخانهگذاري گرديدند .پس از طي زمان

عصاره آبي و اتانولي به  5ميليليتر آب مقطر استريل

گرمخانه گذاري لولهها از نظر کدورت ناشي از رشد

اضافه گرديد و براي يکنواخت شدن به کمک دستگاه

ميکروارگانيسمهاي تلقيح شده مورد بررسي قرار

ورتکس هم زده شد .سپس  1ميليليتر از اين محلول به

گرفتند ،اين روش براي هر دو عصاره آبي و اتانولي و

ظرفهاي پتري استريل اضافه و غلظت نهايي عصاره در

هر ميکروارگانيسم  3بار تکرار شد (.)16

اين حالت به  2888ميکروگرم بر ميليليتر ميرسد (.)14

حداقل غلظت کشندگي ( )MBCبا استفاده از روش

در مرحله بعد محيط کشت استريل مولر هينتون آگار

رقت لولهاي براي عصاره آبي و اتانولي برگ گياه حرا

(مرک آلمان) به ظرفهاي پتري اضافه شد و در دماي

تعيين گرديد .براي تعيين  MBCبراي هر عصاره از يک

اتاق قرار گرفت تا اينکه محيط کشتها ببندند .يک لوپ

سري  7تايي لوله آزمايش استريل استفاده شد 6 ،لوله

از کشت استاندارد هر سوش کشت داده شد و بهمدت

براي آزمايش رقتهاي مختلف از هر عصاره و يک

 24ساعت در گرمخانه با دماي  37درجه سانتيگراد قرار

لوله نيز بهعنوان کنترل بهکار رفت .پس از کشت تمام

گرفت .از محيط داراي عصاره و بدون باکتري نيز

لولههاي آزمايش بهمدت 24ساعت در دماي  37درجه

بهعنوان کنترل استفاده گرديد ( .)14در روش انتشار در

سانتيگراد گرمخانهگذاري شدند .پس از طي زمان

آگار به کمک ديسک ،ابتدا يک لوپ از کشت استاندارد

گرمخانهگذاري لولهها از نظر کدورت ناشي از رشد

هر سوش بر روي اين محيطها کشت داده شد سپس

ميکروارگانيسمهاي تلقيح شده مورد بررسي قرار

ديسکهاي کاغذي (جنس صافي واتمن و به قطر 6

گرفتند ،از تمام لولههاي که هيچ رشدي در آنها مشاهده

ميليمتر) با غلظتهاي  38 ،28 ،18و  48ميليگرم بر

نشده بود نمونهبرداري و جهت تعيين  MBCکشت

ميلي ليتر عصارهها در آب مقطر استريل تهيه و با عصاره

داده شدند .لولهاي که داراي کمترين غلظت عصاره بود

حرا آغشته گشت و توسط پنس استريل در سطح محيط

و در پليت مربوط به آن هيچ رشدي مشاهده نشده بود

کشت قرار داده شد و با کمي فشار بر روي محيط کشت

بهعنوان  MBCدر نظر گرفته شد .اين روش براي هر

ثابت گرديد .بعد از گرمخانهگذاري بهمدت  24ساعت

دو عصاره آبي و اتانولي و هر ميکروارگانيسم  3بار

در  37درجه سانتي با استفاده از خطکش بهطور دقيق

تکرار گرديد (.)17

قطر هاله عدم رشد بر حسب ميليمتر اندازهگيري شد.

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار آماري SPSS

تمامي آزمايش ها با  3تکرار انجام گرفت (.)15

( )USA، Il، Chicago،SPSS Incويرايش  17استفاده

با استفاده از روش رقت لولهاي ،حداقل غلظت مهار

شد ،از آزمون آناليز واريانس يک طرفه ()ANOVA

کننده رشد ( )MICعصاره آبي و اتانولي برگ گياه حرا

جهت مقايسه ميانگينها و از آزمون  Tukeyجهت

تعيين گرديد .براي تعيين  MICبراي هر عصاره از يک

بررسي اختالف بين ميانگينها در سطح ()P>8/85

سري  7تايي لوله آزمايش استريل استفاده شد 6 ،لوله

استفاده گرديد.
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فعاليت ضدميکروبي عصاره آبي و اتانولي برگ گياه حرا

براي آزمايش رقتهاي مختلف هر عصاره و يک لوله

اثر ضد ميكروبي عصارههای آبي و اتانولي برگ گياه حرا 881 /

عليزادهبهبهاني و همكاران

گياه حرا در غلظتهاي ( 38و  48ميليگرم بر

يافتهها
يافته هاي بررسي اثر ضدميکروبي عصاره آبي و اتانولي
بهروش پخش عصاره در سطح محيط کشت (تمام

ميليليتر)

بر

استرپتوکوکوس

پايوژنز

و

استافيلوکوکوس اپيدرميديس مؤثر بود و از رشد اين

ظرف) در جدول  ،1آورده شده است .اين نتايج نشان

باکتريها جلوگيري کرد ،اما در غلظتهاي  18و28

ميدهد که عصاره اتانولي در غلظت  2888ميکروگرم

ميلي گرم بر ميلي ليتر اثر بازدارندگي مشاهده نشد.

بر ميليليتر بر استرپتوکوکوس پايوژنز و استافيلوکوکوس
اپيدرميديس کامالً مؤثر بود و از رشد آنها بر روي
محيط کشت جلوگيري بهعمل آورد ،اما عصاره آبي هيچ

عصاره آبي برگ گياه حرا در غلظت  48ميليگرم بر
ميليليتر اثر ضدباکتريايي بر پسودوموناس آئروژينوزا
نشان داد و در ساير غلظتها هيچ اثر بازدارندگي

اثر بازدارندگي را نشان نداد .عصاره اتانولي و آبي در

مشاهده نشد.

غلظت  2888ميکروگرم بر ميليليتر بر پسودوموناس

غلظتهاي  28 ،18و  38ميليگرم بر ميليليتر عصاره

آئروژينوزا تأثير نداشت و از رشد آن بر محيط کشت
جلوگيري بهعمل نياورد.
جدول  )3اثر ضدميكروبي غلظت  2222ميكروگرم بر ميليليتر

عصارههای آبي و اتانولي برگ گياه حرا بر استرپتوکوکوس
پايوژنز ،استافيلوکوکوس اپيدرميديس و پسودوموناس
آئروژينوزا (روش تمام ظرف)
عصاره آبي برگ گياه حرا

ميكروارگانيسم

اتانولي برگ گياه حرا قادر به جلوگيري از رشد
باکتري نبود ،و تنها غلظت  48ميليگرم بر ميليليتر
عصاره اتانولي از رشد آن جلوگيري نمود.
نتايج حاصل از حداقل غلظت بازدارندگي
عصارههاي آبي و اتانولي برگ گياه حرا در جدول ،3
آورده شده است .نتايج نشان ميدهد  MICعصاره

اتانولي برگ گياه حرا براي استرپتوکوکوس پايوژنز،

استرپتوکوکوس پايوژنز PTCC 1447

-

استافيلوکوکوس اپيدرميديس PTCC 1435

-

پسودوموناس آئروژينوزا PTCC 1310

-

آئروژينوزا بهترتيب  0 ،0و  16ميليگرم بر ميليليتر

ميکروارگانيسم

عصاره اتانولي برگ گياه حرا

استرپتوکوکوس پايوژنز PTCC 1447

+

بود ،در حالي که  MICعصاره آبي براي

استافيلوکوکوس اپيدرميديس PTCC 1435

+

استرپتوکوکوس پايوژنز ،استافيلوکوکوس اپيدرميديس

پسودوموناس آئروژينوزا PTCC 1310

-

استافيلوکوکوس

عالمت ( )+نشاندهنده عدم رشد ميکروارگانيسم بر محيط کشت و وجود فعاليت

اپيدرميديس

و

پسودوموناس

و پسودوموناس آئروژينوزا بهترتيب  16 ،16و 32

گياه حرا مي باشد.

غلظت کشندگي عصارههاي آبي و اتانولي برگ گياه

ميکروارگانيسم بر محيط کشت و عدم وجود فعاليت ضدميکروبي عصاره آبي و اتانولي برگ

يافتههاي بررسي اثر ضدميکروبي عصاره آبي و
اتانولي برگ گياه حرا بهروش انتشار در آگار در
جدول  ،2آورده شده است .اين نتايج نشان ميدهد
که عصاره اتانولي برگ گياه حرا در تمامي غلظتها
( 38 ،28 ،18و 48ميليگرم بر ميليليتر)

استرپتوکوکوس

پايوژنز

و

استافيلوکوکوس

اپيدرميديس اثر بازدارندگي داشت .عصاره آبي برگ
http://bpums.ac.ir

حرا در جدول  ،4آورده شده است.
نتايج نشان ميدهد  MBCعصاره اتانولي برگ گياه

حرا براي استرپتوکوکوس پايوژنز ،استافيلوکوکوس
اپيدرميديس و پسودوموناس آئروژينوزا بهترتيب ،16
 16و  32ميليگرم بر ميليليتر بود ،در حالي که

 MBCعصاره آبي براي استرپتوکوکوس پايوژنز،
استافيلوکوکوس

اپيدرميديس

و

پسودوموناس
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ضدميکروبي عصاره اتانولي برگ گياه حرا ميباشد .عالمت ( )-نشاندهنده رشد

ميليگرم بر ميليليتر بود .نتايج حاصل از حداقل

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3181

/ 886طب جنوب

آئروژينوزا بهترتيب  32 ،32و  64ميليگرم

بر ميليليتر بود.

جدول  )2ميانگين قطر هاله عدم رشد استرپتوکوکوس پايوژنز ،استافيلوکوکوس اپيدرميديس و پسودوموناس آئروژينوزا بر حسب
ميليمتر در حضور عصارههای اتانولي و آبي برگ گياه حرا (انتشار در آگار)
غلظت عصاره برگ گياه حرا (ميليگرم بر ميليليتر)
12

62

22

13/98±8/52 d

c

11/48±8/58

12/98±8/58 d

c

18/68±8/53

7/68±8/20 a

32

b

9/28±8/58

b

0/98±8/57
-

-

0/18±8/20 b

a

7/48±8/52

7/08±8/20 b

a

-

a

7/08±8/57

a

ميكروارگانيسم
استرپتوکوکوس پايوژنز

نوع عصاره
اتانولي

7/38±8/20

استافيلوکوکوس اپيدرميديس

اتانولي

-

پسودوموناس آئروژينوزا

اتانولي

استرپتوکوکوس پايوژنز

-

آبي

6/98±8/52

-

-

استافيلوکوکوس اپيدرميديس

آبي

-

-

-

پسودوموناس آئروژينوزا

آبي

6/68±8/52 a

عالمت ( )-نشاندهنده عدم وجود فعاليت ضدميکروبي عصاره آبي و اتانولي برگ گياه حرا ميباشد.
حروف غيرمشابه در هر رديف بيانگر تفاوت معنيدار در سطح ( )P>8/85ميباشد.

جدول  )1نتايج حداقل غلظت مهارکنندگي رشد ()MIC

 :+عدم رشد

عصارههای اتانولي و آبي عصاره برگ گياه حرا بر

بحث

استرپتوکوکوس پايوژنز ،استافيلوکوکوس اپيدرميديس و

پسودوموناس آئروژينوزا
ميكروارگانيسم

نوع عصاره

غلظت عصاره برگ گياه حرا

استرپتوکوکوس پايوژنز
استافيلوکوکوساپيدرميديس
پسودوموناس آئروژينوزا
استرپتوکوکوس پايوژنز
استافيلوکوکوساپيدرميديس
پسودوموناس آئروژينوزا

اتانولي
اتانولي
اتانولي
آبي
آبي
آبي

(ميلي گرم بر ميلي ليتر)
کنترل

16

12

31

8

6

 :+عدم رشد

2

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
-

-

-

 :-رشد

در سالهاي اخير استفاده از گياهان دارويي در درمان
بيماريها بهعلت مقاومت باکتريها به آنتيبيوتيکها
رونق يافته است .اغلب اسانسها و عصارهها بهعنوان
منبع ترکيبات ضدميکروبي ،از گياهان خاص و بومي
منطقه تأمين ميشود .بههمين دليل در اين پژوهش به
بررسي اثر ضدميکروبي برگ گياه حرا (بومي مناطق
جنوب ايران) پرداخته شد.
بر اساس نتايج بهدست آمده عصارههاي آبي و اتانولي

 :-رشد

اتانولي و آبي عصاره برگ گياه حرا بر استرپتوکوکوس

ميکروارگانيسمهاي مورد مطالعه در اين پژوهش نشان

پايوژنز ،استافيلوکوکوس اپيدرميديس و پسودوموناس

دادند .اثر ضدميکروبي هر عصاره بسته به نوع

آئروژينوزا

ميکروارگانيسم متفاوت بود ،بهطوري که باکتريهاي

کنترل

16

12

31

8

6

2

-

+

+

+

-

-

-

استرپتوکوکوس پايوژنز

اتانولي

-

+

+

+

-

-

-

استافيلوکوکوساپيدرميديس

اتانولي

-

+

+

-

-

-

-

پسودوموناس آئروژينوزا

اتانولي

-

+

+

-

-

-

-

استرپتوکوکوس پايوژنز

آبي

-

+

+

-

-

-

-

استافيلوکوکوساپيدرميديس

آبي

-

+

-

-

-

-

-

پسودوموناس آئروژينوزا

آبي

(ميلي گرم بر ميلي ليتر)
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نوع عصاره

ميكروارگانيسم

غلظت عصاره برگ گياه حرا

گرم مثبت استرپتوکوکوس پايوژنز و استافيلوکوکوس
اپيدرميديس در مقايسه با باکتري گرم منفي
پسودوموناس آئروژينوزا حساسيت بيشتري داشتند
(جدول  )2و در غلظت کمتري از عصارههاي آبي و
اتانولي برگ گياه حرا اثر بازدارندگي نشان دادند.
بهطور کلي باکتريهاي گرم مثبت نسبت به
باکتريهاي گرم منفي حساسيت بيشتري نسبت به
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جدول  )6نتايج حداقل غلظت کشندگي ( )MBCعصارههای

برگ گياه حرا فعاليت ضدميکروبي قابل توجهي بر

عليزادهبهبهاني و همكاران

اثر ضد ميكروبي عصارههای آبي و اتانولي برگ گياه حرا 885 /

عصاره برگ گياه حرا از خود نشان ميدهند ،علت آن

نتايج تحليل آناليز واريانس يک طرفه ()ANOVA

اختالف ساختماني ديواره باکتريهاي گرم مثبت

نشان داد که با افزايش غلظت عصاره اتانولي برگ گياه

نسبت به گرم منفي ميباشد ،مقاومت باالتر

حرا قطر هاله عدم رشد بهطور معنيداري در سطح

باکتريهاي گرم منفي را ميتوان به حضور غشاي

( )P>8/85افزايش يافت .همچنين نتايج مقايسه دو به

فسفوليپيدي خارجي تقريباً غيرقابل نفوذ به ترکيبات

دو ميانگين همه غلظتها نشان داد که بين مقايسه

چربي دوست نسبت داد که اين امر در نتايج ساير

ميانگين همه غلظتها تفاوت معنيدار ميباشد.

محققان هم گزارش شده است ( 10و .)19

بهطوري که ميتوان نتيجه گرفت که با افزايش غلظت

با توجه به نتايج ميتوان بيان نمود که عصاره اتانولي

عصاره اتانولي برگ گياه حرا ميزان قطر هاله عدم رشد

برگ گياه حرا در مقايسه با عصاره آبي برگ گياه حرا

افزايش پيدا کرد.

داراي اثر بازدارندگي بيشتري روي سوشهاي مورد

نتايج حاصل از حداقل غلظت کشندگي  MBCعصاره

مطالعه داشت .علت آن درصد استحصال بيشتر

اتانولي برگ گياه حرا براي استرپتوکوکوس پايوژنز،
اپيدرميديس

عصاره اتانولي نسبت به عصاره آبي و در نتيجه

استافيلوکوکوس

استخراج بيشتر مواد مؤثر در برگ گياه حرا توسط

آئروژينوزا بهترتيب  16 ،16و  32ميلي گرم بر ميلي

حالل اتانول ميباشد.

ليتر بود .تاجبخش و همکاران اثر ضدباکتري عصاره

مؤمني و همکاران به بررسي خصوصيت ضدميکروبي

برگ گياه حرا بر استافيلوکوکوس اورئوس و

اسانس و عصاره خام ،آبي و الکلي پياز و زنجبيل در

اشرشياکلي و پسودوموناس آئروژينوزا را مورد بررسي

برابر تعدادي از باکتريهاي گرم مثبت و منفي پرداختند.

قرار دادند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد

نتايج نشان داد که عصاره الکلي زنجبيل بيش از سايرين

 MBCعصاره براي استافيلوکوکوس اورئوس،

مهار کننده رشد ميکروبي بود ( .)28همچنين اين نتيجه

اشرشياکلي و پسودوموناس آئروژينوزا بهترتيب برابر با

با يافتههاي مطالعهاي که توسط مهسنه ()Mahasneh

 15/0 ،7/9و  33/0ميليگرم بر ميليليتر بود.

بر روي گونه قطري اين گياه انجام شد ،و مشخص

همچنين حداقل زمان الزم جهت تأثير  MBCعصاره

گرديد که عصاره آبي اين گياه فاقد اثر ضدميکروبي

در مورد استافيلوکوکوس اورئوس  24ساعت ،در

قابل مالحظهاي بوده و عصاره بوتانولي آن ،قادر به مهار

رابطه با اشرشيا کلي  0ساعت و براي پسودوموناس

پسودوموناس آئروژينوزا ميباشد همخواني دارد (.)21

آئروژينوزا  12ساعت بود (.)23

نتايج حاصل از بررسي اثر ضدميکروبي عصارههاي

تاکنون تنها برخي ترکيبات موجود در گياه حرا نظير

اتانولي و آبي برگ گياه حرا بهروش انتشار در آگار

انواع فيتوالکسينها (آلکالوئيدها و کوينونها) ،تانينها،

نشان داد ،از نظر تئوري قطر هاله عدم رشد

فالوونوئيدها ،ايريدوئيدها و تريترپنها ،مورد

عکسالعملي از غلظت ماده مؤثره موجود در گياه است.

شناسايي قرار گرفتهاند ( .)0اين ترکيبات از جمله

اين پديده يک ارتباط خطي بين اندازه هاله و لگاريتم

ترکيبات اصلي موجود در اين گياه به حساب آمده و

غلظت ماده مورد آزمايش ميباشد (.)22

در واقع ميتوان خصوصيت ضدميکروبي اين گياه را
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به اين ترکيبات نسبت ميدهند (.)0

و

پسودوموناس

3181  آذر و دی/5  شماره/سال هفدهم

طب جنوب/ 881

بيشتري در زمينه اثر ضدميکروبي گياه حرا و شناسايي

شالکونها از جمله ترکيبات فالوونوئيدي موجود در

ترکيبات عصاره آن انجام گيرد تا با يافتن مواد مؤثر

 يکي از مشقات اين ترکيبات.گياه حرا ميباشند

ضدميکروبي گياه حرا و فرموالسيون آن تهيه اشکال

 داراي، متيل شالکون-5- تريهيدروکسي-2-4-2

دارويي مختلف از آن ممکن شده و اقدام ارزندهاي

خاصيت ضدميکروبي بر رشد استافيلوکوکوسها و

جهت بهبود بيماريهايي عفوني و مسموميتزا ناشي

 بنابراين ميتوان اثر.)0( استرپتوکوکوسها دارد

. انجام گيرد،از سوشهاي مختلف ميکروبي

ضدميکروبي قوي عصاره اتانولي برگ گياه حرا را به

سپاس و قدرداني
بدينوسيله از خانم مهندس افشاريان و خانم مهندس
خادميپور که در انجام آزمايشها و جمعآوري
 مقاله. قدرداني ميشود،نمونهها ما را ياري نمودند
پاياننامه

از

مستخرج

حاضر

پژوهشي-علمي

دانشجويي با عنوان بررسي اثر ضدميکروبي عصاره
3/24150 برگ گياه حرا در شرايط آزمايشگاهي با کد
 دانشگاه،در گروه مهندسي علوم و صنايع غذايي
.فردوسي مشهد ميباشد

.استخراج بيشتر اين ترکيب بهوسيله اتانول نسبت داد
لينالول نيز نوعي ترکيب مونوترپني است که در طب
سنتي استفادههاي فراواني داشته و در گياه حرا نيز
 اين ترکيب داراي اثرات ضدباکتريايي و.يافت ميشود
.)24( ضدقارچي قابل مالحظهاي ميباشد
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که عصاره برگ گياه
“ اثر ضدميکروبي قابلin vitro” حرا در شرايط
 در ادامه.مالحظهاي بر سويههاي مورد مطالعه داشت
الزم است مطالعات وسيعتر و دامنهداري در شرايط
“ انجام شود تا دوز مؤثر اين عصارهin vivo”
 انتظار ميرود در آينده تحقيقات.مشخص شود
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Abstract
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Background: Avicennia marina (Forssk.) Vierh. belongs to Acantaceae family. Due to biological active
compounds and traditional use of it’s leaves to treat rheumatic disease and wounds, seems that this plant
has significant anti-microbial effects. The aim of this study was to determine antimicrobial effect of the
aqueous and ethanolic extracts of Avicennia marina (different concentrations) on Staphylococcus
epidermidis PTCC 1435, Streptococcus pyogenes PTCC 1447 and Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310”
in vitro”.
Material &Methods: In this study, antimicrobial effect of the extracts was evaluated by two methods,
“Collins method” (spreading of the extract on medium surface) and “disk agar diffusion method”. The
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) for both
species determined using a dilution method. Statistical analysis was carried out by analysis of variance
(ANOVA).
Results: The results showed that in "disk agar diffusion test ", ethanolic extract had inhibitory effect on
Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes. The results showed that in, “Collins method”
aqueous extract did not show any inhibitory effect on Pseudomonas aeruginosa. The result showed that
MIC of Avicenna marina leaves of the aqueous and ethanolic extracts for Pseudomonas aeruginosa were
32 and 16 mg/ml, respectively. The MBC aqueous and ethanolic extracts of Avicenna marina leaves for
Pseudomonas aeruginosa were, 64 and 32 mg/ml respectively.
Conclusions: Pseudomonas aeruginosa was resistant to most of the aqueous and ethanolic Avicenna
marina extracts. The ethanolic extract of Avicenna marina leaves “in vitro” have a significant
antimicrobial effect on gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa and the gram-positive bacteria
Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes.
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