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 حرا گياه برگ اتانولي و آبي هاي عصاره ميکروبي ضد اثر

(Avicennia marina) اپيدرميديس استافيلوكوكوس بر، 

  آئروژينوزا پسودوموناس و پايوژنز استرپتوكوكوس

 آزمايشگاهي شرايط در
 

 3 محبي محبت ،3 شهيدی فخری ،3 يزدی طباطبايي فريده ،3*بهبهاني عليزاده بهروز
 

 مشهد فردوسي دانشگاه ،کشاورزی دانشكده غذايي، صنايع و ومعل گروه 3
 

 (22/3/82 مقاله: پذيرش -2/32/83 مقاله: )دريافت

 

 چكيده
 جهت سنتي طب در گسترده صورت به آکانتاسه، خانواده به متعلق Vierh (Forssk) Avicennia marina علمي نام با حرا گياه :زمينه

 رسد مي نظر به حرا، گياه در موجود فعال يستيز ترکيبات وجود به توجه با است. گرفته مي قرار تفادهاس مورد ها زخم و رماتيسم درمان

 های عصاره مختلف های غلظت ضدميكروبي اثر ارزيابي پژوهش اين از هدف باشد. ای مالحظه قابل ضدباکتريايي اثرات دارای گياه اين

 پسودوموناس و PTCC 1447 پايوژنز استرپتوکوکوس ،PTCC 1435 پيدرميديسا استافيلوکوکوس بر حرا گياه برگ اتانولي و آبي

 .بوده است آزمايشگاهي شرايط در PTCC 1310 آئروژينوزا

 قرار ارزيابي مورد )ديسک( آگار در انتشار و کشت محيط سطح در عصاره پخش روش دو به عصاره ضدميكروبي اثر :ها روش و مواد

 و تجزيه گرديد. تعيين ای لوله رقت روش از استفاده با (MBC) کشندگي غلظت حداقل و (MIC) مهارکنندگي غلظت حداقل گرفت.

 شد. انجام (ANOVA) واريانس آناليز برنامه از استفاده با نتايج تحليل

 اثر ديساپيدرمي استافيلوکوکوس و پايوژنز استرپتوکوکوس بر اتانولي عصاره های غلظت همه آگار در انتشار روش در :ها يافته

 نداد. نشان آئروژينوزا پسودوموناس بر ضدميكروبي اثر آبي عصاره کشت محيط سطح در عصاره پخش روش در داشت. بازدارندگي

MIC و ليتر يميل بر گرم يميل 31 و 12 ترتيب به اآئروژينوز پسودوموناس برای اتانولي و آبي عصاره MBC در نيز اتانولي و آبي عصاره 

 بود. ليتر يميل بر گرم يميل 12 و 16 ترتيب به اآئروژينوز پسودوموناس خصوص

 شرايط در حرا گياه برگ اتانولي عصاره داد. نشان اتانولي و آبي های عصاره به را مقاومت بيشترين اآئروژينوز پسودوموناس :گيری نتيجه

 و پايوژنز استرپتوکوکوس و منفي گرم باکتری نوانع به اآئروژينوز پسودوموناس بر ای مالحظه قابل ضدميكروبي اثر دارای آزمايشگاهي

 داد. نشان مثبت گرم های باکتری عنوان به اپيدرميديس استافيلوکوکوس

 ضدميكروبي اثر اتانولي، عصاره آبي، عصاره حرا، گياه :کليدی واژگان

ISMJ 2014; 17(5): 879-888 
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 مقدمه

 منبع تنها متمادي هاي قرن طي دارويي گياهان از استفاده

 پيشرفت رغم علي نيز امروزه و بوده، ها بيماري درمان

 گياهان اين هنوز يصناع داروهاي کاربرد توسعه و علوم

 (.1) گيرند مي قرار استفاده مورد وسيعي طور به

 عوامل با مقابله درماني، هاي چالش ترين مهم از يکي

 و شيوع دليل به زا مسموميت و عفوني هاي بيماري

 از هروي بي استفاده باشد. مي آن باالي گسترش

 در دارويي مقاومت افزايش به منجر ها بيوتيک آنتي

 ترکيبات يافتنن يبنابرا است. گرديده ها باکتريشتر يب

 مهم امري جانبي اثرات ترين کم با جديد ضدميکروبي

 (.2) رسد مي نظر به ضروري و

 08 از بيش جهاني بهداشت سازمان گزارش بنابر

 براي ر(نف ميليارد 5 به )نزديک جهان مردم درصد

 استفاده گياهي داروهاي از هنوز ها بيماري درمان

 دنيا در شده تهيه داروهاي چهارم يک تقريباً کنند. مي

 گياهان از مستقيماً يا که هستند گياهي منشأ داراي

 سنتز گياهي، ترکيب براساس يا و اند شده گيري عصاره

 .(3) اند گرديده

 از استفاده به زياد، تمايل که دهد مي نشان مطالعات

 دليل به ها عفونت درمان جهت گياهي داروهاي

 هب نسبت طبيعي، داروهاي اين تر پايين عوارض

 به رو روند اين کنار در (.4) است شيميايي داروهاي

 گروه در درماني و دارويي اطالعات کمبود افزايش،

 بزرگ يمشکل گياهي، طب هاي وردهافر از بزرگي

  .(5) باشد مي

 گياهي هاي گونه ترين غالب از يکي عنوان به حرا گياه

 .باشد مي اي بالقوه هاي توانايي داراي مانگرو اکوسيستم

 و شورپسند گياهان از اي مجموعه که مانگرو گياهان

 و جزر هاي جنگل قالب در و بوده دريا نمک به مقاوم

 دنيا نقاطبرخي  در پراکنده صورت به دريايي مدي

 يستيز و شيميايي ترکيبات عانوا داراي اند، گرفته شکل

  (.6) باشند مي

 از طوالني تاريخچه داشتن با حرا گياه انبوه پوشش

 نواحي در سنتي طب در کاربرد و درماني اثرات

 دير، بندر همچون ايران فارس خليج ي حاشيه

 بندر و الفت قشم، جزيره خمير، بندر بلوچستان،

 بيشتر چه هر بررسي و ارزشمند بسيار گواتر

 برخوردار بااليي ارزش از حرا گياه بالقوه يها يژگيو

 (.7) است

 يژگيو که حرا گياه ترکيبات از برخي تنها تاکنون

 اين جمله از است شده مشخص دارند ضدميکروبي

  (.0) نمود اشاره ها زانتون به توان مي ترکيبات

 اين در موجود فعال بسيار مواد جمله از ها زانتون

 ييها يژگيو داراي ترکيبات ناي باشند. مي گياهان

 ضدالتهابي، ضدتوموري، سايتوتوکسيسيتي،مانند 

 و ترانسفراز استيل کولين فعاليت افزايش ضدميکروبي،

 نيز ها شالکون (.0) باشد مي پراکسيداز ليپيد آنزيم مهار

 به مانگرو گياهان در فالوونوئيدي ترکيبات جمله از

 و (Sato) وسات که اي مطالعه در آيند، مي حساب

 که شد مشخص دادند انجام ترکيب اين روي همکاران

 هاي استوماتيت درمان جهت توان مي ترکيب اين از

 (.9) نمود استفاده باکتريايي

 ها مسموميت با ارتباط در عامل ترين عمومي ها باکتري

 و ها عفونت شتريب .باشند مي ها عفونت و

 ا،وزآئروژين پسودوموناس توسط غذايي هاي مسموميت

 ،اپيدرميديس ستافيلوکوکوسا پايوژنز، استرپتوکوکوس
 افتد. مي اتفاق ليکشرشياا و اورئوس استافيلوکوکوس

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

 هاي بيماري از (قانقاريا) نکروزان فاسئيت ،سلوليت

 ايجاد پايوژنز وکوکوساسترپت توسط که هستند مهمي

 علل از يکي اپيدرميديس استافيلوکوکوس .دشون مي
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 از نيز هم اکنون و باشد مي طلب فرصت هاي عفونت

  (.18) است برخوردار زيادي اهميت

 مجاري هاي عفونت سبب اآئروژينوز پسودوموناس

 پوست، آماس و التهاب تنفسي، سيستم ادراري،

 در باکتري )وجود ميباکتري نرم، هاي بافت هاي عفونت

 هاي عفونت مفاصل، و استخوان هاي عفونت خون(

 گوناگون سيستميک هاي عفونت و اي روده و معده

 بيماران شديد، هاي سوختگي با بيماران در ويژه به

 سرکوب ها آن ايمني سيستم که ايدز و سرطان به دچار

  .(18) نمايد مي است، شده

 ضدميکروبي اثر بررسي مطالعه اين از هدف بنابراين

 از برخي عليه حرا گياه برگ اتانولي و آبي عصاره

 و عفوني يها بيماري عامل هاي ميکروارگانيسم

  .بوده است مسموميت
 

 ها روش و مواد

 تا 1391 ماه آبان فاصله در آزمايشگاهي پژوهش اين

 و صنعتي ميکروبيولوژي آزمايشگاه در 1391 ماه بهمن

 فردوسي دانشگاه کشاورزي، دانشکده نوين هاي فناوري

 دانشکده توسط ميکروبي هاي سويه پذيرفت. انجام مشهد

 گرديد. اهدا مشهد پزشکي ومعل دانشگاه داروسازي،

 جزيره از 1391 شهريورماه در حرا گياه تازه هاي برگ

 همکاري با ها برگ نمونه سپس شد، آوري جمع قشم

 علوم دانشکده گياهي سيستماتيک آزمايشگاه و هرباريوم

 شناسايي مشهد فردوسي دانشگاه علوم پژوهشکده و پايه

 )سايه( بمناس شرايط در حرا هاي برگان يپا در شد.

 مدل آسياب با عصاره تهيه جهت و گرديد خشک

WARING شد. پودر  

 به گرديد. استفاده خيساندن روش از عصاره تهيه براي

 به را حرا گياه برگ پودر ازگرم  58 مقدار که صورت اين

 اضافه آن به مقطر آب يا درجه 96 اتانول ليتر يميل 258

 24 مدت به لحاص مخلوط اتانولي عصاره تهيه براي شد.

 ساعت چند هر و نگهداري آزمايشگاه دماي در ساعت

 آبي مخلوط شد. زده هم به اي شيشه ميله يک با بار يک

 کرم مايع تا ديد حرارت شعله با دقيقه 28 مدت به نيز

 3888 با آوري جمع از پس رويي مايع آمد. دست به رنگي

 پسس گرديد، سانتريفيوژ دقيقه 18 مدت  به دقيقه بر دور

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

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

 در گرما و نور اثر از جلوگيري منظور به وان يپا در

 آزمايش زمان تا آلومينيوم ورق پوشش با استريل ظروفي

 (.12 و 11) گرديد نگهداري يخچال دماي در

 برگ اتانولي و آبي هاي عصاره خشک وزن تعيين براي

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

 شد، ريخته آن در اتانولي و آبي هاي عصاره از ليتر ميلي

 از بعد گرديد. خشک اتاق دماي در لوله محتوي سپس

 شد. تعيين مجدداً آزمايش لوله وزن عصاره، شدن خشک

 از ليتر ميلي 1 وزن با معادل لوله وزن اختالف

 تکرار، بار سه ميانگين بود. اتانولي يا آبي هاي عصاره

 (.12) گرديد محاسبه عصاره خشک وزن عنوان به

 هر از تازه کشت به نياز ميکروبي سوسپانسيون تهيه براي

 انجام از قبل ساعت 24 بنابراين بود. ميکروارگانيسم

 وترينتن شيبدار کشت محيط به ذخيره کشت از آزمايش،

 محلول توسط مربوطه کشت سپس شد، انجام تلقيح آگار

 گرديد. تهيه ميکروبي سوسپانسيون و شستشو رينگر

 آزمايش لوله در ميکروبي سوسپانسيون اين از مقداري

 آن کدورت و شد ريخته استريل رينگر محلول حاوي

 نانومتر 538 موج طول در اسپکتروفتومتر توسط

 با محلول کدورت شدن برابر گامهن تا و شد. گيري اندازه

 محلول توسط فارلند، مک استاندارد محلول 5/8 کدورت

 حاوي بايد توليدي سوسپانسيون شد. رقيق رينگر

 (.13) باشد باکتري ليتر ميلي بر ينوکل 5/1×180
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 حرا گياه برگ اتانولي و آبي عصاره ضدميکروبي فعاليت

 طمحي سطح در عصاره پخش روش دو از استفاده با

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

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

 استريل مقطر آب ليتر ميلي 5 به اتانولي و آبي عصاره

 دستگاه کمک به شدن يکنواخت براي و گرديد اضافه

 به محلول اين از ليتر ميلي 1 سپس شد. زده هم ورتکس

 در عصاره نهايي غلظت و اضافه استريل پتري هاي ظرف

  (.14) رسد مي ليتر ميلي بر ميکروگرم 2888 به حالت اين

 آگار هينتون مولر استريل کشت محيط بعد مرحله در

 دماي در و شد اضافه پتري هاي ظرف به آلمان( )مرک

 لوپ يک ببندند. ها کشت محيط اينکه تا گرفت قرار اتاق

 مدت به و شد داده کشت سوش هر استاندارد کشت از

 قرار گراد سانتي درجه 37 دماي با خانه گرم در ساعت 24

 نيز باکتري بدون و عصاره داراي محيط از گرفت.

 در انتشار روش در (.14) گرديد استفاده کنترل عنوان به

 استاندارد کشت از لوپ يک ابتدا ديسک، کمک به آگار

 سپس شد داده کشت ها محيط اين روي بر سوش هر

 6 قطر به و واتمن صافي )جنس کاغذي هاي ديسک

 بر گرم يميل 48 و 38 ،28 ،18 هاي غلظت با متر( ميلي

 عصاره با و تهيه استريل مقطر آب در ها عصاره ليتر يميل

 محيط سطح در استريل  پنس توسط و گشت آغشته حرا

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

 ساعت 24 مدت به گذاري خانه گرم از بعد گرديد. ثابت

 دقيق طور به کش خط از استفاده با سانتي درجه 37 در

 شد. گيري اندازه متر ميلي حسب بر رشد عدم هاله قطر

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

 مهار غلظت حداقل اي، لوله رقت روش از استفاده با

 راح گياه برگ اتانولي و آبي عصاره (MIC) رشد کننده

 يک از عصاره هر براي MIC تعيين براي گرديد. تعيين

 لوله 6 شد، استفاده استريل آزمايش لوله تايي 7 سري

 لوله يک و عصاره هر مختلف هاي رقت آزمايش براي

 تمام کشت از پس رفت. کار هب کنترل عنوان به نيز

 درجه 37 دماي درساعت  24 مدت به آزمايش هاي لوله

 زمان طي از پس گرديدند. گذاري هخان گرم گراد سانتي

 رشد از ناشي کدورت نظر از ها لوله گذاري خانه گرم

 قرار بررسي مورد شده تلقيح هاي ميکروارگانيسم

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

 (.16) شد تکرار بار 3 ميکروارگانيسم هر

 روش از استفاده با (MBC) کشندگي غلظت حداقل

 حرا گياه برگ اتانولي و آبي عصاره براي اي لوله رقت

 يک از عصاره هر براي MBC تعيين براي گرديد. تعيين

 لوله 6 شد، استفاده استريل آزمايش لوله تايي 7 سري

 يک و عصاره هر از مختلف هاي رقت آزمايش براي

 تمام کشت از پس رفت. کار هب کنترل عنوان به نيز لوله

 درجه 37 دماي درساعت 24 مدت به آزمايش هاي لوله

 زمان طي از پس شدند. گذاري خانه گرم گراد سانتي

 رشد از ناشي کدورت نظر از ها لوله گذاري خانه گرم

 قرار بررسي مورد شده تلقيح هاي ميکروارگانيسم

 مشاهده آنها در رشدي هيچ که هاي لوله تمام از گرفتند،

 شتک MBC تعيين جهت و برداري نمونه بود نشده

 بود عصاره غلظت ترين کم يدارا که اي لوله شدند. داده

 بود نشده مشاهده رشدي هيچ آن به مربوط پليت در و

 هر براي روش اين شد. گرفته نظر در MBC عنوان به

 بار 3 ميکروارگانيسم هر و اتانولي و آبي عصاره دو

  (.17) گرديد تکرار

 SPSS اريآم افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه براي

(SPSS Inc، Chicago، Il،USA) استفاده 17 يرايشو 

 (ANOVA) طرفه يک واريانس آناليز آزمون از شد،

 جهت Tukey آزمون از و ها ميانگين مقايسه جهت

 (P<85/8) سطح در ها ميانگين بين اختالف بررسي

 گرديد. استفاده
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 ها يافته
 ولياتان و آبي عصاره ضدميکروبي اثر بررسي يافته هاي

 )تمام کشت محيط سطح در عصاره پخش روش به

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

 ميکروگرم 2888  غلظت در اتانولي عصاره که دهد مي

 استافيلوکوکوس و پايوژنز استرپتوکوکوس بر ليتر يميل بر

 روي بر ها آن رشد از و بود ثرؤم کامالً اپيدرميديس

 هيچ آبي عصاره اما آورد، عمل هب جلوگيري کشت محيط

 در آبي و اتانولي عصاره نداد. نشان را بازدارندگي اثر

 پسودوموناس بر ليتر يميل بر ميکروگرم 2888 غلظت

 کشت محيط بر آن رشد از و نداشت ثيرأت اآئروژينوز

  نياورد. عمل به جلوگيري
 

 ليتر يميل بر ميكروگرم 2222 غلظت ضدميكروبي اثر (3 جدول

 استرپتوکوکوس بر حرا گياه برگ اتانولي و آبي های ارهعص

 پسودوموناس و اپيدرميديس استافيلوکوکوس ،پايوژنز

 ظرف( تمام )روش اآئروژينوز

 حرا گياه برگ آبي عصاره ميكروارگانيسم

 - PTCC 1447 پايوژنز استرپتوکوکوس

 - PTCC 1435 اپيدرميديس استافيلوکوکوس

 - PTCC 1310  اآئروژينوز پسودوموناس

 حرا گياه برگ اتانولي عصاره ميکروارگانيسم

 +  PTCC 1447 پايوژنز استرپتوکوکوس

 + PTCC 1435 اپيدرميديس استافيلوکوکوس

 - PTCC 1310  اآئروژينوز پسودوموناس

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

 رشد دهنده نشان (-) عالمت باشد. مي حرا گياه برگ لياتانو عصاره ضدميکروبي

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

 باشد. مي حرا گياه
 

 و آبي عصاره ضدميکروبي اثر بررسي يها افتهي

 در آگار در انتشار روش به حرا گياه برگ اتانولي

 دهد مي نشان نتايج اين ت.اس شده آورده ،2 جدول

 ها غلظت تمامي در حرا گياه برگ اتانولي عصاره که

 (ليتر يميل بر گرم يميل 48و 38 ،28 ،18)

 استافيلوکوکوس و پايوژنز استرپتوکوکوس

 برگ آبي عصاره داشت. بازدارندگي اثر اپيدرميديس

 بر گرم يميل 48 و 38) هاي غلظت در حرا گياه

 و پايوژنز وکوکوساسترپت بر (ليتر يميل

 اين رشد از و بود ثرؤم اپيدرميديس استافيلوکوکوس

 28و 18 هاي غلظت در اما کرد، جلوگيري ها باکتري

 نشد. مشاهده بازدارندگي اثر ليتر يميل بر گرم يميل

 بر گرم يميل 48 غلظت در حرا گياه برگ آبي عصاره

 اآئروژينوز پسودوموناس بر ضدباکتريايي اثر ليتر يميل

 بازدارندگي اثر هيچ ها غلظت ساير در و داد نشان

  نشد. مشاهده

 عصاره ليتر يميل بر گرم يميل 38 و 28 ،18 هاي غلظت

 رشد از جلوگيري به قادر حرا گياه برگ اتانولي

 ليتر يميل بر گرم يميل 48 غلظتتنها  و نبود، باکتري

  نمود. جلوگيري آن رشد از اتانولي عصاره

 بازدارندگي غلظت داقلح از حاصل نتايج

 ،3 جدول در حرا گياه برگ اتانولي و آبي هاي عصاره

 عصاره MIC دهد مي نشان نتايج است. شده آورده

 ،پايوژنز استرپتوکوکوس براي حرا گياه برگ اتانولي

 پسودوموناس و اپيدرميديس استافيلوکوکوس
 ليتر يميل بر گرم يميل 16 و 0 ،0 ترتيب به اآئروژينوز

 براي آبي عصاره MIC که حالي رد بود،

 اپيدرميديس استافيلوکوکوس ،پايوژنز استرپتوکوکوس

 32 و 16 ،16 ترتيب به اآئروژينوز پسودوموناس و

 حداقل از حاصل نتايج بود. ليتر يميل بر گرم يميل

 گياه برگ اتانولي و آبي هاي عصاره کشندگي غلظت

 است. شده آورده ،4 جدول در حرا

 گياه برگ اتانولي عصاره MBC دهد مي نشان نتايج

 استافيلوکوکوس ،پايوژنز استرپتوکوکوس براي حرا
 ،16 ترتيب به اآئروژينوز پسودوموناس و اپيدرميديس

 که حالي در بود، ليتر يميل بر گرم يميل 32 و 16

MBC پايوژنز استرپتوکوکوس براي آبي عصاره، 

 پسودوموناس و اپيدرميديس استافيلوکوکوس
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 .بود ليتر يميل بر  گرم يميل 64 و 32 ،32 ترتيب به انوزآئروژي
 

 حسب بر اآئروژينوز پسودوموناس و اپيدرميديس استافيلوکوکوس ،پايوژنز استرپتوکوکوس رشد عدم هاله قطر ميانگين (2 جدول

 آگار( در )انتشار حرا گياه برگ آبي و اتانولي های عصاره حضور در متر يميل
   (ليتر يميل بر گرم يميل) حرا اهگي برگ عصاره غلظت

 عصاره نوع ميكروارگانيسم 32 22 12 62

98/13 ± 52/8  d 48/11 ± 58/8  c 28/9 ± 58/8  b 08/7 ± 57/8  a اتانولي پايوژنز استرپتوکوکوس 

98/12 ± 58/8  d 68/18 ± 53/8  c 98/0 ± 57/8  b 38/7 ± 20/8  a اتانولي اپيدرميديس استافيلوکوکوس 

68/7 ± 20/8  a - - - اتانولي اآئروژينوز دوموناسپسو 

18/0 ± 20/8  b 48/7 ± 52/8  a - - آبي پايوژنز استرپتوکوکوس 

08/7 ± 20/8  b 98/6 ± 52/8  a - - آبي اپيدرميديس استافيلوکوکوس 

68/6 ± 52/8  a - - - آبي اآئروژينوز پسودوموناس 

 باشد. مي حرا گياه برگ اتانولي و آبي عصاره ضدميکروبي فعاليت وجود عدم دهنده نشان (-) عالمت

 باشد. مي (P<85/8) سطح در دار معني تفاوت بيانگر رديف هر در غيرمشابه حروف
 

 (MIC) رشد مهارکنندگي غلظت حداقل نتايج (1 جدول
 بر حرا گياه برگ عصاره آبي و اتانولي های عصاره

 و اپيدرميديس استافيلوکوکوس ،پايوژنز استرپتوکوکوس
 اآئروژينوز پسودوموناس

 حرا گياه برگ عصاره غلظت
 (ليتر يميل بر گرم يميل)

سم
اني

رگ
روا

يك
م

 

وع
ن

 
ره

صا
ع

رل 
کنت

 

16 12 31 
8 6 2 

 اتانولي استرپتوکوکوس پايوژنز - - + + + + -

 اتانولي اپيدرميديس استافيلوکوکوس - - + + + + -

 اتانولي اپسودوموناس آئروژينوز - - - + + + -

 آبي کوکوس پايوژنزاسترپتو - - - + + + -

 آبي اپيدرميديس استافيلوکوکوس - - - + + + -
 آبي اپسودوموناس آئروژينوز - - - - + + -

 رشد :-      رشد عدم :+
 

 های عصاره (MBC) کشندگي غلظت حداقل نتايج (6 جدول

 استرپتوکوکوس بر حرا گياه برگ عصاره آبي و اتانولي

 پسودوموناس و ديساپيدرمي استافيلوکوکوس ،پايوژنز

 اآئروژينوز

 حرا گياه برگ عصاره غلظت

 (ليتر يميل بر گرم يميل)

سم
اني

رگ
روا

يك
م

 

وع
ن

 
ره

صا
ع

رل 
کنت

 

16 12 31 
8 6 2 

 اتانولي استرپتوکوکوس پايوژنز - - - + + + -

 اتانولي اپيدرميديس استافيلوکوکوس - - - + + + -

 انوليات اپسودوموناس آئروژينوز - - - - + + -

 آبي استرپتوکوکوس پايوژنز - - - - + + -

اپيدرميديس استافيلوکوکوس - - - - + + -  آبي 

اپسودوموناس آئروژينوز - - - - - + -  آبي 

  رشد :-      رشد عدم :+

 بحث
 درمان در دارويي گياهان از استفاده اخير هاي سال در

 ها تيکبيو آنتي به ها باکتري مقاومت علت به ها بيماري

 عنوان به ها عصاره و ها اسانس اغلب .است يافته رونق

 بومي و خاص گياهان از ضدميکروبي، ترکيبات منبع

 به پژوهش اين در دليل همين به شود. مي مينأت منطقه

 مناطق )بومي حرا گياه برگ ضدميکروبي اثر بررسي

 شد. پرداخته ايران( جنوب

 اتانولي و آبي هاي عصاره آمده دست به نتايج اساس بر

 بر توجهي قابل ضدميکروبي فعاليت حرا گياه برگ

 نشان پژوهش اين در مطالعه مورد هاي ميکروارگانيسم

 نوع به بسته عصاره هر ضدميکروبي اثر دادند.

 هاي باکتري که طوري به بود، متفاوت ميکروارگانيسم

 استافيلوکوکوس و پايوژنز سترپتوکوکوسا مثبت گرم

 منفي گرم باکتري با مقايسه در اپيدرميديس

 داشتند بيشتري حساسيت اآئروژينوز پسودوموناس

 و آبي هاي عصاره از کمتري غلظت در و (2 )جدول

  دادند. نشان بازدارندگي اثر حرا گياه برگ اتانولي

 به نسبت مثبت گرم هاي باکتري کلي طور به

 به نسبت بيشتري حساسيت منفي گرم هاي باکتري
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 آن علت دهند، مي نشان خود از حرا هگيا برگ عصاره

 مثبت گرم هاي باکتري ديواره ساختماني اختالف

 باالتر مقاومت باشد، مي منفي گرم به نسبت

 غشاي حضور به توان مي را منفي گرم هاي باکتري

 ترکيبات به نفوذ غيرقابل تقريباً خارجي فسفوليپيدي

 ساير نتايج در امر اين که داد نسبت دوست چربي

  (.19 و 10) است شده گزارش هم ققانمح

 اتانولي عصاره که نمود بيان توان مي نتايج به توجه با

 حرا گياه برگ آبي عصاره با مقايسه در حرا گياه برگ

 مورد هاي سوش روي بيشتري بازدارندگي اثر داراي

 بيشتر استحصال درصد آن علت داشت. مطالعه

 نتيجه در و آبي عصاره به نسبت اتانولي عصاره

 توسط حرا گياه برگ در ثرؤم مواد بيشتر استخراج

 باشد. مي اتانول حالل

 ضدميکروبي خصوصيت بررسي به همکاران و يمنؤم

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

 پرداختند. منفي و مثبت گرم هاي باکتري از تعدادي برابر

 سايرين از بيش زنجبيل الکلي عصاره که داد نشان نتايج

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

 (Mahasneh) مهسنه توسط که اي مطالعه هاي يافته با

 مشخص و شد، انجام گياه اين قطري گونه روي بر

 ضدميکروبي اثر فاقد گياه اين آبي عصاره که گرديد

 مهار به قادر آن، بوتانولي عصاره و بوده اي مالحظه قابل

 (.21) دارد خواني هم باشد مي اآئروژينوز وموناسپسود

 هاي عصاره ضدميکروبي اثر بررسي از حاصل نتايج

 آگار در انتشار روش به حرا گياه برگ آبي و اتانولي

 رشد عدم هاله قطر تئوري نظر از داد، نشان

 است. گياه در موجود ثرهؤم ماده غلظت از العملي عکس

 لگاريتم و هاله اندازه بين خطي ارتباط يک پديده اين

 (.22) باشد مي آزمايش مورد ماده غلظت

 (ANOVA) طرفه يک واريانس آناليز تحليل نتايج

 گياه برگ اتانولي عصاره غلظت افزايش با که داد نشان

 سطح در داري معني طور به رشد عدم هاله قطر حرا

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

 مقايسه بين که داد نشان ها غلظت مهه ميانگين دو

 .باشد مي دار معني تفاوت ها غلظت همه ميانگين

 غلظت افزايش با که گرفت نتيجه توان مي که طوري به

 رشد عدم هاله قطر ميزان حرا گياه برگ اتانولي عصاره

  کرد. پيدا افزايش

 عصاره MBC کشندگي غلظت حداقل از حاصل نتايج

 ،پايوژنز استرپتوکوکوس براي حرا گياه برگ اتانولي

 پسودوموناس و اپيدرميديس استافيلوکوکوس

 يميل بر گرم يميل 32 و 16 ،16 ترتيب به اآئروژينوز

 عصاره ضدباکتري اثر همکاران و بخش تاج بود. ليتر

 و اورئوس استافيلوکوکوس بر حرا گياه برگ

 بررسي مورد را اآئروژينوز پسودوموناس و اشرشياکلي

 داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج دند.دا قرار

MBC اورئوس، استافيلوکوکوس براي عصاره 
 با برابر ترتيب به اآئروژينوز پسودوموناس و اشرشياکلي

  بود. ليتر يميل بر گرم يميل 0/33 و 0/15 ،9/7

 عصاره MBC ثيرأت جهت الزم زمان حداقل همچنين

 در ساعت، 24 اورئوس استافيلوکوکوس مورد در

 پسودوموناس براي و ساعت 0 کلي اشرشيا با رابطه

 (.23) بود ساعت 12 اآئروژينوز

 نظير حرا گياه در موجود ترکيبات برخي تنها تاکنون

 ها، تانين ها(، کوينون و )آلکالوئيدها ها فيتوالکسين انواع

 مورد ها، ترپن تري و ايريدوئيدها فالوونوئيدها،

 جمله از ترکيبات اين (.0) اند گرفته قرار شناسايي

 و آمده حساب به گياه اين در موجود اصلي ترکيبات

 را گياه اين ضدميکروبي خصوصيت توان مي واقع در

  (.0) دهند مي نسبت ترکيبات اين به
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 در موجود فالوونوئيدي ترکيبات جمله از ها شالکون

 ترکيبات اين مشقات از يکي باشند. مي حرا گياه

 داراي شالکون، متيل -5-هيدروکسي تري -2-4-2

 و ها استافيلوکوکوس رشد بر ضدميکروبي خاصيت

 اثر توان مي بنابراين (.0) دارد ها استرپتوکوکوس

 به را حرا گياه برگ اتانولي عصاره قوي ضدميکروبي

 داد. نسبت اتانول وسيله هب ترکيب اين بيشتر استخراج

 طب در که است مونوترپني ترکيب نوعي نيز لينالول

 نيز حرا گياه در و داشته فراواني هاي استفاده سنتي

 و ضدباکتريايي اثرات داراي ترکيب اين شود. مي يافت

 (.24) باشد مي اي مالحظه قابل ضدقارچي

 گياه برگ عصاره که دهد مي نشان پژوهش اين نتايج

 قابل ضدميکروبي اثر ”in vitro“ شرايط در حرا

 ادامه در ت.داش مطالعه مورد هاي سويه بر اي مالحظه

 شرايط در داري دامنه و تر سيعو مطالعات است الزم

“in vivo” عصاره اين مؤثر دوز تا شود انجام 

 تحقيقات آينده در رود مي انتظار شود. مشخص

 شناسايي و حرا گياه ضدميکروبي اثر زمينه در بيشتري

 ثرؤم مواد يافتن با تا گيرد انجام آن عصاره ترکيبات

 اشکال تهيه آن فرموالسيون و حرا گياه ضدميکروبي

 اي ارزنده اقدام و شده ممکن آن از مختلف دارويي

 ناشي زا مسموميت و عفوني هايي بيماري بهبود جهت

 .گيرد انجام ميکروبي، مختلف هاي سوش از
 

 يقدردان و سپاس
 مهندس خانم و افشاريان مهندس خانم از وسيله بدين

 آوري جمع و ها آزمايش انجام در که پور خادمي

 مقاله شود. مي قدرداني نمودند، ياري را ما ها نمونه

 نامه پايان از مستخرج حاضر پژوهشي-علمي

 عصاره ضدميکروبي اثر بررسي عنوان با دانشجويي

 24150/3 کد با آزمايشگاهي شرايط در حرا گياه برگ

 دانشگاه غذايي، صنايع و علوم مهندسي گروه در

 باشد. مي مشهد فردوسي
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Abstract 

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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