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      پژوهشی  
  
  
  ــــدرانــازنــــکـــــــی مــــــــــوم پـزشـلــشـــــگاه عــــه دانـلــــمج

  )57-66   (1386   سال فروردین و  اردیبهشت   57اره دهم   شمهفدوره 

57  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

عصاره های متانولی چند گونه میکروبی بررسی و مقایسه اثر ضد
  Phlomis و Stachys  گیاه از جنس های

  
      (.Ph.D)** مجید سعیدی   (.Ph.D) *+ کتایون مرتضی سمنانی

  (.Pharm.D)**** فاطمه رحیمی   (.D.MT)*** محمدرضا مهدوی
 

  چکیده
های گیاهی و ترکیبات طبیعی نـشان داده اسـت           روبی عصاره جو بر روی اثر ضد میک     و بررسی و جست   :و هدف سابقه  

دنبـال داشـته    ه  اند که این امـر معرفـی ترکیبـات جدیـدی را بـ              ای از عوامل ضد عفونت را ارائه نموده        که گیاهان منابع بالقوه   
 نیـز همـراه بـوده    های دارویـی  درمان ضد باکتری از طریق مواد شیمیایی به موازات توسعه سریع خود، با بروز مقاومت  . است

. رسد نظر می ه  های مقاوم ضروری ب    است، بدین لحاظ لزوم بررسی بر روی عوامل ضد باکتریایی جدید جهت مقابله با سویه              
 یسخ اسـت  هایی از دو جـنس      اثرات ضد میکروبی مناسب گونه     با در نظر داشتن   با توجه به رویکرد مجدد به گیاهان دارویی،         

(Stachys) فلومیس  و  (Phlomis) ،     گونـه   حـال هـیچ   ه  رویش یافته در استان مازندران که تا ب         گیاهان برخی از  در این مطالعه
  .، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتندها در مجالت معتبر علمی مشاهده نگردیده است شی از آنرگزا

گیری به روش  و عصاره ، خشک نمودن در سایهها  آن، تأیید نام علمیانآوری گیاه جمعپس از  :ها مواد و روش
های حاصل با دو   عصارهمیکروبیبررسی اثرات ضد. ها تغلیظ و خشک گردیدند  عصاره، توسط حالل متانولخیساندن

 استافیلوکک طالیی، کلبسیال های  بر روی میکروارگانیسم(serial dilution) های مکرر  رقتروش دیسک کاغذی و
و مقایسه با  لبیکانسآسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آپسودومونا آئروژنوس، ئیس، توکک سانگوپولی، استرکپنومونیه، اشریشیا

  .انجام گرفت )حداقل غلظت مهاری (MICتعیین  وB  آمفوتریسینجنتامایسین و آمیکاسین و 
 های گرم مثبت   ، نشان داد که بر روی باکتری      یسخاست  سه گونه   رشد عصاره متانولی   گیمقایسه اثر مهارکنند   : ها  یافته

فولیـا   الوان دولـی   یسخاسـت  و (S.byzanthina)ا  نـ بیزانتی یسخاسـت  کـه  صـورتی ه   بـ  ؛هـا دارد   اثر بهتری نسبت بـه گـرم منفـی        
(S.lavandulifolia)    الکسا   یسخاستس،  ئیوگاسترپتوکک سان  بر میکروارگانیسم(S.laxa) اسـتافیلوکک طالیـی و     روی بر  

در هـیچ غلظتـی      یسخاستسه گونه   . رم مثبت موردنظر، موثرتر عمل کردند      بر هر دو باکتری گ     (S.inflata)اینفالتا   یسخاست
 مویـد ایـن مطلـب بـود کـه عـصاره              فلـومیس   سه گونه   رشد گی مقایسه اثر مهار کنند    .های مورد بررسی موثر نبودند     بر قارچ 

دهد،   نشان می نگوئیس  استافیلوکک طالیی و استرپتوکک سا     اثر بهتری بر   (P.bruguieri)یری    فلومیس بروگی  متانولی گیاه 
 یـری  یـوی لیس امفلـو  کلبـسیال پنومونیـه و اسـترپتوکک سـانگوئیس و            بر (P.herba-venti)  ونتی - فلومیس هربا  که در حالی 

(P.olivieri)  هـای مـورد بررسـی مـوثر         در هـیچ غلظتـی بـر قـارچ         فلومیس   دارند، سه گونه  کلبسیال پنومونیه    بر   تری اثر بیش
  رشـد را کنندگیاثر مهارهمگی تا حدی دهد که  گیاه مورد مطالعه نشان می هفت  های    کتری عصاره  مقایسه اثر ضدبا   .نبودند

  .دهند نشان میاسترپتوکک سانگوئیس بر 
  .باشند هان مذکور تاحدی دارای اثرات ضدباکتری بوده ولی فاقد اثر ضدقارچ مینتایج حاصل،گیابا توجه به  :استنتاج

  
  Phlomis،  Stachys  وبی،اثر ضد میکر :واژه های کلیدی 

  
  . در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است82 -40این تحقیق طی شماره  

   دانشکده داروسازیاده خزر آباد،  ج18کیلومتر  -ساری :ول ئمولف مس  +     دانشگاه علوم پزشکی مازندران )دانشیار(متخصص شیمی دارویی، عضو هیأت علمی  *
                                    E-mail : Semnani_k@yahoo.com 

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  )دانشیار(متخصص داروسازی صنعتی، عضو هیأت علمی  **
  ، رزیدنت دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر داروساز ****      دانشگاه علوم پزشکی مازندران )مربی(عضو هیأت علمی ، کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی ***

  22/1/86:              تاریخ تصویب24/12/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 3/12/84: ریافت تاریخ د
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 مقایسه اثر ضد میکروبی چندگونه گیاه
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  مقدمه
ترین رهیافت  کهن،شک توسل به گیاهان دارویی بی

ها بوده است و در خالل توسعه  بشر برای درمان بیماری
های بشری همواره ارتباطی تنگاتنگ و  مامی تمدنت

با این حال . نزدیک میان آدمی و گیاه وجود داشته است
های گیاهی بررسی نشده و ناشناخته  تر گونه هنوز بیش

اند و هنوز زمان زیادی مانده است تا منابع جدید و  مانده
به این ترتیب گیاهان را . با ارزش گیاهی کشف شوند

نوان منبعی از مواد شیمیایی بالقوه مفید توان به ع می
دانست که تنها بخشی از آن مورد بهره برداری قرار 

توان نه  این مواد شیمیایی بالقوه مفید را می. گرفته است
نظیر به  تنها به عنوان دارو بلکه به عنوان الگویی بی

های دارویی  صورت نقطه شروعی برای ساخت آنالوگ
ه عنوان ابزاری جالب به منظور کار برد و همچنین ب هب

 به زیست شناختیهای  تر و بهتر پدیده فهم و درک بیش
با توجه به مقاومت دارویی و عوارض . کمک گرفت

باکتریال شیمیایی رویکرد تحقیقات  جانبی داروهای آنتی
علمی به منابع طبیعی در چند دهه اخیر بسیار فراوان 

اثرات ضد  از جمله در تحقیقات متعددی ؛باشد می
میکروبی گیاهان مختلف خانواده نعناع به اثبات رسیده 

. باشد علت وجود ترپنوئیدها می است که برخی از آنها به
 جنسهای مختلف  مطالعات انجام شده برروی گونه

حاکی از اثرات آنتی باکتریال  (Stachys)استخیس 
مطالعات انجام شده به شکل مشابهی . )1-3(باشد ها می آن
  فلومیسهای جنس ر این اثرات در برخی از گونهبیانگ

(Phlomis) ی موجود در اسانس ترپنوئیدها. )4-8(بود
 فلومیسو  (Stachys)استخیس تعدادی از گیاهان جنس 

(Phlomis) شناسایی شده "رویش یافته در ایران قبال 
تواند اثرات ضد میکروبی   که خود می)9-11(است

در این دو جنس را توجیه احتمالی گیاهان مورد استفاده 
  .نماید

 در یونان بر روی 1999ای که در سال  در مطالعه
 انـیس کادیخاستان ـاهـری اسانس گیـد باکتـرات ضـاث

(S.cadina) اـانتـریسـکاستخیس  و (S.chrysantha) 
ا ـه ن اسانسـ که ایدـه شان دادـ نش،ذیرفتـورت پـص

ای گرم ه اثرات ضد باکتری مناسبی بر روی باکتری
و استافیلوکک طالیی و استرپتوکک اپیدرمیس مثبت 

ی، کلبسیالپنومونیه و پسودومونا ل اشریشیاکگرم منفی
در مطالعه دیگری . )1(دهند  از خود نشان میزانویآئروژ

 گونه 8در یونان اثرات ضد باکتری مناسبی از اسانس 
نولوزا پی ، اس(euboica)ا ک  یوبویی[استخیس  گیاه جنس

(spinulosa) رکتا ،(recta) جرمانیکا ،(germanica) ،
، آلوپکوروس (scardica)، اسکاردیکا (cretica)کرتیکا 

(alopecuros)فولیا  ، منتی(menthifolia) [  ،مشاهده شد
ها به مراتب کمتر از اثرات  د قارچی این اسانساثرات ض

ای بر   نیز مطالعه2001در سال . )2(بودضد باکتری آنها 
 پومیلیااستخیس  ات ضد باکتری گیاهانروی اثر

(S.pumilia) استاچیس آنوواو  (S.annua) رویش یافته 
  .)3(در ترکیه صورت پذیرفته است

 میالدی گزارشی از اثرات ضد 2000در سال
فلومیس میکروبی مناسب عصاره اتانولی و اسانس گیاه 

. )4( به چاپ رسیده است(P.fruticosa)فروتی کوزا 
مین سال اثرات ضد باکتری و قارچ همچنین در ه

 از یونان گزارش (P.lanata) فلومیس الناتامناسب گیاه 
ای برروی   نیز مطالعه2001در سال . )5(گردیده است

 های هوایی گیاه یک فنیل اتانوئید جدا شده از قسمت
نشان داده شد  انجام گرفت و (P.samia)فلومیس سامیا 

ی بر روی که دارای اثرات مناسب ضد میکروب
در تحقیقات . )6(باشد های گرم مثبت و منفی می باکتری

 دیگری نیز اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گیاه
های   بر روی سوش(P.brachydon) فلومیس براکی دون
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   و همکارانکتایون مرتضی سمنانی                              پژوهشی  
  

59  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       گاه علوم پزشکی مازندران                            مجله دانش 

  استافیلوکک طالیی و)7( پسودومونا آئروژنوسمقاوم
  .نشان داده شد )8(

هایی  رات ضد میکروبی مناسب گونهـه به اثـبا توج
 در این مطالعه )1-8( فلومیس واستخیس  از دو جنس

 )12(درانـان مازنـه در استـرویش یافت  گیاهانبرخی از
روبی بر روی ـه مطالعه ضد میکـگون حال هیچه که تا ب

ورد ـده و مـشاب ـانتخ ،ه استـورت نپذیرفتـها ص آن
  .بررسی قرار گرفتند

  

  مواد و روش ها
الوان دولی (استخیس  انآوری گیاه جمعپس از 

شماره هرباریومی به () فولیا، الکسا، اینفالتا، بی زانتینا
 فلومیس و) 155و 154، 151،152: ترتیب عبارتند از

شماره هرباریومی () یری یری، الیوی  ونتی، بروگی-هربا(
 تأیید نام علمی ،)119و 118 ،115: به ترتیب عبارتند از

ان مازندران و گروه در مرکز تحقیقات منابع طبیعی است
وم لــگاه عــازی دانشــکده داروسـ دانشوزیـفارماکوگن

 در ها  نمونهخشک نمودن. پزشکی تهران انجام گرفت
 خیساندن گیری به روش عصاره. ذیرفتپصورت  سایه

 ها و خشک عصارهتغلیظ  سپس ،توسط حالل متانول
 میکروبیبررسی اثرات ضد . انجام شد ها نمودن آن

 ذی وـی حاصل با دو روش دیسک کاغها عصاره
 روـمیکر روی ـ ب(serial dilution) ررـای مکـه رقت

وک ـوکـاسترپت ،یـطالیوکوک ـافیلـای استـه ارگانیسم
سودومونا پ، کلبسیال پنومونیا ،اشریشیا کلی، وئیسـسانگ

تهیه (، آسپرژیلوس نایجر ،کاندیدا آلبیکنس، زانویئروژآ
و مقایسه ) می صنعتی ایرانهای عل شده از مرکز پژوهش

 MICتعیین  آمفوتریسین وبا جنتامایسین و آمیکاسین و 
در روش . )13،14(انجام گرفت )حداقل غلظت مهاری(

دیسک کاغذی، میزان هاله عدم رشد از طریق 
گیری قطر هاله مطالعه شد و بر این اساس در  اندازه

گردد، در   تعیین میMIC، )حالل(مقایسه با شاهد منفی

 750 و 500، 250، 100، 50، 10های  این روش از غلظت
لیتر استفاده  گرم بر میلی میلی1لیتر و  میکروگرم بر میلی

بدین منظور محلول مناسب تهیه و پس از قرار دادن . شد
روی هر دیسک، در کنار شعله  حجم مشخصی از آن بر

های کشت  پس از تهیه محیط. ها خشک گردید دیسک
ها در جای  رگانیسم مربوطه، دیسکآغشته به میکروا

 مشخص شده قرار گرفت و تاثیر آن بر رشد میکرو
 در . تعیین گردید،ارگانیسم بررسی و قطر هاله عدم رشد

 های مکرر نیز رشد یا عدم رشد میکرو روش رقت
کار رفت، ه  بMICارگانیسم در محیط مایع جهت تعیین 

 و 500، 250، 100، 50، 10های  در این روش از غلظت
گرم   میلی40 و 25، 10، 1لیتر و   میکروگرم بر میلی750

 و از جنتامایسین و آمیکاسین. لیتر استفاده شد بر میلی
  .عنوان شاهد مثبت استفاده گردید به B آمفوتریسین

  

  یافته ها
 نتایج حاصل از اثر مهار رشد عصاره متانولی

ن دولی الکسا، اینفالتا، بی زانتینا، الوا(استخیس  گیاهان
بر ) یری  ونتی، بروگی-یری، هربا الیوی(فلومیس و ) فولیا

 تا 1 مورد مطالعه در جداول شماره های  و قارچها باکتری
  .گردد  مشاهده می3

گردد،   مشاهده می1گونه که درجدول شماره  همان
 مورد (Stachys)استخیس  در هر چهار گونه از جنس

قارچ مورد مطالعه هیچ اثری بر روی مهار رشد دو 
 در خصوص عصاره گیاه. مطالعه مشاهده نگردید

بیشترین عملکرد مهاری  (S.byzantina)بیزانتینااستخیس 
ترین اثر  یس و کمئبر روی باکتری استرپتوکوک سانگو

این عملکرد .  دیده شدزانویئروژآسودومونا پبر روی 
های استافیلوکوک  مهار رشد بر روی میکروارگانیسم

توکوک سانگوئیس، اشریشیا کلی، استرپ طالیی،
؛ نسبت به هنومونیپو کلبسیال  سسودومونا ائروژنوپ

 29/2،64/1،  12/3،  78/1:  ترتیب حدوداه جنتامایسین ب
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،  26/0:   و نسبت به آمیکاسین حدودا درصد61/2و
  . می باشد درصد28/0و  14/0،  21/0،  25/0

 (S.inflata) یس اینفالتاخاست گیاه درخصوص عصاره
سودومونا پترین عملکرد مهاری بر روی باکتری  بیش

. ترین اثر بر روی اشریشیا کلی دیده شد و کم زانویئروژآ
های  این عملکرد مهار رشد بر روی میکروارگانیسم

استافیلوکوک طالیی،استرپتوکوک سانگوئیس، اشریشیا 
؛ نسبت هنومونیپو کلبسیال  زانویئروژآسودومونا پکلی، 

، 25/2، 56/2، 59/1: ین به ترتیب حدودابه جنتامایس
، 24/0  و نسبت به آمیکاسین حدودا درصد09/2 و 05/2
  .باشد  می درصد22/0 و 27/0، 15/0، 21/0

  
  ارگانیسمهای مورد مطالعهمیکرو بر (Stachys) یسخ است گونه های مختلف متانولی نتایج حاصل از اثر مهار رشد عصاره :1جدول شماره 

  

  )میلی متر(قطر هاله عدم رشد 
  قارچ  باکتری

   غلظت  نمونه
(µg/ml) 

S.aureus 
(G +) 

S.sanguis 
(G +) 

E.coli 
(G -) 

P.aeroginosa  
(G -) 

K.pneumoniae 
(G -) 

C.albicans A.niger 

10  -  -  -  -  -  -  -  
50  -  2/0±7/8  -  -  -  -  -  

100  2/0± 4/8  14/0±/10  2/0±5/8  -  -  -  -  
250  5/0±6/9  5/0±7/11  5/0±5/9  -  3/0±8/8  -  -  
500  3/0±9/10  5/0±7/12  3/0±1/11  -  2/0±1/10  -  -  
750  5/0±2/12  5/0±8/13  5/0±3/13  3/0±8/8  5/0±3/11  -  -  

S. byzantina  

1000  4/0±4/13  7/0±0/15  5/0±5/14  7/0±2/10  5/0±4/13  -  -  

10  -  -  -  -  -  -  -  
50  -  -  -  -  -  -  -  

100  -  -  -  -  -  -  -  
250  2/0±3/8  4/0±6/8  -  0/9  2/0±7/8  -  -  
500  4/0±4/9  3/0±8/9  2/0±8/8  2/10  3/0±5/9  -  -  
750  2/0±8/10  3/0±2/11  3/0±6/9  3/11  3/0±7/10  -  -  

S. inflata 

1000  5/0±9/11  3/0±4/12  3/0±7/10  7/12  3/0±7/11  -  -  

10  -  -  -  -  -  -  -  
50  -  2/0±6/8  -  -  -  -  -  

100  -  4/0±5/9  -  -  2/0±5/8  -  -  
250  -  2/0±9/10  2/0±5/8  2/0±6/8  4/0±3/9  -  -  
500  2/0±6/8  4/0±7/11  4/0±5/9  3/0±7/9  4/0±9/10  -  -  
750  4/0±5/9  4/0±5/13  3/0±6/10  3/0±9/10  2/0±8/11  -  -  

S.lavandulifolia 

1000  4/0±6/11  5/0±3/15  4/0±1/12  4/0±4/12  4/0±9/12  -  -  

10  -  -  -  -  -    -  
50  -  -  -  -  -  -  -  

100  3/0±6/8  -  -  -  -  -  -  
250  3/0±0/10  2/0±6/8  -  2/0±5/8  -  -  -  
500  4/0±5/11  3/0±0/10  -  3/0±8/9  3/0±5/8  -  -  
750  5/0±2/13  5/0±3/11  -  4/0±6/11  2/0±1/10  -  -  

S. laxa 

1000  5/0±2/14  6/0±4/13  -  4/0±6/12  6/0±2/12  -  -  

Gentamycin 50  2/1±3/37  1/0±0/24  2/1±6/31  3/0±0/31  1/0±0/28  -  -  
Amikacin 3  4/0±7/16  3/0±9/19  9/0±8/23  3/0±8/15  1/0±0/18  -  -  

Amphotericin B 100  -  -  -  -  -  3/1±3/22  2/0±7/22  
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   و همکارانکتایون مرتضی سمنانی                              پژوهشی  
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  های مورد مطالعه ارگانیسممیکرو بر  (Phlomis)فلومیس  گونه های مختلف متانولی نتایج حاصل از اثر مهار رشد عصاره :2جدول شماره 
  

  )میلی متر(قطر هاله عدم رشد 
  قارچ  باکتری

غلظت   نمونه
(µg/ml) 

S. aureus 
(G +) 

S. sanguis 
(G +) 

E. coli 
(G -) 

P. aeroginosa  
(G -) 

K.pneumoniae 
(G -) 

C. albicans A. niger 

10  5/0±1/10  4/0±8/13  -  -  -  -    
50  23/0±/11  6/0±2/14  -  -  -  -  -  

100  4/0±1/12  3/0±0/15  -  -  4/0±8/9  -  -  
250  4/0±4/13  2/0±0/16  -  -  4/0±2/12  -  -  
500  5/0±8/14  3/0±8/16  2/0±2/9  4/0±9/9  4/0±1/13  -  -  
750  4/0±6/15  3/0±7/17  2/0±9/9  4/0±9/10  2/0±9/13  -  -  

P. bruguieri  

1000  4/0±7/16  3/0±6/18  3/0±1/11  4/0±3/12  3/0±6/14  -  -  

10  -  -  -  -  -  -  -  
50  -  -  -  -  4/0±7/8  -  -  

100  -  1/0±3/8  -  -  7/0±5/10  -  -  
250  4/0±7/8  3/0±3/9  2/0±4/8  -  2/0±8/11  -  -  
500  3/0±9/9  4/0±6/10  3/0±2/9  2/0±5/8  4/0±2/13  -  -  
750  3/0±1/11  3/0±8/11  2/0±2/10  3/0±3/9  2/0±9/13  -  -  

P. herba-venti 

1000  3/0±2/12  3/0±3/13  2/0±2/11  1/0±9/10  3/0±6/14  -  -  

10  -  -  -  -  2/0±9/8  -  -  
50  -  -  -  -  3/0±8/9  -  -  

100  -  -  -  -  6/0±9/10  -  -  
250  2/0±9/8  -  2/0±0/9  -  4/0±3/12  -  -  
500  3/0±3/10  3/0±9/8  3/0±4/10  3/0±9/8  4/0±3/13  -  -  
750  3/0±5/11  6/0±6/10  4/0±5/11  3/0±8/9  4/0±3/14  -  -  

P. olivieri 

1000  2/0±1/13  5/0±0/12  5/0±6/13  4/0±5/11  3/0±9/15  -  -  

Gentamycin 50  2/1±3/37  1/0±0/24  2/1±6/31  3/0±0/31  1/0±0/28  -  -  
Amikacin 3  4/0±7/16  3/0±9/19  9/0±8/23  3/0±8/15  1/0±0/18  -  -  

Amphotericin B 100  -  -  -  -  -  3/1±3/22  2/0±7/22  
  
  

  )بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر(  به روش رقت های مکررMICنتایج حاصل از تعیین   :3جدول شماره 
  

 Stachys میکروارگانیسم
byzantina 

Stachys 
inflata 

Stachys 
laxa   

Stachys 
lavandulifolia   

Phlomis 
herba-venti 

Phlomis 
bruguieri 

Phlomis 
olivieri 

Staphylococcus aureus 10  10  10  40  10  10  25  
Streptococcus sanguis 10  10  25  10  25  1  10  
Escherichia coli 25  40  -  25  25  25  10  
Pseudomonas aeroginosa 40  40  40  25  25  25  10  
Klebsiella pneumoniae 40  40  40  25  40  25  25  
Candida albicans -  -  -  -  -  -  -  
Aspergilus niger -  -  -  -  -  -  -  

  
  

 فولیا یس الوان دولیخ استدرخصوص عصاره گیاه
(S.lavandulifolia) ترین عملکرد مهاری بر روی  بیش

ترین اثر بر روی  باکتری استرپتوکوک سانگوییس و کم
این عملکرد مهار رشد . استافیلوکوک طالیی دیده شد
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 مقایسه اثر ضد میکروبی چندگونه گیاه
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های استافیلوکوک طالیی،  بر روی میکروارگانیسم
سودومونا پا کلی، استرپتوکوک سانگوئیس، اشریشی

ه ؛ نسبت به جنتامایسین بهنومونیپو کلبسیال  زانویئروژآ
 و  درصد3/2، 98/1، 91/1، 19/3، 55/1: ترتیب حدودا

 و 26/0، 26/0،17/0، 24/0 :نسبت به آمیکاسین حدودا
  .باشد  می درصد24/0

 (S.laxa) یس الکساخ استدر خصوص عصاره گیاه
اکتری استافیلوکوک ترین عملکرد مهاری بر روی ب بیش
. ترین اثر بر روی اشریشیا کلی دیده شد ی و کمـطالی

های  این عملکرد مهار رشد بر روی میکروارگانیسم
وئیس، ـوک سانگـوکـرپتـاست ی،ـوک طالیـوکـافیلـاست

؛ هنومونیپو کلبسیال  زانویئروژآسودومونا پاشریشیاکلی، 
، 0، 77/2، 90/1: نسبت به جنتامایسین به ترتیب حدودا

، 29/0: و نسبت به آمیکاسین حدودا درصد 18/2و 03/2
  .باشد  می درصد23/0و  27/0،  0،  23/0

  فلومیس بروگی یریدرخصوص عصاره گیاه
(P.bruguieri) ترین عملکرد مهاری بر روی  بیش

ترین اثر بر روی  یس و کمئباکتری استرپتوکوک سانگو
شد بر روی این عملکرد مهار ر. اشریشیا کلی دیده شد

 طالیی، استرپتوکوک های استافیلوکوک میکروارگانیسم
و  زانویئروژآسودومونا پسانگوئیس، اشریشیا کلی، 

: ؛ نسبت به جنتامایسین به ترتیب حدوداهنومونیپکلبسیال 
و نسبت به درصد  61/2 و 98/1، 76/1، 87/3، 24/2

 27/0 و 26/0، 16/0، 32/0، 34/0: آمیکاسین حدودا
  .باشد  میدرصد

 ونتی - فلومیس هربادر خصوص عصاره گیاه
(P.herba-venti) ترین عملکرد مهاری بر روی  بیش

ترین اثر بر روی   و کمهنومونیپباکتری کلبسیال 
این عملکرد مهار رشد . دیده شد زانویئروژآسودومونا پ

های استافیلوکوک طالیی،  بر روی میکروارگانیسم
سودومونا پکلی، استرپتوکوک سانگوئیس، اشریشیا 

؛ نسبت به جنتامایسین به هنومونیپو کلبسیال  زانویئروژآ

  درصد61/2 و 76/1، 77/1، 77/2، 63/1: ترتیب حدودا
 23/0، 16/0، 23/0، 25/0: و نسبت به آمیکاسین حدودا

  .باشد  می درصد27/0و 
 یرـوی یـومیس الیـ فلاهـاره گیـوص عصـخص در

(P.olivieri) مهاری بر روی باکتری ترین عملکرد بیش 
سودومونا پترین اثر بر روی   و کمهنومونیپکلبسیال 

این عملکرد مهار رشد بر روی . دیده شد زانویئروژآ
های استافیلوکوک طالیی،استرپتوکوک  میکروارگانیسم

و  زانویئروژآسودومونا پسانگوئیس، اشریشیا کلی، 
: دودا؛ نسبت به جنتامایسین به ترتیب حهنومونیپکلبسیال 

 و نسبت به  درصد84/2 و 85/1، 15/2، 5/2، 76/1
 30/0 و 25/0، 19/0، 20/0، 27/0: آمیکاسین حدودا

  .باشد  میدرصد
  

  بحث
متانولی  عصاره میکروبیدر این تحقیق اثرات ضد

  فلومیس و(Stachys) یسخ استجنسدو گیاهان 
(Phlomis) که از مناطق مختلف  نعناعاز خانواده 

 برای . مورد بررسی قرار گرفت،بودآوری شده  جمع
های متعددی وجود دارد  استخراج عصاره گیاهان روش

 و خیساندن (percolation) پرکوالسیونکه روش 
 متانول به عنوان حالل  در این تحقیق.تر هستند معمول

 مورد استفاده قرار گیری به روش خیساندن جهت عصاره
 سه متانولی رشد عصاره گیمقایسه اثر مهارکنند. گرفت
های گرم  ، نشان داد که بر روی باکترییسخاستگونه 

 صورتیه  ب؛ها دارد مثبت اثر بهتری نسبت به گرم منفی
 بر میکروارگانیسمفولیا  دولی ن بیزانتینا و الواکه

استرپتوکک سانگوئیس، الکسا بر روی استافیلوکک 
بر هر دو باکتری گرم مثبت موردنظر،  طالیی و اینفالتا

با ذکر این مطلب که در هیچ  .تر عمل کردندموثر
 مقایسه اثر .های مورد بررسی موثر نبودند غلظتی بر قارچ

موید این مطلب  فلومیس سه گونه  رشدگیمهار کنند
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   و همکارانکتایون مرتضی سمنانی                              پژوهشی  
  

63  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       گاه علوم پزشکی مازندران                            مجله دانش 

 اثر بهتری بر بروگی یری بود که عصاره متانولی گیاه
نشان  استافیلوکک طالیی و استرپتوکک سانگوئیس

ونتی بر کلبسیال  -هربا فلومیس که دهد، در حالی می
پنومونیه و استرپتوکک سانگوئیس و فلومیس الیوی یری 

دارند، با ذکر این مطلب   کلبسیال پنومونیه برتری اثر بیش
 .های مورد بررسی موثر نبودند که درهیچ غلظتی بر قارچ

گیاه مورد هفت های  مقایسه اثر ضدباکتری عصاره
 کنندگیثر مهاراهمگی تا حدی دهد که  مطالعه نشان می

، در دهند نشان می  استرپتوکک سانگوئیس بررشد را
یس خاستهای  گونه  استافیلوکک طالییخصوص اثر بر

مهار  اثریری  و فلومیس بروگی) بیزانتینا، الکسا ، انفالتا(
  از نظر اثر مهار رشد برتری نشان دادند، رشد بیش

تری  بیشاثر    بیزانتینا گونهمتانولی، عصاره اشریشیاکولی
 تا ها که سایر گونه نسبت به سایر گونه نشان داد در حالی

 کلبسیال  در خصوص اثر بر، اثر را نشان دادندحدی این
 فلومیس  بهتر عمل کردند، فلومیسهای گونه پنومونیه

اثر مهار رشد   هرباونتی و در رتبه بعدالیوی یری
ز ا کلبسیال پنومونیه ها بر سایر گونهتری نسبت به  بیش

 زانویئروژآ پسودومونا از دیدگاه اثر بر. ندخود نشان داد
دو باکتری گرم منفی دیگر نیز نتایج مشابهی با اثر بر 

از نظر اثر بر . دیده شداستخیس  های خصوصاً درگونه
 یکانسبآسپرژیلوس نایجر وکاندیدا آل دوقارچمهار رشد 

  .اثر بودند متانولی گیاهان مورد بررسی بیعصاره 
انس ـات اسـرکیبـده بر روی تـام شـی انجـبررس

واد ـن مـتری یـان داد اصلـنش یـونت -ومیس هرباـ فلاهـگی
)  درصد9/12 (،پینن -آلفا)  درصد4/9 (موجود در برگ

ژرماکرن دی )  درصد9/33 ( و اسیدکیئهگزادکانو
ترین مواد شناسایی شده در اسانس گل  اصلی. باشد می

)  درصد4/9(یک اسید، ئهگزادکانو)  درصد1/33(شامل
 2/16(، اگزیلنتم)  درصد7/11(، (xylene) نگزیلرتوا

 7/6(، ون پنتادکان-2 - تری متیل-14، 10، 6) درصد
 متیل تترادکان)  درصد7/6(دی جرماکرن و ) درصد

  . )9(باشد می

 بررسی انجام شده بر روی ترکیبات اسانس گیاه
 موجودنشان داد اصلی ترین مواد  فلومیس بروگی یری

- هیدروکسی-4)  درصد15( پینن، -آلفا)  درصد8/6(
 7/6(دی جرماکرن، )  درصد6/23(ن، و پنتان-2- متیل-4

  .)10(باشد  کاریوفیلن می-بتا) درصد
 بررسی انجام شده بر روی ترکیبات اسانس گیاه

 4/6 (ترین مواد موجود نشان داد اصلی  بیزانتینا-استخیس
 تری -14، 10، 6) رصد د9/9( تری کوزان، -ان) درصد
  در گیاه) درصد4/6(ون نپری ت  پی و پنتادکان-2 -متیل

)  درصد1/9 (ترین مواد شامل  اصلیاینفالتااستخیس 
 بیسیکلوجرماکرن و)  درصد1/5(،  اسیدیکئهگزادکانو

در ، D رنـجرماک ) درصد 0/8( پینن،-آلفا) درصد8/5(
 واد شاملترین م  اصلیاـی فولیـالوان دولاستخیس  اهـگی

) 2/5(ن، وپنتان-2- متیل4 - هیدروکسی-4)  درصد3/9(
پینن و در  -آلفا) دـ درص9/7(د و ـک اسیـزادکانوئیـهگ
)  درصد3/12(ترین موادشامل  اصلیالکسااستخیس  هگیا

 4- هیدروکسی-4 ) درصد1/17( سلینن، -آلفا - اپی-7
 2/6(ارماکرن،  دی)  درصد9/5(ن، و پنتان-2-متیل

ن، ـاریوفیلـ ک-اـبت)  درصد7/6(ن، ـ پین-اـفآل) درصد
  .)11(باشد رن میـاکـوجرمـسیکل یـب)  درصد3/8(

های انجام شده در برزیل بیانگر اثر ضد  بررسی
  سینئول، ژرانیال،-1و 8میکروبی ترکیباتی همچون 

 های ، لیمونن، لینالول و منتول در گونهجرماکرن دی
  .)15(باشد میاستخیس 
ی ـــمیکروب دــرات ضــان داد اثــنشج ـ نتایبیشتر

روی ی ـــورد بررسـان مـگیاهی ــای متانولـه ارهـعص
های گرم منفی   از باکتریبیشترهای گرم مثبت  باکتری

 .تر است شاخصاستخیس و این اثرات در  باشد می
 وط بهـا مربــه ی عصارهـــمیکروب ر ضدـــترین اث بیش

ها در    همه عصارهکه،باشد میاسترپتوکک سانگوئیس 
ی توانستند رشد این میکروارگانیسم را تا های غلظت

ان مورد بررسی میکروبی گیاه اثر ضد. حدی مهار کنند
  دیگران مورد بررسینسبت به گیاه  فلومیسدر جنس
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دام ـچ کـهی و دـباش وجه میـقابل ت سـیخ استدر جنس
 ها از این تعداد گیاه موردنظر اثر مهاری بر رشد قارچ

هایی از جنس   آنالیز شیمیایی عصاره گونه.نشان ندادند
حضور ترکیباتی با اثر ضد میکروبی  فلومیسو  یسخاست

شناخته شده مانند فالونوئید گالیکوزیدها را نشان 
  .)16(داد

 در یونان، )2003 (و همکارانش (Skaltsa)اسکالتزا 
صورت وحشی ه که ب استخیس گونه 8اسانس حاصل از 

، زانوی پسودومونا آئروژبر رویرا روید،  میدر یونان 
وس، ئ سروسلیس، باسیل تی  سابوساشرشیاکولی، باسیل

 5 و میکروکوکوس فالووس، استافیلوکک اپی درمیس
 آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم اکروکلرون، اپی قارچ

درموفیتون فلوکوزوم، کاندیدا آلبیکانس و تریکوفیتون 
های مورد  اسانس. دادندار مورد آزمایش قر منتاگروفیتز

 اثرات ها قارچنسبت به ها  آزمایش بر روی باکتری
ترین گونه  مقاوم آئروژینوزا پسودومونا .بهتری داشتند

ها فعالیتی بر علیه آن نشان  بوده و هیچ کدام از اسانس
ترین   بیشاسکاردیکا استخیس اسانس حاصل از ندادند و

 در .)2(نشان داد) دوهر (فعالیت را علیه قارچ و باکتری 
 (Dulger) دالگر  که توسططی مطالعۀ دیگری در ترکیه

، عصاره متانولی حاصل  انجام شد)2005( شـهمکاران و
یس آله ئوریتس خ و استئیسبو یی اردیـنییس پخ استاز

 اشریشاکولی، :های  بر روی باکتریبوئیس و هلدر
سیال پنومونیه، پسودوموناز باستافیلوکک طالیی، کل

 سرئوس، وس، پروتئوس ولگاریس، باسیلئروژینوزاآ
مؤثر  مایکوباکتریوم اسمگ ماتیز، لیستریا مونوسیتوژن ها

  .)17(بود
 (Aligiannis) یانیسج آلی  توسطای در مطالعه

 فلومیس فروتی های حاصل از  اسانسدر یونان،) 2004(
که در یونان  کوزا، فلومیس کرتیکا و فلومیس سامیا

 2یت ضدمیکروبی قابل توجهی بر علیه  فعال،رویند می
 قارچ 3 و رم منفیگ  باکتری4و رم مثبت گی باکتر
 که این اثرات را ناشی از دـان دادنـ نشودـاز خوژن ـپات

-اـن، بتـن، لیمونینپ -آلفا: مواد موجود در اسانس شامل
 ، Dارنزن، جرماکرن  ف- بتا-کاریوفیلن، لینالول، ترانس

(Z)- جزء که من یس او-بتا– یسو س  بیزابولن-گاما
  ریستیک.)18(دانند  بودند، میترکیبات اصلی این گیاهان

(Ristic) )2000 (ی مشاهده کرد یا هآزمایش در طی
  فلومیسهایی از جنس ره اتانولی گونهاسانس و عصا

 ،اند فعالیت ضد باکتری و ضد قارچی از خود نشان داده
 استافیلوکک هباکتری بر علی ضد اسانس این گیاهان اثر

 ساب تیلیس، کلبسیال وسطالیی، اشریشیاکولی، باسیل
قارچی بر  و اثر ضدپنومونیه، میکورکوکوس لوتئوس 

راسئوس، ک آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس اوعلیه
کالدواسپوریوم کالدواسپوریوئیدها، فوساریوم تری 

 .اند از خود نشان داده سینکتوم و فوموپسیس هلیانت هی
 باکتری علیه ر ضدـز اثـان نیـی این گیاهـنلاره اتاـعص

ر ـو اث اب تیلیسـ سـوسی و باسیلـالیطوکک ـاستافیل
رژیلوس ـ آسپ،رـوس نایجـ آسپرژیلهـعلی ارچ برـضدق
ا، ـوم کالدواسپوریوئیدهـوریـوس، کالدوسپـراسئـکاو

 از فوساریوم تری سینکتوم و فوموپسیس هلیانت هی
  .)4(خود نشان دادند
 مقایسه تحقیقات ذکر شده در باال و نتایج بررسی و

ست که  ار آنـق، نمایانگـن تحقیـده از ایـدست آمه ـب
 های گونه ،)2003( (Skaltsa)  اسکالتزامشابه با تحقیقات

ها اثر مهاری  نظر در بررسی ما،بر باکتری  موردیسخاست
ها مشاهده  ری بر قارچـن اثـی این چنیـان دادند ولـنش

ها  بین باکتری در آئروژینوزا پسودومونا  همچنین.نشد
 رگ دالدرمقایسه با تحقیق .ترین مقاومت را نشان داد بیش

(Dulger) )2005(، بر مشابه با آن اثرات ضد میکروبی 
ریشیاکولی، استافیلوکک طالیی، کلبسیال پنومونیه و شا

در مورد جنس  .)17(مشاهده شد آئروژینوزاپسودومونا 
 اتـالعـی در مطـررسـورد بـای مـه هـونـگ، ومیسـفل

  ریستیکدر یونان و) 2004( (Aligiannis) سینجیا آلی
(Ristic)) 2000(  در ترکیه، اثرات ضد باکتری و ضد

  های مورد  که گونه  در حالی)14،19(قارچی نشان دادند
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   و همکارانکتایون مرتضی سمنانی                              پژوهشی  
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بررسی در تحقیق ما که در مازندران رویش یافته بودند، 

مشاهده  لبسیالپنومونیه کاثرات ضد باکتری خصوصاً بر
  . ها شاهد نبودیم گردید و چنین اثری را بر قارچ

  

  سپاسگزاری
 محترم تی حوزه معاونـایت مالـه از حمــوسیل بدین
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