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Abstract 
 

Background and purpose: Medicinal plants have gained much interest in today’s world because they 

have fewer adverse effects compared to chemical drugs. Urtica dioica L could be used in treatment of 

some chronic diseases. This study aimed at investigating its treatment properties in vitro. 

Materials and methods: Different parts of the plant were collected and the extract was 

prepared using maceration and percolation. The antibacterial effects of the plant were identified using 

disk diffusion method. The MIC and MBC values were determined using dilution method against Listeria 

Monocytogenes (PTCC 1294), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Proteus vulgaris (ATCC 13315), 

Kellebsiella pneumoniae (PTCC 1053), and Candida albicans (ATCC 10231). The major components in 

the extract were identified by Gas Chromatography (GC). The extract consisted of 20 different 

combinations, including Neophytadiene (21.25%), Phthaleic acid (15.8%), phthalate Dibutyl (37.7%), 

maleate Bis (2-ethyl hexyl 32.6%), and 1,2 - Benzenedicarboxylic acid (62.7%). The amount of these 

compounds were higher in leaves. 

Results: The aqueous extract obtained from different organs of Urtica dioica L was found to 

have more antibacterial effect (the leaf and root at dilution of 5 mg /ml) compared to those of the 

alcoholic extract. In different dilutions, it also exhibited more antifungal effect on Candida albicans. 

Conclusion: According to this study, Urtica dioica has antibacterial and antifungal properties, 

therefore, it could be used against a broad spectrum of microorganisms. 
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  پژوهشی          

  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )74-  85(   1396سال    مرداد    151بیست و هفتم   شماره دوره 

75  1396، مرداد  151دوره بیست و هفتم، شماره                                                                             ی مازندران        مجله دانشگاه علوم پزشک 

استخراج و شناسایی عصاره اندام هاي مختلف گیاه گزنه دو پایه 
Urtica dioica L آن و ضدقارچی و بررسی اثرات ضد باکتریایی 

  
         1پژمان مرادي
  2کیومرث امینی

  

  چکیده
دلیل نداشتن عوارض داروهاي شیمیایی، امروزه در جهان مــورد توجــه اســت. گیــاه گیاهان دارویی به و هدف: سابقه

عیــین باشد. ایــن مطالعــه بــه منظــور تهاي مزمن میداراي خاصیت درمانی در معالجه بیماري Urtica dioica Lگزنه دو پایه 
  تنی انجام شد.درمانی در شرایط برون خاصیت

ها تهیه هاي مختلف گیاه گزنه به روش ماسیراسیون و پرکوالسیون، عصارهآوري قسمتپس از جمع ها:مواد و روش
و  MICانجام و مقایسه گردیــد. تعیــین  بائر)-(کربی شد. اثرات ضد باکتریایی این گیاه با استفاده از روش دیسک دیفیوژن

MBC هــاي بــا بــاکتري (ماکرودایلوشــن) ايفاده از روش رقــت لولــهبــا اســت(PTCC 1294) Listeria Monocytogenes 
 Kellebsiella pneumoniaeو Proteus vulgaris (Atcc 13315)و  Staphylococcus aureus (ATCC 25923)و

(PTCC 1053)  و مخمرCandida albicans (ATCC 10231) اجــزاي اصــلی موجــود ایی مورد بررسی قرار گرفت. شناس
هــاي شناســایی شــده در انجــام شــد. ترکیــب (GC)هاي مختلف گیاه به وسیله دستگاه گــاز کرومــاتوگراف در عصاره اندام

  Phtaleic acid)درصــد 15/8و (  Neophytadiene) درصــد 21/25ترکیــب ( 5ها شامل ترین آننوع بوده که مهم 20اسانس شامل 
ــد 37/7و ( ــد 32/6و ( phtaleate  Dibutyl)درص ــد 62/7و ( maleate  Bis(2-ethyl hexyl))درص  benzenedi - 1,2)درص

carboxylic acid  ترین مقدار بوده استها داراي بیشباشد که مقدار این ترکیبات در برگ نسبت به سایر انداممی.  
ترین اثر ضد باکتریایی بوده است. بــا ي بیشهاي الکلی داراهاي مختلف گیاه نسبت به عصارههاي آبی بخشعصاره ها:یافته

عصــاره آبــی بــرگ  اند.باکتریایی را داشتهبهترین اثر آنتی mg/ml 5/0هاي برگ و ریشه در رقت توجه به این که عصاره آبی اندام
  .از خود نشان داد Candida albicansتري بر روي قارچ هاي مختلف اثر ضد قارچی مناسبگزنه در رقت
 ضــد و باکتریــایی ضــد خــواص داراي Urtica dioica پایــه دو گزنــه گیــاه شده، انجام آزمایشات به توجه با :استنتاج

  .باشد داشته اثر هامیکروارگانیسم از وسیعی طیف علیه تواندمی حیث این از و باشدمی قارچی
  

  )، گیاهان دارویی، ماسیراسیونUrtica dioica Lدیسک دیفیوژن، کروماتوگرافی گازي، گزنه دو پایه (واژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
ویــژه ه هــا، بــاســتفاده از گیاهــان در درمــان بیمــاري

 رشــديهاي اخیر روند رو بــه هاي عفونی در سالبیماري
رویــه از داروهــاي شــیمیایی پیدا کرده است. استفاده بــی

  هايمنجر به ظهور ایزوله ،هاي عفونیجهت درمان بیماري
  

  dr_kumarss_amini@yahoo.com:  mailE                                                    دانشگاه آزاد اسالمی ساوه، گروه میکروبیولوژيساوه:  -مرث امینیکیو مولف مسئول:
  دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران. استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، واحد ساوه،. 1
  استادیار، گروه میکروبیولوژي، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران.. 2
 : 1/3/1396تاریخ تصویب :               7/10/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           5/10/1395 تاریخ دریافت  
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  هیگزنه دو پا اهیمختلف گ يعصاره اندام ها ییاستخراج و شناسا
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هــا آن گردیــده کــه هــر روزه بــر تعــداد مقاوم میکروبی
ها شامل هاي آن. گیاهان و ترکیب)2، 1(گرددافزوده می

هاي گیاهی داراي توان بالقوه جهــت جــایگزینی عصاره
ایــن در حــالی اســت کــه  .)3(با داروهاي شیمیایی هستند

هــا در مقایســه بــا داروهــاي عوارض جانبی ایــن ترکیــب
جملــه گیاهــان بــومی ایــران  از .)4(تــر اســتشیمیایی کم

ــی ــرد.م ــام ب ــه را ن ــه دو پای ــوان گزن ــی از  Urtica ت یک
گونــه بــوده و گزنــه  30هاي مهم است کــه داراي جنس

Urtica dioica  در ایــن جــزء قــرار دارد. گزنــه دو پایــه
باشــد. گیــاهی اســت بومی مناطق معتدل اروپا و آسیا می

ر بــه داعلفــی و در نقــاط مرطــوب و نــواحی ســایه عموماً
 بــاروید. گزنه دو پایه از جمله گیاهــان حالت خودرو می

خواص دارویی بــوده و صــدها ســال اســت کــه در طــب 
هــایی نظیــر اگزمــا، سنتی جهــان جهــت معالجــه بیمــاري

لی، دردهاي مفاصل هاي دستگاه گوارش و تناسناراحتی
 .)4(شــودخونی از عصاره آن استفاده مــیو نیز درمان کم

عصــاره گیــاه گزنــه  است که نشان داده هانتایج پژوهش
داراي خاصیت ضد باکتریایی است و به میزان چند برابر 

اي شــیمیایی از تــوان کنتــرل هــکــشتــر از بــاکتريبیش
. )5(باشــدهاي گرم مثبت و منفــی برخــوردار مــیباکتري

هــاي هــاي کنتــرل میکروارگانیســمامروزه یکی از روش
هاي شیمیایی ساخت بشــر استفاده از نگهدارنده ،بیماریزا

در غــذا اســت. امــا همــواره اســتفاده از ایــن گونــه مــواد 
شیمیایی در غذا ســبب نگرانــی مــردم شــده اســت. زیــرا 
اعتقاد عمومی مــردم آن اســت کــه مــواد شــیمیایی ضــد 

ها را تهدید نمایــد. بــه میکروبی ممکن است سالمتی آن
یی همین دلیل استفاده از مواد طبیعی به جاي مواد شــیمیا

از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون شک استفاده از 
باشــد. اثــرات  تواند جایگزین مناســبیعصاره گیاهان می

هاي گزنه توســط برخــی محققــین ضد باکتریایی عصاره
ـــین در .)6(بررســـی شـــده اســـت ـــی، عوامـــل ب  میکروب

 Food Bone(  غذایی مواد مسمومیت عامل هايباکتري

Bacterial Intoxications( سم تولید با که هستند مطرح 
 گــروه و گردندمی مسمومیت بروز باعث غذایی ماده در

 غــذایی مواد عفونت عامل هايباکتري عنوان تحت دوم
)Food Borne Bacterial Infections (کــه بــوده مطرح 
 بــروز باعــث خاص هايمتابولیت تولید یا و خود تکثیر با

 مــوارد ثــراک کــهایــن بــه توجــه بــا. گردنــدمــی عفونــت
 هــابــاکتري توســط میکروبــی هايمسمومیت و هاعفونت

 اهمیت حائز هاآن جداسازي و تشخیص گیرد،می انجام
ــی ــ فراوان ــوس اســتافیلوکوکوس .)7(تاس  از یکــی اورئ

 کــه اســت انســانی بیمــاریزاي هــايبــاکتري تــریناصــلی
ــئول ــیاري مس ــمومیت از بس ــان مس ــذایی در جه ــاي غ ه

ـــی ـــدم ـــن. باش ـــاکتري ای ـــايژن ارايد ب ـــده ه  کدکنن
 روي هاژن این از برخی که است بیماریزایی فاکتورهاي
 متحــرك ژنتیکــی عناصر صورت به برخی و کروموزوم

 پپتیدوگلیکان،: از عبارتند فاکتورها این از برخی .هستند
ــک ــید، لیپوتیکوئی ــولیزین اس ــا وهم ــرو ه ــین. انت توکس

 ایجــاد اصــلی فــاکتور اســتافیلوکوکی هــايانتروتوکسین
هــاي بــاکتري اغلب ســویه ).7(باشدمی غذایی مسمومیت

 فلــور کننــد و معمــوالً تولیــد کپســول توانــدکلبسیال مــی
 تشــکیل را انســان گوارشــی و تــنفس دســتگاه میکروبــی

ـــایی الریـــه ذات دهنـــد و عامـــلمـــی  انســـان در باکتری
 غیــر و مثبــت گــرم باکتري لیستریا، بــاکتري .)8(باشدمی

ــ ــت ک ــپورزایی اس ــوعی هاس ــت ن ــی حرک ــد لغزش . دارن
L.monocytogenes مصــرف از ناشــی بیمــاري شیوع در 

 فســاد ها عامــلپروتئوس .)9(کندمی شرکت غذایی مواد
 اســت ماکیــان تخم و دریایی هايفراورده گوشت، انواع

 یافــت زیادي مقدار به یخچال از خارج غذایی مواد در و
 عامــل کــه دارد وجــود احتمــال ایــن نتیجــه در. شوندمی

  .)10(باشند غذایی مسمومیت
 بــودن، پــاتوژن نظــر کاندیدا آلبیکنس از خطر ترینبیش

ــه درون آن نفــوذ در ــان ب  صــورت در. اســت خــون جری
بــه  بیمــاران، خــون جریــان بــه درون کاندیدا شدن داخل
 هــايبیمــاري انتظــار بیمارســتان، در بســتري بیماران ویژه

 و بوفلبیــتتروم دمــل، اندوکاردیت، چونهم سیستمیک
  ).11(داشت خواهد وجود چشمی هايعفونت انواع
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  و همکار پژمان مرادي     
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 پژوهشی

هــاي اثرات ضد باکتریایی عصــاره ،در این پژوهش
هاي مختلف ریشه، ساقه و برگ گیــاه آبی و الکلی اندام

  S.aureus گرم مثبــت هاييگزنه دو پایه بر روي باکتر
گـــرم منفـــی  هـــاييو بـــاکتر L.monocytogenes و

K.Pneumoniae   وP.Vulgaris  ــدقارچیو ــرات ض  اث
Candida albicans .مورد بررسی قرار گرفت  

  

  مواد و روش ها
  آوري گیاهسایی و جمعشنا

عد از شناسایی گیــاه گزنــه در این مطالعه توصیفی، ب
ــه ــع ،دو پای ــتان جم ــزار شهرس ــه دو ه آوري آن از منطق

 1800تنکابن واقع در استان مازندران (ایــران) در ارتفــاع 
ســپس  .انجام شد 2011طح دریا در تابستان سال متر از س

در هرباریوم دانشگاه آزاد واحد ســاوه مــورد تاییــد قــرار 
ســاقه و بــرگ) در  هاي مورد مطالعه (ریشه،گرفت. اندام

خشک) نگهــداري و بــه طــور  شرایط مناسب (تاریک و
  .)12(کامل خشک و جهت عصاره گیري آسیاب شدند

 
  آماده سازي عصاره آبی

اســتریل اســتفاده  آب مقطــر یه عصاره آبــی ازدر ته
گــرم از پــودر گیــاه  50گردید. جهت تهیه عصــاره آبــی 

هاي ریشه، ساقه و برگ را به طور جداگانــه خشک اندام
که به دمــاي  میلی لیتر آب مقطر 500وزن کرده و مقدار 

به ارلن محتــوي پــودر  ،گراد رسیددرجه سانتی 80تا  70
ارلن بســته شــده و داخــل بــن  اضافه گردید. سپس دهانه

درجه سانتی گراد قرار داده شد و پس از مدت  60ماري 
ــاعت 24 ــاره  ،س ــرده و عص ــن را فش ــل ارل ــوط داخ مخل

دست آمده توسط کاغذ صافی و قیــف بــوخنر صــاف هب
  .)13(شدند

  
  آماده سازي عصاره اتانولی

ـــن پـــژوهش از اتـــانول  درجـــه بـــه روش  70در ای
گــرم از  50بــدین ترتیــب کــه  پرکوالسیون استفاده شد،

هاي مختلف گیاه را جداگانــه وزن کــرده و پودر قسمت

داخل دکانتور ریخته سپس مرحله به مرحله به آن اتانول 
درجه اضافه گردید. افــزودن اتــانول تــا جــایی ادامــه  70

که تمام حجم گیاه داخل دکــانتور خــیس شــده و  یافت
. پــس فتگرمقداري اتانول هم بر روي سطح نمونه قرار 

ســازي عمــل جــدا ،گیــريســاعت عصــاره 72از گذشت 
حالل از عصاره توسط دستگاه روتاري بــا کمــک پمــپ 

  .)13(خالء انجام شد
  

  هاي حاوي عصارهسازي عصاره گیاه و تهیه دیسکرقیق
هاي آبی و اتــانولی بــه ترتیــب بــا هر یک از عصاره
(دي متیــل سولفوکســاید)  DMSOآب مقطر اســتریل و 

ــق   5/0، 25/0، 125/0، 625/0هــاي شــده و غلظــترقی
mg/ml هــاي ها تهیه شد. جهــت تهیــه دیســکاز عصاره

ــک ــد. حــاوي عصــاره از دیس ــک اســتفاده ش ــاي بالن ه
ــدین ــکب ــه دیس ــب ک ــدار ترتی ــا مق ــک ب ــاي بالن  30ه

هاي مختلف عصاره به کمک سمپلر تظمیکرولیتر از غل
ذب دقیقــه پــس از جــ 5تــا  3تلقیح شدند. بعــد از مــدت 

گــراد قــرار درجه سانتی 37ها را در دماي کامل، دیسک
گذاري آمــاده اده تا کامال خشک شده و جهت دیسکد

  .)14(شوند
  

  هابررسی اثر ضد باکتریایی عصاره
  هاي باکتریایی و قارچیتهیه سوش
 و قــارچ مــورد نظــر هــابــاکتريهاي مورد نظر سویه

(PTCC 1294) Listeria Monocytogenes 
و  Staphylococcus aureus (ATCC 25923)و

Proteus vulgaris (Atcc 13315) وKellebsiella 

pneumoniae (PTCC 1053)  و مخمــرCandida 

albicans (ATCC 10231) هاي علمی رکز پژوهشاز م
ــه و بعــد از کشــت در محــیطو صــنعتی  ــران تهی ــاي ای ه

  هاي مورد نظر تهیه شد.اختصاصی سوسپانسیون از سویه
  

ــدباکتریایی ش رو ــر ض ــی اث ــیون و بررس ــه سوسپانس تهی
  هاعصاره
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هاي باکتریایی سوسپانســیون میکروبــی ابتدا از سویه
تهیــه شــد و  cfu/ml)  (1.5xمک فارلند  5/0معادل 

میکرولیتــر از سوسپانســیون تهیــه شــده بــر  100ســپس بــا 
سطح محیط مولر هینتون آگار کشــت یکنواخــت انجــام 

هــاي هاي بالنک استریل، حاوي رقتیسکشد. سپس د
 مختلف عصاره، با فاصله معین از یکدیگر بر روي سطح

 24هــا بــه مــدت محیط کشت آگار کاشته شــدند. پلیــت
گــراد انکوبــه شــده و درجــه ســانتی 37ساعت در دمــاي 

گیري قطر هاله عدم رشد باکتریایی با اندازهنتایج اثر ضد
ل اطمینــان ایــن ها ثبت شد. جهت حصــواطراف دیسک

بار تکرار شد. میانگین  3آزمایش براي هر سویه باکتري 
قطر هاله عدم رشد در سه بار تکرار به عنوان قطــر نهــایی 

متــر بــه میلــی 8تر از م رشد کم. قطر هاله عد)15(ثبت شد
 10تــر از متر نسبتا مقاوم، بیش میلی 9تا  8عنوان مقاوم و 

متــر بــه میلــی 12تر از شمتر نسبتا حساس و بیمیلی 12تا 
  .)14(عنوان حساس در نظر گرفته شد

  
و  کننــده از رشــد بــاکتريروش تعیین حداقل غلظــت ممانعــت

  (MBC)و حداقل غلضت کشندگی  (MIC) کاندیدا آلبیکنس
اي (ماکرودایلوشــن) با اســتفاده از روش رقــت لولــه

ــد  ــدگی رش ــت مهارکنن ــداقل غلظ ــداقل  (MIC)ح و ح
تعیــین  (MBC)ضــد میکروبــی  غلظــت کشــندگی مــاده

عصــاره از یــک ، براي هــر MICجهت تعیین  .)16(گردد
لولــه  8هاي آزمایش اســتفاده شــد. تایی از لوله 10سري 

هاي مختلف هر عصاره و یــک لولــه براي آزمایش رقت
ه به عنوان کنترل مثبت و یک لوله به عنوان کنترل منفی ب

لولــه شــماره هاي مختلف از کار رفت. هر عصاره با رقت
  gr/ml باغلظــت 8تا لوله شــماره  gr/ml 1غلظت  یک با
لیتر محیط کشت نوترینت براث به همراه میلی 1در  

 cfu/mlلیتر از سوسپانسیون باکتریــایی کــه داراي میلی 1
1.5x ــود ــه حــاوي  ،بــاکتري ب  1تهیــه شــد. یــک لول

لیتــر از عصــاره میلــی 1عــالوه ه لیتر محیط کشت بــمیلی
 1رقیق شده به عنوان کنتــرل مثبــت و یــک لولــه حــاوي 

ــی ــمیل ــت ب ــیط کش ــر مح ــالوهه لیت ــی 1 ع ــر از میل لیت

سوسپانسیون باکتري به عنوان کنترل منفی تهیه شد. همه 
 37ســاعت در دمــاي  24هاي آزمــایش بــراي مــدت لوله

گــراد قــرار داده شــدند. پــس از طــی زمــان درجه ســانتی
ها از نظر کدورت ناشی از رشد باکتري لوله ،یونانکوباس

تلقــیح شــده مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. جهــت تعیــین 
هــایی از لوله (MBC)ها حداقل غلظت کشندگی عصاره

با استفاده از سوآپ  ،که کدورت باکتریایی مشاهده نشد
ینتــون آگــار کشــت استریل بر روي محیط کشت مولر ه

ســاعت  24کوباتور به مــدت ها داخل انداده شدند، نمونه
درجه سانتی گراد قرار گرفتنــد و ســپس بــا  37در دماي 

  .)17(گزارش گردید (MBC)مشاهده عدم رشد باکتري 
  

  هاي تجاريی بیوتیکبیوگرام با آنتتست آنتی
بیوگرام به روش کربی بائر بــه وســیله دیســک آنتی

ــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــــوگرامآنت  Ampicillinبی

(10mg)،Ceftizoxim(30mg)،Clindomycin(2mg) ، 
Amikacin(30 mg) ،Gentamycin(10mg)  محصـــول

هاي مذکور صــورت شرکت پادتن طب بر روي باکتري
  گرفت.

  
  GCگیري جهت تزریق به دستگاه اسانس

پس از خشــک کــردن گیــاه و خــرد کــردن آن بــه 
قطعات کوچک، هــر انــدام بــه طــور جداگانــه بــه روش 

ــا آب بــه مــدت  ــ 6تقطیــر ب  ونجرســاعت بــا دســتگاه کل
(Celvengerapparatus) عمــل آمــده و گیــري بــهاسانس

سازي اسانس از سطح آب، توســط ســولفات پس از جدا
هـــاي تیـــره و در بســـته گیـــري و در شیشـــهســـدیم آب

لیتــر اســانس بــه ازاي هــر میلــی 4/3نگهداري شد. مقدار 
  گرم وزن خشک گیاه حاصل شد. 100

  
  هاشناسایی اجزاء اسانس

اجزاء اسانس گیاه به وسیله  ع،مراج که در ایننظر به
GC/MS در ایــن تحقیــق، اجــزاي  ،)3(شناسایی شده بود

جداســازي و بــا  GCعمده اسانس با اســتفاده از دســتگاه 
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 پژوهشی

ها مشخص گردید. آنــالیز روش نرمالیزاسیون، درصد آن
اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف، الگــوي 

Varian cp-3800 نجــام شــد. ســتون طبــق شــرایط زیــر ا
 32/0متــر و قطــر  60به طول  CP sil 8CBمورد استفاده 

میکرومتــر، گــاز  25/0ضخامت الیه فاز ساکن  متر،میلی
ریــزي بود. برنامــه Psi  7حامل نیتروژن و فشار سر ستون 

در  C˚3بــا افــزایش  C˚230-50حرارتــی عبــارت بــود از 
در دمــاي  C117˚  دقیقه، درجه حــرارت محفظــه تزریــق

لیتــر از میلــی 1تعیــین شــد. ســپس  C  250˚رانســفرالینت
اسانس گیاه گزنه (ریشه، ساقه و برگ) به طور جداگانــه 

تزریــق انجــام شــد و درصــد نســبی اجــزاي اصــلی  3در 
اسانس با اســتفاده از مــواد اســتاندارد و در مقایســه زمــان 

  بازداري شناسایی گردید.
  

  آنالیزهاي آماري
صــورت طــرح کامــل آوري شده بــه اطالعات جمع

تکرار بــا اســتفاده از نــرم افــزار کــامپیتري  3تصادفی در 
SPSS  تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین تیمارها با

 5 استفاده از آزمون چند دامنه دانکــن در ســطح احتمــال
ها با استفاده از نرم افزار انجام و نمودار درصد 1 و درصد
Excel .رسم گردید  
  

  یافته ها
بــی و الکلــی اســتخراج هاي آمطالعه عصارهدر این 

ــاه شــده از انــدام هــاي مختلــف ریشــه ســاقه و بــرگ گی
Urtica dioica L هــاي با رقــتmg/ml 625/0 ،125/0 ،

 , S.aureus هــــايروي بــــاکتريبــــر  5/0 و25/0

L.monocytogenes , P.vulgaris , K.pneumoniae   و
ت. مورد آزمایش قــرار گرفــ Candida albicansمخمر 

تــرین فعالیــت ضــد عصــاره آبــی بــیش ،هادر بین عصاره
ــین  ــان داد. ب ــی نش ــه عصــاره الکل ــبت ب ــی را نس میکروب

ابتدا اندام ریشه سپس ، هاي مختلف در عصاره آبیاندام
تــرین و برگ و در نهایــت ســاقه بــه ترتیــب داراي بــیش

، ترین قطر هالــهاند. بیشترین اثر ضد باکتریایی بودهکم

به عصــاره آبــی ریشــه بــر روي تري مربوط عدم رشد باک
ــاکتري ــايب  , L.monocytogenes , P.vulgaris,ه

K.pneumoniae   بوده است. در عصاره الکلی ابتدا اندام
تــرین و ریشه سپس ساقه و برگ بــه ترتیــب داراي بــیش

ترین قطــر هالــه اند. بیشترین اثر ضد باکتریایی بودهکم
الکلی ریشه بــر روي  عدم رشد باکتري مربوط به عصاره

 S.aureus , P.vulgaris , K.pneumoniaeهاي باکتري
  بوده است.

  
  عصاره آبی تاثیر

هاي آبی قدرت خوبی با اثر ضد باکتریــایی، عصاره
هاي گرم مثبت و منفی از خود نشان دادنــد. علیه باکتري

 S.aureus , L. monocytogenesهاي گرم مثبتباکتري
ها حساسیت بــاالیی تمامی رقت در عصاره آبی برگ در

ــاکتري ــا ب ــد، ام هــاي گــرم منفــی را از خــود نشــان دادن
P.vulgaris , K.pnuomonae  در عصاره آبــی ریشــه در

 ها بهترین اثر ضد باکتریــایی را داشــتند. هــمتمامی رقت
هــاي مختلــف اثــر چنین عصاره آبی برگ گزنه در رقت

ــارچ  ــر روي ق ــري ب ــارچی مناســب ت  Candidaضــد ق

albicans  1از خود نشان داد(جدول شماره.(  
  

  عصاره اتانولی تاثیر
ه آبی داراي اثــر ضــد عصاره اتانولی نسبت به عصار

هاي مختلف گیاه گزنه بــوده تري در اندامباکتریایی کم
هــاي گــرم وي بــاکتريراست. عصاره اتانولی ریشــه بــر 

ـــت  ـــت  L,monocytogenes , S.aureusمثب در غلظ
mg/ml 5/0 ــوده و دارا ــایی ب ــر ضــد باکتری ــرین اث ي بهت

هاي گرم منفی چنین اثر عصاره ریشه بر روي باکتريهم
K.pnuomonae , P.vulgaris  در غلظــتmg/ml 5/0 

ولــی اثــر  ،تر بودها مناسبنیز نسبت به عصاره سایر اندام
ــر روي مخمــر  در  Candida albicansعصــاره ســاقه ب

م بــرگ و ریشــه ت به عصاره اندانسب mg/ml 5/0غلظت 
  ).2تر بوده است (جدول شماره بیش
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  لیتربرحسب میلی  Urtica dioica Lریشه و ساقه ،عصاره آبی برگ با هاي مورد آزمایشمیکروارگانیسممیزان قطر هاله عدم رشد  :1 شماره جدول
  

  mg/ml  L.monocytogenes)(غلظت   عصاره آبی
  )mmقطر هاله (

S.aureus  
  )mmقطر هاله (

K.pneumoniae  
  )mmقطر هاله  (

P.vulgaris  
  )mmقطر هاله (

Candida albicans ) قطر هالهmm(  

  5/17  5/13  5/13  17  17  5/0  برگ
25/0  5/15  16  5/11  5/11  16  

125/0  5/14  15  10  5/10  5/13  
625/0  12  12  5/8  5/8  11  

  5/13  11  17  5/17  11  5/0  ساقه
25/0  10  5/16  5/14  5/9  5/11  

125/0  9  15  5/11  8  5/9  
625/0  7  14  10  7  5/8  

  13  5/21  5/27  5/14  5/17  5/0  ریشه
25/0  5/12  13  24  5/19  11  

125/0  10  5/11  20  15  5/9  
625/0  5/8  5/9  5/17  12  8  

  
  لیتربرحسب میلی  Urtica dioica Lساقهریشه و  ،عصاره الکلی برگ با هاي مورد آزمایشمیکروارگانیسم میزان قطر هاله عدم رشد :2 شماره جدول

 

  mg/ml    L.monocytogenes)غلظت (  عصاره آبی      
  )mmقطر هاله (

S.aureus  
  )mmقطر هاله (

K.pneumoniae  
  )mmقطر هاله (

P.vulgaris  
  )mmقطر هاله (

Candida albicans 
  )mmقطر هاله (

  10  5/11  10  5/10  5/11  5/0  برگ
25/0  5/10  5/8  5/9  5/9  9  
125/0  8  5/7  8  8  5/7  
625/0  7  7  7  7  7  

  14  11  5/12  13  10  5/0  ساقه
25/0  5/9  12  10  9  5/12  
125/0  5/7  10  9  5/7  5/10  
625/0  7  5/9  5/7  7  5/8  

  5/12  15  15  15  5/13  5/0  ریشه

25/0  5/11  14  5/12  5/12  5/10  
125/0  5/9  5/12  10  5/10  10  
625/0  8  11  8  5/8  8  

  
   MBC و MIC نتایج

ــات  دهــد کــه نشــان مــی MBCو MIC آزمایش
ترین اثر ضد باکتریایی مربــوط بــه عصــاره آبــی بــر قوي

در  P.vulgaris , K.pneumoniae  هــايروي بــاکتري
در اندام بــرگ  Candida albicans اندام ریشه و مخمر

). در مــورد عصــاره گیــري 3بوده است (جــدول شــماره 
ــایش  ــانولی آزم ــان MBCو MIC ات ــی نش ــه م ــد ک ده

ترین اثر ضد باکتریایی مربوط به عصاره اندام ریشه قوي
ــ ــاکتريب ــوده  K.pneumoniae و S.aureus  ر روي ب ب

  ).4است (جدول شماره 
  

  نتایج تست آنتی بیوگرام
کیبات مــاده مــوثره موجــود که میزان تر به دلیل این

ــاه متفــاوت اســتدر انــدام اثــر ضــد  ،هــاي مختلــف گی
تواند بــر ایــن اســاس متفــاوت گیاه میباکتریایی عصاره 

هــاي بیوتیــکباشد. در مقایسه اثر عصــاره آبــی بــا آنتــی
Clindomycin 2 mg , Amikacin30 mg , 
Ceftizoxim30 mg , Ampicillin10 mg , 

Gentamycin10  هــاي آبــی نشان داده شــد کــه عصــاره
ــی بیوتیــکانــد ــه ایــن آنت ــر روي ام ریشــه نســبت ب هــا ب

ور داراي اثر ضد باکتریایی بوده اســت. هاي مذکباکتري
هــاي بیوتیــککه عصاره اتانولی نسبت به آنتــی در حالی

  تري را نشان داده است.مذکور حساسیت کم
  

  GCترین ترکیبات مواد موثره با دستگاه شناسایی مهم
ترین ترکیبات مــواد مــوثر کــه توســط دســتگاه مهم

ترکیـــب  28 ،انجـــام شـــد GCکرومـــاتوگرافی گـــازي 
ترکیب:  5ها عبارتند از ترین آنناسایی گردید که مهمش
ــــــــــد 21/25(  15/8و (  Neophytadiene)درص

 phtaleate )درصــد 37/7و (  Phtaleic acid)درصــد
Dibutyl ) ـــــد 32/6و  maleate Bis(2-ethyl )درص

hexyl) ) 1,2)درصــد 62/7و - benzenedi carboxylic 

acid نسبت به سایر  بوده که مقدار این ترکیبات در برگ
شماره  تصویر( ترین مقدار بوده استها داراي بیشاندام

1 ،2 ،3.(  
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  هاي مورد آزمایش میکروارگانیسمعصاره آبی  MBCو  MIC تعیین میزان :3 شماره جدول
  

 Candida albicans S.aureus K.pnuomonae  P.vulgaris L.monocytogenes  میکروارگانیسم هاي مورد آزمایش

  
  برگ

MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  

128/1  8/1  16/1  8/1  8/1  2/1  16/1  4/1  16/1  2/1  

32/1 ساقه  4/1  16/1  4/1  32/1  8/1  4/1  2/1  4/1  2/1  

64/1  ریشه  8/1  16/1  4/1  128/1  16/1  64/1  8/1  8/1  2/1  

  
 ورد آزمایشمیکروارگانیسم هاي م الکلیعصاره  MBCو  MIC تعیین میزان :4 شماره جدول

 Candida albicans S.aureus K.pnuomonae P.vulgaris  L.monocytogenes  میکروارگانیسم هاي مورد آزمایش

  
  برگ

MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  

4/1  2/1  4/1  2/1  4/1  2/1  8/1  2/1  4/1  2/1  

32/1 ساقه  4/1  8/1  2/1  8/1  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1  

8/1  ریشه  2/1  46/1  8/1  32/1  4/1  64/1  4/1  8/1  2/1  

 
کــه انــدام بــرگ  توان بیان کرد با توجه بــه ایــنمی

بــه  ،ترین درصــد ترکیبــات مــاده مــوثره بــودداراي بیش
ایی بهتري را نسبت به سایر همین دلیل اثرات ضد باکتری

  ).5ها از خود نشان داده است (جدول شماره اندام
  

  
در اندام  GCخراج شده توسط دستگاه ترکیبات است :1 شماره تصویر
  Urtica dioica Lبرگ

  

  
در اندام  GCترکیبات استخراج شده توسط دستگاه  :2 شماره تصویر

  Urtica dioica Lساقه

  
در اندام  GCترکیبات استخراج شده توسط دستگاه  :3 شماره تصویر
  Urtica dioica Lریشه

  

  بحث
ــه ــا نشــان داد کــه عصــاریافت ــه م ــی هــاي مطالع ه آب

گزنــه داراي اثــر ضــد باکتریــایی هاي مختلف گیاه اندام
ــیش ــیب ــاه م ــی گی ــاره الکل ــه عص ــبت ب ــري نس ــد. ت باش

ها حساسیت باالیی هاي آبی برگ در تمامی رقتعصاره
ــــاکتري ــــه ب ــــایی علی ــــد باکتری ــــر ض ــــا اث ــــاي ب ه

L,monocytogenes , S.aureus  و مخمــرCandida 

albicans ــد. عصــاره ــی ســاقه در  از خــود نشــان دادن آب
ضــد باکتریــایی را بــر روي  هــا بهتــرین اثــرتمامی رقــت

ت و داشته اس  K.pneumoniaeو S.aureusهاي باکتري
ر ضــد هــا بهتــرین اثــعصاره آبی ریشــه در تمــامی رقــت
ـــاکتري ـــر روي ب ـــایی را ب ـــرم منفـــی باکتری هـــاي گ

K.pneumoniae  وP.vulgaris .داشته است  
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  GCبا روش  urtica dioicaات گیاه گزنه آنالیز ترکیب :5 شماره جدول
  

Peak Root%  Peak Steam%  Peak Leaf%  RT  ردیف  نام ترکیبات فرمول ملکولی  
93/0  12/3  28/5  15/18  O22H14C 2,4-di-t-butylphenol 1  
81/3  64/2  16/2  33/19  ── Unknown 2  
68/0  81/2  12/4  31/21  P4O27H12C Phosphoric acid tributylester 3  
21/4  85/1  20/1  43/22  38H18C 8-methylheptadecane 4  
85/0  10/4  15/2  68/24  34H17C 1-Heptadecene 5  
72/0  03/2  83/2  84/24  42H20C Eicosane 6  
38/5  81/2  04/1  11/25  ─ Unknown 7  
70/4  56/18  21/25  94/25  38H20C Neophytadiene 8  
66/1  45/3  63/1  12/26  40H20C 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecyl ester 9  
36/2  11/9  15/8  66/26  4O42H26C Phtaleic acid  10  
48/0  59/1  17/1  79/29  44H21C 2,6,10,15-tetramethylheptadecane 11  
 -  61/1  25/2  91/27  50H30C Olean-18-ene 12  
20/1 70/2  86/0  16/28  ─ Unknown 13  
52/0  79/1  28/1  85/28  2O20H14C 3,5-di-tert-butyl-ortho-benzoquinone 14  
 -  13/1  45/1  1/29  40H19C 2,6,10,14-tetramethylpentadecane 15  
15/2  22/5  37/7  26/29  4O22H16C Dibutylphtaleate 16  
72/0  59/2  86/1  70/29  ─ Unknown 17  
30/1  06/4  26/2  37/30  44H21C Heneicosane 18  
16/2  59/2  36/1  49/30  ─ Unknown 19  
 -  33/1  04/2  66/32  54H28C Hexacosane 20  
15/4  06/2  92/0  03/33  ─ Unknown 21  
59/1  19/4  32/6  54/33  4O36H20C Bis(2-ethyl hexyl)maleate 22  
82/0  81/3  72/2  77/34  60H29C Nonacosane 23  
 -  77/1  51/1  46/38  52H25C Pentacosane 24  
11/3  09/5  69/7  61/40  4O38H24C 1,2,-benzenedicarboxylic acid 25  
42/4  68/2  40/1  55/43  ─ Unknown 26  
15/1  12/2  42/3  96/55  3O58H40C 

  
2-tert-Butyl-4,6-bis(3,5-di-tert-butyl-4-  

hydroxybenzyl)phenol  
27  

88/1  48/0  51/0  27/56  ─ Unknown 28  

  
عصاره آبی گزنــه مــورد بررســی قــرار  ،در پژوهشی

مشخص گردید این عصاره داراي فعالیت ضــد  گرفت و
 , هاي گرم منفی از جملهمیکروبی علیه میکروارگانیسم

P.aeruginosa P.mirabilis , E.coli, Citrobacter 
koseri  وEnterobacter aexogenes  ــرم ــاکتري گ و ب
  .)18(بوده است S.aureusمثبت 

هاي گرم ترین باکتريیکی از رایج استاف اورئوس
 آلــودگی مــواد غــذایی شــده وت اســت کــه موجــب مثب

 عصاره آبی گزنه داراي فعالیت ضــد میکروبــی بــر روي
و افــزایش زمــان مانــدگاري مــواد میکروارگانیســم  ایــن

هاي آبــی عصاره ،در مطالعه دیگري .)6(گرددغذایی می
هــاي هاي ریشه و برگ گزنه علیه باکتريو متانولی اندام

S.aureus , E.coli , P.aeruginosa ن نشــان داد کــه ایــ
ها کامال نســبت بــه عصــاره گزنــه مقــاوم میکروارگانیسم

عصاره اتــانولی ریشــه گزنــه بــر روي بــاکتري  .)19(بودند
داراي بهترین اثــر ضــد باکتریــایی  S.aureusگرم مثبت 
چنین عصاره ریشه بر روي باکتري گرم منفــی بوده و هم

K.pneumoniae , P.vulgaris ره ســایر نســبت بــه عصــا
ر از عصــاره تر بوده است. در تحقیق حاضها مناسباندام

گونــه اثــرات ضــد باکتریــایی اتــانولی بــرگ گزنــه هــیچ
و دست آمده توسط کیایی همشاهده نگردید که با نتایج ب

ــــاران  ــــه)20(مطابقــــت داردهمک اثــــر  ،اي. در مطالع
بیــوتیکی گیــاه گزنــه گــزارش گردیــد کــه عصــاره آنتی

 , P.aeruginosa S.aureus گزنــه علیــه متــانولی گیــاه 
E.coli ترکیبــات  .)18(اثــر ضــد باکتریــایی داشــته اســت

هــاي جود در گیاه بستگی بــه گونــه، قســمتشیمیایی مو
مختلف اندام گیاه، زمان برداشــت، منطقــه جغرافیــایی و 

ــات روش ــق گزارش ــتخراج دارد. طب ــف اس ــاي مختل ه
ــب  ــودن  Neophytadieneترکی ــل دارا ب ــه دلی ــت ب فعالی

هــاي سب بــراي درمــان برخــی بیمــاريضدباکتریایی منا
. ترکیبــات آرومــاتیکی نظیــر )21(رودکــار مــیهپوستی ب

اســترها نیــز در گیــاه گــزارش کربوکسیلسک اســیدها و 
 Bis(2_ ethyl. اســیدهاي چــرب شــامل )12(اندگردیده

hexyl) maleat, Dibutyl ester, 1,2-benzendi 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9104-en.html


     
  و همکار پژمان مرادي     

  1396 مرداد،  151دوره بیست و هفتم، شماره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                  83

 پژوهشی

carboxylic acid  در گیاه گزنه گزارش شده که این نیز
ـــروب  ـــد میک ـــاد و ض ـــد فس ـــر ض ـــات داراي اث ترکیب

  .)22(باشندمی
 با بررسی خواص 1391جعفري و همکاران در سال 

 گزنــه گیــاه مختلــف هــايبخــش عصــاره باکتریائی ضد
 80 اتــانلی هــايدوپایه به این نتیجه رســیدند کــه عصــاره

 هــايبــاکتري بــر گیــاه ایــن مختلــف هــايبخــش درصد
Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtilis، 

Staphylococcus aureus، E. coli ـــــــــــر داراي  اث
 بــذر عصــاره هــا،عصــاره میــان در. بودنــد کشیمیکروب

ــه ــیش داراي گزن ــرینب ــر ت ــد اث ــایی ض ــر باکتری  روي ب
 بر مذکور گیاه برگ عصاره بود، مثبت گرم هايباکتري
 بازدارندگی تاثیر ترینبیش داراي منفی گرم هايباکتري

 بــر گزنــه گیــاه مختلــف هايبخش آبی هايبود. عصاره
 بــه فوق هايمیکروارگانیسم همه رشد بازدارندگی روي

  .)23(داشت مثبت تاثیر آئروژینوزا پسودوموناس جز
بــا توجــه بــه گیري کــرد کــه توان نتیجهدر پایان می

 Urtica dioicaگیاه گزنه دو پایه  ،آزمایشات انجام شده

باشد و از داراي خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی می
توانــــد علیــــه طیــــف وســــیعی از ایــــن حیــــث مــــی

ــد. هــممیکروارگانیســم ــر داشــته باش ــا اث ــین نحــوه ه چن

استخراج ماده موثره، گونــه گیــاه، موقعیــت جغرافیــایی، 
اي گونههاي درونهاي وارد شده به گیاه، تفاوتاسترس

بــا  باشــند.شیمیایی گیاه موثر میبر میزان و نوع ترکیبات 
که گیاه گزنه دو پایه داراي توانایی رشد در  توجه به این

کشت آن به  ،باشدشرایط متفاوت و نامساعد محیطی می
چنــین باشد. هــمصورت انبوه امکان پذیر و اقتصادي می

هــایی کــه داراي مــواد مــوثره توان بــا انتخــاب گونــهمی
تري از این گیاه دهی مناسبامکان بهره ،تري هستندبیش

  فراهم نمود.
  

  سپاسگزاري
 ،وسیله از جناب آقاي دکتر غالمعلــی مرادلــیبدین

عضو محترم هیات علمی گروه میکروبیولوژي دانشــکده 
ــر  کشــاورزي دانشــگاه آزاد ســاوه و ســرکار خــانم دکت

علمــی گــروه  تعضو محتــرم هیــا ،مژگان فرزامی سپهر
انشگاه آزاد ســاوه و زیست شناسی دانشکده کشاورزي د

کارشناســان  ،از آقایان مهندس حسنی و مهندس ســلیمی
محترم آزمایشگاه کنترل میکروبی دانشــکده کشــاورزي 

  گردد.ساوه قدردانی می
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