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Abstract 

 

Background and purpose: Herbal drug derivatives have been commonly used in management 

and treatment and of some infections.  This study aimed at evaluating the antibacterial effects of 

Chondrilla juncea L, Ajuga comata Stapf, Nepeta ucrainica L, and Delphinium speciosum M.B extracts. 

Materials and methods: Antibacterial activity of different extracts (n-hexane, dichloromethane, 

and methanol) of the aerial parts of Chondrilla juncea L, Ajuga comata Stapf, Nepeta ucrainica L, and 

Delphinium speciosum M.B were assessed against gram positive, gram negative and fungi strains using agar 

diffusion method. Potent extracts were subjected to fractionation using Vacuum Liquid Chromatography 

(VLC). Minimum Inhibitory Concentration (MIC) values of all samples were also investigated. 

Results: Staphylococus aureus and Bacillus subtilis were found to be the most sensitive bacteria. 

In agar diffusion assays, the n-hexane extract of D.speciosum and dichloromethane extract of C.juncea 

were the most active extracts against  S. aureus (35 and 30mm, respectively) and B. subtilis (30 and 

20mm, respectively). Other extracts showed no anti-microbial activity against different bacteria. In 

current study, 10 and 20% VLC fractions of n-hexane extract of D. speciosum exhibited stronger 

antibacterial activity against S. aureus and B. subtilis. MIC of both potent fractions were 500µg/ml and 

250µg/ml against S. ureus and B. subtilis, respectively. 

Conclusion: Among the plant extracts studied, n-hexane extracts and 10 and 20% VLC fractions 

of the n-hexane extract of Delphinium speciosum showed higher antimicrobial effects. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (24-95)   0938سال    دی   081شماره   بيست و نهم دوره 

 25      0938، دی  081دوره بيست و نهم، شماره                                                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                  

 پژوهشی

 های هوایی مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام
 ,Chondrilla juncea L, Ajuga comata Stapf گیاه  هارچ

Nepeta ucrainica L, and Delphinium speciosum M.B 
 

    2و1پرینا اصغریان
   1افشار یحشمت یبافر  

 3علمداریمسعود محمدزاده     
    3محمودزاده الهه

 4نژادیحالج  سمیه   

 چكیده
 مطالعیه از . هیه شیهه اسی های عفونی استفاده مییبرای درمان بیماری داروهای گیاهی به صورت روتین و هدف: سابقه

 L Chondrilla juncea، Stapf Ajuga comata ،Nepeta ucrainica L های ضه میکروبی گیاهانحاضر، بررسی ویژگی
 باشه.می Delphinium speciosum M.Bو 

ان هگزانی، دی کلرومتانی و متیانولی گیاهیان رکیر  هایفعالی  ضه میکروبی عصارهدر این مطالعه،  ها:مواد و روش
 VLCبا تکنییک  موثرهای سپس عصاره آگار دیسک دیفوزیون مطالعه شه. روشبا  های متفاوتشهه علیه میکروارگانیسم
  تعیین شه. MIC روش سریال دایلوشن بافراکسیونه شهنه و 

در بیین همیه هیا بودنیه. تیرین بیاکتریوبتیلیس، حسیاسدر این تس ، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس س ها:یافته
میوثرترین  L Chondrilla juncea کلرومتیانیو عصیاره دی M.B  Delphinium speciosumها، عصاره ان هگزانیعصاره
سایر ه. بودنمتر( به ترتیب میلی 03و  53باسیلوس سوبتیلیس )و  متر(میلی 55و 53) اورئوس یلوکوکوساستاف ها در برابرعصاره
حاصل از کروماتوگرافی مایع تح  خال  درصه03و  درصه03های فراکسیون ها اثر ضه میکروبی ازخود نشان نهادنه.عصاره

 و باسیلوس سوبتیلیس به ترتییب اورئوس یلوکوکوسروی استافترین اثر مهاری با بیش D. speciosum هگزانیاز عصاره ان
 های مذکور بود.در مقابل باکتری لیترمیلی رم/میکروگ 033و  333برابر با  MICدارای 

درصه حاصل از کروماتوگرافی مایع تح  خال از عصاره  03 و درصه 03 هایو فراکسیونهگزانی انعصاره  استنتاج:
تیرین اثیرات مهیاری روی نسب  به بقیه گیاهان مورد بررسیی، دارای بییش M.B Delphinium speciosum گیاه هگزانیان
 ی مورد مطالعه بود.هاسویه
 

 ترین غلظ  مهاری، کمعصاره، Delphinium speciosum ،Chondrilla junceaضهمیکروبی،  فعالی  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 تیرینعنوان یکیی از مهیمهای عفونی بهامروزه بیماری

مطالعیات  .(0)انهدالیل مرگ و میر در جهان شناخته شهه
 با حهاقل سمی  که بتواننهترکیباتی اس  در جه  یافتن 
   ها و یا کاهشهای میزبان، باعث مرگ میکروببرای سلول

 

  E-mail: hallajnezhadis@tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکهه داروسازی تبریز: -سمیه حالج نژادیمولف مسئول: 

 ایران ز،یتبر ز،یدانشگاه علوم پزشکی تبر ،ییدارو یکاربرد قاتیحقمرکز ت. 0
 ایران ز،یتبر ز،یتبر پزشکی علوم دانشگاه ،یداروساز دانشکهه ،یفارماکوگنوز ، گروهاریاستاد. 0
 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته. 5
 ایران یز،تبر یز،دانشگاه علوم پزشکی تبر ی،هه داروسازکنترل دارو وغذا، دانشک گروه دانشیار،. 4

 :  04/1/0531تاریخ تصویب :             3/6/0531تاریخ ارجاع جه  اصالحات :            02/3/0531 تاریخ دریاف 
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  اهيچهار گعصاره  يكروبياثرات ضد م
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بییش با توجه به افیزایش  امروزه .(0)رشه میکروبی شونه

ه هییا، افییزایش مقاومیی  بییبیوتیییکاز حییه مصییر  آنتییی

 هیایبیوتییکها، بروز اثرات جانبی متعهد آنتییبیوتیکآنتی

مطالعیات های غیر معمول عفونی، موجود و بروز بیماری

خواص ضه میکروبی  دارایبرای بررسی گیاهان زیادی 

هیای جهییه از ترکیبیات عبیعیی بیوتییکآنتی تهیهبرای 

 .(5)شودکاهش عوارض رکر شهه انجام می جه 

بع اصلی داروهیای عبیعیی هسیتنه گیاهان دارویی من

 اخییراً .(4)های رایی  شیونهتواننه جایگزین درمانکه می

گیاهانی با خیواص آنتیی میکروبیی  ،در اکثر نقاط جهان

درکشورهای درحال توسعه،  .(3)انهمناسب شناسایی شهه

هنوز عب سنتی جایگاه خود را از دسی  نیهاده اسی  و 

مشیاههه  .آییهبیه حسیاب مییدرمانی های یکی از روش

 ،هیای ثانوییه موجیود در گیاهیانشهه اس  که متابولی 

ها از خیود نشیان بیوتیکاثرات ضه میکروبی مشابه آنتی

مطالعات اخیر انجام شهه در کشور ایران در  .(6)دهنه می

 نیز بررسی ترکیبات فرار و غیر فرار و خواص بیولوژیکی

گیاهییان دارویییی م تلیین بییه منظییور شناسییایی خییواص 

با توجه به تحقیقیات  .(2)میکروبی بررسی شهه اس آنتی

ای که امروزه دانشمنهان بر روی گیاهان دارویی گسترده

دهنه، میکروبی انجام میبه منظور یافتن منابع جهیه ضه 

 آن شییهیم گیاهییانی کییه اثییرات ضییهمیکروبی دیگییربییر 

 ها اثبات شهه اس ، مورد بررسی قرار دهیم.های آنگونه

و  هیای فارمییاکولوژیکیا بیه اختصیار بیه ویژگییجیدر ایین

 پردازیم:ترکیبات شیمیایی گیاهان رکر شهه می

)پونه سای اوکراینی( از  L Nepeta ucranica گیاه

که  (1-03)باشهچنه ساله می ، گیاهی علفی وخانواده نعنا

ترکیبات شیمیایی م تلین ، های این جنساز سایر گونه

 ،(00-03)فنولی گزارش شهه اس  و ترکیبات هاترپنهماننه 

 از قبیلسنتی همچنین اثرات م تلن بیولوژیکی در عب 

کننیهه و عفیونیضیهنییز سرفه، ضه اسپاسیم و مهر، ضه 

و نیش میار و  قابض برای درمان بثورات پوستی کودکان

از  .(06)گیزارش شیهه اسی عقرب به صیورت موضیعی 

 های عرفی اثرات ضه باکتریایی و ضه قارچی سایر گونه

 

 .(02-00)نپتا به وفور مورد بررسی قرارگرفته اس 

از   Ajuga comata Stapfلبهیسیی همیهانی گییاه

گیییاهی یکسییاله، دوسییاله یییا چنهسییاله  خییانواده نعناییییان

هییای اییین جیینس ترکیبییات گونییهاز سییایر  .(05)باشییهمییی

ها، ساپونین، ها، تاننم تلفی از قبیل ایریهوئیه، پلی فنول

 آلکالوئیهها گزارش شهه اسی  کیه حیاوی وها کربوهیهرات

 ، ضهسیرعان،ضهمیکروب اثرات بیولوژیک متعهدی از قبیل

اثرات ضیهمیکروبی . باشهاکسیهان میآنتیضه دیاب  و 

 .(04-50)های این جنس بررسی شهه اس در سایر گونه

Delphinium speciosum M.B  زبیان پیس قفیای(

 هیا بیه ارتفیاع سیاقهگیاهی چنه ساله بیا بین چیوبی، زیبا( 

هیای متر، ساقه ساده یا منشیعب، بیا کیر سانتی 13-53

شهه دستجات مهم ترکیبات گزارش باشه.بلنه و جها می

این جنس عبارت انه از آلکالوئیههای های سایر گونه از

دی ترپنوئیییه، فالونوئیییهها، ترکیبییات فنییولی، اسیییههای 

 .(55)لینولیک اسیه می باشه و چرب

صرع، ضه ، خواصطالعات صورت گرفتهبراساس م

 هیایدر سایر گونیهو ضهقارچی  کشی، حشرهیمیکروبضه

اسیانس همچنیین  .(54،53)گزارش شیهه اسی این جنس 

 روی استافیلوکو اثرات مناسبی دیگر، ی یک گونه هاگل

 همچنیین .(56)اورئوس و انتروکو  فکالیس داشته اس 

اسیانس  روی ربی همکاران و عشریاثنی که ایدر مطالعه

 ،هیام دادنیییانجیی M.B Delphinium speciosum اهیییییگ

 یبیاتترک ینتیرعمیههبیه عنیوان  خطیی هایهیهروکربن

 .(52)شه یاسانس معرف

Chondrilla juncea L )ساله یا  گیاهی دو)قنهرون

 از خانواده مترسانتی 033تا  53ساله، علفی به ارتفاع  چنه

 هییای یر گونییهکییه ترکیبییات م تلفییی از سییا آستراسییه

 .(6)یل ترکیبات فنولی گزارش شهه اسی این جنس از قب

انجیام  یتوشییمیاییگونه مطالعات ف ینا یبر رو حال تا به

 هماننییه یییاهگ ییینا یگونییه هییا از سییایرامییا  ،نشیهه اسیی 

Chondrilla caribensis سییاختار جهیییه بییا لکتینییی 

 قابییل میکروبیییالآنتییی اثییرات کییه انییهکییرده جهاسییازی

ای دیگر، در مطالعه (.51)انههداد نشان خود از ایمالحظه
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 پرنیا اصغریان و همکاران     
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 پژوهشی

را نییز  Chondrilla nuculaمیکروبیال گونه اثرات آنتی

 (.53)انهکردهاثبات 

خییواص ضییه در مییورد  مشییابهیتییاکنون مطالعییه 

هیییای م تلییین برخیییی از گیاهیییان میکروبیییی عصیییاره

هماننییه  آوری شییهه از منطقییه آرربایجییان شییرقیجمییع

Ajuga comata Stapf وNepeta ucrainica L خیانواده از 

 خیانواده کاسیینی، از Chondrilla juncea Lنعناعییان، 

M.B Delphinium speciosum خییانواده آاللییه بییر  از

های گرم های م تلن میکروبی شامل باکتریروی گونه

. از صیورت نگرفتیه اسی  هیامثب ، گیرم منفیی و قیار 

هیای های گونهها و در برخی موارد اسانسعرفی عصاره

میکروبیال قابیل تیوجهی از دیگر این گیاهان اثرات آنتی

توانییه انجییام اییین پییژوهش میلییذا  انییه.نشییان دادهخییود 

هیای گیاهیان در درمیان این میکروبیصح  کاربرد ضه

 .روشن نمایه را عب مهرن

 

 ها روش مواد و
برای انجیام تسی  هیای میکروبیی از دیسیک هیای 

 ،دتن عب( و دیسیک آمیکاسیینکاغذی بالنک استریل )پا

های محیطهمچنین استفاده شه. کلینهامایسین و نیستاتین 

محیط کش  مولر  و کش  نوترین  آگار )مر  آلمان(

هیای ان هگیزان، دی ( و حیاللهینتون )گیبکو اسیکاتلنه

( 63کلرومتان و متانول از دایجونگ و سییلیکاژل )میش 

 از مر  خریهاری شه.
 

 تهیه نمونه
 ، Nepeta ucranica L،Ajuga comata Stapf گیاهان

M.B Delphinium speciosum  0535در خرداد ماه سیال، 

 ی یام )کوه میشو، نزدیک شهر مرنه، آرربایجاناز منطقه

ها مورد تطبیق آوری و با نمونه هربایومی آنشرقی( جمع

، Tbz-fph-752قرار گرفته و شناسیایی شیه و بیا شیماره 

Tbz-fph-762،Tbz-fph-757  در هربیییاریوم دانشیییکهه

داروسییازی دانشییگاه علییوم پزشییکی تبریییز نگهییهاری 

 L  Chondrilla juncea (Tbz-fph-754)گییاه گردییه.

. نییز از مرکییز تحقیقییات دانشییکهه داروسییازی تهیییه شییه

 .پیودر گردییه و خشکآزمایشگاهی ها تح  شرایط نمونه

گیاه توزین شه و توسط  گرم از پودر خشک 033سپس 

هگیزان، دی ان هیایتگاه سوکسله با استفاده ازحیاللدس

هیای کلرومتان و متانول عصاره گیری انجام شه. عصیاره

تهیه شهه از هر گیاه توسط دستگاه روتاری اواپراتیور در 

گییراد خشییک گردیییه و وزن درجییه سییانتی 43دمییای 

گییری شیه و باقیمانیهه خشیک خشک هر عصاره انهازه

 .(43)ال نگه داری شهجه  آزمایشات بعهی در ی چ

 

 یاهیگ یعصاره هامطالعه اثرات ضه میکروبی 
میکروارگانیسییییم هییییای مییییورد مطالعییییه شییییامل 

(PTCC1076) Proteus morganii ،(PTCC1112) 

Staphylococus aureus ،(PTCC1533) Echerchia 

coli ،(PTCC 1715) Bacillus subtillis ،

(PTCC1230) Salmonella paratyphi ،

(PTCC5027) Candida albicans ،(PTCC1435) 

Staphylococus epidermidis،   (PTCC 1310) 

Pseudomonas aeruginosa می باشنه. 

عصییاره هییای  میکروبییی ضییه اثییرات مطالعییه بییرای

روی بیر شه. استفاده  روش دیسک دیفوزیون ازگیاهان 

ای هیی عییهد دیسییک بیرای عصییاره 5 ،هیر محیییط کشی 

عیهد هیم دیسیک آنتیی  0و عهد برای حالل  0م تلن، 

بیییرای هیییر  (0)جیییهول شیییماره  بیوتییییک اسیییتانهارد

به مقیهار  هاه عصاراز نظر گرفته شه.  میکروارگانیسم در

هر کهام از میکرولیتر روی دیسک ها اضافه گردیه.  53

 .بار تکرار شهنه 5آزمایشات 

 
رای یهه بیاده شیاستف هاردیای استانیهبیوتیکییآنت :1 شماره جدول

 های م تلنروارگانیسممیک
 

 دیسک استانهارد میکروارگانیسم

Staphylococus aureus کلینهامایسین 

Echerchia coli آمیکاسین 

Bacillus subtilis کلینهامایسین 

Salmonella paratyphi آمیکاسین 

    Proteus morganii آمیکاسین 

Psudomonas aeruginosa آمیکاسین 

Candida albicans یستاتینن 
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 ( MIC) رشیییه مهارکننیییهگیتعییییین حیییهاقل غلظییی  

(minimum Inhibitory Concentration) هامیکروارگانیسم 
 استفاده Broth dilutionروش  از MICتعیین جه  

برای  تهیه گردیه. DMSO در mg/ml0محلول ابتها شه. 

هیا کیه در برابیر ییک هیا و فراکسییونهریک از عصیاره

 ،مهیاری از خیود نشیان داده بودنیه میکرو ارگانیسیم اثیر

 گردیه تا حهاقل غلظتیی از عصیارهسازی متوالی انجام رقیق

شود بیه دسی  ها میکه باعث مهار رشه میکروارگانیسم

 ml 0حیاوی آزمیایش عیهد لولیه  00کار اینآیه. برای 

آب مقطر ری ته و داخیل  ml0  هر یکمقطر داخل آب

 ml 0تهیییه شییهه اتییوکالو اسییتریل شییه. سییپس از نمونییه 

 داخل لوله اول ری ته و به صورت سیریالی و بیا ضیریب 

لوله بعهی به عنوان کنتیرل  0لوله رقیق گردیه.  03 در 0

هیا بیه سپس لولیه .مثب  و کنترل منفی در نظر گرفته شه

گیراد انکوبیه درجه سیانتی 52ساع  در دمای  04مهت 

روی  شهنه. در مرحله بعه، از هیر لولیه نمونیه برداشیته و

شیه.  محیط کش  جامه مولرهینتون آگارکش  خطی داده

ترین غلظ  از عصاره کیه رشیه میکروارگانیسیم در کم

عنییوان حییهاقل غلظیی  مهییاری بییه ،آن مهییار شییهه بییود

 چنینهماین مراحل  .(40)شه میکروارگانیسم درنظرگرفته

 های گیاهی دارای اثیر ضیهمیکروبی هیمبرای فراکسیون

هیر کیهام از  انجام شه. های م تلنعلیه میکروارگانیسم

 بار تکرار شهنه. 5آزمایشات 

 

 گیاه فراکسیونه کردن عصاره
هایی که اثرات بارزی در تس  ضهمیکروبی عصاره

خود نشان دادنه، به منظیور  ترین هاله عهم رشه( از)بیش

تیر فراکسییونه گردییهه و اثیرات ضیه هیای بییشبررسی

که از بین تمام جاییآنها نیز بررسی شه. از میکروبی آن

های مورد بررسی در گیاهان م تلین )در ب یش عصاره

هگزانییی -اننتیای  بیه تفصیییل خیواهیم گفیی (، عصیاره 

Delphinium speciosum ترین هاله عیهم رشیه را بیش

 VLC کمیک تکنییک بیه ، این عصیارهنشان دادخود  از

(Vaccum Liquid chromatography)  کروماتوگرافی(

بهین منظیور ابتیها قیین  ،فراکسیونه شه خال(مایع تح  

را به ارلن بیوخنر وصیل کیرده و ییک  VLCم صوص 

کاغذ صافی روی آن قرار داده سپس حهود دوسوم سیر 

قین را پر از سیلیکاژل کرده تا سییلیکاژل فشیرده شیود. 

میلیی لیتیر  033 میلی لیتر متیانول، 033سپس به ترتیب با 

 درصه 03تر اتیل استات میلی لی 033اتیل استات و سپس 

-ان گیرم از عصیاره 0هگیزان شستشیو داده شیه. -اندر 

هگیزان -ان هگزانی توزین و در حهاقل مقهار ممکن از 

حل گردیه. محلول روی سطح سییلیکاژل منتقیل شیه و 

 ،درصه 03، درصه 03های )شستشوی آن توسط م لوط

 اسیتات( اتیلدرصه033و درصه  13، درصه 63، درصه43

لیتر انجام شیه. میلی 033هگزان هر یک به میزان  -اندر 

هیا بیا فراکسیون به دس  آمیه کیه تمیامی آن 6در نتیجه 

درجیییه  43اسیییتفاده از روتیییاری اواپراتیییور در دمیییای 

گراد و فشار پایین خشک و سپس توزین گردیهنه سانتی

)الزم بییه رکییر اسیی  کییه مقییهار مش صییی از عصییاره و 

ر حهاقل مقهار ممکین های خشک توزین و دفراکسیون

 حل گردیهنه(. DMSOاز حالل 
 

 یافته ها
 033گییری از عصاره  از آمههعصاره های به دس  

میکروبی مورد ارزییابی  های گرم پودر برای انجام تس 

هییای هییر عصییاره بییرای کنتییرل آلودگی گرفتنییه. قییرار

سیاع  در  04هیا بیه میهت گر احتمالی در پلیی مهاخله

گراد انکوبه شه و موردی از رشیه درجه سانتی 52دمای 

 های مورد آزمایش مشاههه نگردیه.میکروبی در عصاره

های ان به منظور بررسی فعالیی  ضیه باکترییایی عصیاره

های تیام هگزانی، دی کلرومتانی و متانولی، ابتها عصیاره

مورد ارزیابی قرار گرفتنه. پلی   –براساس روش دیسک

 رای عصیاره ان هگزانییبر اساس نتای ، هاله عهم رشه بی

Delphinium speciosum M.B کلرومتانیو عصاره دی 

L Chondrilla juncea هییا در برابییر برخییی از بییاکتری

ای مشیاههه هیا هالیهمشاههه شه و در میورد بقییه عصیاره

 . بیر عبیقنیز تکیرار گردییه تا سه بارنشه. آزمایش فوق 
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 پژوهشی

های ه، میانگین قطیر هالی0شماره  نتای  منهرج در جهول

 هگزانیییی انعییهم رشییه ایجییاد شییهه توسییط عصییاره

Delphinium speciosum M.B هیای برابیر بیاکتری در

باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکو  اورئیوس بیه ترتییب 

  L Chondrilla juncea متر و در مورد گیاهمیلی 53و 53

های باسییلوس سیوبتیلیس و اسیتافیلوکو  روی باکتری

 گییری شیه.متیر انیهازهمیلیی 53 و 03اورئوس به ترتیب 

آیه، در بیین می بر 5 شماره عورکه از نتای  جهولهمان

  هییایحییاوی عصییارههای هییا، دیسییکهمییه فراکسیییون

های قطربا  Delphinium speciosum M.B هگزانی -ان

 درصیه 03، همچنین فراکسییون 53و  53هاله عهم رشه 

ا عصییاره بییاییین حاصییل از کرومییاتوگرافی تحیی  مییایع 

درصیه  03و فراکسییون  05، 45هاله عهم رشه های قطر

 عصیییاره بیییا  حاصیییل از کرومیییاتوگرافی تحییی  میییایع

 متیر توانسیته اسی  میلی 03و  53هاله عهم رشه های قطر

هیای اسیتافیلوکو  اورئیوس و رشیه بیاکتریبه ترتییب 

روی  بییرباسیییلوس سییوبتیلیس را مهییار کنییه. همچنییین 

 و  درصیییه 03ی هیییاعصیییاره ان هگزانیییی و فراکسییییون

حاصل از کروماتوگرافی تح  میایع عصیاره  درصه 03

 مهییار رشییه بییر  تییرین اثییربیییشدارای کییه هگزانییی ان

 اورئییییوس و  وسهییییای اسییییتافیلوکوکروی بییییاکتری

 انجییام شییه.  MICتسیی  بودنییه، باسیییلوس سییوبتیلیس 

حییهاقل غلظیی  مهییاری هییر دو فراکسیییون قییوی بییرای 

بیر میلیی لیتیر و  میکروگیرم 333استافیلوکو  اورئوس 

میکروگیرم بیر میلیی لیتیر  033برای باسیلوس سوبتیلیس 

بیرای حهاقل غلظی  مهیاری عبق نتای  تعیین گردیه که 

هر دو باکتری فیوق مشیابه عصیاره  علیههر دو فراکسیون 

 تام به دس  آمه.

میانگین قطر هاله های عهم رشه حاصل از بررسی  :2 شماره جدول

عصاره و  M.B  Delphinium speciosumعصاره ان هگزانی گیاه

 Chondrilla juncea Lدی کلرومتانی
 

 قطر هاله عهم  میانگین

 آنتی بیوتیک های رشه 

  (mm) استانهارد

Chondrilla juncea  L Delphinium 
speciosum M.B  

 میکروارگانیسم

قطر هاله عهم رشه عصاره  میانگین

  (mm) دی کلرومتانی

رشه  میانگین قطر هاله عهم

 ( mm) عصاره ان هگزانی

 

55 53 53 Staphylococus aureus 
01 - - Echerchia coli 
50 03 53 Bacillus subtilis 

5441 - - Salmonella paratyphi 
04 - - Proteus morganii 

55 - - Psudomonas aeruginosa 

50 - - Candida albicans 

 

 بحث
بییرای کنتییرل در سراسییر جهییان هییا بیوتیییکآنتییی

 ه. اسیتفاده عیوالنینشیوهای عفونی اسیتفاده مییبیماری

هیای مقیاوم ها باعث ظهور بیاکتریبیوتیکمهت از آنتی

به داروهیا شیهه و مشیکالت بیالینی مهمیی را در درمیان 

 های عفونی ایجاد کرده اس .بیماری

گیاهان دارویی به عنوان یک منبع مهم از داروهیای 

اسیر دنییا میورد توجیه وییژه ضه میکروبی جهییه در سر

هستنه، زیرا مش ص شهه اس  که این گیاهان مواد ضه 

میکروبی متنوعی دارنیه و دارای اثیرات سیمی کیم و ییا 

های میزبان هستنه. گیاهیان  فاقه اثرات سمی برای سلول

عی متابولیسم ثانویه خود ترکیبات بسییاری بیا سیاختمان 

 هیا خاصیی ز آنکننه که برخی امولکولی پیچیهه تولیه می

 در بررسی .(40)باشنهضهمیکروبی قابل توجهی را دارا می

ابتییها  ،اثییرات ضییه میکروبییی چهییار گیییاه مییورد مطالعییه

 هایکلرومتانی و متانولی انهامهگزانی، دیانهای عصاره

قرار گرف   آزمایش پلی  مورد-هوایی با روش دیسک

  ی،ییگزانیهانای یهارهیاری از عصیر مهییه اثیونیگچیکه هی

 Nepeta ucrainica Lکلرومتانی و متانولی گیاهان دی

 
با روش انتشار در آگار  Delphinium speciousm M.B میانگین قطر هاله های عهم رشه عصاره تام و فراکسیون های ان هگزانی :3 شماره جدول

 بیوتیک استانهارد )بر حسب میلی متر(مقایسه با آنتی در( پلی  –)دیسک 
 

 باکتری ها

 M.B   Delphinium speciosumهگزانی-فراکسیون های ان
 عصاره

 هگزانی-ان
 درصه 03 نیسینهامایکل

 )اتیل استات در هگزان(

 درصه 03

 استات در هگزان( )اتیل

 درصه 43

 )اتیل استات در هگزان(

 درصه 63

 )اتیل استات در هگزان(

 درصه 13

 )اتیل استات در هگزان(

 درصه 033

 ستات()اتیل ا

میانگین قطر هاله های 

 (mm)  عهم رشه

 03 53 00 3 05 03 53 45 اورئوس استافیلوکو 

 05 53 - 03 00 00 03 05 باسیلوس سوبتیلیس
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در مقابیییل هییییچ ییییک از  Ajuga comata Stapf و

 ها مالحظه نگردیه. ولی اثیر مهیاری عصیارهمیکروارگانیسم

 هگزانییییان و L Chondrilla juncea کلرومتیییانیدی

M.B Delphinium speciosum هییای در برابییر بیاکتری

استافیلوکو  اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس قابل توجیه 

مییورد  در و همکییاران Hussainکییه  یادر مطالعییه بییود.

 ،دادنیه انجیام Nepeta junceaگونیه  یکروبیالمیاثرات آنت

بوتیانول و  انهیا هماننیه فرکشین یاثبات کردنه که بعض

هیا اثیرات ضیه بیاکتری یهیایهسیو یبعض یهوفرم علکلر

 یگردوگونه د یبر رو چنینهم (.03)داشته اس  یکروبیم

 میکروبییالآنتیی اثرات هم N. crispa و .nuda Nاز نپتا 

 اثبیات ما بررسی مورد گونه با مقایسه در ایمالحظه قابل

در مطالعات  ین کها وجود با عرفی، از (.00،00)اس  شهه

  Ajugaم تلین  یهیاگونیه یکروبییالمیاثرات آنت ی،قبل

هماننییه  ییهییاگونییه و (،50-03)اسیی  رسیییههاثبییات بییه 

parviflora و Genevensis و chamaepitys و turkestanica 

 دلیییل بیه ایمالحظیه قابییل قیارچی و ضیهباکتری اثیرات

 نشییان از خییود فنییولی ترکیبییات بییاالی محتییوای داشییتن

 ضیه اثیرات هیاعصاره از کهامچهی در ما در گونه دادنه؛

هیای با توجه به تاثیر مثب  عصاره .نشه مشاههه میکروبی

هییای دو گیییاه رکییر شییهه در کییاهش رشییه بییاکتری

استافیلوکو  اورئوس و باسییلوس سیوبتیلیس، مشیاههه 

های گیاهان فوق بیشیتر بیر روی شود که تاثیر عصارهمی

دییواره  باشه کیه بیا توجیه بیههای گرم مثب  میباکتری

هیای های گرم مثب  نسب  بیه بیاکترینفور پذیر باکتری

هگزانی انعصاره  گرم منفی، این یافته قابل توجیه اس .

اثیییرات قابیییل  M.B Delphinium speciosum گییییاه

 ای روی بیاکتری گیرم مثبی  از خیود نشییان داد مالحظیه

 که احتماال مربوط به ترکیباتی بیا قطبیی  بسییار ضیعین 

 کییه  جییاییهمچنییین از آن .(45)باشییهی مییییییا غیرقطبیی

 هگزانیییی گییییاهقطیییر هالیییه عیییهم رشیییه عصیییاره ان

 Delphinium speciosum M.B مقایسیه بیا عصیاره  در

قابییل مالحظییه   L juncea Chondrilla کلرومتییانیدی

اقهام به فراکسیونه کردن این عصاره گردیه. در بین  ،بود

حاصیل  درصیه 03و  درصه 03ها، فراکسیون فراکسیون

هگزانیی از کروماتوگرافی مایع تح  خیال از عصیاره ان

هییای تییرین اثییرات مهییار رشییه را بییر روی بییاکتریبیییش

اورئیوس و باسییلوس سیوبتیلیس نشییان  وساسیتافیلوکوک

درصیه حاصیل از  03و  03هیای بیرای فراکسییون دادنه.

هگزانییی عصییاره ان کرومییاتوگرافی مییایع تحیی  خییال از

Delphinium speciosum M.B ترین اثر مهاریبیش که 

انجییام  MICهییای انت ییابی داشییتنه، تسیی  روی بییاکتری

گرف . حیهاقل غلظی  مهیاری هیر دو فراکسییون قیوی 

لیتر میکروگرم بر میلی 333برای استافیلوکو  اورئوس 

لیتیر میکروگرم بیر میلیی 033و برای باسیلوس سوبتیلیس 

فراکسیون  تعیین گردیه، که حهاقل غلظ  مهاری هر دو

برای هر دو باکتری فوق مشابه عصاره تام به دس  آمیه. 

ول ئتواننیه مسیبا مطالعه روی ترکیبات احتمیالی کیه میی

 توان به ترکیبات کم قطبیی، میباشنهاثرات آنتی میکروبیال 

کیه اثیرات  از جمله ترپنوئیههای بلنه زنجیر اشیاره کیرد

مکانیسیم  .س به اثبات رسیهه اقبال ها میکروبیال آنآنتی

شیود ها کامال مش ص نشهه اس ، امیا تصیور مییاثر آن

هیا وارد عل  خاصی  لیپوفیل، با غشیاهای بیاکتریکه به

واکنش شهه و باعث تهاخل در عملکرد عبیعیی غشیااها 

هگزانیی اندر مطالعاتی که بر روی عصاره  .(44)شونهمی

وجود ترکیبیاتی از قبییل  ،گیاهان م تلن صورت گرفته

های بلنه زنجیر و اسیههای چرب اثبات شهه روکربنهیه

تیوان بیه اکتییل اسیتات، اس . از جمله این ترکیبات میی

همچنین  (.43)پروپانوئیک اسیه، دکان و نونان اشاره کرد

ترپنییی از ترکیبییات متعییهدی از قبیییل آلکالوییییههای دی

های این جنس به اثبات رسیهه اس  که اثرات سایر گونه

 .(53،46،42)یال متعهدی داردمیکروبنتیآ

در مطالعاتی که توسط محمیه ظهیور و همکیارانش 

انجام گرفته  D. Uncinatum L در مورد عصاره متانولی

ی متیانولی در مهیار اس ، حاکی از تیاثیر مثبی  عصیاره

هیای گیرم مثبی  از ها به خصیوص بیاکتریرشه باکتری

جملییه اسییتافیلوکو  اورئییوس و باسیییلوس سییرئوس 

 .(41)اشهبمی
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 همکیاران در راسیتای نتیای  میا یافته محمه ظهور و

میکروبییال را بیه عصیاره ها اثرات آنتییکه آن چرا ،نبود

 ،ایمطالعیییه همچنیییین در قطبیییی نسیییب  داده بودنیییه.

 را تهییه L D.denudatum های نقیره عصیارهنانوپارتیکل

تر از خود اثرات نانوپارتیکل بیش کردنهکرده و مالحظه

که آلکالوئیههای همچنین با وجود این .(43)اس  عصاره

 اثیرات ضیه قیارچی بیارزی  D. denudatumترپنیی دی

  گییییاه میییورد نظیییر میییا (،53)از خیییود نشیییان دادنیییه

M.B Delphinium speciosum گونیه اثیرات ضیه هیچ

تیرین ترکیبیاتی کیه از قارچی از خود نشان نیهاد. عمیهه

شییهه بییود، جهاسییازی  Delphiniumهییای متعییهد گونییه

تیرین مشتقات م تلن آلکالوئیهی بود که احتماال عمهه

ها مربیوط بیه حضیور ایین آلکالوئییهها اثرات این جنس

از عیر  دیگیر، اثیرات قابیل مالحظیه  (.30-33)باشیهمی

نیز  L Chondrilla juncea کلرومتانی گیاهی دیعصاره

احتماال مربوط بیه ترکیبیات نیمیه قطبیی موجیود در ایین 

باشییه. از ترکیبییات نیمییه قطبییی گیییاهی کییه میییعصییاره 

 ،هیا بیه اثبیات رسییهه اسی میکروبییال آنخاصی  آنتی

توان به آلکالوئیهها اشاره کرد. آلکالوئیهها ترکیبیات می

باشینه کیه خاصیی  بیازی نیتروژن دار هتروسیکلیک می

هیییای م تلییین اثیییرات دارنیییه و بیییا مکانیسیییمضیییعین 

هیا بیا اثیر بیر دهنه. اغلب آنمیکروبیال از خود بروز میآنتی

پلیمراز و توپیوایزومراز  RNA، ژیراز DNAهای روی آنزیم

وجیود  بیا (.30)کننیهمیمیکروبیال خود را اعمال اثرات آنتی

تیا بیه حیال  Chondrilla یگونه مورد بررس یبر رو که ینا

 گسییترده انجیییام نگرفتییه اسییی  و یتوشییییمیاییمطالعییات ف

از گونییه  ،اسیی  نشییهه یزاز آن جهاسییا یخالصیی یبییاتترک

caribensis آنتیی اثیرات کیه اسی  شهه جهاسازی لکتینی 

 (.51)اسی  داده نشان از خود هم ای مالحظه قابل میکروبیال

ها این نتیای  حاصیل شایان رکر اس  که پس از انجام تس 

های گرم مثب  بیش شه که اثرات مهاری عصاره بر باکتری

  تاثیر متفاوت عصیاره های گرم منفی اس  و علاز باکتری

تیوان بیه تفیاوت هیا را مییبر روی این دو گیروه از بیاکتری

علیی   .(40)هییا نسییب  دادسیاختاری موجییود بییین دیییواره آن

سییاکاریههای دیییواره سییلولی احتمیالی آن وجییود لیپییو پلییی

باشیه کیه ماننیه سیهی از عبیور های گرم منفیی مییباکتری

کنییه و از هییای بییزرگ و آب گریییز ممانعیی  میییمولکییول

ی هیاکیه اکثیر ترکیبیات میوثر موجیود در عصیارهجاییآن

تیوان چنیین نتیجیه لذا میی ،ماهی  آبگریزی دارنه غیرقطبی

گرف  که این مواد امکیان نفیور و دسترسیی بیه نقیاط فعیال 

هیای گیرم منفیی را نهارنیه و بیه همیین دلییل داخل باکتری

هیای مقایسه با بیاکتریگرم منفی در  معموال باکتری های

به ترکیبات گیاه نشان  تری نسب گرم مثب  مقاوم  بیش

های گرم منفی، وجود ییک غشیای در باکتری دهنه.می

هییا و لیپیییوپلی لیپییوپروتئینخییارجی هیییهروفیل حیییاوی 

انت یابی از عوامیل مهیم  ساکاریهها با خاصی  نفورپذیری

هییا نسییب  بییه ترکیبییات ضییهمیکروبی مقاومیی  آندر 

بیه نتیای  حاصیل شیهه در با توجه  .(30)شودمیمحسوب 

مطالعیات بررسیی فیتوشییمیایی ایین گییاه  ،این پیژوهش

و بیا توجیه بیه اهمیی  بیروز مقاومی   انجام خواهیه شیه

شیود های رکر شهه پیشینهاد مییبیوتیکی در پاتوژنآنتی

محصوالت تهیه شهه از این گیاه به صیورت موضیعی ییا 

 خوراکی مورد بررسی قرار گیرنه.

 عصیییاره هیییای همیییه گیاهیییان، ارهدر بیییین عصییی

نسب  به بقییه  Delphinium speciosum گیاههگزانی ان

تیرین اثیرات مهیاری گیاهان میورد بررسیی، دارای بییش

اسییتافیلوکوکوس اورئیوس و باسیییلوس هیای روی سیویه

 03هگزانیی ان هیایفراکسییوناز عرفیی، بود.  سوبتیلیس

تح  حاصل از کروماتوگرافی مایع درصه  03درصه و 

هیای این گیاه نسب  به عصاره خال از عصاره ان هگزانی

 MICکیه  برابری داشیتنهتقریبا تام، اثرات ضه میکروبی 

 باشه.ها هم معادل عصاره میآن
 

 سپاسگزاری
از مرکییز تحقیقییات کییاربردی دارویییی و دانشییکهه 

داروسییازی دانشییگاه علییوم پزشییکی تبریییز کییه در ارائییه 

یاری کردنه، نهای  تشیکر و  خهمات به این پروژه ما را

 قهردانی را می نمایم.
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