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  چکیده
هـا باعـث    مـان بیمـاری  های گیاهی و گرایش جامعـه جهـت اسـتفاده از مـواد طبیعـی در در        تنوع گونه  : و هدف سابقه  

اثرات ضد میکروبی بـرای برخـی   . های گیاهی مورد توجه محققین قرار گیرد  گردیده است تا غربالگری اسانس ها و عصاره       
از گیاهان خانواده چتریان ذکر شده است بر همین اساس در این مطالعه اثرات ضد میکروبی یکی از اعـضای ایـن خـانواده،                        

  . بررسی گردید(Pycnocycla Spinosa Decne)گیاه سگ دندان خاردار
 (Pharmacognosy)وگنوزی کآوری و تهیه میوه گیاه و انجام مطالعات فارما پس از جمع : ها مواد و روش

ها با استفاده از روش  های هیدروالکلی، هگزانی، کلروفرمی و متانولی گیاه تهیه گردید و اثرات ضد میکروبی عصاره عصاره
ای   لولهسازی قیقر با استفاده از روش 1(MIC) ها نین تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد میکروبانتشار دیسک و همچ

استافیلوکوکوس ارئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، باسیلوس : های مورد مطالعه عبارت بودند از میکروارگانیسم. انجام شد
  .ی، کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجرتیدیس، اشرشیا کلیلیس، سودومانوس آئروژنوزا، سالمونال انتریسوبت

 بـر روی باسـیلوس سـوبتیلیس، آسـپرژیلوس نـایجر و کاندیـدا آلبیکـنس اثـر ضـد          مورد اسـتفاده  های   عصاره : ها  یافته
هـر چنـد اثـر ضـد میکروبـی بـا            . ) >001/0p (عصاره هیدرو الکلی دارای بیشترین اثر ضـد میکروبـی بـود           . میکروبی داشتند 

  .اره تشدید گردید اما در مجموع این اثر در حد متوسط ارزیابی گردیدافزایش غلظت عص
در نتیجه احتماالً . ی از ناکافی بودن مواد مؤثره میوه گیاه باشدـد ناشـتوان ط میـی متوسـاثر ضدمیکروب : استنتاج

ست نتایج ضدمیکروبی بهتری های گیاه ممکن ا  گیاه و مطالعۀ اثر ضد میکروبی سایر اندامعصارهی ـی اثر ضد میکروبـبررس
  .را نشان دهد

  
  Pycnocycla spinosaضد میکروبی، عصاره،  :واژه های کلیدی 

  
  

1. Minimal inhibitory concentration 

  
   دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت-اصفهان  :ول ئمولف مس  +    دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناستادیار  ،میکروبیولوژی متخصص *

E-mail : Jalali@mui.ac.ir 
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استاد ، فارماکوگنوزیمتخصص ***    دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناستادیار  ، بیوتکنولوژیمتخصص **

  دکترای داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ****
  27/4/86:              تاریخ تصویب13/12/85: حات             تاریخ ارجاع جهت اصال1/8/85: اریخ دریافت ت
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 اثر ضد میکروبی میوه گیاه سگ دندان خاردار
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  مقدمه
های شایع در  های عفونی از مهمترین بیماری بیماری

جهان هستند که بار مالی فراوانی را به جوامع بشری 
 (Synthetic)ساختگیهای  بیوتیک آنتی .نمایند تحمیل می

اند نقش مهمی را در  های گذشته هر چند توانسته در دهه
های عفونی ایفا نمایند، اما مشکالتی که  مان بیماریدر

ه ها ب بیوتیک آنتی های میکروبی مقاومت در رابطه با بروز
وجود آمده باعث گردیده است تا به مصرف هر چه 

در صنایع  .)3تا1(بیشتر داروهای گیاهی گرایش پیدا شود
علت گرایش منفی مردم در مصرف ه غذایی نیز ب

های شیمیایی استفاده   از نگهدارندهغذاهایی که در آنها
شده است باعث گردیده که از منابع گیاهی عالوه بر 

 میکروب نیز ضدعنوان ه عنوان طعم دهنده به استفاده ب
های  ها و عصاره استفاده از اسانس .)4،2(استفاده نمایند

 جای ساختگی مواد محافظ جایگزینعنوان ه گیاهی ب
لذا به .  پیدا کرده استخود را در صنایع غذایی بخوبی

یابی به مواد طبیعی ضدمیکروبی، غربالگری  منظور دست
های گیاهی مورد توجه بسیاری از  ها و عصاره اسانس

در همین راستا مطالعات . )8تا5(محققین قرار گرفته است
انجام شده نشان داده است که بسیاری از گیاهان خانواده 

ضد میکروبی دارای اثرات ) Umbelleferea( چتریان
اثر ضد میکروبی عصارۀ الکلی، اتیل . )10،9(باشند می

 و گیاه Coriandrum osativumاستات و کلروفرم گیاه 
Pimpinella anisum از خانواده چتریان بر روی 

 اثر )9(های مختلف بررسی شده است میکروارگانیسم
 از Apium graveolens)(ضد میکروبی گیاه کرفس 

ز بررسی شده است و گزارش شده خانواده چتریان نی
  درصد2 برابر MICاست که عصارۀ الکلی آن دارای 

(v/v)اه ـــگی. )10(دـــاشـب یـی مــلـاکـیـرشــرای اشــ ب
Pycnocycla spinosa گیاهان خانواده   یکی ازنیز

.  )11(چتریان است در مناطق مرکزی ایران رویش دارد

اوی اسانس، اندام هوائی گیاه سگ دندان خاردار ح
ی ـررسـب. )12(ن استـاپونیـدی و سـالونوئیـات فـرکیبـت

 اسانس این گیاه نشان (Phytochemistry) فیتوشیمیایی
ن و ـوترپـات مونـاوی ترکیبـاه حـه گیـداده است ک

 فارماکولوژیکی های بررسی. )13(باشد ترپن می سزکوئی
 - یـ و قلب)12( مـاسـد اسپـ، ض)14( الـد اسهـرات ضـاث

که اغلب میوه  نظر به این.  را نشان داده است)15( عروقی
گیاهان این خانواده همانند زیره، رازیانه و انیسون در 
صنایع غذایی و دارویی مورد مصرف دارند و اثرات ضد 
میکروبی اسانس و عصاره میوه آنها گزارش شده است 

میکروبی عصاره میوه گیاه  در این تحقیق اثرات ضد
Pycnocycla spinosaدشو  بررسی می.  

  

  مواد و روش ها
  عصاره گیری

 (Pycnocycla spinosa)دندان خاردار  سگگیاه میوه
آوری و توسط بخش  از محوطه دانشگاه اصفهان جمع

شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان شناسایی  زیست
 در دانشکده داروسازی گیاهنمونه هرباریومی . گردید

ها قبل از آسیاب کردن در  وهمی. اصفهان موجود است
 عمل خرد هوای آزاد و در سایه کامالً خشک شد تا

. کردن آنها در آسیاب برقی به راحتی صورت گیرد
 گرم از پودر میوه گیاه سگ دندان خاردار به 200مقدار 

 10 به 1 درجه به نسبت 96دقت توزین و با اتانول 
قبل از سازی پودرها  جهت آماده. گیری انجام شد عصاره

  ابتدا مطابق روش(Percolator) ریختن درون پرکوالتور
Samuelsson )13(  لیتر خیسانده   میلی600با حدود

شدند، سپس توده حاصله برای کامل شدن عمل 
این .  ساعت به حال خود گذاشته شد2خیساندن به مدت 
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   و همکارانمحمد جاللی                             وهشی    پژ  
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عمل از خشک شدن و ترک برداشتن گیاه در 
 از ریختن پودرها قبل. کند پرکوالتور جلوگیری می

درون پرکوالتور ابتدا دهانه خروجی آنرا با مقداری پنبه 
وسیلۀ چند ه  به آرامی و ب راپوشانده، سپس توده گیاهی

ای به طور  تکان مالیم و با استفاده از میله شیشه
 وارد به هنگامیکنواخت درون پرکوالتور ریخته و 

 شد تا کردن پودرها، فشار مالیمی به سطح پودرها وارد
فضای خالی ایجاد نشود، روی سطح گیاهان با کاغذ 

 تا از جابجا شدن پودر گیاهی درون  شدصافی پوشانده
سپس شیرخروجی پرکوالتور  .پرکوالتورجلوگیری شود

رامی مقداری از حالل باقیمانده درون آرا باز کرده و به 
که اولین قطرات  به محض این. پرکوالتور ریخته شد

ارج شدن نمود، ـر پرکوالتور شروع به خـالل از شیـح
ون ـاعت عمل پرکوالسیـ س48رای ـه و بـشیر را بست

(Percolation) که روی تودۀ گیاهی به طور  در حالی
در . کامل توسط حالل پوشانده شده بود، ادامه یافت

 خیساندنطول این مدت عمل تورم تکمیل شده و 
 مدت، ضمن بعد از پایان این. گیرد بینابینی صورت می

 حالل از باال، عصاره قطره قطره از منظم بقیهورود 
های  به منظور تهیه عصاره. )13(پرکوالتور خارج شد

 هـوکسلـی از روش سـولـی و متانـرمـزانی، کلروفـهگ
(Soxhlet) گرم از 500در این روش مقدار . استفاده شد 

پودر گیاه را داخل کاغذ صافی ریخته و در دستگاه 
 به ترتیب با  عمل سوکسلهسپس. قرار داده شدسوکسله 

های هگزان، کلروفرم   میلی لیتر از هر یک از حالل500
. ساعت انجام گرفت گیری به مدت یک و متانول عصاره
های هیدروالکلی، متانولی، کلرو فرمی و  در ادامه عصاره

 50هگزانی تهیه شده با دستگاه روتاری و در دمای 
ظ و سپس در آون و در همان دما گراد تغلی درجه سانتی

 در قیق موردنیازرهای  محلولبرای تهیه . خشک گردید
های  آزمایشات بررسی اثر ضد میکروبی از عصاره

 به منظور بررسی اثرات ضد. استفاده شدخشک شده، 
های حاوی  ها در روش دیسک، دیسک میکروبی حالل

µl 20ها تهیه و بررسی گردید  از هر یک از حالل .
در هر سری آزمایش یک  MICچنین در روش تعیین هم

مراه  هلوله واجد محیط کشت و میکروارگانیسم به
حالل مورد آزمایش و فاقد هر گونه عصاره مورد 

  .آزمایش قرار گرفت
  

  روش آزمونهای ضد میکروبی
ن ــاده در ایـورد استفــای مــه مــانیسـارگورــمیک

وس ـوس ارئکوکوـاستافیل: د از ـارت بودنـق عبـتحقی
(Staphylococcus aureus PTCC 1337) اشرشیا کلی ،

(Escherichia coli PTCC 1338) لیستریا مونوسیتوژنز ،
Listeria monocytogenes RITCC 1397) از  ، تهیه شده

 نوزایائروژسودوموناس  )سازی رازی مؤسسه واکسن وسرم
(Pseudomonasa aeruginosa PTCC 1074)سالمونال ، 

 ،(Salmonella enteritidis PTCC 16,24)تیدیس یتران
، (Bacillus subtilis PTCC 1023) باسیلوس سوبتیلیس
  و(Candida albicans PTCC 5027)کاندیدا آلبیکنس

). (Aspergillus niger PTCC 5021آسپرژیلویس نایجر
های فوق الذکر در دسترس بودند و در  ارگانیسمومیکر

های گرم منفی و مثبت  ز باکتریعین حال به نمایندگی ا
زا و برخی  در ضمن برخی از آنها بیماری. انتخاب شدند

 -وآمپول لیوفیلیزه میکر .دیگر غیر بیماریزا بودند
های مورد استفاده زیر هود المینارفلو و در  ارگانیسم

شرایط استریل باز شده و به محیط کشت مایع مولر 
 و سپس به مدت  انتقال یافت(Merk, Germany)هینتون 

قرار داده گراد   درجه سانتی35 ساعت در گرمخانه 24
 چرخش کامل ساعته یک 24سپس از محیط کشت . شد

های مورب و همچنین کشت خطی بر  بر روی محیط
 Merk Germany)(آگار  های مولرهینتون روی پلیت
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 درجه 35 ساعت در 24انجام داده شد و به مدت 
ر داده تا به عنوان منبع گراد در گرمخانه قرا سانتی

مورد آسپرژیلوس نایجر و  در. باکتری استفاده شود
کاندیدا آلبیکنس از محیط سابراد دکستروز استفاده شده 

گراد   درجه سانتی25 ساعت در گرمخانه 48و به مدت 
محیط های منبع در یخچال نگهداری و در . قرار داده شد

  .موارد لزوم مورد استفاده قرار گرفت
 )14(لیت ضدمیکروبی براساس متد انتشار دیسکفعا

 و حداقل غلظت کشندگی ماده ضد میکروبی MICو 
(MBC)1 تعیین  )15(ای با استفاده از روش رقت لوله
 ساعته باکتری 24بدین منظور ابتدا از کشت . گردید

سوسپانسیونی در نرمال سالین استریل که در هرمیلی لیتر 
ی بود با استفاده از  باکتر(CFU/ml) 5/1×108حاوی 

از عصاره .  مک فارلند تهیه شد5/0محلول استاندارد 
 و 240 و mg/ml 480( رقت 9گیاه مورد نظر حداقل 

تهیه و به ) 78/1 و 75/3 و 5/7 و 15 و 30 و 60 و 120
 24 از رقت مورد نظر اضافه و به مدت µl 20هردیسک 

. گراد خشک گردید  درجه سانتی35ساعت در گرمخانه 
سپس به مقدار کافی از محیط مولر هینتون آگار به 

های استریل ریخته و اجازه  درون پلیتاولیه  عنوان الیه
لیتر از سوسپانسیون  یک میلی.  شد تا سفت شودهداد

لیتر کشت آگار   میلی10به  میکروبی کشت یک شبه
عنوان ه گراد اضافه و از آن ب  درجه سانتی50-45مذاب 

ها از محیط  برای باکتری(ده گردید  استفازایندهالیه 
ها برای هر دو الیه از  کشت مولرهینتون و در مورد قارچ

پس از بستن ). محیط کشت سابراد دکستروز استفاده شد
های حاوی میکروارگانیسم مورد نظر،  سطح پلیت

 های تهیه شده در فواصل مناسب بر روی الیه دیسک
 ساعت در 24ت ها برای مد ثابت گردیده و پلیتزاینده 

از  .)14(نگهداری شدندگراد   درجه سانتی35گرمخانه 

                                                 
1. Minimum Bactriocidal Concentration 

های استاندارد سیپروفلوکساسین،  بیوتیک دیسک آنتی
عنوان کنترل استفاده ه  بBسین پکتوکونازول و آمفوتر

های عدم  پس از طی دوره گرما گذاری هاله. گردید
های عدم رشد توسط کولیس  رشد بررسی و قطر هاله

 - ها برای هر عصاره و هر میکرو آزمون. ی شدگیر اندازه
 بار تکرار و میانگین نتایج گزارش و 3ارگانیسم حداقل 

تفاوت اثر . همچنین میزان انحراف معیار محاسبه گردید
های مختلف توسط آزمون آنالیز  باکتری عصاره ضد

برای بررسی .  انجام گردید(ANOVA)  آنواواریانس
 tها از آزمون  صارهآماری تفاوت اثر ضدقارچی ع

  .مستقل استفاده گردید
 ابتدا از هر عصاره غلظت )MIC )15به منظور تعیین 

mg/ml40 و برای هر عصاره به ازای هر میکروارگانیسم 
. های آزمایش استفاده شد از یک سری ده تایی لوله

های مختلف هر عصاره و یک  غلظتهشت لوله برای 
وله به عنوان کنترل لوله به عنوان کنترل مثبت و یک ل

 9ها به میزان  به هر کدام از لوله. منفی در نظر گرفته شد
نتون مایع همراه با یمیلی لیتر از محیط کشت مولره

لیتر از سوسپانسیون  غلظت معینی از عصاره و یک میلی
بدین . کشت یک شبه میکروارگانیسم اضافه گردید

ترتیب در لوله شماره یک و هشت غلظت عصاره به 
سپس . ودـ بµg/ml 81/7  وµg/ml 1000ر ـرتیب برابـت

 درجه 35 ساعت در گرمخانه 24ها برای مدت  لوله
پس از طی زمان انکوباسیون . گراد قرار داده شد سانتی

(Incubation) ها از نظر کدورت ناشی از رشد  لوله
هایی  از میان لوله. )15( میکروارگانیسم بررسی گردیدند

ای که حاوی  ی رشد نکرده بود لولهکه در آنها باکتر
 MICکمترین غلظت عصاره گیاهی بود به عنوان 

به منظور تعیین حداقل غلظت کشندگی . گزارش گردید
  ر از ـلیت یـک میلـ ی2(MFC) ارچـ و ق(MBC)ری ـباکت

                                                 
2. Minimum Fungicidal concentration 
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 15ا ـود بـرده بـد نکـری در آن رشـی که باکتـهای لوله
ار مذاب با ـگ آ،ر از محیط کشت مولرهینتونـلیت میلی
یت ـیک پل گراد در یـ درجه سانت48 ه حرارتـدرج
ه ـ درج35ار، در ـدن آگـه شـوط و پس از بستـمخل

سپس پلیتی .  ساعت گرماگذاری شد24گراد برای  سانتی
را که حاوی کمترین غلظت عصاره بود و در آن رشد 

 آن عصاره در نظر MFC یا MBCعنوان ه مشاهده نشد ب
  .)15(گرفته شد

  

  یافته ها
ار دیسک ـای انتشـه دست آمده از آزمونه نتایج ب

ها  نشان داد که هیچ یک از عصاره) 2 و1 شماره جداول(
های  روی باکتری) µg/ml 1000(حتی با غلظت باال 

ز، ــوژنـوسیتـا مونـوس، لیستریـوس آروئـوکوکـافیلـاست
تیدیس و اشرشیا یسودوموناس آئروژنوزا، سالمونال انتر

اثر ضدمیکروبی نداشته و هاله عدم رشد تشکیل کلی 
تنها باکتری که برضد آن اثر ضد میکروبی مشاهده . نشد

گیاه  عصاره هیدروالکلی .لیس بودیسوبت گردید با سیلوس
) mg/ml 75/3(  با کمترین غلظت خاردارسگ دندان
. متر ایجاد نمود  میلی8/7 ± 07/1ای برابر با  قطر هاله

ر ـای براب هـقطر هال) mg/ml 480(اره باالترین غلظت عص
عصاره . )>001/0p(متر پدید آورد  میلی33/15 ±47/0با 

ضدمیکروبی  کمترین اثر خارداردندان سگ گیاه هگزانی
را داشت و کمترین غلظتی که هاله مهار رشد نشان داد 

 63/7±89/0ای برابر با   بود که هالهmg/ml240غلظت 
میکروبی عصاره  وع اثر ضددر مجم. متر پدیدآورد میلی
ر ـ از دیگ)>001/0p(داری یـور معنـطه ـی بـدروالکلـهی

نتایج میانگین . تری داشت عصاره اثر ضد میکروبی قوی
های مختلف گیاه سگ دندان  قطر هاله مهار رشد عصاره

بتیلیس وهای مختلف علیه باسیلوس س  غلظتبا خاردار 

هیدروالکلی های  عصاره.  آمده است2در جدول شماره 
 بر روی هر دو  خارداردانـگ دنـی گیاه سـو هگزان

آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا (ی مورد مطالعه ـگونه قارچ
های  اثرضدقارچی نشان داد اما اطراف دیسک) آلبیکنس

های کلرفرمی و متانولی هاله مهار رشد  حاوی عصاره
آسپرژیلوس نایجر حساسیت بیشتری به هر . مشاهده نشد

.  P<0.5 ع عصاره هیدروالکلی و هگزانی نشان داددو نو
 - کمترین غلظت عصاره هیدروالکلی که این میکرو

 بود mg/ml15 ارگانیسم به آن حساسیت نشان داد برابر
متر ایجاد   میلی1/7 ± 66/0و قطر هاله مهار رشد برابر 

این در حالی است که کاندیدا آلبیکنس در . نمود
 mg/ml60نشان داد برابر کمترین غلظتی که حساسیت 

متر ایجاد   میلی9/6±14/0ای برابر با  بود که قطر هاله
های  در خصوص عصاره هگزانی نیز در غلظت. نمود

، قطر هاله مهار عدم رشد برای mg/ml60برابر با 
آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به ترتیب برابر با 

در مجموع . متر بود  میلی71/6 ± 24/0 و 66/12 ± 94/0
ها  داری بین تاثیر دو نوع عصاره بر قارچ تفاوت معنی

 نتایج میانگین قطر (p<0.0016, p<0.3)مشاهده نشد 
های هیدروالکلی و هگزانی بر  هاله مهار رشد عصاره

 2ه شمارعلیه آسپرژیلوس و کاندیدا آلبیکنس در جدول
  .آمده است
ای  های رقت لوله دست آمده از آزمونه نتایج ب

اه ـای گیـه ارهـه عصـان داد کـنش) 3 ارهـ شمدولـج(
های  مورد مطالعه در محیط مایع نیز روی باکتری

ز، ـوژنـوسیتـونـامـریـوس، لیستـوس اورئـوکـوکـافیلـاست
سودوموناس ائروژینوزا، سالمونال انتریتیدیس و اشرشیا 

های  همانند نتایج آزمون. کلی اثر ضد باکتری نداشتند
 تنها باکتری که به عصاره مورد مطالعه انتشار دیسک

عصاره . ودـس بـلییوس سوبتـان داد باسیلـاسیت نشـحس
 رـرابـیک ب  هرMIC رینـی بیشتـی وکلرفرمـزانـهگ
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µg/ml 250ی و ــولـانـای متـه ارهـد و عصـ را داشتن
 ml/µg 5/62 و250 برابر MICرتیب ـه تـی بـدروالکلـهی

  .داشتند
لی و هیدروالکلی به ترتیب و عصاره های متانو

MIC و 250 برابر µg/ml 5/62ان زمی.  داشتندMBC 
رای ـی بـی و متانولـی، هیدروالکلـای هگزانـه ارهـعص

 و 250،  500،  500باسیلوس سوبتیلیس به ترتیب برابر 
250 µg/mlمیزان .  بودMFC عصاره هیدروالکلی و 

 و 250 هگزانی برای آسپرژیلوس نایجر به ترتیب برابر
125 µg/mlمیزان .  بودMFC عصاره هیدروالکلی و 

 و 250هگزانی برای کاندیدا آلبیکنس به ترتیب برابر 
500 µg/mlهمچنین در این مطالعه مشخص گردید .  بود
 از رقتتهیه  کار رفته جهتبه های  کدام از حالل هیچ

عصاره خشک برای انجام آزمایشات فعالیت ضد 
  .باشند د میکروبی نمیمیکروبی واجد خاصیت ض

  
  
سه (س تیلیبر علیه باسیلوس سوبPycnocycla spinosa  عصاره های گیاه (mm)قطر هاله مهار رشد  (SD) انحراف معیار ±میانگین : 1شماره جدول 

  ).بار تکرار
  

  غلظت
mg/ml عصاره 

480 240 120 60 30 15 5/7 75/3 78/1  

 - 8/7±07/1 33/8±94/0 9±81/0 33/10±47/0 66/10±47/0 12±81/0 33/14±24/1 33/15±47/0 هیدروالکلی

 -  - - - - - 63/7±89/0 8/8±62/0 هگزانی

 -  - - -  - 7±45/0 9/8±29/0 6/9±48/0 کلرفرمی

  -  -  -  -  -  - 33/7±5/0 11±82/0 13±82/0 متانولی
 آزمون واریانس

P Value  
48/73F=  

P<0.001 

35/33F=  
P<0.001  

4/63F=  
P<0.05 

-  -  -  -  -  -  

  

  .عدم مشاهده هاله مهار رشد) -(

  
  
 بر علیه دوگونه Pycnocycla spinosaقطرهاله مهار رشد عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گیاه  (SD) انحراف معیار ±میانگین :  2  شمارهجدول

  قارچ آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس
  

 عصاره

  mg/mlغلظت 
 میکروارگانیسم 

480 240 120 60 30 15 5/7* 

 هیدروالکلی  - 1/7±66/0 9±81/0 14±81/0 15±44/2 19±94/0 6/22±71/1 آسپرژیلوس نایجر

 - - - 9/6±14/0 8/7±23/0 66/10±94/0 12±81/0 کاندیدا آلبیکنس

  هگزانی - - 3/8±24/1 7/6±94/0 6/16±24/1 9/19±24/1 24±4/1 آسپرژیلوس نایجر

 - 7/6±24/0 8/7±23/0 9±81/0 10±81/0 کاندیدا آلبیکس
 

- 
 

- 

  =15/9T کاندیدا آلبیکنس
P<0.01  

37/5T=  
P<0.49  

16/1T=  
P<0.26  

15/1T=  
P<0.25  

   
 

   مستقل   t آزمون

  =2/1T آسپرژیلوس نایجر
P<0.3  

1T=  
P<0.35  

03/1T=  
P<0.34  

8/103T=  
P<0.001  

   

  

   نیامده استmg/ml 87/1 و 75/3تایج غلظت های  ن*
  . شاهده هاله مهار رشدعدم م) -(
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عصاره های مختلف میوه گیاه سگ دندان خاردار بر )(MIC Minimum Inhibitory Concentrationحداقل غلظت مهار کنندگی  : 3  شمارهجدول
  علیه میکرارگانیسم های مختلف

  

  mg/mlغلظت  عصاره
 میکروارگانیسم 

1000 500 250 125 5/62 25/31 62/15 81/7 
 

 ٭کنترل منفی 
 

 ٭٭کنترل مثبت
 

 + - + + + + + + - - آسپرژیلوس نایجر

 + - + + + + + + - - کاندیدا آلبیکنس

 هیدروالکلی 

  +  -  +  +  +  +  -  -  -  -  باسیلوس سوبتیلیس

 + - + + + - - - - - آسپرژیلوس نایجر
 + - + + + + + - - - کاندیدا آلبیکنس

 هگزانی

  +  -  +  +  +  +  +  +  -  -  باسیلوس سوبتیلیس

 + - + + + + + + + + آسپرژیلوس نایجر

 + - + + + + + + + + کاندیدا آلبیکنس

  کلرفرمی

  +  -  +  +  +  +  +  +  -  -  باسیلوس سوبتیلیس

  +  - + + + + +  + + +  آسپرژیلوس نایجر
  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  سکنکاندیدا آلبی

  متانولی
   

  +  -  +  +  +  +  +  -  -  -  باسیلوس سوبتیلیس 
  

  عصاره+  محیط کشت ٭      مشاهده عدم رشد میکروارگانیسم ) -(
  سوسپانسیون میکروبی+  محیط کشت ٭٭      مشاهده رشد میکروارگانیسم (+) 

  

  بحث
اد ــی را در ایجـش مهمـا نقــه مـانیسـروارگـمیک
مرگ و میر فراوان ناشی . کنند های انسان ایفا می بیماری

 است تا به فکر داشتهر آن از این عوامل، همواره بشر را ب
مواد شیمیایی . ها برآید های مقابله با میکرارگانیسم راه

استخراجی از گیاهان به عنوان ترکیبات ضد میکروبی 
اند زیر دارای   داروهای سنتتیک مطرح شدهجایگزین

در کشور ما نیز اهمیت . عوارض جانبی کمتری هستند
گردیده تحقیق و مطالعه روی گیاهان دارویی مشخص 

اثرات  ، )9(در مطالعات فضلی بزاز و حریرزاده .)16(است
  سگ دندان خالدارضد میکروبی از اندام هوائی گیاه

(Pycnocycla spinosa) لذا درمطالعۀ  .مشاهده نگردید
حاضر اثرات ضدمیکروبی عصاره میوه این گیاه بر روی 

  .زای انسانی بررسی گردید هشت میکرارگانیسم بیماری
 ضد میکروبی عصاره میوه گیاه سگ دندان اثرات

خاردار با استفاده از دو روش انتشار دیسک و رقت 

ازهشت میکرارگانیسم مطالعه . )15،14(ای بررسی شد لوله
باسیلوس (ها بر روی یک گونه باکتری  شده عصاره
اثر ) آسپرژیلوس و کاندیدا(و دوگونه قارچی) سوبتیلیس

ها  شد مربوط به عصارهمیانگین قطر هاله عدم ر. داشت
دهد که اغلب هر چه از  نشان می) 2 و 1  شمارهجداول(

شود از قطر هاله عدم رشد نیز  غلظت عصاره کاسته می
 و (Cimanga) براساس مطالعۀ سیمانگا. شود کاسته می
که قطر هاله عدم رشد برابر یا   در صورتی)17(همکارانش

 قطر هاله عدم متر باشد فعالیت بسیار،  میلی15بیشتر از 
متر نشان دهنده فعالیت متوسط و   میلی15 -10رشد بین 

متر نشان دهنده غیر   میلی10قطر هاله عدم رشد کمتر از 
های مورد  از مجموع عصاره. فعال بودن عصاره است

مطالعه بر علیه باسیلوس سوبتیلیس، اثر ضدمیکروبی 
. دعصاره هیدروالکی از بسیار فعال تا متوسط ارزیابی ش

عصاره متانولی فعالیت متوسط بر روی باکتری مورد 
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در مورد . های دیگر غیرفعال بودند اشاره داشت و عصاره
های مورد مطالعه عصاره هیدروالکلی و هگزانی بر  قارچ

علیه کاندیدا آلبیکنس فعالیت متوسط از خود نشان 
. های دیگر اثری بر روی کاندیدا نداشتند عصاره. دادند

 نایجر حساسیت بیشتری از خود نشان داد، آسپرژیلوس
ی و هگزانی بر ـای هیدروالکلـه ارهـکه عص وریـطه ب

ال ـار فعـعلیه آسپرژیلوس به ترتیب اثر ضدمیکروبی بسی
های دیگر اثری بر روی  عصاره. و متوسط داشتند

در بررسی فضلی بزاز و . آسپرژیلوس نشان ندادند
یاه اثر ضد میکروبی  عصاره اندام هوائی گ،)9(حریرزاده

دهد که  مطالعه حاضر نشان می. از خود نشان نداد
 نوع و میزان عوامل ضد میکروبی در میوه گیاه احتماالً

  .در مقایسه با اندام هوائی متفاوت است
میکروبی یک گیاه  عوامل متعدی در اثرات ضد

عواملی چون میزان اسانس گیاه، روش .  هستندموثر
ل مورد استفاده، نوع محیط گیری و نوع حال عصاره

تواند  کشت و مواد موجود در آن و غلظت عصاره می
سینگ . )20تا18(میکروبی گیاه اثر بگذارد بر اثرات ضد

(Singh) باکتریال آویشن  یـرات آنتـ اث)18( ارانـو همک
و میخک را بر علیه باکتری لیستریا نشان دادند در 

 عصاره )21(نکه در مطالعۀ چهارمحالی و همکارا حالی
هیدروالکلی گیاه آویشن هیچ اثری برضد لیستریا نشان 

 نشان )22(ای فارسی و همکاران در مطالعۀ مشابه. نداد
دادند که اسانس گیاه خوشاریزه اثرات ضدمیکروبی 

که عصاره هیدروالکلی خوشاریزه  خوبی دارد در حالی
براساس نتایج مطالعات . میکروبی نداشت هیچ اثر ضد

 بر روی اثرات )8تا5(شده در ایران، ترکیه و تونسانجام 
های برخی از اعضای خانواده  ضد میکروبی اسانس

عدم مشاهده اثرات . چتریان این اثر تایید گردیده است
های  ضد میکروبی بسیار خوب و متفاوت از عصاره

دلیل تفاوت   احتماالً بهدارر خادندان گوناگون گیاه سگ
  .ر عصاره استدر میزان اسانس موجود د

عامل دیگری که ممکن است اثرات ضدمیکروبی 
د، روش ـرار دهـر قـاه را تحت تأثیـک گیـاره یـعص

. )23(دـباش الل مورد استفاده میـوع حـری و نـگی عصاره
های متفاوت از یک  ها و حالل هایی که باروش عصاره

توانند اثرات ضدمیکروبی  شوند، می گیاه استخراج می
ها از  های خاص میکروارگانیسم  روی گونهمتفاوتی بر

 نشان دادند که )24(ابراهیم و عثمان. )23(خود نشان دهند
 اثر ضد Cassia alataهای گیاه  عصاره اتانولی برگ

قارچی برعلیه چهارگونه قارچی دارد، اما بر روی 
اما اثرات . تأثیر است های باکتریایی بی مخمرها و وگونه

انولی این گیاه توسط خان ضدباکتریایی عصاره مت
(Khan) در مطالعات .  ثابت گردید)25(و همکارانش

های مختلف  دیگری نیز محققین به تفاوت اثر عصاره
 و همکاران (Penna)عنوان مثال پنا ه ب. اند زده مهر تایید

اند که تنها عصاره کلروفرمی گیاه   گزارش کرده)26(
Myrcianthes cisplatensisلیس یس سوبت بر روی باسیلو

های هیدروالکلی، متانولی و   دارد و عصارهمهارکنندهاثر 
  .اثر است آبی بی

های  در مطالعۀ حاضر نیز اثرات متفاوتی از عصاره
های کلرفرمی و متانولی  عصاره. مختلف مشاهده گردید

های  میوه گیاه سگ دندان خاردار برخالف عصاره
یلوس و هیدروالکلی و هگزانی تاثیری بر روی آسپرژ

که اثرات ضدمیکروبی در  نظر به این. کاندیدا نداشت
باشد مشاهده شده است   میقطبیعصاره هگزانی که غیر 

 متانول فاقد اثرات قطبیکلروفرمی و  قطبیو عصاره نیمه 
وان نتیجه گرفت که ترکیبات ت اند می ضد میکروبی بوده

 قطبیواجد اثر ضد میکروبی میوه گیاه ترکیبات غیر 
دیگر محققین نیز به  همانند مطالعه حاضر. اشندب می

 های باکتریایی و قارچی بر های متفاوت گونه حساسیت
احتماالً . )26(اند علیه ماده ضدمیکروبی مشابه اشاره کرده

های گوناگون به مواد  تفاوت حساسیت میکرارگانیسم
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ها  علت ساختار متفاوت میکرارگانیسم هضدمیکروبی ب
  .می باشد
ی متفاوت عصاره نیز در تأثیر اثر ضد ها لظتغ

تغییر   با)27،28(درمطالعات متعددیو میکروبی مؤثراست 
میزان غلظت عصاره، اثرات ضدمیکروبی گیاه تغییرکرده 

های  های مورد استفاده در آزمون محیط کشت. است
ضدمیکروبی نیز تأثیر به سزایی در خواص ضد میکروبی 

های مختلف گیاه نیز در  اماستفاده از اند. ها دارد عصاره
و  (Kudi)کودی . اثر ضد میکروبی عصاره تأثیر دارد

 بخوبی اثرات متفاوت ضد میکروبی )29(همکاران 
  .اند پوست و برگ برخی از گیاهان را نشان داده

در مطالعۀ حاضر اثر ضد میکروبی میوه گیاه سگ 
عنوان یکی دیگر از اعضای خانواده ه دندان خاردار ب

ای ـه هـتل یافـا در تکمیـد تـی گردیـن بررساـچتری
تری از خواص  فارماکولوژیکی بتوان اطالعات کامل

هر چند اثرات ضد میکروبی . گیاه را فراهم آورد
های میوه گیاه سگ دندان خاردار در مجموع  عصاره

های  متوسط ارزیابی گردید اما مشخص نمود که در گام
های دیگر  وبی اندامبعدی باید به مطالعه اثرات ضدمیکر

با توجه به غلظت بیشتر ماده مؤثره در . گیاه پرداخت
 اسانس گیاه به احتمال بسیار قوی مطالعۀ اثرات ضد
میکروبی اسانس گیاه اثرات ضد میکروبی بهتری را 

  .نشان خواهد داد
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