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چکیده 
جدید به عنوان يدانشمندان در جستجوي داروها،هازا به آنتی بیوتیکهاي بیماریمقاومت باکتريپدیدار شدن با :زمینه و هدف

هاي پوست ساقه درختچه گز روي ایزولهبررسی اثر ضد باکتریایی عصارهمطالعه بهاینجایگزینی براي آنتی بیوتیکها هستند.
سودوموناس آئروژینوزا پرداخت.

پوست ساقه درختچه گز کرمانشاه انجام گرفت.در دانشگاه علوم پزشکی 1391-92در سال تجربی: این مطالعه بررسیروش 
با استفاده از روش د.گردیاستخراج متان، اتیل استات، اتانول و هیدرواتانولکلروپترولئوم اتر، ديباعصاره آن جدا شد و 

ایزوله سودوموناس 52حساسیت MIC(Minimal Inhibitory Concentration)استاندارد دیسک دیفیوژن و
گردید. ارزیابینسبت به عصاره ها آئروژینوزا

در يپایین عصاره ها روي باکتریها اثرایزوله سودوموناس آئروژینوزا نشان داد که غلظت هاي 52نتایج این تحقیق بروي :یافته ها
نداشتند. اما با افزایش غلظت، عصاره ها روي تعدادي از ایزوله ها تاثیر داشتند. عصاره پترولئوم اتر مقایسه با آنتی بیوتیکهاي کنترل

ایزوله، عصاره اتانول بر روي نهایزولهروي هشت، عصاره اتیل استات ایزوله، عصاره دي کلرومتان بر روي ششایزولهبر روي پنج 
در مقایسه با آنتی بیوتیکهاي کمیتاثیرعصاره ها نشان داد MICنتایج اشتند. و عصاره هیدرواتانول بر روي شش ایزوله اثر د

که از نظر آماري معنی دار بودخیلی زیاد واثر عصاره هادر مقایسه با آنتی بیوتیکهاي کنترلبین اختالفداشتند. بطور کلیکنترل
روي باکتریها میباشد.عصاره ها اثر کم نشان دهنده

با افزایش غلظت عصاره ها تاثیر اندکی در مقایسه با آنتی بیوتیکها روي باکتري سودوموناس به روش آزمایشگاهی  نتیجه گیري:
. اینکه در قدیم از عصاره این درختچه براي درمان زخمهاي پوستی استفاده شده به دلیل اثر اما از نظر آماري معنی دار نبوددیده شد

روي In vivoآن به  ترمیم زخم و اثر ضد التهابی آن بوده موضوعی است که در مطالعات ضد باکتریایی و یا ناشی از کمک 
حیوانات آزمایشگاهی میتوان بررسی نمود. 

.،  کرمانشاهراموسیسیماگزسودوموناس آئروژینورا،اثر ضد باکتریایی،  :ه هاکلیدواژ
29/6/93پذیرش:22/6/93اصالحیه نهایی:12/12/92وصول مقاله:
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مقدمه
از زمانهاي کهن داروهاي طبیعی به خصوص گیاهان دارویی 
پایه و اساس درمان به حساب می آمدند. در اوایل قرن بیستم 
و با پیشرفت علوم پایه و روش هاي پیچیده سنتز مواد آلی 
منجر به گسترش صنعت داروسازي و جایگزین شدن 

). عصاره 1داروهاي صناعی به جاي گیاهان دارویی گشت (
که از جنس تاماریکس می باشد در آداب "گز"ه ي درختچ

وان یک داروي موثر در و رسوم مردم غرب کشور به عن
پوستی شناخته شده و در فرهنگ ایران يهامعالجه زخم

باستان و در کشورهایی مانند مصر و چین نیز داراي جایگاه 
. گیاهان خانواده تاماریکاسه (خانواده )2(ویژه اي بوده است

دار راسته کاریوفیالل بوده که شامل جزء گیاهان گلگز) 
ها گونه مختلف هستند. این گیاهان اغلب به صورت ده

درختچه یا درخت هستند و جنس تاماریکس یا گز یکی از 
هاي ). گونه2و3(مهمترین جنس هاي این خانواده می باشد

زیادي از جنس تاماریکس در دنیا رویش دارند که چند 
اي که یز در نواحی مختلف ایران میروید. گونهگونه آنها ن

Tamarixشود گونه در ایران بیشتر دیده می
ramosissima است. تعداد این درختچه ها در فارس و

تر از سایر مناطق ایران است. اما در نواحی کرمان فراوان
جنوب کشور و در اطراف بوشهر و نیز در مناطقی از  استان 

هاي مختلف ). از اندام4و5کنند (می رشد کرمانشاه هم 
براي مثل برگ ها، ریشه و پوست شاخه ها گز درختچه

هاي مختلفی استفاده شده است به طوري که درمان بیماري
براي درمان سردرد، تب و سرفه و رفع دردهاي دستگاه 
گوارش و جوشانده پوست این درختچه براي درمان زخم و 

هاي کبدي و کنترل بیماريلثه عفونت هاي مرتبط با دهان و
). 6و7کلیوي مفید است (و

در سالهاي اخیر مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهاي بیماریزا به 
یکی از مشکالت بزرگ پزشکی در سراسر دنیا تبدیل شده 

مهمترینازیکیآئروژینوزا). سودوموناس8است (
مختلف بخشهايفرصت طلب دريبیماریزاباکتریهاي

ایجادباعثواستبخش سوختگیبخصوصهابیمارستان

یکی از مشکالت ).9و10شود (میشدیديهايعفونت
هاي سودوموناس آئروژینوزا مقاومت عمده درمان عفونت

ها نشان میدهد بطور است و بررسیآنآنتی بیوتیکی
اي به بسیاري از آنتی بیوتیکها مقاوم شده است یندهآفز
هاي طیف به پنی سیلین). این باکتري به طور ذاتی11(

باریک، نسل اول و دوم سفالوسپورینها، تري متوپریم و 
تحقیقات محدودي بر روي ). 12سولفونامیدها مقاوم است (

گز در کشورهاي درختچه خواص ضد میکروبی گونه هاي 
)، اما تا کنون تحقیق جامعی 13و14انجام شده است (دیگر

ي درختچه ههاي حاصل از پوست ساقارهروي خواص عص
گز گونه بومی راموسیسیما روي باکتري سودوموناس 

بررسی با هدفآئروژینوزا انجام نشده است، لذا این مطالعه
انجام گرفت.اثر عصاره گز روي این باکتري

بررسیروش 
هاي درختچه گز از منطقه شاخه،تجربیاین مطالعه در

اردیبهشت ماه میاندربند (شمال شرقی کرمانشاه) در اواخر 
جمع آوري گردید . این منطقه داراي طول جغرافیایی 1391

درجه و 25دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 11درجه و 50
متر از سطح دریا می باشد. 1320دقیقه شمالی و ارتفاع 14

بر پایه مطالعات میکروسکوپیک و راموسیسیماگونه گز
هرباریومی ونه هايماکروسکوپیک و به کمک فلورها و نم

فارماکوگنوزي و در آزمایشگاه.شناسایی گردید
پوست کرمانشاه دانشکده داروسازيبیوتکنولوژي دارویی

ساقه از شاخه ها پیش از خشک شدن جدا گردید و پس از 
در سایه خشک شدند ، آسیاب شدند "اینکه پوسته ها کامال

. دگرم پودر همگن و یکسان به دست آم100تا 
اي این از پودر به روش خیساندن انجام شد. برگیريعصاره

هاي مختلف استفاده شد که شامل کار از پنج حالل با قطبیت
پترولئوم اتر، دي کلرو متان، اتیل استات، اتانول و مخلوط 
برابر اتانل و آب بود. حاللها از شرکت مرك آلمان تهیه 

دا با یند عصاره گیري با توجه به قطبیت حاللها، ابتآشدند. فر
غیر قطبی ترین آنها (پترولئوم اتر) شروع گردید و به ترتیب 
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با افزایش قطبیت حالل ها ادامه پیدا کرد و در نهایت با 
ترین آن ها (مخلوط برابر آب و اتانول) به پایان رسید. قطبی

تعداد دفعات عصاره گیري با هر حالل دست کم سه بار 
لهاي پترولئوم اتر، انجام شد. غلظت نهایی عصاره ها در حال

دي کلرومتان، اتیل استات ، اتانول و هیدرو اتانول به ترتیب 
میلی گرم بر میلی لیتر بود. 2/6و 14/10، 66/9، 26، 10

ایزوله سودوموناس آئروژینوزا که از بخشهاي 52تعداد 
، پس مختلف بیمارستانی در شهر کرمانشاه جدا شده بودند

در از کشت و انجام تستهاي تشخیصی اختصاصی 
آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی کرمانشاه 

,CLSIتعیین هویت گردیدند. از روش استاندارد  (

Minimal Inhibitory() دیسک دیفیوژن و2011

Concentration(MIC حساسیت آنها نسبت به
دیفیوژن ). در روش دیسک 15(ها تعیین شدعصاره
باتن طب، ایران) د(پا)mm6هاي کاغذي (دیسک
آغشته شدند و 1طبق جدول هامختلف عصارههاي غلظت

مدتی در محیط استریل گذاشته شدند تا حالل همراه عصاره 
هاي حاوي عصاره روي محیط مولر تبخیر شد. سپس دیسک

هینتون آگار که به روش استاندارد دیسک دیفیوژن با 
و برابر غلظت نیم مک فارلند در سطح محیط کشت هاایزوله

گذاشته شد. دیسکهاي کنترل که فقط به حاللها ،شده بودند
آغشته بودند نیز همراه روش فوق به عنوان کنترل بکار رفت.

آزمایش دیسک دیفیوژن: مقدار و حجم عصاره هاي بکار رفته در 1جدول 

حجم عصاره(میکرولیتر)
1015203040100

و مقدار نوع
خالص عصاره

(میکروگرم)

6293124186248620پترولیوم اتر

4/1011/1528/2022/3046/4051012اتیل استات

6/1029/1532/2058/3074/4101025اتانولهیدرو

6/969/1442/1938/2894/386965دي کلرومتان

1001502003004001000اتانول

گیري ساعت قطر هاله عدم رشد اندازه18-24پس از 
هاي گردید. بعنوان کنترل از دیسک آنتی بیوتیک

جنتامایسین و پیپراسیلین/تازوباکتام استفاده شد. دو سوش 
E.coliاستاندارد شامل  (ATCC و (25922

S.aureus (ATCC بعنوان کنترل بکار رفت. (25923
ایزوله که در 10روي بر اثر عصاره هاMICدر روش 

انجام ،روش دیسک دیفیوژن داراي هاله عدم رشد بودند

میکرولیتر از عصاره ها 100شد. در این روش از مقدار 
) استفاده گردید. براي این کار از روش1(جدول 

میکرودیلوشن استفاده شد. در ضمن در این روش نیز از دو 
آنتی بیوتیک جنتامایسین و پیپراسیلین/تازوباکتام بعنوان 

و تکرار شدبار 3هر آزمایش حداقل کنترل استفاده شد. 
هاي حاصل با استفاده از داده.میانگین نتایج محاسبه گردید

بررسی شد.Z-testو يهاي آمارشاخص
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یافته ها
در ایــن کــه آئروژینــوزاایزولــه پــاتوژن ســودوموناس 52از

نمونـه از  9نمونه از زخـم سـوختگی،   22،تحقیق بکار رفت
نمونه از خـون و بقیـه از مـوارد    3نمونه از ادرار، 8پنومونی، 

میکرولیتر از هر پـنج  30و 20، 15، 10دیگر بودند. با مقادیر 
عــدم يره بــه روش دیســک دیفیــوژن هــیچ هالــهنــوع عصــا

تشکیل نشد. این عصاره ها روي دو سـویه اسـتاندارد   رشدي
E.coliبــاکتري  (ATCC S.aureusو (25922

(ATCC هم اثـري نداشـتند. امـا در دو غلظـت    (25923
ــاالتر ــر) در تعــدادي از 100و 40عصــاره هــا (ازب میکرولیت

ایزوله هاي سودوموناس آوروژینوزا هاله عدم رشـد تشـکیل   
هاله هـا و درصـد ایزولـه هـاي داراي     اندازه شد که میانگین 
Zبررسی آمـاري بـا   است.مشخص شده 2هاله در جدول 

test    عصــاره هـا بــا  هــر یـک از  بـراي مقایسـه میــانگین اثـر
ها هاي کنترل روي ایزولهآنتی بیوتیکهر یک ازاثر میانگین 

ــین   ــا نشــان داد کــه اخــتالف معنــی داري ب اردوجــود دآنه

)001/0<Pاز عصاره ها) یعنی اثر آنتی بیوتیکها خیلی بیشتر
نتـایج نشـان   ،MICدر بررسی تاثیر عصاره ها بـه روش  بود.

10و دي کلرومتـان از میـان   داد که عصاره هاي پترولئوم اتر 
4ي انتخابی کـه داراي هالـه عـدم رشـد بودنـد، فقـط       ایزوله

هـا حسـاس بودنـد و رشـد قابـل      ایزوله نسبت به این عصـاره 
10داشتند. همچنـین از میـان   ها ناي در حضور عصارهمشاهد

ي اتیـل اسـتات   عصـاره ایزولـه نسـبت بـه    3ي انتخابی هایزول
حساس بودند و رشد نکردند و بـراي اتـانول و هیـدرواتانول    

ایزوله نسبت به این عصاره هـا حساسـیت نشـان داد و    1فقط 
بیوتیکهاي ایزوله نسبت به آنتی10در مقایسه این .رشد نکرد

) و 128/4µgr/mکنترل پیپراسیلین/تازوباکتام(غلظت اولیه 
ترتیـب هشـت و   ه) بـ 32µgr/mlجنتامایسین (غلظت اولیـه  

ایزوله حساس بودنـد و رشـد نکردنـد. در    10هفت ایزوله از 
هاي کنترل  بیشتر از اثر عصاره هـا  اینجا نیز اثر آنتی بیوتیک

بود.

گز به روش دیسک دیفیوژننوع عصاره: نتایج حساسیت سنجی ایزوله ها نسبت به پنج 2جدول 

هاي کنترل (هاله حاللحجم عصاره
عدم رشد) میکرولیتر100میکرولیتر40

8٪(mm25/110(mm2/10)٪9(پترولئوم اتر

نوع عصاره و میانگین 
اندازه هاله عدم رشد و 

درصد ایزوله هاي داراي 
هاله

15٪(mm8/110(mm75/10)٪15(دي کلرو متان

15٪ (mm8/100(mm75/11)٪9(اتیل استات

22٪(mm110(mm89/11)٪17(اتانول

17٪(mm5/100(mm16/11)٪11(هیدرو اتانولی
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بحث
ــزون   ــت روز اف ــه    مقاوم ــبت ب ــاري زا نس ــاي بیم ــاکتري ه ب

دانشـمندان را بـر آن داشـته تـا در جسـتجوي      ،بیوتیکهاآنتی
ی یافتن داروها و ترکیبات جدید به خصوص داروهاي گیـاه 

هایی  مثل ایران که هم از نظر  بر آیند. در این میان  در کشور
طب سنتی و  هم ذخیره بسیار خـوب گیاهـان دارویـی غنـی     

توانـد منبـع   مطالعات بیشتر روي گیاهان دارویـی مـی  ،هستند
خوبی براي یافتن داروهاي جایگزین به خصوص مـواد ضـد   

). 16،17باکتري باشند (
در این راسـتا نتـایج مطالعـه مـا نشـان داد کـه عصـاره هـا در         
غلظت پایین روي ایزوله هاي سودوموناس اثري نداشتند که 

اره هـا بـه انـداره    نشانگر آن است کـه مـواد موجـود در عصـ    
کــافی بــراي رشــد بــاکتري ســودوموناس آئروژینــوزا ســمی 
نیستند. اما بـا افـزایش غلظـت عصـاره هـا تـا حـدي اثـر بـاز          

د. اما میزان ایـن اثـر بـراي    دارندگی روي باکتریها مشاهده ش
عصـاره موجـود در   "هاي مختلف متفاوت بـود. مـثال  عصاره

ول) اثـر بیشـتري   حاللهاي قطبی (اتانول و ترکیب آب و اتـان 
نسبت به حاللهاي غیر قطبی (پترولیوم اتر) داشـتند بطوریکـه   

،ي اتانولی بیشـترین تـاثیر و عصـاره پترولئـوم اتـر     که عصاره
بــا کمتــرین اثــر را در روش دیســک دیفیــوژن دارا بودنــد.

ي اتانولی بیشترین اثر ها باز هم عصارههافزایش غلظت عصار
بـا ایـن   ترین تـاثیر را دارا بودنـد.  ي پترولئوم اتر کمو عصاره

در اثر این ترکیبها با توجه بـه تـوان کلـی پـایین آنهـا     وجود
در بازداشتن رشد باکتریهـا  ،مقایسه با آنتی بیوتیکهاي کنترل

حاصـل از  MICبررسی نتـایج  از نظر آماري معنا دار نبود.
ایزولــه انتخــابی ســودوموناس   10تــاثیر عصــاره هــا روي   

آئروژینوزا که در روش دیسـک دیفیـوژن داراي هالـه عـدم     
رشد بودند حاکی از آن بود که ایزوله هاي انتخابی نسبت به 

ها تا حدي حساس و نسبت به بعضـی دیگـر   بعضی از عصاره
ي عصـاره مقاوم بودند. در این میـان بیشـترین اثـر در    "کامال

دي کلرومتــان و پترولئــوم اتــر دیــده شــد و کمتــرین اثــر در 
شدکه این نتیجه بـا  مشاهدهي اتانولی و هیدرواتانولی عصاره

نتیجه دیسک دیفیوژن که بیشترین اثر از ترکیب اتانولی بـود  

ــر    تفــاوت داشــت کــه یــک توجیــه آن میتواننــد ناشــی از اث
باکتریواستاتیک عصاره ها باشد.

فریقــایی آحــدودي در کشــورهاي آســیایی و   ممطالعــات
اثـرات ضـد میکروبـی    بـر روي بخصوص کشورهاي عربـی  

عصاره درختچه گز از گونه هاي دیگر انجام شده اسـت کـه   
در "مطالعه ما قابل مقایسه است. مـثال یافته هاي نتایج آنها با 

مطالعه اي که عصاره هاي ساقه، برگ و گل گز گونه بووانا 
)Tamarix boveana    با کلروفرم جـدا شـده بـود، روي (

باکتریهاي گرم مثبت و گرم منفی استفاده شد کـه تـا حـدي    
داراي اثرات ضد باکتریایی بودند. اما هاله ي آنها در مقایسه 
با آنتی بیوتیک آمپی سـیلین بعنـوان کنتـرل کمتـر از نصـف      
بود. در این مطالعه نیز هیچکدام از عصـاره هـا روي بـاکتري    

ایـن یافتـه بـا    کـه ،)13(ئروژینوزا اثر نداشـت سودوموناس آ
ــري در      ــه دیگ ــوانی دارد. در مطالع ــا همخ ــه م ــایج مطالع نت

Tamarixبنگالدش که عصاره ریشه گـز گونـه اینـدیکا (   
indica(    روي باکتریهاي مختلف گرم مثبـت و گـرم منفـی

آزمایش شد تا حدي اثر ضد باکتریایی گـزارش کـرده انـد   
میلـی  200مطالعـه از دوز بـاالي عصـاره (   ایـن  ). البته در 18(

گرم در دیسک) استفاده شد و با این وجود عصاره کمتـر از  
درصد اثر آنتی بیوتیک کنترل را روي باکتریها بـه روش  50

در این مطالعه مشخص شد همچنین . داشتنددیسک دیفیوژن 
ــن      ــا ای ــد. ب ــز میباش ــابی نی ــد الته ــر ض ــز داراي اث ــاره گ عص

ایج ایـن مطالعـه از نظـر تـوان اثـر ضـد       مشخصات به نظـر نتـ  
باکتریایی با توجه به اینکه آنها از دوز خیلـی بـاالي عصـاره    

دارد. در سازگارياستفاده کردند تا حدي با نتایج مطالعه ما 
یــک مطالعــه از عصــاره بــرگ درختچــه گــز گونــه دیویکــا 

)Tamrix dioica     روي قارچها استفاده شـد کـه اثـر بـاز (
هرچنـد اثـر آنهـا در بیشـتر     ،قارچها داشتدارندگی بر رشد 

). در 19(هـاي کنتـرل بـود   موارد کمتر از اثر آنتـی بیوتیـک  
یک بررسی روي عصاره اندام هوایی گز گونـه ماکروکارپـا  

Tamarix macrocarpa)(  ــه ــه درختچ ــان داد ک نش
حاوي مقدار زیادي مواد شیمیایی از جمله ترکیبات فنولی و 
پلی فنولی میباشد. در بررسی اثر ضد باکتریایی ایـن عصـاره   
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مشخص شد که با غلظت باال روي بعضی از باکتریهاي گـرم  
مثبت و گرم منفی اثر باز دارنده دارد. بیشترین اثر مربوط بـه  

ر ایـن تحقیـق تـاثیري روي بـاکتري     عصاره الکلی آن بود. د
. نتایج این تحقیق نیز با )20(سودوموناس گزارش نشده است

است.مشابهنتایج ما 

نتیجه گیري
عصاره هاي حاصـل از  نشان داد این مطالعهنتایج آزمایشات 

پوست ساقه درختچه گز گونه راموسیسیما هر چند بصـورت  
کمــی هــا اثــر وابسـته بــه دوز بــا افــزایش غلظـت روي باکتری  

داشت، اما اثر آنها روي ایزوله هاي سودوموناس آئروزینوزا 
در مقایســـه بـــا آنتـــی بیوتیکهـــاي کنتـــرل (جنتامایســـین و  

آزمایشـگاهی به روش کشتاقل پیپراسیلین/تازوباکتام)، حد

)In vitro.اینکه در قـدیم از عصـاره ایـن    ) قابل توجه نبود
درختچه براي درمان زخمهاي پوستی استفاده شـده بـه دلیـل    
اثر ضد باکتریایی و یا ناشی از کمک آن بـه  تـرمیم زخـم و    

Inاثر ضد التهابی آن بوده موضوعی است که در مطالعات 

vivo .روي حیوانات آزمایشگاهی میتوان بررسی نمود

تشکر وقدر دانی
از کلیه پرسنل آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده با سپاس 
، ایـن مقالـه حاصـل پایـان نامـه دانشـجوي       کرمانشاهپزشکی

م پزشکی کرمانشاه داروسازي و با حمایت مالی دانشگاه علو
انجام شده است.
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