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ABSRTRACT 
Background and Aim: Antibacterial effects of Artemisia plant and algae have been confirmed. The 
purpose of this study was to evaluate the antibacterial effect of antibiotics, Spirulina blue-green algae 
and Artemisa aucheri leaf extracts on multidrug resistant (MDR) Klebsiella pneumoniae. 
Materials and Methods: Disk and well diffusion method, the growth minimum inhibitory and 
bactericidal concentrations (MIC and MBC) were used to evaluate antibacterial effects. Using SPPS 
16 soaftware, data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) with repeated measures and 
Bonferroni test (p≤0.001).  
Results: The MIC and MBC for amikacin, colicitin, ceftazidime were 4 and for gentamicin and 
nalidixic acid were 2 and 1 µg/µl, respectively. In disk and well diffusion methods, the highest growth 
inhibition zones belonged to ethanolic extracts (0.25 mg/ml) of Artemisia and algae. The best MIC and 
MBC for growth were related to ethanolic extracts of A. aucheri at the concentration of 0.15 mg/ml. 
The diameter of growth inhibition zone around the bacterium was directly related to the concentrations 
of Artemisia and Algae extracts (p = 0.000). 
Conclusion: Considering the beneficial antibacterial effects of Spirulina blue-green algae and A. 
aucheri which were confirmed in this study, extraction of the active ingredients of medicinal plants is 
recommended for the mass production of herbal medicines.  
Keywords: Antibacterial effect, Extracts, Artemisa aucheri, Spirulina blue-green algae, Klebsiella 
pneumoniae  
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  کیدهچ

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر . اثر ضد باکتریایی گیاه درمنه و جلبک در تحقیقات علمی نشان داده شده است :زمینه و هدف

با مقاومت  کلبسیال پنومونیهو برگ درمنه کوهی روي  اسپیرولیناآبی - جلبک سبزي ها عصارهها، ضد باکتریایی آنتی بیوتیک

  .دارویی چندگانه، انجام شد

و کشندگی جهت بررسی اثرات  ی از رشدمهارکنندگ غلظت حداقل دیسک و چاهک و تعیین در انتشار روش :هاواد و روشم

و بنفرونی  مکرر يها آزمون آنالیز واریانس با اندازهبا  SPSS 16، نرم افزار ها دادهوتحلیل  یهتجزجهت . ضد باکتریایی بکار رفتند

  ).≥P 001/0(استفاده شدند 

و جنتامایسین و نالیدیکسیک  4ی آمیکاسین، کولیسیتین و سفتازیدیم و کشندگاز رشد  کنندگی ممانعت غلظت حداقل :اه یافته

در هردو روش انتشار از دیسک و چاهک بیشترین اندازه حلقه تشکیل شده مهار . میکروگرم بر میکرولیتر بود 1و  2 اسید به ترتیب

از  ممانعت غلظت حداقلبهترین میزان . بود لیتر یلیمگرم بر  یلیم 25/0ک در عصاره اتانولی رشد، در اثر کاربرد عصاره درمنه و جلب

قطر هاله ممانعت از رشد اطراف باکتري با میزان . لیتر بود یلیمگرم بر  یلیم 2/0ي اتانولی درمنه کوهی در ها عصارهرشد مربوط به 

  ).=P 000/0(ي درمنه و جلبک رابطه مستقیم داشت ها عصارهغلظت 

مؤثره  ماده استخراج .آبی اسپیرولینا و درمنه کوهی در این مطالعه ثابت شد- ضد باکتریایی جلبک سبز اثرات :گیري یجهنت

 .الزم است با توجه به اثرات بهتر آن ها گیاهی داروهاي انبوه تولید براي گیاهان دارویی

  کلبسیال پنومونیهآبی اسپیرولینا، - سبزاثر ضد باکتریایی، عصاره، درمنه کوهی، جلبک : کلیديکلمات

 8/8/98:پذیرش 28/7/98:اصالحیه نهایی 30/4/98:وصول مقاله
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  مقدمه

یله آنتی بیوتیکوس بهها هاي ناشی از باکتريدرمان عفونت

اما در بسیاري از موارد درمان با آنتی؛ گیردها انجام می

ت بیوتیک به علت بروز مقاومت دارویی و همچنین مقاوم

 Multidrug Resistant (MDR)دارویی چندگانه 

بیوتیک در دو یا بیشتر از دو رده آنتیحداقل به یک آنتی(

). 1(شود یمبا شکست مواجه ) باشندبیوتیکی مقاوم می

ها، مصرف خودسرانه  يباکتر ژنتیکی در تغییرات

وسیع  هاي بیوتیک یآنت به دسترسی بیوتیک، میزان یآنت

 و فرهنگی وضعیت مکانی، زمانی، ایطو جدید، شر الطیف

هاي  یهسوآمدن انواعی از این  به وجودبهداشتی باعث 

بنابراین با توجه به ؛ )2(باکتریایی مقاوم به دارو شده است

 ،شیمیایی يمقاوم به داروها ي باکتریاییهاسویه ظهور چنین

 .است يیافتن عوامل ضد میکروبی جدید ضرور يتالش برا

شده از منابع  گرفته جدید يداروهار مورد دتحقیق  امروزه

ارزش  يطبیعی به عنوان یک راه سیستماتیک و دارا

در سطح جهان اهمیت خاصی پیدا  يو اقتصاد ياستراتژ

 مانندها ترکیبات آنها و جلبک ،گیاهان). 3- 5(کرده است

ی بالقوه جهت جایگزین اییتوان ، دارايهاها و عصاره اسانس

است که ی حال این در. هستند ییمیایداروهاي ش به جاي

 یشیمیای يدر مقایسه با داروها این ترکیبات یعوارض جانب

یکی از انواع گیاهانی که اثر دارویی آن ثابت . کمتر است

گیاه درمنه ). 5- 8(است  Artemisiaشده است گیاه درمنه 

ي  گونه 400 تا 200 حدود. باشدها میجزء خانواده کاسنی

این تعداد گونه بر اساس شرایط . ود داردآن در جهان وج

گونه  34 در ایران. کنند یمآب و هوایی مناطق مختلف رشد 

ي درمنه ها از گونهبسیاري . )9(درمنه شناسایی شده است

معطر و غنی از عصاره هستند که دلیل کاربرد آنها در طب 

هاي زیرا از نظر ترکیبات شیمیایی، عصاره؛ سنتی است

لی پرانوییدها، ترکیبات معطر و سس کوئی گیاهی داراي پ

هاي فنلی در هستند، ترکیبات مذکور داراي گروهها ترپن

ها اثرات ضد باشند که بر روي باکتري یمساختمان خود 

دو گونه درمنه دشتی . )5، 6(آورد یممیکروبی به وجود 

 Artemisia sieberi  و درمنه کوهیArtemisa 

aucheri  جهت . کنندنیمه استپی رشد میدر مناطق استپی و

متر بارندگی سالیانه در  یلیم 300 رشد درمنه کوهی، بیش از

درمنه دشتی نیز عنصر  .)10(باشدمنطقه رشد ضروري می

هاي بخش نیمه خشک کشور محسوب اصلی و غالب استپ

و دشتی باعث هاي درمنه کوهی مصرف گونه .)11(شودمی

ن خاصیت ضد همچنی .شودکاهش التهاب و تب می

باکتریایی، ضد ویروسی، ضد ماالریایی، ضد قارچی وآنتی

گیاهان متابولیت). 12(ها نیز ثابت شده استاکسیدانی آن

 .سازنداي را در طی مسیر بیوسنتزي خود میهاي ثانویه

ها، یدها، فالونوئیدها، ایزوفالونوئیدها، تاننآلکالوئ

جمله این متابولیتها و ترکیبات فنلی از گلیکوزیدها، ترپن

به هاي ثانویه هستند که قادرند خواص ضد میکروبی را 

این ترکیبات باعث تخریب دیواره سلولی و . آورند وجود

هاي غشایی و ها، تداخل با عمل آنزیم يباکترهاي  ینپروتئ

شوند و در نتیجه علت تخریب  یم RNAو  DNAرونویسی 

همچنین ). 6(شندبا یمي میکروب و از بین بردن آن ها سلول

مهـار ترشـح نیتریک  وها شدن و تکثیر لنفوسیتمهار فعال

توسط ترکیبات گیاهی امکان پذیر از ماکروفاژها  اکساید

 اسانس یرتأث). 13(شودمیفعالیت ضد التهابی  است که باعث

 محیط در واژینالیس تریکوموناس روي برگ درمنه کوهی

در تحقیقی دیگر  ).14(کشت بررسی و نشان داده شده است

شده از برگ درمنه دشتی داراي اثر ضد نیز اسانس گرفته

هاي استافیلوکوکوس، هاي باکتريباکتریایی بر گونه

 سودموناسو  انتروکوك، اشریشیا کلی، باسیلوس

همچنین خصوصیات ضد میکروبی برگ درمنه ). 15(بودند

نیز  هموفیلوسو  سالمونال، شیگالهاي دشتی نیز بر گونه

 یدمف ترکیبات از یمنبع نیز هاجلبک). 16(گزارش شده است

و با  یستی متعددز یباتهستند و تاکنون ترک یستیو فعال ز

در ). 8(ها تولید شده استاز آن یمتنوع يگستره کاربرد

 يهاجلبک از سه خانواده یاییدر يهاجلبک یرانکشور ا

 تیاف چابهار يزر و مدجسواحل  و قرمز در يا سبز، قهوه

 از سال یها در فصول مختلفجلبک ینا یو تمام شود یم
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یآنتاثرات  هاجلبک .)16، 17(دهستن يبرداربهره قابل

 دارند و یو ضدسرطان یضدقارچ یوتیکی، ضدویروسی،ب

 توانند یجانداران م یه اینو ثانو یهاول يهایتاز متابول یاريبس

رکیبات د؛ زیرا تشون یلتبد ییدارو یعصنا دربه مواد فعال 

بتاکاروتین و فوکوگزانتین،  يها دانه ها داراي رنگ جلبک

ن، محرك ایمنی مانند فیکوسیانیو مواد اسیدهاي حالل مواد 

 استمینه ضروري آهاي پلی ساکارید، آهن، روي و اسید

گردد و با مکانیسمی مشابه با  یکه سبب ارتقا ایمنی م

). 18(نندک یمترکیبات گیاهی اثرات ضد میکروبی را اعمال 

بر روي  گراسیالریا ارکواتا قرمز اثر ضدباکتریایی جلبک

و  اشریشیا کلی، ویبریو کلرا، پرتئوس ولگاریسهاي  يباکتر

همچنین در ). 19(ثابت شده است استافیلوکوکوس اورئوس

انترومورفا  سبز  هايتحقیقی دیگر اثر ضد باکتریایی جلبک

بر   مایریکا سیستوسیراي ا قهوهو جلبک   اینتستینالیس

در ). 20(نیز گزارش شده است لیستریا مونوسایتوژنزباکتري 

بر روي  واش ترش یاهگتحقیقی دیگر اثر ضد باکتریایی 

با توجه به افزایش  .)21(ثابت شد کلبسیال پنومونیهباکتري 

هاي مختلف از روز افزون مقاومت دارویی در میکروب

باکتري گرم  باکتري مذکور یک( کلبسیال پنومونیهجمله 

خون  ،عفونت ریهعامل منفی و از خانواده انتروباکتریاسه و 

و  گیاهانو نیز اثرات ضد میکروبی ) است يدستگاه ادرار و

ها، جهت انجام این پژوهش تصمیم گرفته شد تا با جلبک

بررسی اثر ضد میکروبی گیاه درمنه و جلبک که جزو 

اثر ضد  با باشند و مقایسه آن یمگیاهان بومی کشور 

هاي هاي متداول در درمان عفونتبیوتیکمیکروبی آنتی

، گامی مثبت در جهت درمان کلبسیال پنومونیهحاصل از 

از داروهاي  عفونت حاصل از این باکتري بدون استفاده

 یاین در حال .هاي مقاوم برداشته شودشیمیایی و ظهور سویه

اروهاي این ترکیبات در مقایسه با د یاست که عوارض جانب

مطالب گفته شده با توجه به  .کمتر استی بسیار شیمیای

هاي دارویی و نیاز جوامع بشري به اهمیت بحث مقاومت

کشف داروهاي جدید با اثرات جانبی کمتر و اثر درمانی 

میزان خاصیت ضد  در این تحقیق. استبیشتر مورد توجه 

هاي آبی و الکلی برگ درمنه کوهی و  عصاره باکتریایی

 Spirulina blue-green آبی اسپیرولینا- لبک سبزج

algae  کلبسیال  يباکترنمونه هاي بر ي مختلف، ها غلظتدر

با مقاومت دارویی چندگانه جدا شده از بیماران  پنومونیه

همچنین مقایسه میزان اثر . مورد آزمایش قرار گرفته است

آبی - جلبک سبزهاي گرفته شده از ضد باکتریایی عصاره

هایی که بیوتیکبا آنتی و برگ گیاه درمنه کوهی رولینااسپی

ها مقاومت نسبت به آن کلبسیال پنومونیهنمونه باکتري 

  .استدارویی چندگانه دارد نیز از اهداف دیگر این تحقیق 

 

  هامواد و روش

  نوع مطالعه

این . استآزمایشگاهی - یک مطالعه تجربی مطالعه حاضر

شناسی مرکز تحقیقات سلولی وبمطالعه در آزمایشگاه میکر

و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شهر سنندج در 

  .استان کردستان انجام شد

  :کلبسیال پنومونیهتهیه و تشخیص باکتري 

جدا شده از خلط بیمار  کلبسیال پنومونیهنمونه بالینی باکتري 

مبتال به پنومونی، از آزمایشگاه بیمارستان بعثت در سال 

شناسی و هاي میکروبروش. ر سنندج تهیه شدد 1394

 کلبسیال پنومونیهید باکتري تائبیوشیمیایی جهت تشخیص و 

شناسی شامل هاي فنوتیپی میکروبآزمایش. استفاده شد

آگار  انتخابی مک کانکیکشت بر روي محیط بالد و 

به کشت  محیط هاي موکوئیدي و چسبناك رويکلونی(

یزي گرم آم رنگ، )Merck ،Germany) (آورد یم وجود

کوکوباسیل گـرم  صورت بهیزي گرم باکتري آم رنگدر (

و ) منفی از یداکس( از یداکس ، آزمایش)شود یممنفی دیده 

، کشت در )Padtan Teb،Iran ) (کاتاالز منفی(کاتاالز 

سیترات مثبت است و محیط را از (سیترات - محیط سیمون

 ،)Merck ،Germany) (کند یمرنگ سبز به آبی تبدیل 

تولید سولفید در (موتیلیتی - ایندول- کشت در محیط سولفید

منفی است، حرکت این باکتري منفی، آزمایش  این باکتري

 ،)Merck ،Germany( )ایندول در این باکتري منفی است
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 وگسو ) این باکتري متیل رد منفی است(رد  متیل آزمایش

 )ر مثبت استپرسکوئ وگس این باکتري(پرسکوئر 

)Merck ،Germany ( تریپل شوگر آیرون آگارو ) این

و سطح و  کند یممصرف  این محیط باکتري قندها را در

جهت ) Merck ،Germany) (شودانتهاي محیط زرد می

همچنین آزمایش . شناسایی فنوتیپی این باکتري انجام شد

موکوس یا حالت لزج این باکتري روي (هایپرموکوسیته 

مثبت است و  براي این باکتري )محیط کشت باال است

ري از محیط کشت بالد یله لوپ این باکتوسبهزمانی که 

سانتی متر حالت کششی  5شود به اندازه آگار جدا می

قابل ذکر است در این مطالعه یک نمونه باکتري با ). 22(دارد

مقاومت دارویی چندگانه از بیمارستان برداشته و 

  .جام شدهاي مورد نظر روي آن ان یشآزما

  :سازي باکتري نیم مک فارلندآماده

از باکتري تهیه و با  5/1 × 108فارلند  مک 5/0 کدورت

 Cintra –GBC(اسپکتروفتومتر  استفاده از دستگاه

،Australia (سپس رقت سازي انجام و میزان . تنظیم شد

  ).7، 23(باکتري کاهش یافت 5/1 × 106مک فارلند به 

یسک جهت تعیین مقاومت آنتی روش فنوتیپی انتشار از د

  بیوتیکی

روش فنوتیپی انتشار از دیسک مطابق با 

 Clinical and Laboratory  (CLSI)دستورالعمل

Standards Institute  از  این روش در. صورت گرفت

، آمیکاسین )میکروگرم 30(هاي جنتامایسین بیوتیکآنتی

سیک ، نالیدیک)میکروگرم 10(، کولیسیتین )میکروگرم 30(

) میکروگرم 30(، سفتازیدیم )میکروگرم 30(اسید 

(Roscoe, Denmark) باکتري نیم مک . استفاده شد

 Merck(فارلند روي محیط کشت مولر هینتون آگار 

،Germany (اي داده شد و وسیله سواب کشت سفرهبه

متر از هم سانتی 2بیوتیک به فاصله اي آنتیهسپس دیسک

ساعت انکوبه  24 پس از. ندروي محیط کشت قرار گرفت

دستورالعمل گراد، مطابق با  یسانتدرجه  37شدن در دماي 

CLSI  و  یريگ اندازهیله خط کش وس بههاله ممانعت از رشد

  ). 2، 24(مقایسه شد CLSIخوانده و با جدول 

ــین  ــداقلتعیــــ ــت حــــ ــت غلظــــ ــدگی ممانعــــ   کننــــ

Minimum Inhibitory Concentration (MIC)  و

 Minimum Bactericidal Concentration کشــندگی

(MBC) ها بیوتیکآنتی  

و  از رشد کنندگی ممانعت غلظت جهت تعیین حداقل

بیوتیکی جنتامایسین،  یآنتباکتري از پودرهاي  یکشندگ

آمیکاسین، کولیسیتین، نالیدیکسیک اسید، سفتازیدیم 

)Aldrich-Sigma, USA (2در ابتدا استوك . شد استفاده 

سپس . قطر استریل تهیه شدلیتر آب ممیلی 1 میلی گرم در

و  12/0، 25/0، 5/0، 1،  2، 4، 8، 16، 32 هايسري رقت

 صورت بهروش فوق . لیتر تهیه شد یلیممیکروگرم بر  06/0

میکرولیتر از  100ه اندازه ب. میکرو دایلوشن براث انجام شد

ده (جداگانه  طور بههاي میکروپلیت ها درون چاهکغلظت

یتر محیط مولرهینتون براث لیکروم 100. ریخته شد) چاهک

بعد از تهیه غلظت نیم . نیز داخل هر ده چاهک ریخته شد

یتر از باکتري به لیکروم 50مک فارلند از باکتري، به اندازه 

 درجه 37پس از انکوباسیون در . هر چاهک اضافه شد

ساعت،  24به مدت  گرادسانتی

به این . خوانده شدآن  کنندگی ممانعت غلظت حداقل

ترتیب که اولین چاهک کدر نظر گرفته شد و چاهک قبل 

مطابق با  کنندگی ممانعت غلظت حداقلاز آن به عنوان 

جهت تعیین . خوانده و مقایسه شد CLSIدستورالعمل 

هایی که کشندگی، از چاهک غلظت حداقل

در محیط  را نشان دادند، کنندگی ممانعت غلظت حداقل

آگار کشت داده شد و تشکیل یا عدم تشکیل مولر هینتون 

. انکوباسیون بررسی شد گرادسانتی درجه 37کلونی بعد از 

به ترتیب به عنوان کنترل مثبت  11و  10چاهک شماره 

در نظر ) فقط محیط کشت(و منفی  )محیط کشت و باکتري(

  ).23- 25(گرفته شدند

  

  :هاي جلبک و درمنهسازي عصارهتهیه و آماده
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آبی اسپیرولینا از سواحل دریاي خزر در استان - بزجلبک س

هاي بهشهر در استان زندران و گیاه درمنه کوهی از دشتما

در این مطالعه عصاره . تهیه شد 1394در سال  مازندران

جلبک و درمنه به صورت زیر تهیه و به ترتیب از دانشگاه 

اسالمی واحد بابل  آزادو دانشگاه  علوم پزشکی کردستان

هاي در  یشآزماقابل ذکر است تمامی (فت شدند دریا

شناسی و مرکز تحقیقات سلولی و آزمایشگاه میکروب

به . مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد

استثناي این که عصاره درمنه کوهی در آزمایشگاه میکروب

ها جلبک). شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل آماده شد

شسته شدند و سپس شن و ماسه داخل  کامالًو گیاه درمنه 

غوطه ور شدند تا امالح آن  سپس در آب مقطر. آن جدا شد

بعد . ها تعویض گردیدخارج شوند و هر چند ساعت آب آن

ي از حذف کامل آب در دماي اتاق خشک و به وسیله

گرم پودر خشک  50ابتدا . آسیاب برقی تبدیل به پودر شدند

 500جداگانه  طور بهمنتقل شد، سپس  شده توزین و به ارلن

 Merck(و متانول ) Merck ،Germany(لیتر اتانول  یلیم

،Germany) (لیتر  یلیم 200و ) جهت تهیه عصاره الکلی

به ترتیب جهت ) جهت تهیه عصاره آبی(آب مقطر استریل 

. افزوده شد ها آني اتانولی، متانولی و الکلی به ها عصارهتهیه 

ساعت در  24ان داده شدند و بعد به مدت ها تکسپس ارلن

در این حالت سر ارلن با پارا فیلم . ي شدنددار نگهتاریکی 

ها روي مگنت سپس ارلن. شد تا مواد تبخیر نشودپوشانده 

بعد از . ساعت قرار داده شدند 24جهت هم زدن به مدت 

این مرحله مایع باالیی ارلن داخل لوله فالکون ریخته و مایع 

- دقیقه 10(بعد از سانتریوفیوژ . دور ریخته شد پایینی

rpm4000( 1، مایع باالیی از کاغذ صافی واتمن شماره 

گذرانده و مایع صاف شده داخل دستگاه روتاري قرار داده 

بعد از این مرحله، رسوب داخل پلیت ریخته و به . شد

بعد از خشک شدن کامل عصاره . انکوباتور انتقال داده شد

  ).26(قیق استفاده شداز آن در تح

  :هاسازي عصارهغلظت

گرم بر میلی لیتر از  یلیم 1/0و  15/0، 2/0، 25/0هاي غلظت

هاي آبی و الکلی برگ درمنه کوهی و جلبک سبز عصاره

گرم پودر سازي میلیجهت رقیق. تهیه شد آبی اسپیرولینا

یع حالل؛ آب، اتانول و متانول ما لیتر یلیمیاه در جامد گ

 025/0=گرم یلیم 25 مثالً(با میزان ذکر شده حل شد مطابق 

لیتر  یلیم 100پودر گیاه در ) گرم یلیم 1000=گرم 1(گرم 

  ).7)(لیتر یلیمگرم بر  یلیم 25/0=حالل

روش انتشار از دیسک جهت تعیین اثرات ضد باکتریایی 

  :ها عصاره

محیط  با استفاده از سوآب، باکتري نیم مک فارلند روي

سفره اي کشت داده  صورت بهینتون آگار کشت مولر ه

پادتن طب، (هاي خالی روي هرکدام از دیسک. شدند

هاي یتر از غلظتل یکروم 15ي سمپلر، حجم وسیلهبه) ایران

ساعت  24ها براي ها ریخته و سپس پلیتتهیه شده عصاره

بیوتیک ایمیپنم آنتی(گراد انکوبه شدند درجه سانتی 37در 

به عنوان ) Aldrich-Sigma, USA() میکروگرم 10(

 100% کنترل مثبت و از محلول دي متیل سولفوکسید

)Merck ،Germany ( به عنوان کنترل منفی استفاده

درجه  37ساعت انکوبه شدن در دماي  24 پس از). گردید

-یله خط کش اندازهوس بههاله ممانعت از رشد گراد، سانتی

 سه هان، آزمایشاطمینا حصول براي .گیري و خوانده شد

 بر رشد عدم هايهاله قطر میانگین و گردیدند تکرار بار

  ).27(شدند گزارش مترمیلی حسب

روش انتشار از چاهک جهت تعیین اثرات ضد باکتریایی 

  :هاعصاره

 متر یلیم 7 قطر به هاییپاستور، چاهک پیپت از استفاده با

 سپس. گردید روي محیط کشت مولرهینتون آگار حفر

 تهیه که فارلندي مک نیم معادل میکروبی سپانسیونسو

سفره  صورت به آگار هینتون مولر سطح محیط بر شده بود

 از یترلیکروم 100حجم . یله سوآب کشت داده شدوس بهاي 

 از یک هر در ها عصارهمختلف از  يها غلظت از یک هر

 در ساعت 24 مدت به هاسپس پلیت. ریخته شد ها چاهک

 قطر گیرياندازه با سپس. انکوبه شدند گراد یسانت درجه 37

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

5.
4.

12
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             6 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.25.4.124
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-5201-en.html


 ...بررسی اثر ضد باکتریایی   130

 1399 مهر و آبان/  پنجمدوره بیست و /  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 توسط ها چاه از یک هر اطراف در رشد عدم هايهاله

 نظر مورد هاي يباکتر مقاومت یا کش میزان، حساسیتخط

 128 غلظت با ایمیپنم بیوتیکآنتی(شدند  تعیین هاعصاره به

 به) Aldrich-Sigma, USA(یتر لیکروممیکروگرم بر 

 %100سولفوکسید  متیل محلول دي از و بتمث کنترل عنوان

 حصول براي ).گردید استفاده منفی کنترل عنوان به

 میانگین و گردیدند تکرار بار سه هاي یشآزمااطمینان، 

 گزارش متر یلیم حسب بر رشد عدم هايهاله قطر

  ).7(شدند

و کشندگی   از رشد کنندگی ممانعت غلظت حداقلتعیین 

  :هاعصاره

. ورت میکرودایلوشن براث انجام شدروش فوق به ص

لیتر از  یلیمگرم بر  یلیم 1/0و  15/0، 2/0، 25/0هاي غلظت

ي آبی و الکلی برگ درمنه کوهی و جلبک سبز ها عصاره

میکرولیتر  100آبی اسپیرولینا که تهیه شده بودند، به اندازه 

چهار (جداگانه  طور بههاي میکروپلیت درون چاهک

یتر محیط مولرهینتون براث لیکروم 100. ریخته شد) چاهک

)Merck ،Germany ( نیز داخل هر چهار چاهک ریخته

بعد از تهیه غلظت نیم مک فارلند از باکتري، به اندازه . شد

یتر از باکتري به هر چهار چاهک اضافه و پس از لیکروم 50

ساعت،  24در  گرادسانتی درجه 37انکوباسیون در 

به این . آن خوانده شد یکنندگ ممانعت غلظت حداقل

ترتیب که اولین چاهک کدر در نظر گرفته شد و چاهک 

مورد  کنندگی ممانعت غلظت حداقلقبل از آن به عنوان 

، از کشندگی غلظت حداقلجهت تعیین . نظر قرار گرفت

در   کنندگی ممانعت غلظت حداقلچاهک هاي داراي 

 24ها به مدت  یتسپس پلمحیط بالد آگار کشت داده و 

در نهایت . انکوبه شدند گراد یدرجه سانت 37ساعت در 

چاهک . تشکیل یا عدم تشکیل کلونی باکتریایی بررسی شد

محیط کشت و (به ترتیب به عنوان کنترل مثبت  6و  5شماره 

. در نظر گرفته شدند) فقط محیط کشت(و منفی ) باکتري

 حصول براي .براي هر دو نوع عصاره این عمل انجام شد

  ).25، 26(شد تکرار بار سه هاي یشآزمانان، اطمی

  :روش آماري

 جهت. شد SPSS 16نتایج بدست آمده وارد نرم افزار 

 _، آزمـون کولموگروف هادادهتعیین نرمال بودن 

-همچنین با توجه به اینکه اندازه. بکار گرفته شداسمیرنوف 

گیري اتانول، متانول و عصاره آبی در سه نوبت و در 

لیتر  یلیمگرم بر  یلیم 1/0و  15/0، 2/0، 25/0هاي غلظت

یري و گ اندازهصورت گرفت، جهت بررسی اثر زمان 

و همچنین ) دیسک و چاهک(ي انتشار ها روشمقایسه 

مقایسه اثرات ضد باکتریایی جلبک و درمنه، جهت آنالیز 

آزمون آنالیز از ) هابا در نظر گرفتن ماهیت داده(ها داده

هاي جهت مقایسه. استفاده شد مکرر يها هواریانس با انداز

  ).≥P 001/0(دوتایی متغیرها از آزمون بنفرونی استفاده شد 

  

  ها یافته

یماران بسویه داراي مقاومت دارویی چند گانه جدا شده از 

جنتامایسین مورد بررسی قرار گرفتند به در این مطالعه که 

 از رده) میکروگرم 30(و آمیکاسین ) میکروگرم 30(

از رده پلی ) میکروگرم 10(آمینوگلیکوزیدها، کولیسیتین 

از رده کینولون ) میکروگرم 30(پپتید ها، نالیدیکسیک اسید 

ها مقاوم از رده بتاالکتام) میکروگرم 30(ها و سفتازیدیم 

  . بود

و   کنندگی ممانعت غلظت حداقلنتایج حاصل از تعیین 

 نشان داد که یهکلبسیال پنومونها بر  بیوتیک یآنتکشندگی 

ی به و کشندگاز رشد  کنندگی ممانعت غلظت حداقل

هاي آمیکاسین، کولیسیتین و  بیوتیک یآنتترتیب براي 

یتر و جنتامایسین و لیکروممیکروگرم بر  4سفتازیدیم 

 میکروگرم بر میکرولیتر 1و  2 نالیدیکسیک اسید به ترتیب

انتشار از  نتایج حاصل از سه بار تکرار آزمایش فنوتیپی. بود

دیسک براي هر سه عصاره اتانولی، متانولی و آبی جلبک 

بیشترین هاله عدم رشد در  کهآبی اسپیرولینا نشان داد - سبز

 2/0، 15/0، 1/0 يها غلظتاثر بکارگیري عصاره اتانولی در 

و  19، 33/14، 10 به ترتیب لیتر یلیمگرم بر  یلیم 25/0و 

اي عصاره متانولی در این میزان بر. متر بود یلیم 67/21
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-میلی 17و  67/15، 15، 33/8هاي مذکور به ترتیب غلظت

، 5، 33/2همچنین در رابطه با عصاره آبی این میزان . متر بود

در مورد درمنه کوهی، ). 1جدول (متر بود  یلیم 67/8و  8

بیشترین هاله ممانعت از رشد براي عصاره اتانولی در 

به  لیتر یلیمگرم بر  یلیم 25/0و  2/0، 15/0، 1/0 يها غلظت

متر و براي  یلیم 67/25و  33/17، 17/14، 33/2 ترتیب

 67/18و  67/16، 5/13، 6/9عصاره متانولی به ترتیب 

 5و  5/4، 5، 5/1این میزان براي عصاره آبی  .متر بود یلیم

  ).2جدول (متر بود  یلیم

ي الکلی و آبی ها عصارهي مختلف ها غلظت )متر یلیم( قطر هاله ممانعت از رشد) Mean±Se(میانگین و انحراف استاندارد . 1جدول 

  در روش انتشار از دیسککلبسیال پنومونیه آبی اسپیرولینا بر - جلبک سبز) لیتر یلیمگرم بر  یلیم(

*)SEstandard error (ایمیپنم : ، کنترل مثبت)100دي متیل سولفوکسید: ، کنترل منفی)میکروگرم 10%  

ي الکلی و آبی ها عصارهي مختلف ها غلظت )متر یلیم(قطر هاله ممانعت از رشد ) Mean±Se(اندارد میانگین و انحراف است. 2جدول 

  در روش انتشار از دیسک کلبسیال پنومونیهدرمنه کوهی بر ) لیتر یلیمگرم بر  یلیم(

*)SEstandard error (، ایمیپنم : مثبت کنترل)100 دي متیل سولفوکسید: ، کنترل منفی)میکروگرم 10%  

 

نتایج حاصل از سه بار تکرار آزمایش فنوتیپی انتشار از 

 چاهک براي هر سه عصاره اتانولی، متانولی و آبی جلبک

نشان داد که بیشترین هاله ممانعت از رشد براي عصاره 

گرم بر  یلیم 25/0و  2/0، 15/0، 1/0هاي اتانولی در غلظت

متر و  ییلم 25و  67/21، 67/17، 33/10 به ترتیب لیتر یلیم

 17 و 67/15، 15، 33/8براي عصاره متانولی به ترتیب 

، 33/5، 67/1این میزان براي عصاره آبی  .متر بود یلیم

بیشترین هاله ). 3جدول (بود  متر یلیم 33/13و  33/10

ممانعت از رشد براي عصاره اتانولی درمنه کوهی در روش 

 25/0و  2/0، 15/0، 1/0 يها غلظتانتشار از چاهک در 

 23و  33/23، 67/13، 33/10 به ترتیب میلی گرم بر میلی لیتر

 67/15، 15، 33/1میلی متر و براي عصاره متانولی به ترتیب 

همچنین این میزان براي عصاره آبی  .میلی متر بود 17و 

  ).4 جدول(میلی متر بود  33/13و  33/10، 33/5، 66/1

 

 

 

 

  

  غلظت

  

  عصاره

دي متیل  ایمیپنم  25/0  2/0  15/0  1/0

 کسیدسولفو

 0 30  67/21 ± 35/2  19 ± 41/1  33/14 ± 94/0  10 ± 0/0  اتانولی عصاره

 0 30  17 ± 41/1  67/15 ± 25/1  15 ± 0  33/8 ± 47/0  متانولی عصاره

 0 30  67/8 ± 24/0  8 ± 0/0  5 ± 0/0  33/2 ± 47/0  عصاره آبی

  غلظت

  

  عصاره

دي متیل  ایمیپنم  25/0  2/0  15/0  1/0

 سولفوکسید

 0 30  67/25 ± 94/0  33/17 ± 94/0  17/14 ± 85/0  33/2 ± 69/1  اتانولی عصاره

 0 30  67/18 ± 47/0  67/16 ± 47/0  5/13 ± 41/0  6/9 ± 24/0  متانولی عصاره

 0 30  5 ± 00/0  5/4 ± 71/0  5 ± 00/0  5/1 ± 41/0  عصاره آبی
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هاي الکلی و هاي مختلف عصارهغلظت )میلی متر(قطر هاله ممانعت از رشد ) Mean±Se(میانگین و انحراف استاندارد . 3جدول 

  در روش انتشار از چاهک کلبسیال پنومونیهآبی اسپیرولینا بر -جلبک سبز) لیترمیلی گرم بر میلی(آبی 

*)SEstandard error (، ایمیپنم: مثبت کنترل )100 تیل سولفوکسیددي م: ، کنترل منفی)یترلیکروممیکروگرم بر  128%  

هاي الکلی و هاي مختلف عصارهغلظت )میلی متر(قطر هاله ممانعت از رشد ) Mean±Se(میانگین و انحراف استاندارد . 4جدول 

  در روش انتشار از چاهک کلبسیال پنومونیهدرمنه کوهی بر ) لیتر یلیممیلی گرم بر (آبی 

*)SEstandard error (ایمیپنم: ،کنترل مثبت )100دي متیل سولفوکسید: ، کنترل منفی)میکروگرم بر میکرولیتر 281%  

 

از  کنندگی ممانعت غلظت حداقلنتایج حاصل از تعیین 

رشد و کشندگی در آزمایش میکرودایلشن نشان داد که این 

آبی - ي اتانولی و متانولی جلبک سبزها عصارهمیزان براي 

به  ارویی چندگانهبا مقاومت د کلبسیال پنومونیهاسپیرولینا بر 

عصاره آبی . لیتر بود یلیمگرم بر  یلیم 2/0و  15/0ترتیب 

همچنین کمترین غلظت . جلبک اثر ضد باکتریایی نداشت

ي اتانولی، متانولی و آبی ها عصارهممانعت کنندگی از رشد 

 با مقاومت دارویی چندگانه کلبسیال پنومونیهدرمنه کوهی بر 

. لیتر بود یلیمگرم بر  یلیم 25/0و  25/0، 15/0به ترتیب 

ي اتانولی، متانولی و آبی ها عصارهکمترین غلظت کشندگی 

گرم بر  یلیم 25/0روي این باکتري براي هر سه نوع عصاره 

  .لیتر بود یلیم

آزمون آنالیز واریانس با اندازه با توجه به نتایج حاصل از 

، متغیرهاي عصاره و روش انتشار از دیسک یا هاي مکرر

داري بر میانگین قطر هاله ممانعت از داراي اثر معنی چاهک

رشد ناشی از عصاره اتانولی نبود؛ ولی قطر هاله ممانعت از 

هاي گیاه درمنه و رشد اطراف باکتري با میزان غلظت عصاره

جلبک رابطه مستقیم داشت و باال رفتن غلظت اندازه قطر 

ي دوتایی هامقایسه). 5جدول ( )=P 0001/0(هاله بیشتر شد 

داري در میان آزمون بنفرونی ثابت کرد که اختالف معنی

یري عصاره بکارگهاي هاله ممانعت از رشد در اثر میانگین

وجود داشت  1/0و  15/0با غلظت  25/0اتانولی در غلظت 

)000/0 P= (همچنین میانگین هاله عدم رشد ناشی از  و

داراي  15/0و  2/0با غلظت  1/0عصاره اتانولی در غلظت 

  .)=P 000/0(دار بود  یمعنتفاوت 

 
 
 
 
 
 

  غلظت

  

  عصاره

دي متیل  مایمیپن  25/0  2/0  15/0  1/0

 سولفوکسید

 0 30  25 ± 0.0  67/21 ± 35/2  67/17 ± 05/2  33/10 ± 94/0  اتانولی عصاره

 0 30  17 ± 41/1  67/15 ± 25/1  15 ± 0/0  33/8 ± 47/0  متانولی عصاره

 0 30  33/13 ± 69/1  33/10 ± 47/0  33/5 ± 47/0  67/1 ± 94/0  عصاره آبی

  غلظت

  

  عصاره

دي متیل  ایمیپنم  25/0  2/0  15/0  1/0

 سولفوکسید

 0 30  23 ± 83/2  33/23 ± 36/2  67/13 ± 05/2  33/10 ± 92/0  اتانولی عصاره

 0 30  17 ± 41/1  67/15 ± 25/1  15 ± 0/0  33/1 ± 47/0  متانولی عصاره

 0 30  33/13 ± 69/1  33/10 ± 47/0  33/5 ± 47/0  66/1 ± 94/0  عصاره آبی
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 1399 مهر و آبان/  پنجمدوره بیست و / لمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجله ع

 براي عصاره اتانولی هاي مکررآزمون آنالیز واریانس با اندازه. 5جدول 

  P-value  درجه آزادي  مقدار آماره  متغیر

گرم بر  یلیم(میزان غلظت عصاره 

  )لیتر یلیم

891/22  3  0001/0  

  787/0  1  076/0  )درمنه- جلبک(عصاره 

  337/0  1  987/0  )چاهک-سکدی(روش انتشار 

  

در مورد عصاره متانولی نیز روش انتشار و نوع عصاره داراي 

اثر معنی داري بر قطر هاله نبود؛ ولی میزان غلظت داراي اثر 

جدول ( )=P 0001/0(داري بر میانگین قطر هاله بود معنی

داري بین میانگین هاله  یمعندر آزمون بنفرونی تفاوت ). 6

با  25/0ممانعت از رشد براي عصاره متانولی در غلظت 

همچنین  و) =P 000/0(وجود داشت  1/0و  15/0غلظت 

 15/0و  2/0با غلظت  1/0میانگین هاله عدم رشد در غلظت 

  .)=P 000/0(دار بود داراي تفاوت معنی

  

 متانولیعصاره  ير برامکر يهابا اندازه یانسوار یزآزمون آنال .6جدول 

  P-value  درجه آزادي  مقدار آماره  متغیر

گرم بر  یلیم(میزان غلظت 

  )لیتر یلیم

48/120  3  0001/0  

  865/0  1  030/0  )درمنه- جلبک(نوع عصاره 

  865/0  1  030/0  )چاهک-دیسک(روش انتشار 

  

همچنین متغیرهاي میزان غلظت، نوع عصاره و روش انتشار 

میانگین هاله ممانعت از رشد ناشی از  داري بر یمعناثر 

 آزمون). 7جدول ( )=P 002/0(عصاره آبی نداشت 

هاي عصاره آبی نشان داد که تفاوت بنفرونی براي غلظت

داري بین میانگین هاله ممانعت از رشد ناشی از عصاره معنی

 001/0(وجود داشت  1/0با غلظت  25/0آبی در غلظت 

P= (با  1/0عصاره آبی در غلظت همچنین میانگین هاله  و

  ).=P 001/0(دار بود  یمعنداراي تفاوت  2/0غلظت 

  

 براي عصاره آبی هاي مکررآزمون آنالیز واریانس با اندازه. 7جدول 

  P-value  درجه آزادي  مقدار آماره  متغیر

  002/0  3  286/8  )لیتر یلیگرم بر م یلیم(میزان غلظت 

  628/0  1  246/0  )درمنه- جلبک(نوع عصاره 

  183/0  1  985/1  )چاهک-دیسک(روش انتشار 

  بحث

مختلف  در مناطق دیرباز از عفونی عوامل بر گیاهان تأثیر

 که است بوده مردم عادي و پژوهشگران توجه مورد جهان

. است شده ها نیز تأیید یشآزما در ها آن از بسیاري اثر

 شیمیایی و اجزا ترکیبات گیاهی به علت داشتن ترکیبات

 و عفونی هاي یماريب درمان براي طبیعی بیولوژیک لفعا

نتایج  .)27(توانند مورد استفاده قرار گیرند یم غیرعفونی

و  حاصل از مطالعه حاضر اثر ضد باکتریایی عصاره آبی

آبی اسپیرولینا بر باکتري - الکلی درمنه کوهی و جلبک سبز

در . با مقاومت دارویی چندگانه را نشان داد کلبسیال پنومونیه

این مطالعه سویه داراي مقاومت دارویی چند گانه به 

جنتامایسین، آمیکاسین، کولیسیتین، نالیدیکسیک اسید و 

) 2015(و همکارانش  Kiani-Abari. سفتازیدیم مقاوم بود

جدا شده  کلبسیال پنومونیههاي در ایران نشان دادند که سویه

 ،)رصدد 1/58(کوتریماکسازول از بیماران به ترتیب به 

 ،)درصد 8/47(تتراسایکلین ،)درصد 9/52(سفالوتین 
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 ،)درصد 8/36(جنتامایسین  ،)درصد 7/39( سفوتاکسیم

 ،)درصد 7/25هر کدام ( نیتروفورانتوئین و کلرآمفینیکل

 ،)درصد 8/11(فلوکساسین ، نور)درصد 3/21(آمیکاسین 

سیپروفلوکساسین و ایمی ، )درصد 9/19(نالیدیکسیک اسید 

 81ایزوله،  136 از کل مقاوم و) درصد 6/9 کدامهر( پنم

  داراي مقاومت دارویی چندگانه ) درصد 6/59(نمونه 

با توجه به عوامل یوتیکی بیمقاومت آنت یزانم .)28(بودند

هاي و انتقال ژن هايباکتر یکیژنت ییراتتغمختلف مانند 

 يهاگونه ظهور مقاومت از یک باکتري به باکتري دیگر،

 يهادر مکانیوتیک بیآنتالگو مصرف  يها تفاوتمقاوم و 

، رعایت اصول بهداشتی و چگونگی تجویز منطقی مختلف

تواند ها میآید و این تفاوتمی به وجودها بیوتیکآنتی

بیوتیکی در علت بروز میزان متفاوتی از شیوع مقاومت آنتی

در مطالعه ما نتایج حاصل . )29، 30(مطالعات مختلف باشد

و   از رشد کنندگی ممانعت غلظت حداقلیین از تع

نشان داد که  کلبسیال پنومونیهها بر بیوتیککشندگی آنتی

از رشد و  کنندگی ممانعت غلظت حداقلترین مطلوب

بود که مربوط  میکروگرم بر میکرولیتر 1کشندگی باکتري 

 اي کهدر مطالعه. بیوتیک نالیدیکسیک اسید بودبه آنتی

Heydari  در ایران انجام دادند، نتایج ) 2015(رانش و همکا

به روش  کشندگی غلظت حداقلحاصل از روش تعیین 

میکرودایلشن نشان داد که این میزان به ترتیب براي باکتري 

، جنتامایسینهاي بیوتیکبراي آنتی کلبسیال پنومونیه

هاي سفالوتین، سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین براي سویه

، 0، 0، 0- 256متفاوت و به ترتیب از مختلف این باکتري 

این میزان در . میکروگرم بر میکرولیتر متغیر بود 0- 512

تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد به ترتیب براي این 

میکروگرم بر  0- 512، 1، 0- 32، 0- 256ها بیوتیک یآنت

ها در بیوتیکصرف بی رویه آنتیم). 31(میکرولیتر متغیر بود

علت  استعامل آن این باکتري  که ییها درمان عفونت

مقاوم به  کلبسیال پنومونیههاي سویهآمدن  به وجوداصلی 

هاي مقاوم که از جامعه  يباکترشیوع جهانی . چند دارو است

این  ).26، 32(یماران جدا شده علت نگرانی جهانی استبو 

و  افزایش میزان مرگ و میر در بیماران بستري مشکل علت

یک داروي  یافتن امروزه. گردد یدرمان م يها ینهافزایش هز

-جایگزین براي درمان آنتی طبیعی یا شیمیایی مناسب که

کمترین عوارض جانبی و ایجاد باشد و  هابیوتیکی عفونت

داشته باشد بسیار مورد توجه محققان  به دنبالرا مقاومت 

  ). 31(قرار گرفته است

درمنه کوهی هاي در مطالعه حاضر اثر ضد باکتریایی عصاره

با مقاومت دارویی چندگانه ثابت  کلبسیال پنومونیهبر باکتري 

در ) 2015(و همکاران  Naghshدر تحقیقی که توسط . شد

هاي ایران با عنوان بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گل

زا انجام شد، اثر  یماريبهاي درمنه بیابانی بر روي باکتري

استافیلوکوکوس ضد میکروبی اسانس گل این گیاه بر 

و ینوزا سودوموناس آئروژ، انتروکوکوس فکالیس، اورئوس

 به روش انتشار از چاهک و تعیین حداقل اشریشیا کلی

ممانعت کنندگی و کشندگی به روش میکرودایلشن  غلظت

اطالعات حاصل از این . مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفت

روي  هاي این گیاه برمطالعه ثابت کرد که که اسانس گل

 و فکالیس انتروکوکوس ،استافیلوکوکوس اورئوس

 هاله محدوده قطر. اثر مهار کنندگی رشد دارد اشریشیا کلی

متر بود و نسبت میلی 5/8- 45در روش چاهک  رشد عدم

هاي باالتر هاله عدم رشد در غلظت(مستقیم با غلظت داشت 

ممانعت  غلظت همچنین حداقل). قطر بیشتري داشت

و  )درصد جرمیبر حسب غلظت (رصد د 5/2کنندگی 

غلظت بر حسب درصد (درصد  5کشندگی  غلظت حداقل

در مطالعه حاضر کمترین و بیشترین . گزارش شد )جرمی

هاي درمنه کوهی در روش هاله ممانعت از رشد عصاره

متر بود که به ترتیب مربوط  یلیم 23و  33/1انتشار از چاهک 

این میزان از نتایج مطالعه . ي آبی و اتانولی بودها عصارهبه 

Naghsh ین میزان کمترین غلظت تر مطلوب. کمتر بود

و ) مربوط به عصاره اتانولی( 15/0ممانعت کنندگی 

لیتر بود که  یلیمگرم بر  یلیم 25/0 ها عصارهکشندگی تمام 

در مطالعه دیگر، ). 24(بود Naghshیباً مشابه با مطالعه تقر

Shojaei Baghini  در ایران به بررسی ) 2018(و همکاران
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فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه درمنه کوهی علیه 

روش . مقاوم به متیسیلین پرداختند استافیلوکوکوس اورئوس

بازدارندگی از  غلظت شن نشان داد که حداقلمیکرودایل

در مطالعه ما، . لیتر بود یلیممیکروگرم بر  512رشد 

با  کلبسیال پنومونیهاز رشد  کنندگی ممانعت غلظت حداقل

براي عصاره اتانولی درمنه کوهی  مقاومت دارویی چندگانه

- گرم بر میلی یلیم 25/0و براي متانولی و آبی هرکدام  15/0

بیشتر بود و در  Shojaei Baghiniکه از مطالعه  لیتر بود

). 33(تر بودمطلوب Shojaei Baghiniنتیجه نتایج مطالعه 

Guan  در چین نشان دادند که اثر ضد ) 2019(و همکاران

باکتریایی اسانس درمنه چینی به روش انتشار از دیسک روي 

، 8/15 پروتئوس ولگاریس، 15/15 باسیلوس سوبتلیس

لیستریا ، 95/13 اسالمونال انتریتیک، 78/14 اشریشیا کلی

 23/13 استافیلوکوکوس اورئوسو  43/13 مونوسیتوژنز

روش میکرودایلشن نشان داد که حداقل غلظت . متر بود یلیم

ممانعت کنندگی عصاره درمنه چینی روي این باکتري ها 

بیشترین هاله ممانعت از . لیتر بودمیکرولیتر بر میلی 25/6

، متانولی و آبی به رشد در تحقیق ما براي عصاره اتانولی

 5و  67/18، 67/25 ترتیب در روش انتشار از دیسک

لیتر مشاهده  یلیمگرم بر  یلیم 25/0بود که در غلظت  متر یلیم

ي اتانولی و آبی از نتایج مطالعه ها عصارهشدند که در مورد 

Guan مطالعات نشان داده است ). 34(و همکاران بیشتر بود

 -1و  8 ي منوترپان،ها الکل که گیاه درمنه به علت داشتن

از . شودها میمسینول و کامفور باعث مهار میکروارگانیس

 هاي گیاهی باعث پیوندآب گریزي عصاره طرفی خاصیت

 میتوکندري و هاباکتري سلولی غشاء لیپیدي الیه روي

 بین. یتاً لیز و مرگ باکتري شوندنهاو  غشاء شدن پاره باعث

 ارتباط گیاهان میکروبی ضد اثر پلی فنولیک و ترکیبات

تعداد و جایگاه فنول در ترکیبات فنولی و . دارد وجود

همچنین نوع و میزان این ترکیبات فیتوشیمیایی متفاوت است 

کشی آن ها و این به نوبه خود روي میزان و قدرت میکروب

و یکی از دالیل اثرات متفاوت ضد میکروبی در  مؤثر

ي ها جنسي ها عصاره از طرفی،. استمطالعات مختلف 

یک گونه گیاه ممکن است مشابه و یا متفاوت باشد و روي 

). 27، 35(ها نیز اثرات متفاوتی بگذاردانواع میکروارگانیسم

کلبسیال پنومونیه همچنین در مطالعه حاضر اثر ضد 

یرولینا نیز اسپ یآب- جلبک سبز یو متانول یاتانول يها عصاره

و  یاتانول يها عصاره يبرا یزانم ینا. بررسی و ثابت شد

بر  گرم یلیم 2/0و  15/0 یببه ترتاین جلبک  یمتانول

  . بود لیتر یلیم

Derakhshesh  هاي در ایران به روش) 2011(و همکاران

کنندگی از ممانعت غلظت انتشار از دیسک و تعیین حداقل

رشد در آزمایشی که به روش لوله انجام شد، نشان دادند که 

ي دریایی لورسیا ها جلبکانولی و کلروفرمی ي متها عصاره

آنگاستوفیلیوم اثرات  سارگاسوماي قهوهسیندریا و جلبک 

استرپتوکوکوس هاي گرم مثبت  يباکتریایی روي ضد باکتر

استرپتوکوکوس ، استرپتوکوکوس سالیواریس، موتانس

، سالمونال تیفیهاي گرم منفی  یاییباکترو  سانگویس

میکروکوکوس و   فلکسنريشیگال، پروتئوس ولگاریس

ي ها عصارهیر ضد باکتریایی تأثبیشترین . داشتند لوتئوس

متانولی و کلروفرمی علیه باکتري گرم منفی سالمونال تیفی 

مشاهده ) به ترتیب( متر یلیم 20و  18با قطر هاله عدم رشد 

در مطالعه حاضر بیشترین قطر هاله ممانعت از رشد در . شد

آبی اسپیرولینا - ي اتانولی جلبک سبزها عصارهگیري اثر بکار

یباً مشابه با مطالعه تقرمتر بود، این اندازه  یلیم 67/21که 

Derakhshesh حداقل غلظت مهارکنندگی در تحقیق . بود

Derakhshesh ،75/3 لیتر براي هر دو  یلیمگرم بر  یلیم

سویه جلبک در روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی 

گرم بر  یلیم 15/0(شد که از مطالعه ما از رشد مشاهده 

میزان آن بیشتر بود و در نتیجه ) ي عصاره اتانولیبرا لیتر یلیم

بیشترین هاله . در مطالعه ما این اندازه کمتر و مطلوب بود

ممانعت از رشد براي عصاره اتانولی، متانولی و آبی جلبک 

یسک در روش انتشار از د در مطالعه ما کلبسیال پنومونیهبر 

مشاهده شد که به  لیترگرم بر میلیمیلی 25/0در غلظت 

اندازه آن از  متر بودند که یلیم 67/8و  17، 67/21ترتیب 

ي اتانولی و ها عصارهدر مورد  Derakhsheshمطالعه 
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در ) 2015(و همکارانش  Ghaffari). 25(متانولی بیشتر بود

اله ایران به روش انتشار از دیسک نشان دادند که قطر ه

گیري در اثر بکار کلبسیال پنومونیهممانعت از رشد باکتري 

متر بود میلی 50/12 استاتی جلبک دریایی قرمز عصاره اتیل

 80و حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد به روش لوله 

لیتر بود که از مطالعه ما میزان بیشتري را گرم بر میلی یلیم

خراج و کاربرد ي مختلفی جهت استها روش ).36(نشان داد

هاي مختلف جهت اثبات و آزمایشي گیاهی و ها عصاره

شود که به نوبه  یمسنجش اثرات ضد باکتریایی بکار گرفته 

تحقیقات نشان . تواند علت تفاوت در نتایج باشدخود می

ها حساسیت بیشتري داده است که بعضی از میکروارگانیسم

 ت بستگی بهنسبت به مواد ضد میکروبی دارند و این تفاو

لیپوپلی ساکاریدهایی . دیواره سلولی میکروارگانیسم دارد

هاي گرم منفی وجود دارند مانع که در دیواره سلولی باکتري

هاي فعال به غشاي سیتوپالسمی از رسیدن ترکیب

را در مقابل مواد  ها آنهاي گرم منفی شده و  يباکتر

هت در مطالعه حاضر ج). 35(کنندضدمیکروبی مقاوم می

بیوتیک همراه با دیسک بکار دقت بیشتر در کار، پودر آنتی

از رشد و  کنندگی ممانعت غلظت حداقلمیزان . برده شد

هاي بیوتیککشندگی باکتري به ترتیب براي آنتی

آمیکاسین، جنتامایسین، نالیدیکسیک اسید، کولیسیتین و 

این . یاهی آن کمتر بودسفتازیدیم در مقایسه با میزان گ

- دهنده آن است که در بسیاري موارد آنتیب نشانمطل

کنند، اما در  یمهاي گیاهی عمل ها بهتر از عصارهبیوتیک

هاي گیاهی نیز عصاره هاي باالترتوان از غلظت یمعین حال 

در . استفاده کرد تر مطلوبآوردن نتایج  به دستجهت 

هاي انتشار از دیسک و چاهک، قطر هاله ممانعت از روش

ها بیشتر بود که نماینگر بیوتیک ایمیپنم از عصارهنتیرشد آ

این مطالب است که در این روش بکار بردن ایمیپنم بیشتر 

توان به موارد هاي این مطالعه میاز محدودیت. موثر بود

یافتن گیاه درمنه در مناطق مورد نظر با : روبرو اشاره کرد

مراه توجه به کوهستانی بودن و فصل سال با محدودیت ه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل تهیه و  با همکاري بود که

لوازم در دسترس پژوهشگران قرار گرفت، خرید یکسري از 

ها محدودیت مالی همراه بود آزمایشگاه مانند میکروپلیت

که با همکاري اساتید محترم هیئت علمی در گروه 

ر در انتها با توجه به اینکه اث. شناسی برطرف شد یکروبم

و متانولی در این  ها، بخصوص اتانولیضد باکتریایی عصاره

هاي توان امیدوار بود که از عصارهعه ثابت شد، میمطال

آبی اسپیرولینا بتوان در آینده به - درمنه کوهی و جلبک سبز

. ها استفاده کردبیوتیکعنوان جایگزین و یا مکمل این آنتی

 بیشتر جهتي حیوانی و تحقیقات ها مدلمطالعات روي 

  .استي گیاهی مورد نیاز ها عصارهبکار بردن 

  

  گیرينتیجه

در مطالعه حاضر اثرات ضد باکتریایی عصاره هاي اتانولی، 

آبی اسپیرولینا بر - و آبی درمنه کوهی و جلبک سبز متانولی

. با مقاومت دارویی چندگانه ثابت شد کلبسیال پنومونیهباکتر 

گی از رشد و کشندگی همچنین حداقل غلظت ممانعت کنند

 به دستبنا به نتایج . ها بهتر بودبیوتیک یآنتها از این عصاره

هاي  یشآزمابا تحقیقات بیشتر و درون تنی،  توانآمده می

هاي  یطهحکاربردي بیشتر را جهت استفاده از این دو گیاه در 

  .داد بهداشتی و درمانی انجام

  

  تشکر و قدردانی

ي و کمیته تحقیقات ورافنوهش و وسیله از معاونت پژ ینبد

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت حمایت 

کد کمیته (مالی و معنوي از طرح مذکور 

تقدیر و تشکر به ) .170/1395IR.MUK.REC:اخالق

 .آید یمعمل 
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