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Background and Aim: Pseudomonas aeruginosa is the most common cause of 

nosocomial infections, that known as one of the most resistant bacteria against 

antibiotics and show resistance to a lot of common treatment. On the same basis, the 

aim of the present study is evaluation of the antibacterial activity of aqueous extracts of 

four kinds of Iranian native plants on the growth of P.aeroginosa and compare them 

with antibiotics. 

Materials and Methods: Aqueous extracts of herbs were prepared by the soxhlet 

extractor and after preparing dilution, antimicrobial effect of them was determined by 

well diffusion and Broth dilution method on 3 different concentration 

Results & Conclusion: In this study, the highest anti-bacterial effect have been 

relative to Hippophae rhamnoides (17.6 mm). The minimum inhibitory concentration 

of Zataria multiflora Boiss, Juglans regia L and Origanum vulgare was 25% and was 

recorded 12.5% for Hippophae rhamnoides. At this research, difined all of the herbal 

extracts have antibacterial effect on the studied strain and this activity due to the culture, origin, 

growing season and effective material in plants could be different. 
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ی عصاره های آبی گیاهان بومی ایران بر روی سویه استاندارد بررسی اثر ضد باکتر

 سودوموناس آئروژینوزا
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به های بیمارستانی است که ترین علل ایجاد عفونتاز شایع سودوموناس آئروژینوزا :زمینه و اهداف

شود و به بسیاری از ها نیز شناخته میها در مقابل انواع پادزیستترین باکتریعنوان یکی از مقاوم

 عه حاضر بررسی فعالیت ضدباکتریهدف از مطال ،بر همین اساس .دهدهای رایج مقاومت نشان میدرمان

سه فعالیت آن ها با و مقای سودوموناس آئروژینوزانوع گیاه بومی ایران بر رشد  4های آبی عصاره

 .ها استپادزیست

عصاره آبی گیاهان بوسیله دستگاه سوکسله تهیه شد و پس از تهیه رقت فعالیت مواد و روش کار: 

غلظت مختلف مورد بررسی قرار  3انتشار چاهک و رقت سازی براث در های با روشها آن باکتریضد

 گرفت.

مربوط به عصاره آبی برگ سنجد در روش  ثر ضدباکتریار این تحقیق بیشترین یافته ها و بحث: د

های آویشن شیرازی، عصاره (MIC)میلی متر(. میزان حداقل غلظت مهاری  6/71انتشار چاهک بوده است )

در این پژوهش  ثبت شده است. %2/75بود و برای برگ درخت سنجد  %52برگ درخت گردو و مرزنجوش 

بر روی سویه مورد بررسی هستند و این  باکتریخاصیت ضد های گیاهی دارایمشخص شد همه عصاره

 تواند به سبب کشت، منشأ، فصل رشد و مواد مؤثره گیاهان، متفاوت باشد.فعالیت می
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 مهمقد 

ترین علل مرگ و میر در های عفونی یکی از مهمبیماری

ها بوده است. از اواسط قرن نوزدهم به بعد عوامل ضدانسان

تر یکی های جدیدکرد و پادزیستمیکروبی توسعه زیادی پیدا 

ها پس از دیگری مورد شناسایی قرار گرفتند. در طی این سال

میکروبی با میکروبی برای دستیابی به مواد ضدتوسعه عوامل ضد

تر ادامه پیدا کرد. با توسعه این تر و فعالیت قویطیف گسترده

نتیجه  ها نیز به این عوامل مقاوم شدند درعوامل، میکروارگانیسم

(. 0اند)های مقاومها همچنان در معرض ابتال به عفونتانسان

هایی است که از جمله میکروارگانیسم سودوموناس آئروژینوزا

میکروبی مقاوم است. بطور طبیعی به تعداد زیادی از عوامل ضد

های پیچیده مقاومت دارویی است که این باکتری دارای مکانیسم

باشند. این میکروارگانیسم طرح میبه عنوان یک مشکل بزرگ م

همچنین یک باکتری فرصت طلب است و در بیمارانی که از 

های باشند باعث ایجاد عفونتلحاظ سیستم ایمنی دچار نقص می

از داروهای  %06(. با توجه به اینکه حدود 2شود)حاد می

اند، منشا که در بازار موجود یا در حال آزمایش میکروبیضد

(. 3ای به این مواد جلب شده است)د توجه گستردهطبیعی دارن

زای های بیماریافزایش مقاومت دارویی در میکروارگانیسم

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 0313 تابستان – 2شماره  – 8سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

 

مقاله 

 کوتاه

http://www.ijmm.ir/


 اثر ضد سودوموناس گیاهان بومی ایران |و همکاران  راصالح جامه د 

15 

 

از جمله منابع میکروبی جدید، یق در مورد مواد ضدانسانی، تحق

 (. 4سازد)گیاهی را امری اجتناب ناپذیر می

مطالعات مختلفی بر روی عصاره متانولی و اسانس آویشن 

رگ درخت سنجد، برگ درخت گردو و مرزنجوش شیرازی، ب

ای در مورد خاصیت اما کمتر مطالعه ؛انجام گرفته است

این گیاهان انجام شده است. در این پژوهش  عصاره باکتریضد

ی آبی این گیاهان بر روی باکتری میکروبی عصارهخاصیت ضد

در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار  سودوموناس آئروژینوزا

 گرفته است.

 هاروشمواد و 

 جمع آوری عصاره های آبی  گیاهی

و سنجد  (Juglans regia L) برگ درخت گردو  

(Hippophae rhamnoides)  از شهرستان تویسرکان استان

از استان  (Zataria multiflora Boiss) همدان، آویشن شیرازی

 بایجانآذر هایاز کوه (Origanum vulgare) فارس و مرزنجوش 

غربی جمع آوری گشت و پس از آن نام علمی این گیاهان مورد 

تایید قرار گرفت. عصاره آبی این گیاهان بوسیله دستگاه سوکسله 

(Electromantle UK ME1000 و با آب مقطر یکبار تقطیر تهیه )

لسیوس و دور از درجه س 4ها پس از تهیه در دمای شد. عصاره

ها در مرحله بعد از آن نور مورد نگهداری قرار گرفت. سپس

تست انتشار چاهک و  برای  16و  1/55 ،51 (mg/ml)هایرقت

( از عصاره ها در 8/5و  4/5، 5/5رقت های سریالی دو برابر )

سازی براث تهیه رقت محیط مولر هینتون براث به منظور تست

شد. سویه میکروبی: سویه میکروبی مورد بررسی در این تحقیق، 

بود که از  (ATCC 49189) سودوموناس آئروژینوزا سویه استاندارد

 گردیدتهیه  ..بقیه اعلوم پزشکی دانشگاه بانک میکروبی 

 های آنتی بیوگرام: دیسک

مایسین به منظور های آنتی بیوتیک ایمی پنم و جنتادیسک

 های گیاهی از شرکت پادتن طب تهیه گردید. مقایسه با عصاره

 

 

 ایی عصاره های آبی گیاهی بررسی خاصیت ضد باکتری

 روش انتشار چاهک )ول دیفیوژن(:

گیری، بیشتر مواد فیتوشیمیایی گیاه در پس از فرایند عصاره 

 CLSIیابد. در این روش طبق پروتکل عصاره آبی نیز حضور می

سوسپانسیون استاندارد از سویه سودوموناس آئروژینوزا بر سطح 

 16شود. میزان داده می کشت (Merck)محیط مولر هینتون آگار

ها نیز بوسیله سمپلر درون چاهک های تعبیه میکرولیتر از عصاره

بیوتیکی های آنتیشده بر سطح آگار ریخته می شود. دیسک

(نیز بعنوان 10mcg/discپنم)(و ایمی 10mcg/discجنتامایسین )

کنترل مثبت در این آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. سپس 

ساعت  54تا  58درجه سیلسیوس به مدت  73دمای ها در پلیت

سودوموناس در نهایت هاله عدم رشد  (5). شوندانکوبه می
 مورد بررسی قرار گرفت. آئروژینوزا 

 روش سریال رقت )براث دایلوشن(:

و  51، 1/55) رقت سریالی دو برابر CLSIطبق پروتکل  

اث تهیه گردید های مولر هینتون برها در لولهاز انواع عصاره (16%

فارلند از معادل نیم مک CFU/ml 156× 1ها و به هر کدام از لوله

به ازای هر  سودوموناس آئروژینوزاسوسپانسیون میکروبی 

ساعت  54-58لیتر براث افزوده گشت. در نهایت بعد از میلی

ها قرائت و ثبت درجه سلسیوس کدورت 73انکوباسیون در  دمای 

شد. آخرین رقت که کدورت میکروبی قابل مشاهده داشت به 

(. میانگین هاله عدم 6) عنوان حداقل غلظت میکروبی ثبت شد

و حداقل  (ANOVA)رشد با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه 

مورد مقایسه  spss 21توسط نرم افزار  p<0.01دار اختالف معنی

 قرار گرفته است.

 ها و بحث: یافته

ها بر میلی لیتر عصارهمیلی گرم  16و  51، 1/55های غلظت

سودوموناس عدم رشد باکتری  به منظور سنجیدن قطر هاله
استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره آبی  آئروژینوزا

بیشترین میلی گرم بر میلی لیتر  16برگ درخت سنجد در غلظت

دارد  سودوموناس آئروژینوزاوی باکتری گذاری را بر رمیزان تأثیر

آویشن میلی گرم بر میلی لیتر   16و پس از آن به ترتیب عصاره 

)نمودار  شیرازی، مرزن جوش و برگ درخت گردو قرار داشتند

5.) 
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عصاره انواع گیاهان و مقایسه  ضد باکتری: مقایسه اثر 5نمودار

 هابا پادزیست

( بر روی سویه مورد MICکنندگی )میزان حداقل غلظت مهار

 نظر نیز برای آویشن شیرازی، برگ درخت گردو و مرزنجوش

(mg/ml) 51 و برای برگ درخت سنجد (mg/ml)  1/55  تعیین

 شد.

İtoglu  تاثیر عصاره آبی برگ درخت گردو را  5667در سال

مورد مطالعه قرار دادند که  سودوموناس آئروژینورابر روی باکتری 

م رشد این عصاره برای مهار رشد باکتری مشخص شد هاله عد

میلی  56معادل  mg/ml 577 در غلظت سودوموناس آئروژینوزا

است. اما در این مطالعه میانگین هاله عدم رشد بدست آمده  متر

 صفربرای روش آبی با چاهک این هاله   16 (mg/ml) در غلظت

تاثیر  5655و همکارانش در سال  Michel(. 7میلی متر بود)

سودوموناس را بر روی باکتری  ،صاره آبی برگ درخت سنجدع
مورد مطالعه قرار دادند که مشخص شد هاله عدم رشد  آئروژینورا

میلی متر  mg/ml 566 ،54 ،این گیاه برای برگ درخت سنجد

است به نظر می رسد که این یافته به نتایج حاصل از تحقیق در 

مکارانش بر روی این و ه Dehkordi(. 8این مطالعه نزدیک باشد)

اسانس گیاه آویشن شیرازی برای  MICموضوع مطالعه کردند که 

بدست  mg/ml 8 سودوموناس آئروژینوزامهار رشد باکتری 

آوردند. اما درباره این موضوع بر روی عصاره این گیاه هیچ 

تاثیر  5657و همکارانش در سال  Lisinia .(1گزارشی یافت نشد)

 سودوموناس آئروژینوراا بر روی باکتری عصاره آبی مرزن جوش ر

این عصاره برای  MICمورد مطالعه قرار دادند که مشخص شد 

اما در است.  mg/ml 1 سودوموناس آئروژینوزامهار رشد باکتری 

 mg/ml 51 حاضر این مقدار برای عصاره آبی مرزن جوش مطالعه

 تاثیر اسانس برگ 5655و همکارانش در سال  Reder .بدست آمد

مورد  سودوموناس آئروژینورادرخت گردو را بر روی باکتری 

اسانس این گیاه برای  MICمطالعه قرار دادند که مشخص شد 

(. الزم به ذکر است با 01) است mg/ml  75.51برگ درخت گردو

برگ درخت سنجد  MICتوجه به منابع موجود برای مقدار 

 گزارشی یافت نشد.

های گیاهی دارای که عصاره نتایج حاکی از این واقعیت است

ها به عنوان توان از آنمواد ضدمیکروبی مناسبی می باشد که می

یک پایه دارویی یا یک داروی گیاهی مناسب برای مبارزه با 

 استفاده کرد. سودوموناس آئروژینوزاهایی از جمله میکروارگانیسم

 تشکر و قدردانی

بیوتکنولوژی نانونان آزمایشگاه علوم زیستی و از تمامی کارک 

 دانشگاه تهران واحد علوم و فنون نوین تشکر به عمل می

 آید.

 تعارض منافع:

 بین نویسندگان هیچ تعارضی وجود ندارد. 
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