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بیماریزای انسانی در استان کرمان میباشد.

مواد و روش کار:

جهت شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثرات ضد باکتری عطرمایه گیاه

کلپوره ) ،)Teucrium polium L.برگها با شاخههای جوان این گیاه از رویشگاه طبیعی آنها در
اردیبهشتماه  9831در مرحله تمام گل دهی از روستایی در استان کرمان جمعآوری گردید .نمونهها تمیز و
پس از خشک کردن در سایه ،عطرمایه گیری با روش تقطیر با آب انجام شد .ترکیبهای موجود در عطر مایه

نویسنده مسئول:
محمد مقتدر

با استفاده از سوانگاری گازی تجزیهای (کروماتوگرافی گازی) و گازسوانگار(کروماتوگراف) متصل به

گروه تنوع زیستی ،پژوهشکده

طیفسنج جرمی ( )GC/MSمورد شناسایی قرار گرفت .هم چنین فعالیت ضد باکتری عطرمایه این گیاه بر

علوم محیطی ،پژوهشگاه علوم و

روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مورد آزمایش با اندازهگیری قطر هاله عدم رشد انجام شد.

تکنولوژی پیشرفته و علوم
محیطی،

دانشگاه

تکمیلی

صنعتی

یافتهها:

بازده عطرمایه حاصل از گیاه کلپوره  %0/57بود .از مجموع  83ترکیب شناساییشده در

تحصیالت

عطرمایه گیاه کلپوره با  %11/57خلوص ،ترکیبهای آلفا پینن با  ،%98/78لینالول با  %90/38و کاریوفیلن

فناوری

اکساید با  %1/31بیشترین درصد عطرمایه را تشکیل میدهند .اثر عطرمایه این گیاه بر روی باکتریهای گرم

و

پیشرفته ،کرمان ،ایران.

مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و همه باکتریهای گرم منفی مورد آزمایش

تلفن03909220990 :
پست الکترونیک:

بیش از تتراسایکلین است.

moghtader18@yahoo.com

نتیجهگیری :نتایج نشان داد که عطر مایه گیاه کلپوره مورد مطالعه دارای اثر ضد باکتری قابلتوجهی
میباشد .با توجه به درصد باالی ترکیبهای آلفاپینن و لینالول موجود در عطرمایه گیاه کلپوره با خواص
ضد باکتری که دارند ،از عطرمایه این گیاه میتوان جهت مقابله با باکتریهای بیماریزای خاص استفاده
کرد.

کلمات کلیدی  ،Teucrium polium L.اثر ضد باکتری ،عطرمایه ،آنالیز شیمیایی.
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
پرشاخه و پوشیده از تار کرکهای متراکم و بلند و نرم ،بوتههای
تقریباً چوبی به ارتفاع  90-00سانتیمتر ،برگهای آن باریک،
دراز و پوشیده از کرکهای پنبهای در هر دو سطح پهنک
است(شکل  .)2گلها متفاوت به رنگ های سفید ،سفید مایل به
زرد و یا زرد دارد .این حالت متغیر بودن نه تنها در رنگ گل،

از نظر گیاهشناسی کلپوره از جنس  Teucriumو از خانواده
) Lamiaceae (Labiataeنعناع میباشد .از این جنس بیش از
 940گونه در دنیا شناخته شده است و در ایران  29گونه و  4زیر
گونه رویش دارد که  9گونه از این تعداد بومی ایران میباشند .از
این جنس گونه  Teucrium polium L.گیاهی است علفی ،پایا،
2
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مقاوم میباشند .از آنجایی که برخی از گیاهان با اثر ضد باکتری
در فارماکوپه دارویی کشور ثبت شده اند ،از عطرمایه گیاه کلپوره
هم می توان برای مقابله با برخی باکتری های بیماری زای خاص
استفاده کرد و جایگزینی بی ضرر برای بعضی پادزیست ها پیدا
نمود .از اثرات دارویی گیاه کلپوره می توان به اثرات ضد
باکتریایی عصاره متانولی این گیاه بر روی رشد باکتری های

بلکه در وضع ساقه گیاه که به صورت پر شاخه و یا به حالت
خوابیده در میآید نیز دیده میشود .زمان گلدهی گیاه از خرداد
ماه تا مرداد ماه با توجه به آب و هوای منطقه متغیر می باشد و
در نواحی بایر ،سواحل سنگالخی و ماسه زارهای نواحی مختلف
اروپا ،منطقه مدیترانه ،شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا از جمله
ایران می روید .این گیاه از قدیم االیام مورد توجه بوده است .در
اواسط قرن اول میالدی جوشانده این گیاه به عنوان مدر جهت
رفع آب آوردن انساج ،عدم دفع ادرار و برگ تازه آن جهت
مداوای زخم بکار می رفته است .سرشاخه های گلدار این گیاه به
ط ور مالیم اثر نیرودهنده ،مقوی معده ،تب بر و ضد عفونی کننده
دارد و مواد موثر آن بر ضعف عمل دستگاه هضم و کبد مفید
است .بیش از  2000سال است گونه های مختلف  Teucriumبه
عنوان گیاه دارویی شناخته شده و اثرات ضد تشنج ،ضد التهاب،
ضد درد ،تب بر ،التیام دهندگی زخم در آنها ثابت شده است .این
گیاه پراکندگی وسیع در نواحی مختلف شمال ،غرب ،جنوب و
مرکز ایران ،منطقه البرز ،اطراف تهران ،مخصوصا در غالب نواحی

استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال تیفی اشاره نمود ( .)9در
تحقیقی دیگر فعالیت ضدباکتری و آنتی اکسیدانی عصاره متانولی
گیاه کلپوره با روش  Disc diffusionبر روی تعدادی از باکتری
های گرم مثبت و گرم منفی بررسی و اثبات گردیده است (.)4
اثرات ضدباکتری عصاره هیدروالکلی استخراج شده گیاه کلپوره با
رقت  2/8به روش  Disc diffusionبر روی باکتری های
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نشان داده شد ( .)1در
مطالعه دیگر ،بررسی اثرات ضدباکتری گیاه کلپوره علیه باکتری
های پاتوژن با استفاده از روش میکروتیتر پلیت انجام شد .در
نتایج گزارش شده نشان داد که بیشترین فعالیت ضد باکتری
عطرمایه گیاه کلپوره علیه باکتری های سودوموناس آئروژینوزا و

نیمه بایر و کوهستان های نیمه خشک دارد ( .)1گیاهان دارویی
با داشتن ترکیب های فعال دارویی و تغذیه ای از نظر گیاه
شناسی مهم میباشند .استفاده بیش از حد از پادزیست ها اغلب
باعث مقاومت روزافزون باکتری ها به این داروها شده است .از
طرف دیگر ،مصرف بی رویه پادزیست ها اغلب با عوارض جانبی
در بدن انسان همراه است .سه گونه از باکتری های استافیلوکوک
که در انسان ایجاد بیماری می کنند ،استافیلوکوکوس اورئوس،
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس
میباشند که از میان این سه گونه استافیلوکوکوس اورئوس
مهمترین نوع شناخته شده است و بیش از  %30سوش های گونه
اورئوس در آمریکا نسبت به پنی سیلین  Gمقاوم هستند.
استرپتوکوک ها دامنه وسیعی از عفونت های گوناگون را ایجاد
می کنند و استرپتوکوکوس فکالیس یکی از علل مهم عفونت های
بیمارستانی دستگاه ادراری است و تمام استرپتوکوک های گروه

باسیلوس سرئوس بوده است ( .)6در ترکیه اثر عطرمایه گیاه
کلپوره با روش میکرودایلوشن بر روی تعدادی از باکتری ها
بررسی شد که بیشترین تاثیر را بر باسیلوس سرئوس داشته است
( .)7فعالیت ضد باکتری عصاره های اتانولی و متانولی گیاه
کلپوره با روش  Disc diffusionبررسی شد .نتایج نشان داد که
بیشترین تاثیر عصاره اتانولی بر روی باکتری باسیلوس آنتراسیس
بود در حالی که بیشترین تاثیر عصاره متانولی بر روی باکتری
بوردتال برونشی سپتیکا مشاهده شد ( .)8هدف از این تحقیق،
بررسی اثر ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره بر روی باکتریهای
بیماریزای انسانی از استان کرمان بوده است .این گیاه در استان
کرمان توسط مردم در درمان برخی از عفونت های بالینی استفاده
میشود.

 ،Aبه پنی سیلین  Gحساس هستند ( .)2باسیل های گرم منفی

شامل جنس های فراوانی است که از آن جمله اشریشیا کلی و
سالمونالها در داخل و خارج دستگاه گوارش ،شیگال در داخل
دستگاه گوارش و گروه کلبسیال و سودوموناس در خارج از
دستگاه گوارش ایجاد بیماری می کنند .به علت وجود تفاوت های
فراوان میان این ارگانیسم ها در مقاومت به پادزیست ها ،انتخاب
دارو به نتیجه آزمون های سنجش حساسیت بستگی دارد .سوش
های جدا شده از عفونت های بیمارستانی اغلب به چند پادزیست

شکل  :2گیاه کلپوره
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یونیزاسیون  290درجه سلسیوس ،مد یونیزاسیون  ،EIانرژی
یونیزاسیون  .70eVسری آلکان های نرمال  C8-C28نیز تحت
شرایط یکسان با تزریق عطرمایه ،جهت محاسبه اندیس بازداری
( )RIاجزاء عطرمایه به دستگاه تزریق گردید .اندیس بازداری
اجزاء نمونه با استفاده از برنامه رایانهای محاسبه شد .در نهایت
اجزاء عطرمایه با استفاده از مقایسه طیف های جرمی بدست آمده
با طیف های جرمی استاندارد موجود در کتابخانه الکترونیک
 Wiley 2000موجود در نرمافزار  Labsolutionدستگاه GC/MS
و محاسبه اندیس بازداری استاندارد بر اساس سری آلکان های
 C8-C28و مقایسه آنها با اعداد استاندارد موجود در مراجع

مواد و روشها:
برگها با شاخههای جوان گیاه کلپوره از رویشگاه طبیعی آنها
در اردیبهشتماه  2983در مرحله تمام گلدهی از روستایی در
استان کرمان جمعآوری گردید و بعد از شناسایی ،تمیز و شسته
شدند و در شرایط سایه به دلیل جلوگیری از هیدرولیز
ترکیبهای موجود در گیاهان ،در دمای محیط خشک شدند و
 290گرم از نمونه خردشده به روش تقطیر با آب با کمک دستگاه
کلونجر به مدت سه ساعت عطرمایهگیری شد و عطرمایه پس از
آبگیری با سولفات سدیم بدون آب به دستگاه سوانگاری گازی
تجزیهای ) (GCتزریق شد تا مناسبترین برنامهریزی حرارتی
ستون ،جهت دستیابی به بهترین جداسازی بدست آید .سپس
عطرمایه مورد آزمایش به دستگاه سوانگاری گازی تجزیهای
متصل به طیفسنج جرمی ) (GC/MSتزریق گردید و طیف های
جرمی و سوانگاشت های (کروماتوگرام های) مربوطه بدست آمد.

شناسایی شدند (.)3
بررسی اثرات ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره:
فعالیت ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره مورد مطالعه ،بر
روی  3باکتری شامل  9باکتری گرم مثبت ،استافیلوکوکوس
اورئوس ( ،)=PTCC2492استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
( )PTCC=2490و استرپتوکوکوس فکالیس ( (PTCC=2297و
 0باکتری گرم منفی شامل ،سودوموناس آئروژینوزا
( ،)PTCC=2490شیگال فلکسنری ( ،)PTCC=2720کلبسیال
پنومونی ( ،)PTCC=2230سالمونال تیفی (،(PTCC=2003
سراشیا مارسسنس ( )PTCC=2287و اشریشیا کلی
( )PTCC=2999تعیین شد .باکتریهای مورد آزمایش از مرکز
کلکسیون قارچ ها و باکتری های سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ایران ( )IROSTتهیه شدند .بدین منظور از روش انتشار
در آگار ( )Disk diffusionاستفاده شد .از باکتریهای کشت
دادهشده به مدت  24ساعت بر روی محیط مولر هینتون آگار
سوسپانسیونی با رقت  0/9مک فارلند در محیط کشت مولر
هینتون براث تهیه شد سپس  2میلیلیتر از سوسپانسیون هر
کدام از باکتریها با استفاده از سواپ سترون به شکل یکنواخت
به روش Spread plateکشت داده شد و دیسکهای سترون
 Blankحاوی  90میکرولیتر از رقت  2/9هر عطرمایه که با
دیمتیلسولفوکساید ( )DMSOرقیق شده بود برروی محیط

مشخصات دستگاه کروماتوگراف گازی ((GC

در این تحقیق از گاز سوانگار مدل  Agilent-6890مجهز به
ستون  DB-5به طول  40متر ،قطر داخلی  0/28میلی متر که
ضخامت الیه فاز ساکن در آن  0/29میکرومتر میباشد ،استفاده
شد .برنامه حرارتی ستون از  00تا  220درجه سلسیوس با شیب
 9درجه بر دقیقه تنظیم شد .دمای محفظه تزریق  280درجه
سلسیوس و دمای آشکارساز مورد استفاده ( 270 )FIDدرجه
سلسیوس تنظیم شد و از گاز هلیم به عنوان گاز حامل استفاده
گردید.
مشخصات و برنامه دمایی دستگاه GC/MS

جهت آنالیز و شناسایی ترکیبات تشکیلدهنده عطرمایه از
دستگاه گاز سوانگار متصل به طیفسنج جرمی مدل Shimadzu-
 QP5050Aاستفاده گردید .شرایط آنالیز و مشخصات دستگاه
 GC/MSبه صورت زیر بود:
ستون مویینه DB5-MSبه طول  40متر ،قطر داخلی 0/28
میلی متر و ضخامت الیه  0/28میکرومتر ،برنامه حرارتی آون9 ،
دقیقه در  00درجه سلسیوس ،سپس  00-279درجه سلسیوس
با شیب  9درجه سلسیوس بر دقیقه ،سپس  20دقیقه در 279
درجه سلسیوس ،دمای محل تزریق  280درجه سلسیوس ،گاز
حامل هلیم ،سرعت حرکت گاز  0/3میلیلیتر بر دقیقه ،نسبت
شکافت  2به  ،49مقدار تزریق  0/2میکرولیتر ،دمای منبع

کشت قرار گرفت ( .)11سپس قطر هاله ممانعتکننده از رشد
پس از  24ساعت انکوباسیون در دمای  97درجه سلسیوس
اندازهگیری شد .هم چنین از دیسک های حاوی دی
متیلسولفوکساید و تتراسایکلین (پادزیست ضد باکتری گرم

9
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مثبت و گرم منفی است) به عنوان شاهد منفی و مثبت و مقایسه
فعالیت ضد باکتری عطرمایه ها استفاده شد.

17

Carvacrol

1272

5.23

18

β-Myrcene

1296

0.45

13

Camphene

1385

0.27

21

β-caryophyllene

1421

6.98

21

α-humulene

1437

2.75

22

γ-cadinene

1488

3.66

29

Germacrene D

1497

5.03

24

Elemol

1549

1.24

21

Spathulenol

1552

0.21

26

Caryophyllene oxide

1578

9.69

27

α-cadinol

1702

1.68

28

Hexadecanoic acid

1896

0.75

23

Unknown

1965

0.25

16

یافتهها:
نتایج نشان داد که بازده عطرمایه حاصل از گیاه کلپوره
جمعآوری شده از استان کرمان  %0/79است .ترکیبهای
شناسایی شده در عطرمایه ،شاخص بازداری )(Restrictive Index
و درصد کمی ترکیبها درجدول  2آورده شده است .از مجموع
 28ترکیب شناساییشده در عطرمایه گیاه کلپوره با ،%33/79
ترکیبهای آلفا پینن با  ،%22/92لینالول با  %20/09و کاریوفیلن
اکساید با  %3/03بیشترین درصد عطرمایه را تشکیل میدهند.
نتایج بررسی اثرات ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره نشان
داد که عطرمایه این گیاه بر روی باکتریهای گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و
استرپتوکوکوس فکالیس قطر هاله بازدارندگی رشد به ترتیب ،28
 29و  22میلیمتر و باکتریهای گرم منفی سودوموناس
آئروژینوزا ،شیگال فلکسنری ،کلبسیال پنومونی ،سالمونالتیفی،
سراشیا مارسسنس و اشرشیا کلی قطر هاله بازدارندگی رشد به
ترتیب  22 ،22 ،29 ،29 ،20و  27میلیمتر ایجاد کردهاست.

ردیف

نام ترکیب
Terpinen-4-ol

شاخص بازداری*
1198

درصد
0.19

* شاخص های بازداری با تزریق مخلوط هیددروکربن هدای نرمدال
) (C8-C28به ستون  DB-5محاسبه شده است.

جدول  :2نتایج اثرات ضد باکتریایی عطرمایه گیاه کلپوره
قطرهاله*

باکتری
)Staphylococcus aureus (1431

تتراسایکلین

28

29

29

22

)Streptococcus faecalis (1237

22

20

)Pseudomonas aeroginosa (1430

20

22

ردیف

نام ترکیب

شاخص بازداری*

درصد

)Shigella Flexneri (1716

29

23

)Kellebsiella pnuomonae (1053

1

(E)-2-hexenal

865

0.27

29

24

)Salmonella typhi (1609

22

27

2

α-pinene

927

12.52

)Serratia marcescens (1187

22

29

9

α-camphene

954

5.73

)Escherichia coli (1533

27

22

4

Sabinene

965

0.84

1

1-octen-3-ol

978

2.97

6

3-octanol

982

3.29

7

β-pinene

984

7.09

8

Myrcene

995

1.46

3

ρ-cymene

1025

0.45

11

1,8-cineole

1032

3.60

11

Limonene

1036

1.89

12

camphor

1092

5.21

19

Linalool

1127

10.63

14

α-terpineol

1139

0.33

11

Bornyl acetate

1142

5.34

)Staphylococcus epidermidis (1436

جدول  :2جدول  -2شناسایی ترکیب های شیمیایی عطرمایه کلپوره

* بازدارندگی رشد (میلی متر)

بحث:

عطرمایه ها ترکیب های طبیعی حاوی مخلوطی از اجزای
ترپنیک بوده که دارای خواص ضد میکروبی و عوارض جانبی
کمتر در مقایسه با داروهای شیمیایی میباشد .گیاهان دارویی از
جمله گیاه کلپوره  Teucrium polium L.با دارا بودن ترکیبات
مهم دارویی و تغذیهای و اثرات ضد باکتری از نظر گیاهشناسی در
طب سنتی و طب جدید از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .در
این تحقیق ،گونه گیاه کلپوره بومی استان کرمان مورد آزمایش
4
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فعالیت ضد باکتری قرار گرفت .نتایج نشان داد که گیاه کلپوره
مورد نظر دارای اثر ضد باکتری قابلمالحظهای میباشد .در طب
سنتی از کلپوره در موارد ضد دیابت ،پایین آورنده کلسترول و
تری گلیسیرید سرم ،ضد اشتها ،ضد التهاب ،آنتی اکسیدان ،ضد
تب ،ضد میکروب و ضد درد استفاده میشود .نتایج تجزیه
عطرمایه گیاه کلپوره از روستایی در استان کرمان نشان داد که
بازده عطرمایه حاصل از اینگونه  %0/79است که در مقایسه با
مطالعهای که  Mirzaبا روش تقطیر با بخار آب انجام داده است

 subsp. Capitatumترکیبات ،)%28/8( α-Pinene

β-Pinene

( )%7/2و  )%7/0( ρ-Cymeneترکیبات اصلی بودهاند ( .)18در
تحقیق دیگر در اردن ،گونه  Teucrium poliumبیشترین
ترکیبات را )%8/7( β-caryophllene ،)%24/8( 8-cedren-13-ol
 )%ُ0/8(germacrene Dو  )%9/2( sabineneتشکیل میدادند
( .)13بررسی دیگر در ترکیه بر روی گونه

Teucrium polium
α-

ترکیبات ،)%27/8( β-caryophyllene ،)%28/0( β-pinene
myrcene )%20/0( caryophyllene oxide ،)%22/0(pinene
( )%9/9(germacrene D،)%0/8و  )%9/9( limoneneعمدهترین

مقداری بازدهی کمتری دارد ( .)11بررسیها نشان میدهد که از
مجموع  28ترکیب شناساییشده در عطرمایه گیاه کلپوره با
 ،%33/79ترکیبهای آلفا پینن با  ،%22/92لینالول با  %20/09و
کاریوفیلن اکساید با  %3/03بیشترین درصد عطرمایه را تشکیل
میدهند که در مقایسه با نتایج با دیگر محققان شباهتها و
تفاوتهایی مشاهده میگردد .در ایران و در سایر نقاط جهان بر
روی عطرمایه گونههای مختلف  Teucriumتحقیقات زیادی
صورت گرفته است از جمله شناسایی ترکیبات عطرمایه گونه T.
stocksianum subsp. Stocksianumتوسط جایمند و همکارانش
گزارش شد که ،)%23/7( α-Cadinol ،)%20/0( Camphen
 )%20/2( Myrceneو )%3/3( Carvacrolاجزای اصلی عطرمایه
بودند ( .)12در بررسی دیگر بر روی عطرمایه گونه

گزارش کردهاند ( .)17در تحقیق دیگر بر روی گونه

T. polium

اجزای عطرمایه را تشکیل دادهاند (.)21
در این تحقیق ترکیبهای آلفا پینن با  ،%22/92لینالول با
 %20/09و کاریوفیلن اکساید با  %3/03بیشترین درصد عطرمایه
را تشکیل میدهند که با تحقیقات دیگر محققان در ایران و سایر
نقاط جهان شباهتها و تفاوتهایی مشاهده میشود که میتواند
به علت شرایط اقلیمی و جغرافیایی باشد .مطالعه ترکیبهای
عطرمایه جمعیتهای گیاهی با اختالفات اکولوژیکی و ژنتیکی
میتواند در شناسایی تنوع عطرمایه در درون جمعیتهای یک
گونه حائز اهمیت باشد .گیاهان خانواده نعناع از جمله کلپوره به
سبب وجود ترکیبات ترپنوئیدی گوناگون عطرمایه و ترکیبات
فنلی به خصوص فالونوئیدها از لحاظ اثر ضد باکتری بسیار مورد
توجه میباشد .نتایج بررسی اثرات ضد باکتری عطرمایه گیاه
کلپوره استان کرمان نشان داد که عطرمایه این گیاه بر روی
باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با قطر هاله بازدارندگی رشد به
ترتیب  28و  29میلیمتر و باکتریهای گرم منفی سودوموناس

T. flavum

ارائه شد که ،)%90/7( β-caryophyllene
( )%22/9و  )%8/4( α-humuleneبیشترین ترکیبات عطرمایه
Germacrene D

بودند ( .)19در گونه T.orientale.L. subsp. orientaleاز ایران
β-

 )%27/0( Linalool ،)%99/9( Caryophyllene oxideو
 )%3/9( caryophylleneترکیبات اصلی عطرمایه گزارش شده
است ( .)14در بررسی عطرمایه گونه  T. persicumترکیبات
،)%3/4( α-Pinene ،)%20/0( Caryophyllene oxide
α- ،)%0/3( elemol ،)%7/4( γ-cadinene ،)%7/8( linalool
geranyl

آئروژینوزا ،شیگال فلکسنری ،کلبسیال پنومونی ،سالمونالتیفی،
سراشیا مارسسنس و اشرشیا کلی با قطر هاله بازدارندگی رشد به

 )%9/9( cadinolبیشترین مقدار را داشتند ( .)11عطرمایه گونه

ترتیب  22 ،22 ،29 ،29 ،20و  27میلیمتر ،دارای اثرات ضد
باکتری قابلتوجهی در مقایسه با پادزیست تتراسایکلین هستند.
فعالیت ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره در ایران و جهان مورد
مطالعه و تحقیق قرار گرفته است .از جمله اثرات ضد باکتری
عطرمایه و عصاره متانولی جنس  Teucriumدر محیط آزمایشگاه
بررسی شده است .اثرات بازدارندگی عطرمایه و عصاره متانولی
این جنس بر روی  29سوش باکتری و  9سوش قارچ با روش
دیسک دیفیوژن انجام گردید و اثرات ضد باکتری عطرمایه اثبات

 T.orientale.L. subsp. Tayloriاز استان لرستان ایران،
3- ،)%29/02( Caryophyllene oxide ،)%28/00( Linalool
 )%8/79( β-pinene ،)%3/99( octanolو β-caryophyllene
( )%7/99به عنوان ترکیب های عمده شناسایی شدند (.)16
بررسی ترکیبات عطرمایه گونههای مختلف  Teucriumدر جهان
بررسی شده است از جمله در ایتالیا ،گونه  T.fruticansاز
ترکیبات مهم و عمده شامل Germacrene ،)%22/0( β-Pinene
 )%29/0( β-Myrcene ،)%28/0(Dو )%22/0( β- caryophyllene
9
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گردید ( .)21در تحقیق دیگر عصاره اتانولی

دادهاند .نتایج مطالعه که بر روی فعالیت ضد باکتری عطرمایه
گیاه کلپوره انجام گرفت ،نشان داد که عطرمایه گیاه کلپوره مورد
مطالعه داری اثر ضد باکتری قابلتوجهی بر روی باکتری های
گرم مثبت و گرم منفی میباشد .با توجه به درصد باالی
ترکیبهای آلفاپینن و لینالول موجود در عطرمایه گیاه کلپوره با
خواص ضد باکتری که دارند ،از عطرمایه این گیاه میتوان جهت
مقابله با باکتری های بیماریزای خاص که منشأ عفونی بسیاری
از بیماریها به ویژه عفونت های دستگاه گوارشی و مجاری
ادراری هستند ،استفاده کرد.

Teucrium polium

اثرات ضد التهابی و کاهشدهنده قند خون از خود نشان داده
است .ترکیبات فالونوئیدها و استرول های موجود در عصاره
جنس  Teucriumاین تأثیرات را داشته است ( .)22در مطالعه
دیگر اثرات ضد باکتری از عصاره اتانولی گل های
 poliumمطالعه شد و به طور قابلتوجهی اثرات ضد باکتری بر
روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی گزارش شده است و
Teucrium

هیچگونه اثرات سمی از عصاره این جنس مشاهده نگردید (.)29
در تحقیق دیگر اثرات ضد فشارخون گیاه کلپوره آزمایش و به
اثبات رسیده است ( .)24در بررسی دیگر عصاره آبی

نتایج حاصل نشان از قدرت مهارکنندگی و میکروبکشی
باالی عطرمایه کلپوره دارد .اثرات ضد باکتری عطرمایه کلپوره را
میتوان به ترکیبهای آلفاپینن و لینالول نسبت داد که اثرات

آزمایشگاهی را پایین آورده است ( .)21مقایسه اثرات ضد باکتری

ضد باکتری این ترکیبها به اثبات رسیده است ( .)26لذا با توجه

عطرمایه گیاه مورد

به اثرات ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره در مقایسه با پادزیست
تتراسایکلین ،میتوان از این عطرمایه به عنوان ترکیبی با اثرات
ضد باکتری و با منشأ طبیعی استفاده کرد.

استخراجشده از اندام هوایی  Teucrium poliumبه طور
چشمگیری سطح کلسترول و تری گلیسیرید در موش های

مطالعه با پادزیست تتراسایکلین نشان داد که این عطرمایه
در مورد باکتری های گرم منفی مورد بررسی موثرتر از پادزیست
تتراسایکلین است .درحالیکه در مورد باکتری های گرم مثبت
مورد مطالعه فقط استرپتوکوکوس فکالیس نسبت به عطرمایه
 Teucrium poliumحساس تر از پادزیست تتراسایکلین است .به
نظر میرسد بیشترین خاصیت ضد باکتری عطرمایه Teucrium
 poliumمربوط به ترکیبات آلفاپینن و لینالول میباشد که
بیشترین درصد ترکیب شیمیایی عطرمایه را به خود اختصاص

تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت مالی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی
پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته کرمان طی شماره قرارداد  2/2097انجام شده
است .مجری و همکاران طرح ،مراتب سپاس و قدردانی خود را
اعالم می دارند.

Teucrium polium, Barberis corcorde and Stachys
inflate. J Semnan Uni Med Sci 2010;11(4):240244.
6. Zare P, Mahmoudi R, Ehsani A. Biochemical and
antibacterial properties of essential oil from
Teucrium polium using resazurin as the indicator
of bacterial cell growth. Pharm Sci 2011; 17(3):
183 -188.
7. Akin M, Oguz D, Saracoglu HT. Antibacterial
Activity of Essential oil from Thymbra spicata var.
spicata L. and Teucrium polium (Stapf Brig.). Int.
J .Pharm. App. Sci 2010; 1(1):55-58.
8. Darabpour E, Motamedi H, Seyyed Nejad SM.
Antimicrobial propertis of Teucrium polium
against some clinical pathogens. Asian Pac J Trop
Med 2010; 3(2): 124–127.
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