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Background and Aims: Microbial biofilms are responsible for 65% of human 

infections and antibiotic resistance. Therefore, finding appropriate ways to prevent 

infection and biofilm formation is essential. Medicinal plants are one of the suitable 

candidates to inhibit the antibiotics resistance particularly in biofilm forms. In this study, 

antimicrobial effects of T.C.P combined extracts (methanolic and ethanolic) were 

evaluated for 6 antibiotic resistant bacteria in planktonic and biofilm forms. 

Materials and Methods: The antibacterial activity of extracts on planktonic and 

biofilm form of antibiotic resistant bacteria, were evaluated by disk diffusion method, 

macrobroth dilution technique and microtiter plate method. 

Results: According to disc diffusion test (MBC and MIC), extracts were efficient 

for inhibition of planktonic forms of bacteria. Although the ethanolic extract was more 

effective compared to the methanol extract. The T.C.P combined extracts could inhibit 

biofilm formation and destruct synthetized biofilms. Inhibitory effects on metabolic 

activity of bacteria had a direct association with the concentration of extract. The 

maximum inhibitory effects of T.C.P combined extracts on biofilm formation, 

destruction of synthetized biofilms and inhibition of metabolic activity were observed 

for S. aureus, (98.13%), S. aureus, (96.3%) and E. coli (81.16%) respectively. 

 Conclusion: T.C.P combined extracts can be used as an alternative component with 

inhibitory antibiotic resistant bacteria in planktonic and biofilm form. 
 

Keywords: Biofilm, Medicinal plants, Antibiotic resistant, Antibacterial activity 
 

Received: 2017/10/09 Accepted: 2019/07/22 Available online: 2019/08/23 

Corresponding author: 
 

Hosseinali Sasan, 

Department of Biology, Faculty 
of Science, Shahid Bahonar 
University of Kerman, Kerman, 
Iran 
 

 Email:  
hsasa@uk.ac.ir  
 

Use your device to scan 

and read the article online 

 
 

 Copyright © 2019. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- 4.0 International License which permits Share, copy and 

redistribution of the material in any medium or format or adapt, remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.   

Iranian Journal of Medical Microbiology 

Iran J Med Microbiol: Volume 13, Number 2 (May - June) 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

Masoumipour F, Hassanshahian M, Sasan H, Jafarinasab T. Antimicrobial Effect of Combined Extract of Three 

Plants Camellia Sinensis, Teucrium Polium and Piper Nigrum on Antibiotic Resistant Pathogenic Bacteria. Iran J 

Med Microbiol. 2019; 13 (2) :114-124 

Original 

Article 

How to cite this article: 

mailto:hsasa@uk.ac.ir
http://www.ijmm.ir/


 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یهاباکتری بر سبز چای و سیاه فلفل کلپوره، گیاه سه ترکیبی عصارة ضدباکتریایی اثر بررسی

 بیوتیکآنتی به مقاوم پاتوژن
 

 نسب، طیبه جعفری*پور، مهدی حسن شاهیان، حسینعلی ساسانفاطمه معصومی

 شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانشناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه گروه زیست

 اطالعات مقاله
 
 

 

 

 

 چکیده

 مقاله ۀتاریخچ

 17/07/1396 :دریافت

 31/04/1398 پذیرش:

 01/06/1398 :یننالآ انتشار

 موضوع:
(یکیوتیب ی)آنت یستیمقاومت پادز  

IJMM1398;13(2): 114-124 

بیوتیکی هستند. بنابراین یافتن انسانی و مقاومت آنتیهای درصد از عفونت  ۶5های میکروبی علت بیوفیلم :زمینه و هدف

ها وتشکیل بیوفیلم ضروری است. گیاهان دارویی، بهترین کاندید برای مهار مقاومت راهی مناسب برای جلوگیری از عفونت

ای سبز و فلفل سیاه ، چسه گیاه کلپوره ویژه در فرم بیوفیلم هستند. در این پژوهش اثر ضدمیکروبی عصارة ترکیبیبیوتیکی بهآنتی

(T.C.P بر )بیوتیک به صورت منفرد و بیوفیلم بررسی شد.باکتری مقاوم به آنتی ۶( )متانولی و اتانولی 

روش  بیوتیک، به کمکهای مقاوم به آنتیها بر فرم منفرد و بیوفیلم باکتریفعالیت ضدمیکروبی عصاره :کارروش و مواد

 و میکروپلیت تیتر صورت گرفت. انتشار دیسک، ماکروبراث دایلوشن

 حال این با ها اثر مهاری داشتند.ها بر فرم منفرد باکتریعصاره ،(MIC و MBC) دیسک انتشار آزمون به توجه با ها:یافته

لم ها در مهار تشکیل بیوفیلم، تخریب بیوفیقابلیت عصاره. داشت متانولی عصاره اثربخشی بیشتری نسبت به اتانولی عصاره

اتانولی  عصاره مهاری اثر بیشترین داشت.به طور مستقیم با غلظت ارتباط ها شده و جلوگیری از فعالیت متابولیک باکتریتشکیل

ه ترتیب روی ب بیوفیلم در باکتری متابولیک فعالیت مهار شده وتشکیل بیوفیلم تخریب بیوفیلم، تشکیل در T.C.P ترکیبی

 مشاهده شد. (درصد 1۶/۸1) E. coli و( درصد ۳/۹۶) S. aureus ،(درصد 1۳/۹۸) S. aureus هایباکتری

توان به عنوان ترکیبی جایگزین با قابلیت را می T.C.Pبر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، عصارة ترکیبی  :گیرینتیجه

 بیوتیک در فرم منفرد و بیوفیلم استفاده کرد.های مقاوم به آنتیمهار باکتری
 

 بیوتیکی، اثر ضدمیکروبیبیوفیلم، گیاهان دارویی، مقاومت آنتی کلیدی:کلمات 
 

 برداری، توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.دسترسی آزاد؛ کپی: شناسی پزشکی ایرانمجله میکروب ©رایت کپی

 :مسئول ۀنویسند
 حسینعلی ساسان

اه دانشگشناسی، دانشکدة علوم، گروه زیست
  شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 پست الکترونیک:
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مهمقد
 جهان در شایع و گسترده هایعفونی، بیماری هایبیماری 

کنند تحمیل می بشری به جوامع را فراوانی هایهزینه هستند که

شوند. میزان مرگ و میر و تهدیدی برای سالمت بشر محسوب می

کشورهای خصوص در روز در جهان، بهها روزبهناشی از این بیماری

های اصلی درمان در حال توسعه رو به افزایش است. یکی از راه

 افزایش با امروزه بیوتیک است.های عفونی، استفاده از آنتیبیماری

های مقاومت گونه درمانی، رایج هایبیوتیکآنتی از ه استفاد

-3)زا، در حال شیوع و گسترش روزافزون است میکروبی بیماری

ها تشکیل ساختارهای بیوفیلمی مقاومت باکتری . یکی از دالیل(1

ها تبدیل شده است. بیوفیلم، است که به معظل شدید عفونت

های میکروبی است که با یک ماتریکس خارج اجتماعی از سلول

اند محصور شده DNAسلولی شامل اگزوپلی ساکارید، پروتئین و 

ف مختل و این ماتریکس نقش حفاظتی از سلول را در برابر عوامل

بر عهده دارد که مانع از نفوذ ترکیبات ضدمیکروبی و عملکرد 

کنند شود؛ به طوری که برخی از محققان ادعا میها میمناسب آن

رابر بیوتیک هزاران بها نسبت به آنتیمقاومت بیوفیلمی باکتری

های اخیر، . در سال(4-8)بیشتر از فرم منفرد باکتریایی است 

های میکروبی ها، گسترش مقاومتیجاد بیماریا در بیوفیلم اهمیت

ها باعث شده است محققان به بیوتیکو اثرات جانبی مصرف آنتی

رم ویژه در فمنظور دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی جدید، به

اهی های گیها، از ترکیبات طبیعی مانند عصارهبیوفیلم میکروب

-ریرای مهار باکتاستفاده کنند. گیاهان دارویی، بهترین کاندید ب

بیوتیک هستند که از مزایای آن زای مقاومت به آنتیهای عفونت

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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بودن هزینة تولید، عوارض جانبی کم، نداشتن توان به کممی

 . (2، 9)محیطی اشاره کرد مشکالت زیست

های ثانویه فراوان، مواد گیاهان دارویی با داشتن متابولیت

این گیاهان می ند. در نتیجهمؤثر اولیه بسیاری از داروها را دار

 اثرات با دارویی منابع ترینمهم از عنوان یکی به توانند

. این گیاهان (10-12)شوند  شمرده جدید و ضدقارچی ضدباکتریایی

و  از طریق تحریک سیستم ایمنی، فعالیت ضدالتهابی

های ضداکسیدانی، افزایش هضم و جذب مواد غذایی و فعالیت

-بسیاری از بیماری ضدقارچی و ضدانگلی در درمانضدباکتریایی، 

 وسعت و هوای متنوع و آب علت به . ایران(13، 14)روند کارمی به ها

 پایة طب و اساس را دارد که دارویی گیاهان تنوع زیادی از زیاد

 دهد.می تشکیل را کشور سنتی

در این پژوهش اثر ضدمیکروبی سه گیاه دارویی شامل کلپوره،  

 با نام علمی . کلپوره(1۵)چای سبز و فلفل سیاه بررسی شد 

Teucrium polium به تیره  متعلقLamiaceaeبا علفی ، گیاهی 

از این گیاه به عنوان ضدباکتری،  .ای استپنبه و سفید ظاهری

 حاوی شود. این گیاهاده میضدالتهاب، کاهش قند و چربی خون استف

 الونوییدف، استرول، ساپونین، ترپنوئید، ترکیبات زیادی از جمله تانن

درمان  در عصارة این گیاه از توانکه می است لوکوآنتوسیانین و

. بیشتر ترکیبات مؤثر این گیاه (16-18)برد  ها بهرهبسیاری از بیماری

 انحالل دارند.ها قابلیت های قطبی مثل الکلدر حلّال

متعلق به تیره  Camellia sinensis علمی نام با سبز چای

Theaceaeجهان است در پرمصرف دارویی گیاهان ترین، از رایج 

از  .(19)دارد  کاربرد غذایی و دارویی آرایشی، محصوالت که در

توان به فالونوئیدها ترین ترکیبات موجود در این گیاه میمهم

 اشاره کرد که اثرات مفیدی از جمله کاهشها ویژه کاتچینبه

-از سرطان بعضی بروز کاهش عروقی، قلبی و هایخطرات بیماری

بیوتیکی، پری خاصیت بدن، وزن کنترل خون، کاهش فشار ها،

نور  برابر در محافظت و ضدویروسی، ضدمیکروبی اکسیدانی،آنتی

 سیستم بر عملکرد مثبت تأثیر و استخوان تراکم افزایش خورشید،

 . (20-22)عصبی دارد 

متعلق به تیره  Piper nigrum سیاه با نام علمی فلفل

Piperaceaeو سایر هند ، یکی از گیاهان دارویی است که در جنوب 

این گیاه دارویی دارای ترکیباتی  .شودمی کشت گرمسیری مناطق

ها، لینالئول و ترپینئول است که خواص شامل آلفا و بتا پینن

 قلبی، بیماری بر دارد و در درمانکننده، ضدباکتریایی، تبضدعفونی

مفاصل،  درد خوابی،بی حشرات، گزش هاضمه، سوء گرفتگی سینه،

شود زدگی و دندان درد استفاده میآفتاب دهانی، آبله ریوی، بیماری

های این سه شده در رابطه با عصاره. بیشتر مطالعات انجام(23، 24)

، بیشتر بر فرم منفرد باکتری انجام شده است. از این رو گیاه دارویی

پژوهش حاضر فعالیت ضدباکتریایی عصارة ترکیبی )متانولی و  در

اتانولی( سه گیاه دارویی )کلپوره، فلفل سیاه و چای سبز( در شهر 

 بیوتیک شاملهای مقاوم به آنتیکرمان علیه باکتری

Escherichia coli ،osa Pseudomonas aerugin،Bacillus cereus 

،aureus Staphylococcus ،Acinetobacter baumannii ،
Klebsiella pneumonia در فرم بیوفیلم و منفرد بررسی شده است. 

 هاروشمواد و  
 آوری، شناسایی و استخراج عصارهجمع

گیاه تازة چای سبز )برگ(، فلفل سیاه )میوه( و کلپوره )گل( از 

آوری و پس از شناسایی و تأیید توسط جمعحومة شهر کرمان 

شناسی بخش گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شسته کارشناس گیاه

های مورد استفادة آن به طور جداگانه روی کاغذ پهن شد. سپس بخش

های درجه به مدت سه روز خشک شدند. نمونه ۳5و در دمای 

پودر شدند. به منظور کن برقی شده با استفاده از هاون و مخلوطخشک

گیری از روش ماسراسیون تغییریافته استفاده شد که طی آن عصاره

درصد( و اتانولی  ۹۶های آلی متانولی )پودر هر گیاه به ترتیب با حلّال

 4۰مخلوط شد و در دمای  1:1۰حجمی -درصد( با نسبت جرمی ۸۰)

زده شد. ساعت در انکوباتور شیکردار مرتب هم  ۲4تا  1۸درجه به مدت 

استفاده و  1برای حذف قطعات درشت گیاهی از کاغذ واتمن شماره 

محلول حاصل برای حذف حلّال اضافی به دستگاه روتاری منتقل شد. 

ساعت قرار  ۷۲تا  4۸درجه به مدت  4۰سپس محلول در انکوباتور 

گرفت تا پودر خشکی از عصاره به دست آید که این پودر تا زمان استفاده 

 .(2۵)درجه نگهداری شد  -4ای تیره و در دمای ای شیشههدر ظرف

 شده و محیط کشتهای مطالعهمیکروارگانیسم
aureus  Staphylococcusباکتری گرم مثبت ) ۲در این پژوهش 

ATCC 1189  وATCC 1298Bacillus cereus  باکتری گرم منفی  ۳( و

(ATCC 35218 Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 ،ATCC 1611Acinetobacter baumannii ، 

ATCC 700603  Klebsiella pneumonia از آزمایشگاه )

ا هشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه شد. میکروارگانیسممیکروب

 ۲۰درجه سلسیوس در محیط نوترینت براث در گلیسرول  -۸۰در دمای 

ند. از محیط کشت مولر هینتون آگار برای انتشار در درصد نگهداری شد

 استفاده شد. MBCو  MIC دیسک،
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 بررسی اثر ضدمیکروبی عصارۀ گیاهی به روش انتشار دیسک
فعالیت ضدمیکروبی عصاره خام با استفاده از روش انتشار دیسک 

ها تریشبه باکبوئر کربی بررسی شد. به طور خالصه بعد از کشت یک

های بالنک رقیق شد. دیسک Lcfu/m 1۰۸× 5/1تا رسیدن به کدورت 

به مدت یک  Lmg/m 1۰۰متری درون محلول عصاره با غلظت میلی ۶

 های حاویور شدند. سپس به کمک پنس استریل دیسکساعت غوطه

( درون یک پلیت استریل قرار گرفتند تا در دمای Lmg/m 1۰۰عصاره )

جش میزان عصارة موجود در هر دیسک محیط خشک شوند. نحوه سن

شده در گرم از عصارة خشکمیلی 1۰۰نیز بدین صورت بود که مقدار 

 ها در این محلولسی متانول یا اتانول حل شد و سپس دیسکیک سی

ها قبل از فروبردن در به مدت یک ساعت فرو برده شدند. وزن دیسک

آورده و در دمای ها از محلول بیرون محلول یادداشت شد. سپس دیسک

اتاق خشک و دوباره وزن شدند. میزان جذب عصاره بر اساس اختالف 

لة شده با فاصوزن و گراویمتری محاسبه شد. در نهایت دیسک های تهیه

 ۲4های حاوی باکتری به مدت منظم روی محیط قرار گرفت و پلیت

درجه انکوبه شدند. دیسک حاوی اتانول و متانول  ۳۷ساعت در دمای 

ه ها به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. قطر هاله عدم رشد دیسکب

 .(26)گیری شد متری اندازهکش میلیکمک خط

 تعیین حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی عصاره
با روش ماکروبراث  T.C.Pعصارة ترکیبی   MBCو MICمقادیر 

 Antimicrobial European Committee for  دایلوشن و طبق برنامه

Susceptibility Testing (EUCAST)   1۰انجام شد. در این روش 

یه سازی متوالی تهعصاره اتانولی و متانولی با روش رقیقرقت از محلول 

 و Minimum Inhibitory Concentration (MIC)و برای تعیین 

Minimum Bactericidal Concentration  (MBC)   .به کار رفت

 5×51۰ساعته به کدورت  ۲4لیتر سوسپانسیون باکتری یمیل 1سپس 

لیتر( اضافه شد و به میلی 1در محیط کشت نوترینت براث به هر رقت )

درجه سلسیوس انکوبه شدند. باکتری به  ۳۷ساعت در دمای  ۲4مدت 

همراه محیط کشت نوترینت براث به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. 

یسه و کمترین غلظتی که رشد باکتری ها با کدورت کنترل مقالوله

 MBCدر نظر گرفته شد. برای تعین  MICمهارشده داشت، به عنوان 

که  MICهایی از ها بدین صورت عمل شد که رقتهر یک از عصاره

 1۰۰ای نداشتند انتخاب شدند. میزان هیچ کدورت قابل مشاهده

ای سفره ها روی محیط نوترینت آگار به روشمیکرولیتر از این رقت

درجه انکوبه شد. در  ۳۷ساعت در دمای  ۲4کشت داده و به مدت 

ساعت در  ۲4نهایت کمترین غلظتی که باکتری پس از انکوباسیون 

 .(27)تعیین شد  MBCدرجه سلسیوس رشد نکرد، به عنوان  ۳۷دمای 
 

 هاقابلیت تشکیل بیوفیلم به وسیلۀ سویه
 O'Toole andبا روش  هاقابلیت تشکیل بیوفیلم به وسیلة سویه

Kolter .بررسی شد 

 قابلیت عصاره در ممانعت از تشکیل بیوفیلم

با اندکی  Kolter  (28)و   O'Tooleتشکیل بیوفیلم توسط 

از عصارة اتانولی  Lmg/m ۲5-۲5/۶تغییرات بررسی شد. ابتدا سه رقت 

ای خانه ۹۶میکرولیتر آن به چاهک میکروپلیت  1۰۰و متانولی تهیه و 

میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی به چاهک  1۰۰اضافه شد. سپس 

درجه سلسیوس  ۳۷ساعت در دمای  ۲4ها برای اضافه شد و پلیت

و آب استریل به عنوان کنترل در نظر  TSBانکوبه شدند. چاهک حاوی 

مرتبه با بافر فسفات  ۳گرفته شد. پس از انکوباسیون میکروتیتر پلیت 

 15۰( شسته شد. سپس Buffered Saline (PBS)-Phosphateسالین)

های چسبیده اضافه شد درصد برای تثبیت سلول ۹۶میکرولیتر متانول 

درصد به  1میکرولیتر کریستال ویوله  ۲۰۰و بعد از حذف متانول، 

درجه انکوبه شد. در آخر  ۳۰دقیقه در دمای  5چاهک اضافه و برای 

درصد به چاهک اضافه و   ۳۳میکرولیتر اسید استیک گالسیال  1۶۰

در طول  India , Biotec, ELX)-(800جذب نوری با دستگاه االیزا ریدر 

 نانومتر خوانده شد. ۶۳۰موج 
 

B)}-D) / (A-(C-B)-M=100×{(A 
 

M،درصد مهار تشکیل بیوفیلم :A ،میانگین جذب نوری کنترل :B 

: میانگین جذب نوری  C: میانگین جذب نوری کنترل محیط کشت،

 .(29): میانگین جذب نوری کنترل عصاره  Dچاهک آزمون،

 شدهقابلیت عصاره در تخریب ساختارهای بیوفیلمی تشکیل
 باکتریایی هایکشت از میکرولیتر 1۰۰ ها،بیوفیلم تشکیل برای

 ۲4 مدت ای بهخانه ۹۶میکروپلیت  هایچاهک در TSB محیط در

 تشکیل از پس. شدند انکوباتور درجه سلسیوس ۳۷ دمای در ساعت

 ستنش با غیرچسبنده هایسلول و شد خالی آرامیبه محیط بیوفیلم،

 راث بررسی برای. شدند حذف مرتبه( استریل ۲) PBSتوسط  هابیوفیلم

 ایهغلظت به عصاره هر شده،بیوفیلم از قبل تشکیل روی بر عصاره

 ساعت ۲4 مدت به و اضافه هابه چاهک( Lmg/m ۲5-۲5/۶) مختلف

 با دهشتشکیل بیوفیلم مهار. انکوبه شد سلسیوس درجه ۳۷ دمای در

 کاهش درصد. شد تحلیل و تجزیه کریستالی بنفش آمیزیرنگ

 از هاستفاد با هاعصاره مختلف هایغلظت حضور در بیوفیلم ساختارهای

 .(30)شد  محاسبه B)}-D) / (A-(C-B)-M=100×{(A فرمول

 قابلیت عصاره بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز 
Hoiby ( تأثیر۲۰1۰و همکاران ) متابولیک فعالیت بر عصاره 

 طور هب. اندکرده را با اندکی تغییرات گزارش شدهتشکیل بیوفیلم
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 شسته PBS با مرتبه ۲شده از قبل ابتدا های ساختهبیوفیلم خالصه،

 اضافه( Lmg/m ۲5-۲5/۶)های مختلف با غلظت سپس عصاره شدند،

 .شدند انکوباتور سلسیوس درجه ۳۷ دمای در ساعت ۲4 مدت به و شد

 تترازولیوم تری فنیل محلول از میکرولیتر 5۰بعد از انکوباسیون،

 چاهک هر به(  Triphenyl Tetrazolium Chloride (TTC)کلراید)

انکوبه  سلسیوس درجه ۳۷ دمای در ساعت ۳ مدت شد و به اضافه

استفاده دستگاه االیزا ریدر  با نانومتر 4۹۰ در نهایی سپس جذب. شدند

800)-(India , Biotec, ELX نانومتر خوانده شد ۶۳۰در طول موج .

 تلفمخ هایغلظت حضور در بیوفیلم متابولیک فعالیت کاهش درصد

 B)}-D) / (A-(C-B)-M=100×{(A فرمول از استفاده با هاعصاره

 .(31) شد محاسبه

 هاآماری یافتهتحلیل 
ها با ها با سه بار تکرار انجام شد و اختالف میان دادهتمام آزمون

ویندوز  برای 1۸ نسخه SPSS و( ANOVA) واریانس تحلیل از استفاده

 بررسی شد. ۰5/۰داری و در سطح معنی

 هاافتهی
 ایهاثراث مهاری عصارۀ ترکیبی در برابر فرم منفرد باکتری

 عصارة ترکیبی MBCو  MICمیانگین قطر هاله مهاری، مقادیر 

T.C.P  شدهبر اساس مشاهدات انجام. آورده شده است 1در جدول 

و ( ۲1±1۲/1) بیشترین حساسیت نوزایائروز سودوموناس باکتری

را به عصاره ( ۸±۸۹/۰)کمترین حساسیت هیپنومون کلبسیالباکتری 

 متانولی نشان داد. 

 هایباکتری بر T.C.Pترکیب  برای MBC و MICمقادیر 

 MICآمد.  دست به Lmg/m5۰-۲5 غلظتی محدوده در شدهمطالعه

و  وزانیائروز سودوموناسو  باسیلوس سرئوسرای عصاره متانولی بر ب

 یاستافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلهای برای عصاره اتانولی باکتری
 نوزایائروز سودوموناس برای عصاره اتانولی باکتری MBCمشاهده نشد. 

 اورئوس استافیلوکوکوسو عصاره متانولی باکتری  هیپنومونکلبسیال و 

 دیده نشد. یبومان نتوباکتریاس و

 

  T.C.P (mg/ml)عصارة ترکیبی MBCو  MICمقادیر  (mm). میانگین قطر هاله مهاری 1جدول 

 هاباکتری

 معیار انحراف±میانگین

 قطر هاله مهاری
MIC MBC 

 عصاره متانولی
(mg/mL) 

 عصاره اتانولی
(mg/mL) 

 عصاره متانولی
(mg/mL) 

 عصاره اتانولی
(mg/mL) 

 عصاره متانولی
(mg/mL) 

 عصاره اتانولی
(mg/mL) 

 ۲5±۷۶/۰ ۰ ۰ 5۰±۲۳/1 ۲۰±۷۷/۰ ۹±۲۳/۰ استافیلوکوکوس اورئوس

 5۰±۹4/۰ ۲5±۶۳/۰ ۲5±۳۲/۰ ۰ 1۰±۰۳/1 15±۸۷/۰ سرئوسباسیلوس 

 ۰ ۲5±۷۶/1 5۰±۲۸/۰ ۰ 1۸±۳5/۰ ۲1±1۲/1 نوزایائروز سودوموناس

 5۰±۷۸/۰ ۰ ۲5±۸۷/۰ ۲5±۸۳/۰ 1۲±۶۷/۰ 11±۷۶/۰ یبومان نتوباکتریاس

 5۰±5/۰ 5۰±5۶/۰ ۰ ۲5±۶4/۰ 1۰±۶5/1 ۹±4۳/1 اشریشیا کلی

 ۰ 5۰±۹۶/۰ ۲5±۲۳/1 ۲5±۰۳/1 ۸±۰۲/1 ۸±۸۹/۰ هیپنومونکلبسیال 

 

 در برابر تشکیل بیوفیلم  T.C.Pاثرات مهاری عصارۀ ترکیبی 

بر  T.C.Pهای مختلف عصارة ترکیبی قابلیت هریک از غلظت

. بر این اساس نشان داده شده است 1تشکیل بیوفیلم در شکل 

بیشترین مهار تشکیل بیوفیلم در تیمار با عصاره متانولی با غلظت 

Lmg/m ۲5  درصد( و  1۳/۹۸) استافیلوکوکوس اورئوسبر روی

 Lmg/m ۲5/۶کمترین اثر مهاری مربوط به همین عصاره با غلظت 

مشاهده شد.  درصد( ۹1/۶) نوزایائروز سودوموناسی بر روی سویه

های مختلف در مهار تشکیل بر باکتری T.C.Pی اثر عصارة ترکیب

 .(P<۰5/۰)دار بوده است بیوفیلم معنی
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 هابر تشکیل بیوفیلم باکتری T.C.P. مقایسة تأثیر عصارة ترکیبی 1شکل 

اثرات مهاری عصارۀ ترکیبی در برابر تخریب بیوفیلم 

 تشکیل شده 

های ترکیبی های مختلف عصارهیک از غلظتقابلیت هر

T.C.P ۲شده در شکل های بیوفیلمی بررسیدر تخریب ساختار 

ه های بیوفیلمی در تیمار با عصارآمده است. بیشترین تخریب ساختار

استافیلوکوکوس ی بر روی سویه Lmg/m ۲5متانولی در غلظت 
 ی اتانولیربوط به عصارهدرصد( و کمترین تخریب م ۳/۹۶اورئوس )

ی بومان نتوباکتریاسی بر روی سویه Lmg/m ۲5/۶در غلظت 
به صورت  T.C.Pدرصد( مشاهده شد. اثر عصارة ترکیبی  ۰۸/۲۲)

 .(P<۰5/۰)دار است جداگانه معنی

 

 هاشدة باکتریبر بیوفیلم تشکیل T.C.P. مقایسة تأثیر عصارة ترکیبی ۲شکل 

 

 اثرات مهاری عصارۀ ترکیبی بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز

 T.C.P ترکیبی یعصاره مختلف هایغلظت از یکهر قابلیت

 ۳ای هشکل در شدهبررسی هایباکتری دهیدروژناز آنزیم فعالیت بر

 یهعصار با تیمار در آنزیمی فعالیت مهار بیشترین. است آمده 4و 

 اشریشیاکلی سویة روی بر Lmg/m ۲5غلظت  در اتانولی و متانولی

(۶/۰=OD)  نوزایائروزو سودوموناس (۷/۰=OD)  بود. همچنین

 Lmg/mدر تیمار با عصاره اتانولی در غلظت  آنزیمی مهار کمترین

اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس  هایسویه روی بر ۲5/۶
(۹/1=OD )هیپنومون و کلبسیال (۹/1=OD) اثر عصارة  .شد مشاهده

های مختلف بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز بر باکتری T.C.Pترکیبی 

 .(P<۰5/۰)دار است معنی
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 هاباکتری دهیدروژناز آنزیم بر T.C.P ترکیب اتانولی عصارة تأثیر . مقایسة۳ شکل

 

 هاباکتری دهیدروژناز آنزیم بر T.C.P ترکیب متانولی عصارة تأثیر . مقایسة4 شکل

 

 بحث 
یکی از دالیل اصلی ایجاد عفونت در انسان، مقاومت  امروزه

موجب  بیوتیک است کهها به علت مصرف آنتیبیوتیکی باکتریآنتی

. بیوتیک می شودهای باکتری مقاوم به آنتیظهور و گسترش سویه

زا در انسان، ساختارهای های عفونتدرصد از باکتری  ۸۰بیش از 

 دستیابی فراوانی برای هایتالش بنابرایندهند. بیوفیلمی تشکیل می

 هاکاربرد آن و گیاهان در موجود ثرهؤم مواد مورد در بیشتر اطالعات به

 است انجام حال در مختلف و کنترل بیوفیلم هایعفونت درمان در

 در تواندمی گیاهی ةپای با مواد ضدمیکروبی از استفاده .(34-32)

به  کن؛ باارزشی ایفا نقشعفونی های بیماری تشکیل بیوفیلم و کنترل

دارویی  گیاهان یافته ازتوسعه کشورهای مردم درصد از ۸۰طوری که 

  .(3۵)کنند استفاده می های مختلفدرمان بیماری برای

 هایاگرچه فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی زیادی از عصاره

 هایباکتریولی اثربخشی آنها در برابر  ،گیاهی گزارش شده است

 این مطالعه در راستا، همین در. بسیار کم استبیوتیک آنتی مقاوم به

 باکتریه گونشش  بر T.C.Pعصارة ترکیبی  ضدباکتریایی خواص

در آزمون انتشار نتایج مطالعه حاضر  .شد بررسی بیوتیکمقاوم به آنتی

توانایی  T.C.P عصارة ترکیبی دهدمینشان  MBCو  MIC،دیسک

؛ ارددبیوتیک های مقاوم به آنتیباکتریدر جلوگیری از رشد  زیادی

بیشترین قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولی و متانولی  که به طوری

 mm) استافیلوکوکوس اورئوسمربوطه به باکتری  T.C.Pترکیب 

همچنین  بود.( mm 1۲/1±۲1) نوزایائروز سودوموناسو ( ۷۷/۰±۲۰

های بر باکتری T.C.P عصارة ترکیبیبرای  MBCو  MICمقادیر

که  به دست آمد Lmg/m 5۰-۲5 غلظتی ةدر محدود شدهمطالعه

بیشترین غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی و متانولی به ترتیب 

و  (Lmg/m ۲۸/۰±5۰( نوزایائروز سودوموناسمربوطه به باکتری 

  ه دست آمد.ب (Lmg/m ۲۳/1±5۰)استافیلوکوکوس اورئوس 

و  Radji ،۲۰1۲و همکارانش در سال  Cuiدر مطالعات 

 و همکارانش در  Liaqatو  ۲۰1۳همکارانش در سال 

، نتایج مشابهی اثر مهارکنندگی عصارة چای سبز بر ۲۰1۶سال 

 سیلین مقاوم به متی استافیلوکوکوس اورئوسهای باکتری

((MRSA) Staphylococcus aureusresistant -Methicillin ،)

drug resistant -Multiمقاوم به چند دارو ) وزانیائروز سودوموناس

)P. aeruginosa-(MDR Pseudomonas aeruginosa)، ،

، نوزایوزائرسودوموناس ، باسیلوس سرئوس ،استافیلوکوکوس اورئوس

اصیت کند که این ختأیید می را هیپنومونکلبسیال و  اشریشیا کلی

رابر چای سبز در برا به طور کلی به ترکیبات پلی فنول درون عصارة 

. (36-38)های گرم مثبت و گرم منفی مرتبط دانستند باکتری

و  ۲۰1۰و همکارانش در سال  Darabpourهمچنین مطالعات 

Hatano  اثر مهاری عصارة کلپوره بر  ۲۰۰5و همکارانش در سال

های ریسیلین و باکتمقاوم به متی استافیلوکوکوس اورئوسباکتری 

تأیید  ار اشریشیا کلیو  استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس
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 Sabaghiو  ۲۰1۰و همکارانش در سال  Karsha. (39، 40)کنند می

اثر بازدارندگی عصاره فلفل سیاه در  ۲۰14و همکارانش در سال 

وتیک، بیهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتیبرابر باکتری

، نوزایوزائرسودوموناس ، باسیلوس سرئوس ،استافیلوکوکوس اورئوس

 را نشان دادند. در مطالعات آنها هیپنومونکلبسیال و  اشریشیا کلی

 ۲5/1و  ۲5/1، ۲5/۶، 5۰/۲، ۲5/1، 1۰هایاین عصاره در غلظت

Lmg/m  (42،41)بیشترین اثر بازدارندگی را داشت . 

و  MIC ،میان اثربخشی عصاره در آزمون انتشار دیسکتفاوت 

MBC های حاوی احتماال به علت تفاوت در انتشار عصاره از دیسک

 اتانولی به البه طور کلی حلّ  .آن و انتشار در محیط مایع آزمون است

 و مواد اجزا با است توانسته متانولی الحلّ به نسبت ثرتریؤم طور

 افزایش باعث و کند ایجاد واکنش T.C.Pعصارة ترکیبی  ةدهندتشکیل

 اتانولی عصاره در مواد این غلظت رفتن باال و گیاه از ثرؤمواد م خروج

این عصارة اثرات ضدباکتریایی  .شود T.C.P متانولی عصاره به نسبت

به خاطر ترکیبات موجود در عصاره باشد که  ترکیبی ممکن است

گز ین هرابنابر اند.ها هرگز در معرض آن قرار نگرفتهگانیسممیکروار

 شدههمچنین ترکیبات شناخته .اندداشتهفرصتی برای ایجاد مقاومت ن

ا ها، آلفا و بتها، تاننفنلدرون عصارة این سه گیاه دارویی شامل پلی

های باکتری، مهار تواند باعث رسوب پروتئینها و غیره میپینن

فعالیت آنزیمی، تخریب غشا و در نتیجه مرگ میکروارگانیسم شود 

(47-43).  

-یگیری بیوفیلم باکتربردن شکلازبینگیاهان نقش مهمی در 

ة گیری و توسعها مانع از شکلزا دارند. ترکیبات عصارة آنهای بیماری

در مقابله با  T.C.Pعصارة ترکیبی شود. در مطالعة حاضر بیوفیلم می

عصاره به طور مستقیم با  ةدارندزمد بود. اثر باآساختار بیوفیلم کار

اتانولی در مهار بیوفیلم بیشتر از  ةارغلظت ارتباط دارد. توانایی عص

تخریب بیوفیلم یا جلوگیری از فعالیت متابولیک سلول میکروبی در 

توان نتیجه گرفت عصاره اتانولی حاوی ساختار بیوفیلم بود که می

اما این  ،مولکولی است که با تشکیل بیوفیلم باکتری در ارتباط است

ن ار بیوفیلم دارد. تفاوت بیبرای مقابله با ساخت کمیعصاره توانایی 

ها در نتایج مشاهدات ما احتماال به دلیل مواد شیمیایی متنوع آن

ویژه در روش استخراج آنهاست. در های مختلف گیاهی بهگونه

نشان  ۲۰۰4در سال  Gibbonsو  ۲۰11در سال  Agrawalت مطالعا

ی اهداده شد عصارة چای سبز باعث مهار تشکیل بیوفیلم در باکتری

 نوزایائروز سودوموناسو  استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی
. همچنین (49،48)شده است شود که مطابق با تحقیقات انجاممی

گزارش شده است که عصارة این گیاهان با اثرگذاری روی چسبندگی 

فیلم گیری بیوها مانع از شکلو سیستم کوئروم سنسینگ باکتری

 .(۵0)شود می

توان نتیجه گرفت عصارة حاصل از این پژوهش، می براساس نتایج

باکتری مقاوم به  ۶در شرایط آزمایشگاهی قابلیت مهار  T.C.Pترکیبی 

توان از این عصاره برای بهبود بیوتیک را دارد . بر این اساس میآنتی

 ها استفاده کرد.ها یا حتی جایگزین آنبیوتیکعملکرد آنتی

 سپاسگزاری
اله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر نویسندگان این مق

 کنند.کرمان به خاطر حمایت مالی صمیمانه سپاسگزاری می

 تعارض منافع
 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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