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Abstract 

Background: The most important pathogen in nosocomial infections are microorganisms of 
the patient's body. Ninety percent of nosocomial infections caused by bacteria. Medlar is a medicinal 
plant with therapeutic effects which has been emphasized historically. The aim of this study was to 
evaluate the antibacterial effects of methanolic and ethanolic leaf extract of medlar against bacteria 
isolated from hospital environment. 

Materials and Methods: In this experimental study, the nosocomial bacteria were obtained 
from shahid Mostafa Khomeini hospital, Ilam, Iran. Soxhlet extraction method was used for medlar 
leaf extract. Disk diffusion method was used to evaluate the antimicrobial effect and broth 
microdilution method was used to determine the minimum inhibitory concentration and minimum 
bactericidal concentration. 

Results: Two strains of Pseudomonas aeruginosa, three strains of Staphylococcus aureus and 
five strains of Escherichia coli were isolated from hospital. The results showed that the methanolic 
extract of Medlar leaf inhibited the growth of Pseudomonas aeruginosa strains and four strains of 
Staphylococcus aureus and also inhibited the growth of all strains of Escherichia coli strains except E4 
strain. The maximum antimicrobial activity was against E2 strain which zone diameter around it was 
19.67 millimeters. Quantities of minimum inhibitory concentration for all three strains of P1, P2 and P3 
and E2, E3, E5, S1, S2 and S3 strains was equal to 125 mg/ml. 

Conclusion: Medlar leaf methanolic extract possesses significant antibacterial activity against 
bacteria causing nosocomial infections and so this extract can be considered in the control of infectious 
diseases. 
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 1-13، 1392شهریور ، )75شماره پیاپی (6، شماره16                                                             سال                                                         
 

 Mespilus(بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی و اتانولی برگ درخت ازگیل
germanica (شده از محیط بیمارستانی هاي جدا بر باکتري  

 
  4، وحید صیادي3، حسین مرادي2*معین صفري، 1سلمان احمدي اسبچین

  
 گروه زیست شناسی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران استادیار،. 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد میکروبیولوژي، گروه زیست شناسی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران. 2
  ایالم، ایران آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژي، گروه زیست شناسی، دانشگاه ایالم،  دانش. 3
  آموخته کارشناسی ارشد اصالح نباتات، گروه زراعت، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران دانش. 4
  

 9/5/92: تاریخ پذیرش 26/10/91: تاریخ دریافت
 

 چکیده
هاي موجود در بدن بیمار  هاي بیمارستانی، میکروارگانیسم زا در ایجاد عفونت ترین عامل بیماري  مهم:زمینه و هدف

ازگیل یکی از گیاهانی است که اثرات . گردد ها ایجاد می هاي بیمارستانی توسط باکتري  درصد از عفونت90. تاس
 متانولی و اتانولی عصاره باکتریایی هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات ضد. باز مورد توجه بوده است درمانی آن از دیر

  .باشد ز محیط بیمارستانی میشده ا جداهاي  باکتريبرخی از  در مقابل ازگیل برگ
زا از بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایالم نمونه  هاي عفونت باکتري این مطالعه تجربی، در :ها مواد و روش

 باکتریایی از روش به منظور بررسی اثر ضد. براي تهیه عصاره برگ ازگیل از روش سوکسله استفاده شد. برداري شدند
 دیلوشن استفاده میکرو براث روش از ندگیو حداقل غلظت کش ن حداقل غلظت بازدارندگیتعیی براي انتشار دیسک و

  .گردید
از بیمارستان  گونه اشرشیاکلی گونه استافیلوکوکوس اورئوس و پنج ، سهسودوموناس آئروژینوزاگونه   دو:ها یافته

هاي پسودوموناس آئروجینوزا و  مام گونهنتایج نشان داد که عصاره متانولی برگ ازگیل مانع از رشد ت. جداسازي شدند
.  گردیدE4هاي اشرشیاکلی به استثناء سویه  چنین مانع رشد تمام سویه هر چهار گونه استافیلوکوکوس شد و هم

حداقل  مقادیر. باشد می متر میلی 67/19که قطر هاله اطراف آن   بودE2میکروبی علیه سویه  ترین فعالیت ضد بیش
گرم  میلی125 برابر با E5 و S1 ،S2 ،S3 ،E2 ،E3هاي   و سویهP3 و P2 و P1 سویه 3اي هر غلظت مهارکنندگی بر

  .باشد  میلیتر بر میلی
زاي بیمارستانی  هاي عفونت  عصاره متانولی برگ ازگیل فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی علیه باکتري:گیري نتیجه

  .گیرد هاي عفونی مد نظر قرار ريکنترل برخی بیما تواند در دارد و لذا این عصاره می
  سودوموناس آئروژینوزا عصاره ازگیل،  انتشار دیسک،   اثرات ضد باکتریایی، عفونت باکتریایی، روش: واژگان کلیدي
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  مقدمه
 ترین شده شناخته زمره در عفونی هاي يبیمار

 و بوده انسان گیر گریبان همواره هستند که هایی بیماري

 درمان کننده، ایجاد شناخت عوامل جهت زیادي هاي تالش
ترین عامل  مهم. )1(است گرفته صورت آنها کنترل و

 بیمارستانی، هاي زا در ایجاد عفونت و به ویژه عفونت بیماري
اي موجود در بدن بیمار است که به صورت ه ارگانیسممیکرو

تماس بیمار با بیمار و یا توسط کارکنان بهداشتی، درمانی 
هاي   درصد از عفونتنود). 2(شود بیمارستان منتقل می

گردد، عوامل قارچی،  ها ایجاد می بیمارستانی توسط باکتري
کلبسیال  .ویروسی یا پروتوزوا دخالت کمتري دارند

 اورئوس، استافیلوکوکوس کلی،اشرشیا پنومونیه،
 جمله از پروتئوس هاي گونه و سودوموناس آئروژینوزا

 ).4، 3(هستند بیمارستانی مسبب عفونت عوامل ترین مهم

 بیماران میر و مرگ عمده عوامل از هاي بیمارستانی عفونت

 بیمار بر را توجهی قابل هاي هزینه و بوده درمانی مراکز در

هم اکنون  ).5(نماید می تحمیل درمان و بهداشت سیستم و
قبیل  عفونی از هاي بیماري درمان براي متنوعی داروهاي از

نظایر  و وانکومایسین ها، سفالوسپوریون آمینوگلیکوزیدها،
نیز به  دارویی گیاهان از امروزه. )6(شود آنها استفاده می

 هاي بیمارستانی استفاده منظور کنترل و درمان عفونت

  .)7(گردد می
ی در طب سنتی و مصارف صنعتی و یهان داروگیا

خوراکی کاربردهاي گسترده دارند و از آنها به عنوان 
. شود چاشنی، طعم دهنده و حتی نگهدارنده استفاده می

بی سالم و موثر وجو براي کشف عوامل ضد میکر و جست
تواند هم از لحاظ درمانی و هم از لحاظ  ادامه دارد که می

هاي باکتریایی  ف وسیعی از عفونتپیشگیري، در مورد طی
ازگیل یکی از گیاهانی است که اثرات ). 8(استفاده شود 

، 9(هاي بسیار دور مورد توجه بوده است درمانی آن از زمان
هاي شمال ایران وجود   به فراوانی در جنگل این گیاه).10

 Mespilus«درخت ازگیل با نام علمی . دارد

germanica « به آن کونوس یا که در گویش گیلکی
ي گل سرخیان که  اي است از خانواده  گویند میوه کُنوس می

از حدود سه هزار سال پیش در جنوب دریاي خزر و در 
 در ازگیل،. شد مناطق گیالن و مازندران کشت می

 آسیا نیز معتدل نواحى و مرکزى اروپاى هاى جنگل

 هاى شمال ایران و همه این درخت در تمام جنگل. روید می
هاى البرز به طور خودرو  ارتفاعات سواحل دریا و در دامنه

 از). 11(آید و با نام محلی هر منطقه شناخته می شود عمل می
روزگاران دور خواص دارویی ازگیل بسیار مورد توجه 
بوده، بقراط ازگیل را براي مبتالیان به ترشی معده و مدفوع 

یی خواص دارو. پنداشت سوزان و عوارض تب نافع می
گلو، درمان  جوشانده برگ ازگیل شامل درمان آبسه دهان و

کننده کار  ها، منظم آنژین، درمان برفک، درمان اسهال بچه
طبق ). 9(باشد هاي حلق می ها و ورم گلو و ناراحتی روده

مطالب موجود در کتب طب اسالمی جوشانده برگ ازگیل 
ي نیمه گرم یا خشک به صورت حمام یا محلول مالیدنی رو

 این جوشانده .شود پوست باعث درمان سریع سالک می
هاي ضعیف  عالوه بر معالجه سالک مقوي براي پوست

طور کلی ازگیل به عنوان یک گیاه دارویی ه ب). 10(است
معروف و یک گیاه سنتی در کشورهاي آسیایی مورد 

طبق طبقه بندي باستانی ). 13، 12(گیرد استفاده قرار می
تواند در تغذیه کلیه و   است که ازگیل میگیاهان، اثبات شده

 کبد و در روشنایی چشم نقش داشته باشد، از سوي دیگر
 و آور  عنوان یک داروي ادرار به ازگیل توانایی مدرنطب 

و عفونت  سنگ کلیه براي درمان به عنوان یکچنین  هم
هاي انجام   طبق بررسی).14(شناسد می مثانه را به رسمیت

ها،   ازگیل از طریق برگی و همکارانشده توسط بیبالن
میوه، پوسته و حتی چوب آن به عنوان یک گیاه دارویی 

 برگ ازگیل جوشاندهچنین  هم. گیرد مورد استفاده قرار می
ریزي داخلی،  در درمان عفونت روده بزرگ، اسهال، خون

لیشمانیوز جلدي و آبسه دهان و گلو مورد استفاده قرار 
ي ازگیل از جمله میوه آن در درمان ها  سایر بخش.گیرد می

ی و در تقویت اعصاب موثر گنفخ معده، بی نظمی قاعد
نشان داد که  مطالعات شریعتی فر و همکاران ).12(باشد می

 درصد تاثیر فوق 40عصاره اتانولی ازگیل در غلظت 
ها در ضایعات  ها و تعداد انگل اي در کاهش قطر زخم العاده
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سی رهمکاران با بر باطبایی وط). 15(لیشمانیوزي دارد
خواص دارویی و اکولوژیکی ازگیل دریافتند که عصاره 

هاي دهان و گلو ، میوه آن براي  برگ ازگیل براي عفونت
هاي آن براي خارج  ایجاد آرامش و درمان اسهال و دانه

   ).16(کردن سنگ مثانه بسیار مفید است
توان نتیجه  هاي علمی، می با استفاده از روش

: فت که ازگیل داراي کاربردهاي دارویی مهمی شاملگر
خاصیت آنتی اکسیدانی، تحریک سیستم ایمنی، اثرات 

نظر ه ب). 17(باشد توموري می هاي ضد ضدمیکروبی و فعالیت
رسد که این عملکردهاي دارویی ازگیل به شدت در  می

ها  ارتباط با ترکیبات پلی ساکاریدي، فالوونوئیدها، کاروتن
هاي مختلف آن  رکیبات طبیعی موجود در بخشو سایر ت

تحقیقات نشان داده که میوه ازگیل سرشار از ). 18(باشد می
ترکیبات آلی، ترکیبات فنولی، اسیدهاي آمینه، آسپارتیک 
. اسید، گلوتامیک اسید، اسید استیک و ترکیبات مغذي است

عالوه بر میوه، ساقه و برگ ازگیل نیز منبع مناسبی جهت 
بررسی انجام شده نشان ). 19(باشند اي دارویی میکاربرده

اي از ترکیبات فنولی  داده که ازگیل داراي مقادیر قابل توجه
، که هر یک از این )21، 20(باشد و فالوونوئیدها می

اي  ترکیبات داراي خواص ضدمیکروبی قابل توجه
 امروزه، توجه بسیار زیادي بر روي ازگیل، ).22(باشند می

ستخراج فالوونوئیدها از این گیاه دارویی و خصوصا روي ا
کوئین و . بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آنها، وجود دارد

برگ ازگیل سرشار از  همکاران نشان دادند که میوه و
باشد که توانایی خوبی براي مهار  فالوونوئیدها می

جا که  از آن ).19( دارندDPPHهاي آزاد  رادیکال
ها را  وبی دسته بزرگی از بیماريهاي عفونی و میکر بیماري

هاي میکروبی مقام  دهند و از طرفی شمار سوش تشکیل می
این لذا هدف . )23(شوند ها هر روز بیشتر می به آنتی بیوتیک

 اثرات ضدباکتریایی عصاره متانولی و  بررسیپژوهش
شده از  هاي جدا اتانولی برگ ازگیل علیه برخی از باکتري

  . اشدمی بمحیط بیمارستانی 
  

  ها مواد و روش

برگ تازه درخت ازگیل از  در این مطالعه تجربی،
انزلی در استان گیالن و  منطقه غازیان شهرستان بندر

چنین از روستاي اللم از توابع شهرستان صومعه سرا جمع  هم
پس از تائید جنس و گونه این گیاه توسط . آوري شد

ها براي  گهرباریوم دانشکده علوم دانشگاه گیالن این بر
  .تهیه عصاره مورد استفاده قرار گرفت

براي تهیه عصاره، برگ تازه درخت ازگیل ابتدا 
جهت . در سایه کامال خشک شدسپس در هواي آزاد و 

 ساعت در دماي 18ها به مدت  حذف رطوبت اضافه، برگ
ها  سپس برگ. گراد در آون قرار گرفت  درجه سانتی40

کامال پودر ) ، آلمانA 10.1( توسط دستگاه آسیاب برقی
براي تهیه . اي نگهداري شد هاي شیشه گردیده و درون ظرف

 Soxtherm(سوکسله عصاره متانولی و اتانولی از روش

200 automatic50در این روش از . استفاده شد )، آلمان 
 گرم 10گرم پودر برگ ازگیل استفاده شد و به ازاي هر 

. اضافه گردید) اتانولمتانول یا (لیتر حالل  میلی200پودر 
 ساعت صورت گرفت و در پایان 24عصاره گیري به مدت 

، Rv10 digital(حالل به وسیله دستگاه روتاري اوپراتور
دست آمده از آخرین ه عصاره ب. حذف گردید) آلمان

 درجه 50تحت دماي  مرحله درون ظرفی ریخته شد و
   ).24(گراد و شرایط سترون شده خشک گردید سانتی

طبق هاي مورد استفاده در این مطالعه  تريباک
، داخلی زنان و ICUهاي  از بخش، روش پولتی و همکاران

داخلی مردان بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایالم با 
رعایت نکات بهداشتی نمونه برداري و کشت داده 

 نمونه جداسازي شد که از میان آنها 50در کل  ).25(شدند
ی که داراي درصد فراوانی بیشتري زای هاي عفونت باکتري

ترتیب شامل دو گونه ه ها ب این باکتري. بودند، انتخاب شدند
، سه گونه ) P2،P3( سودوموناس آئروژینوزا
 پنج گونه و) S4و S2 ، S3( استافیلوکوکوس اورئوس

براي . باشند می )E6  وE2 ،E3 ،E4 ،E5( کلیاشرشیا
هاي  روش از هاي باکتري اطمینان از جنس و گونه سویه

ها بعد از انجام  نمونه. شناسایی اختصاصی استفاده شد
هاي شناسایی، با توجه به حرف اول نام جنس آنها  آزمون
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هاي مجزایی  گذاري و بر حسب مکان جداسازي به گونه نام
هاي  کلی باکتريبراي شناسایی اشرشیا. شماره گذاري شدند

نتقال داده ا) EMB(بلوگرم منفی به محیط ائوزین متیلن 
کلی انتخاب شیاهاي با جالي فلزي به عنوان اشر شدند وکلنی

هاي  آزمونشدند، براي شناسایی سودوموناس آئروژینوزا، از 
 و TSI  اکسیداز، سیتراتآزمونتشخیص بیوشیمیایی مانند 

SIM ،اوره آز و براي شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس ،
الز و سپس از  کاتاآزمونپس از رنگ آمیزي گرم ابتدا 

، رشد در DNaseآزمون اي،  هاي کوآگوالز لوله  آزمون
. و بالدآگار استفاده شد) MSA(محیط مانیتول سالت آگار

هاي کنترل  هاي بیوشیمیایی با استفاده از سویه تائید واکنش
Pseudomonas aeruginosa (PTCC 

1074)،Escherichia )PTCC133 (coliو  
Staphylococcus aureus (PTCC1112) تهیه شده 

هاي صنعتی ایران انجام  ها و باکتري از مرکز کلکسیون قارچ
هاي  هاي جدا سازي شده جنس از دیگر باکتري ).26(شد

که  کلبسیال، استرپتوکوکوس، پروتئوس و باسیلوس بود
 هدف مطالعه نبودند آزمایشات تشخیصی دیگر جزچون 

 سویه. براي تعیین گونه روي آنها انجام نشد
 Pseudomonas aeruginosa (PTCCاستاندارد

 TCC( و سویه استانداردP1 به عنوان سویه (1074

1330(Escherichia coli   به عنوان سویهE1 و سویه 
 Staphylococcus aureus (PTCC1112)استاندارد 

 سویه 6در مجموع . در نظر گرفته شدندS1 به عنوان سویه
 سویه E6( ،4و E1 ،E2 ،E3 ،E4،  E5(اشرشیاکلی

 سویه 3 و )S1 ،S2 ،S3 ،S4(س استافیلوکوکوس اورئو
براي بررسی اثر ضد ) P1، P2 ،P3( سودوموناس آئروجینوزا

براي تهیه سوسپانسیون نیم  .کار گرفته شدنده باکتریایی ب
ابتدا ) cfu/ml108 ×5/1(ها مک فارلندي از باکتري

ولر هاي م ها را به طور جداگانه روي محیط کشت باکتري
 ساعت در انکوباتور 24هینتون آگار کشت داده و به مدت 

فارلندي از  مکقرار داده و سپس براي تهیه سوسپانسیون نیم 
به این ترتیب که به اندازه تعداد . آن استفاده شد

ها لوله استریل تهیه گردید و داخل هر لوله به  میکروارگانیسم

  سپس به وسیله. لیتر سرم فیزیولوژي ریخته شد  میلی10مقدار 
ها برداشته و داخل آنها  هاي باکتري کلنی آنس حلقوي از

از .  دقیقه ورتکس گردید10سپس به مدت . انتقال داده شد
هاي  ها در کوئیت سوسپانسیون ورتکس شده باکتري

 جذب اي مخصوص دستگاه اسپکتروفتومتر ریخته و شیشه

ک به منظور تهیه کدورت نیم م. نوري آنها تعیین شد
 نانومتر برابر 620در طول موج  جذب نوري فارلندي باید

ها غلظت نیم مک  در نهایت از تمام باکتري.   شود08/0-1/0
این آزمایش همیشه قبل از انجام  ).27(فارلندي تهیه شد

بیوگرام براي تهیه سوسپانسیون میکروبی   آنتیهاي آزمون
  .شد الزم، تکرار می

ضد باکتریایی   اثردر این تحقیق به منظور بررسی
 diffusion(عصاره برگ ازگیل از روش انتشار دیسک

Disk ( و براي تعیین حداقل غلظت
 Minimum Inhibitory(بازدارندگی

Concentration-MIC ( و حداقل غلظت کشندگی
)Minimum Bactericidal Concentration-

MBC (اي استریل و روش براث   خانه96هاي  از پلیت
 متانولی برگ  ابتدا از عصاره. استفاده گردیدمیکرودیلوشن 

 DMSO(10(متیل سولفوکساید ازگیل به وسیله دي
گرم بر   میلی1000، 500، 250، 125 ، 63هاي  درصد، رقت

 6ها دیسک پیپر بالنک  به تعداد باکتري. لیتر تهیه شد میلی
هاي مختلف از هر  متري تهیه شده و در داخل رقت میلی

ها از عصاره   دقیقه که دیسک10 پس از .عصاره ریخته شد
ها بیرون کشیده و به طور  غنی شدند آنها را از داخل عصاره

 درجه 35اي داخل آون  هاي شیشه جداگانه در پلیت
ها   تا حالل آن بخار و دیسکندگراد قرار داده شد سانتی

ها وزن  ها قبل و بعد از ترکیب با عصاره دیسک. خشک شود
ها در  اي بود که دیسک و، مقدار عصارهشد و اختالف آن د

هاي مختلف هر عصاره جذب کرده بودند که مقدار  رقت
هاي مختلف  عصاره جذب شده توسط هر دیسک در رقت

هاي غنی از  به این ترتیب دیسک.  آمده است1در جدول 
از ). 28(عصاره براي بررسی خواص ضد باکتریایی آماده شد

ها با سوآپ استریل  کتريفارلندي با سوسپانسیون نیم مک
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) مرك آلمان(برداشته و در محیط کشت مولر هینتون آگار
با روش استاندارد ). 29(به صورت چمنی کشت داده شدند

هاي آغشته به عصاره در  دیسک) بائر-کربی(انتشار دیسک
از یکدیگر در محیط ) متري  سانتی5/1(فاصله استاندارد

ها به مدت  ط کشتمحی). 30 ،27(ها قرار داده شدند کشت
گراد در انکوباتور قرار  سانتی  درجه37 ساعت در دماي 24

کش  ها با استفاده از خط  ساعت قطر هاله24داده و بعد از 
تمام آزمایشات سه بار تکرار . معمولی اندازه گیري گردید

میکروبی عصاره از  جهت مقایسه قدرت ضد). 29(شد
هاي   باکتريهاي رایج مصرفی علیه دیسک آنتی بیوتیک

سولفوکساید  متیل مورد مطالعه به عنوان شاهد مثبت و از دي
   . درصد به عنوان شاهد منفی استفاده شد10

  

بر حسب (ها  مقدار عصاره جذب شده توسط دیسک. 1جدول
مختلف ) لیتر لییگرم بر م میلیبر حسب (هاي در غلظت) گرم میلی

  از عصاره متانولی و اتانولی برگ ازگیل
 جذب شده توسط عصاره

  ها دیسک
  ها غلظت عصاره

45 1000  

23  500  
12  250  
5  125  
8/1  63  

 
، با استفاده )MIC(تعیین حداقل غلظت مهارکننده

اي استریل و روش براث میکرودیلوشن   خانه96هاي  از پلیت
به این ترتیب که ). 31( انجام شدCLSI طبق دستورالعمل

، cfu/ml106 ×5 عادل یسوسپانسیون باکتري م پس از تهیه
 میکرولیتر محیط نوترینت براث 50ها  به هر یک از چاهک

 تا 63(هاي تهیه شده عصاره  میکرولیتر از رقت50به  اضافه
 50اضافه گردید، سپس مقدار) لیتر گرم بر میلی  میلی1000

ها  میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده باکتري به چاهک
 37 ساعت در انکوباتور 18-24هاي به مدت  پلیت. اضافه شد

 کدورت  گراد قرار داده شدند، سپس با مقایسه درجه سانتی
 MICهاي شاهد میزان  هاي تحت تیمار با چاهک چاهک

 اولین چاهک بدون کدورت به عنوان ومشخص گردید 
لیتر  گرم بر میلی حداقل غلظت باز دارنده به صورت میلی

  MICبه نتایجها با توجه  عصاره MBC). 32(گزارش شد
هایی که رشد باکتري در آنها کامال  از چاهک. تعیین شد

متوقف شده بود با سوآپ استریل نمونه برداري و روي 
 37محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده و در دماي 

 ساعت 24پس از . گذاري شدند خانهگرم گراد  درجه سانتی
 نکرده ها در آن رشد ترین غلظتی از عصاره که باکتري کم

در مرحله بعد، .  گزارش شدندMBCبودند به عنوان مقادیر
 درصد 10سولفوکساید  متیل که دي به دلیل اثبات این

هاي مورد بررسی نداشته است از آن  تاثیري بر رشد باکتري
بنابراین به تعداد تمام . به عنوان کنترل منفی استفاده شد

 درصد 10سولفوکساید  متیل ها دیسک کاغذي دي باکتري
 درجه 35آغشته کرده و پس از خشک شدن در دماي 

ها که قبال با  ها را روي محیط کشت میکروارگانیسم دیسک
غلظت نیم مک فارلندي در محیط مولر هینتون آگار به 

از ). 29(صورت چمنی کشت شده بود گذاشته شد
هاي رایج مصرفی بر علیه  آنتی بیوتیک(هاي مثبت شاهد

به منظور تعیین میزان تاثیر آنها بر ) العههاي مورد مط باکتري
هاي جداسازي  ها، بررسی مقاومت دارویی باکتري باکتري

ها روي  شده از بیمارستان و مقایسه آنها با اثر عصاره
 آنتی بیوتیک به 6در این تحقیق از . ها استفاده شد باکتري

: عنوان شاهد مثبت استفاده گردید که عبارتند از
 10(، استرپتومایسین)لیتر میکروگرم بر میلی 2(کلیندامایسین

گرم بر   میکرو15(، اریترومایسین)میکروگرم بر دیسک
، )لیتر گرم بر میلی میکرو 30(، نالیدیکسیک اسید)لیتر میلی

 10(و پنی سیلین) لیتر گرم بر میلی میکرو 30(کلرامفنیکل
ها از شرکت  تمام آنتی بیوتیک). لیتر گرم بر میلی میکرو

  . ن طب تهیه گردیدپادت
ها به روش  به منظور بررسی اثر این آنتی بیوتیک

 بائر، ابتدا سوسپانسیون نیم مک فارلندي از _کربی
 ساعت از کشت آنها گذشته بود، تهیه و 24هایی که  باکتري

ها به صورت چمنی در   سوآپ استریل باکتري سپس به وسیله
. محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شدند
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هاي آنتی بیوتیک با فاصله مشخص از یکدیگر، در  دیسک
  ساعت گرم24هاي کشت قرار داده شدند و پس از  محیط

ها  گراد قطر هاله  درجه سانتی37خانه گذاري در دماي 
، میزان CLSIبر طبق جداول استاندارد . گیري شد اندازه

ها  ها به هر یک از آنتی بیوتیک مقاومت و حساسیت باکتري
براي ). 30(ها سه بار تکرار گردید تمام آزمایش. ه شدسنجید

چنین   و هم16 نسخه SPSSها از نرم افزار  آنالیر آماري داده
  . استفاده شدMicrosoft Excel 2010افزار   ماز نر

  

  ها یافته
هاي  سازي شده از بخش  نمونه جدا50 از

آلودگی باکتریایی داشتند و )  درصد84( نمونه42 ،بیمارستان
 هاي آلوده جدا از بین نمونه.  نمونه فاقد آلودگی بودند8

 11و )  درصد8/73( نمونه آلودگی مخلوط31سازي شده، 
ترین  بیش. داشتند)  درصد2/26(نمونه آلودگی منفرد

ترین آلودگی را بخش   و کمICUآلودگی را بخش 
با توجه به آزمایشات تشخیصی . جراحی مردان داشت
 کشت مخصوص، باکتري هاي بیوشیمیایی و محیط

اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس 
زاي  هاي عفونت ترین باکتري آئروژینوزا که از مهم

 8، 10هاي  شوند، به ترتیب با فراوانی بیمارستانی محسوب می

توان درصد آلودگی به این   درصد، جدا شدند، که می4و 
 جدا) داراي همولیز(زا هاي بیماري ها را در بین نمونه باکتري

 درصد اعالم 9/6 و 79/13، 24/17سازي شده به ترتیب 
  .کرد

مقدار عصاره جذب شده توسط  1جدول
هاي مختلف از عصاره متانولی و اتانولی  ها در غلظت دیسک

این جدول بیانگر آن است که . دهد را نشان می برگ ازگیل
هاي باالتر مقدار عصاره جذب شده نیز بیشتر  در غلظت

دیسک آغشته به دي متیل سولفوکساید به عنوان . است
هاي آنتی بیوتیک به عنوان شاهد مثبت  شاهد منفی و دیسک

  نتایج نشان دادکه عصاره.  آزمون در نظر گرفته شدند
متانولی برگ ازگیل مانع از رشد هر سه سویه پسودوموناس 

چنین  شد و هم و هر چهار سویه استافیلوکوکوس آئروجینوزا
هاي اشرشیاکلی به استثناء سویه  جب مهار رشد تمام گونهمو
E4این اثر بازدارندگی با افزایش غلظت عصاره .  گردید

ها افزایش یافته است که به صورت  روي باکتري متانولی بر
 نتایج ) 1شکل .(افزایش قطر هاله عدم رشد مشاهده شد

رگ مختلف عصاره متانولی و اتانولی ب مقادیر حاصل از تاثیر
 . آمده است2ازگیل به روش انتشار دیسک در جدول 

  

  
) P1 .(B(باکتریایی عصاره اتانولی ازگیل علیه سودوموناس آئروژینوزا اثر ضد) A. باکتریایی عصاره متانولی و اتانولی ازگیل اثر ضد. 1شکل 

 )E1(باکتریایی عصاره متانولی ازگیل علیه اشرشیاکلی ضد اثر

  

A B 
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حاصل از تاثیر عصاره متانولی و اتانولی ازگیل و آنتی  )متر بر حسب میلی(هاي عدم رشد  قطر هالهو انحراف معیار میانگین  .2جدول
  سازي شده از بیمارستان هاي استاندارد و جدا ها بر روي باکتري بیوتیک
  S4 S3 S2 S1 E6  E5  E4  E3  E2  E1  P3  P2 P1 آنتی بیوتیک

 کلیندامایسین
11  

)0(  
33/14  

)15/1(  
67/13  

)57/0(  
67/14  

)57/0(  
33/11  

)15/1( 

33/13  
)57/0( 

33/16  
)15/1( 

67/17  
)57/0( 

67/14  
)57/0( 

33/11  
)6/0( 

10 

)0( 

33/8  
)57/0( 

6  

)0(  

  استرپتومایسین
13  

)0(  
12  

)0(  
33/12  

)15/1(  
33/12  

)57/0(  
6  

)0( 
6  

)0( 
33/9  

)57/0( 
6  

)0( 
67/11  

)57/0( 
12  

)0( 
67/7  

)57/0( 
10  

)0( 
33/10  

)15/1( 

  اریترومایسین
6  

)0(  
9  

)0(  
10  

)0(  
6  

)0(  
67/11  

)57/0( 
6  

)0( 
67/10  

)57/0( 
6  

)0( 
67/10  

)57/0( 
6  

)0( 
6  

)0( 
6  

)0( 
6  

)0( 

  کلرامفنیکل
67/12  

)57/0(  
15  

)0(  
6  
)0(  

67/15  
)57/0(  

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

20  
)0( 

67/9  
)57/0( 

67/12  
)57/0( 

11  
)0( 

67/10  
)57/0( 

6  
)0( 

  یکسیک اسیدنالید
67/10  

)57/0(  
9  

)0(  
67/13  

)57/0(  
14  

)0(  
67/11  

)57/0( 
11  

)0( 
33/9  

)57/0( 
33/9  

)57/0( 
67/10  

)57/0( 
67/9 

)57/0( 
9  

)0( 
8  

)0( 
67/11  

)57/0( 

 پنی سیلین
6  

)0(  
33/11  

)15/1(  
10  

)0(  
6  
)0(  

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

6  
)0( 

10  
)0( 

45 
67/13  

)57/0(  
33/15  

)15/1(  
33/14  
)1(  

33/16  
)15/1(  

11  
)0( 

15  
)0( 

6  
)0( 

67/17  
)57/0( 

67/19  
)57/0( 

67/18  
)57/0( 

33/15  
)57/0( 

13  
)0( 

33/13  
)57/0( 

23 
 

12  
)0(  

33/13  
)57/0(  

67/12  
)57/0(  

14  
)0(  

8  
)0( 

67/11  
)57/0( 

6  
)0( 

33/9  
)57(/ 

33/15  
)15/1( 

67/14  
)1( 

33/11  
)6/0( 

33/9  
)57/0( 

67/10  
)57/0(  

12 
10  

)0(  
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  .متر برابر قطر دیسک است  میلی6قطر
  

هاي عدم رشد حاصل از تاثیر  قایسه قطر هالهم
هاي مورد آزمایش  روي تمام سویه عصاره متانولی ازگیل بر

گرم بر  میلی 1000نشان داد که اثر این عصاره در غلظت 
هاي  هاي موثر بر روي سویه از تمام آنتی بیوتیک لیتر میلی
.  بیشتر و یا مشابه بوده استE4آزمایش به استثناء سویه  مورد

هاي عدم رشد نشان داد  چنین نتایج حاصل از قطر هاله هم
هاي مورد  که عصاره اتانولی برگ ازگیل علیه باکتري

گونه اثر  هیچ که  طوريه آزمایش اثر قابل توجهی نداشت ب
 هاي  و سویهP3 و P2هاي  روي سویه اي بر ممانعت کننده

E1 ،E2 ،E3 و E4 يها چنین سویه مو ه S1  وS2 نداشت و 
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 اثر داشت که S3 وP1 ،E5 ،E6هاي  تنها بر روي رشد سویه
 .باشد در این سطح معنی دار نمی

 عصاره متانولی MBC و MICمربوط به  مقادیر
هاي جدا شده از  و اتانولی برگ ازگیل علیه باکتري

این نتایج نیز .  مشخص شده است3جدول  بیمارستان در
 1000غلظت دهندکه مقدار عصاره جذب شده در  نشان می

 متانولی برگ ازگیل بر روي  عصارهلیتر  گرم بر میلی میلی
هاي سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس  تمام سویه

 اثر E4 سویه هاي اشرشیاکلی به جز اورئوس و سویه
عصاره  کشندگی دارد، از سوي دیگر همین غلظت از

 کشنده P1 و E6 و E5هاي  اتانولی برگ ازگیل براي سویه
 P3 و P2 و P1 سویه 3 عصاره متانولی براي هر MIC. ستا

 و S1 ،S2 هاي چنین سویه و هم E5 و E2 ،E3 هاي و سویه
S3 هاي  و براي سویهلیتر  گرم بر میلی  میلی125 با برابر 

E1وS3  و براي سویه لیتر  گرم بر میلی میلی 63برابر باE4 
بودلیتر  گرم بر میلی میلی 250برابر با

. 

 لیتر گرم بر میلی بر حسب میلی مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی. 3جدول
  عصاره اتانولی برگ ازگیل

  ) لیتر گرم بر میلی میلی(
  عصاره متانولی برگ ازگیل

  )لیتر گرم بر میلی میلی(
  ها  باکتري

حداقل غلظت 
 کشندگی

حداقل غلظت 
 مهارکنندگی

حداقل غلظت 
  کشندگی

ظت حداقل غل
 مهارکنندگی 

P1 1000  250  1000  125  
P2 125  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
P3 125  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
E1 63  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
E2 125  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
E3 125  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
E4 یربدون تاث  بدون تاثیر  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
E5 1000  125  1000  125  
E6 1000  500  1000  250  
S1 125  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
S2 1000  125  1000  125  
S3 125  1000  بدون تاثیر  بدون تاثیر  
S4 1000  500  1000  63  

  بحث
 عصاره متانولی برگ ازگیل داراي فعالیت ضد

هاي اشرشیاکلی،   باکتريدر مقابلباکتریایی مناسبی 
تافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروجینوزا اس

هاي بررسی شده در این مطالعه  باشد و در بین سویه می
 که قطر  بودE2میکروبی علیه سویه  ترین فعالیت ضد بیش

باشد که در  متر می  میلی67/19اطراف آن  هاله ایجاد شده در

هاي موثر بر این باکتري بیشتر  مقایسه با تمام آنتی بیوتیک
نتایج نشان داد که عصاره متانولی و اتانولی برگ . ستا

هاي مورد  باکتریایی علیه باکتري ازگیل داراي فعالیت ضد
هاي مورد آزمایش از نظر  باشد و در بین باکتري آزمایش می

ترین  حساسیت به عصاره متانولی برگ ازگیل، بیش
ترین حساسیت را   بود و کمE2حساسیت مربوط به سویه 

هاي عدم رشد  با بررسی قطر هاله. داشتند P3 و P2ي ها سویه
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مشخص شد که با افزایش مقدار عصاره جذب شده، 
کند و در  میکروبی آن نیز افزایش پیدا می خاصیت ضد

 ره جذب شده بیشتر است، اثر ضداغلظت باال که مقدار عص
باکتریایی عصاره برگ ازگیل مشابه و حتی بیشتر از برخی 

از طرف دیگر عصاره اتانولی برگ این . بودها  آنتی بیوتیک
که   اثر قابل توجهی نداشت به طوري،ها گیاه علیه باکتري

 بوده S2ترین حساسیت به این عصاره مربوط به سویه  بیش
هاي اتانولی و متانولی برگ ازگیل بر روي  عصاره. است

   .اي نداشتند  اثر قابل توجهE4سویه 
زاي  تهاي عفون این تحقیق باکتري در

سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و 
هاي   گونه از بخش5 و 4، 2اشرشیاکلی به ترتیب با فراوانی 

مختلف بیمارستان جداسازي و شناسایی شدند، که با تحقیق 
 ،هاي بیمارستانی جوي هاسکوي و همکاران که از بخش

هاي  زایی یعنی گونه هاي مهم در عفونت باکتري
س آئروجینوزا، کلبسیال پنومونیه و اشرشیاکلی را سودومونا

 گونه جداسازي و شناسایی 5، 3، 3ترتیب با فراوانی ه ب
 توان باتوجه به تحقیق فوق می). 33(خوانی دارد کردند، هم

زاي جداسازي  هاي عفونت ترین باکتري  که بیشدریافت
ترین  کلی و کمهاي مختلف بیمارستان، اشرشیا شده از بخش

در تحقیقات انجام . باشد دوموناس آئروجینوزا میآن سو
هاي عامل عفونت  ترین ارگانیسم شده محققین نیز بیش

بیمارستانی کلبسیال، اشرشیا و سودوموناس گزارش شده 
هاي  تحقیقات فراوانی در زمینه کاربرد عصاره). 34(است

زاي بیمارستانی صورت  هاي عفونت گیاهی در کنترل باکتري
هاي حاصل از این پژوهش با  براي مثال یافته. گرفته است

نتایج حاصل از پژوهش سلطانی نژاد و همکاران که مطالعه 
مشابهی را علیه استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و 
استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی با عصاره 

  ). 35(متانولی برگ اکالیپتوس انجام داد، مطابقت دارد
اثر عصاره متانولی گیاه بومادران نتایج حاصل از 

هاي بیماریزاي استافیلوکوکوس اورئوس،  علیه باکتري
باسیلوس سرئوس  اشرشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا و

که توسط محمدي سیچانی و همکاران انجام پذیرفته نیز 

نتایج مشابهی با این پژوهش دارد که نشان دهنده اثرگذاري 
هاي  یاهان دارویی علیه باکتريقابل توجه عصاره متانولی گ

در مطالعه مشابه دیگري هاشمی و ). 36(باشد زا می بیماري
باکتریایی عصاره متانولی چاي سبز و چاي  همکاران اثر ضد

سیاه را علیه سودوموناس آئروجینوزاي جداسازي شده از 
بیمارستان شفاء کرمان را بررسی کردند و دریافتند که این 

ها اثرات ضد باکتریایی  ه با آنتی بیوتیکها در مقایس عصاره
دست آمده از این ه تري دارندکه نتایج آن با نتایج ب بیش

  ). 37(خوانی دارد تحقیق هم
خاصیت ضدمیکروبی بسیاري از گیاهان دارویی 
احتماال به دلیل وجود ترکیبات فالونوئیدي است که در 

له فالوونوئیدها از جم). 21(برگ این گیاهان وجود دارد
ترکیباتی که وجود آن به فراوانی در برگ ازگیل توسط 

این ترکیبات در  ).38، 20، 19(محققین به اثبات رسیده است
رو در تمام گیاهان وجود  هاي فتوسنتزي و از این تمام سلول
اي در میوه، ساقه، گل و برگ  طور گستردهه دارند و ب

 دادهمطالعات صورت گرفته نشان ). 21(اند گیاهان موجود
 که ترکیبات فالونوئیدي موجود در عصاره برگ گیاهان اند

براي مثال . باشد باکتریایی می دارویی داراي خاصیت ضد
 که ترکیبات فالوونوئیدي ند نشان داداوکسوز و همکاران

موجود در عصاره برگ گیاهان دارویی بر روي رشد 
هاي اشرشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا، باسیلوس  باکتري

وبتلیس، پروتئوس ولگاریس و کلبسیال پنومونیه اثر مهاري س
هاي  بشیر و همکاران نشان دادند که فالوونوئید). 39(دارد

عصاره گیاهان دارویی داراي اثرات مهارکنندگی موجود در 
علیه اشرشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا و 

از این رو به نظر ). 40(باشد میاستافیلوکوکوس اورئوس 
باکتریایی ازگیل به دلیل وجود ترکیبات  فعالیت ضدرسد  می

  .فالونوئیدي موجود در برگ این گیاهان باشد
اخیرا فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد انگلی عصاره 
ازگیل در کشور مورد مطالعه قرارگرفته است، براي مثال 

 فعالیت آنتی اکسیدانی میوه، 2011نبوي و همکاران در سال 
گیل را مورد بررسی قرار دادند و ساقه، پوست و برگ از

هاي این  هاي حاصل از هر یک از بخش دریافتند که عصاره
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 در یک روش وابسته به H2O2گیاه قادر به از بین بردن 
هاي برگ و پوست درخت ازگیل  باشد و عصاره غلظت می

تري  داراي مجموع ترکیبات فنولیک و فالوونوئیدي بیش
، اسدي و همکاران در سال )38(نسبت به میوه ازگیل هستند

 به بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ ازگیل بر روي 1390
پروماستیگوت لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی پرداختند و 
دریافتند که با افزایش غلظت عصاره برگ ازگیل تعداد 

یابد و در نتیجه عصاره برگ  ها کاهش می پروماستیگوت
لیشمانیا مورد  وي ضدتواند به عنوان یک دار ازگیل می

این تاثیر عصاره متانولی برگ  ، بنابر)41(استفاده قرار گیرد
ازگیل نیز احتماال به دلیل وجود این ترکیبات در برگ این 

  . گیاه بوده است
باکتریایی عصاره  ها نشان دادکه فعالیت ضد یافته

سازي شده از  هاي جدا متانولی برگ ازگیل علیه باکتري
، لذا استفاده می باشدعصاره اتانولی آن  از شتربیمارستان، بی

زاي  هاي عفونت از عصاره متانولی ازگیل در کنترل باکتري
از سوي دیگر عصاره ازگیل . گردد بیمارستانی پیشنهاد می

میکروبی وسیع تري داشته باشد از این رو  تواند طیف ضد می
ویروسی این  قارچی و ضد گردد که فعالیت ضد پیشنهاد می

ترکیبات موجود در برگ ازگیل . صاره نیز بررسی گرددع
هاي حاد موثر باشد  ممکن است در درمان بسیاري از بیماري

لذا با بررسی و مطالعه ترکیبات موجود در عصاره این گیاه 
به دلیل . گردد امکان دسترسی به داروهاي طبیعی فراهم می

 ها افزایش سریع مقاومت آنتی یوتیکی در بین باکتري
، اثرات و )زاي بیمارستانی هاي عفونت خصوص باکتري به(

 عوارض جانبی داروهاي شیمیایی و اثبات خواص ضد
شودکه با انجام مطالعات  میکروبی برگ ازگیل، پیشنهاد می

جهت ) In vivoشرایط  در(تر تکمیلی و بالینی گسترده
استاندارد نمودن خواص دارویی این گیاه، از این داروهاي 

ه عنوان یک جایگزین مناسب براي داروهاي گیاهی ب
چنین با اثبات کاربردهاي متعدد  هم. شیمیایی استفاده کرد

درخت ازگیل از جمله خواص دارویی آنها انگیزه الزم براي 
 هاي شمال کشور حفظ و حراست این درختان در جنگل

   .گردد فراهم می

  گیري نتیجه
  متانولی برگ ازگیل داراي اثر ضد عصاره

زا به ویژه  هاي عفونت اي علیه باکتري اکتریایی قابل توجهب
باشد، لذا این  سازي شده از ییمارستان می هاي جدا نمونه

تواند به عنوان یک فرآورده گیاهی طبیعی جهت  عصاره می
این  بنابر. هاي بیمارستانی مد نظر قرارگیرد کنترل عفونت

بی در میکرو استفاده از ازگیل به عنوان یک ترکیب ضد
شرایط آزمایشگاهی مستلزم تحقیقات بیشتري در زمینه 

ها  روي میکروارگانیسم مکانیسم عمل مواد موثر این گیاه بر
رسدکه انجام  به نظر می. باشد و مطالعات فارماکولوژیکی می

این گونه مطالعات برروي آنها ضروري بوده و این مواد را 
رل برخی بتوان پس از انجام مطالعات تکمیلی در کنت

هاي عفونی و حفظ سالمتی بیماران و پرسنل  بیماري
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   . دارند ها نهایت تشکر و قدردانی را  سازي نمونه آماده
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