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Abstract 

Background: The overuse of therapeutic antibiotics results in the drug resistance. The 
excessive use of antibiotics causes the mutations in the microorganisms and the emergence of new 
microorganisms which are resistant against the common antibiotics. With regard to limitations and 
known side effects of antibiotics, the exploring of antimicrobial compounds seems necessary. The 
purpose of this study is to evaluate the antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of 
Chevil against Staphylococcus epidermidis PTCC 1435, Yersinia enterocolitica PTCC 1221 and 
Enterobacter aeruginosa PTCC 1151 and to compare them with the common therapeutic antibiotics. 

Materials and Methods: In this experimental study, after collecting plants from the highlands 
of Chaharmahal va Bakhtiari province, the extraction was carried out by the maceration method. To 
evaluate the antimicrobial activity, Disc diffusion test with Kirby-Bauer method was used. The 
Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were 
determined by using the dilution method. 

Results: The highest inhibition zone diameter in 40 mg/ml was related to Staphylococcus 
epidermidis and the minimum diameter in this concentration was related to Gram-negative bacteria, 
Enterobacter aeruginosa. MIC of aqueous and ethanolic extracts for Enterobacter aeruginosa 64 and 
32 mg/ml and MBC of ethanolic and aqueous extracts of Enterobacter aeruginosa were 128 and 64 
mg/ml respectively. 

Conclusion: The ethanolic extract of the Chevil compared with the common therapeutic 
antibiotics had more inhibitory effect on studied bacteria. Furthermore, Chevil extracts showed greater 
inhibitory effect on Gram-positive bacteria in comparison with Gram-negative bacteria. 
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 با (Ferulago angulata)روبی عصاره گیاه چویلمقایسه اثر ضد میک
 هاي رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی انواع آنتی بیوتیک

 
 3، مریم حیدري سورشجانی2، بهروز علیزاده بهبهانی*1فریده طباطبایی یزدي
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 20/1/93: تاریخ پذیرش4/10/92: تاریخ دریافت
 

 چکیده
استفاده گسترده از آنتی . هاي درمانی باعث ایجاد مقاومت دارویی شده است  مصرف بی رویه آنتی بیوتیک:زمینه و هدف

هاي جدید و مقاوم به   ظهور میکروارگانیسمدر میکروارگانیسم بوده و باعث) موتاسیون(ها عامل ایجاد جهش بیوتیک
بر  هاي آبی و اتانولی گیاه چویل میکروبی عصاره ین پژوهش بررسی اثر ضدهدف از ا. شود هاي رایج می بیوتیک آنتی

هاي  یکبیوت  و مقایسه آن با آنتییرسینیا انتروکولیتیکاو  انتروباکتر ائروژینوزا ، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهاي باکتري
  .باشد رایج درمانی می
از ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاري  چویل گیاه آوري بعد از جمع  در این مطالعه تجربی،:ها مواد و روش

بوئر براي ارزیابی فعالیت  -کربی روش به دیسک انتشار از آزمون. گیري با استفاده از روش ماسراسیون انجام شد عصاره
اي تعیین  حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش رقت لوله. دیدمیکروبی استفاده گر ضد

  . گردید
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مربوط به باکتري  لیتر گرم بر میلی  میلی40ترین قطر هاله عدم رشد در غلظت   بیش:ها یافته

حداقل غلظت مهار کنندگی . بود انتروباکتر ائروژینوزا قطر هاله در این غلظت مربوط به باکتري گرم منفی ترین کم و
 عصاره  حداقل غلظت کشندگیو لیتر گرم بر میلی میلی 32 و64آئروژینوزا به ترتیب  انتروباکترعصاره آبی و اتانولی براي 

 .بود لیتر گرم بر میلی  میلی64  و128ترتیب به  آبی و اتانولی نیز در خصوص آن
تري روي برخی  هاي رایج درمانی اثر بازدارندگی بیش انولی چویل در مقایسه با آنتی بیوتک عصاره ات:گیري نتیجه

هاي گرم منفی  هاي گرم مثبت در مقایسه با باکتري هاي چویل بر باکتري چنین عصاره هم. هاي مورد مطالعه داشت سویه
  .اثر بازدارندگی بیشتري را نشان داد

  ت دارویی، چویل، قطر هاله عدم رشدمقاوم  آنتی بیوتیک،:واژگان کلیدي
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  مقدمه
 مانع که هستند قوي داروهایی ها بیوتیک آنتی

 بین از را ها شده و در نهایت آنها ارگانیسم میکرو تکثیر
هاي رایج درمانی  بیوتیک آنتی به دارویی مقاومت .برند می

به طور  .)1(شتدا وجود گذشته از که است موضوعی
 رخ موتاسیون یک شکل به بیوتیکی آنتی مقاومتمعمول 

 ها بسیار جهش کروموزمی در باکتري که آنجا از دهد، می
 مرتب ها باشد، لذا میکروب بیشتر از موجودات دیگر می

ظهور  دلیل به است ممکن تغییرات کنند، این تغییر می
 & emerging)بازپدیدي و نوپدید عفونی هاي بیماري

reemerging)مجبور را گران در نتیجه پژوهش که )2( باشد 
 میکروبی فعالیت ضد با جدید هاي بیوتیک آنتی تولید به

ها  بیوتیک آنتی تجربی تجویز به اقدام یا مودهن مناسب
 به که بیوتیکی، آنتی تعیین مقاومت هاي آزمایش بدون

 منجر ها آنتی بیوتیک ضروري غیر یا نامناسب انتخاب
 ها در برابر آنتی و در نهایت میکروب است گردیده
 هاي بیماري با توجه به این که. شوند ها مقاوم می بیوتیک
 تشکیل را ها از بیماري طیف وسیعی زا مسمومیت و عفونی

 آنتی به میکروبی مقام هاي سوش شمار سویی و از دهند می
 ضد به مواد نیاز لذا شوند، می بیشتر روز هر ها بیوتیک

به شدت مورد نیاز  خطر کم و طبیعی جدید میکروبی
طبیعی  گیاهان میکروبی ضد اثر بررسی رو، این از .باشد می
 هاي بیوتیک آنتی آوردن به دست براي اي دریچه تواند می

  .)3(سازد جدید را هموار
 Staphylococcus(استافیلوکوکوس پیدرمیدیس

epidermidis( کوکسی گرم مثبت و کواگوالز منفی از ،
این باکتري، بخشی از فلور هم . جنس استافیلوکوك است

 و در غشاي مخاطی بسیاري از بودهزیست پوست انسان 
 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس. است ه شده جانوران نیز دید
ها و  هاي آلوده کننده محیط ترین گونه یکی از شایع

 اگرچه این باکتري به طور .)4(هاي آزمایشگاهی است تست
بیماران زا نیست اما توانایی ایجاد عفونت در  معمول بیماري

توانند  ها می این عفونت. را داردضعف سیستم ایمنی مبتال به 
انی یا اکتسابی از جامعه باشند اما نوع بیمارستانی آن، بیمارست

یرسینیا  .)5(خطر بیشتري براي بیماران دارد
 کوکوباسیل )Yersinia enterocolitica(انتروکولیتیکا

این باکتري . باشد میگرم منفی در خانواده انتروباکتریاسه 
تواند به غدد لنفاوي  میبوده و عامل بیماري یرسینیوز 

 این  کهکند لنفادنوپاتیک گسترش یافته و ایجاد مزانتری
از این رو، آپاندیسیت . حالت خیلی شبیه آپاندیسیت است

در . )6(شود ه می نامید(pseudoappendicitis) کاذب
 سیستم ایمنی باکتري ممکن است مبتال به ضعفبیماران 

از . وارد طحال و کبد شود و در آنجا، آبسه تشکیل دهد
هایی آهن  تري، باک انتروکولیتیکایرسینیاآنجایی که جنس 

هستند، بیماران مبتال به  (siderophilic) دوست
، )بیماران داراي میزان باالي آهن خون(هموکروماتوز ارثی

در واقع . حساسیت بیشتري نسبت به عفونت با یرسینیا دارند
ترین باکتري  شاید بتوان گفت که یرسینیا انتروکولیتیکا، شایع

 .)6(است   شدههاي خونی ذخیره آلوده کننده فرآورده
 )Enterobacter aerogenes (انتروباکتر ائروژینوزا

باکتري گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است که باعث 
کپسول انتروباکتر ائروژینوزا  .شود هاي گوارشی می بیماري

کوچکی داشته و ممکن است به صورت آزاد یا در داخل 
ادراري هاي  عفونتقادر به ایجاد روده یافت شود و 

 .)7(باشد سپسیس میو
 براي گیاهان از بشر که است هاي متمادي قرن
 گذر در. کند می ها و سالمت خویش استفاده درمان بیماري

 یا درمان جهت دارو یا غذا به عنوان گیاهان از زمان،
 با متأسفانه. )8(است شده ها، استفاده بیماري از گیري پیش

 و سنتی طب زمینه در ما درخشان در کشور تاریخی وجود
 رازي، زکریاي سینا، ابوعلی دانشمندانی هم چون حضور

 طب به شایانی خدمات که و دیگران جرجانی اسماعیل
. )9(دشو می زمینه این در کمی امروزه توجه اند، نموده سنتی

 Ferulago angulataگیاه چویل با نام علمی 

(Schlecht) Boiss. متعلق به تیره چتریان )Apiaceae (
باشد که از  یکی از گیاهان با ارزش و بومی غرب ایران می

هاي گذشته به عنوان مسکن، هضم کننده و درمان  زمان
 این گیاه .شده است روئید مصرف میوهاي روده و هم کرم

عالوه بر ایران در کشورهاي ترکیه، سوریه، لبنان و عراق 
  . )10(پراکنش دارد

 دارویی، وجود با توجه به روند رو به رشد گیاهان
ترکیبات فعال بیولوژیکی موجود در گیاه چویل و 
پراکندگی آن در ایران، به طور کلی اهداف این پژوهش 



 کارانیده طباطبایی یزدي و همفر   ...                                                          با ) Ferulago angulata(مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره گیاه چویل 

 38                                                                                                     1393خرداد ، 3، شماره هفدهممجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك،  سال 

هاي آبی و اتانولی  عصاره ضدمیکروبی قدرت شامل، تعیین
 گونه سه حساسیت محلول، تعیین صورت به چویل

 ،PTTC 1435  استافیلوکوك اپیدمیدیسمیکروبی
  انتروکولیتیکا پرسینیا و PTTC 1221ینوزاانتروباکتر ائروژ
PTTC1151آبی هاي عصاره مشخص هاي به غلظت  نسبت 

 در گیاهی هاي عصاره ضدمیکروبی اثر اتانولی، مقایسه و
 استفاده مورد حالل بین رابطه بررسی مشخص، هاي غلظت

 استخراج هاي عصاره ضدمیکروبی قدرت و گیري عصاره در
 هاي عصاره ضدمیکروبی اثر بین مقایسه نهایت در و شده
 درمانی رایج هاي بیوتیک آنتی با چویل اتانولی و آبی
 .باشد می
  

  ها مواد و روش
 سویه استاندارد 3از  در این مطالعه تجربی،

 ، PTTC 1435  استافیلوکوك اپیدرمیدیسمیکروبی
 انتروکولیتیکاپرسینیا   وPTTC 1221 ائروژینوزا انتروباکتر

PTTC1151هاي مورد استفاده  محیط کشت. ه شد استفاد
در این پژوهش شامل مولر هینتون آگار و مولر هینتون براث 

بیوتیک  هاي آنتی دیسک. ساخت شرکت مرك آلمان بود
 کانامایسین، شامل استرپتومایسین،نیز مورد استفاده 

وانکومایسین  و سیلین، سیپروفلوکساسین متی جنتامیسین،
 دوره ابتداي درآوري گیاه چویل  جمع. بود

از ارتفاعات استان چهارمحال و ) ماه اردیبهشت(رویشی
پس از تایید توسط منابع موجود و با  بختیاري انجام گردید،

همکاري هرباریوم و آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 
دانشکده علوم پایه و پژوهشکده علوم دانشگاه فردوسی 

چویل به هاي برگ  نمونه. مشهد شناسایی و تایید گونه شد
هاي نوین  آزمایشگاه میکروبیولوژي صنعتی و فناوري

. دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انتقال یافت
پس از تمیز کردن و شست و شو، گیاه چویل در شرایط 

 خشک و توسط آسیاب آزمایشگاهی مدل) سایه(مناسب
Waring  پودر گردید .  

آماده سازي عصاره و عمل عصاره گیري منطبق 
بر مصرف سنتی این گیاه در منطقه شهرکرد به روش 

هاي آب  انجام گرفت و از حالل) Maceration( خیساندن
براي این منظور .  درجه استفاده شد96مقطر و اتانول 

هاي پودر شده گیاه چویل به دقت توسط  گرم از برگ100

هاي آبی  ترازوي دیجیتال وزن شد سپس جهت تهیه عصاره
 500م را به طور جداگانه به ارلن حاوي و اتانولی هرکدا

 درجه اضافه گردید، سر 96لیتر آب مقطر و اتانول  میلی
 ساعت در دماي اتاق 72ها با پارافیلم بسته و به مدت  ارلن

زن مغناطیسی قرار گرفت تا استخراج  روي دستگاه هم
سپس مخلوط . عصاره به طور کامل و مطلوب انجام گیرد

از هم جدا شد و ) واتمن(اغذ صافیحالل و گیاه توسط ک
هاي  ها را فشرده تا کامال تخلیه شود و در نهایت عصاره تفاله

 دقیقه 10هاي اولیه حاصل به مدت  عصاره. اولیه به دست آید
سپس محلول رویی .  سانتریفیوژ شدندrpm3000 در دور 

ها حاصل وارد  ها عصاره آوري و به منظور تبخیر حالل جمع
 درجه 80شده و در دماي ) روتاري(ر در خالءدستگاه تقطی

گراد حالل آنها به مدت یک ساعت تبخیر و  سانتی
پس از این که . هاي تغلیظ شده به دست آمد عصاره
ها توسط کاردك  ها کامال خشک شدند عصاره عصاره

جهت حذف هرگونه . آزمایشگاهی کامال تراشیده شدند
 ط اشعههاي خشک شده توس آلودگی میکروبی، عصاره

UVها   استریل و جهت اطمینان از استریل بودن، عصاره
. بررسی شد) مرك آلمان(روي محیط کشت نوترینت آگار

ها در ظرف تیره  هاي حاصل تا زمان انجام آزمایش عصاره
داري  گراد نگه  درجه سانتی4استریل ریخته و در دماي 

  .)12، 11(شدند
نولی هاي آبی و اتا براي تعیین وزن خشک عصاره

لیتر  میلی 1 تعیین و آزمایش لوله یک وزن گیاه چویل ابتدا
 .شد ریخته آن گیاه چویل در هاي آبی و اتانولی عصاره از

 از بعد. گردید خشک اتاق دماي در لوله محتوي سپس
 تعیین مجددا آزمایش لوله عصاره، وزن شدن خشک
 ها عصاره از لیتر  میلی1معادل  لوله وزن اختالف .گشت
 خشک عنوان وزن به تکرار، بار سه میانگین. است

  .)13(شد محاسبه ها عصاره
 ساعت قبل از 24براي تهیه سوسپانسیون میکروبی 

انجام آزمایش، به کمک آنس استریل از کشت ذخیره به 
. تلقیح انجام شد مولر هینتون آگاردار  محیط کشت شیب

 پس سوسپانسیون غلیظ میکروبی با استفاده از محلول رینگر
سپس  .دار آگار تهیه گردید از رشد باکتري بر سطح شیب

کدورت سوسپانسیون حاصل توسط اسپکتروفتومتر در طول 
گیري شد و تا برابر شدن کدورت   نانومتر اندازه530موج 
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 محلول استاندارد مک فارلند 5/0محلول با کدورت 
لیتر، توسط محلول رینگر رقیق   کلنی بر میلی5/1×108
  .)14(شد

 به نسبت باکتري هاي سویه حساسیت تعیین براي
 انتشار از آزمون گیاه مورد مطالعه هاي آبی و اتانولی عصاره
بوئر و روش پخش عصاره در  -کربی  روش به دیسک

 در این بررسی .شد استفاده) تمام ظرف(سطح محیط کشت
این روش یکی از . هاي کاغذي استفاده شد از دیسک

ایشگاهی جهت تعیین حساسیت هاي آزم ترین روش مفید
در روش . باشد ها نسبت به مواد ضد میکروبی می میکروب

کلنی بر  5/1× 108انتشار در آگار به کمک دیسک، ابتدا 
از کشت استاندارد ) معادل استاندارد نیم مک فارلند(لیتر میلی

هر سوش روي سطح محیط آگار کشت داده شد و توسط 
بر سطح آگار پخش ) منیکشت چ(اي استریل اسپریدر شیشه

هاي مشخص  هایی که قبال در غلظت دیسک. شد
خیسانده ) لیتر گرم بر میلی  میلی40 و 30، 20، 10(عصاره

شده بودند توسط پنس استریل با کمی فشار بر سطح محیط 
 37انکوباتور محیط ها در پس از آن . کشت ثابت گردید

 اثر .شدندنگهداري  ساعت 24گراد به مدت  درجه سانتی
متر  ضد میکروبی براساس هاله عدم رشد در مقیاس میلی

اندازه گیري شد در ادامه با انجام آزمون آنتی بیوگرام آنتی 
هاي  هاي رایج به مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره بیوتیک

. ها پرداخته شد آبی و اتانولی گیاه چویل با این آنتی بیوتیک
 .)15(گرفتتکرار انجام بار  3تمامی آزمایشات با 

 گرم از 2/0در روش تمام ظرف پس از افزودن 
لیتر آب مقطر استریل،   میلی5هاي آبی و اتانولی به  عصاره

. مخلوط حاصل به کمک دستگاه ورتکس هم زده شد
هاي پتري استریل  لیتر از این محلول به ظرف  میلی1سپس 

پس از آن که محیط کشت استریل مولر . اضافه گشت
هاي پتري اضافه شد  به ظرف) رك آلمانم(هینتون آگار

ها  یک لوپ از کشت استاندارد هر سوش بر روي این محیط
 درجه 37 ساعت در دماي 24کشت داده شد و به مدت 

  . )16(گراد قرار گرفت سانتی
براي تعیین تست حداقل غلظت ممانعت کننده از 

 )Minimum Inhibitory Concentfation-MIC( رشد
اي میکروبی کشت تازه تهیه شد سپس به ه ابتدا از سوش

 NCCLS و طبق استاندارد Micro dilution broth روش
، 16، 8، 4، 2(هاي متوالی از عصاره چویل رقت. انجام گرفت

پس از . تهیه شد) لیتر گرم بر میلی  میلی256 و 128، 64، 32
 ساعت در دماي 24هاي آزمایش به مدت  کشت تمام لوله

ترین غلظتی  کم. گذاري شد اد گرم خانهگر  درجه سانتی37
هاي آبی و اتانولی چویل که مانع از رشد باکتري  از عصاره

گزارش MIC عنوان  شده و در آن کدورتی مشاهده نشد به
  .)18، 17(گردید

 براي تعیین میزان دقیق حداقل غلظت کشندگی
)Minimum Bacteri cidal Concentration-MBC (

هایی  گیاه چویل نیز از تمامی لوله ولیهاي آبی و اتان عصاره
برداري شد و  که در آن کدورتی مشاهده نشده بود نمونه

 کشت Pour Plate Method به روش MBCجهت تعیین 
ترین غلظت عصاره بود و در  اي که حاوي کم لوله. داده شد

پلیت مربوط به آن هیچ کلنی رشد نکرده بود به عنوان 
MBC19( در نظر گرفته شد(.  

 سطح متفاوت غلظت 4ها، حاصل از تاثیر  داده
هاي  هاي آبی و اتانولی گیاه چویل بر میکروارگانیسم عصاره

ها در سه تکرار انجام  هر یک از آزمون. مورد بررسی بود
 طرفه یک پذیرفت و میانگین آنها به روش تحلیل واریانس

  مورد تجزیه و تحلیل16 نسخه   SPSSافزار با استفاده از نرم
 روش ها از براي مقایسه میانگین چنین هم. آماري قرار گرفت

 ≥05/0p سطح احتمال در اي دانکن آزمون چند دامنه
  .شد استفاده

  
  ها  یافته

از بررسی اثر ضد میکروبی حاصل نتایج 
هاي آبی و اتانولی چویل به روش پخش عصاره در  عصاره

این .  نشان داده شده است1جدول  سطح محیط کشت در
 2 ایج نشان داد که عصاره آبی و اتانولی در غلظتنت

 و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسبر  لیتر گرم بر میلی میلی
کامال موثر بوده اما فاقد اثر ضد یرسینیا انتروکولیتیکا 

 بود و از رشد انتروباکتر ائروژینوزاروي  باکتریایی مشخصی
  .این باکتري بر روي محیط کشت جلوگیري نکرد
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 لیتر گرم بر میلی میلی 2 اثر ضد میکروبی غلظت .1جدول 
استافیلوکوکوس هاي آبی و اتانولی گیاه چویل بر   عصاره

انتروباکتر  ویرسینیا انتروکولیتیکا ، اپیدرمیدیس
  )پخش عصاره در محیط کشت(ائروژینوزا

 عصاره آبی گیاه چویل میکروارگانیسم
 + استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 +  لیتیکا یرسینیا انتروکو
 - انتروباکتر ائروژینوزا

 ++ استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
 +  یرسینیا انتروکولیتیکا 

 - انتروباکتر ائروژینوزا
نشان دهنده عدم رشد میکروارگانیسم بر محیط کشت و وجود (++) عالمت

 .باشد هاي اتانولی گیاه چویل می فعالیت ضد میکروبی قوي عصاره
نده عدم رشد میکروارگانیسم بر محیط کشت و وجود نشان ده(+) عالمت 

 .باشد هاي آبی و اتانولی گیاه چویل می فعالیت ضد میکروبی عصاره
هاي آبی  نشان دهنده عدم وجود فعالیت ضد میکروبی عصاره) -(عالمت 

  .باشد واتانولی گیاه چویل می
 

 نتایج حاصله از بررسی اثر ضد میکروبی 
ی گیاه چویل به روش انتشار در هاي آبی و اتانول عصاره

نتایج .  آورده شده است2جدول  در) به کمک دیسک(آگار

 40ترین قطر هاله عدم رشد در غلظت  نشان داد که بیش
استافیلوکوکوس مربوط به باکتري  لیتر گرم بر میلی میلی

قطر هاله در این غلظت مربوط به  ترین کم واپیدرمیدیس 
چنین نتایج  هم. بود ائروژینوزا  انتروباکترباکتري گرم منفی

دهد که عصاره اتانولی گیاه چویل در تمامی  نشان می
یرسینیا  و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسروي  ها غلظت

 لیتر گرم بر میلی  میلی40 و 30هاي  و در غلظت انتروکولیتیکا
.  داراي اثر بازدارندگی بودانتروباکتر ائروژینوزا روي

 30 با 20 و 20 با 10هاي  جز درغلظتچنین مشاهد شد به  هم
انتروباکتر  عصاره آبی بر روي  لیتر گرم بر میلی میلی

به ( در بقیه موارد اختالف میانگین قطر عدم رشدائروژینوزا
در مقایسه دو به . باشد دار می با هم معنی) صورت دو به دو

 انتروباکتر ائروژینوزا هاي عصاره اتانولی بر دو میان غلظت
  . ختالف میانگین قطر بازدارندگی مشاهده شدنیز ا

  
متر در  میلی حسب  برانتروباکتر ائروژینوزا  ویرسینیا انتروکولیتیکا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسبر  رشد عدم هاله قطر میانگین. 2جدول 

  )بوئر -کربی (هاي اتانولی و آبی برگ گیاه چویل حضور عصاره
 میکروارگانیسم نوع عصاره )لیتر گرم بر میلی میلی( صاره برگ گیاه چویلغلظت ع

10 20 30 40 
 50/0a 40/12±50/0b 00/15±57/0c 60/17±50/0d±30/10 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس اتانولی

 57/0a 00/10±50/0b 00/12±53/0c 80/13±57/0d±00/8 یرسینیا انتروکولیتیکا اتانولی

 50/0a 20/9±57/0b±10/7 - - انتروباکتر ائروژینوزا اتانولی

 57/0a 40/10±57/0b 00/14±28/0c±50/8 - استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس آبی

 50/0a 20/9±50/0b 00/12±50/0c±10/7 - یرسینیا انتروکولیتیکا آبی

 57/0a±30/7 - - - انتروباکتر ائروژینوزا آبی

  .باشد نولی گیاه چویل مینشان دهنده عدم وجود فعالیت ضد باکتري عصاره آبی و اتا) -(عالمت 
 .باشد هاي مختلف می میان اثر ضد میکروبی غلظت )≥05/0p(دار  حروف غیر مشابه در یک ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی

   .باشد هاي مختلف می میان اثر ضد میکروبی غلظت )≥05/0p(دار  دهنده عدم وجود تفاوت معنی حروف مشابه در یک ردیف نشان
 انحراف معیار ±ها به صورت میانگین  است و داده) ≥05/0p(در سطح معنی داري) اي دانکن آزمون آماري چند دامنه(از میانگین سه تکرارنتایج حاصل 

  .آورده شده است
  

 و  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسعصاره آبی روي
 لیتر گرم بر میلی  میلی10تنها در غلظت یرسینیا انتروکولیتیکا 

در مورد اثر ضد میکروبی عصاره . شان نداداثر بازدارندگی ن
گرم بر   میلی40 فقط غلظت انتروباکتر ائروژینوزاآبی روي 

مقایسه دو به دو . اثر بازدارندگی مشاهده گردید لیتر میلی
هاي قطر هاله عدم رشد در مورد عصاره اتانولی بر  میانگین
ها،  هاي مورد بررسی نشان داد که در تمامی غلظت باکتري

 مؤثر غلظت. دار دارند انگین قطر عدم رشد اختالف معنیمی

به کمک  )باکتریایی ضد اثر ترین بیش با غلظتی(ها عصاره
 5داري  معنی سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون نتایج

بر اساس نتایج حاصل از این آزمون . تعیین شد درصد
مشاهده شد هم در مورد عصاره اتانولی و هم در مورد 

وجود . بود لیتر گرم بر میلی  میلی40ی غلطت موثر عصاره آب
دار میانگین قطر عدم رشد  یا عدم وجود تفاوت معنی
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موجود  مؤثر ماده مقدار به توان هاي مختلف را می غلظت
توان نتیجه  ولی به طور کلی می. داد نسبت ها عصاره در

هاي آبی و اتانولی گیاه  گرفت که با افزایش غلظت عصاره
شکل (کند ان قطر هاله عدم رشد افزایش پیدا میچویل میز

1.(   
نتایج مربوط به تاثیر شش آنتی بیوتیک رایج بر 

گرم منفی و یک باکتري میزان هاله عدم رشد بر دو باکتري 
نتایج حاصل از .  آورده شده است3جدول  گرم مثبت در

جدول (هاي آبی و اتانولی حداقل غلظت بازدارندگی عصاره
 عصاره اتانولی گیاه چویل براي  MICدهد نشان می) 4

 ویرسینیا انتروکولیتیکا ، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
گرم بر  میلی 32 و 16 ،4 به ترتیب انتروباکتر ائروژینوزا

استافیلوکوکوس   عصاره آبی برايMICبود و  لیتر میلی
 به انتروباکتر ائروژینوزا ویرسینیا انتروکولیتیکا، اپیدرمیدیس

نتایج حاصل از . بود لیتر گرم بر میلی  میلی64 و 32، 8ترتیب 
هاي آبی و اتانولی   عصارهMBCحداقل غلظت کشندگی 

دهد  نتایج نشان می. ت آورده شده اس5چویل در جدول 
MBC استافیلوکوکوس  عصاره اتانولی گیاه چویل براي

 و انتروباکتر ائروژینوزا ویرسینیا انتروکولیتیکا ، اپیدرمیدیس
 MBCبود و  لیتر گرم بر میلی  میلی64 و 32، 8به ترتیب 

یرسینیا ، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسعصاره آبی براي 
 و 64، 16 و به ترتیب ائروژینوزاانتروباکتر  وانتروکولیتیکا 

  .لیتر بود گرم بر میلی  میلی256
  

 

  

  
هاي آبی و اتانولی بر  هاي مختلف عصاره اثر غلظت. 1شکل 

انتروباکتر   ویرسینیا انتروکولیتیکا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
  ائروژینوزا
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انتروباکتر   ویرسینیا انتروکولیتیکا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس شش آنتی بیوتیک رایج بر  رشد عدم هاله قطر میانگین. 3جدول 
  )بوئر -کربی (متر میلی حسب  برائروژینوزا

    آنتی بیوتیک   
 استرپتومایسین  کانامایسین جنتامیسین  سیلین  متی  سیپروفلوکساسین وانکومایسین  میکروارگانیسم

 7 7 2/17 7 25 2/7 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
 11 3/14 18 1/7 3/23 7  یرسینیا انتروکولیتیکا 

 14 18 17 8 22 10 انتروباکتر ائروژینوزا
 . است) ≥05/0p( در سطح معنی داري) اي دانکن  دامنهآزمون آماري چند(نتایج حاصل از میانگین سه تکرار
  .انحراف معیار آورده شده است±ها به صورت میانگین است و داده) ≥05/0p(در سطح معنی داري) اي دانکن آزمون آماري چند دامنه(نتایج حاصل از میانگین سه تکرار

 
  
  

، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس نولی و آبی عصاره گیاه چویل برهاي اتا  عصاره(MIC)رشد مهارکنندگی غلظت حداقل نتایج. 4جدول 
  انتروباکتر ائروژینوزا  ویرسینیا انتروکولیتیکا

 )لیتر گرم بر میلی میلی( غلظت عصاره برگ گیاه چویل
 256 128 64 32 16 8 4 2 کنترل میکروارگانیسم نوع عصاره

 اتانولی
استافیلوکوکوس 

 اپیدرمیدیس
- - + + + + + + + 

 + + + + + - - - -  یرسینیا انتروکولیتیکا  اتانولی
 + + + + - - - - - انتروباکتر ائروژینوزا اتانولی

 آبی
استافیلوکوکوس 

 اپیدرمیدیس
- - - + + + + + + 

 + + + + - - - - -  یرسینیا انتروکولیتیکا  آبی
 + + + - - - - - - انتروباکتر ائروژینوزا آبی

    عدم رشد: )+(
  رشد: )-(

  
هاي اتانولی و آبی عصاره برگ گیاه چویل بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، یرسینیا   عصاره(MBC)کشندگی غلظت حداقل نتایج. 5جدول 

  انتروباکتر ائروژینوزا انتروکولیتیکا و
 )میلی گرم بر میلی لیتر( غلظت عصاره برگ گیاه چویل

 256 128 64 32 16 8 4 2 کنترل میکروارگانیسم نوع عصاره

 اتانولی
استافیلوکوکوس 

 اپیدرمیدیس
- - - + + + + + + 

 + + + + - - - - - یرسینیا انتروکولیتیکا   اتانولی
 + + + - - - - - - انتروباکتر ائروژینوزا اتانولی

 آبی
استافیلوکوکوس 

 اپیدرمیدیس
- - - - + + + + + 

 + + + - - - - - - یرسینیا انتروکولیتیکا   آبی
 + - - - - - - - - انتروباکتر ائروژینوزا آبی

  عدم رشد                      : )+(
  رشد: )-(

  
  بحث

بین اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی نتایج مقایسه 
بیوتیک رایج درمانی در این  چویل در برابر هر شش آنتی

پژوهش نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی بر 

فیلوکوکوس اپیدرمیدیس در باالترین غلظت حداکثر استا
 و این )2جدول ( به دست آمد60/17±50/0 بود و این میزان

ها به جز آنتی  میزان بازدارندگی از تمامی آنتی بیوتیک
 چنین اثر ضد هم. بیوتیک سیپروفلوکساسین بیشتر بود

 بوئر بر -میکروبی عصاره اتانولی چویل به روش کربی 
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 کانامایسین،( دیگراز سه آنتی بیوتیکتروکولیتیکا یرسینیا ان
 تر بود و در مقایسه با سه کم) سیپروفلوکساسین و جنتامیسین

 سیلین، و متی استرپتومایسین،( دیگرآنتی بیوتیک
 نتایج این مطالعه نشان داد که. بیشتر بود) وانکومایسین

 انتروباکترعصاره اتانولی بر روي باکتري گرم منفی 
  در مقایسه با همه آنتی بیوتیک رایج به جز آنتیوزاائروژین

 استفاده .تري داشت سیلین اثر ضد میکروبی کم بیوتیک متی
 شده موجب اخیر هاي سال در ها بیوتیک آنتی از گسترده

 الطیف وسیع هاي بیوتیک آنتی به نسبت ها باکتري که است
 حال در که طوري به شوند، مقاوم مختلف هاي از گروه

 آنتی به نسبت چندگانه مقاومت با هایی وجود سویه حاضر
 هاي عامل میکروارگانیسم درمان در اصلی ها مشکل بیوتیک

 .)21، 20(باشد عفونت و مسمومیت می

 اولیاء و همکاران اثر ضد میکروبی عصاره آویشن
  رااستافیلوکوکوس اورئوسو آنتی بیوتیک اگزاسیلین بر 

 وهشگران بیان داشتند که بااین پژ. مورد بررسی قرار دادند
استافیلوکوکوس توجه به افزایش روز افزون مقاومت 

هاي متداول، استفاده از گیاهان   به آنتی بیوتیکاورئوس
  . )22(گزین مناسب باشد تواند یک روش جاي دارویی می

هاي آبی  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره
هاي گرم مثبت  يو اتانولی گیاه چویل به خوبی از رشد باکتر

 نتایج این مطالعه حساسیت. و گرم منفی جلوگیري کرد
مقابل  نسبت به گرم منفی در مثبت گرم هاي باکتري تر بیش

 ترکیبات تعداد به توجه با. را نشان داد میکروبی ضد عوامل
 واحدي مکانیسم توان نمی عصاره گیاه چویل، در شیمیایی

 از .گرفت نظر در باکتریایی آن ضد فعالیت براي
آن  دهنده تشکیل اجزاء و چویل عصاره مهم هاي ویژگی

 مواد این نفوذ موجب که باشد می آنها آب گریزي خاصیت

و  شود می ها میتوکندري و باکتري سلول غشاء به لیپیدهاي
نفوذپذیري  ایجاد و آنها هاي ساختمان در اختالل سبب
و  اه یون نشت و خروج موجب مسئله  این.گردد می بیشتر
 مقادیر خروج  اگرچه.شود می سلولی محتویات دیگر

 در ولی است تحمل قابل باکتري براي مواد محدود این

 وسیع مقادیر خروج و گذاشته اثر آن قابلیت زیستی
هاي حیاتی  ها و مولکول محتویات سلولی یا خروج یون

گازیم و همکاران اثر . )23(موجب مرگ سلول خواهد شد
هاي  بهار را بر روي تعدادي از سوشضد میکروبی همیشه 

مورد بررسی  گرم مثبت و گرم منفی به روش دیسک آگار
ترین اثر  بیش نتایج این پژوهش نشان داد که. قرار دادند

 عصاره همیشه بهار بر روي باکتري گرم مثبت
 پژوهشی در. )24(باشد می استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 شده انجام انجیر روي یوسف بر ال که توسط دیگري
 بر توجهی قابل اثرات شد که انجیر داراي مشخص
 و اورئوس استافیلوکوکوس گرم مثبت هاي باکتري

 گرم هاي باکتري روي بر چنین و هم سوبتلیس باسیلوس
 پروتئوس و ایروژینوزا پسودوموناسو  اشرشیا کلی منفی

 هاي چنین این تاثیر بر روي باکتري  هم.باشد می ولگاریس
 .)25(هاي گرم منفی بود  به مراتب بیشتر از باکتريگرم مثبت

 استافیلوکوکوسنتایج ما نیز نشان داد که باکتري گرم مثبت 
 یرسینیاهاي گرم منفی   در مقایسه با باکترياپیدرمیدیس
 تري  حساسیت بیشانتروباکتر ائروژینوزا و انتروکولیتیکا

 ددر مطالعات دیگر نیز محققین بر افزایش اثر ض. داشت
 هاي گرم هاي گیاهان مختلف بر باکتري میکروبی عصاره

 علیزاده بهبهانی و همکاران اثر ضد. اند مثبت مهر تایید زده
 هاي اتانولی اسطوخودوس و رزماري را بر میکروبی عصاره

  و باکتري گرم مثبتاشرشیا کلیروي باکتري گرم منفی 
  ایننتایج.  مورد بررسی قرار دادنداستافیلوکوکوس ارئوس

 هاي اتانولی هر دو گونه گیاهی پژوهش نشان داد که عصاره
 کوکوس ارئوس استافیلواثر ضد میکروبی بیشتري بر روي 

 این محققان علت این پدیده را به دلیل تفاوت دیواره. داشت
 گرم منفی هاي هاي گرم مثبت در قیاس با باکتري باکتري

 سلولی دیواره در مثبت گرم هاي زیرا باکتري. عنوان نمودند
 حالی که در بوده، موکوپپتید ترکیب داراي خود

 دارند موکوپپتید از نازکی الیه فقط منفی گرم هاي باکتري
 و لیپوپروتئین آنها در دیواره ساختمان اعظم قسمت و

 ضد مواد مقابل در علت همین به است، ساکارید لیپوپلی
که  دهد مینتایج این پژوهش نشان . )26(ترند مقاوم باکتریایی
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 چویل در مقایسه با عصاره آبی گیاه عصاره اتانولی گیاه
 هاي مورد تري روي سوش چویل اثر بازدارندگی بیش

 علت آن درصد استحصال بیشتر عصاره اتانولی. مطالعه دارد
 نسبت به عصاره آبی و در نتیجه استخراج بیشتر مواد موثر در

 بایی وطباط. باشد گیاه چویل توسط حالل اتانول می
 هاي آبی و اتانولی گیاه همکاران اثر ضد میکروبی عصاره

 هاي گرم مثبت و گرم کلپوره را بر روي تعدادي از باکتري
 نتایج. منفی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند

 گران نشان داد که هر دو عصاره آبی و اتانولی این پژوهش
 العه دارند و اثرهاي مورد مط اثر بازدارندگی بر روي سوش

هاي  هاي آبی و اتانولی بر روي باکتري بازدارندگی عصاره
 چنین هم. هاي گرم منفی است گرم مثبت بیشتر از باکتري

این محققان اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه کلپوره را 
که بیشتر از اثر ضد میکروبی عصاره آبی آن گزارش کردند 

ل بیشتر عصاره توسط علت این پدیده را درصد استحصا
حالل اتانول و در نتیجه باالتر بودن وزن خشک عصاره 

 این نتایج با نتایج .اتانولی را دلیل این پدیده ذکر نمودند
  .)27(خوانی دارد پژوهش حاضر هم

دار میانگین قطر  وجود یا عدم وجود تفاوت معنی
 مؤثر ماده مقدار به توان هاي مختلف را می عدم رشد غلظت

 توان ولی به طوري کلی می. داد نسبت ها عصاره د درموجو
 هاي آبی و اتانولی نتیجه گرفت که با افزایش غلظت عصاره

گیاه چویل میزان قطر هاله عدم رشد افزایش پیدا 
اي که توسط جاوید نیا و  براساس مطالعه). 1شکل (کند می

 24همکاران صورت پذیرفت مشخص گردید که از مجموع 
 -ی شده در اسانس گیاه چویل، سیس بتاترکیب شناسای

شود،  ترین ترکیب را شامل می  درصد بیش35/41اوسمین با 
بنابر این شاید بتوان عنوان نمود که بخش زیادي از اثر ضد 

 -میکروبی عصاره گیاه چویل مربوط به ترکیب سیس بتا
گران بیان نمودند که  چنین این پژوهش هم. باشد اوسمین می

  .)28( درصد است5/0در گیاه چویل بازده اسانس 
  عصاره اتانولیMBC و MICاز از نتایج حاصل 

 ترین مقاومت توان نتیجه گرفت، بیش گیاه چویل نیز می
 انتروباکتر ائروژینوزامربوط به باکتري گرم منفی  

 با توجه به نتایج به دست آمده از این). 4، 3جدول (بود
 یاه چویل داراي اثرتوان بیان نمود که عصاره گ پژوهش می

 ضد میکروبی مناسبی براي جلوگیري از رشد
 است امید. باشد زا می هاي پاتوژن و بیماري میکروارگانیسم

 این ضدمیکروبی اثر زمینه در تري تحقیقات بیش آینده در
 یافتن با تا گیرد انجام مختلف میکروبی هاي گونه بر گیاه
 جهت اي رزندها اقدام گیاه چویل ضدمیکروبی موثره مواد

 مختلف هاي گونه از عفونی ناشی هایی بیماري بهبود
 .گیرد انجام میکروبی،

  
  گیري نتیجه

 و عفونی هاي بیماري با توجه به این که
 و دهند می تشکیل را ها از بیماري زا طیف وسیعی مسمومیت

 ها بیوتیک آنتی به میکروبی مقام هاي سوش شمار سویی از
 طبیعی میکروبی ضد به مواد نیاز لذا شوند، می بیشتر روز هر

 رو، این از .باشد به شدت مورد نیاز می خطر کم و جدید
 اي دریچه تواند طبیعی می گیاهان میکروبی ضد اثر بررسی

 جدید را هموار هاي بیوتیک آنتی آوردن به دست براي
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد، به طور کلی عصاره .سازد

  داراي قابلیت ضد باکتریاییرون تنی بگیاه چویل در شرایط
 و در ادامه بودههاي مورد مطالعه  اي روي سویه قابل مالحظه

انجام  داخل بدن تري در شرایط الزم است مطالعات بیش
هاي  موثر این عصاره بر باکتري شود تا عواملی هم چون دوز

مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت از عصاره 
براي کنترل بیماري عفونی و مسمویت زا استفاده گیاه چویل 

هاي جدید  شود و بتوان از این عصاره در تهیه آنتی بیوتیک
 .بهره برد

  
 تشکر و قدردانی

 بدین وسیله از خانم دکتر عادله حیدري
 سورشجانی و خانم مهندس آزاده ظهوري که در فراهم

 ،ها ما را یاري کردند نمودن مواد الزم و انجام آزمایش
  پژوهشی حاضر مستخرج از_مقاله علمی . شود قدردانی می

  در1/2/1392 مصوب تاریخ 26852طرح پژوهشی با کد 
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 نویسندگان مقاله بر خود. باشد دانشگاه فردوسی مشهد می
 دانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد الزم می

 هاي مالی جهت اجراي این طرح پژوهشی به دلیل مساعدت
  .یمانه تشکر و قدردانی نمایندصم
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