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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره الکلي گياه چوير
آرام شریفی ،1طیب سیفی ،1عبدالمجید محمدزاده ،1سحر هامون نورد ،2محمدرضا پژوهی الموتی

)1

3

گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده پیرا دامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

 )3گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده پیرا دامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
تاریخ پذیرش39/51/53 :

تاریخ دریافت39/51/51 :

چکيده
مقدمه:گیاه چوير بومي ايران و خاص منطقه غرب است .از ديرباز به صورت سنتي و با افزودن به مواد لبني به خصوص
روغن ،با ايجاد طعم بسیار مطبوع از فاسد شدن آن جلوگیري کرده است .به همین جهت مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر
ضدباکتريايي اين گیاه بر چهار نوع باکتري پاتوژن انجام گرفت.
مواد و روش ها :جهت بررسي فعالیت هاي ضد میکروبي ،غلظت هاي مختلف عصاره )25 ،50 ،100 ،200 ،400 mg/ml
و  )12/5بر دو نوع باکتري گرم منفي(اشريشیاکلي وکلبسیال اکسي توکا) و دو باکتري گرم مثبت(استافیلوکوکوس اروئوس و
انتروکوکوس فکالیس) از روش ديسکديفیوژن(انتشار در آگار) استفاده شد و  MBC ،MICعصاره در مقايسه با آنتي بیوتیک هاي
تتراسايکلین و جنتامايسین تعیین گرديد.
يافته های پژوهش :حساس ترين باکتري ،اشريشیاکلي با داشتن باالترين قطر هاله عدم رشد( )23±1و  25 ،MICمیلي
گرم بر میلي لیتر بود .عصاره اثرات مهارکنندگي بیشتري بر روي باکتري هاي گرم منفي نسبت به باکتري هاي گرم مثبت نشان داد.
هم چنین با کاهش غلظت عصاره خاصیت ضدمیکروبي آن نیز کاهش پیدا کرد.
بحث و نتيجه گيری :مطالعه حاضر نشان داد که عصاره چوير داراي خاصیت ضدباکتريايي مناسبي بوده و با توجه به بومي
بودن اين گیاه و اثرات درماني آن ،تحقیقات بیشتري در جهت شناسايي ويژگي هاي درماني اين گیاه توصیه مي شود.

واژه های کليدی :اثر ضدباکتريايي ،گیاه چوير ،ديسک ديفیوژن

* نویسنده مسئول :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده پیرا دامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
Email: Mohammadzadeh4@hotmail.com
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 )2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران

بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر -عبدالمجید محمدزاده و همکاران

مقدمه
امروزه ،تحقیق و گسترش دامنه داروهاي جديد از
منابع طبیعي به عنوان يک راه سیستماتیک و داراي
ارزش استراتژي و اقتصادي در سطح جهان اهمیت
خاصي پیدا کرده است ،به طوري که در حال حاضر
بیش از  30درصد داروهاي گیاهي برگرفته از منابع
طبیعي ،در بیمارستان ها و کلینیک ها مورد استفاده
قرار مي گیرند( .)1گیاهان دارويي و مشتقات آن ها
امروزه  20درصد تجويزات دارويي در کشورهاي
صنعتي پیشرفته و  00درصد در کشورهاي در حال
توسعه را به خود اختصاص داده است .از آن جايي که
گیاهان مفید دارويي در کشور ما فراوان مي رويند
بررسي اثرات ضدمیکروبي آن ها مي تواند گامي مثبت
در شناسايي و استفاده بهینه از اين ثروت ملي با ارزش
باشد( .)2استفاده از گیاهان در درمان بیماري ها در سال
هاي اخیر روند رو به رشدي پیدا کرده است .استفاده بي
رويه از آنتي بیوتیک ها جهت درمان بیماري ها منجر
به ظهور ايزوله هاي مقاوم میکروبي گرديده که هر روز
بر تعداد آن ها افزوده مي شود .ظهور سويه هاي مقاوم
به داروهاي شیمیايي تالش براي يافتن عوامل ضد
میکروبي جديد را ضروري مي نمايد .گیاهان و ترکیبات
آن ها شامل اسانس ها و عصاره هاي گیاهي داراي
تواني بالقوه جهت جايگزيني با داروهاي شیمیايي
هستند .اين در حالي است که عوارض جانبي اين
ترکیبات در مقايسه با داروهاي شیمیايي کمتر
است( .)3،4گیاه چوير با نام علمي
 Ferulagoangulataمتعلق به خانواده چتريان و
داراي حدود سي و پنج گونه در سراسر دنیاست که
هفت گونه از آن در ايران رويش دارد .اين گیاه که
بومي ايران و خاص منطقه غرب است از ديرباز به
صورت سنتي و با افزودن به مواد لبني به خصوص
روغن ،با ايجاد طعم بسیار مطبوع از فاسد شدن آن
جلوگیري و با قرار دادن آن در البالي گوشت براي
مدتي آن را نگهداري نموده است( .)5اسانس گیاه چوير
فعالیت بازدارندگي بر روي باکتري هاي گرم منفي
شامل اشیريشیاکلي ،شیگال فلکسنري ،سالمونال تیفي و
استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان داده است(.)6
رضازاده و همکاران در سال  1302اجزاي روغن فرار
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سرشاخه هاي هوايي اين گونه را مورد بررسي قرار
دادند .تعداد سي و سه ترکیب که  08/7درصد اجزا را
تشکیل مي داد شناسايي شد که  77/1درصد آن
مونوترپن) (Monoterpeneو  12/6درصد آن سس
کويي ترپن) (Sesquiterpeneبود .ترکیبات اصلي
شناسايي شده آلفا-پینن)17/3(α- pineneدرصد،
بورنیل استات) 14/45 (Bornyl acetateدرصد و
سیس-اسیمن) 14/4 (Cis- ocimeneدرصد بودند(.)5
متاسفانه تحقیق چنداني بر روي انواع عصاره هاي به
دست آمده از اندام هاي هوايي اين گیاه به منظور
بررسي خواص ضد میکروبي انجام نشده است .اين
پژوهش به منظور تعیین اثر عصاره هاي الکلي اندام
هاي هوايي گیاه چوير بر روي تعدادي از میکروب ها از
جمله باکتري هاي گرم مثبت و منفي و هم چنین
تعیین حداقل غلظت مهارکنندگي و کشندگي انجام
شده است.
مواد و روش ها
جهت تهیه عصاره گیاه ،ابتدا سرشاخه هاي هوايي
گیاه چوير از نواحي جنوب غربي شهرستان ايالم در
رشته کوه هاي کبیر کوه جمع آوري شد .شناسايي اين
گیاه به کمک سازمان منابع طبیعي انجام شد .ساقه
گیاه چوير پس از شست و شو با آب مقطر در سايه
خشک شد ،سپس با آسیاب برقي آسیاب و پودر حاصله
براي عصاره گیري استفاده شد .با استفاده از دستگاه
عصاره گیري(سوکسله) به نسبت ( 5:1پودر گیاه به
الکل اتیلیک  00درصد) محلول عصاره تهیه شد.
محلول حاصل را در آون  60درجه سانتي گراد به مدت
 24ساعت گذاشته و از عصاره حاصل استوک هايي با
غلظت هاي متفاوت تهیه شد.
سويه هاي میکروبي مورد مطالعه شامل دو باکتري
Enterococcus faecalis(ATCC
گرم مثبت
) 2913و Staphylococcus aureus (ATCC
) 29212و دو نوع باکتري گرم منفي Klebsiella
) oxitoca (ATCC 35218و Escherishia coli
) (ATCC 35218بودند .اين سويه ها از کلکسیون
میکروبي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
خريداري شدند .جهت بررسي اثرات ضد میکروبي از
روش ديسک ديفیوژن و روش رقت لوله اي جهت
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(Minimum

) Inhibitory Concentration-MICو حداقل
غلظت کشندگي (Minimum Bactericidal
) Concentration-MBCاستفاده شد.
الف) روش ديسک ديفیوژن :براي تست ديسک
ديفیوژن از باکتري هاي مورد نظر سوسپانسیون
میکروبي معادل  0/5مک فارلند 1/5 ×100 cfu.ml-1
تهیه شد .سپس با  100میکرولیتر از سوسپانسیون
میکروبي بر روي محیط کشت مولر هینتون آگار کشت
چمني) (Lawn cultureانجام شد .رقت هاي ،400
 25 ،50 ،200،100و  12/5میلي گرم بر میلي لیتر از
عصاره در دي متیل سولفوکسايد تهیه شد .سپس 20
میکرولیتر از غلظت هاي مختلف عصاره روي ديسک
هاي بالنک استريل(ساخت پادتن تب) ريخته شد .و
پس از قرار دادن ديسک ها در شرايط آسپتیک بر روي
محیط مولر هینتون کشت داده شده ،باکتري ها در
حضور غلظت هاي مختلف عصاره به مدت  24ساعت
در دماي  37درجه سانتي گراد انکوبه شدند .سپس قطر
هاله ممانعت از رشد با خط کش مخصوص اندازه گیري
شد .آنتي بیوتیک هاي تتراسايکلین و جنتامايسین به
عنوان کنترل مثبت استفاده شدند آزمايش تعیین اثر
ضد میکروبي با سه تکرار انجام و متوسط فعالیت ضد
میکروبي گزارش شد.

ب) سنجش حداقل غلظت بازدارندگي با روش رقت
لوله اي :براي تعیین  ،MICاز عصاره الکلي تهیه شده،
سري هاي رقت  12/5 ،25 ،50 ،100 ،200 ،400میلي
گرم در هر میلي لیتر در محیط مولر هینتون براث تهیه
شد .سپس به هر کدام از رقت ها از سوسپانسون
باکتريايي با غلظت  1/5×106 cfu.ml-1اضافه گرديد.
لوله هاي کنترل مثبت(محیط کشت حاوي باکتري،
بدون عصاره) و کنترل منفي(محیط کشت بدون
باکتري) نیز تهیه شدند .بعد از  24ساعت انکوباسیون
در دماي  37درجه سانتي گراد لوله ها از لحاظ کدورت
(رشد يا عدم رشد باکتري) بررسي شدند .طبق تعريف
آخرين لوله اي که هیچ کدورتي در آن ايجاد نشده بود
معادل  MICقرار داده شد(.)6

ج) سنجش حداقل غلظت کشندگي با روش رقت
لوله اي :براي تعیین  100 ،MBCمیکرولیتر از سه لوله
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ما قبل لوله  ،MICجداگانه روي محیط مولر هینتون
آگار به صورت کشت سطحي کشت داده شد .و
کمترين غلظتي از عصاره که باکتري در آن رشد نکرده
بود به عنوان  MBCگزارش شد(.)6
براي آنالیز داده ها از نرم افزار  SPSSو آزمــون
T-testدر سطح معني داري  P<0.05استفاده شد.
يافته های پژوهش
نتايح مطالعه حاضر نشان مي دهد که عصاره گیاه
چوير داراي خاصیت ضد باکتريايي علیه باکتري هاي
مورد مطالعه است؛ هم چنین با افزايش غلظت عصاره،
قطر هاله عدم رشد باکتري ها به صورت معني
داري( )P<0.05زياد شده است که نشان مي دهد اثر
ضد باکتريايي عصاره ها وابسته به غلظت بوده
است(جدول شماره  .)1مقايسه بین باکتري هاي گرم
مثبت و گرم منفي در غلظت هاي متناسب عصاره
نشان داد که تاثیر ضد باکتريايي اين گیاه روي باکتري
هاي گرم منفي بیشتر است .عصاره الکلي گیاه چوير با
قطر هاله عدم رشد  23±1میلي متر بیشترين تاثیر را
روي باکتري اشريشیاکلي داشت.
به نظر مي رسد که عصاره مذبور داراي اثر مهاري
بیشتري نسبت به آنتي بیوتیک هاي جنتامايسین و
تتراسايکلین بر روي رشد باکتري اشريشیاکلي مي
باشد .همان طور که انتظار مي رفت جنتامايسیین
نسبت به تتراسايکلین اثر مهار رشد بیشتري را روي
باکتري اشريشیاکلي نشان داد .باکتري کلبسیال اکسي
توکا توسط غلظت هاي پايین عصاره نیز به خوبي مهار
مي شود .اثر تتراسايکلین و جنتامايسین روي اين
باکتري به صورت معني داري( )P<0.05کمتر از
باکتري اشريشیاکلي است اما در رابطه با خاصیت
مهاري عصاره چوير بین دو باکتري مذکور اختالف
معني داري وجود ندارد( .)P>0.05باکتري هاي
استافیلوکوکوس اورئوس و انتروکوکوس فکالیس هم
نسبت به عصاره گیاه چوير حساسیت نشان دادند.
برخالف باکتري هاي گرم منفي مطالعه شده تاثیر آنتي
بیوتیک تتراسايکلین بر اين باکتري ها بیشتر از
جنتامايسین بود(جدول شماره  .)1در هیچ کدام از پلیت
هايي که از محتويات لوله هاي کنترل منفي بر روي
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داراي بازدارندگي رشد بیشتري روي باکتري هاي گرم
منفي نسبت به باکتري هاي گرم مثبت مي باشد .اما
اثر کشندگي براي باکتري هاي گرم مثبت بیشتر از
اشريشیاکلي مي باشد.

جدول شماره  .1ميانگين قطر هاله عدم رشد حاصل از غلظت های مختلف عصاره
گياه چوير و آنتيبيوتيک های جنتامايسين و تتراسايکلين
نام باکتري
اشريشیاکلي
کلبسیال اکسي توکا
استافیلوکوکوس ارئوس
انتروکوکس فکالیس

400
23±1
21/33±0/5
17/33±0/5
16/33±0/7

میانگین قطر هاله عدم رشد) (mmدر رقت هاي مختلف عصاره
25
50
100
200
10/66±1/2
18/33±0/5
20/66±1/4
22/33±0/7
17/66±0/5
10/33±0/5
18±0/0
20/33±1
12/33±0/2
14±0/0
15/50±0/0
16/33±0/5
11/66±1/4
13±1
14±0/0
15±0/5

12/5
17/66±0/5
15/67±0/5
12/33±0/5
11/33±0/5

تتراسايکلین
10±0/0
20/33±1/0
13/66±0/5
11/66±1/1

جنتامايسین
14/67±0/5
13±0/0
18/33±1/1
18±0/0

جدول شماره  .2ميزان  MICو  MBCعصاره گياه چوير روی باکتری های مورد بررسي
نام میکروارگانیزم
اشريشیاکلي
کلبسیالاکسیتوکا
استافیلوکوکوسارئوس
انتروکوکسفکالیس

)MIC(mg.ml-1
25
25
50
50

)MBC(mg.ml-1
200
100
100
100

فکالیس مي باشد .در مطالعه اي که چلبیان و همکاران
در سال  2005انجام دادند با روش تقطیر اسانس گونه
ديگري از گیاه چوير) (Ferulagosubvelutinaرا
گرفته و خاصیت ضد باکتريايي آن را مورد بررسي قرار
دادند .در اين مطالعه مشخص شد که اين گیاه فعالیت
بازدارندگي رشد روي باکتري هاي سالمونال تیفي،
شیگال فلکسنري ،اشريشیاکلي و استافیلوکوکوس
اورئوس دارد اما باکتري هاي استافیلوکوکوس
اپیدرمیديس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس نسبت
به خاصیت ضد باکتريايي گیاه چوير مقاوم بودند .در
اين تحقیق از روش تقطیر براي اسانس گیري استفاده
شد( .)8هم چنین مطالعات موحدي و همکاران در سال
 1380نشان دادند که اسانس اين گونه گیاهي اثر
مهارکنندگي بیشتري بر استافیلوکوکوس اورئوس نسبت
به باکتري هاي کلبسیالپنوموني ،اشريشیاکلي،
استرپتوکوک آگاالکتیه دارد( .)10در مطالعه حاضر
خاصیت ضدباکتريايي عصاره علیه استافیلوکوکوس

بحث و نتيجهگيری
طب سنتي از هزاران سال پیش جهت اهداف
درماني استفاده شده است که در اين میان استفاده از
اسانس ها و عصاره هاي گیاهان دارويي جايگاه قابل
مالحظه اي را به خود اختصاص داده است .اخیراً
استفاده از ترکیباتي که به طور کلي بي ضرر تلقي مي
شوند و به  Generally regarded as safeمعروف
اند ،توجه زيادي را به خود جلب کرده اند .ترکیبات
فعال بیولوژيکي مشتق از گیاهان از جمله مهم ترين
اين ترکیبات مي باشند زيرا مواد حاصل از اسانس و
عصاره هاي گیاهان را مي توان جهت حفظ و نگهداري
مواد غذايي و در داروسازي به عنوان عامل درماني
جديد علیه بیماري ها و عفونت هاي میکروبي به کار
برد( .)7،0همان طور که جدول شماره 1و  2نشان مي
دهند عصاره الکلي گیاه چوير داراي خاصیت ضد
باکتريايي علیه باکتري هاي اشريشیاکلي ،کلبسیال
اکسیتوکا ،استافیلوکوکوس ارئوس و انتروکوکس
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آن ها کشت داده شده بود کلوني مشاهده نگرديد .اين
مسئله عدم آلودگي هاي باکتريايي را نشان مي دهد.
جدول شماره  2کمترين غلظت عصاره که بر روي
باکتري هاي مورد مطالعه اثر بازدارندگي رشد) (MICو
کشندگي) (MBCدارد را نشان مي دهد .عصاره گیاه
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اورئوس کمتر از اشريشیاکلي بود که متفاوت از نتیجه
موحدي و همکاران مي باشد .در يک بررسي ديگر که
روي گونه ديگر اين گیاه) (Ferulagobernardiiانجام
شد ،استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سابتیلیس،
اشريشیاکلي ،قارچ هاي کانديديا آلبیکنس و
آسپرژيلوس نیجر نسبت به اسانس اين گیاه حساس
بودند اما باکتري سودوموناس آئروژينوزا مقاوم بود .هم
چنین در اين مطالعه  MICاستافیلوکوکوس اورئوس
 250µg/mlو اشريشیاکلي کمتر از 125 µg/ml
گزارش شد .اين مطالعه با مطالعه ما هم سو بود و
حساسیت بیشتر باکتري هاي گرم منفي را نشان
داد( .)11بنا بر اين مي توان نتیجه گرفت که گونه هاي
اين گیاه داراي خاصیت ضد باکتريايي هم مهارکنندگي
رشد باکتريايي و هم کشندگي مي باشد اما مي توان
دلیل نتايج متفاوت را اختالف در ترکیبات گونه هاي
مختلف گیاه چوير ،موقعیت جغرافیايي رشد گیاه و هم
چنین سويه باکتري مورد بررسي بیان کرد .خان
احمدي و همکاران در سال  2006خواص آنتي
اکسیداني اين گونه را با استفاده از شاخص هاي
تیوباربیتوک و پراکسید اندازه گیري کردند .حداقل
غلظت عصاره براي حفاظت از روغن هاي گیاهي حدود
 0/2درصد تحت شرايط آزمايشي بود( .)12رضازاده و
همکاران ترکیبات شیمیايي گیاه Ferulagoangulata
را با روش گاز کروماتوگرافي بررسي کــردند میــــزان
 α-pineneرا  17/31درصــــد β-pinene ،را 1/18
درصــــد α-terpineol ،را  4/10درصـــــد و α-
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 terpinoleneرا  0/42درصد بیان کردند( .)5در
تحقیقات گذشته مشخص شده است که تمام اين
ترکیبات داراي خاصیت ضد باکتريايي و ضدقارچي
هستند( .)13هم چنین مشخص شده است که در بین
همه گونه هاي گیاه ،بیشترين خاصیت ضد میکروبي
مربوط به گونه  angulateمي باشد( .)14از سوي ديگر
ترکیبات ذکر شده باال در بین گونه هاي گیاه ،در گونه
 angulateبیشترين مقدار را دارند( .)11اين موضوع
رابطه بین ترکیبات ذکر شده و خاصیت ضد باکتريايي
گیاه چوير را تايید مي کند .هم چنین مشخص شده
است که سر شاخه هاي هوايي گیاه خاصیت ضد
باکتريايي بیشتري از دانه و قسمت هاي تحتاني گیاه
دارد( .)14در يک نتیجه گیري کلي مي توان چنین بیان
نمود که عصاره گیاه دارويي چوير داراي خاصیت ضد
باکتريايي مناسب بر روي باکتري هاي گرم منفي و
گرم مثبت مورد آزمايش در اين تحقیق بوده که باکتري
هاي گرم منفي حساسیت بیشتري نسبت به اين عصاره
نشان دادند .در ادامه الزم است مطالعات بیشتري در
شرايط  in vivoانجام شود تا غلظت موثر اين عصاره
بر جدايه هاي بالیني و اثرات جانبي آن ها(در صورت
وجود) مورد ارزيابي قرار گیرد تا در نهايت بتوان پس از
مراحل تکمیلي اين عصاره را به عنوان يک داروي
جديد ضد میکروبي به دنیا معرفي کرد .هم چنین
پیشنهاد مي گردد براي شناخت هر چه بیشتر پتانسیل
هاي گیاه چوير تاثیر روش هاي مختلف استخراج
عصاره بر خواص ضد میکروبي آن بررسي گردد.
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Abstract
Introduction: Ferulagoangulata plant is
native to Iran and west regions. It has been
used as a traditional medicine. It can
prevent the food spoilage, by adding to
dairy products, especially oil and provide
savory pleasant flavor. Therefore, the aim
of the present study was to examine the
effects of this plant on four strains of
pathogenic bacteria.

of extracts was compared with tetracycline
and gentamicin.
Findings: The most sensitive bacteria,
Escherichia coli with maximum inhibition
zone diameter (23±1mm) and MIC, 25
mg/ml. Extract revealed greater inhibitory
effects on gram-negative bacteria than
Gram-positive bacteria. Antimicrobial
activity is reduced by reducing the
concentration of the extract.

Materials & methods: To investigate the
antimicrobial activity, the test was used by
methods, disk-diffusion at different
concentrations of extract (12.5, 25, 50, 100,
200 and 400 mg/ml) on two types of gramnegative bacteria Escherichia coli and
Klebsiellaoxitoca and two gram-positive
bacteria Staphylococcus aureus and
Entrococcusfaecalis. Antimicrobial activity

Discussion & Conclusion: The Ferulagoangulata extract has an anti-bacterial
property. Then native plantains effects are
valuable for further research to identify
therapeutic properties.
Keywords: Antibacterial activity, Ferulago
angulate, disk-diffusion
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