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 چکیده
مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک ها و اثرات سوء افزودنی ها و مواد نگهدارنده غذایی از مشکالت رایج سیستم  مقدمه:

ها دستیابی به گروه جدیدی از ترکیبات ضد میکروبی را ضروری می سازد. در این راستا  بهداشتی درمانی است که کنترل و رفع آن
این با توجه به مقاومت آنتی  بر عنوان منابع بالقوه مهم حائز اهمیت زیادی هستند. بنا هترکیبات مشتق از عصاره های گیاهی ب

بیوتیکی در برابر میکروارگانیسم ها و ضرورت شناسایی و معرفی ترکیبات جدید مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات ضد میکروبی 
 عصاره گیاه درمنه انجام گرفت.

ه عصاره گیری و تعیین خواص ضد باکتریایی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی  مطالعه در دو مرحل مواد و روش ها:

Artemisia Annua (A.A ) ی و لی استافیلوکوک طالیی، استرپتوکوکوس موتانس، اشرشیا کسویه از باکتری ها 4در برابر
گیری قطر هاله عدم رشد حاصل از هر  آنتروکوکوس فکالیس انجام شده است. از روش انتشار دیسک و نیز روش چاهک برای اندازه

عنوان شاخص فعالیت ضد میکروبی استفاده شده است. فعالیت ضد میکروبی عصاره ها در ه ها ب عصاره و غلظت های مختلف آن
یسه طور رایج در درمان عفونت های میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند، مقاه برابر نمونه بالنک و نیز آنتی بیوتیک هایی که ب

 گردیدند.

توانستند در مقایسه با نمونه بالنک و آنتی بیوتیک خاصیت  A.Aهر سه عصاره آبی، اتانولی و متانولی  یافته های پژوهش:

اثر ضد باکتریایی  درصد 01میلی گرم بر میلی لیتر معادل  011وجود آورند. عصاره آبی در غلظت ه ضد باکتریایی معنی داری ب
ونکومایسین تاثیر مهاری بر رشد  درصد 10عصاره متانولی با بیشترین فعالیت ضد میکروبی معادل  ی ولکرشیابر اشسیپروفلوکساسین 

ی و آنتروکوکوس فکالیس ایجاد لآنتروکوکوس فکالیس نشان داده اند. عصاره آبی کمترین تاثیر مهاری را بر باکتری های اشرشیا ک
 .(P<0.01)مقایسه با نمونه بالنک معنی دار بوده استنمود، ولی اثرات مهاری حاصل از این عصاره در 

درجات متفاوتی از ویژگی آنتی باکتریال را نشان می دهند  A.Aعصاره های آبی، اتانولی و متانولی  بحث و نتیجه گیری:

باکتری به فعالیت مواد موثره  این اثرات مهاری در برابر هر این احتماالً بر ها وابسته است. بنا که این تاثیر به غلظت مورد استفاده آن
کار رفته بستگی دارد. ممکن است از طریق ه ها به ویژگی های حالل ب قابل انتساب است که کیفیت استخراج آن A.Aگیاه 

 شناسایی و استخراج این مواد بتوان به ترکیبات ضد میکروبی جدیدی دست یافت. 
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 مقدمه
مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر آنتی بیوتیک 

که این موضوع به یکی از  مشکالتی را در پی دارد
نظام سالمت و درمان های مهم جامعه بشری و  نگرانی

باکتری های مقاوم به  پیدایش(. با 0)تبدیل شده است
موجود درمان با آنتی بیوتیک، اثربخشی داروهای 

کاهش یافته و این امر شکست درمان های ضد 
(. 2طور فزاینده ای افزایش داده است)ه میکروبی را ب

 ءبا منشاعالوه بر این، استفاده گسترده از داروهای 
ی و نیز استفاده نادرست از این داروها موجب بروز تعصن

اثرات سمی  یعوارض جانبی زیادی می شود که گاه
(. یک 0)بیماری ها خواهند بودتر از خود  حاصل جدی

روش برای جلوگیری از ایجاد پدیده مقاومت باکتری 
استفاده از  ،های بیماری زا در برابر آنتی بیوتیک ها

ترکیبات جدیدی است که به لحاظ ساختمان پایه ای با 
ی موجود تفاوت تصنعبا منبع  داروهای ضد میکروبی

 .(4،4)دارند
مقاومت آنتی واسطه افزایش بروز مشکل ه ب 

نیاز اکید به دستیابی به داروهای ضد  ،بیوتیکی
باکتریایی جدید وجود دارد و از میان منابع بالقوه 
داروهای جدید، گیاهان از اهمیت و جایگاه ویژه ای 

(. در سال های اخیر تمایل رو به 6برخوردار هستند)
رشدی برای کشف و معرفی مواد ضد میکروبی با 

که گیاهان  ود آمده است، چراوجه گیاهی ب ءمنشا
ترکیبات با ساختمان های مولکولی پیچیده ای می 

ها با خواص ضد میکروبی گیاهی  از آنسازند که برخی 
مرتبط هستند، آلکالوئیدها، فالونوئیدها، ایزوفالونوئیدها، 
تانن ها، گلیکوزیدها، ترپن ها و ترکیبات فنلی از جمله 

که قادرند خواص ضد  این متابولیت های ثانویه هستند
(. از نقطه نظر شیمیایی، 1وجود آورند)ه میکروبی ب

پلی پرانوییدها، اغلب دارای عصاره های گیاهی 
ترکیبات آروماتیک و سس کوئی ترپن ها هستند که 

دلیل دارا بودن گروه های فنلی در ه این ترکیبات ب
ساختمان شان می توانند بر روی طیفی از باکتری ها 

(. دانش ترکیبات 8وجود آورند)ه میکروبی باثرات ضد 
شیمیایی موجود در گیاهان نه تنها به جهت کشف 

که می  دلیل اینه چنین ب داروهای درمانی بلکه هم
 تن منابع جدید راهتوانند اطالعاتی ارائه دهند که در یاف

اهمیت زیادی است و استفاده از  نیز دارای ،گشا باشند
گیاهی که دارای  ءنشافرآورده های شیمیایی با م

خواص ضد میکروبی شناخته شده باشند می تواند به 
کنترل سویه های مقاوم به درمان کمک قابل مالحظه 

(. در همین راستا، سازمان بهداشت جهانی 0ای نماید)
را به عنوان روش طبیعی  ءبا منشااستفاده از داروهای 

 میکروبی و ءمطمئنی برای درمان بیماری های با منشا
 (.9غیر میکروبی توصیه نموده است)

گیاهان متعددی شناسایی شده اند که دارای اثرات 
اگر  .(9،01)درمانی از جمله خواص ضد میکروبی هستند

چه تاکنون صدها گونه گیاهی از نظر ویژگی های ضد 
ها به  قاطع آناغلب ولی هنوز  ،شدندمیکروبی مطالعه 

. گیاهان (9،00)قرار نگرفتندبررسی مورد اندازه کافی 
عنوان منبعی برای داروهای جدید هنوز تا حدود ه ب

 جهتند و مطالعات غربالگری باقی ماندزیادی ناشناخته 
ترکیبات و مولکول های فعال بیولوژیک اثرات و کشف 

در سال  (.9جدید می تواند حائز اهمیت زیادی باشد)
های اخیر، شرکت های دارویی وقت و هزینه های 

گیاهی  ءتولید فرآورده های طبیعی با منشا گزافی صرف
می کنند تا از این طریق درمان را به صرفه تر 

 (.01نمایند)
گیاهان می توانند منبع که گفته شد  طور همان

برای تهیه داروهای جدید باشند و  مهمی بالقوه مفید
هدف مذکور بررسی فعالیت  یابی بهمرحله نخست دست

. بر می باشد in vitroدر شرایط ها  آنضد میکروبی 
اساس یافته های مطالعات، درجات مختلفی از اثرات 

گزارش  A.Aمهاری و ضد میکروبی برای عصاره 
چه تعیین مواد موثره  . اگر(8،02،00)گردیده است

تشکیل دهنده گیاهان به لحاظ فارماکولوژیک حائز 
ولی الزم است در ابتدا اثربخشی  ،اهمیت زیادی  است

گردد. در مشخص ها  دست آمده از آنه عصاره های ب
این رابطه ذکر شده است که در مراحل ابتدایی کشف و 
تولید داروهای جدید، انتخاب عصاره های گیاهی خام 
جهت مقاصد تحقیقاتی نسبت به غربالگری ترکیبات 

ها می تواند مناسب تر  خالص مجزا شده از آن
العه در مطگفته شد  چه . با توجه به آن(0،01)باشد

حاضر بر آن شدیم تا نوعی بررسی غربالگری اولیه 
برای تعیین تاثیر ضد میکروبی عصاره های آبی، اتانولی 
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در روش انتشار دیسک  A.Aو متانولی برگ و گل گیاه 
میکروارگانیسم از باکتری های  4انجام دهیم که در آن 

گرم مثبت استافیلوکوکوس طالیی، استرپتوکوکوس 
وکوس فکالیس و نیز باکتری گرم موتانس و آنتروک

 منفی اشرشیاکلی مورد بررسی قرار گرفتند.

 مواد و روش ها
جمع آوری، شناسایی، خشک نمودن و تهیه پودر 

بعد از  A.Aنمونه های اندام های هوایی گیاه : گیاه
اساتید سیستماتیک دو نفر از شناسایی و تایید توسط 

 مناطق اعیاز زمین های زردانشگاه مازندران  گیاهی
 . نمونه هاندجمع آوری شده ا ستان بابلاطراف شهر

شده  شو دادهچند بار با آب شست، جمع آوری پس از
عصاره سهولت ده و برای نموبا اتوکالو خشک  سپس
آسیاب برقی به صورت پودر درآمده  ، نمونه ها باگیری

 . ندا
 گیاه برگ و گل پودر از عصاره گیری  عصاره گیری:

و  ی، اتانولیسه حالل آبه مجزا و با در سه مرحل
گرم  24تهیه شده است. برای تهیه عصاره  آبی ی متانول

 ریخته و حجم را با آب مقطر بهارلن  در یکپودر را از 
 41با  حاصله را مجدداً ، خمیررساندیمسی سی  011

و دهانه ارلن را با فویل  حل نمودهآب مقطر میلی لیتر 
ساعت روی شیکر قرار  24ت و به مد بستهآلومینیومی 

پارچه  ابتدا باعصاره به دست آمده را ، سپس یمداد
  ایم. نمودهبا کاغذ صافی صاف  سپسو توری استریل 

ریخته و دیش بعد از صاف شدن، محلول را در پتری 
داخل برای تبخیر آب و خشک شدن کامل آن را 

بعد از خشک  .(8،9،04)مدادیدرجه قرار  01انکوباتور 
عصاره دهانه ظرف را بسته و برای استفاده در شدن 

درجه سانتی گراد  -21شرایط دور از نور و در دمای 
لی ولی و اتانوبرای تهیه عصاره متانمی شد. نگهداری 

جای آب از ه ولی ب ،نیز به روش فوق عمل گردید
استفاده شد.  درصد 81و متانول  درصد 96اتانول  

میلی گرم بر  011و  41، 24، 4/02، 24/6غلظت های 
با استفاده از دی متیل میلی لیتر عصاره های الکلی 

( ولی عصاره آبی با آب مقطر DMSO)سولفوکساید
 . آماده گردید

در مطالعه  :ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره
، فکالیس وسانتروکوکحاضر سه باکتری گرم مثبت 

و  استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس موتانس
کلی برای بررسی فعالیت ضد تری گرم منفی اشرشیاباک

تمام مورد استفاده قرار گرفتند.  A.Aباکتریایی عصاره 
سویه های باکتری استاندارد که دارای کد مشخص می 

از مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه  باشند
شدند و دسترسی به سویه ها در شرایط استریل و 

طه صورت گرفت. باکتری مطابق راهنمایی مرکز مربو
ها تا زمان استفاده در شرایط ایزوله و در محیط آگار و 

روش تعیین درجه نگهداری می شدند. از  4در دمای 
حساسیت باکتری به روش انتشار دیسک برای بررسی 

حجم  ابتدا .(00،04)فعالیت ضد باکتریایی استفاده شد
تا  های مساوی از هر سوسپانسیون باکتریایی آماده شد

مک  4/1نانومتر سطح جذبی معادل  401در طول موج 
که کدورت حاصل از این  (8،06)فارلند  تشکیل دهد

 CFU/ml 104×1.5سوسپانسیون باکتریایی با 
 . در مطالعه حاضر به واسطه تنوع (4،8)متناسب است

 -از محیط کشت مولرمورد بررسی باکتری های 
همه  ت.استفاده شده اسشرکت مرک آلمان هینتون 

محیط کشت ها مطابق راهنمایی های شرکت تولید 
کننده مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی فعالیت 
آنتی باکتریال برای هر یک از باکتری های مورد 

 41، 24، 4/02، 24/6عصاره ها در غلظت های  ،مطالعه
کار برده شده اند. ه میلی گرم بر میلی لیتر ب 011و 

وبی هر غلظت از عصاره های د میکرارزیابی فعالیت ض
برای هر سویه میکروبی در سه نوبت و با  مختلف

رقیق سازی آگار و مطابق  های استفاده از آزمایش
توصیه های کمیته ملی استاندارد آزمایشگاه های 

میلی  04صورت گرفت. برای این منظور  (01،08)بالینی
 داخله لیتر از محیط کشت استریل با دمای مناسب ب

پتری دیش های با اندازه های مساوی منتقل و اجازه 
یکنواخت گردد. سطح پلیت حاوی که داده می شد 

محیط مغذی استریل را با سوسپانسیون باکتری 
سپس با استفاده از یک پیپت پاستور استریل  ،پوشانده

میلی متر ایجاد می  6قطر ه در هر پلیت سه چاهک ب
دوزهای مورد نظر  میکرولیتر از 61شد. در دو چاهک 

ولی در چاهک سوم حجم برابری از آنتی  ،عصاره
عنوان ه میکروگرم ب 01بیوتیک ونکومایسین با دوز 

کنترل مثبت باکتری های گرم مثبت استافیلوکوک 
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طالیی، استرپتوکوکوس موتانس و آنتروکوکوس 
میکروگرم برای  4فکالیس و یا سیپروفلوکساسین دوز 

پلیت ها برای پیش  ،ه می شدباکتری اشرشیاکلی ریخت
 ،ساعت ثابت نگه داشته 0( به مدت 09انتشار عصاره)

درجه سانتی  01ساعت در دمای  24مدت ه سپس ب
گراد انکوبه می شدند. در پایان دوره انکوباسیون قطر 

با واحد میلی متر اندازه گیری می شد و هاله عدم رشد 
کنترل میانگین قطر نواحی مهار در مقایسه با نمونه 

عنوان شاخص فعالیت ضد میکروبی ه مثبت و منفی ب
. دیسک های (0،21)عصاره ها در نظر گرفته می شد

ه حاوی آنتی بیوتیک ونکومایسین و سیپروفلوکساسین ب
ولی دیسک های حاوی محیط  ،عنوان کنترل مثبت

عنوان ه ب درصد DMSO 01 کشت همراه با حالل
در مورد عصاره کنترل منفی در نظر گرفته می شدند. 

ولی برای  ،آبی نیز مثل سایر عصاره ها عمل می شد
نمونه شاهد از حجم مساوی محیط کشت و نرمال 

عنوان بالنک استفاده گردید. ارزیابی ه سالین استریل ب
فعالیت ضد میکروبی هر غلظت از عصاره های مختلف 

با یج او نتو برای هر سویه میکروبی در سه مرتبه تکرار 

ای نمونه های کنترل مثبت و منفی و نیز بین یافته ه
قرار مقایسه  غلظت ها و عصاره های مختلف مورد

 .دادیم
عنوان یک شاخص ه درصد قطر نسبی ناحیه مهار ب

فعالیت ضد میکروبی با استفاده از فرمول زیر محاسبه 
 RIZD (relative inhibitoryکه در آن ( 4)می شد

zone diameter ناحیه مهار و ( درصد قطر نسبیIZD 
(inhibitory zone diameter قطر ناحیه مهار بر )

 حسب میلی متر است. 

 

 

 
صورت ه نتایج ب :آزمون های آماری

آنالیز  انحراف معیار بیان شدند.±میانگین
( یک طرفه برای مقایسه مقادیر ANOVAواریانس)

ه ب (P<0.05)حاصل از گروه ها انجام و مقدار احتمال
 معنی داری مقایسه داده ها قرار گرفت. عنوان مبنای 

 یافته های پژوهش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

در مقابل باکتری  A. Annuaفعالیت ضد باکتریایی غلظت های مختلف عصاره های آبی، اتانولی و متانولی  .1 شماره شکل

 ساس میانگین ( در روش بررسی انتشار دیسک. داده ها بر اmm)هاله عدم رشداشرشیاکلی بر اساس قطر 

 و انحراف معیار نتایج تکرار سه آزمایش مجزا بیان شده اند.
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نمودار تاثیر آنتی باکتریال غلظت  0 شماره شکل
 A.Aهای مختلف عصاره های آبی، اتانولی و متانولی 

نشان می دهد. هر سه عصاره را  بر باکتری اشرشیاکلی
وجود ه در تمامی غلظت ها فعالیت ضد باکتریایی ب

طور که در شکل دیده می شود دوز  آورده اند. همان
ه میلی گرم هر سه عصاره حداقل ناحیه مهار را ب 24/6

 ،وجود آورد و کمترین اثر ضد باکتریایی را نشان داد
 011 میلی گرم آن بیش از غلظت 41و  24 ولی دوز

د نمود. مقایسه میانگین اثر مهاری ایجاها  میلی گرم آن
( در شکل فوق نشان می دهد که IZDقطر ناحیه مهار)

در مقایسه با عصاره های اتانولی و  A.Aعصاره آبی 
وجود آورد. ه متانولی فعالیت باکتریسیدال کمتری ب

میلی گرم عصاره آبی  24/6برای دوز IZD  مقدار
میلی گرم آن  011میلی متر ولی دوز  41/1±00/1

IZD  میلی متر ایجاد نمود که حاکی از  02±0معادل
نوعی تاثیر مهاری وابسته به غلظت عصاره آبی است. 
عصاره های اتانولی و متانولی فعالیت مهاری بیشتری 

میلی گرم این  24/6چه غلظت  ایجاد نموده اند. اگر
میلی متر تاثیر  8-1عصاره ها با میانگین ناحیه مهار 

ولی غلظت های  ،نشان داده اند متوسطیضد باکتریال 
میلی  21-08بین  IZDا با ایجاد ه میلی گرم آن 011

ند که در دوجود آوره ب باالییمتر فعالیت باکتریسیدال 
میکروگرم  4مقایسه با قطر ناحیه مهار حاصل از دوز 

با  سیپروفلوکساسینآنتی بیوتیک  برای هر دیسک
یلی متر از تاثیر م 41میانگین قطر ناحیه مهار 

داللت عصاره ها بر رشد اشرشیاکلی مهارکننده این 
 دارد.

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

در مقابل باکتری  A. Annuaفعالیت ضد باکتریایی غلظت های مختلف عصاره های آبی، اتانولی و متانولی  .2شماره  شکل

 ( در روش بررسی انتشار دیسک. mm)هاله عدم رشدبر اساس قطر  طالیی استافیلوکوک

 یج تکرار سه آزمایش مجزا بیان شده اند.داده ها بر اساس میانگین و انحراف معیار نتا

 
 

غلظت از  4تاثیر ضد میکروبی  2 شماره در شکل
بر باکتری گرم مثبت  A.Aعصاره های مختلف 

استافیلوکوک طالیی منعکس شده است. قطر ناحیه 
آنتی میکروگرم برای هر دیسک  01دوز مهار حاصل از 

میلی متر بود. هر سه  28±1 ونکومایسین بیوتیک

توانستند تاثیر ضد  A.Aصاره آبی، اتانولی و متانولی ع
وجود آورند که این ه میکروبی بر استافیلوکوک طالیی ب

میلی گرم هر سه عصاره بین  24/6تاثیر برای غلظت 
 میلی گرم آن 011میلی متر ولی برای دوز  6/1-0/8

تری ایجاد شد که اندازه آن  ها ناحیه مهار بزرگ
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میلی متر  00/09عصاره آبی و  میلی متر برای 00/04
برای عصاره اتانولی بود و ناحیه مهار ناشی از عصاره 

میلی متر  66/06متانولی بین این دو مقدار و معادل 
بود. این یافته ها حاکی از آن هستند که عصاره اتانولی 

A.A  نسبت به عصاره های متانولی و آبی تاثیر ضد
 کند. همان استافیلوکوک طالیی بیشتری ایجاد می

طور که از شکل فوق بر می آید تاثیر ضد میکروبی 
صورت ه بر استافیلوکوک طالیی ب A.Aعصاره اتانولی 

وابسته به غلظت بروز می کند و با افزایش غلظت 
عصاره اتانولی ناحیه مهار با قطر بیشتر و در نتیجه 
عمل ضد میکروبی قویتری بر این میکروارگانیسم پدید 

 می آید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در مقابل باکتری  A. Annuaفعالیت ضد باکتریایی غلظت های مختلف عصاره های آبی، اتانولی و متانولی  .3 شماره شکل

 ( در روش بررسی انتشار دیسک. mm)هاله عدم رشدبر اساس در قطر  فکالیسکوکوس آنترو

 مایش مجزا بیان شده اند.داده ها بر اساس میانگین و انحراف معیار نتایج تکرار سه آز

 

 
میانگین و انحراف معیار قطر نواحی  0 شماره شکل

مهار مربوط به رشد باکتری آنتروکوکوس فکالیس را در 
نشان  A.Aحضور غلظت های مختلف عصاره های 

عنوان کنترل ه ب ونکومایسینمی دهد. از آنتی بیوتیک 
ن میانگین ناحیه مهار حاصل از آ کهمثبت استفاده شد 

میلی متر بود. هیچ ناحیه مهاری برای تکثیر  0±04
 24/6باکتری آنتروکوکوس فکالیس در محیط با غلظت 

ولی غلظت  ،میلی گرم عصاره آبی تشکیل نشد 4/02و 
میلی گرم عصاره آبی ناحیه مهار با  011و  41، 24های 

میلی متر تشکیل دادند.  6/02تا  00/02 قطرهای بین
زبور دیده می شود تاثیر ضد که در شکل م چنان هم

میکروبی شدیدتر بر آنتروکوکوس فکالیس توسط 

وجود آمد که ه ب A.Aعصاره های اتانولی و متانولی 
صورت وابسته به غلظت ه این فعالیت آنتی باکتریال ب

د. در مقایسه اثر ضد باکتریایی دو عصاره گردیایجاد 
ی اتانولی و متانولی می توان دید که عصاره متانول

موثرتر از عصاره اتانولی بوده است. قطر ناحیه مهار 
میلی گرم هر دو عصاره اتانولی  24/6حاصل از غلظت 

میلی متر بود، در مقابل  0/9 و متانولی مشابه و تقریباً
میلی گرم  011حداکثر قطر ناحیه مهار برای غلظت 

میلی متر( ولی قطر ناحیه  24±14/1عصاره متانولی)
میلی گرم عصاره اتانولی  011لظت مهار ناشی از غ

 میلی متر بوده است. 01/0±00/20
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در مقابل باکتری  A. Annuaفعالیت ضد باکتریایی غلظت های مختلف عصاره های آبی، اتانولی و متانولی  .4شماره شکل 

 ار دیسک.( در روش بررسی انتشmm)هاله عدم رشداسترتوکوکوس موتانس بر اساس در قطر 

 داده ها بر اساس میانگین و انحراف معیار نتایج تکرار سه آزمایش مجزا بیان شده اند. 

 

 
دست آمده از تعیین اثرات ضد میکروبی ه نتایج ب

در مقابل باکتری استرپتوکوکوس  A.Aعصاره های 
مالحظه نمود.  4 شماره موتانس را می توان در شکل

ه ب ونکومایسین میانگین قطر ناحیه مهار حاصل از
میلی متر بوده است. اندازه  24±0عنوان کنترل مثبت 

میلی گرم عصاره  4/02و  24/6قطر ناحیه مهار غلظت 
ولی در دوزهای باالتر عصاره آبی  ،متر میلی صفرآبی 

میلی متر برای  66/02-8ناحیه مهار بین 
وجود آمد که در مقایسه با ه استرپتوکوکوس موتانس ب

عنوان ه ب DMSOمیلی متر ناشی از  فرصناحیه مهار 
. (P<0.01)کنترل منفی قابل توجه و معنی دار است

میلی گرم  24/6نیز در غلظت  A.Aعصاره اتانولی 
میلی متر در مقابل  6/4±2ناحیه مهار با قطر متوسط 

استرپتوکوکوس موتانس تشکیل داد که این ناحیه برای 
ی متر میل 1/00±44/1 میلی گرم آن به 011غلظت 

طور معنی داری تاثیر آنتی باکتریال باالتر ه رسید که ب
. عصاره متانولی (P<0.05)این غلظت را نشان می دهد

A.A فعالیت ضد باکتریایی بر علیه استرپتوکوکوس  نیز
نشان داد، قطر  صورت وابسته به غلظته ب موتانس

میلی گرم  24/6متوسط ناحیه مهار حاصل از غلظت 
میلی گرم قطر  011برای غلظت  ولی، صفرمعادل 

میلی متر رسید که در مقایسه با  00±0ناحیه مهار به 
از تاثیر ضد  DMSOمیلی گرم و نیز  24/6غلظت 

 .(P<0.01)باکتریایی معنی دار این غلظت حکایت دارد
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بر  A. Annuaی، اتانولی و متانولی  میلی گرم بر میلی لیتر عصاره های آب 111فعالیت ضد باکتریایی غلظت  .1 شماره جدول

 ( در روش بررسی انتشار دیسک. RIZD)هاله عدم رشداساس در قطر نسبی 

 داده ها بر اساس میانگین نتایج تکرار سه آزمایش مجزا بیان شده اند.

 
حاصل از هاله عدم رشد درصد قطر  0 شماره جدول

میلی گرم عصاره های مختلف را برای  011غلظت 
گانیسم های مورد مطالعه نشان می دهد. میکروار

کمتر از عصاره های اتانولی و متانولی  A.Aعصاره آبی 
وجود آورد. از نظر مقایسه، ه ویژگی ضد میکروبی ب

کمترین تاثیر ضد میکروبی عصاره آبی در مقابل 
میکروگرم  4دوز  درصد 01اشرشیاکلی که معادل 

ز در مقابل و بیشترین تاثیر مهاری نیسیپروفلوکساسین 
 01دوز  درصد 40و معادل استافیلوکوک طالیی 

ایجاد گردید.  میکروگرم آنتی بیوتیک ونکومایسین
تاثیر ضد باکتریال  درصد 69حدود  A.Aعصاره اتانولی 

 ،را بر علیه استافیلوکوک طالیی پدید آورد ونکومایسین
اثرات مهاری  درصد 61سپس عصاره اتانولی با ایجاد 

ر آنتروکوکوس فکالیس فعالیت ب ونکومایسین
باکتریسیدال در مقابل این باکتری نشان داد. باکتری 
های استرپتوکوکوس موتانس و اشرشیاکلی با نشان 

در  A.Aمهار توسط عصاره اتانولی  درصد 46دادن 
طور کلی ترتیب تاثیر مهاری ه ب .مرحله بعدی قرار دارند

ورت صه ب A.Aمیلی گرم عصاره اتانولی  011غلظت 
انتروکوکوس >استرپتوکوکوس موتانس=اشرشیاکلی

استافیلوکوک طالیی بوده است. در مقایسه >فکالیس

عصاره  A.Aاثرات ضد باکتریایی عصاره های مختلف 
متانولی بیشترین تاثیر مهاری را بر آنتروکوکوس 

ونکومایسین  درصد 10فکالیس ایجاد نمود که معادل 
کتری شده است و از سبب ناحیه مهار در اطراف این با

نظر فعالیت باکتریسیدال، باکتری های استافیلوکوک 
طالیی و اشرشیا کلی و استرپتوکوکوس موتانس در 
مراحل بعدی حساسیت میکروبی در برابر عصاره 

 قرار داشتند. A.Aمتانولی 

 بحث و نتیجه گیری
 عصارهی مختلف اثرات ضد میکروبی غلظت ها

مناطق اطراف شهر   A.A های آبی، اتانولی و متانولی
سویه انتخابی  4بر در شرایط استاندارد آزمایشگاه بابل 

از باکتری های درگیر در پاتوژنز بیماری های عفونی 
یافته های مطالعه  قرار گرفت. بررسیورد مانسان 

 A.Aحاضر نشان می دهند که عصاره های مختلف 
ک اثرات آنتی باکتریال قابل مقایسه ای با آنتی بیوتی

 وجود می آورند.ه ب مورد استفاده رایجباکتریسیدال 

هر سه عصاره آبی، اتانولی و متانولی در غلظت 
 ،رم تاثیر ضد میکروبی کملی گمی 4/02و  24/6های 

گرم فعالیت ضد لی می 011و  41، 24ولی در دوز های 
کلی ایجاد نمودند که اکتریایی باالیی در مقابل اشرشیاب
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عمل باکتریسیدال، عصاره های  از نظر مقایسه قدرت
اتانولی و متانولی موثرتر از عصاره آبی بوده اند. عصاره 

، درصد 01گرم معادل میلی  011در غلظت  A.Aآبی 
 درصد 41و عصاره متانولی  درصد 46عصاره اتانولی 

ویژگی ضد  میکروگرم سیپروفلوکساسین 4دوز 
 DMSO 01باکتریایی نشان دادند که از نظر مقایسه با 

هر سه عصاره توانستند  ،عنوان کنترل منفیه ب درصد
صورت معنی داری سبب مهار رشد اشرشیاکلی ه ب

(. یافته های آزمون آماری مقایسه مقادیر P=0گردند)
هر یک از عصاره ها نیز نشان داد که عصاره های 

بیشتر از عصاره آبی آن ویژگی  A.Aاتانولی و متانولی 
ولی ، ود آوردندوجه رشیاکلی بضد میکروبی در مقابل اش

میکروگرم  011تفاوت معنی داری بین تاثیر غلظت 
گزارش  عصاره های اتانولی و متانولی مشاهده نشد.

حاوی ترکیبات ضد  A.Aشده است که عصاره 
سینئول، کامفر، کتون میکروبی متعددی نظیر فنل ها، 

ها، کارواکرول و تیمول است که همگی این مواد از 
طریق تخریب دیواره سلولی و پروتئین های باکتری ها، 

و  DNAتداخل با عمل آنزیم های غشایی و رونویسی 
RNA  موجب تخریب میکروارگانیسم ها می شوند و

به وجود این  A.Aفعالیت آنتی باکتریال عصاره های 
 . (8،20،22)قابل انتساب است ترکیبات

میلی  24/6ه اند که در دوز پایین و نتایج نشان داد 
طور مشابهی ه گرم بر میلی لیتر هر سه عصاره ب

خاصیت ضد میکروبی بر باکتری گرم مثبت 
استافیلوکوک طالیی نشان می دهند و تفاوت آماری 

ها وجود ندارد، ولی هر سه عصاره  معنی داری بین آن
های مختلف خود نسبت به نمونه کنترل منفی در دوز 

وجود آورده ه اثرات آنتی باکتریال قابل مالحظه ای ب
عصاره های اتانولی و  ،گرملی می 4/02اند. در دوز 

اما تفاوت آماری ، متانولی موثرتر از عصاره آبی بوده اند
معنی داری در فعالیت ضد باکتریایی عصاره های 

نشد. عصاره های اتاولی و  اتانولی و متانولی مشاهده
گرم بر میلی لیتر لی می 011در دوز های  A.Aمتانولی 

صورت قابل توجهی اثرات مهاری بر رشد ه ب
وجود آورده اند و از نظر قدرت ه استافیلوکوک طالیی ب

صورت  ه ها ب اثرات مهاری ترتیب فعالیت آن
قایسه آماری داده م اتانولی بوده است.>متانولی>آبی

ها نشان می دهد که  گرم آنمیلی  011ز های دو
اختالف معنی داری در درجه اثرات مهاری این عصاره 

. این تفاوت ها بر رشد استافیلوکوک طالیی وجود دارد
را می توان  A.Aدر اثرات مهاری عصاره های مختلف 
کار گرفته شده ه به تفاوت در اثر بخشی حالل های ب
بیولوژیکی گیاه  در استخراج ترکیبات و مواد موثره

کیفیت  Moure 2001بر اساس یافته های  نسبت داد.
ها نه  عصاره های طبیعی و اثرات آنتی اکسیدانی آن

جغرافیایی  ءتنها به مدت ذخیره سازی و نگهداری، منشا
ها بلکه به محیط و عوامل  عمل آوری آنه و زمان ب

تکنولوژیکی مورد استفاده در عصاره گیری نیز بستگی 
، نوع حالل مورد استفاده نیز یکی از عوامل مهمی دارد

است که در ایجاد اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های 
که عوامل آنتی اکسیدان  چرا ،گیاهی حائز اهمیت است

نتایج تحقیق  (.20مختلف قطبیت های متفاوتی دارند)
و همکاران نیز  Appalasamyصورت گرفته توسط 

 A.Aج شده از گیاه نشان داد که آرتیمیسین استخرا
 6سه کلون از مناطق مختلف در غلظت یه شده از هت

میلی گرم بر میلی لیتر نواحی مهار با قطرهای مشابهی 
در مقابل باکتری های استافیلوکوک طالیی و 

ه ولی این اثرات مهاری ب ،وجود آورده اشرشیاکلی ب
طور قابل توجهی کمتر از نتایج ما بوده است که این 

معرف آن است که مواد موثره مختلف  االًامر احتم
موجود در عصاره خام اثرات هم افزا و تشدیدی بر 
یکدیگر ایجاد کرده و بدین ترتیب فعالیت ضد میکروبی 

و  Juteauدر مطالعه  (.02کلی باالتری پدید می آید)
طور قابل ه در دوز مطالعه شده ب A.Aهمکاران عصاره 

نتروکوکوس هیرا توجهی از رشد و تکثیر باکتری آ
ولی فاقد تاثیر آنتی باکتریال بر  ،جلوگیری نموده است

( که 00اشرشیاکلی و استافیلوکوک طالیی بوده است)
دست آمده از مطالعه حاضر تایید ه این یافته با نتایج ب

 نمی شود.
گرم بر میلی لی می 011و  41در غلظت های باال)

طور ه ب لیتر( هر سه عصاره آبی، اتانولی و متانولی
مشابهی فعالیت آنتی باکتریال بر علیه استرپتوکوکوس 

چه در این غلظت ها  وجود آوردند. اگره موتانس ب
ها  اختالف معنی داری در فعالیت ضد میکروبی آن

 A.Aولی غلظت های ذکر شده عصاره   ،مشاهده نشد
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 نحویه ب ،شان داده انداثرات آنتی باکتریال مناسبی ن
گرم عصاره های آبی، اتانولی و میلی  011که دوز 
دوز  درصد 44و  درصد 46، درصد 42ترتیب ه متانولی ب

آنتی بیوتیک میکروگرم به ازای هر دیسک  01
تاثیر مهاری بر رشد استرپتوکوک موتانس  ونکومایسین

بر  درصد DMSO 01وجود آوردند که در مقایسه با ه ب
نه گو ها داللت دارد. فعالیت ضد میکروبی مناسب آن

در کنار مواد آنتی اکسیدان  Artemisiaهای گیاه 
حاوی غلظت های باالیی از مواد مفید موثر در حفظ 

نظر می رسد که این ه فلور میکروبی طبیعی است، ب
اثرات ضد میکروبی توسط انواعی از مکانیسم ها از 

ها،  جمله تداخل در زنجیره انتقال پروتونی میتوکندری
و لیپیدهای غشایی و مهار  مختل نمودن پروتئین ها

وجود می ه پمپ کلسیمی شبکه سارکوپالسمی ب
در  A.Aخواص آنتی اکسیدانی عصاره  (.24آید)

و  Juteauمطالعات گوناگونی گزارش شده است، 
همکاران نتیجه گرفتند که عصاره بخش های هوایی 

در مقایسه با نمونه استاندارد آلفاتوکوفرول  A.Aگیاه 
آن فعالیت آنتی اکسیدانی  رصدد 08دارای حدود 

(. یافته های مطالعه قبلی ما نیز نشان می 00)است
نسبت به  A.Aدهند که عصاره های مختلف برگ 

و سولفات فروس دارای  Cمنحنی استاندارد ویتامین 
. اگر (24)ظرفیت آنتی اکسیدانی کل معنی داری هستند

چه اثرات ضد میکروبی مطالعه حاضر در شرایط 
ممکن  اما، دست آمده انده ب In Vitroاه و در آزمایشگ

است بتوان این گونه استدالل کرد که اثرات آنتی 
در شرایط داخل بدن با  A.Aاکسیدانی عصاره های 

ایجاد و حفظ هومئوستاز برای عمل دستگاه ایمنی بدن 
ناشی از می تواند به سایر مکانیسم های ضد میکروبی 

ابل میکروارگانیسم های برای دفاع از بدن در مقعصاره 
از این طریق فعالیت ضد زا کمک نموده و  بیماری

 وجود آید. ه باکتریایی موثرتری ب
داده های مربوط به اثرات غلظت های مختلف 

بر آنتروکوکوس فکالیس نشان می  A.Aعصاره های 
گرم لی می 4/02و  24/6دهند که در غلظت های 

 ،اکتریال بوده استعصاره آبی فاقد هر گونه تاثیر آنتی ب
طور ه ولی در غلظت های باالتر عصاره آبی توانست ب

ه معنی داری از رشد آنتروکوکوس فکالیس ممانعت ب

طور کلی یافته ها معرف آن هستند که ه عمل آورد. ب
کمتر از عصاره  A.Aدر همه غلظت ها، عصاره آبی 

های اتانولی  و متانولی  فعالیت ضد میکروبی در مقابل 
اما عصاره های  ،ری مورد نظر ایجاد می کندباکت

صورت وابسته به غلظت از رشد ه اتانولی و متانولی ب
باکتری گرم مثبت آنتروکوک فکالیس جلوگیری نموده 

و  درصد 61، عصاره اتانولی حدود اند. از نظر مقایسه
تاثیر ضد  ونکومایسیندرصد  10عصاره متانولی 

مطالعه دیگری که  در وجود آورده اند.ه باکتریایی ب
را مورد  A.Aاثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف 

نتایج نشان داده اند که هر یک از  دادبررسی قرار 
را بر باکتری مهاری عصاره ها درجات متفاوتی از اثرات 

وجود آورده اند قطر ناحیه مهار حاصل ه های مختلف ب
بر استافیلوکوک طالیی،  A.Aاز عصاره اتانولی 

 01و  06، 8ترتیب ه اکلی و آنتروکوک فکالیس باشرشی
ولی عصاره متانولی آن بر باکتری های  ،میلی متر بود

و  04، 01ترتیب ناحیه مهاری با قطرهای ه ذکر شده ب
میلی متر تشکیل داد. در همین مطالعه، عصاره آبی  8

میلی گرم بر میلی لیتر نواحی  41در غلظت  A.Aگیاه 
میلی متر بر  00و  09، 08رتیب ته مهاری با قطرهای ب

باکتری های فوق ایجاد نمود که از نظر مقایسه اثرات 
عصاره های اتانولی و متانولی مشابه نتایج مطالعه ما 

نسبت به عصاره آبی نتایج حاصل از ولی  ،بوده است
اثرات ضد میکروبی بیشتری بر این نتایج مطالعه ما 

جه به درجات با تو (.8)ه استایجاد نمودها باکتری 
متفاوت اثرات آنتی باکتریال عصاره های مختلف بر 

نظر می رسد که اثرات ه های میکروبی بیه روی سو
ضد باکتریایی عمده بر روی هر باکتری توسط ماده و یا 

واسطه ه د که این مواد بنوجود می آیه مواد خاصی ب
طور موثرتر ه بیشتر و بخواص شیمیایی متفاوت خود 

 بر بنا .صی از حالل استخراج می گردندتوسط نوع خا
این با استفاده از شیوه های مختلف استخراج و با 

ه استفاده از حالل های مختلف ممکن است بتوان ب
طور موثرتری مواد بیولوژیک دارای خواص ضد 

وفور در محیط ه میکروبی را از این عوامل طبیعی که ب
ه تهیه و از این طریق بدست آورد ه ب ،یافت می شوند

فرآورده های جدید دارای ویژگی های آنتی باکتریال 
یافته های نشان می دهند که هر سه  .دست یافت
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عصاره آبی، اتانولی و متانولی بخش های هوایی برگ و 
با درجات مختلف فعالیت ضد باکتریایی  A.Aگل گیاه 

وجود می آورند که از نظر مقایسه کمترین تاثیر ه ب
توسط عصاره ی و بیشترین تاثیر مربوط به عصاره آب

عصاره  گاهیچه  وجود آمده است. اگره اتانولی ب
 ،متانولی فعالیت ضد میکروبی بیشتر ایجاد می نمود

ولی اغلب فعالیت آن در حد متوسط بود. بر اساس یافته 
هر یک از عصاره  ها می توان نتیجه گرفت که احتماالً

بی خاصی ها بیشتر حاوی ماده و یا مواد ضد میکرو
ها دلیل فعالیت ضد باکتریایی  است که اثرات جمعی آن

علت تفاوت در ه ولی ب ،نهایی هر عصاره بوده است
کارآیی حالل ها در جداسازی مواد موثره، درجات 

 دست آمده است. ه متفاوتی از خواص آنتی باکتریال ب

  سپاسگزاری
وسیله گروه نویسندگان از همکاری صمیمانه  بدین
زمایشگاه سپید و آزمایشگاه گروه قارچ شناسی پرسنل آ

و انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
بابل که در انجام این پژوهش کمال همکاری را 

الزم است تشکر  عمل می آید.ه تشکر ب ،داشتند
صمیمانه خود را  از آقای دکتر رجب نیا که سویه های 

 ،ما گذاشته اند باکتری های مورد مطالعه را در اختیار
این مقاله حاصل پایان نامه دوره  ابراز نماییم.

کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی خانم 
 حکیمه رضایی می باشد.
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Abstract 

Introduction: Bacterial resistance to 

antibiotics and adverse effects of food 

preservatives and additives are common 

problems of health and therapeutic systems 

that solve the problem and controlling them 

necessitate achieving a new group of 

antimicrobial compounds. In this regard, 

compounds derived from plant extracts as 

potential sources are of great importance. 

 

Materials & methods: The study has been 

carried out in two different stages including 

extracting and determining anti-bacterial 

properties of aqueous, ethanolic and 

methanolic extractions against four strains 

of bacteria including Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

aureus and Streptococcus mutans. Disk 

diffusion and also well plate methods and 

afterwards measuring the diameter of 

inhibition zones were used as antimicrobial 

activity indicators. The antimicrobial 

activity of different extracts concentration 

was compared versus blank sample and 

common antibiotics that are used to treat 

bacterial infections. 

 

Findings: All three of aqueous, ethanolic 

and methanolic extracts of A.A could create 

significant anti-bacterial properties 

compared with blank and antibiotic 

samples. At a concentration of 100 mg/ ml 

aqueous extract equivalent to 30% of 

ciprofloxacin but methanol extracts with the 

greatest impact about 71% of Vancomycin 

were creating inhibitory activity against 

Escherichia coli and Enterococcus faecalis 

respectively. Minimum Inhibitory effect 

was resulted by aqueous extract against 

Escherichia coli and Enterococcus faecalis 

but the inhibitory effects of these extracts 

were significant in comparison with blank 

sample (p<0.01). 

 

Discussion & Conclusions: Aqueous, 

ethanolic and methanolic extrtacts of A.A 

showed varying degrees of anti-bacterial 

properties that this effect depends on the 

concentration used. So, probably this 

inhibitory effect on the bacterial activity is 

attributable to materials that the adequacy 

of their extracting depends on used solvent 

features. It might be achieved to new 

antimicrobial compounds by identification 

and extraction of these materials. 

 

Keywords: Artemisia Annua, Extraction, 

Antibacterial, Antimicrobial, Babol 
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