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بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شمعدانی  pelargonium spبر رشد سه باکتری
سودوموناس آئروژینوزا ،انتروکوک فکالیس و اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو()MDR
ساناز موریس ،1امیرحسین مومن ،1نفیسه یوسفی محمود

1

تاریخ پذیرش1396/2/27 :

تاریخ دریافت1395/12/14 :

چکیده
مقدمه :با توجه به مقاومت روزافزون باکتری های بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک ها ،پژوهشگران در پی یافتن داروهای جدید گیاهی به عنوان
جایگزین داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها هستند .گیاهان دارویی از منابع بالقوه ای هستند که از دیرباز خواص درمانی و دارویی آن ها مورد توجه
قرار گرفته است .این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره الکلی گیاه شمعدانی عطری بر رشد باکتری های شایع بیمارستانی مقاوم به آنتی بیوتیک ها
صورت گرفت.
مواد و روش ها:جهت بررسی فعالیت های ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه شمعدانی عطری از دوزهای  25و  50میلی گرم بر میلی لیتر بر روی
نمونه های بالینی و استاندارد باکتری های سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی و نمونه استاندارد انتروکوک فکالیس به روش دیسک دیفیوژن استفاده
شد .هم چنین برای اندازه گیری حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی میکروبراث دایلوشن استفاده گردید.
یافته های پژوهش :حساس ترین باکتری ،سودوموناس آئروژینوزا با داشتن باالترین قطر هاله عدم رشد( 24میلی متر) بود .هم چنین نتایج
نشان داد که عصاره الکلی گیاه شمعدانی با غلظت  50میلی گرم بر میلی لیتر اثر ضد باکتریای باالتری دارد.
بحث و نتیجه گیری :مطالعه حاضر نشان داد که عصاره الکلی گیاه شمعدانی عطری دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و با توجه به بومی بودن
این گیاه و اثرات درمانی آن ،تحقیقات بیشتری در جهت شناسایی ویژگی های درمانی این گیاه توصیه می شود.

واژه های کلیدی:

دیسک دیفیوژن ،مقاومت داروییMIC, MBC, Pelargonium ،
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مقدمه
امروزه مسئــله مقـــاومت دارویی و عدم تاثیر
آنتی بیوتیک ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت
است( .)1یکی از مشکالت کنونی درمان عفونت های
باکتریایی افزایش مقاومت آن ها به آنتی بیوتیک ها
می باشد( .)2باکتری های مقاوم به آنتی بـــیوتیــک
می توانند سبب مرگ و میر قابل توجهی در مقایسه با
باکتری های غیرمقاوم شوند( .)2،3از باکتری های گرم
منفی مقاوم به آنتی بیوتیک که ایجاد عفونت های
بیمارســـتانی( )Infections Nosocomialمی کنند
می توان به گونه های اشریشیاکلی ،انتروباکتریاسه،
سودوموناس ،اسینتوباکتر اشاره کرد( .)4هم چنین از
باکتری های گرم مثبت می توان به گونه های
استافیــلوکوک ،استـــرپــتوکوک و انتروکوک اشاره
نمود( .)4،5با افزایش روز افزون مقاومت باکتری ها به
آنتی بیوتیـــک ها ،تالش جهــــت جایگزین کردن
درمان های جدید در سراسر جهان در حال انجــــام
می باشد(.)6
گیاهان دارویی از منابع بالقوه ای هستــند که از
دیرباز خواص درمانی و دارویی آن ها مورد توجه قرار
گرفته است( .)7-9گیاهان می توانند به عنوان یک
جانشین مناسب داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند
چون ممکن اســت دارای عوارض جانبـــی کمتری
باشند( .)10امروزه تحقیق و گسترش دامنه داروهای
جدید از منابع طبیعی به عنوان یک راه سیستماتیک و
دارای ارزش استراتژیک و اقتصادی در سطح جهان
اهمیت خاصی پیدا کرده است( .)11ترکیبات ضد
میکروبی با منبع گیـــاهی دارای قابلـــیت درمــانی
بی شماری هســـتند .آن ها نه تنـــها در درمان
بیماری های عفونی موثرند ،بلکه به طور هم زمان
تعداد زیادی از اثرات جانبی را که اغلب با ترکیبات ضد
میکروبی همراه هستند کاهش می دهد( .)12گیاهان
دارویی و مشتقات آن ها امروزه  20درصد تجویزات
دارویی در کشورهای صنعتی پیشرفته و  80درصد از
کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده
است .از آن جایی که گیاهان مفید دارویی در کشور ما
فراوان می رویند ،بررسی اثرات ضد میــکروبی آن ها
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می تواند گامی مثبت در شناسایی و استفاده بهینه از
این ثروت ملی و با ارزش باشد(.)11
شمعدانی عطری( )Pelargoniumگیاهی معطر و
همیشگی و گل دار متعلق به خانواده شمعدانیان در
راسته شمعدانی سانان است که شامل  230جنس و
بیش از  2500گونه می باشد .فعالیت ضد میکروبی
عصاره گیاه شمعدانی علیه چند باکتری از جمله
انتروکوک فکالیس ،ســــودومــوناس آئروژیــــنوزا و
استافیلوکوک اپیدرمیس گزارش شده است( .)13جنس
پالرگونیوم گروه وسیعی از گیاهان با زیستگاه ها و
عادات متنوع است .این گروه عضو خانوادهی ژرانیاسه
( )Geraniaseaو شامل گونه ها و زیر گونه های بسیار
زیادی است که اغلب آن ها بومی جـــنوب آفــریقا
می باشد .گزارش خواص ضد میکروبی این دسته از
گیاهان احتماالً به دلیل حضور موادی به نام مونوترپن
در ترکیبات شیمیایی موجود در برگ های این گیاهان
می باشد( .)14-17مطالعه حاضر به منظور بررسی
عصاره گیاه شمعدانی پالرگونیوم بر روی رشد سه
باکتری سودوموناسآئروژینوزا ،انتروکوک فکالیس و
اشریشیاکلی مـــقاوم به چنـــد دارو که مـــقاومت
آنتی بیوتیکی آن ها مشـــکالت عمده ای در درمان
آن ها ایجاد کرده است ،می باشد.
مواد و روش ها
در این تحــقیق  14نمــــونه بالـــینی باکتری
سودوموناس آئروژینوزا و  20نمونه بالینی باکتری
اشریشـــیاکلی مورد استفاده قرار گرفت .جمع آوری
نمونه های بالینی سـودوموناس آئروژینـــوزا از بیماران
سوختگی بیــمارستان بعثت و نمـــونه های بالینی
اشریشیاکلی از بیماران مشکوک به بیماری عفونت
ادراری بیمارستان سینا شهر همدان انجام شد .هم
چنین سویه های استاندارد باکتری انتروکوک فکــالیس
 PTCC1774و  ،PTCC1778اشـــریشــــیاکلـی
 PTCC1396و سودوموناس آئروژینوزا PTCC1310
از مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی ایران به
صورت لیوفیلیزه تهیه شد .جهــت اطمـــینان از نوع
سویه های باکتریایی بالینی و استاندارد جمع آوری
شده ،تست های تشخـــیصی افتــراقی بر روی آن ها
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صورت گرفت .این تست ها شامل تست های سیمون
سیترات.Sulfide ،Triple sugar iron agar ،
Methylred-Vegesproskaure ،Indole motility
 ،brothکاتاالز و اکسیداز بود.
جمع آوری گیاه و تهیه عصاره :برگ های گیاه
شمعدانی  Pleargonium SPجمع آوری و به طور
کامل از ساقه های آن جدا گردید و با آب مقطر شسته
شد .برگ های گیاه در سایه و به دور از نور مستقیم
آفتاب و در دمای اتاق به طور کامل خشک گردید.
جهت سهولت عصاره گیری ،برگ ها توسط دستگاه
آسیاب برقی پودر گردیدند .عصاره گیری به روش
ماسراسیون(خیساندن) صورت گرفت و برای تهیه
عصاره ،مقدار  100گرم از پودر گیاه خشک شده وزن و
در داخل یک بشر استــریل ریـــخته و میزان 500
میلی لیتر اتانول  98درصد(مرک آلمان) و آب مقطر به
آن اضافه گردید .درب بشرها به طورکامل با پارافیلم
بسته و اجازه داده شد مخلوط گیاه و حالل به مدت
 4-3روز درون انکوباتور شیکر دار در دمای  40قرار
داده شدند .سپس عصاره های به دست آمده با استفاده
از کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف و با استفاده از
روتاری حالل اضـــافه آن ها جـــدا گردید و مایع
باقی مانده که حـــاوی عصاره صــاف شده بود درون
پلیت های شیشه ای استریل ریخته و در آون با دمای
 45درجه سانتی گراد قرار گرفت تا کامل خشک شود.
عصاره های خشک شده جمع آوری و تا زمان انجام
آزمایش در یخــــچال و دور از نور نگـــــهداری
گردید(.)18،19
جهت رقیق سازی عصاره گیاه از آب مقطر استریل
استفاده گردید و رقت های  25 mg/mlو 50 mg/ml
از عصاره تهیه و به وسیله فیلتر میلی پور 0/22
میکرون استریل گردید .دیسک های بالنک استریل به
مدت چند ساعت درون غلظت های  25 mg/mlو
 50 mg/mlغوطه ور شده وسپس به طور کامل خشک
شدند.
از نمونه های بالینی و استاندارد هر سه باکتری
سودوموناس آئروژیـــنوزا ،انتــــروکوک فـــکالیس و
اشریشیاکلی ،سوسپانسیون تهیه شد و سه بار با زاویه
 60درجه در محیط کشت مولر هینتون آگار ،کشت

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی( )MICو حداقل
غلظت کشندگی( :)MBCاین آزمایش در پلــیت 96
خانه ای استریل و به روش میکروبراث دایلوشن انجام
شد .ابتدا  100میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون
براث داخل خانه های پلیت ریخـــته شـــد .سپس
رقت های تهیه شده از عصاره گیاه را داخل هر خانه
پلیت ریخته و  20میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی
معادل نیم مک فارلند به هر یک اضافه گشت .بعد از
قرار دادن پلیت ها به مدت  24ساعت در دمای 37
درجه سانتی گراد پلیت ها مشاهده و وجود عدم کدورت
آن ها یادداشت شد .اولین چاهکی که از رشد باکتری
پس از قرار دادن در انکوباتور جلوگیری کرد به عنوان
 MICدر نظر گرفته شد .برای تعیین  MBCاز خانه
فاقد کدورت به طور جداگانه در محیط مولر هینتون
آگار کشت داده شد و به مدت  24ساعت در انکوباتور
دمای  37درجه سانتی گراد قرار گرفت .کمترین غلظتی
از عصاره گیاه که باکتری در آن رشد نکرده بود ،به
عنوان  MBCگزارش شد(.)22
یافته های پژوهش
در این مطالعه از نمونه های استاندارد و نیز بالینی
اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا جهت ارزیابی
قطر هاله عدم رشد ،حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به
آنتی بیوتیک های مورد استفاده و نیز غلظت های
25
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چمنی داده شدند .در هر یک از پلیت های کشت داده
شده یک دیسک آغشته به حالل آب مقطر به عنوان
کنترل منفی ،دیسک های آغشته به عصاره گیاه
شمعدانی با دوز  25 mg/mlو دوز با  50 mg/mlقرار
داده شدند .هم چنین برای باکتری سودوموناس
آئروژینوزا و اشریشیاکلی از دیسک آنتی بیوتیک
سیپروفلوکســاسین ،کلرامفـــنیکل ،جنـــتامایسین و
سفوتاکــسیم و برای باکتری انتروکوک فکالیس از
دیسک آنتی بیوتیک کلرامفنیکل ،سیپروفلوکساسین،
جنتامایسین و ونـــکومایسین به عنــوان کنترل مثبت
استفاده گردید( .)20پلیت ها مدت  24ساعت در دمای
 37درجه سانتی گراد انکوبه شدند .بعد از  24ساعت
پلیت ها از لحاظ تشکیل هاله عدم رشد مورد بررسی
قرار گرفته و قطر هاله های تشکیل شده با خط کش
اندازه گیری شد و بر حسب میلی متر گزارش شد(.)21
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نمونه های اشریشـــیاکلی ،سودومـــوناس آئروژینوزا
و انتروکوک فکالیس در ادامه نشان داده شده
است(شکل شماره .)1

مختلف عصاره الکلی گیاه شمعدانی استفاده گردید.
نمونه انتروکوک فکالیس مورد استفاده در این مطالعه،
تنها از نوع استاندارد بود .تصاویر مربوط به آنتی بیوگرام

کلرامفنیکل ،جنتامایسین و سفوتاکسیم( )b,dبه ترتیب بر نمونه استاندارد و بالینی باکتری اشریشیاکلی .تاثیر عصاره الکلی گیاه
شمعدانی با غلظت های 25و 50میلیگرم بر میلی لیتر( )e, gو آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل ،جنتامایسین و سفوتاکسیم()f, h
بر نمونه استاندارد و بالینی باکتری سودوموناس آئروژینوزا .تاثیر عصاره الکلی گیاه شمعدانی با غلظت های 25و  50میلی گرم
بر میلی لیتر و آنتی بیوتیک ونکومایسین( )iو آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل ،سیپروفلوکساسین ،جنتامایسین و ونکومایسین( )jبر
نمونه استاندارد انتروکوک فکالیس= Cp .سیپروفلوکساسین = CTX ،سفوتاکسیم =GM ،آنتیبیوتیک جنتامایسین= C ،
کلرامفنیکل= VA ،ونکومایسین

نتایج مربوط به قطر هاله عدم رشد نمونه های
استاندارد :بر اساس نتایج نشان داده شده در جدول

فـــکالیس( 18میـــلی مــــتر) و ســـودوموناس
آئروژیـــنوزا( 39میلی متر) مــــربوط به آنتی بیوتیک
سیــــپروفلوکـــــساسین اســـت(جــــدول شماره
.)1

بیشترین قطر هاله عدم رشد برای نمونه های
اســـتاندارد اشریـــشیاکلی( 30میلی متر) ،انتروکوک

جدول شماره  .1قطر هاله عدم رشد(بر حسب میلی متر) ناشی از تیمار با غلظت های مختلف عصاره الکلی گیاه شمعدانی
و آنتی بیوتیک های مورد استفاده بر حسب نوع باکتری استاندارد کشت داده شده
گونه باکتری
نوع تیمار
عصاره الکلی 50mg/ml
عصاره الکلی 25mg/ml
ونکومایسین
کلرامفنیکل
سیپروفلوکساسین
جنتامایسین
سفوتاکسیم

اشریشیاکلی

انتروکوک فکالیس

سودوموناس آئروژینوزا

18
14
23
30
20
14

16
11
16
10
18
12
-

24
19
13
39
20
19
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شکل شماره  .1تاثیر عصاره الکلی گیاه شمعدانی با غلظت های  25و 50میلی گرم بر میلی لیتر( )a, cو آنتی بیوتیک های
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نتایج مربوط به قطر هاله عدم رشد نمونه های
بالینی :نتایج مربوط به مقایسه قطر هاله عدم رشد در
بین نمونه های بالینی اشریشیاکلی و سودوموناس
آئروژینوزا تحت تاثیر تیمار با عصاره های الکلی گیاه
شمعدانی و آنتی بیوتیک های مورد استفاده ،در نمودار

نمودار شماره  .1مقایسه قطر هاله عدم رشد(برحسب میلی متر) ناشی از تیمار با عصاره الکلی گیاه شمعدانی(،)a()50mg/ml
عصاره الکلی گیاه شمعدانی( ،)b()25mg/mlآنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین( ،)c()CPآنتی بیوتیک جنتامایسین(،)d()GM
آنتی بیوتیک سفوتاکسیم( )e()CTXو آنتی بیوتیک کلرامفنیکل( )f()Cبین نمونه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و
اشریشیاکلی *()P=0.003

نتایج تست آنتی بیوگرام نمونه های بالینی :نتایج
تست آنتی بیوگرام نمونه های بالینی سودوموناس
آئروژینوزا و اشریشیاکلی ،به ترتیب در جدول های
شماره  2و  3نشان داده شده است بر اساس نتایج نشان
داده شده در جدول مربوط به نمونه های سودوموناس
آئروژیـــنوزا بیشتـــرین حـــساســــیت مـــربوط

به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و جنتامایسین
است .در حالی که در نمونه های بالینی اشریشیاکلی،
بیشترین حساسیت مربوط به سیپروفلوکساسین است.
اطالعات مربوط به سایر آنتی بیوتیک ها و هم چنین
دوزهای مربوط به عصاره گیاهی در جداول مذکور قابل
مشاهده است.
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شماره  1نشان داده شده است .بر اساس نتایج نشان
داده شده در نمودار مــذکور ،نمـــونه هــــای بالینی
اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا ،تنها در شرایطی
که از آنتی بیوتیک کلرامفنیکل استفاده شد ،از نظر
آماری تفاوت معناداری را نشان داد(نمودار شماره . )1

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شمعدانی  -... pelargonium spامیرحسین مومنی و همکاران
جدول شماره  .2نتایج تست آنتی بیوگرام نمونه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
تیمار

جدول شماره  .3نتایج تست آنتی بیوگرام نمونه های بالینی اشریشیاکلی
تیمار
گونه باکتری
عصاره)(50mg/ml

حساس
فراوانی(درصد)
(2 )10

نیمه حساس
فراوانی(درصد)
(11 )55

مقاوم
فراوانی(درصد)
(7 )35

عصاره()25mg/ml
سیپروفلوکساسین
جنتامایسین
سفوتاکسیم
کلرامفنیکل

( 1 )5
(12 )60
(8 )40
(4 )20
(11 )55

( 1 )5
(8 )40
(8 )40
(8 )40
(7 )35

(18 )90
(4 )20
(8 )40
(2 )10

محاسبه مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی( )MICو
حداقل غلظت کشندگی( )MBCنمونه های بالینی و
استاندارد تحت تیمار با غلظت های مختلف عصاره
الکلی گیاه شمعدانی :بیشــــترین حساسیت برای

میلی لیتر و برای نمونه استاندارد انتروکوک فکالیس در
غلظت  3میلی گرم بر میلی لیتر و کمترین حساسیت را
باکتـــری اشریشــــیاکلی بالینی در غلـــظت 10/5
میلی گرم بر میـــلی لیتـــر و باکتــری اشریشیاکلی
اســـتانـــدارد در غلـــظت  12/5مـــیلی گرم بر
مـــیلی لیتر از خـــود نشــــان دادند(جدول شمــاره
.)4

نمونه های استاندارد سودومـــوناس آئروژینــــوزا در
غلظت  1/5میلی گرم بر میلی لیتر ،برای نمونه های
بالینی سودوموناس آئروژینوزا در غلظت  2میلی گرم بر

جدول شماره  .4حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره الکلی گیاه شمعدانی
بر سویه های باکتریایی در میکروبراث دایلوشن
عصاره

عصاره الکلی شمعدانی
عصاره الکلی شمعدانی

اشریشیاکلی
استاندارد
بالینی
12/5
10/5
18
16

سویه های باکتریایی
انتروکوک فکالیس
استاندارد
3
6/5

سودوموناس آئروژینوزا
استاندارد
بالینی
1/ 5
2
3/5
3

MIC
MBC

محسوب می شود .آنتی بیوتــیک هـــای ساختگی در
دهه های گذشته هر چند توانسته اند نقش مهمی را در
درمان بیماری های عفونی ایفا نمایند ،اما مشکالتیکه
در رابطه با بروز مقاومت های میکروبی آنتی بیوتیک ها
به وجود آمده است باعث شده تا به مصرف بیشتر

بحث و نتیجه گیری
امروزه مسئله مقاومت دارویی و عـــدم تـــاثیر
آنتی بیوتیک ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت
است .ظهور میکروارگانیسم های مــقاوم به درمان
آنتی بیوتیکی یک مشکل جهانی در جامعه و بیمارستان
28
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گونه باکتری
عصاره()50mg /ml
عصاره()25mg/ml
سیپروفلوکساسین
جنتامایسین
سفوتاکسیم
کلرامفنیکل

حساس
فراوانی(درصد)
(4 )28/6
( 0 )0
(9 )64/3
(9 )64/3
(1 )7/1

نیمه حساس
فراوانی(درصد)
(6 )42/9
(6 )42/9
(4 )28/6
(4 )28/6
(4 )28/6
7 )450)28
(( /6

مقاوم
فراوانی(درصد)
(4 )28/6
(8 )57/1
(1 )7/1
(1 )7/1
(9 )64/3
(3 )21/4
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داروهای گیاهی گرایش پیدا شود( .)23بنا بر این در
مطالعه حاضر اثر آنتی باکتریال عصاره گیاه شمعدانی
پـــالرگـــونـــیوم بر روی رشد ســـه باکـــتری
سودوموناس آئروژینوزا ،انتــروکـــوک فکالیـــس و
اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه ما و مقایسه اثر
ضد باکتری عصاره الکلی گیاه شمعدانی بر روی سه
باکتری سودوموناسآئروژینوزا ،انتروکوک فکالیس و
اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو با گیاهان دیگر نشان
دهنده اثر ضد باکتریایی قوی تر و بیشتر عصاره گیاه
شمعدانی پالرگونیوم بر روی این سه باکتری در مقایسه
با عصاره گیاهان دیگر می باشد.
در تحقیقی که توسط  Lis-Balchinبه منظور
میزان اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر روی 25
گونه باکتری صورت گرفته بود .اثر ضدباکتریایی این
عصاره علیه باکتری سودموناس آئروژینوزا ،میانگین
قطر هاله عدم رشد تشکیل شده علیه باکتری حدود 13
میلی متر بوده است( )15در حالی که در این تحقیق
عصاره گیاه شمــعدانی علیـــه باکتری سودوموناس
آئروژینوزا هاله عدم رشد  24میلی متری تشکیل شد
که اثر ضد باکتری قوی تر عصاره شمعدانی علیه این
باکتری را نشان می دهد.
هم چنین با توجـــه به نتــایج حاصل از مطالعه
 Al-Sumو همکاران در سال  2013که اثر ضد
باکتریایی اثر عصاره الکلی گیاه نعناع علیه باکتری
سودوموناس آئروژینوزا را مورد بررسی قرار دادند ،هاله
عدم رشد  13میلی متری تشکیل شده که در مقایسه با
هاله عدم رشد عصاره شمعدانی مورد مطالعه ما بسیار
کمتر بود ،که نشان از اثر ضد باکتریایی بیشتر گیاه
شمـــعدانی در مقـــایسه با عصاره الکلی گیاه نعناع
دارد(.)24
در مطالعه  Ismailو همکاران در سال 2012
بررسی اثر ضد باکتری عصاره خام ریزوم و برگ خام
گیاه شمعدانی ژرانیوم والیکانوم علیه باکــتری های
اشریشیاکلی ،باسیلوس سوبتیلیس ،شیگال فلکسانری،
استافیلوکوک اورئوس ،ســـودوموناس آئـــروژینوزا و
سالمولناتیفی با روش انتشار دیسک در آگار انجام شد.
عصاره خام ریزوم به ترتیب اثر ضد باکتری خود را به
29
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میزان  54/54 ،57/69و  54/6درصد علیه باکتری های
سودوموناس آئـــروژینـــوزا ،اســتافیلوکوک اورئوس
و باسیلوس سوبتیلیس نشان داد .هم چنین عصاره برگ
خام گیاه شمعدانی اثر ضد باکتری به میزان 30/76
درصد علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا و 29/03
درصد علیه باکتری باسیلوس سوبتیلیس نشان داد(.)25
نتایج مطالعه ما نشان داد که باکتری سودوموناس به
میزان  28/6درصد نسبت به دوز  50 mg/mlحساس
بوده و هم چنین  42/9درصد نسبت به هر دو دوز مورد
استفاده نیمه حساس بوده است.
نتایج مطالعه حاضر هم چنین بیانگر این بود که
انتروکوک فکالیس استاندارد نسبت به دوز 50 mg/ml
عصاره نیمه حساس و به دوز  25 mg/mlعصاره مقاوم
بوده است.
در بررسی عصاره های استونی ،متانولی و عصاره
آبی گیاه شمعدانی عطری بر باکتری های گرم مثبت
شامل باسیلوس ســرئوس ،اســـتافیلوکوک اورئوس،
میکروکوک کریستینا ،استرپتـــوکوک فکـــالیـس و
باکتری های گرم منفی شامل اشریشیاکلی ،سالمولنا
پونی ،سراشیا مارسنس و کلبسیالپنومونیا با استفاده از
روش رقت در محیط جامد آگار صورت گرفت .نتیجه به
این صورت مشاهده گردید که به استثنای باکتری
استرپتوکوک فکالیس عصاره گیاه فعالیت ضد باکتری
قابل توجهی در برابر همه باکتری های گرم مثبت
داراست .در باکتری های گرم منفی مورد آزمایش شامل
اشریشیاکلی و سراشیا مارســنس توســـط باالترین
غلظت ها اثر مهاری مشاهده نگردید .مطالعه فعالیت
ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی از برگ و ریشه گیاه
فعالیت مشابه هر دوی آن ها را در برابر باکتری ها
نشان داد(.)26
هم چنین مقایسه اثر عصاره الکلی گیاه شمعدانی
در مــطالعات پیـــشین صــورت گرفته علیه باکتری
اشریشیاکلی با تحقیق حاضر نشان دهنده اثر بخشی
باالتر و بهتر عصاره به کار برده شده در این مطالعه
است به طوری که قطر هاله عدم رشد تشکیل شده در
مطالعه پیشین حدود  8میلی متر بوده در حالی که در
مطالعه حاضر قطر هاله برابر با  14میلی متر می باشد.
این تفاوت را می توان به این دلیل ذکر کرد که در

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شمعدانی  -... pelargonium spامیرحسین مومنی و همکاران

in the intensive care unit results from the
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2011;38:331-5.
doi:
10.1016/j.ijantimicag.2011.05.013
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مطالعه حاضر دوز مورد استفاده باالتر از دوز مورد
استفاده در مطالعه  Pullagummiو همکاران بوده
است(.)27
هم چنین بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های
متانولی ،استونی و عصاره آبی از ریشه و برگ گیاه
شمعدانی پالرگونیوم رنیفورم روی باکتری های گرم
مثبت شامل باسیلوس ســـرئوس ،استــــافیلوکوک
اپیدرمیس ،استافیـــلوکوک اورئـــوس ،میکروکوکوس
کریستینا ،استرپتوکوک فکالیس و باکتری های گرم
منفی شامل سالمولنا پونی ،سودوموناس آئروژینوزا و
کلبسیال پنومونیا فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی
نشان داد .عصاره ریشه و برگ گیاه فعالیت ضد باکتری
مشابه در برابر باکتری های گرم مثبت دارا بود در حالی
که ریشه گیاه فعالیت بیشتری را در برابر باکتری های
گرم منفی نسبت به برگ نشان داد(.)28
تحقیقات نشان داده اند که عصاره اتانولی دارای
ترکیبات آلکالوئیدی و مونوترپن هایی است که فعالیت
ضدمیکروبی علیه باکتری های گرم منفی دارند .معموالً
باکتری های گرم منفی به ترکیبات ضدمیکروبی گیاهی
مقاوم هستند ،مگر آن که از غلظت های باال از آن ها
استفاده شود(.)29
عصاره های گیاهی تهیه شده از حالل های قطبی،
بر باکتری های گرم مثبت موثرترند و عصاره های
حاصل از حالل های غیرقطبی و یا با قطبیت کمتر ،بر
مهار رشد باکتری های گرم منفی موثـــرترند .این
یافته ها با قطبیت ترکیبات موجود در عصاره ها و
توانایی آن ها در نفوذ به دیواره سلول ها با ویژگی آب
دوستی در باکتری های گرم مثبت و آب گریزی یا
چربی دوستی در باکتری های گرم منفی ارتباط دارد.

از آن جایی که گیاه شمعدانی عطری دارای
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی است دارای خاصیت ضد
باکتریایی و آنتی اکسیدانی هستند ،این ویژگی در
عصاره گیاهان دارای این ترکیبات می تواند مربوط به
حضور این مواد در آن ها باشد .فعالیت ضدمیکروبی
فنل ها ممکن است در نتیجه وارد شدن به ساختمان و
تغییر مکانیسم نفوذپذیری میکروارگانیسم ،لیزوزوم و
دیواره سلول باشد .لکتین و پروتئین ها ،پپتیدهایی با
خاصیت مهارکنندگی میکروارگانیسم ها هستـــند که
دارای بار مثبت و باندهای دی سولفیدی هستند .این
ترکیبات در بافت های بیرونی گیاه قرار دارند و اولین
خط دفاعی در برابر حــمله پاتــوژن ها محـــسوب
می شوند .مکانیسمی که مسئول سمیت فنل ها علیه
میکروارگانیسم ها است ،احتماالً شامل مهار آنزیمی
ترکیبات اکسید شده و یا از طریق واکنش با گروه های
سولفیدریل و یا یک واکنـــش غیـــر اختصــاصی
پروتئین ها است(.)30
با توجه با خاصیت ضد میکروبی عصاره گیاه
شمعدانی به باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها
عصاره این گیاه می تواند به عنوان یک عامل بالقوه
درمانی ضد میکروبی علیه عفونت های ناشی از این
عوامل بیماری زا در مطالعات فارماکولوژیک آینده مورد
استفاده قرار گیرد.
سپاسگزاری
این مقــاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشـــد
می باشد .نویسندگان این مقاله از پرسنل آزمایشگاه
میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
برای فراهم نمودن شرایط انجام این تحقیق کمال
تشکر و قدردانی را می نمایند.
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Abstract
Introduction: According to the increasing
resistance of pathogenic bacteria against
antibiotics, searching to find new
alternatives to chemical drugs and
antibiotics has recently become popular.
Therapeutic and pharmaceutical effects of
medicinal plants have been considered for
decades. The aim of this study was to
investigate the effect of alcoholic extract of
Geranium plant on the growth of antibiotic
resistant bacteria that are prevalent in
hospitals.

and minimum bactericidal concentration
(MBC), micro broth dilution method was
applied.
Findings: The most sensitive bacterium
was Pseudomonas aeruginosa due to
showing the highest diameter of the
inhibition zone (24 mm). The results
showed that the alcoholic extract of
Geranium plant at a concentration of 50
mg/ml had a higher antimicrobial effect.
Discussion & conclusions: The results
showed that the alcoholic extract of
Geranium
plant
has
anti-bacterial
properties. According to being indigenous
and having therapeutic effects, further are is
recommended to identify the therapeutic
effects.

Materials & methods: To investigate the
antimicrobial activity of Geranium, clinical
and standard strains of Pseudomonas
aeruginosa and Escherichia coli bacteria
and standard strain of Enterococcus faecalis
were treated by 25 and 50 mg/ml
concentrations of alcoholic extract of
Geranium. For this purpose, disk diffusion
method was employed. In order to measure
minimum inhibitory concentration (MIC)

Keywords: Disc fusion, Drug resistance,
MIC, MBC, Pelargonium
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