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 سه باکتریرشد بر pelargonium sp  الکلی گیاه شمعدانی عصاره بررسی اثر ضد باکتریایی
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 چکیده

ی به عنوان د گیاهای جدیپی یافتن داروه ها، پژوهشگران در بیوتیک زا نسبت به آنتی های بیماری افزون باکتریبا توجه به مقاومت روز :مقدمه

 ها مورد توجه آن درمانی و دارویی خواص بازای هستند که از دیر بالقوه از منابع ها هستند. گیاهان دارویی بیوتیک جایگزین داروهای شیمیایی و آنتی
ها  بیوتیک آنتی نی مقاوم بهبیمارستا های شایع الکلی گیاه شمعدانی عطری بر رشد باکتری قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره

 صورت گرفت. 

 بر رویلیتر  گرم بر میلی یلیم 50 و 25از دوزهای  الکلی گیاه شمعدانی عطری عصاره جهت بررسی فعالیت های ضد میکروبیها: مواد و روش

یوژن استفاده روش دیسک دیف بهفکالیس  تروکوکاستاندارد ان و نمونهکلی شیااشریآئروژینوزا و  های سودوموناس های بالینی و استاندارد باکتری نمونه
 ردید. گیری حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی میکروبراث دایلوشن استفاده گ برای اندازهچنین  همشد. 

چنین نتایج  هم .بودیلی متر( م 24)ر هاله عدم رشدرین قطالتآئروژینوزا با داشتن با سودوموناسباکتری،  ترین حساس های پژوهش: یافته

 میلی گرم بر میلی لیتر اثر ضد باکتریای باالتری دارد. 50نشان داد که عصاره الکلی گیاه شمعدانی با غلظت 

ودن بوجه به بومی تبا  بوده وی باکتریای دارای خاصیت ضد الکلی گیاه شمعدانی عطری عصارهمطالعه حاضر نشان داد که  گیری: بحث و نتیجه

  .این گیاه و اثرات درمانی آن، تحقیقات بیشتری در جهت شناسایی ویژگی های درمانی این گیاه توصیه می شود
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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  مقدمه
اومت دارویی و عدم تاثیر ـــله مقــامروزه مسئ

زیادی در حال پیشرفت آنتی بیوتیک ها با سرعت 
 یفونت هادرمان ع یاز مشکالت کنون یکی. (1)است
ها  یوتیکب یها به آنت آن یش مقاومتافزا یاییباکتر

 کــیوتیـــب یآنت بهمقاوم  یها یباکتر (.2)باشد یم
 با  یسهمقا در یقابل توجه یرمرگ و ممی توانند سبب 

 گرم  یها یاز باکتر .(2،3)شوند یرمقاومغ های باکتری
 یعفونت ها یجادکه ا یوتیکب یمقاوم به آنت منفی

کنند  یم (Infections Nosocomial)تانیـــیمارسب
 انتروباکتریاسه، ،اشریشیاکلی یتوان به گونه ها یم

  چنین از هم (.4)اشاره کرد ینتوباکترسودوموناس، اس
 یتوان به گونه ها یم مثبت گرم یها یباکتر
انتروکوک اشاره  وتوکوک ــرپـــاست لوکوک،ــیاستاف
ها به  باکتری مقاومت روز افزون  یش. با افزا(4،5)نمود

کردن  یگزینجا تــــجهها، تالش  کـــیوتیب یآنت
ام ــــدر سراسر جهان در حال انج یدجد یها درمان

 . (6)می باشد
ند که از ــای هست بالقوه از منابع گیاهان دارویی

ار قر رد توجهها مو آن درمانی و دارویی خواص بازدیر
یک  توانند به عنوان گیاهان می. (7-9)گرفته است

 داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند مناسب جانشین
 کمتری یـــنبجا عوارض ت دارایــاس چون ممکن

گسترش دامنه داروهای  امروزه تحقیق و .(10)باشند
 جدید از منابع طبیعی به عنوان یک راه سیستماتیک و

اقتصادی در سطح جهان  و استراتژیکدارای ارزش 
ضد  . ترکیبات(11)اهمیت خاصی پیدا کرده است

 انیــدرم یتـــقابل اهی دارایـــگی با منبع میکروبی
 ها در درمانـــنه تن ها آن تند.ـــهس شماری بی

زمان  هم موثرند، بلکه به طور عفونی های بیماری
ضد  با ترکیبات را که اغلب جانبی تعداد زیادی از اثرات

. گیاهان (12)دهد می هستند کاهش همراه میکروبی
 تجویزات درصد 20 ها امروزه آن و مشتقات دارویی
درصد از  80پیشرفته و  در کشورهای صنعتی دارویی

 داده اصاختص را به خود کشورهای در حال توسعه
ما  گیاهان  مفید دارویی در کشور که جایی است. از آن

ها  آن کروبیــضد می رویند، بررسی اثرات می فراوان

و استفاده بهینه از مثبت در شناسایی  تواند گامی می
  . (11)باشد زشاین ثروت ملی و با ار
و  ( گیاهی معطرPelargoniumشمعدانی عطری)

شمعدانیان در  خانواده به دار متعلق و گل همیشگی
و  جنس 230 سانان است که شامل شمعدانی راسته
 ضد میکروبی فعالیتباشد.  گونه می 2500از  بیش

از جمله  چند باکتری گیاه شمعدانی علیه عصاره
نوزا و ــــآئروژی وناســمودوــــانتروکوک فکالیس، س

 جنس .(13)گزارش شده است استافیلوکوک اپیدرمیس
ها و  با زیستگاه وسیعی از گیاهان گروه پالرگونیوم

 ی ژرانیاسهخانواده این گروه عضو است. متنوع عادات
(Geraniasea) های بسیار  و زیر گونه ها گونه و شامل

ریقا ــآف نوبـــجبومی  ها آن اغلب زیادی است که
از  این دسته ضد میکروبی گزارش خواص باشد. می

 مونوترپن موادی به نام به دلیل حضور احتماالً گیاهان

این گیاهان  های در برگ شیمیایی موجود در ترکیبات
 سیبرر به منظور حاضر . مطالعه(14-17)اشدب می

سه  رشدبر روی  پالرگونیوم شمعدانی عصاره گیاه
انتروکوک فکالیس و آئروژینوزا، سودوموناس باکتری

 قاومتـــکه م د داروـــبه چن قاومـــشیاکلی میاشر
ای در درمان  کالت عمدهـــها مش آن آنتی بیوتیکی

    باشد.   ها ایجاد کرده است، می آن

 ها روش و مواد
ری ینی باکتـــونه بالــــنم 14قیق ــاین تح در

ری بالینی باکت نمونه 20سودوموناس آئروژینوزا و 
وری آ کلی مورد استفاده قرار گرفت. جمعیاـــشیاشر

ن ماراز بیوزا اـــودوموناس آئروژینـهای بالینی س نمونه
نی های بالی ونهـــمارستان بعثت و نمــسوختگی بی

 ماران مشکوک به بیماری عفونتشیاکلی از بییاشر
 مادراری بیمارستان سینا شهر همدان انجام شد. ه

س الیــهای استاندارد باکتری انتروکوک فک چنین سویه
  PTCC1774و PTCC1778،  یـیاکلــــشیرـــاش 
PTCC1396 و سودوموناس آئروژینوزا PTCC1310  

ه ان بهای صنعتی ایر میکروارگانیسم مرکز کلکسیون از
وع نینان از ـــت اطمــجه صورت لیوفیلیزه تهیه شد.

وری های باکتریایی بالینی و استاندارد جمع آ سویه
 ها راقی بر روی آنــیصی افتـــهای تشخ شده، تست
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های سیمون  ها شامل تست صورت گرفت. این تست
 Triple sugar iron agar ،.Sulfideسیترات، 

Indole motility  ،Methylred-Vegesproskaure 

broth ، و اکسیداز بود.  کاتاالز 
های گیاه  برگ آوری گیاه و تهیه عصاره:جمع 
آوری و به طور  جمع Pleargonium SPشمعدانی 

 شسته های آن جدا گردید و با آب مقطر کامل از ساقه
 ستقیمهای گیاه در سایه و به دور از نور م شد. برگ

 طور کامل خشک گردید. آفتاب و در دمای اتاق به
ها توسط دستگاه  جهت سهولت عصاره گیری، برگ

گیری به روش  عصاره آسیاب برقی پودر گردیدند.
ماسراسیون)خیساندن( صورت گرفت و برای تهیه 

 وگرم از پودر گیاه خشک شده وزن  100مقدار عصاره، 
 500خته و میزان ـــریل ریــدر داخل یک بشر است

طر به درصد)مرک آلمان( و آب مق 98ول میلی لیتر اتان
یلم ها به طورکامل با پارافاضافه گردید. درب بشر آن

 ت به مد بسته و اجازه داده شد مخلوط گیاه و حالل
 قرار 40دار در دمای  درون انکوباتور شیکرروز  4-3

با استفاده های به دست آمده  . سپس عصارهداده شدند
ه از یک صاف و با استفاد شماره از کاغذ صافی واتمن

ایع دا گردید و مـــها ج افه آنـــروتاری حالل اض
رون اف شده بود دــص اوی عصارهـــباقی مانده که ح

ای آون با دم های شیشه ای استریل ریخته و در پلیت
د. درجه سانتی گراد قرار گرفت تا کامل خشک شو 45

 زمان انجام های خشک شده جمع آوری و تا عصاره
ی هدارـــــدور از نور نگ چال وــــآزمایش در یخ

 .(18،19)گردید
گیاه از آب مقطر استریل  جهت رقیق سازی عصاره

 mg/ml50 و  mg/ml25 های  استفاده گردید و رقت
 22/0فیلتر میلی پور  از عصاره تهیه و به وسیله

ل به های بالنک استری میکرون استریل گردید.  دیسک
و  mg/ml25 های  درون غلظت مدت چند ساعت

mg/ml 50  غوطه ور شده وسپس به طور کامل خشک
 شدند.

های بالینی و استاندارد هر سه باکتری  از نمونه
 کالیس وـــف روکوکــــنوزا، انتـــآئروژی سودوموناس

 سه بار با زاویه و شیاکلی، سوسپانسیون تهیه شدیاشر
ار، کشت درجه در محیط کشت مولر هینتون آگ 60

های کشت داده  چمنی داده شدند. در هر یک از پلیت
شده یک دیسک آغشته به حالل آب مقطر به عنوان 

گیاه  کنترل منفی، دیسک های آغشته به عصاره
قرار  mg/ml 50و دوز با  mg/ml 25شمعدانی با دوز 

داده شدند. هم چنین برای باکتری سودوموناس 
دیسک آنتی بیوتیک کلی از شیایآئروژینوزا و اشر

 و یسینتاماـــجن یکل،نـــکلرامف ،اسینــسیپروفلوکس
و برای باکتری انتروکوک فکالیس از یم ســسفوتاک

کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، دیسک آنتی بیوتیک 
وان کنترل مثبت ــعن به کومایسینـــجنتامایسین و ون

ساعت در دمای  24ها مدت  پلیت .(20)استفاده گردید
ساعت  24گراد انکوبه شدند. بعد از  درجه سانتی 37

عدم رشد مورد بررسی  ها از لحاظ تشکیل هاله پلیت
های تشکیل شده با خط کش  قرار گرفته و قطر هاله

 .(21)و بر حسب میلی متر گزارش شد گیری شد اندازه
و حداقل  (MIC)تعیین حداقل غلظت بازدارندگی

 96یت ــاین آزمایش در پل :(MBC)غلظت کشندگی
دایلوشن انجام  براثخانه ای استریل و به روش میکرو

میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون  100شد. ابتدا 
د. سپس ـــته شـــهای پلیت ریخ براث داخل خانه

داخل هر خانه   گیاه را های تهیه شده از عصاره ترق
میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی  20 پلیت ریخته و

یک اضافه گشت. بعد از  به هر مک فارلند معادل نیم
 37ساعت در دمای  24ها به مدت  قرار دادن پلیت

عدم کدورت  ها مشاهده و وجود درجه سانتی گراد پلیت
اولین چاهکی که از رشد باکتری . ها یادداشت شد آن

پس از قرار دادن در انکوباتور جلوگیری کرد به عنوان 
MIC  .برای تعیین در نظر گرفته شدMBC از خانه 

فاقد کدورت به طور جداگانه در محیط مولر هینتون 
ساعت در انکوباتور  24آگار کشت داده شد و به مدت 

مترین غلظتی ک تی گراد قرار گرفت.سان درجه 37دمای 
گیاه که باکتری در آن رشد نکرده بود، به  عصاره از

 . (22)گزارش شد MBCعنوان 

 های پژوهش یافته
در این مطالعه از نمونه های استاندارد و نیز بالینی 

وزا جهت ارزیابی ینسودوموناس آئروژکلی و شیایاشر
عدم رشد، حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به  قطر هاله

اده و نیز غلظت های های مورد استف آنتی بیوتیک
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الکلی گیاه شمعدانی استفاده گردید. مختلف عصاره 
انتروکوک فکالیس مورد استفاده در این مطالعه،  نمونه

 گرامآنتی بیوتنها از نوع استاندارد بود. تصاویر مربوط به 

ینوزا وناس آئروژـــسودومکلی، یاـــشینمونه های اشر
انتروکوک فکالیس در ادامه نشان داده شده  و

 .(1 شماره )شکلاست
 

 
های  و آنتی بیوتیک (a, c)میلی لیتر میلی گرم بر 50و 25عصاره الکلی گیاه شمعدانی با غلظت های  تاثیر .1شماره  شکل

تاثیر عصاره الکلی گیاه  کلی.شیایباکتری اشر و بالینی بر نمونه استانداردبه ترتیب ( b,dتاکسیم)کلرامفنیکل، جنتامایسین و سفو

( f, hسفوتاکسیم) ( و آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، جنتامایسین وe, gگرم بر میلی لیتر)میلی 50و25شمعدانی با غلظت های 

میلی گرم  50و 25الکلی گیاه شمعدانی با غلظت های  ینوزا. تاثیر عصارهاستاندارد و بالینی باکتری سودوموناس آئروژ بر نمونه

( بر j( و آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و ونکومایسین)i)ونکومایسینبر میلی لیتر و آنتی بیوتیک 

=  Cبیوتیک جنتامایسین، آنتی = GMسفوتاکسیم،  = CTXسیپروفلوکساسین، =   Cpاستاندارد انتروکوک فکالیس. نمونه

 ونکومایسین= VAکلرامفنیکل، 

 
نتایج مربوط به قطر هاله عدم رشد نمونه های 

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

، انتروکوک میلی متر( 30)کلیشیاـــیتاندارد اشرـــاس

ودوموناس ـــو س تر(ــــلی مـــمی 18)کالیســـف
ربوط به آنتی بیوتیک ــــمیلی متر( م 39نوزا)ـــآئروژی

 شماره دولــــج)تـــساسین اســـــپروفلوکــــسی
1) . 

 
 

 قطر هاله عدم رشد)بر حسب میلی متر( ناشی از تیمار با غلظت های مختلف عصاره الکلی گیاه شمعدانی .1شماره  جدول

 ک های مورد استفاده بر حسب نوع باکتری استاندارد کشت داده شدهو آنتی بیوتی 
  گونه باکتری                      شیاکلییاشر انتروکوک فکالیس سودوموناس آئروژینوزا

 نوع تیمار

 mg/ml50عصاره الکلی  18 16 24

 mg/ml25عصاره الکلی  14 11 19

 ونکومایسین - 16 -

 کلرامفنیکل 23 10 13

 سیپروفلوکساسین 30 18 39

 جنتامایسین 20 12 20

 سفوتاکسیم 14 - 19

 

 



 97دوره بیست و شش، شماره چهارم، مهر   زشکی ایالم                    مجله علمی دانشگاه علوم پ 

27 
 

نتایج مربوط به قطر هاله عدم رشد نمونه های 
نتایج مربوط به مقایسه قطر هاله عدم رشد در  :بالینی

شیاکلی و سودوموناس یبین نمونه های بالینی اشر
های الکلی گیاه  آئروژینوزا تحت تاثیر تیمار با عصاره

 های مورد استفاده، در نمودار عدانی و آنتی بیوتیکشم

نشان داده شده است. بر اساس نتایج نشان  1 شماره
ای بالینی ــــه ونهـــذکور، نمــم داده شده در نمودار

شیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا، تنها در شرایطی یاشر
بیوتیک کلرامفنیکل استفاده شد، از نظر  که از آنتی

 . ( 1شماره  )نموداراوت معناداری را نشان دادآماری تف
 
 
 

 
 (، a)(mg/ml50)الکلی گیاه شمعدانی متر( ناشی از تیمار با عصاره مقایسه قطر هاله عدم رشد)برحسب میلی .1شماره  نمودار

(، d)(GMایسین)(، آنتی بیوتیک جنتامCP()c)آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین(، mg/ml25()bالکلی گیاه شمعدانی) عصاره

وزا  و های بالینی سودوموناس آئروژین بین نمونه( f)(C)( و آنتی بیوتیک کلرامفنیکلe)(CTXآنتی بیوتیک سفوتاکسیم)

 (P=0.003)* کلیشیایاشر

 

 
 

نتایج  :نتایج تست آنتی بیوگرام نمونه های بالینی
تست آنتی بیوگرام نمونه های بالینی سودوموناس 

 کلی، به ترتیب در جدول هایشیایآئروژینوزا و اشر
نشان داده شده است بر اساس نتایج نشان  3 و 2 شماره

داده شده در جدول مربوط به نمونه های سودوموناس 
ربوط ـــیت مــــساســـرین حـــنوزا بیشتـــآئروژی

به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و جنتامایسین 
کلی، شیایاشرکه در نمونه های بالینی  است. در حالی

بیشترین حساسیت مربوط به سیپروفلوکساسین است. 
چنین  و هماطالعات مربوط به سایر آنتی بیوتیک ها 

ول مذکور قابل ادر جدهای مربوط به عصاره گیاهی دوز
 مشاهده است.
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 های بالینی سودوموناس آئروژینوزا نتایج تست آنتی بیوگرام نمونه. 2شماره  جدول
 ار      تیم          

 گونه باکتری             
 حساس

 فراوانی)درصد(
 نیمه حساس

 فراوانی)درصد(
 مقاوم

 فراوانی)درصد(

50) mg /ml(4( 6/28) 6( 9/42) 4( 6/28) عصاره 

25   ) mg/ml )عصاره  (0 )0 (9/42 )6 (1/57 )8 

 1( 1/7) 4( 6/28) 9( 3/64) یپروفلوکساسینس

 1( 1/7) 4( 6/28) 9( 3/64) یسینجنتاما

 9( 3/64) 4( 6/28) 1( 1/7) سفوتاکسیم

 3( 4/21) 7( 50) 4( 6/28)   کلرامفنیکل

 

 
 شیاکلییهای بالینی اشر نتایج تست آنتی بیوگرام نمونه .3جدول شماره 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( وMICمحاسبه مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی)
نمونه های بالینی و  (MBC)یحداقل غلظت کشندگ

استاندارد تحت تیمار با غلظت های مختلف عصاره 
ترین حساسیت برای ــــبیش :الکلی گیاه شمعدانی

وزا در ــــوناس آئروژینـــنمونه های استاندارد سودوم
لیتر، برای نمونه های  میلی گرم بر میلی 5/1 غلظت

 گرم بر میلی 2غلظت  زا درالینی سودوموناس آئروژینوب

لیتر و برای نمونه استاندارد انتروکوک فکالیس در  میلی
لیتر و کمترین حساسیت را  گرم بر میلی میلی 3 غلظت

 5/10ظت ـــیاکلی بالینی در غلــــشیری اشرـــباکت
شیاکلی یری اشرــر و باکتـــلیت لیـــگرم بر می میلی

گرم بر  یلیـــم 5/12ظت ـــدارد در غلـــتانـــاس
شمــاره  )جدولان دادندــــود نشـــلیتر از خ یلیـــم
4) . 

 
 

  عصاره الکلی گیاه شمعدانیحداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی  .4شماره  جدول

 یایی در میکروبراث دایلوشنباکتر یها یهبر سو
 عصاره سویه های باکتریایی  

 شیاکلییاشر انتروکوک فکالیس سودوموناس آئروژینوزا

 بالینی استاندارد استاندارد بالینی استاندارد

MIC 5 /1 2 3 5/12 5/10 عصاره الکلی شمعدانی 

MBC 5/3 3 5/6 18 16 عصاره الکلی شمعدانی 

 
 

 

 نتیجه گیری و بحث

 اثیرـــت دمـــو ع دارویی مقاومت مسئله امروزه
 پیشرفت ر حالزیادی د عتبا سر ها بیوتیک آنتی
 قاوم به درمانــم های ارگانیسممیکرو ظهور .است
 و بیمارستان در جامعه جهانی بیوتیکی یک مشکل آنتی

در  ای ساختگیـــه یکــبیوت آنتی شود. می محسوب
مهمی را در  اند نقش توانسته گذشته هر چند های دهه

که نمایند، اما مشکالتی ایفا فونیع های بیماری درمان
ها  بیوتیک آنتی های میکروبی مقاومت در رابطه با بروز

 بیشتر به وجود آمده است باعث شده تا به مصرف

 تیمار      
 گونه باکتری             

 حساس
 فراوانی)درصد(

 نیمه حساس
 فراوانی)درصد(

 مقاوم
 فراوانی)درصد(

( 05 mg/ml)7( 35) 11( 55) 2( 10) عصاره 

25 ) mg/ml(18( 90) 1( 5) 1( 5) عصاره 

 - 8( 40) 12( 60) یپروفلوکساسینس

 4( 20) 8( 40) 8( 40) جنتامایسین

 8( 40) 8( 40) 4( 20) سفوتاکسیم

 2( 10) 7( 35) 11( 55) کلرامفنیکل



 97دوره بیست و شش، شماره چهارم، مهر   زشکی ایالم                    مجله علمی دانشگاه علوم پ 

29 
 

در  این بر . بنا(23)پیدا شود گیاهی گرایش داروهای
 شمعدانی گیاه آنتی باکتریال عصاره مطالعه حاضر اثر

 تریـــه باکـــس رشدبر روی  یومـــونـــالرگـــپ
س و ـــوک فکالیـــروکــانتآئروژینوزا،  سودوموناس

 مورد ارزیابی قرار گرفت. به چند دارو شیاکلی مقاومیاشر
ثر ا همقایسما و با توجه به نتایج حاصل از مطالعه 

 سهضد باکتری عصاره الکلی گیاه شمعدانی بر روی 
 انتروکوک فکالیس و آئروژینوزا،سودوموناس باکتری

شان با گیاهان دیگر ن به چند دارو شیاکلی مقاومیاشر
 گیاه عصاره بیشترتر و  ی قویاثر ضد باکتریای دهنده

یسه در مقا بر روی این سه باکتری پالرگونیوم شمعدانی
 باشد.  گیاهان دیگر می با عصاره

به منظور  Lis-Balchinتوسط در تحقیقی که 
 25 روی گیاه بر این میزان اثر ضد باکتریایی عصاره

ونه باکتری صورت گرفته بود. اثر ضدباکتریایی این گ
میانگین ، باکتری سودموناس آئروژینوزا عصاره علیه

 13لیه باکتری حدود عدم رشد تشکیل شده ع قطر هاله
که در این تحقیق  در حالی (15)متر بوده است میلی

ه باکتری سودوموناس ـــعدانی علیــعصاره گیاه شم
متری تشکیل شد  میلی 24عدم رشد  آئروژینوزا هاله

شمعدانی علیه این  تر عصاره که اثر ضد باکتری قوی
 دهد.  باکتری را نشان می

ز مطالعه ایج حاصل اــه به نتـــجوچنین با ت هم
Al-Sum  که اثر ضد 2013و همکاران در سال 

الکلی گیاه نعناع علیه باکتری  باکتریایی اثر عصاره
سودوموناس آئروژینوزا را مورد بررسی قرار دادند، هاله 

میلی متری تشکیل شده که در مقایسه با  13عدم رشد 
هاله عدم رشد عصاره شمعدانی مورد مطالعه ما بسیار 

ه نشان از اثر ضد باکتریایی بیشتر گیاه کمتر بود، ک
الکلی گیاه نعناع  ایسه با عصارهـــعدانی در مقـــشم
 .(24)دارد

 2012و همکاران در سال  Ismailدر مطالعه 
و برگ خام ثر ضد باکتری عصاره خام ریزوم بررسی ا

تری های ــعلیه باک گیاه شمعدانی ژرانیوم والیکانوم
فلکسانری،  شیاکلی، باسیلوس سوبتیلیس، شیگالیراش

روژینوزا و ـــودوموناس آئـــساستافیلوکوک اورئوس، 
با روش انتشار دیسک در آگار انجام شد.  سالمولناتیفی

عصاره خام ریزوم به ترتیب اثر ضد باکتری خود را به 

درصد علیه باکتری های  6/54و  54/54، 69/57میزان 
س تافیلوکوک اورئوــوزا، اســـژینروـــسودوموناس آئ

هم چنین عصاره برگ و باسیلوس سوبتیلیس نشان داد. 
 76/30خام گیاه شمعدانی اثر ضد باکتری به میزان 
 03/29درصد علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا و 

. (25)اکتری باسیلوس سوبتیلیس نشان داددرصد علیه ب
باکتری سودوموناس به  طالعه ما نشان داد کهمنتایج 
حساس  mg/ml 50درصد نسبت به دوز  6/28 میزان 

درصد نسبت به هر دو دوز مورد  9/42چنین  بوده و هم
 استفاده نیمه حساس بوده است.

ه کچنین بیانگر این بود  ه حاضر همنتایج مطالع
 mg/ml 50انتروکوک فکالیس استاندارد نسبت به دوز 

م عصاره مقاو mg/ml 25عصاره نیمه حساس و به دوز 
 بوده است.

 استونی، متانولی و عصاره های در بررسی عصاره
آبی گیاه شمعدانی عطری بر باکتری های گرم مثبت 

یلوکوک اورئوس، تافـــرئوس، اســشامل باسیلوس س
و  سـالیـــوکوک فکـــاسترپت میکروکوک کریستینا،

شیاکلی، سالمولنا یباکتری های گرم منفی شامل اشر
با استفاده از  سراشیا مارسنس و کلبسیالپنومونیا، پونی

روش رقت در محیط جامد آگار صورت گرفت. نتیجه به 
این صورت مشاهده گردید که به استثنای باکتری 

وک فکالیس عصاره گیاه فعالیت ضد باکتری استرپتوک
قابل توجهی در برابر همه باکتری های گرم مثبت 
داراست. در باکتری های گرم منفی مورد آزمایش شامل 

 ط باالترینـــنس توســشیاکلی و سراشیا مارسیشرا
غلظت ها اثر مهاری مشاهده نگردید. مطالعه فعالیت 

و ریشه گیاه  ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی از برگ
برابر باکتری ها فعالیت مشابه هر دوی آن ها را در 

 .   (26)نشان داد
الکلی گیاه شمعدانی  چنین مقایسه اثر عصاره هم

ورت گرفته علیه باکتری ــشین صـــپی طالعاتــدر م
با تحقیق حاضر نشان دهنده اثر بخشی اشریشیاکلی 

به کار برده شده در این مطالعه  باالتر و بهتر عصاره
عدم رشد تشکیل شده در  است به طوری که قطر هاله

در که  در حالیمیلی متر بوده  8مطالعه پیشین حدود 
 .باشد میلی متر می 14 بابرابر  مطالعه حاضر قطر هاله

این تفاوت را می توان به این دلیل ذکر کرد که در 
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مطالعه حاضر دوز مورد استفاده باالتر از دوز مورد 
و همکاران بوده  Pullagummiاستفاده در مطالعه 

 (.27)است
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های چنین  هم

 عصاره آبی از ریشه و برگ گیاه متانولی، استونی و
روی باکتری های گرم  پالرگونیوم رنیفورم شمعدانی

افیلوکوک ــــرئوس، استـــمثبت شامل باسیلوس س
وس، میکروکوکوس ـــلوکوک اورئـــاپیدرمیس، استافی

کتری های گرم کریستینا، استرپتوکوک فکالیس و با
پونی، سودوموناس آئروژینوزا و منفی شامل سالمولنا 

د میکروبی قابل توجهی کلبسیال پنومونیا فعالیت ض
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 

 .(28)ی نسبت به برگ نشان دادگرم منف
اتانولی دارای  اند که عصاره تحقیقات نشان داده

هایی است که فعالیت  مونوترپن ترکیبات آلکالوئیدی و
 های گرم منفی دارند. معموالً باکتریضدمیکروبی علیه 

میکروبی گیاهی های گرم منفی به ترکیبات ضد باکتری
ها  های باال از آن که از غلظت آن مقاوم هستند، مگر

 . (29)استفاده شود
ی، های قطب های گیاهی تهیه شده از حالل عصاره
ای ه عصاره های گرم مثبت موثرترند و بر باکتری

 ر، برهای غیرقطبی و یا با قطبیت کمت حاصل از حالل
ین رترند. اـــهای گرم منفی موث مهار رشد باکتری

 ا وه ها با قطبیت ترکیبات موجود در عصاره یافته
آب  ویژگی ها با ها در نفوذ به دیواره سلول انایی آنتو

 های گرم مثبت و آب گریزی یا دوستی در باکتری
 ارد.های گرم منفی ارتباط د چربی دوستی در باکتری

که گیاه شمعدانی عطری دارای  جایی از آن
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی است دارای خاصیت ضد 

ستند، این ویژگی در باکتریایی و آنتی اکسیدانی ه
تواند مربوط به  عصاره گیاهان دارای این ترکیبات می

ها باشد. فعالیت ضدمیکروبی  حضور این مواد در آن
 وارد شدن به ساختمان و ها ممکن است در نتیجه فنل

 تغییر مکانیسم نفوذپذیری میکروارگانیسم، لیزوزوم و
یدهایی با ها، پپت سلول باشد. لکتین و پروتئین دیواره

که  ندـــها هست مهارکنندگی میکروارگانیسم خاصیت
های دی سولفیدی هستند. این دارای بار مثبت و باند

های بیرونی گیاه قرار دارند و اولین  ترکیبات در بافت
سوب ـــها مح وژنــپات ملهــخط دفاعی در برابر ح

ها علیه  شوند. مکانیسمی که مسئول سمیت فنل می
شامل مهار آنزیمی  ها است، احتماالً ارگانیسممیکرو

های  ترکیبات اکسید شده و یا از طریق واکنش با گروه
اصی ــر اختصـــش غیـــسولفیدریل و یا یک واکن

 .(30)ستا ها پروتئین
گیاه  با توجه با خاصیت ضد میکروبی عصاره

ها  های مقاوم به آنتی بیوتیک شمعدانی به باکتری
 وهتواند به عنوان یک عامل بالق این گیاه می عصاره

ن های ناشی از ای درمانی ضد میکروبی علیه عفونت
ورد نده مزا در مطالعات فارماکولوژیک آی عوامل بیماری

 د. استفاده قرار گیر

 سپاسگزاری
د ـــنامه کارشناسی ارش اله حاصل پایانــاین مق

 یشگاهمقاله از پرسنل آزما ینا یسندگاننوباشد.  می
همدان  آزاد اسالمی واحد دانشگاه یشناس یکروبم

کمال  یقتحق ینا یط انجامفراهم نمودن شرا برای
 یند.نما یرا م یتشکر و قدردان
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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.  

 

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) 

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.  

 

Keywords: Disc fusion, Drug resistance, 

MIC, MBC, Pelargonium 
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