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Introduction: Infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) are on the rise worldwide. Over the last few decades,
new compounds of natural origins have regained interest as an
alternative to antibiotics in the treatment of MRSA infections. This study
aimed to investigate the antimicrobial effects of Artemisia Turanica
extract, a native plant of Iran.
Material & Methods: The plant was subjected to aqueous-alcoholic
extraction, and its antibacterial effects were then evaluated using the disk
diffusion method. All tests were performed in triplicate, and the mean
diameter of the growth inhibition zone was recorded. Finally, the
minimum inhibitory concentrations and minimum bactericidal
concentrations (MIC and MBC) against MRSA were determined using
the micro broth dilution method.
(Ethic code: IR.MUMS.REC.1401.015)
Findings: The recorded antimicrobial activity against MRSA of the
plant extract (29±1.5) was higher than that of the vancomycin antibiotic
(14±1.4). The effect of MIC on MRSA was recorded at 98 μg/mL, and
the MBC was estimated at 157 μg/mL. The plant extract also showed
antifungal activity against the tested pathogenic fungal strains.
Discussion & Conclusion: Artemisia Turanica extract has a strong
antibacterial activity against MRSA. Accordingly, the purification and
identification of active compounds of this extract on an industrial scale
pave the way for introducing new antimicrobial compounds.
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اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی

چکیده
مقدمه :در بسیاری از کشورهای جهان ،عفونتهای ایجادشده بهوسیلۀ استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ( )MRSAدر حال
افزایش است و پژوهشگران به دنبال یافتن ترکیبات جدید با منشأ طبیعی بهعنوان جایگزین آنتیبیوتیکها در درمان این عفونتها هستند؛

تاریخ دریافت1400/04/19 :

بنابراین ،مطالعۀ حاضر با هدف بررسی آثار ضدمیکروبی عصارۀ گیاه بومی ایران ،آرتمیزیا تورانیکا انجام گرفت.

تاریخ ویرایش1400/08/25 :

مواد و روش ها :در این تحقیق پس از عصارهگیری گیاه ،بررسی اثر ضدباکتریایی عصارۀ آبی-الکلی گیاهان علیه سویۀ مقاوم به

تاریخ پذیرش1400/10/19 :

دارو ،به روش دیسک دیفیوژن انجام شد .هر آزمون سه بار تکرار گردید و میانگین قطر هالۀ عدم رشد اندازهگیری و ثبت شد .در

تاریخ انتشار 1401/03/02:

پایان ،با روش میکروبراث دایلوشن ،کمینۀ غلظت بازدارندگی رشد ( )MICو کمینۀ غلظت کشندگی ( )MBCعصارۀ گیاه علیه
 MRSAتعیین گردید.

نویسنده مسئول:
حسن باقری یزدی
گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان،
ایران
Email:
bagheriyazdi@cfu.ac.ir

یافتهها :نتایج نشان داد فعالیت ضدمیکروبی عصارۀ گیاه ( )29±1/5نسبت به آنتیبیوتیک ونکومایسین ( ،)14±1/4علیه استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین ( )MRSAبیشتر بود .نتایج همچنین نشان داد اثر کمینۀ غلظت مهارکنندگی بر  MRSAبرابر  98میکروگرم بر
میلیلیتر و کمینۀ غلظت کشندگی آن  157میکروگرم بر میلیلیتر است .عصارۀ گیاه فعالیت ضدقارچی مناسبی در برابر سویههای قارچی
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بررسی آثار ضدمیکروبی عصارۀ آبی_ الکلی گیاه آرتمیزیا تورانیکا ( Artemisia

بیماریزا نشان داد.
بحث و نتيجهگيری :با توجه به فعالیت ضدمیکروبی قوی عصارۀ گیاه علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین با تولید،
خالصسازی و شناسایی ترکیبات فعال این عصارۀ در مقیاس صنعتی ،امکان معرفی ترکیبات ضدمیکروبی جدید مطرح میشود.

 استناد :باقری یزدی ،حسن؛ نوروزی طاهری ،حامد .بررسی آثار ضدمیکروبی عصارۀ آبی_الکلی گیاه آرتمیزیا تورانیکا ( )Artemisia Turanicaعلیه
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ( :)MRSAیک مطالعۀ آزمایشگاهی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،تیر 1401؛.1-7 :)2(30
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واژههای کليدی :اثر ضدباکتریایی ،عصارۀ گیاه ،مقاومت داروییMRSA ،

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.1

ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایالم

حقمؤلف © نویسندگان

3

)Turanica

مواد و روش ها
شناسایی و جمعآوری گیاه :جمعآوری گیاه
 Artemisia turanicaبا شمارۀ هرباریوم  12572از
روستایی به نام مزرعه شیخ از توابع شهرستان خواف انجام
شد که در فاصلۀ  249کیلومتری از مشهد قرار گرفته

قرار داده و بهطور مرتب هم زده؛ سپس محلول
بهدستآمده از کاغذ صافی واتمن عبور داده شد .مایع
بهدستآمده در دستگاه روتاتوری حذف حالل و تغلیظ
گردید (.)11 ،12
سویههای آزمایش میکروبی :باکتریهای استفادهشده
شامل سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.4.5

است .برگها و سرشاخههای نازک گیاه جدا شد و در
شرایط مناسب (تاریک و خشک) نگهداری و بهطور
کامل خشک و پس از خشک شدن ،آسیاب گردید و
برای عصارهگیری استفاده شد.
آمادهسازی عصارۀ اتانولی گیاه :عصارهگیری به
روش خیسانده به شرح زیر صورت گرفت 100 :گرم از
گیاه درمنۀ قرمز آسیابشده در  1800میلیلیتر حالل
 70درصد آبی-الکلی ( 70درصد اتانول  96درصد و
 30درصد آب مقطر) حل گردید و به مدت  72ساعت
در ظرف دربسته در آون با دمای  40درجۀ سانتی گراد

بررسی آثار ضدمیکروبی عصارۀ آبی_الکلی
گیاه آرتمیزیا تورانیکا ( Artemisia

پاتوژن های مقاوم به دارو صورت نگرفته است .در این
تحقیق برای اولین بار ،پس از جداسازی عصارۀ گیاه،
فعالیت ضدباکتریایی علیه پاتوژن مقاوم به دارو
 ،MRSAفعالیت ضدقارچ ی و کمینۀ غلظت بازدارندگی
رشد بررسیشده است.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.1

را به وجود آوردهاند .یکی از علل این گسترش میتواند
توانایی باالی این گیاه در سازگاری با شرایط آب و
هوایی گوناگون باشد (.)1-3
در سالهای اخیر ،تمایل پژوهشگران برای کشف و
معرفی ترکیبات ضدمیکروبی با منشأ گیاهی افزایشیافته
است؛ زیرا گیاهان ترکیباتی با ساختمانهای مولکولی
پیچیدهای میسازند که برخی از آنها خاصیت
ضدمیکروبی دارد .گیاهان متابولیت های ثانویۀ متعددی
ازجمله آلکالوئیدها ،فالونوئیدها ،ایزوفالونوئیدها،
تاننها ،گلیکوزیدها ،ترپنها و ترکیبات فنلی را
میسازند که قادرند بهعنوان عوامل ضدمیکروبی معرفی
گردند (.)4 ،5
امروزه ،با افزایش بروز مشکل مقاومت باکتریها به
آنتی بیوتیک در بیمارستانها ،نیاز فوری به دستیابی به
داروهای ضدباکتریایی جدید وجود دارد و ترکیبات
طبیعی ،به ویژه ترکیبات جداشده از گیاهان از اهمیت و
جایگاه ویژهای برخوردار هستند ( .)6 ،7یکی از
چالش های سازمان بهداشت جهانی گسترش روزافزون
مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس است که به علت پیدایش سویههای مقاوم به
آنتیبیوتیک در این باکتری و از سویی ،کاهش تعداد
آنتیبیوتیکهای در دسترس برای درمان این
عفونتهای ناشی از آن ،نیاز به ترکیبات ضدمیکروبی
جدید را ایجاد کرده است .تحقیقات صورتگرفته در
ایران نیز نشان داده که تقریباً  10درصد سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران و
کارمندان مراکز بهداشتی ،سویههای مقاوم به متیسیلین

( )MRSAاست (.)8-10
با توجه به موارد باال ،تحقیقات مستمر برای یافتن
داروهای جدید ضدمیکروبی علیه باکتری های مقاوم به
دارو ادامه دارد .گیاهان بومی ایران یکی از منابع مهم
دارو هستند که در طب غنی و سنتی ایران ،بهصورت
تجربی از آنها استفادهشده است .در کشور ما نیز
مطالعات بسیاری برای جداسازی عصارۀ گیاهی با
فعالیت ضدمیکروبی از مناطق مختلف گزارششده
است؛ اما تاکنون هیچ مطالعه ای روی گیاه آرتمیزیا
تورانیکا با هدف بررسی آثار ضدمیکروبی علیه
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مقدمه
گیاه درمنه با نام علمی  Artemisia turonicaازجمله
گیاهان دارویی است که در بسیاری از مناطق ایران برای
درمان برخی از بیماریهای معده استفاده میشود و روی
بسیاری از گونههای آن مطالعاتی انجامشده است .این
گیاه در بسیاری از نقاط ایران با شرایط آب و هوایی
گوناگون ،بهطور وسیعی رشد کرده و در بسیاری از مراتع
کشور بهویژه مناطق خشک که رشد گیاهان مرتعی دیگر
به علت شرایط آب و هوایی تا اندازهای با مشکل مواجه
است ،پوشش غالب مراتع است .این گیاه حتی در برخی
از نقاط خراسان رضوی و مرکزی ایران ،دشتهای درمنه
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عدم رشد بهوسیلۀ خطکش میلیمتری در سه جهت
اندازه گیری و ثبت گردید .در این آزمایش ،از دیسک
حاوی الکل-آب (حالل عصاره) بهعنوان کنترل منفی و
ونکومایسین به عنوان کنترل مثبت استفاده شد .برای
حصول اطمینان ،این آزمایش برای هر سویۀ باکتری سه
بار تکرار گردید و میانگین قطر هاله در سه بار بهعنوان
قطر نهایی ثبت شد (.)14 ،15
تعیین  MICو  :MBCکمینۀ غلظت مهارکنندگی در
پلیت  96خانۀ استریل و با روش میکروبراث دایلوشن
تعیین گردید .بدین منظور ،پاتوژن مقاوم به دارو در

(.)16-18

یافته ها
جداسازی گیاه :در این پژوهش ،از هر بخش مزرعه از
توابع شهرستان خواف ،از گیاه نمونهبرداری شد و

محیط کشت نوترینت براث کشت داده و در دمای 37
درجۀ سانتی گراد گرماگذاری شد .پس از  24ساعت،
کدورت نمونه در  600نانومتر ) (OD600با استفاده از
نرمال سالین استریل در حدود  0/128تنظیم گردید .ابتدا
از عصارۀ گیاه خشکشدۀ هر جدایه ،یک محلول
استوک با غلظت  5میلی گرم بر میلیلیتر حالل عصاره

ویژگیهای مورفولوژیگیاه بررسی گردید (شکل شمارۀ .)1
فعالیت عصارۀ گیاه علیه استافیلوکوکوس
اورئوسهای مقاوم به متیسیلین ( :)MRSAفعالیت
ضدباکتریایی عصارۀ گیاه با استفاده از روش دیسک
دیفیوژن علیه سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
متیسیلین ( )MRSAو  8جدایۀ استافیلوکوکوس اورئوس

آزمونهای آماری :نتایج بهصورت میانگین ±
انحراف معیار گزارش شد .آنالیز واریانس ()ANOVA
یکطرفه برای مقایسۀ مقادیر حاصل از غلظتهای
مختلف و مقدار احتمال ( )P˂0.05بهعنوان مبنای
معنیداری دادهها قرار گرفت.
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بدین ترتیب که ابتدا از سویۀ  MRSAسوسپانسیون
میکروبی معادل نیم مکفارلند  1/5×108 cfu/ml-1تهیه
گردید و کشت یکنواخت بر سطح محیط کشت مولر
هینتون آگار داده شد .در ادامه با توجه به هدف دستیابی
به آثار ارزشمند ضدمیکروبی 40 ،میکرولیتر از
غلظت های مختلف عصارۀ گیاه ( 0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1و
 0/5میلی گرم بر میلیلیتر الکل-آب) تهیهشده روی
دیسک کاغذی بالنک (پادتن طب) قرار داده شد.
دیسکها پس از خشک شدن ،با فاصلۀ معین روی
پلیت ها قرار گرفت و به مدت  24ساعت در دمای 37
درجۀ سانتی گراد گرماگذاری شد .درنهایت ،قطر هالۀ

تترازولیوم کلراید ) (TTCبررسی گردید 20 .میکرولیتر
از محلول  5میلی گرم بر میلی لیتر  TTCبه هر چاهک
اضافه شد و به مدت یک ساعت در دمای  37درجۀ
سانتیگراد گرماگذاری گردید .غلظت آخرین چاهک
که هیچ تغییری رنگ در آن وجود ندارد ،بهعنوان MIC
در نظر گرفته شد .برای تعیین کمینۀ غلظت کشندگی از
هرکدام از رقت هایی که باکتری هیچ کدورتی در آن
نشان نداده بود ،با کمک لوپ روی محیط کشت
نوترینت آگار کشت داده شد .پس از  24ساعت،
کمترین غلظتی که در آن هیچ رشد باکتری مشاهده
نشد ،بهعنوان کمینۀ غلظت کشندگی گزارش گردید
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نمونههای بالینی بخش میکروبیولوژی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد بود .این باکتریها با استفاده از روش
استاندارد شناسایی شد و به بخش میکروبشناسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقال یافت .این باکتریها با
استفاده از روش استاندارد تأیید و به بخش
میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتقل
گردید (.)13
آثار ضدباکتری ایی علیه پاتوژن مقاوم به دارو :برای
تعیین حساسیت سویههای باکتری مقاوم نسبت به عصارۀ
آبی_الکلی گیاه ،از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد،

برابر در محدودۀ غلظت  5تا  0/039میلیگرم بر میلیلیتر
در محیط مایع مولر هینتون (مرک ،آلمان) آماده گردید.
از هر رقت  180میکرولیتر به هر چاهک (هر رقت سه
تکرار) اضافه شد و درنهایت ،از سوسپانسیون
باکتریهای مقاوم (معادل نیم مکفارلند)  20میکرولیتر
به هر رقت اضافه گردید .از محیط کشت بدون باکتری
بهعنوان کنترل منفی و از آنتی بیوتیک ونکومایسین
به عنوان کنترل مثبت استفاده شد .پس از  24ساعت
انکوباسیون ( ،Memmertساخت آمریکا) در دمای 37
درجۀ سانتیگراد ،میزان رشد باکتری با استفاده از

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.1

استاندارد ( )ATCC 33591و سویههای شناساییشده از

تهیه شد؛ پس از آن ،بهصورت متوالی رقیقسازی دو
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 0/5میکروگرم بر میلیلیتر عصاره علیه ایزولۀ شمارۀ یک

جدا شده از بیماران بررسی شد .نتایج نشان داد ،غلظت

جدول شمارۀ  .1فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ خام استخراجشده از گیاه علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ( )MRSAو
استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران به روش دیسک دیفیوژن
هالۀ عدم رشد برحسب ميلیمتر

باکتریهای
آزمایششده

کنترل مثبت

کنترل منفی

غلطت 0/1

غلطت 0/2

غلطت 0/3

غلطت 0/4

غلظت 0/5

MRSA
S.aureus 1
S.aureus 2
S.aureus 3
S.aureus 4
S.aureus 5
S.aureus 6
S.aureus 7
S.aureus 8

1/4±14
1/7±14
1/5±12
1/4±14
1/7±14
1/4±12
1/5±11
1/4±15
1/7±14

-

1/7±13
1/5±10
1/4±8
1/7±8
-

1/5±18
1/5±12
1/5±10
1/4±8
1/5±8
1/4±10
1/7±10
1/7±10

1/5±22
1/7±20
1/7±9
1/7±10
1/4±10
1/7±10
1/7±12
1/7±13
1/5±13

1/1±25
1/5±29
1/5±10
1/4±11
1/5±13
1/7±15
1/5±16
1/7±19
1/4±21

1/5±29
1/5±31
1/7±25
1/5±22
1/7±19
1/7±26
1/4±20
1/7±28
1/5±25

کنترل منفی :دیسک حالل
کنترل مثبت :دیسک ونکومایسین

بحث و نتيجهگيری
پژوهشهای اخیر نشان میدهد که سامانههای ژنتیکی
در باکتریهای بیماریزا قادر به برنامهریزی برای مقابله با
عوامل تهدیدکنندۀ زندگی آنها است .بر اساس این،
گونههای مقاوم میکروبی در حال ایجاد و گسترش در سراسر
جهان هستند .این موضوع باعث میشود بیماریهای
ایجادشده توسط سویههای مقاوم از حیطۀ درمان خارج

استخراجشده از گیاه علیه  MRSAدر مقایسه با آنتیبیوتیک
ونکومایسین

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.1

شکل شمارۀ  .2هالۀ عدم رشد دیسکهای آغشته به عصارۀ خام

گردند .باکتری  MRSAیکی از معضالت بهداشت عمومی
است که بهسبب افزایش مقاومت آن به عوامل ضدمیکروبی
اهمیت دارد .برای حل این مشکل جهانی ،به ترکیبات فعال
جدید نیاز است که یکی از ابزارها و منابع موجود برای تولید
آنتیبیوتیکهای جدید ترکیبات طبیعی مثل عصارۀ گیاهان،
بهویژه گیاهان بومی کشور هستند .با توجه به موارد باال ،گیاه

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.4.5

 :-بدون اثر

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .1گیاه آرتمیزیا تورانیکا

بررسی آثار ضدمیکروبی عصارۀ آبی_الکلی
گیاه آرتمیزیا تورانیکا ( Artemisia

)Turanica

( )29±1/5( MRSA ،)31±1/5و ایزولۀ شمارۀ هفت
( )28±1/7فعالیت بهتری نسبت به آنتیبیوتیک
وانکومایسین ( )14±1/4و سایر غلظتها نشان دادند
(جدول شمارۀ  .)1شکل شمارۀ  2فعالیت ضدباکتریایی
مناسب عصاره (قطر هالۀ عدم رشد) در مقایسه با
آنتیبیوتیک ونکومایسین ،علیه استافیلوکوکوس اورئوس
مقاوم به متیسیلین را نشان میدهد .نتایج همچنین نشان
داد ،اثر کمینۀ غلظت مهارکنندگی روی  MRSAبرابر 98
میکروگرم بر میلیلیتر و کمینۀ غلظت کشندگی آن 157
میکروگرم بر میلیلیتر است.
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شدن دارند ،از میان حاللهای گوناگون ،از حالل آبی-
الکلی استفاده گردید ( .)23نتایج فعالیت ضدمیکروبی خوب
عصارۀ خام استخراجشده با این حالل نشاندهندۀ تأیید این
موضوع است.
روش انتخابی ما برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی روش
دیسکگذاری و تعیین کمینۀ غلظت ممانعتکنندگی و
کشندگی با روش میکرودایلشن آزمایش و بررسی گردید.
گان و همکاران در سال  2019در چین ،آثار ضدباکتریایی
گیاه درمنۀ چینی را با روش دیسک دیفیوژن بررسی کردند
و نشان دادند قطر هالۀ عدم رشد در برابر استافیلوکوکوس

متابولیتهای فعال گیاه ،بتوان آنتیبیوتیکهای جدید و
مناسب برای درمان بیماری های عفونی ناشی از
میکروارگانیسم های مقاوم معرفی کرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه
فرهنگیان و مدیر محترم امور پردیسهای دانشگاه
فرهنگیان خراسان رضوی ،بهسبب تأمین هزینههای مالی و
پشتیبانی تجهیزات و امکانات تشکر بهعمل میآید.

اورئوس  13/23میلیمتر است ،درحالیکه در این پژوهش،
قطر هالۀ عدم رشد در برابر این باکتری  27میلیمتر ثبت شد

کد اخالقIR.MUMS.REC.1401.015 :
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تاکنون اجزای شیمیایی متنوع تولیدشده توسط این گیاه
مانند فالونوئیدها ،استرولها ،مونوترپنها ،ترپن و الکتون
ترپن گزارششده است ( .)4 ،5در یک مطالعه ،اثر عصارۀ
متانولی بخشهای هوایی گیاه در برابر استافیلوکوک
اورئوس ،باسیلوس سوبتیلیس و سودوموناس آئروژینوزا
ثابت شده است ( .)22این نتایج مشابه یافتههای پژوهش
حاضر ،وجود ترکیبات فعال با خاصیت ضدمیکروبی عصارۀ
گیاه در غربالگری اولیه را اثبات میکند.
برای انجام مراحل بعدی کار ،به جداسازی متابولیتهای
فعال تولیدشده توسط گیاه نیاز بود .با توجه به اینکه ترکیبات
ضدمیکروبی ساختار آلی و در حاللهای آلی قابلیت حل

در مقابل باکتریهای پاتوژن مدنظر ایجاد میکند؛ اما با
کاهش غلظت عصارۀ گیاه ،میزان ممانعت از رشد
باکتری کم میشود.
با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر و با مقایسۀ آن با مطالعات
مربوط در این زمینه میتوان گفت که عصارۀ گیاه آرتمیزیا
تورانیکا میتواند بهعنوان یک منبع ترکیبات ضدمیکروبی
جدید علیه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین
موردمطالعۀ دقیقتری قرار گیرد .ازآنجاکه در کشورهای
مختلف ،مقاومت روزافزون استافیلوکوکس اورئوس نسبت
به متیسیلین و سایر آنتیبیوتیکها دیده میشود؛ بنابراین ،در
مطالعات آتی پیشنهاد میگردد با خالصسازی و شناسایی

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.4.5

در سالهای اخیر ،مطالعات در زمینۀ جداسازی و
شناسایی ترکیبات فعال از مناطق مختلف ایران گزارششده
است .در مطالعات پیشین ،اغلب آثار ضدمیکروبی روی
پاتوژنهای غیرمقاوم صورت گرفته است .بررسی این منابع و
دادهها نشان میدهد ،تاکنون مطالعه روی عصارۀ گیاه درمنه
برای جداسازی ترکیبات فعال علیه پاتوژنهای مقاوم به دارو
انجامنشده است ()19-21؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت این
گیاه در زمینۀ تولید ترکیبات فعال ،مطالعۀ حاضر با هدف
بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصارۀ گیاه علیه پاتوژنهای
مقاوم به دارو است.

کوهی علیه پاتوژن مقاوم به دارو ،بهترین میزان کمینۀ غلظت
مهارکنندگی عصارۀ گیاه  0/2میلیگرم بر میلیلیتر بود ()25؛
همچنین در مطالعۀ مشابه که شجاعی و همکاران بر عصارۀ
گیاه درمنۀ کوهی علیه  MRSAداشتند ،میزان 512 MIC
میکروگرم بر میلیلیتر گزارش شد ( ،)26درحالیکه میزان
کمینۀ غلظت مهارکنندگی عصارۀ گیاه ما علیه 98 ،MRSA
میکروگرم بر میلیلیتر بهدست آمد که در مقایسه با این دو
پژوهش ،فعالیت ضدمیکروبی بهتری نشان داد.
بهطورکلی ،یافتهها معرف آن هستند که در همۀ
غلظتها ،عصارۀ آبی-الکلی فعالیت ضدمیکروبی خوبی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.1

آرتمیزیا تورانیکا بومی مناطق شرقی ایران انتخاب شد.

( .)24در مطالعۀ روحی و همکاران در سال  2020روی درمنه
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