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Abstract 
Introduction: Due to the increased antibiotic resistance of bacteria due to the uncontrolled use 
of antibiotics and the self-permeability of antibiotics, finding effective drugs with less 
complications is very important. Since traditional plants have good antibacterial properties, we 
decided to investigate the effect of methanolic extract of some samples from herbal plants of 
North Khorasan Province on Staphylococcus aureus. 
Methods: Plants were collected from different parts of North Khorasan and dried in shade. After 
being powdered in a solvent of methanol soaked for 48 hours, the solvent was evaporated by 
rotary device. After drying, the extracts were dissolved in DMSO and added to the blanc discs and 
prepared wells. Then, the discs containing the extract were placed on the medium of the Mueller 
Hinton agar culture medium, cultured with Staphylococcus aureus, from DMSO as negative 
control and gentamicin as positive control and incubated for 24 hours and finally, the diameter of 
the bacterial inhibition zone Measured in millimeters. 
Results: The studied plants showed antibacterial properties against gram positive bacteria of 
Staphylococcus aureus, among which Scutellaria pinnatifida and endocarp of walnut had the most 
antibacterial activity. 
Conclusions: Comparison of the results showed that the diameter of the no-growth zone of 
Scutellaria and interstitial wood of walnut was the highest in comparison with others, which can 
be used for the antibacterial properties of these two herbs as an alternative to antibiotics and also 
natural food preservatives Made. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 چکیده

به دلیل استفاده بی رویه و خود سرانه آنتی بیوتیک ها، یافتن داروهای  هایبا توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتر :مقدمه

 ریمؤثر با عوارض کمتر بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که گیاهان سنتی دارای خواص ضد باکتریایی خوبی هستند بر آن شدیم تأث

 کنیم. بررسی استافیلوکوکوس اورئوسی بیماریزای ویی استان خراسان شمالی را بر باکتررعصاره متانولی چند نمونه از گیاهان دا

ساعت در  48گیاهان از مناطق مختلف خراسان شمالی جمع آوری و در سایه خشک شدند. پس از پودر کردن به مدت  روش کار:

حل شده و به  DMSOها در حالل متانول خیسانده، سپس حالل توسط دستگاه روتاری تبخیر شد. پس از خشک شدن، عصاره

حاوی عصاره روی محیط مولر هینتون اگار کشت داده شده  یهاسکیآماده شده افزوده شد. سپس د یهابالنک و چاهک یهاسکید

به عنوان کنترل منفی و جنتامایسین به عنوان کنترل مثبت استفاده  DMSOقرار داده شد، از  استافیلوکوکوس اورئوستوسط باکتری 

 در نهایت قطر هاله عدم رشد باکتری بر حسب میلیمتر اندازه گیری شد. ساعت انکوبه و 24گردید و به مدت 

از خود نشان دادند  اورئوس استافیلوکوکوسگیاهان بررسی شده خواص آنتی بیوتیکی قابل قبولی در برابر باکتری گرم مثبت  ها:یافته

 و چوب بینابینی گردو دارای بیشترین فعالیت ضد باکتریایی بودند. Scutellaria pinnatifidaکه از این میان 

مقایسه نتایج نشان داد که قطر هاله عدم رشد گیاه اسکوتالریا و چوب بینابینی گردو باالترین میزان را نسبت به سایرین  گیری:نتیجه

بیوتیک ها و همچنین نگهدارنده های طبیعی مواد  از خواص ضد باکتریایی این دو گیاه به عنوان جایگزین آنتی توانیداشته که م

 غذایی استفاده نمود.

 :واژگان کلیدی

 فعالیت ضد باکتریایی

 گیاهان دارویی

 چوب بینابینی گردو

Scutellaria pinnatifida 
Staphylococcus aureus 

 

 

مقدمه

 عفونت بیمارستانی یکی از دالیل اصلی مرگ و همچنین افزایش دوران

 55باشد. بر اساس تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی در مینقاهت 

 نیانگیدهد که مکشور به انجام رسانده نشان می 14بیمارستان در 

 .ندااز بیماران بستری شده، مبتال به عفونت بیمارستانی شده 68%.

از  .های عامل عفونتهای بیمارستانی به درمان مقاومندمعموالً میکروب

وس استافیلوکوکگرم مثبت به خصوص  یهاسمیکروارگانیم 1980سال 
 بیمارستانی پدیدار شدند یهاها به عنوان عامل اصلی عفونت اورئوس

عنوان به  (Staphylococcus aureus) استافیلوکوکوس اورئوس. [1]

 مقاله پژوهشی
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یک پاتوژن چند ظرفیتی و از عوامل ایجاد کننده بیماری در بیمارستانها 

 نسبتاً یهااین باکتری قادر است از عفونت .[2] باشدیو سطح جامعه م

سیستمیک تهدید کننده حیات را ایجاد کند. با  یهاخفیف تا عفونت

مقاوم و بیماریزا در حال  یهاهیتوجه به ساختار ژنوم این باکتری، سو

در ایجاد عفونتهای  اورئوس استافیلوکوکوس. باشندیگسترش م

. این [3] ردیگیبیمارستانی و جامعه طیف گستردهای را در بر م

پوستی، کورک،  یهاعفونتها شامل عفونتهای بافت نرم، عفونت

 باشدیم کفگیرک، اندوکاردیت، استئومیلیت و مسمومیتهای غذایی

عالوه بر بیماریهای ذکرشده، از دیگر دالیل اهمیت این باکتری،  .[4]

آنتی بیوتیکی شاخص آن است که این امر به دلیل استفاده  یهامقاومت

جود توانائی باال در تبادالت ژنتیکی و بی رویه از آنتی بیوتیک ها، و

 1980. در اوایل دهه [5] تحضور انواع پالسمیدهای مقاومتی اس

 به( MRSA) مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس یهاهیسو

عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی مطرح 

آنتی بیوتیکی در بین  یهادر حال حاضر روز به روز مقاومت .[6] گردید

و یافتن جایگزین مناسبی با عوارض  باشدیجوامع در حال افزایش م

ه تفادجانبی پایین از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل اس

گیاهی مختلف که دارای خواص ضد باکتریایی هستند  یهااز عصاره

 %80به گزارش سازمان جهانی بهداشت، . [7] بسیار رواج یافته است

خود از گیاهان دارویی سنتی  یهایماریمردم جهان جهت درمان اولیه ب

. در ایران از دیر باز استفاده از گیاهان دارویی [8] کنندیاستفاده م

کاربرد داشته است و امروزه در  هایماریاز ب جهت درمان بسیاری

بسیاری از جوامع پیشرفته نیز از ترکیبات گیاهی مختلف جهت مقابله 

لذا در مطالعه  .[9] گرددیبیماری زا استفاده م یهاسمیکروارگانیبا م

حاضر بر آن شدیم تا اثر ضد باکتریایی چند گیاه دارویی جمع آوری 

شده از منطقه خراسان شمالی )که تعدادی از آنها بومی ایران به ویژه 

(، را بررسی کنیم. گیاهان مورد بررسی باشدیمنطقه خراسان شمالی م

، Cleome coluteoides ،Euphorbia monostylaشامل 

Scutellaria pinnatifida ،Dracocephalum kotschyi ،Rubia 

Florida ،Cyperus Longus، Vincetoxicum nigrum  و چوب

 .باشدیبینابینی گردو م

اهان علفی گی  Capparidaceaeاز تیره (Cleome) جنس علف مار

. ای هستندساله یا پایا و به صورت درختچه و غالباً با پوشش غدهیک

در تحقیقات انجام شده در سایر نقاط جهان مشخص شده است که 

 .C. drosiflolia ،C. hirta ،Cهای این گیاه نظیر گونهبرخی از 

gynandropsis ،C. chrysantha ،C. gunandra  و چندین گونه دیگر

های آن به عنوان داروی ضدباکتری داشته و بومیان از برخی گونهاثرات 

از ( Euphorbia monostyla) . فرفیون[10] نمایندسنتی استفاده می

کوتاه و  یهاساله، دارای ساقهگیاهی یک  Euphorbiaceaeخانواده 

اش اثر مسهلی دارد. آن اثر قی آور، مسهل و دانه شهیر .نسبتاً ضخیم.

به عالوه به  .شودیگیاه جهت از بین بردن زگیل استفاده م رابهیاز ش

صورت لینیمان برای تسکین دردهای عصبی ودرمان روماتیسم مصرف 

فرفیون یا افوربیا یا  .رودیآن برای دفع کرم به کار م شهی، رگرددیم

همان شیرسگ گیاهی است خودرو که در تمام مناطق ایران بعنوان 

فرفیون دارای اثر ضد لیشمانیایی بر علیه  .دیرویعلف هرز م

گیاهی است که برخی از و  باشدیپروماستیگوت های لیشمانیا ماژور م

cutellaria S .زگیل را درمان کند تواندیکه ممعتقدند  هایلیبرز

pinnatifida  11] باشدیجنس اسکوتالریا بوده که بومی ایران ماز .

. از این جنس در درمان بیماریهای مختلف از جمله سرطان استفاده [12

عمده ترکیبات ریشه و  و فالونوئیدهای آن اهمیت درمانی دارند شودیم

 و wogonin مشتمل بر دو فالونوئید S. pinnatifida اهیگ

SkullcapflavoneII  گزارشات بسیاری راجع به اثرات  .[13] است

ر ضد تومو [16] ضد ویروس [15] ضد باکتری [14] یآنتی اکسیدانت

ضد تشنج و ضد اضطراب از گیاهان این جنس گزارش شده است.  [17]

Dracocephalum kotschyi ین گیاه و یا بادرنجبویه با نام محلی زر

های است که امروزه به منظور بهره برداری دنایی از از تیره نعناعیان

کنند ها و مزارع کشت میتزیینی، طبی و تولید عسل، این گیاه را در باغ

یرویشی گیاه جهت کاربردهای دارویی استفاده م یهااز تمامی قسمت

یک درمان برای اختالالت . در طب سنتی ایران، گیاه به عنوان گردد

. مفید بودن آن برای سردرد، احتقان و اختالالت شودیمعده استفاده م

گیاه چند  .[18] کبدی نیز در اسناد پزشکی سنتی توصیف شده است

، گیاهی عمدتاً صنعتی Rubia Florida سـاله رونـاس بـا نـام علمـی

یاست که در زمان گذشته در صنعت رنگرزی مورد استفاده قرار م

دارویی ضد  یهایژگی. همچنین این گیاه دارای و[19] است گرفته

است. روناس گیاهی بسیار مقـاوم در برابـر شـوری و  سرطان و نقرس

 ها وگرمـا بوده و در این مناطق رشد بسیار خوبی دارد. بیشتر جنس

 در مناطقها در منــاطق اســتوایی و نیمــه اســتوایی و معدودی گونه

کلیوی و  یهای. ایـن گیاه در ناراحت[20] شوندیمعتدله سرد یافت م

 ننـده و آرامـش بخـشمثانه مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و ضـدعفونی ک

گرم  یهایاسـت. این گیاه اثر ضد باکتریایی بیشتری بر روی باکتر

نیز که یک علف  Cyperus Longus مر سال. گیاه اویا[21] مثبت دارد

، از دیرباز توسط روستائیان جهت درمان شودیهرز دارویی محسوب م

پوستی مانند اگزما و  یهایمختلف به ویژه درمان ناراحت یهایماریب

گال و همچنین رفع خارش کاربرد فراوان داشته است. اویار سالم گیاهی 

، ارتفاع این گیاه به شودییکساله است که اغلب در شالیزارها یافت م

 یاآن گندمه بیضی شکل و به رنگ قهوه وهی، و مرسدیسانتی متر م 70

وبی و دارای خواص این گیاه بومی آفریقا، اروپای مرکزی و جن ت.اس

چشمی را  یهایمتعددی است. مصرف آن بینایی را تقویت و ناراحت

ی، مصرف پودر اویارسالم سیستم گوارشی را بهبود مکندیبرطرف م

و بهترین گیاه برای درمان تب  کندیو انگل روده را دفع م بخشد

گونه از  نام یک  Viola odorataبنفشه معطر  .[22] شودیمحسوب م

است و به اسم بنفشه شیرین و بنفشه انگلیسی  Violaceaeخانواده 

های ریشه دار و بلند پایا، با جوانه گیاهی علفی، [23] شودیشناخته م

های آن دارای دمبرگی بلند و پهنک برگی به شکل قلب است. برگ

 هایها نیز دمبرگاست. آن بنفش های آن معطر و به رنگهستند. گل

ین تری آن به صورت کپسول است. این گیاه از قدیمیبلندی دارند. میوه

و سرفه و  صرع ها،مداوای ورمگیاهان دارویی است که از آن برای 

اند و دارای خواص ادرار آور، ضد تب و ملین کردهگلودرد استفاده می

 Asclepiadaceaeاز خانواده  Vincetoxicum nigrum. [24] است

که در طب سنتی به عنوان مدر و ادرار آور و درمان کننده  باشدیم

 باشدی. این جنس شامل آلکالوئیدها مشودیدرونی استفاده م یهاتب

 یهابخش. [25] به عنوان آنتی بیوتیک به کار روند توانندیکه م

از جمله مغز میوه آن،  Juglans regiaبا نـام علمـی  مختلف گردو

پوست میوه و چوب خشک شده وسط مغز میوه دارای خواص متعددی 

http://teberooz.ir/
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، باشندیدر علوم دارویی و خصوصیات ضد باکتریایی و ضداکسایشی م

 شودیخـون م HDL گلیسـرید و افـزایش یترمغز گردو باعث کاهش

. اثرضدالتهابی، ضد اکسیدانی، ضـد سـرطان، مدر و ملینـی [27. 26]

پوسـت درخـت گـردو در تعـدادی از مطالعات بررسی شده  عصـارهی

داخلی گردو که مغز آن را به چهار  رهی. پوست سخت و ت[28] است

 یترشی. در طب سنتی ایران برای درمان افزاکندیقسمت تقسیم م

 .[29] است شدهیگلیسرید خون استفاده م

 روش کار

تهیه گیاهان دارویی: در بررسی حاضر چند گیاه دارویی از مناطق 

مختلف خراسان شمالی جمع آوری گردید و پس از شناسایی، یک نمونه 

طبیعی و گیاهان  یهاهرباریومی در هرباریوم مرکز تحقیقات فرآورده

دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، نگهداری شد که در 

 ها ذکر گردیده است.، ویژگیهای آن1جدول 

تهیه عصاره متانولی گیاهان دارویی: پس از جمع آوری گیاهان از مناطق 

مختلف استان خراسان شمالی، گیاهان در سایه خشک شده، سپس 

ساعت در حالل متانول خیسانده شدند،  48پودر گردیده و به مدت 

شده و مجدداً بر روی گیاه حالل متانول  سپس عصاره حاصل صاف

ساعت، عصاره آن جدا شد. سپس عصاره حاصل  24ریخته و بعد از 

بعدی در  یهایتوسط دستگاه روتاری حذف حالل شده و جهت بررس

 ظروف استریل در یخچال نگهداری گردید.

روش  :استافیلوکوکوس اورئوسبررسی ممانعت کنندگی رشد باکتری 

وس استافیلوکوکدر این مطالعه باکتری گرم مثبت  :دیسک دیفیوژن
علمی صنعتی ایران  هایاز مرکز پژوهش( PTCC 1431) اورئوس

ساعت قبل از تست، به طور تازه در محیط کشت  24تهیه گردید و از 

تهیه و کشت داده شد. جهت سنجش ( MHAمولر هینتون آگار )

 روش دیسک، خاصیت ضد باکتریایی از روش دیسک استفاده شد. در

ساعته باکتری کشت شده مورد آزمایش در محیط کشت  24از کلنی 

میلی لیتر  5به کمک لوپ برداشته و در لوله آزمایش استریل حاوی 

سرم فیزیولوژی استریل کامالً مخلوط گردید، سپس سوسپانسیون 

مورد آزمایش مشابه کدورت لوله استاندارد  یهاییکنواختی از باکتر

مولر  یهاطیند تهیه شده و توسط سواپ بر روی محنیم مک فارل

 یهاسکیهینتون آگار به صورت چمنی کشت داده شد. جهت تهیه د

میلی گرم بر میلی  100میکرولیتر از عصاره با غلظت ) 50حاوی عصاره، 

استریل بالنک  یهاسکیاند، بر روی دحل شده DMSOلیتر( را که در 

ها کامالً جذب ه شد تا عصارهساعت زمان داد 1اضافه و به مدت 

روی پلیت به فواصل مناسبی  هاسکیکاغذی شوند. سپس د یهاسکید

درجه سانتی گراد انکوبه  37ساعت در  18قرار داده شد و به مدت 

گردید. در این مطالعه از جنتامایسین به عنوان کنترل مثبت و از 

DMSO ر تکرار با 3ها به عنوان کنترل منفی استفاده شد و آزمون

 .[30] شدند

روش چاهک: بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره به روش چاهک پلیت 

های حاوی محیط کشت مولر  انجام شد. در این روش هم از پلیت

هینتون آگار که آغشته به میکروارگانیسم بودند استفاده شد. توسط 

یک پیپت پاستور استریل که مخصوص ایجاد چاهک است، یک حفره 

الندا از  50در محیط کشت ایجاد کرده و داخل هر چاهک با سمپلر 

ساعت  24ها به طور جداگانه افزوده شد. سپس پلیت ها به مدت عصاره

درجه سانتیگراد قرار داده شدند. عملیات مذکور در  37در انکوباتور 

مورد هر نمونه سه بار تکرار گردید، پس از آن میزان مناطق مهاری 

 .[30] مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس میلی متر محاسبه گردید
 

 مشخصات گیاهان جمع آوری شده در مطالعه :1جدول 

 منطقه یدر طب سنت اهیکاربرد گ اهیمرحله رشد گ ینام فارس اهیگ ینام علم

Scutellaria pinnatifida ضد التهاب، سم زدا یگلده یاسنبله یبشقاب 

Dracocephalum kotschyi درمان اختالالت معده و کبد یگلده اهیگ نیزر 

Rubia florida و مثانه هیکل یدرمان ناراحت ،یصنعت رنگرز یقبل گلده یروناس صخره ز 

Vincetoxicum nigrum مدر، و درمان کننده تب یقبل گلده یخراسان یاقیتر 

cleome coluteoides معده و ضدکرم یمدر، مقو یبعد گلده علف مار 

euphorbia myrsinites لیبرنده زگ نیو از ب ایشمانیضد ل یگلده ونیفرف 

Endocarp of walnut خون دیسریگل یترشیدرمان افزا وهیم گردو ینینابیچوب ب 

Cyperus longus یپوست یهایدرمان ناراحت یگلده ارسالمیاو 

Viola odrata سرفه و گلودرد یگلده بنفشه معطر 

 

 در دو روش دیسک و چاهک بر حسب میلی متر استافیلوکوکوس اورئوسقطر هاله عدم رشد باکتری  اندازه :2جدول 

 قطر هاله عدم رشد در روش چاهک قطر هاله عدم رشد در روش دیسک دیفیوژن عصاره متانولی گیاه

Scutellaria pinnatifida 57/0±19 44/0±19 

Dracocephalum kotschyi 48/0±5/9 38/0±8 

Rubia florida 39/0±10 3/0±6 

Vincetoxicum nigrum 32/0±6 00±6 

Cleome coluteoides 6/0±5/9 57/0±11 

Euphorbia myrsinites 51/0±6 32/0±6 

Endocarp of walnut 44/0±21 39/0±21 

Cyperus longus 38/0±6 00±6 

Viola odrata 61/0±11 57/0±13 

Gentamycin 54/0±21 54/0±38 
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 دیسک دیفیوژندر روش استافیلوکوکوس اورئوس عصاره متانولی گیاهان مختلف بر روی رشد باکتری  مقایسه :1 تصویر

 

 
 در روش چاهک استافیلوکوکوس اورئوسمقایسه عصاره متانولی گیاهان مختلف بر روی رشد باکتری  :2 تصویر

 هاافتهی

، 1 تصویرو  2جدول با توجه به هاله عدم رشد باکتری در روش دیسک در 

خواص ضد باکتریایی گیاهان فوق در مقایسه با جنتامایسین به عنوان 

 مثبت به ترتیب:کنترل 
endocarp of walnut> Scutellaria pinnatifida> Viola odrata> 
Rubia florida> Dracocephalum kotschyi=Cleome coluteoides> 

Vincetoxicum nigrum=Ephorbia myrdinites باشدیم. 

، 2 تصویرو  2جدول با توجه به هاله عدم رشد باکتری در روش چاهک در 

مشاهده شد بیشترین خاصیت آنتی باکتریال مربوط به گیاهان 

Scutellaria pinnatifida  وendocarp of walnut  است. نتایج حاصل از

 دو روش دیسک و چاهک با یکدیگر مطابقت دارند.

 بحث

که خاصیت ضد  شودیبا توجه به نتایج به دست آمده مشاهده م

چوب بینابینی گردو بیشتر از  و Scutellaria pinnatifidaباکتریایی 

که علت را باید در ترکیبات این دو جست و جو  باشدیسایر گیاهان م

 Scutellaria مختلف یهاتحقیقات انجام شده بر روی گونهکرد. در 

ن و نیژ مشخص شده است که فالونوئید های بایکالین، بایکالئین، آپی

 لوتئولین موجود در این جنس، مسئول اثرات ضد میکروبی آنها هستند

بنابراین شاید بتوان بروز اثرات ضد میکروب در گونه مورد مطالعه  .[31]

بت دی و پلی فنولی آن نسدر این تحقیق را نیز به ترکیبات فالونوئی

داد، چرا که در مطالعات انجام شده بر روی ریشه این گیاه دو فالونوئید 

وگونین و نئوبایکالین جدا شده است و احتماالً به دلیل حضور این دو 

فالونوئید در اندام هوایی گیاه، این خاصیت باالی ضد باکتریایی مشاهده 
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انجام شده توسط فضلی بزاز و  یهای. طی بررس[32] شده است

مختلف این گیاه مشاهده  یهابر روی عصاره 2011همکاران در سال 

و  باشدیکه عصاره متانولی دارای بیشترین مقدار ترکیبات فنلی مشد 

پس از آن عصاره اتیل استاتی و در نهایت عصاره دی کلرومتانی دارای 

. مطالعات نشان دهنده این است باشندیمباالترین میزان ترکیبات فنلی 

که در اندام هوایی گیاه، عصاره اتیل استاتی که دارای محتوای فنلی 

ثر را ها بیشترین اکمتری از عصاره متانولی است، نسبت به سایر عصاره

داشته و عصاره دی کلرومتانی کمترین اثر را نشان داد. که نتایج این 

مطابقت  Scutellaria Litwinowii نهآزمایش با مطالعات بر روی گو

اتیل استات و  یهاداشت، به طوریکه مشخص شده بود که عصاره

متانولی این گیاه خاصیت ضد باکتریایی بیشتری از عصاره دی 

. لذا در مطالعه حاضر نیز عصاره متانولی مورد [33] کلرومتانی دارا بودند

 pinnatifidaبررسی قرار گرفت، که در این مطالعه عصاره متانولی گونه 
S.  ر روی بضد باکتریایی نسبت به دیگر گیاهان باالترین خاصیت

ن دومین گیاهی که از باالتری دارا بود. استافیلوکوکوس اورئوسباکتری 

خاصیت را نشان داد، عصاره متانولی چوب بینابینی گردو بود که طبق 

مطالعات انجام شده بر روی این گیاه، عصاره متانولی اندام چوب 

تریایی ضد باکها از بیشترین خاصیت بینابینی نسبت به سایر عصاره

ی عصاره اتیل استاتسبز گردو،  در حالیکه در پوستبرخوردار بوده است. 

ست در بررسی دیگری بر روی پواست. ضد باکتریایی بیشترین خاصیت 

باکتریایی آن مربوط به عصاره سبز گردو، بیشترین خاصیت ضد 

. نتایج تست ضد باکتریایی انجام شده بر روی [34] اتانولی بود

 اثراتتوسط دکتر مظفری به این شرح است:  cleom.Lاسانس گیاه 

 باسیلوس سرئوسمتر روی باکتری میلی 46میزان باز دارندگی به 

ده مشاه استافیلوکوکوس اورئوساثر روی باکتری  مترمیلی 18و 

شد، احتماالً این میزان اختالف در نتایج به دست آمده در تحقیق 

ما و دکتر مظفری به دلیل تفاوت مواد موثره گیاه و ناشی از تفاوت 

مختلف  یهاصارهدر بررسی ضد باکتریایی ع .باشدیجغرافیایی م

بر  Euphorbia miliiبه نام  Euphorbiaگونه دیگری از جنس 

 باسیلوسو  استافیلوکوکوس اورئوسگرم مثبت  یهایروی باکتر
پروتئوس و  اشرشیا کالیگرم منفی  یهایو باکتر سوبتیلیس

هگزان، متانولی و استونی اثر  یهانشان داد که عصاره ولگاریس

یآبی و اتیل استاتی روی باکتر یهامهاری بیشتری نسبت به عصاره

طبق تحقیقات مهدی  .[35] گرم مثبت و گرم منفی دارند یها

با حداقل  Dracocephalum kotschyi اهیگ مریدی و همکاران

اثر مهاری خوبی بر روی  mg mL 2−1میزان غلظت مهاری 

. [36] باشدیدارد که مطابق با نتایج ما م استافیلوکوکوس اورئوس

طی تحقیقات انجام شده در مورد فعالیت ضد باکتریایی گیاه 

Dracocephalum Moldavica سالمونال  یهایبر روی باکتر
وس استافیلوکوکو  لیستریا مونوسیتوژنز، اشرشیا کالی، تیفی

 و نیترحساس استافیلوکوکوس اورئوسمشاهده شد که  اورئوس

. [37] باکتری نسبت به این گیاه هستند نیترمقاوم اشرشیا کلی

فعالیت ضد باکتری عصاره  1397بهمن گرمه و همکارش در سال 

را بر علیه باکتری  Rubia Floridaاتیل استاتی گیاه 

بررسی کردند، طبق این تحقیق هاله عدم  اورئوس استافیلوکوکوس

 میلی متر اندازه گیری شد 10رشد عصاره اتیل استاتی این گیاه 

در  .در مطالعه ما عصاره متانولی مورد بررسی قرار گرفت. [38]

مشخص شد که  Rubia Cordifolia ررسی ضد باکتریایی بر رویب

عصاره اتانولی این گیاه خاصیت باالیی بر روی باکتری گرم منفی 

 مختلف جنس یهامطالعات بسیاری بر روی گونه. دارد اشرشیاکلی

Rubia طبق مطالعات انجام شده، عصاره  .[39] صورت گرفته است

دارای خاصیت ضد باکتریایی خوبی روی  Rubia cordifoliaنولی اتا

 Rubiaدر بررسی فیتوشمیایی گیاه . باشدیم اشرشیاکلیباکتری 

cordifolia  حضور فالونوئیدها، آنتوسیانین ها، فنل ها، استروئیدها

در بررسی دیگری  .[40] و آنتراکینون ها به اثبات رسیده است

مشخص شد که عصاره متانولی ریشه این گیاه از خاصیت ضد 

، بهمن نیک 2008. در سال [41] باکتریایی باالیی برخوردار است

آور و همکاران، مواد تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد میکروبی 

را مورد بررسی قرار دادند  Cyperus rotundus Linn ریزوم گیاه

و  اورئوساستافیلوکوکوس و مشاهده کردند که تنها روی باکتری 

 دارای Viola Odorata. [42] باشدیمؤثر م میکروکوکوس لوتئوس

پاتوژن های دستگاه تنفسی از جمله: خواص ضد باکتریایی در برابر 

استرپتوکوکوس پنومونیه، سودوموناس ، هموفیلوس انفلونزا
میلی متر( و  16ائروژنوزا، استافیلوکوکوس اورئوس )

میلی متر( که با نتایج حاصل  24باشد )یم پیوژنز استرپتوکوکوس

 ریمطالعه مذکور اندکی تفاوت دارد که احتماالً به دلیل تأثاز 

 .باشدیتفاوت جغرافیای بر روی ساختار شیمیایی مواد مؤثره م

اثر آنتی باکتریال و ضد قارچی عصاره متانولی  زیدی و همکاران

Vincetoxicum stocksii   گونه  12گونه قارچ و  12را بر روی

باکتری بررسی کردند. طبق نتایج به دست آمده این گیاه دارای 

 و باسیلوس سوبتیلیسدر برابر اثرات ضد میکروبی قابل توجه 

ست در ا اشرشیاکلیو فعالیت متوسط در برابر  کاندیدا آلبیکنز

 .[43] حالی که هیچ اثری روی استافیلوکوکوس ندارد

 گیرینتیجه

در مجموع با توجه به نتایج حاصل از بررسی فعالیت ضد باکتریایی 

و  Scutellaria pinnatifidaگیاهان دارویی مختلف در این پژوهش، 

از بیشترین میزان فعالیت  Juglans regiaسپس چوب بینابینی گردو 

علمی  یهانهیضد باکتریایی برخوردار بودند که مطالعه بر روی سایر زم

 .گرددیپیشنهاد م

 سپاسگزاری

 یهااز همکاری کارشناسان محترم مرکز تحقیقات فرآورده

کی خراسان طبیعی و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزش

این مقاله  شمالی در اجرای این آزمایش کمال تشکر را داریم.

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  یهابرگرفته شده از طرح
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