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Abstract 
Introduction: With increasing resistance to overuse of synthetic chemical antibiotics, 
it is necessary to find alternative drugs that have both antibacterial and minimal side 
effects. The aim of this research is the effect of different types of solvents on the 
extraction of effective antibacterial agents of the plant and the identification of 
chemical compounds of Arenaria hispanica essential oil in North Khorasan province. 
Methods: Arenaria hispanica with locally name ‘Marjaneh’, after collection and 
drying, was extracted using various solvents by maceration method. Essential oil 
distillation was performed by Clevenger apparatus and the compounds were 
analyzed by gas chromatography-coupled mass spectrometry (GC/MS). Disk and 
well diffusion method, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) were used to determine the antibacterial activity. 
Results: The extracts had effect only on gram positive bacteria and the inhibitory 
effects of methanolic extract was more than others. Escherichia coli was the most 
resistant and Bacillus cereus was the most susceptible bacterium, which showed no 
statistically significant differences between groups (P > 0.05). The MIC / MBC results 
showed that none of the extracts were able to inhibit or remove the bacteria and 
higher concentrations are required. Nonadecane was the main compound identified 
in the essential oil. 
Conclusions: Different extracts had less antibacterial effects than commercial 
antibiotics and small numbers of compounds were identified by the GC/MS analysis. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 1399 بهار، 1، شماره 12دوره 

 

 

 روییدا گیاه مختلف های عصاره باکتریایی ضد اثر و اسانس شیمیایی ترکیبات بررسی

 Arenaria hispanica Lمرجانه .
 طاهری مهسا ، 4اسدنژاد  اسما ، 3محمدی  آمنه ، 2مقدم  ضرغامی رستوپ ، 1 فیروزه سارا

  6،*شیخ  آل یمانپ ، 5کساییان  جمال ، 4 بازخانه
 
 ایران بجنورد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه فیتوشیمی، ارشد کارشناسی 1
 شمالی، سانخرا پزشکی علوم دانشگاه دارویی، گیاهان و طبیعی های فرآورده تحقیقات مرکز میکروبیولوژی، تخصصی دکتری دانشجوی 2

 ایران بجنورد،
 جنورد،ب شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دارویی، گیاهان و طبیعی های فرآورده تحقیقات مرکز فیتوشیمی، ارشد کارشناسی 3

 ایران
 جنورد،ب شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دارویی، گیاهان و طبیعی های فرآورده تحقیقات مرکز آزمایشگاهی، علوم کارشناسی 4

 ایران
 بجنورد، ،شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه دارویی، گیاهان و طبیعی های فرآورده تحقیقات مرکز بیوتکنولوژی، تخصصی دکتری 5

 ایران
 نورد،بج شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دارویی، گیاهان و طبیعی های فرآورده تحقیقات مرکز چینی، طب تخصصی دکتری 6

 ایران
 گاهدانش دارویی، گیاهان و طبیعی های فرآورده تحقیقات مرکز چینی، طب تخصصی دکتری، شیخ آل یمانپ :مسئول نویسنده *
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 12/06/1398 :دریافت تاریخ

 17/12/1398 :پذیرش تاریخ
 چکیده

 خواص با جایگزین داروهای یافتن صناعی، های بیوتیک آنتی از حد از بیش استفاده از ناشی های مقاومت افزایش با :مقدمه

 دض موثره مواد استخراج در مختلف های حالل نوع تاثیر بررسی این از هدف. است ضروری جانبی عوارض کمترین و ضدباکتریایی

 .باشد می شمالی خراسان استان در .Arenaria hispanica L اسانس شیمیایی ترکیبات شناسایی و گیاه باکتریایی

 خیساندن روش به مختلف حاللهای توسط نمودن، خشک و آوری جمع از پس( Arenaria hispanica L.) مرجانه گیاه :کار روش

 طیف به تصلم گازی کروماتوگرافی دستگاه توسط اسانس ترکیبات و انجام کلونجر دستگاه توسط گیریاسانس گردید، گیری عصاره

 باکتریایی ضد خاصیت بررسی. گرفت قرار آنالیز مورد gas chromatography -mass spectrometry (GC/MS) جرمی سنج

 .شد انجام کشندگی و کنندگی مهار غلظت حداقل تعیین و چاهک دیفیوژن، دیسک روش به

. بود یرینسا از بیشتر متانولی عصاره مهاری اثر و داشته تاثیر مثبت گرم های باکتری روی بر فقط آزمایش مورد های عصاره :هایافته

 گروه ینب در داری معنی آماری تفاوت هیچگونه و شدند شناخته باکتری ترین حساس سرئوس باسیلوس و ترین مقاوم کلی ااشرشی

 minimum inhibitory concentration (MIC)/ minimum bactericidal نتایج. (P > 05/0) نشد مشاهده مختلف های

concentration (MBC) نبوده آزمایش مورد های باکتری حذف یا مهار به قادر شده تست های عصاره از کدام هیچ که داد نشان 

 .شد شناسایی Nonadecane اسانس در ترکیب ترین عمده. باشد می باالتر های غلظت به نیاز و

 GC/MS تایجن آنالیز در و داشته کمتری باکتریایی ضد اثر تجاری های بیوتیک آنتی با مقایسه در مختلف های عصاره :گیری نتیجه

 .گردید شناسایی کمی ترکیبات تعداد نیز

 :کلیدی واژگان

Arenaria hispanica 
 باکتریایی ضد

 اسانس

 عصاره

مقدمه

می میکروارگانیسم ها نقش مهمی در ایجاد بیماری های انسان ایفا 

کنند. مرگ و میر ناشی از این عوامل همواره بشر را بر آن داشته تا به 

دنبال مقابله با میکروارگانیسم ها باشد. از مهمترین روش های درمانی، 

استفاده از آنتی بیوتیک ها می باشد که مصرف بی رویه و نادرست آنها 

 ها یکی از نگرانی. [1]منجر به بروز مقاومت در میان آنها گشته است 

ایی تا ج استمقاومت باکتریایی ، تی و پزشکییسعلوم زی ها دغدغه و

ها به داروهای شیمیایی  ت برخـی از این باکتریمکه میـزان مقـاو

همزمان با پیشرفت در تولید گزارش شده است. درصـد  90بـیش از 
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 و همکاران فیروزه

 جدید، به تـدریج اثـرات مضـر ایـن داروها ظاهر شدند صناعیداروهای 

منابع طبیعی به عنوان گیاهان دارویی  ،طـی سـالیاندر  .[1]

مورد توجه کشورهای پیشرفته  هکه امروز شناخته شده اندارزشمندی 

اولیه جهت تبدیل به داروهای  موادمنبع جهان قرار گرفته و به عنوان 

یکی از غنی ایران ،شوند. در این زمینه می خطر برای انسان تلقیبی

رود که دارای تنوع باالی دارویی جهان به شمار می ترین منابع گیاهان

. گیاهان دارویی [2] باشدمی زیستگاهی برای انواع این گیاهان شرایط

 ین دلیل از عوارضها حاوی ترکیبات مفید فراوانی هستند و به او ادویه

تری نسبت به داروهای شیمیایی برخوردارند، از آن  جانبی به مراتب کم

جایی که گیاهان به سبب سرشت خاص خود ناگزیر به داشتن مکانیسم 

های دفاعی خاص و ترکیبات ضد میکروبی به صورت درون زاد می 

ی به ترکیبات ضد میکروب باشند، لذا می توانند منبع بالقوه و عظیمی از

حساب آیند. ترکیبات ضد میکروبی بدست آمده از گیاهان می توانند با 

مکانیسم های متفاوتی نسبت به آنتی بیوتیک ها، باکتری ها را حذف 

نمایند. این مسئله از نظر بالینی در درمان عفونت های ناشی از سویه 

. داروهای گیاهی [1]های مقاوم میکروبی بسیار حائز اهمیت می باشد 

استفاده می شوند و ای برای درمان اختالالت متعدد بطور گسترده

عملکرد آن ها مبتنی بر ترکیبات طبیعی با اثرات فیزیولوژیکی بر بدن 

 یمتفاوت ییایمیش باتیترک یدارا ییدارو اهانیگ. [4, 3] انسان است

 هستند. هیثانو یها تیآنها متابول نیتری و کاربرد نیهستند که موثرتر

متابولیت های ثانویه گیاهی، ترکیباتی آلی هستند که مستقیما در رشد، 

نمو یا تولید مثل گیاه دخیل نیستند. این ترکیبات دارای ساختار 

دهای )مثل اسی متابولیت های اولیه بهشیمیایی پیچیده تری نسبت 

 هامی باشند. آلکالوئید ،مینه( که برای بقاء زندگی سلولها ضروری اندآ

تانن  و )مورفین، کدئین، آتروپین(، ترپنوئیدها، فالوونوئیدها، رنگیزه ها

های گیاهی مقادیر  از جمله مهم ترین این ترکیبات هستند. سلول ها

 ،عصاره های گیاهی. [5] می کنند لیدمتنوعی از این فرآورده ها را تو

محلولی حاوی تمامی مواد مفید موجود در گیاه نظیر اسانس ها، 

ایر و یا س ، آلکالوئیدها، تانن ها، ساپونین ها، ویتامین ها فالوونوئیدها

که خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد قارچی و ضد باکتریایی  می باشندمواد 

داشته و مانع از انجام واکنش های ناخواسته در محیط های مورد نظر 

عصاره یکی از اشکال دارویی است و به سه شکل  ،در واقع می شوند.

. تیره میخک [7, 6]جامد، نیمه جامد و مایع وجود دارد 

(Caryophyllaceae Juss.)  از راسته میخکسانان

(Caryophyllales)  گونه  2630جنس )سرده( و  85دارای حدود

پراکنده در کره زمین به خصوص نواحی حاره ای و گرم نیمکره شمالی 

متعلق به گونه  Arenaria hispanica. گیاه مرجانه [8]است 

ای متعلق به این خانواده بومی اروپا و آسیا است مرجانی، گیاهی دو لپه

های با پوشش گیاهی و در سراسر آمریکای شمالی و بطور عمده در مکان

هایی با شود. مرجانه گیاه کوچکی است که دارای گلکم یافت می

ها صاف و بدون برگهای ساده و متقابل است، لبه گلبرگ سفید و برگ

. تصویر گیاه نشان داده شده است 1شکل . در [1]دندانه است 

Arenaria montana  یک گیاه علفی از مناطق جنوب غربی اروپا

است که شامل مشتقات اپی ژنین می باشد. اپی ژنین با توجه به خواص 

ضد جهش زایی و ضد سرطان آن توجه زیادی  زیستی مانند ضد التهاب،

. اطالعات بدست آمده از درمانگران محلی [9]به خود جلب کرده است 

تسکین حاکی از کاربرد آن در  A. hispanicaمنطقه جمع آوری گیاه 

هدف  (.1جدول ) اسهال می باشدکاهش تب و درمان  سرفه، مدر بودن،

از این مطالعه بررسی تاثیر نوع حالل )آبی، متانولی، دی کلرومتان و 

اتیل استات( در استخراج مواد موثره ضد باکتریایی گیاه و شناسایی 

در استان خراسان  Arenaria hispanica ترکیبات شیمیایی اسانس

شمالی می باشد که تاکنون هیچ مطالعه ای بر روی آن گزارش نشده 

 است.

 کارروش

از منطقه فیروزه  1396گیاه بومی مورد مطالعه در اردیبهشت ماه سال  

این منطقه دارای  واقع در استان خراسان شمالی جمع آوری گردید.

 57جغرافیایی  دقیقه شمالی و طول 19درجه و  37عرض جغرافیایی 

می  2/23NP-1 شماره هرباریوم گیاه دقیقه شرقی است. 10درجه و 

باشد. پس از تهیه، جمع آوری و خشک نمودن در سایه، اندام هوایی 

گرم از پودر گیاه توسط  500 گیاه مذکور پودر گردید. سپس، مقدار

سی سی حالل های آب، متانول، دی کلرومتان و اتیل استات به 700

ساعت خیسانده و با استفاده از  48ماسراسیون جداگانه به مدت روش 

هایدولف آلمان( تغلیظ شده و پودر  -تبخیرکننده چرخان )روتاری

+( نگهداری گردید. بازده c4̊ عصاره حاصله تا زمان آزمایش در یخچال )

درصد محاسبه شد، تمامی تست  11 - 15عصاره ها در محدوده ی 

در مرکز تحقیقات فرآورده  1397شده در سال های آزمایشگاهی انجام 

های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

 انجام شد.

 

 جمع آوری شده در مطالعه Arenaria hispanicaمشخصات گیاه  .1جدول 

 منطقه سنتی طب در گیاه کاربرد گیاه رشد مرحله فارسی نام گیاه علمی نام

Arenaria hispanica اسهال درمان تب، کاهش مدر، سرفه، تسکین گلدهی مرجانه 

 

گیری از اندام هوایی گیاه به روش تقطیر با آب و با استفاده از اسانس

ساعت انجام شد. اسانس حاصل  2دستگاه کلونجر )آلمان( طی مدت 

ی سولفات سدیم درصد( بوسیله 0,05کمرنگ به میزان )به رنگ سبز 

بی آب، خشک و تا زمان انجام مراحل بعدی در ظرف شیشه ای تیره 

 + درجه سانتی4رنگ و غیر قابل نفوذ نسبت به هوا در یخچال ) دمای 

 گراد( نگهداری شد.

در مرحله بعدی، ترکیبات اسانس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی 

مورد آنالیز قرار گرفتند.  GC/MSسنج جرمی متصل به طیف 

شناسایی ترکیبات اسانس با توجه به الگوی خروج آلکان های نرمال، 

ای ها با الگوهای کتابخانهشاخص بازداری و اندیس کواتس و تطبیق آن

صورت گرفت و سپس طیف های مربوط به هر نمونه تفسیر و ترکیبات 

 شدند.سایی ها شنای اسانسی تشکیل دهندهعمده

مشخصات دستگاه مورد استفاده به این شرح است: کروماتوگرافی گازی 

)طول  Rtx-5MSمجهز به ستون  SE2010QP-Shimdzuمدل 

 25/0میلی متر، ضخامت فاز ثابت  25/0متر، قطر داخلی  30ستون 

میکرومتر( بوده که برنامه دمایی ستون آن به این نحو تنظیم گردید: 
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 1399 بهار ،1 شماره ،12 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

دقیقه و دمای  5درجه سانتی گراد به مدت  45 دمای ابتدایی آون

درجه سانتی گراد افزایش یافت تا رسیدن به  5دستگاه در هر دقیقه 

 .دقیقه باقی ماند 10درجه سانتی گراد، در این دما به مدت  260دمای 

میلی لیتر بر دقیقه  9/0از گاز هلیم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان 

الکترون ولت استفاده شد.  70ی یونیزاسیون و طیف سنج جرمی با انرژ

سری از پارافین  یک کروماتوگرام رسم با حاصل های طیف شناسایی

( تحت شرایط یکسان با تزریق نمونه انجام شد 30C-5Cهای نرمال )

 جزء هر برای کواتز اندیس ها و با توجه به زمان بازداری این ترکیب

 شد. کروماتوگرام نمونه محاسبه در موجود

 

 
 Arenaria hispanicaگیاه  .1شکل 

 

از  A. hispanicaبرای سنجش اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه مرجانه 

. بدین استفاده شد Kirby Bauerروش انتشار دیسک کربـی بـائر 

ساعته هر کدام از بـاکتری هـای کشت شده در  24 از کلنیمنظور، 

کمـک لوپ برداشته  هبمولر هینتون آگار )مرک، آلمان( محیط کشت 

میلـی لیتـر ســرم  5 و در لوله آزمایش استریل حـاویشده 

 ،ســپس فیزیولــوژی اســتریل کــامال مخلــوط گردیــد؛

 های مورد آزمـایش اکتریبسوسپانسیون یکنواختی از 

ـشابه م( کلی اشرشیاو  باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس)

پ آتوسـط سوو مـک فارلنـد تهیـه شـد  5/0کدورت لوله اسـتاندارد 

بر روی محیط هـای مـولر هینتـون آگـار بـه صـورت چمنی کـشت 

 50های مختلف،  عصارهجهـت تهیـه دیـسک هـای حـاوی  .داده شـد

بر روی  میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ها 100غلظت میکرولیتر از 

 دهدا زمان ـاعتسیک اضـافه و بـه مـدت  هـای بالنـک استریل دیسک

 دیسک، سپس .کاغـذی شوند های یسکد جذب کامالًعصاره  تا شد

 24 و بـه مــدت هشـد فواصـل مناسـب قـرار داده به پلیت روی ها

 ،مطالعه این دردند. درجـه سـانتی گــراد انکوبه گردی 37 سـاعت در

 Dimethylبه عنـوان کنتـرل مثبـت و ازجنتامایسین از 

sulfoxide (DMSO)  بـه عنوان کنترل منفی استفاده شد و

 .[10]سه بار تکرار انجام گردید آزمـون هـا بـه صـورت 

در  .پلیت انجام شد عصاره به روش چاهک باکتریاییبررسی اثرات ضد 

کشت مولر هینتون آگار که  های حاوی محیط این روش هم از پلیت

توسط یک بدین جهت،  .استفاده شد آغشته به میکروارگانیسم بودند

 در محیط حفرهپیپت پاستور استریل که مخصوص ایجاد چاهک است، 

از  میکرولیتر 50سمپلر  به کمکو داخل هر چاهک  کشت ایجاد کرده

به طور جداگانه قرار داده  عصاره هامیلی گرم بر میلی لیتر  100غلظت 

 درجه سانتی 37ساعت در انکوباتور 24 ها به مدت پلیت ،سپس .شد

بار تکرار  سهعملیات مذکور در مورد هر نمونه . گراد قرار داده شدند

طق مهاری مورد ارزیابی قرار گرفت و بر پس از آن میزان منا گردید،

 .[10] میلی متر محاسبه گردید اساس

( و حداقل غلظت MICمهار کنندگی ) برای تعیین حداقل غلظت

گرم  2/0( به روش میکروبراث دایلوشن ابتدا مقدار MBCکشندگی )

و  DMSOسی سی  5/0از عصاره مورد آزمایش را در دو سی سی )

 100سی سی محیط مولر هینتون براث( حل نموده که غلظت  5/1

بعدی  لوله 9میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره بدست می آید. سپس، در 

حاوی یک سی سی محیط مولر هینتون براث می باشند  که هرکدام

رقت سازی لوله ای را انجام نموده که به ترتیب غلظت هر شیشه نصف 

، 3,125، 6,25، 12,5، 25، 50، 100غلظت شیشه قبلی می گردد )

میکرولیتر از غلظت  200(. در این روش 0,390,0,195 ,1,562،0,781

 96هر یک از عصاره ها به خانه های یک پلیت  های مختلف تهیه شده

میکرولیتر  20سپس، سوسپانسیون میکروبی به میزان  .خانه منتقل شد

به هر یک از خانه ها اضافه گردید. به عنوان کنترل مثبت، در تعدادی 

میکرولیتر از محیط کشت مولر هینتون آگار،  150از خانه های پلیت 

میکرولیتر آنتی بیوتیک اضافه  50ری، میکرولیتر سوسپانسیون باکت 20

میکرولیتر  20میکرولیتر از محیط کشت و  200شد. از خانه های حاوی 

 24خانه به مدت  96پلیت  .باکتری به عنوان کنترل منفی استفاده شد

پس از این  .درجه سانتی گراد قرار داده شد 37 ساعت در گرمخانه

 Triphenyl یتر از معرفمیکرول 50مدت به تمام خانه های هر پلیت 

tetrazolium chloride (TTC)  3اضافه شد و مجدداً به مدت 

ساعت در گرمخانه قرار گرفت. پس از خروج از گرمخانه، در هر ردیف 

مربوط به غلظت های مختلف یک عصاره، اولین غلظتی که در آن رنگ 

برای به  .در نظر گرفته شد MICقرمز تشکیل نشده باشد، به عنوان

از کلیه خانه هایی که رنگ قرمز در آن ها  MBC ست آوردن مقادیرد

میکرولیتر یا یک لوپ به پلیت های حاوی  10تشکیل نشده باشد، 

اولین غلظتی از هر عصاره  .محیط کشت مولر هینتون آگار منتقل شد

در نظر  MBCعنوانکه در پلیت مربوط به آن رشد مشاهده نشود به 

 .[10]گرفته شد 

آزمون آماری: برای بررسی تفاوت اثر ضد باکتریایی بین عصاره های 

ی آماری از آزمون کروسکال  مختلف به علت کمبودن تعداد جامعه

والیس استفاده گردید که به مقایسه ی میانگین و بررسی انحراف معیار 

 می پردازد.

 هایافته

چهار ترکیب جدا شد که عمده ترین  A. hispanicaاز اسانس گیاه 

از کل اسانس را  %48,17می باشد که  Nonadecaneترکیب آن 

تشکیل می دهد، که این ترکیب یک آلکان هیدروکربنه است. همچنین، 

با ترکیب اولیه داشت  %10دومین ترکیب شناسایی شده که اختالف 

Octacosane  بود. به طور کلی، تعداد ترکیبات موثره شناسایی شده

شکل و  2جدول ر بود )رویی کمتاین گیاه در مقایسه با سایر گیاهان دا

2.) 
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 Arenaria Hispanina Lشناسایی ترکیبات اسانس  .2جدول 

 ترکیب درصد ترکیب نام ردیف

1 Beta-ionone 67/%4 

2 Nonadecane 17/%48 

3 Naphtalenone-8a-chlorooctahydro-cis 56/8% 

4 Octacosane 61/%38 

 

 
 Arenaria hispanica گیاه GC/MS کروماتوگرام .2 شکل

 

 در روش دیسک دیفیوژن Arenaria hispanica قطر هاله عدم رشد عصاره های مختلف گیاه نتایج .3جدول 

(8739 )Escherichia coli ATCC Bacillus cereus PTCC (1247)  (6538) Staphylococcus aureus ATCC  عصاره باکتری 

 تانولم 66/7.± 57/0 ±66/8  57/0 ±6  00

 بآ  33/6 ± 57/0 ±33/7  /.57 ±6  00

 کلرومتان دی ±66/6  57/0 ±66/8  57/0 ±6  00

 استات اتیل ±66/6  57/0 ±33/7  57/0 ±6  00

 (مثبت کنترل) جنتامایسین ±33  1 ±33/34  57/0 ±32  1

- - - DMSO (منفی کنترل) 

 

گرم  های قطر هاله عدم رشد برای باکتری دیفیوژن در روش دیسک

رم ( بیشتر از گباسیلوس سرئوسو  استافیلوکوکوس اورئوسمثبت )

و تمامی عصاره ها همانگونه که از نتایج  بوده( اشرشیا کلی)منفی ها 

 یاشرشیا کلمشاهده می گردد، هیچگونه اثر مهاری بر باکتری  3جدول 

رم گباکتری میتوان ضعیف بودن علت این موضوع را که  نداشته است.

نسبت به گرم منفی به علت حساس بودن ساختار دیواره سلولی مثبت 

د خارجی دانست. در بین باکتری های گرم مثبت، در نفوذ به موا

نسبت به همه عصاره ها حساس تر بود و در مقایسه  باسیلوس سرئوس

بین تمامی عصاره ها، عصاره متانولی اثر مهاری نسبتا بیشتری بر روی 

(. با توجه به نتایج به دست آمده 3جدول دو سویه گرم مثبت داشت )

عصاره های مختلف بر روی حذف باکتری های گرم مثبت و منفی از 

در روش دیسک دیفیوژن، تفاوت معنی داری بین میزان اثر مهاری آنها 

مشاهده نشد و هیچ کدام از عصاره ها تاثیر مثبت معنی داری بر روی 

 .(P > 05/0) سویه های مورد آزمایش به صورت جداگانه نداشتند
 

 در روش چاهک Arenaria hispanica نتایج قطر هاله عدم رشد عصاره های مختلف گیاه .4جدول 

 (8739 )Escherichia coli ATCC (1247 )Bacillus cereus PTCC (6538) Staphylococcus aureus ATCC عصاره باکتری 

 متانول ±33/8  57/0 ±66/8  57/0 ±6  00

 آب ±33/7  57/0 ±66/7  57/0 ±6  00

 کلرومتان دی ±66/7  57/0 ±33/8  57/0 ±6  00

 استات اتیل ±33/7  57/0 ±33/7  57/0 ±6  00

 (مثبت کنترل) جنتامایسین ±33/32  57/0 ±66/34  57/0 ±33  1

- - - DMSO (منفی کنترل) 
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های  عصارهمی توان نتیجه گرفت که  چاهک پلیت نیزاز نتایج روش 

مورد آزمایش های قابل توجهی بر روی باکتری  مورد آزمایش تاثیر

ر ب مهاری عصاره متانولی همانند روش دیسک دیفیوژن داشته و اثرن

یز در اینجا نبود.  سایر عصاره هاروی باکتری های گرم مثبت بیشتر از 

ساس ح باسیلوس سرئوسمقاوم ترین باکتری و  کلیاشرشیاباکتری 

(. بررسی های آماری هیچگونه 4جدول ترین باکتری شناخته شدند )

 > 05/0در بین گروه های مختلف نشان نداد )تفاوت معنی داری را 

P). 

 

 Arenaria hispanica گیاه عصاره های مختلف MIC/ MBCنتایج  .5جدول 

Escherichia coli Bacillus cereus Staphylococcus a ureus ترکیب باکتری 
MBC MIC MBC MIC MBC MIC 

 متانول > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
 آب > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
 کلرومتان دی > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
 استات اتیل > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100

 

نشان داد که  MIC/MBCنتایج مشابه بدست آمده در تست تعیین 

میلی گرم بر میلی لیتر و غلظت  100هیچ کدام از عصاره ها در غلظت 

های کمتر از آن قادر به مهار یا حذف باکتری های مورد آزمایش نبوده 

میلی گرم بر میلی لیتر می باشد که  100و نیاز به غلظت های باالتر از 

های باالتر  با توجه به عدم انحالل عصاره ها و ایجاد رسوب در غلظت

( و نتایج مشابه سایر مطالعات 5جدول امکان ادامه آزمایش میسر نبوده )

 گزارش گردید و نتایج آماری معنی داری مشاهده نشد 100>به صورت 

(05/0  <P.) 

 بحث

به دلیل اینکه تاکنون در رابطه با بررسی های فیتوشیمیایی و ضد 

 ما در صورت نگرفته است تحقیقات زیادی Arenariaمیکروبی جنس 

در مطالعه ای، . پرداختیم hispanica این بررسی به مطالعه گونه

عصاره های مختلف اندام های هوایی جنس دیگر خانواده میخک 

(drymaria cordata willd اثرات ضد باکتریایی بر روی )

ها  سودوموناس، باسیلوس ها و اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس

. در بررسی [11] داشت که عصاره متانولی موثرتر از بقیه گزارش گردید

ما عصاره متانولی بهترین فعالیت ضدباکتریایی را از خود نشان داد، با 

این تفاوت که باکتری های گرم منفی به تمامی عصاره ها مقاوم بودند. 

 Dianthus caryophyllusدر تحقیقی دیگر، عصاره های مختلف 

کلبسیال پنومونیه، بردتال برون و  بر روی دارای اثر ضد باکتریایی
و  Thymol. دو ترکیب [12]بودند  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

Eugenol ه های خشک جدا شده از جوانDianthus 

caryophyllus  اثر ضد باکتریایی بر روی باکتری های گرم منفی

 گرم بر میلی لیتر MIC 7,8وتئوس میرابیلیس و اشرشیا کلی )پر

س استافیلوکوکوباکتری های گرم مثبت نظیر  MICداشتند در حالیکه 
گرم بر میلی  15,6 لیستریا منوسیتوژنزو  باسیلوس سرئوس، اورئوس

. عالوه بر فعالیت ضد باکتریایی خانواده [13] لیتر گزارش گردید

 در برابر Arenaria rubra میخک، در برخی مطالعات اثر ضدقارچی
Penicillium digitatum ،Penicillium italicum  و

Geotrichum candidum  عصاره های [14]گزارش گردید .

 .S. gynodioca, S. spergulifolia S)متانولی گونه های

swertiifolia)  به کمک روش دیسک دیفیوژن بررسی شدند. نتایج

فعالیت آنتی باکتریال قوی بر  S. swertiifoliaنشان داد که 

 Pseudomonas aeruginosa haemophilus,علیه

influenzae, Bacillus cereus  داشته وS. spergulifolia  اثر

 .[16, 15] نشان داد Bacillus cereusمهاری قوی بر روی

در روش  S. csereiو  S. vulgarisاسانس های دو گونه 

میکرودایلوشن دارای اثر ضد میکروبی در برابر باکتری ها و مخمر 

کاندیدا داشت. هر دو این نمونه ها فعالیت ضد میکروبی قابل توجه در 

 4در غلظت  Klebsiella pneumoniaمقابل باکتری گرم منفی 

 Candida albicansگرم بر میلی لیتر و فعالیت ضد قارچی در برابر 

مقایسه نتایج مطالعات مختلف  .[17]گرم بر میلی لیتر دارند  16با 

نشان می دهد که شرایط جغرافیایی، نوع عصاره گیری، نوع حالل و 

شرایط خشک نمودن نمونه های گیاهی نقش مهمی در میزان استخراج 

طالعه دارد که مواد موثره ی موجود در عصاره و اسانس گیاهان مورد م

منجر به مشاهده اثرات ضد میکروبی متفاوت در تحقیقات گوناگون می 

( تاثیر اشعه گاما و پرتو یونی را بر روی 2016شود. پریرا و همکاران )

 .Arenaria montana Lاکسیدانی گونه ترکیبات شیمیایی و آنتی

ه مورد بررسی قرار دادند. بطور کلی، پارامترهای اندازه گیری شد

همچنین،  .[18] داری در پاسخ به تیمار تابش نشان دادتغییرات معنی

مقدار فنل کل فالوونوئید و تانن ریشه  2015این پژوهشگر در سال 

Arenaria scabiosa و Arenaria forssk  رنگ را به روش

روش مختلف  فعالیت آنتی اکسیدانی با سه سنجی اندازه گیری کرد و

سنجیده و فعالیت ضد استیل کولین استراز مورد بررسی قرار گرفت. 

 Reverse phase highترکیبات اصلی فنل عصاره بوتانول توسط 

performance liquid chromatography (RP-HPLC) 
 پروپیل گاالت،- Nک اسید،کوماری-P شناسایی گردیده و ترکیبات

. الیورا و [18]هیدروکسی بنزوات مشاهده شدند  -4میریستین، متیل

( عصاره هیدرو اتانولی گونه مونتانا را به عنوان عنصر 2017همکاران )

ل لبنی )ماست( مورد مطالعه قرار دادند. شیمیایی بر روی یک محصو

بطور کلی، مطالعات عصاره هیدرو اتانولی گونه مونتانا غنی از مشتقات 

 Vascular endothelialاپی ژنین و توانایی مهار فسفوریالسیون 

growth factor receptor (VEGFR) -  اعظم [8]را نشان داد .

( مطالعاتی را بر روی گونه آراناریا 1396قوی اندام و همکاران )

خواص دارویی مختلفی از جمله تسکین سرفه،  سرپلیفولیا انجام دادند و

مدر بودن، کاهش تب، درمان اسهال خونی و دیسانتری، ضد تومور و 

در انتها بعد از آنالیز نتایج در این  .[19] ضد باکتری را مشاهده نمودند

تحقیق می توان اینگونه بیان نمود که هرچند اثر ضد باکتریایی عصاره 

 یدر مقایسه با آنتی بیوتیک تجار A. hispanicaهای مختلف گیاه 
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مورد مطالعه کمتر بوده، ولی قادر به مهار باکتری های گرم مثبت مورد 

ثیر بوده بی تا اشرشیاکلیآزمایش می باشد و بر روی باکتری گرم منفی 

و عصاره متانولی در مقایسه با سایر حالل ها اثر ضد باکتریایی بهتری 

از خود نشان داد. در ادامه، کار بر روی سایر حالل ها و میکروارگانیسم 

 ها در مطالعات آینده پیشنهاد می گردد.

 گیرینتیجه

ی وفقط بر ر مورد آزمایش عصاره هاینتایج بررسی ها نشان داد که 

مقاوم ترین و  اشرشیاکلیباکتری های گرم مثبت تاثیر داشته و 

ی مهار اثر حساس ترین باکتری شناخته شدند و باسیلوس سرئوس

عصاره متانولی در مقایسه  .بود سایر عصاره هابیشتر از عصاره متانولی 

با آنتی بیوتیک های تجاری اثر ضد باکتریایی کمتری داشته که عصاره 

سایر حالل ها جهت بررسی فعالیت های ضد میکروبی و گیری گیاه با 

 فیتوشیمی در تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد.

 سپاسگزاری

دانشگاه  تحقیقات و فناوری محترم معاونت از مقاله این نویسندگان

 کد پژوهشی با طرح این تصویب بخاطر شمالی خراسان پزشکی علوم

 و تأمین .IR.NKUMS.REC 1396,384 کد اخالق و1052/پ/96

مرکز تحقیقات فرآورده  همچنین از و معاونت توسط این مالی منابع

 نمودند یاری این طرح اجرای در را ما های طبیعی و گیاهان دارویی که

 .قدردانی می نمایند و تشکر
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