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ایرانهاي مانگروجنگلدرگیاهاناینگونهترینرایجAvicennia marina (Forssk.) Vierhعلمی نامباحراگیاه:زمینه و اهداف
رسد این گیاه داراي ها، به نظر میرمان آبله و زخمبا توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال و استفاده سنتی از برگ آن جهت د.است

ارزیابی اثر ضد میکروبی غلظت هاي مختلف برگ گیاه حرا بر سه پژوهشهدف از این .اي باشداثرات ضد میکروبی قابل مالحظه
.باشدمیکروارگانیسم شاخص عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی می

Staphylococcus aureusهايارگانیسمروبی عصاره به دو روش تمام ظرف و انتشار در آگار بر میکرواثر ضد میک:کارمواد و روش

PTCC 1337 ،Escherichia coli PTCC 1330وPenicillium digitatum PTCC 5251حداقل غلطت . مورد ارزیابی قرار گرفت
. اده از روش رقت لوله اي تعیین گردیدبا استف(MBC)، (MFC)و حداقل غلظت کشندگی (MIC)مهارکنندگی 

Penicilliumو Staphylococcus aureusهاي عصاره الکلی بر همه غلظت:هایافته digitatumعصاره آبی در . اثر بازدارندگی داشت
Penicilliumدرصد بر 80و غلظت Staphylococcus aureusدرصد بر 80و60غلظت digitatumعصاره الکلی .اثر بازدارندگی داشت

و mg/ml16سیلیوم عصاره الکلی و آبی برگ گیاه حرا براي پنیMFC.موثر بودEscherichia coliدرصد بر 80و60در غلظت 
mg/ml64بود .Escherichia coliهاي آبی و الکلی نشان دادبیشترین مقاومت را به عصاره.

گیاه عصاره برگ. ر بازدارندگی بیشتر و موثرتري روي هر سه سوش میکروبی داشتعصاره الکلی در مقایسه با عصاره آبی اث:گیرينتیجه
.داشتمطالعهموردهايسویهرويبرايمالحظهقابلضدمیکروبیداراي اثرin vitroشرایطدرحرا

عصاره آبی و اتانولی، اثرات ضد میکروبیمانگرو،: واژه هاي کلیدي
مقدمه

انسان برايدیربازازییداروگیاهانخواص درمانی 
مشخص بوده و بشر آن ها را به عناوین مختلف در درمان 

هايپیشرفت.کار می برده استه بیماري ها و زخم ها ب
نقشواهمیتاخیردههسهطیآوريفنوعلمی

درویژهبهبشرنیازهايتامیندرراداروییگیاهانسازنده
اثر گیاهان .استهساختچنداندودرمان راوداروحیطه

دارویی از دوران باستان براي انسان به خوبی شناخته شده 

از اواخر قرن نوزدهم آزمایش هاي خاصی در ].1[بود 
هاي ضد میکروبی گیاهان معطر و زمینه بررسی ویژگی

اولین آزمایشات ]. 2[اجزاي آن ها به ثبت رسیده است
ي روغنی اندازه گیري خصوصیات ضد باکتریایی اسانس ها

].1،3[انجام گرفت1881به وسیله دالرویکس در سال 
مطالعات حاکی از آن است که گیاهان به عنوان منابع غنی 
از ترکیبات ضد میکروبی، حاوي مقادیر قابل توجهی از 
انواع ترکیبات فنولی از قبیل اسیدهاي فنولیک، 
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100 و همکارانبهروز علیزاده بهبهانی...حراگیاهعصاره آبی و الکلی برگکروبیمیضداثربررسی

به . ها و دي ترپن هاي فنولی می باشدفالونوئیدها، تانن
مین دلیل، امروزه استفاده از گروه وسیعی از گیاهان به ه

ت ویژه گیاهان دارویی مورد توجه محققین قرار گرفته اس
هايگونهترینغالبازیکیعنوانبهحراگیاه].4[

میايبالقوههايتواناییدارايمانگرواکوسیستمگیاهی
پسندشورگیاهانازايمجموعهکهمانگروگیاهان.باشد

هايجنگلقالبدروبودهدریانمکبهمقاومو
دنیانقاطبعضیدرپراکندهصورتبهدریاییجزرومدي

وشیمیاییانواع ترکیباتداراياند،گرفتهشکل
انتشار گیاه حرا در ایران به ]. 5[می باشدبیولوژیکی

نواحی حاشیه ي خلیج فارس همچون بلوچستان، بندر 
، بندر گواتر و بندر دیر محدود خمیر، جزیره قشم، الفت

انتشار جهانی این گیاه در سواحل و مرداب هاي . می شود
هاي ساحلی ها و مردابساحلی مصر و عربستان، باتالق

دریاي سرخ، دریاي عربی از سواحل پاکستان تا بمبئی در 
].6[هندوستان می باشد

گونه اي به نام ي مانگروعنصر اصلی سازنده جنگل ها
Avicennia marina است که به نام دانشمند بزرگ

ترین گونه ایرانی ابوعلی سینا نامگذاري شده و از مقاوم
پوشش انبوه گیاه حرا . هاي مانگرو موجود در جهان است

با یک تاریخچه طوالنی در طب سنتی براي درمان آبله، 
ها و روماتیسم در نواحی جنوبی ایران بسیار حائز زخم

بررسی هر چه بیشتر خصوصیات بالقوه اش اهمیت بوده و 
ها عفونتدرصد از90]. 7[از ارزش باالیی برخوردار است 

اشرشیاکلی،گردد،میایجادهاتوسط باکتري
گونهوآئروژینوزاسودوموناساورئوس،استافیلوکوکوس

عفونتمسببعواملترینمهمجملهازپروتئوس،هاي
تواند اثرات میلیومسیقارچ هایی همانند پنی.هستند

باري بر سالمت انسان داشته باشد و منجر به بروز زیان
عفونت، آلرژي و حتی عوارض توکسیک ناشی از تماس با 

.این عوامل گردد
هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی بنابراین 

-عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا علیه برخی از پاتوژن

.باشدونتی، تنفسی و آلرژي میهاي عفهاي عامل بیماري
راکروش
. هاي تازه گیاه حـرا از جزیـره قشـم جمـع آوري شـد     برگ

سپس، برگ ها در شرایط مناسب و در سایه خشک گردید 

ـ . و جهت تهیه عصاره بـا آسـیاب خـرد شـدند     راي تهیـه  ب
به ایـن صـورت کـه    . عصاره از روش خیساندن استفاده شد

اتـانول  ml250ا را بـه  از پودر برگ گیاه حـر g50مقدار 
براي عصاره الکلـی  . درجه یا آب مقطر به آن اضافه شد96

سـاعت در دمـاي آزمایشـگاه    24مخلوط حاصل به مـدت  
نگهداري و هر چند ساعت یک بار با یک میلـه شیشـه اي   

دقیقه با شعله 20مخلوط آبی نیز به مدت . به هم زده شد
مـایع  . ست آمـد پایین جوشانده شد تا مایع کرم رنگی به د

10بـه مـدت   rpm3000رویی پس از جمع آوري بـا دور  
را ) مایع رویی(عصاره به دست آمده . دقیقه سانتریفیوژ شد

حجم اولیه رسانده، پس از عبـور از  با اتانول یا آب مقطر به
در ظرف تیره ریخته و تا انجـام آزمایشـات   µ45/0صافی 

ین وزن بــراي تعیــ].8[در دمــاي یخچــال نگهــداري شــد 
خشک عصاره هاي آبی و الکلی برگ گیـاه حـرا ابتـدا وزن    

از عصـاره هـاي   ml1یک لوله آزمایش تعیین و پس از آن 
آبی و الکلی در آن ریختـه شـد، سـپس محتـوي لولـه در      

بعد از خشک شدن عصـاره، وزن  . دماي اتاق خشک گردید
اختالف وزن لوله معادل با . لوله آزمایش مجددا تعیین شد

میـانگین سـه   . از عصاره هاي آبی یا الکلی استml1وزن
.بار تکرار، به عنوان وزن خشک عصاره محاسبه شد

Staphylococcus aureus PTCCسویه هاي میکروبی 

1337،E coli PTCC 1330TوPenicillium PTCC

5251 digitatum از دانشکده داروسازي دانشگاه فردوسی
ی اثرات ضد میکروبی تهیه و براي هر آزمون جهت بررس

براي تهیه سوسپانسیون . هر بار کشت تازه تهیه گردید
. میکروبی نیاز به کشت تازه از هرمیکروارگانیسم بود

ساعت قبل از انجام آزمایش، از کشت ذخیره 24بنابراین 
به محیط کشت شیبدار نوترینت آگار تلقیح انجام شد، 

و سپس کشت مربوطه توسط محلول رینگر شسته شد 
مقداري از این . سوسپانسیون میکروبی تهیه گردید

سوسپانسیون میکروبی در لوله آزمایش حاوي محلول 
رینگر استریل ریخته شد و کدورت آن توسط 

. نانومتر اندازه گیري شد530اسپکتروفتومتر در طول موج 
5/0و تا هنگام برابر شدن کدورت محلول با کدورت 

توسط محلول رینگر رقیق محلول استاندارد مک فارلند، 
CFU/mlسوسپانسیون تولیدي بایستی حاوي . شد

].9،10[باشد1.5×108
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6101)1(؛ 1393بهارمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                               

فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا با 
استفاده از دو روش اضافه نمودن عصاره به محیط کشت 

و روش انتشار در آگار به کمک دیسک ) تمام ظرف(
گرم از عصاره آبی و . /2در روش تمام ظرف . بررسی شد
میلی لیتر آب مقطر استریل اضافه گردید و 5الکلی به 

براي یکنواخت شدن به کمک دستگاه ورتکس هم زده 
میلی لیتر از این محلول به ظرف هاي پتري 1سپس . شد

استریل اضافه گشت غلظت نهایی عصاره در این حالت 
μg/ml2000 در مرحله بعد محیط ]. 11[می باشد

براي ) مرك آلمان(ت استریل مولر هینتون آگار کش
باکتري و محیط کشت سابروز دکستروز آگار براي کپک 
پنی سیلیوم به ظرف هاي پتري اضافه شده و در دماي 

یک لوپ . اتاق قرار گرفت تا اینکه محیط کشت ها ببندند
از کشت استاندارد هر سوش بر روي این محیط ها کشت 

37اعت در گرمخانه با دماي س48داده شد و به مدت 
ساعت در 72درجه سانتی گراد براي باکتري ها و به مدت 

درجه سانتی گراد براي کپک پنی سیلیوم قرار 27دماي 
از محیط داراي عصاره و بدون باکتري و کپک نیز . گرفت

در روش انتشار در ]. 11،12[به عنوان کنترل استفاده شد 
وپ از کشت استاندارد هر آگار به کمک دیسک، ابتدا یک ل

سوش بر روي این محیط ها کشت داده شد سپس دیسک 
) میلی متر6جنس صافی واتمن و به قطر (هاي کاغذي 

درصد عصاره ها درآب 80، 60، 40، 20با غلظت هاي 
مقطر استریل تهیه و با عصاره حرا آغشته گشت و توسط 
پنس استریل در سطح محیط کشت قرار داده شد و با 

بعد از . ی فشار بر روي محیط کشت ثابت گردیدکم
درجه سانتی 37ساعت در 24گرمخانه گذاري به مدت 

27ساعت در دماي 72گراد براي باکتري ها و به مدت 
درجه سانتی گراد براي کپک پنی سیلیوم  با استفاده از 
خط کش به طور دقیق قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی 

تکرار انجام 3امی آزمایشات با تم. متر اندازه گیري شد
].13[گرفت 

با استفاده از روش رقت لوله اي، حداقل غلظت مهارکننده 
عصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا تعیین ) MIC(رشد 
7براي هر عصاره از یک سري MICبراي تعیین . گردید

لوله براي 6تایی لوله آزمایش استریل استفاده شد، 
لف هر عصاره یک لوله هم به آزمایش رقت هاي مخت

پس از کشت تمام لوله هاي . عنوان کنترل بکار رفت
درجه سانتی 27ساعت در دماي 72آزمایش به مدت 

37در دماي 24گراد براي قارچ پنی سیلیوم و به مدت 
پس . درجه سانتی گراد براي باکتري گرمخانه گذاري شد

ورت ناشی از طی زمان گرمخانه گذاري لوله ها از نظر کد
از رشد میکروارگانیسم هاي تلقیح شده مورد بررسی قرار 
گرفتند این روش براي هر دو عصاره آبی و اتانولی و هر 

].14[بار تکرار شد3میکروارگانیسم 
( با استفاده از روش رقت لوله اي حداقل غلظت کشندگی

MFC وMBC ( عصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا
براي هر عصاره MBCو MFCي تعیین برا. تعیین گردید
8تایی لوله آزمایش استریل استفاده شد، 9از یک سري 

لوله براي آزمایش رقت هاي مختلف هر عصاره یک لوله 
پس از کشت تمام لوله هاي . هم به عنوان کنترل بکار رفت

درجه سانتی 27ساعت در دماي 72آزمایش به مدت 
37در دماي 24مدت گراد براي قارچ پنی سیلیوم و به

از . درجه سانتی گراد براي باکتري گرمخانه گذاري شد
تمام لوله هاي که هیچ رشدي در آنها مشاهده نشده بود 

ت داده کشMBCو MFCنمونه برداري و جهت تعیین 
لوله اي که حاوي کمترین غلظت عصاره بود و در . شدند

پلیت مربوط به آن هیچ رشدي مشاهده نشده بود به 
این روش براي . در نظر گرفته شدMBCو MFCعنوان 

بار تکرار 3هر دو عصاره آبی و اتانولی و هر میکروارگانیسم 
].15[شد 
از ،شداستفادهSPSSنرم افزارازآماريمحاسباتبراي

جهت ) ANOVA(آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 
جهت بررسی Tukeyمقایسه میانگین ها و از آزمون

.بین میانگین ها استفاده گردیداختالف
یافته ها

نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و 
. آورده شده است1اتانولی به روش تمام ظرف در جدول 

عصاره آبی و الکلی درغلظتاین نتایج نشان می دهد که 
μg/ml2000 بررويS. aureus کامال موثر بوده و از رشد

عصاره . کشت جلوگیري به عمل آوردآن ها بر روي محیط 
کامال P.digitatumبرروي μg/ml2000الکلی درغلظت 
برروي μg/ml2000عصاره آبی درغلظت موثر بوده، اما 
P.digitatum موثر نبوده و از رشد آن ها بر روي محیط
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هر دو عصاره آبی و الکلی .کشت جلوگیري به عمل نیاورد
اثر ضد باکتریایی مشخصی فاقدμg/ml2000در غلظت 

.Eبر روي  coliه و قادر به جلوگیري از رشد این بود
نتایج حاصله از . باکتري بر روي محیط کشت نمی باشد

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا 
این . آورده شده است)2جدول (به روش انتشار در آگار در 
لی برگ گیاه حرا در عصاره الکنتایج نشان می دهد که

روي بر%)80و60، 40، 20(تمامی غلظت ها 
P.digitatumوS. aureusداراي اثر بازدارندگی بود .

.Sدرمورد تاثیر عصاره آبی بر روي aureus غلظت هاي در
عصاره آبی از رشد این باکتري جلوگیري کرد، % 80و 60

. شداثر بازدارندگی مشاهده ن% 40و20اما غلظت هاي 
عصاره آبی روي % 60و 40، 20هم چنین غلظت هاي

P.digitatum عصاره آبی % 80موثر نبوده، وفقط غلظت
در تمامی غلظت . برگ گیاه حرا اثر بازدارندگی را نشان داد

هاي عصاره آبی برگ گیاه حرا هیچ گونه اثر ضد باکتریایی 
.Eبر روي  coliو 20همچنین غلظت هاي . مشاهده نشد

عصاره الکلی برگ گیاه حرا قادر به جلوگیري از رشد 40%
.Eباکتري coli 80و 60نبود، اما در غلظت هاي %

نتایج. عصاره الکلی از رشد این باکتري جلوگیري کرد
حاصل از حداقل غلظت بازدارندگی عصاره هاي آبی و 

آورده شده ) 1و نمودار3جدول (اتانولی برگ گیاه حرا در 
عصاره اتانولی برگ گیاه MICایج نشان می دهد نت. است

استافیلو کوکوس ، mg/ml8سیلیوم حرا براي قارچ پنی
بود، در mg/ml16براي اشرشیا کلی و mg/ml4ارئوس

سیلیوم آبی براي قارچ پنیعصارهMICحالیکه 
mg/ml32 استافیلوکوکوس ارئوس ،mg/ml16 و براي

صل از حداقل غلظت نتایج حا. بودmg/ml64اشرشیا کلی 
عصاره هاي آبی و اتانولی برگ گیاه حرا MFCکشندگی 
MFCدهد نتایج نشان می. آورده شده است4در جدول 

سیلیوم عصاره اتانولی برگ گیاه حرا براي قارچ پنی
mg/ml16 ،MFCسیلیوم آبی براي قارچ پنیعصاره -

mg/ml64نتایج حاصل از حداقل غلظت کشندگی . بود
MBCاره هاي آبی و اتانولی برگ گیاه حرا در جدول عص

عصاره MBCنتایج نشان می دهد . آورده شده است5
و براي اشرشیا mg/ml8اتانولی استافیلوکوکوس ارئوس 

آبی عصارهMBCبود، در حالیکه mg/ml16کلی 
و براي اشرشیا کلی mg/ml32استافیلو کوکوس ارئوس 

mg/ml128بود.

فیلو کوکوس ارئوس، اشرشیا استاعصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا بر μg/ml2000اثر فعالیت ضد میکروبی غلظت : 1جدول 
)روش تمام ظرف(سیلیوم دیجیتاتوم کلی وپنی

عصاره آبی برگ گیاه حرامیکروارگانیسم
Escherichia coli PTCC 1330-

Staphylococcus aureus PTCC 1337+
Penicillium digitatum PTCC 5251-

عصاره اتانولی برگ گیاه حرامیکروارگانیسم
Escherichia coli PTCC 1330-

Staphylococcus aureus PTCC 1337+
digitatumPenicillium PTCC 5251+

 نشان دهنده رشد میکروارگانیسم بر روي محیط کشت و عدم وجود فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی برگ ) - (عالمت
.گیاه حرا می باشد

 رگانیسم بر روي محیط کشت و وجود فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی برگ نشان دهنده عدم رشد میکروا(+)عالمت
.گیاه حرا می باشد
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- استافیلو کوکوس ارئوس، اشرشیا کلی وپنیعصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا بر مترمیلیحسببررشدعدمهالهقطرمیانگین: 2جدول

)انتشار در آگار(سیلیوم دیجیتاتوم
استافیلوکوکوس ارئوسرگانیسممیکروا

80 60 40 20 (%)غلظت عصاره آبی برگ گیاه حرا 
10/9±0/57 30/7±0/28 - - میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر

اشرشیاکلیمیکروارگانیسم                                        
80 60 40 20 (%)غلظت عصاره آبی برگ گیاه حرا 
- - - - میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر

پنی سیلیوم دیجیتاتوممیکروارگانیسم
80 60 40 20 (%)رگ گیاه حرا غلظت عصاره آبی ب

10/7±0/28 - - - میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر

استافیلو کوکوس ارئوسمیکروارگانیسم
80 60 40 20 (%)غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه حرا 

50/21±0/57 10/19±0/28 40/16±0/57 20/14±0/50 میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر

اشرشیاکلیمیکروارگانیسم
80 60 40 20 (%)غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه حرا 

40/9±0/28 30/7±0/28 - - بر حسب میلی مترمیانگین قطر هاله عدم رشد

پنی سیلیوم دیجیتاتوممیکروارگانیسم
80 60 40 20 (%)غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه حرا 

30/13±0/28 10/11±0/28 20/7±0/57 50/6±0/57 میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر
 نشان دهنده عدم وجود فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا می باشد) - (عالمت.
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عصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا(MIC)رشد مهارکنندگیغلظتحداقلنتایج: 3جدول
(mg/ml) غلظت عصاره آبی برگ گیاه حرا

میکروارگانیسم 64 32 16 8 4 2 کنترل

تافیلو کوکوس ارئوساس + + + - - - -

اشرشیا کلی + - - - - - -

پنی سیلیوم + + - - - - -

(mg/ml) غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه حرا

میکروارگانیسم 64 32 16 8 4 2 کنترل

استافیلو کوکوس ارئوس + + + + + - -

اشرشیا کلی + + + - - - -

پنی سیلیوم + + + + - - -

عدم رشد : +
رشد : -

عصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا(MFC)کشندگیغلظتحداقلنتایج: 4جدول 
(mg/ml)برگ گیاه حراغلظت عصاره آبی

میکروارگانیسم 256 128 64 32 16 8 4 2 کنترل

پنی سیلیوم دیجیتاتوم + + + - - - - - -

(mg/ml) حراغلظت عصاره اتانولی برگ گیاه

میکروارگانیسم 256 128 64 32 16 8 4 2 کنترل

پنی سیلیوم دیجیتاتوم + + + + + - - - -

عدم رشد : +
رشد : -
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عصاره آبی و اتانولی برگ گیاه حرا(MBC)کشندگیغلظتحداقلنتایج: 5جدول
(mg/ml)غلظت عصاره آبی برگ گیاه حرا

نیسممیکروارگا 256 128 64 32 16 8 4 2 کنترل

استافیلو کوکوس ارئوس + + + + - - - - -

اشرشیاکلی + + - - - - - - -

(mg/ml)غلظت عصاره اتانولی برگ گیاه حرا

میکروارگانیسم 256 128 64 32 16 8 4 2 کنترل

استافیلو کوکوس ارئوس + + + + + + - - -

اشرشیاکلی + + + + + - - - -

عدم رشد : +
رشد : -
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بحث
سـنت دردورهـاي گذشتهازداروییگیاهانازاستفاده

.اسـت داشـته رواجهابیماريدرمانجهتمختلف،ملل
ضـد  ترکیباتمنبععنوانبههاعصارهوهااسانساغلب

شدهمیتامینمنطقهبومیوخاصانگیاهازمیکروبی،
ضداثراتبررسیبهپژوهشایندردلیلهمینبه.است

براسـاس نتـایج بـه    . شدپرداختهبرگ گیاه حرامیکروبی 
دست آمده عصاره آبی و اتانولی حاصل از بـرگ گیـاه حـرا    

هـاي  فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی بر میکروارگانیسـم 
اثر ضد میکروبـی هـر   . داشتمورد مطالعه در این پژوهش

عصاره بسته به نوع میکروارگانیسم متفاوت بود، به طوریکه 
باکتري گرم مثبت استافیلو کوکوس ارئوس در مقایسـه بـا   
باکتري گرم منفی اشرشیاکلی حساسیت بیشـتري داشـت   

و در غلظت کمتـري از عصـاره حاصـل از بـرگ     ) 2جدول(
به طور کلـی بـاکتري   . گیاه حرا اثر بازدارندگی را نشان داد

هــاي گــرم منفــی هــاي گــرم مثبــت نســبت بــه بــاکتري
حساسیت بیشتري نسبت به روغن هاي فرار برگ گیاه حرا 
از خود نشان می دهند، علت آن اختالف ساختمانی دیواره 
باکتري هاي گرم مثبت نسبت به گرم منفی می باشد، بـه  
طوري که باکتري هاي گرم مثبت در دیواره سـلولی خـود   
داراي ترکیب موکوپپتید بوده، در حالی کـه بـاکتري هـاي    
گرم منفی فقط الیه نازکی از موکوپپتیـد دارنـد و قسـمت    
اعظم ساختمان دیواره در آن ها لیپـوپروتئین و لیپـو پلـی    
ساکارید است به همـین دلیـل بـاکتري هـاي گـرم منفـی       

این مطالب با نتایج به دست آمده در ]. 16،17[مقاوم ترند 
از پونیکـاالگین پونیکـالین و .ژوهش همخوانی داشتاین پ

هاي موجود در گیاهان مانگرو مـی  جمله اصلی ترین تانین
در طی مطالعات آزمایشگاهی مشخص شده است که . باشد

قادر به مهار رشد مایکوباکتریوم تربوکلـوزیس  پونیکاالگین
2/1میکروگرم در میلی لیتر و 600هاي انسانی در غلظت

در طب سـنتی از ایـن   . م در میلی لیتر، بوده استمیلی گر
دو ترکیب براي درمان هپاتیـت و درماتیـت اسـتفاده مـی     

و همکاران 1لینبه عالوه در طی مطالعه اي که. شده است
انجــام دادنــد مشــاهده کردنــد کــه ایــن دو ترکیــب داراي 

].18[خصوصیات آنتی اکسیدانی نیز می باشند

1- Lin

ره آبی برگ گیاه حرا در نتایج نشان می دهد که عصا
مقایسه با عصاره اتانولی برگ گیاه حرا در غلظت هاي 
باالتر اثر ضد میکروبی دارد به طوري که عصاره الکلی برگ 

روي %)80و60، 40، 20(گیاه حرا در تمامی غلظت ها 
P.digitatumوS. aureus اثر بازدارندگی داشت اما
S. aureusر روي ب% 80و 60غلظت هاي عصاره آبی در 

اثر بازدارندگی را P.digitatumبر روي% 80غلظت و 
تمامی غلظت هاي عصاره آبی برگ نشان داد، همچنین

بود، در E. coliبر روي گیاه حرا فاقد اثر ضد باکتریایی 
و 60حالی که عصاره اتانولی برگ گیاه حرا در غلظت هاي 

- نتیجه میدر . از رشد این باکتري جلوگیري کرد% 80

عصاره الکلی در مقایسه با عصاره آبی توان بیان نمود که
موثرتر بوده و داراي قدرت بازدارندگی بیشتري است که 
علت آن ممکن است استخراج بیشتر مواد موثر در برگ 

که این نتیجه با یافته . گیاه حرا به وسیله اتانول بوده باشد
اینقطرينهگوبر روي 2مهاسنهتوسط کهمطالعه ايهاي
گیاهاینآبیعصارهکهمشخص گردیدشد، وانجامگیاه
عصارهوبودهمیکروبی قابل مالحظه ايضداثرفاقد

باشد میائروژینوزاسودوموناسمهاربهقادرآن،بوتانولی
در بررسی و همکاران3تیانهمچنین ].19[هم خوانی دارد

گیاه دارویی نوعی (Galla chinesisاثرات ضد باکتریایی 
، گزارش داد که عصاره هاي )بومی کشور چین است

استراج شده توسط حالل هاي اتیل استات، اتانول و آب به 
در این مطالعه، . ترتیب بیشترین اثر ضد باکتریایی را دارند

باسیلوس سرئوس، ( هاي گرم مثبت باکتري
حساسیت ) استافیلوکوکوس ارئوس، باسیلوس سوبتلیس

اشرشیاکلی، (هاي گرم منفی سبت به باکتريبیشتري را ن
در مقابل عصاره هاي گیاهی نشان ) شیگیال دیسانتریا

دادند این نتایج با یافته هاي این مطالعه همخوانی داشت
و همکاران اثر آنتی 4زرگريدر تحقیقی دیگر]. 20[

Triticumگیاهباکتریال  sativum Lam.ورد مطالعه م
اثربررسیمنظوربهاییهآزمایشقرار دادند و
هگزانیواترياتیلاتانولی،آبی،هايعصارهضدباکتریایی

بهوشدانجاممیکروارگانیسمچندرويبرگندمگیاه

2  -Mahasneh
3  -Tian
4  -Zargari
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بررسیایننتایجاز.بردندپیگیاهضدمیکروبیماهیت
میکروبیضداثرگونههیچآبیعصارهشدمشخص
گرمهايتريباکبرآلیهايعصارهعکس،بهونداشته
. استنمودهاعمالبهترياثرمنفیگرمبهنسبتمثبت

مطابقت ) 2جدول(این نتیجه با یافته هاي این مطالعه 
].21[دارد

اتانولی برگ گیاه حرا براي عصاره MICغلظت 
و براي اشرشیا کلی mg/ml4استافیلوکوکوس ارئوس

mg/ml16 بود، در حالیکهMICآبی براي عصاره
و براي اشرشیا کلی mg/ml16وکوکوس ارئوس استافیل

mg/ml64مکانیسم هاي مختلفی براي توجیه ضد . بود
و همکاران دریافتند 1کتزوکیدومیکروبی بیان شده است، 

که ترکیبات ضد میکروبی در عصاره برگ گیاهان ضمن 
تداخل با غشاي فسفو لیپیدي دو الیه اي، نفوذ پذیري 

تحت تاثیر قرار داده و غشاي سلول هاي میکروبی را 
]. 22[موجب خروج ترکیبات درون سلولی می گردند

می سلولیدیوارهبررااثرمکانیسممطالعاتازسیاريب
سلولیغشايوسلولیدیوارهکهنموده اندگزارشودانند
ومی نمایدتغییرآنهاپذیرينفوذوگرفتهقرارتاثیرتحت
می کهمی گرددلولیسدرونمحتویاتسازيآزادباعث
الکترونی،انتقالمثلعملکرد غشاکردنمختلباتواند

ها شالکون.باشدهمراهمغذيموادجذبیاآنزیمیفعالیت
بهمانگروگیاهاندرترکیبات فالونوئیديجملهازنیز

رويبرو همکاران2ساتومی آیند در مطالعه اي که حساب
میترکیباینازکهشدمشخصدادندانجامترکیباین

نمود استفادهباکتریاییهايدرمان استوماتیتجهتتوان
عصاره اتانولی استافیلوکوکوس ارئوس MBCغلظت ].23[

mg/ml8کلی و براي اشرشیاmg/ml16 بود، در حالیکه
MBCآبی استافیلوکوکوس ارئوس عصارهmg/ml32 و

وجود و همکاران3برت. بودmg/ml128کلی براي اشرشیا
یک غشاي خارجی هیدروفیل متشکل از لیپو پروتئین ها 
و لیپوپلی ساکارید با خاصیت نفوذ پذیري انتخابی را در 
باکتري هاي گرم منفی از عوامل مهم در مقاومت آن ها 

نتایج ]. 24[نسبت به ترکیبات ضد میکروبی می دانند 

1  -Kotzekidou
2  -Sato
3 - Burt

عصاره اتانولی برگ گیاه حرا براي MFCنشان داد که 
آبی قارچ عصارهMFCو mg/ml16سیلیوم قارچ پنی

از جمله ترکیبات فعال موجود .بودmg/ml64سیلیوم پنی
در گیاه حرا التکس می باشد، اگر چه این ترکیب منجر به 
بروز آلرژي می شود ولی ازسوي دیگر تا حدي از رشد 

به عالوه . ه عمل آوردها نیزمی تواند ممانعت بقارچ
هاي موجود در خاك و مخمرها منجر به تجزیه و باکتري

غیرفعال کردن این ماده در محیط می شوند و لذا از اثرات 
عمل می مخرب و سمی این ترکیب در محیط جلوگیري به

در طب سنتی از التکس، براي درمان زخم ها . آورند
واد بسیار فعال ها از جمله مزانتون]. 25[استفاده می شود 

این ترکیبات داراي . موجود در این گیاهان می باشند
خصوصیاتی نظیر سایتوتوکسیسیتی، خواص ضد توموري، 
ضد التهابی، ضد قارچی، افزایش فعالیت کولین استیل 

]. 7[ترانسفراز و مهار آنزیم لیپید پراکسیداز می باشد
حرا را بنابراین میتوان فعالیت ضد قارچی عصاره برگ گیاه 

.به این ترکیبات نسبت داد
تاکنون تنها برخی از ترکیبات این گیاه شناسایی شده 

توان تاثیرات ضد میکروبی عصاره برگ حرا را است که می
-2از جمله این ترکیبات میتوان به . ها نسبت دادبه آن

Benzoxazolin اشاره نمود این ترکیب داراي خصوصیات
. ندگی عضالنی می باشدضد تبی، خواب آوري و شل کن

هم چنین منجر به بروز مقاومت نسبت به قارچ ها نیز می 
مشتقات ریبوزاین را می توان به عنوان عوامل ضد . شود

و 4جانگ سوات].26[سرطانی و ضد ویروسی بکار برد
دریافتند که عصاره گیاه حرا بر 1981همکاران در سال 

داشته و داراي هاي آزمایشگاهی هیچ اثر سویی نروي موش
]. 7[خاصیت آنتی لوکمیک قابل مالحظه اي نیز است

از جمله ترکیبات بیواکتیو بسیار فعال در روتنونماده 
این ترکیب نوعی سم ماهی به . گیاهان مانگرو می باشد

. حساب می آید و داراي فعالیت حشره کشی نیز می باشد
این ترکیب به فراوانی در گونه هاي گرمسیري نظیر 

Lonchocarpus ،TephrosiaDerrisیافت می شود
]27[.

از جمله ترکیبات تري ترپنوئیدي گوزیپول ولوپئول
Thespesiaهستند که در گونه  populnea به فراوانی

4- Jongsuvat
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یافت می شود و خصوصیات ضد میکروبی برگهاي این 
.]28[گونه را وابسته به وجود این دو ترکیب دانسته اند

یب مونوترپنی است که در طب سنتی نوعی ترکلینالول 
استفاده هاي فراوانی داشته و در گیاهان مانگرو نیز یافت 

این ترکیب داراي اثرات ضد باکتریایی و ضد . می شود
-بنابراین می].29[قارچی قابل مالحظه اي نیز می باشد 

توان با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان 
اه حرا داراي اثر ضد میکروبی نمود که عصاره برگ گی

مناسبی براي جلوگیري از رشد میکروارگانیسم هاي 
اخیرمطالعهکهآنجاییاز. باشدپاتوژن و بیماري زا می

حد درعصاره گیاه حراضد میکروبیاثرکهدادهنشان
تحقیقاتآیندهدراستامیدمناسب و معقول می باشد

هايگونهبرگیاهنایمیکروبیضداثرزمینهدربیشتري
ضدموثرهموادیافتنباتاگیردانجاممیکروبیمختلف

داروییاشکالتهیهآنفرموالسیونوحراگیاهمیکروبی
بهبودجهتايارزندهاقداموشدهممکنآنازمختلف
میکروبی،مختلفهايگونهازناشیعفونیهاییبیماري

.گیردانجام

نتیجه گیري
عصاره کهنمودبیانتوانمیکلیگیريهنتیجیکدر

ضدقابلیتداراي”in vitro“شرایطدرگیاه حرابرگ
مطالعهموردهايسویهرويبرايمالحظهقابلمیکروبی

دامنهتر ووسیعمطالعاتاستالزمادامهدروداشت
داري در شرایط

“in situ”برعصارهایندوز مؤثرتاشودانجام
بتواننهایتًاومشخص شودنظرموردنیسم هايمیکروارگا

و طبیعیمیکروبیضدعنوان یک مادهبهراعصارهاین
جدید براي جلوگیري از بیماریهاي عفونی و تنفسی معرفی 

.کرد
و قدردانیتشکر

خــانم مهنــدس افشــاریان کــه در انجــام بــدین وســیله از
لـه  مقا.آزمایشات ما را یـاري نمودنـد، قـدردانی مـی شـود     

ــه دانشــجویی  -علمــی  ــان نام پژوهشــی مســتخرج از پای
بـا عنـوان بررسـی اثـر ضـد میکروبـی عصـاره بـرگ گیــاه         
حرا در شـرایط آزمایشـگاهی مطـابق پرسـش نامـه طـرح       

29/8/1391مــورخ 314در جلســه 24158/3بــا کــد  
ــگاه    ــذایی، دانشـ ــنایع غـ ــوم و صـ ــی علـ ــروه مهندسـ گـ
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Abstract
Background & objectives: Avicennia marina (Forssk.) Vierh is
the most current species among these plants in Iranian mangrove
forest. Regarding to the biologically active compounds and
traditional use of the leaves for treatment of smallpox and
wounds, it seems that this plant has significant anti-microbial
effects. The aim of this study  was to evaluate antimicrobial
effects of various concentrations of mangrove leaves on
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Penicillium
digitatum.
Material &Methods: In this study, antimicrobial effect of
extracts evaluated by two methods, “Collins method” and “disk
agar diffusion method” on Staphylococcus aureus PTCC 1337,
Escherichia coli PTCC 1330 and Penicillium digitatum PTCC
5251 microorganisms. The minimum inhibitory concentration
(MIC), minimum fungicidal concentration (MFC) and minimum
bactericidal concentration (MBC) for both species were
determined by using a dilution method.
Results: The results showed that in "disk agar diffusion test ",
extract with 20, 40, 60 and 80 percent concentration has
inhibition effect on Staphylococcus aureus and Penicillium
digitatum, but only 60 and 80 percent of alcoholic extract has
prevention effect on Escherichia coli. There was inhibition effect
for watery extract in 60 and 80 percent on Staphylococcus aureus
and 80 percent on Penicillium digitatum. MFC for mangrove
alcoholic leaves was 16 mg/ml for Penicillium, however, MFC of
aqueous extracts was 64 mg/ml for Penicillium.
Conclusions: Alcoholic extract was more effective than watery
extract as antimicrobial against on Staphylococcus aureus,
Escherichia coli and Penicillium digitatum. The mangrove leaves
extract, in vitro showed significant antimicrobial effect on
studied microorganisms.
Key words: Mangrove, watery and alcoholic extract,
antimicrobial effect.
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