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Abstract 

Background & Aim: The incidence of drug resistance against chemical antimicrobial drugs, 

has led in recent years to the use of medicinal plants in the treatment of infections is high. 

The aim of this study was to determine the antibacterial effect of plants Centaurea depressa 

M.B., Reseda lutea and Fumaria asepala is on some pathogenic bacteria. 

Materials & Methods: plants of the city of Marand East Azerbaijan province of Iran in the 

spring were collected by botanists and Agriculture Organization, C.depressa M.B., R.lutea 

and F.asepala and medicinal plants were approved. After preparation of the plant extracts, 

concentration concentrations 50- 400 mg / ml, the extract from the agar well diffusion and 

disk diffusion method on bacteria were studied. The minimum bactericidal concentration and 

the minimum inhibitory concentration (MIC / MBC) were performed by dilution test. 

Results: The results showed that the inhibitory effect of alcoholic extracts of C.depressa MB 

and R.lutea the Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria is more than alcoholic extract 

of F.asepala The inhibitory effect on gram-negative bacteria than bacteria Gram positive. 

Analysis of test MBC / MIC showed that extracts of medicinal plants most susceptible to 

B.cereus and E. coli was the least sensitive. 

Conclusion: the plant extracts tested in vitro on the growth of pathogenic bacteria has 

significant inhibitory effects. In order to further clinical trials are necessary clinical 

application of these extracts. 
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 های سویه مقابل در تره شاه و زرد اسپرک گندم، گل الکلی عصاره باکتریایی اثر ضد بررسی

 آزمایشگاهی شرایط در منتخب استاندارد
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 چکیده

 استفاده به اخیر یها سال در كه است شده سبب شیمیايي، میکروبي ضد داروهای علیه دارويي یها مقاومت بروز :هدف و زمینه

 گندم، گل گیاهان عصاره باكتريايي ضد اثر تعیین پژوهش اين از هدف. شود زيادی توجه ها عفونت درمان در دارويي گیاهان از

 .است پاتوژن های یباكتر از برخي روی بر تره شاه و زرد اسپرک

 توسط و شد یآور جمع بهار فصل در ايران شرقي آذربايجان استان در مرند شهرستان از آزمايش مورد گیاهان :ها روش و مواد

 الکلي عصاره تهیه از پس. شدند واقع یدتائ مورد تره شاه و زرد اسپرک گندم، گل عنوان به كشاورزی، جهاد سازمان شناسان گیاه

 بر ديسک از انتشار و چاهک از انتشار روش به عصاره اين از ،لیتر یليم بر گرم یليم 811 الي 01 یها غلظت یرتأث مذكور، گیاهان

 كشندگي غلظت حداقل و ها باكتری رشد مهاركنندگي غلظت حداقل تعیین آزمايش. گرفت قرار يموردبررس ها یباكتر روی

 .گرفت انجام لوله در رقت روش به( MIC/MBC) ها باكتری

 های یباكتر از بیش مثبت گرم های یباكتر بر گندم گل و زرد اسپرک الکلي های عصاره مهاری اثر كه داد نشان ها يافته :ها یافته

 آنالیز. است مثبت گرم های یباكتر از بیش منفي گرم های باكتری بر تره شاه الکلي های عصاره مهاری اثر همچنین است منفي گرم

 حساسیت كمترين و سرئوس باسیلوس باكتری به رو حساسیت بیشترين دارويي گیاهان عصاره كه داد نشان MBC /MIC آزمون

 .داشت كلي اشريشیا به رو

 فراوان مهاركنندگي اثرات زا یماریب های باكتری رشد بر آزمايشگاهي شرايط در بررسي مورد گیاهان الکلي عصاره :گیری یجهنت

 .است ضروری بالیني تحقیقات انجام ها عصاره اين بالیني كاربرد منظور به. دارد ای

 عصاره پاتوژن، های باكتری باكتريال، آنتي اثرات دارويي، گیاهان :کلیدی یها واژه

 

 مقدمه

 رهیافت ينتر كهن دارويي، گیاهان به توسل شک يب

 توسعه خالل در و است بوده ها یماریب درمان برای بشر

 و تنگاتنگ ارتباطي همواره بشری یها تمدن تمامي

 حال ينباا .است داشته وجود گیاه و آدمي میان نزديک

 ناشناخته و نشده بررسي گیاهي های گونه تر یشب هنوز

 منابع جديد تا است مانده زيادی زمان هنوز و اند مانده

 

 

 ترتیب اين به(. 3-1شوند ) كشف گیاهي باارزش و

 شیمیايي مواد از منبعي عنوان به توان مي را گیاهان

 مورد آن از بخشي تنها كه دانست مفید بالقوه

 بالقوه شیمیايي مواد اين. است گرفته قرار یبردار بهره

 عنوان به بلکه دارو عنوان به تنها نه توان مي را مفید

 ساخت برای شروعي نقطه صورت به نظیر بي الگويي

 عنوان به همچنین و برد كار به دارويي یها آنالوگ

 بهتر و بیشتر درک و فهم منظور به جالب ابزاری
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(. 9-8گرفت ) كمک به شناختي يستز های يدهپد

 رويه يب استفاده و ها بیوتیک يآنت وسیع كاربرد امروزه

 یها مقاومت افزايش به منجر میکروبي ضد داروهای از

 اكثر در متفاوت های بیوتیک يآنت علیه دارويي

 بروز توجه با ديگر طرف از گرديد ها یباكتر

 میکروبي ضد داروهای علیه دارويي یها مقاومت

 دارويي گیاهان از استفاده كه است شده سبب شیمیايي،

 كنوني شرايط در شود زيادی توجه ها عفونت در درمان

 یها عفونت كنترل جديد یها روش یریكارگ به به نیاز

 علمي نام با گندم گل(. 4, 4شود ) يم احساس میکروبي

Centaurea depressa تابستانه، زراعتي محصوالت در 

 زمستانه، زراعي محصوالت بین در و ساله يک گیاهي

 مزارع در توان مي را گندم گل. است دوساله گیاهي

 خورده شخم مراتع زمستانه، غالت خصوص به غالت

 است قادر فوق هرز علف اين بر عالوه. كرد مشاهده

 آلوده نیز را نشده كشت مناطق ديگر و ها جاده ی یهحاش

 در كه هايي یماریب برای پیش ها قرن گیاه اين (.6سازد )

 بوده استفاده قابل شد يم چشم به مربوط موارد بیشتر

 و ها يپارگ از ناشي درد گندم گل ی ساقه. است

 برای گیاه اين ی جوشانده. دهد يم التیام را ها يدگيبر

. است مفید نیز آكنه و ها جوش درمان و صورت ماساژ

 كه ينا جمله از دارد، زيادی درماني خواص گندم گل

 اسپرک(. 11-6است ) E و B و A های يتامینو دارای

 است گیاهي Reseda lutea L علمي نام با زرد

 تکثیر بذر توسط كه چندساله يا و زمستانه ی ساله يک

 و دارد اروپا و آسیا در وسیعي انتشار گونه ينا. يابد يم

 شود يم يافت مزارع در مهم هرز علف عنوان از يکي به

 Fumara علمي نام با است گیاهي تره شاه(. 12)

officinalis جمله از ديگری یها گونه يا و 

F.Vaillantii و F. Asepala تره شاه خانواده از كه 

. است Fumitory جهان در آن عمومي نام و است

 و اروپا بومي است آن دارويي اصلي گیاه كه اول گونه

 عنوان به يا و ها جاده كنار در اكثراً تره شاه .آسیاست

 كشورهای توسط بیشتر و رويد يم مزارع هرز علف

 %1 حدود حاوی تره شاه. شود يم صادر اروپا شرقي

 فرمول تعیین ها آن مورد 3 از بیش كه است آلکالوئید

 از اكثراً كه است شده مشخص نتیجه در و اند شده

 اين ينتر مهم. هستند اينتروكینولین بنزيل مشتقات

 لین فوماری( پروتويین) فومارين شامل آلکالوئیدها

 توان مي آن مهم تركیبات ديگر از. هستند وسیناكسین

 و فوماريک اسید ويژه به گیاهي اسیدهای و فالونوئیدها

سال  در( 18) همکاران و مبین(. 13برد ) نام را مويسالژ

 2114 سال در( 10همکاران ) و ثالث جعفری ،1368

 و اسپرک گندم گل گیاه اسانس كشي یکروبم اثرات

 سال در همکاران و طالعي. كردند گزارش را زرد

 گزارش را تره شاه عصاره اشريشیاكلي ضد اثرات 1344

 اين از عمومي استفاده ها قرن به توجه با(. 19نمودند )

 اثرات يافتن ها آن مصرف سالمتي از اطمینان و گیاهان

 اين هدف علمي یها روش با ها آن در ياييضد باكتر

 ضد خواص بررسي به مطالعه اين لذا بود، پژوهش

 بر تره شاه و زرد اسپرک گندم، گل گیاهان باكتريايي

 شرايط در پاتوژن استاندارد های یباكتر از برخي روی

 .است پرداخته آزمايشگاهي

 هاروش و مواد 

 مطالعه اين در: گیاهان گیری عصاره و یآور جمع

 یها عرصه از نظر مورد گیاهان آزمايشگاهي توصیفي

 آذربايجان استان در مرند شهرستان اطراف طبیعي

 80 جغرافیايي مشخصات با آباد یشع روستای شرقي،

 شرقي طول ی یقهدق 01 و درجه 80 تا دقیقه 10 و درجه

 عرض ی یقهدق 09 و درجه 34 تا دقیقه 4 و درجه 34 و

 مرحله دو طي متر، 1338 دريا سطح از ارتفاع و شمالي

 یآور جمع خردادماه اوايل و ارديبهشت پايان در

 گیاه توسط شده یآور جمع یها نمونه سپس و گرديدند
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 جهاد سازمان هرباريوم و شناسي یاهگ آزمايشگاه شناسان

 حد در شرقي آذربايجان استان طبیعي منابع و كشاورزی

 در. گرفت قرار یدتائ مورد و شناسايي گونه و جنس

 ها نمونه كه آمد عمل به كافي دقت ها نمونه یآور جمع

 اتمام از پس. شوند تهیه جغرافیايي ی محدوده يک از

 در و مناسب و بزرگ فضايي در ،یآور جمع كار

 خشک از پس شدند خشک آفتاب نور از دور شرايط

 ساقه هوايي یها اندام كردن جدا و ها نمونه كامل شدن

 آسیاب برای( برگ و ساقهها ) آن ،ها يشهر از برگ و

 سطح افزايش منظور به كه ترتیب اين به. شد آماده شدن

 برقي آسیاب با ها آن مقطر، آب با گیاه قطعات تماس

 عمل از قبل دقايقي كار اين است بهتر. شدند پودر

 آسیاب دمای رفتن باال از و گیرد انجام گیری عصاره

 كیفیت بر آسیاب باالی دمای زيرا شود جلوگیری

 .گذارد يم اثر عصاره

 شد استفاده سوكسوله روش از گیری عصاره جهت

( برگ و ساقه) یاهيگ پودر از گرم 311 كه یطور به

 ساعت 4 مدت به حالل عنوان به لیتر یليم 311 با همراه

 حالل اين شد داده قرار سوكسله گیر عصاره دستگاه در

 دستگاه از استفاده با و گراد يسانت درجه 81 دمای در

به  آن از شده تغلیظ عصاره و تبخیر آرامي به روتاری

 %0 حالل از استفاده با سپس .(1 شکل) آمد دست

DMSO گرم یليم 811 و 211 ،111 ،01 یها غلظت 

 چاهک از انتشار آزمون در استفاده جهت لیتر یليم بر

 يدگرد تهیه MIC/MBC تعیین و ديسک از انتشار

 CLSI(17.)) پروتکل طبق)

 
 روتاری از استفاده با عصاره یساز خالص و سوکسوله روش با گیری عصاره. 1 شکل

 

 یینمنظور تع به :ها عصاره باکتریایی ضد اثر تعیین

 لیوفیلیزه های يهسو از عصارها میکروبي ضد اثر
Staphylococcus aureus (ATCC: 25923), 

Bacillus cereus (PTCC: 1052) Escherichia 

coli (ATCC: 25922), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC: 27853 )انستیتوپاستور از كه 

 ابتدا روش، اين در. شد استفاده گرديد خريداری ايران

 معادل سوسپانسیوني آزمايش مورد های یباكتر از

 توسط و شد تهیه فارلند مک نیم استاندارد كدورت

 سطح برای باكتری نمونه از يک هر از استريل سوآپ

 در بالفاصله. شد پخش آگار هینتون مولر كشت محیط

 متر یليم 0 قطر به ييها چاهک فوق، كشت محیط روی

 یکروم 111 و شد ايجاد هم از متر يسانت 2 فاصله به و

 در شد اشاره آن به ابتدا كه عصاره یها رقت از یترل

 از استفاده با منفي شاهد. شد تلقیح چاهک داخل

 شد گرفته كار به ها عصاره كردن حل برای كه محلولي

(DMSO 5%) بیوتیک يآنت از و آمد دست به 

. گرديد استفاده مثبت شاهد منزله به نیز استرپتومايسین

 28 مدت به ها كشت محیط تمامي كار، اتمام از بعد

 قرار گراد يسانت درجه 34 دمای با انکوباتور در ساعت
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 بر باكتری رشد عدم یها هاله نهايت در و شد داده

, 14) شد یریگ اندازه كولیس توسط متر یليم حسب

 مورد عصاره غلظت از يالعمل عکس ها هاله قطر(. 16

 هاله بین خطي ارتباط يک پديده اين. باشد يم آزمايش

 با كه است آزمايش مورد عصاره غلظت لگاريتم و

 با آن مقايسه و رشد عدم هاله قطر یریگ اندازه

 مورد عصاره میکروبي ضد قدرت مشخص، استاندارد

 مشابه ديسک از انتشار روش. شود يم تعیین آزمايش

 ايجاد بجای كه تفاوت اين با است چاهک انتشار روش

 به آغشته های يسکد از آگار سطح در چاهک

. شود يم استفاده الکلي عصاره مختلف یها غلظت

 ،01 یها غلظت ابتدا كه است صورت ينبد كار روش

 عصاره از لیتر یليم بر گرم یليم 811 و 211 ،111

 ها آن به را استريل بالنک های يسکد و كرده یهته

 از بعد .شود خشک تا داديم زمان و نموده آغشته

 زمان و نموده شتهآغ ها آن به را استريل سواپ فروبردن

 در استريل سواپ فروبردن از بعد .شود خشک تا داديم

 دادن فشار با محلول اضافه میکروبي، سوسپانسیون

 سطح تمام در سپس و شده گرفته لوله كناره به سواپ

 از يشآزما مثبت شاهد عنوان به .گرديد كشیده پلیت

از  منفي شاهد عنوان به و استرپتومايسین بیوتیک يآنت

DMSO 5% 14 تا 19 مدت به ها پلیت. شد استفاده 

 سپس شد، انکوبه گراد يسانت درجه 34 دمای در ساعت

 برحسب رشد عدم هاله قطر كولیس از استفاده با

 حداقل تعیین آزمون(. 21شد ) یریگ اندازه متر یليم

 حداقل و( MIC) باكتری رشد مهاركنندگي غلظت

 یا لوله رقت صورت به( MBC) باكتری كشندگي

  .گرفت صورت

 شده، تهیه الکلي عصاره از ،MIC تعیین جهت

 ،120/3،20/9،0/12،20 ،09/1و  44/1 رقت های یسر

 كشت محیط در لیتر یليم در گرم یليم ،01،111،211

 ها رقت از هركدام به سپسشد.  تهیه براث هینتون مولر

 اضافه شده یهته میکروبي سوسپانسیون از لیتر یليم 1

 محیط) ياتمحتو با یا لوله مثبت شاهد عنوان به. گرديد

 شاهد عنوان به و( عصاره بدون باكتری، حاوی كشت

( باكتری بدون كشت محیط) محتويات با یا لوله منفي

 انکوباتور به ها لوله تمام كار، اتمام از بعد. شدند تهیه نیز

 انتقال 28-84 مدت به و گراد يسانت درجه 34 دمای با

 نظر از ها لوله انکوباسیون، زمان طي از پس. شدند داده

 برسي شده تلقیح باكتری رشد از ناشي كدورات

 كدورتي نآ در كه عصاره از رقت ينكمتر .گرديدند

 نظر در MICعنوان  ( بهرشد عدم) يدنگرد مشاهده

 ها عصاره كشندگي غلظت حداقل تعین یبرا .شد گرفته

(MBC )رشد عدم ها نآ در كه ييها لوله تمامي از 

 هینتون مولر كشت محیط سطح در .بود شده مشاهده

 مدت به شده تلقیح كشت محیط. شد داده كشت اگار

 شدند، انکوبه گراد يسانت درجه 34 دمای در سات 28

 كدورت نظر از ها لوله انکوباسیون، زمان طي از پس

 آخرين و شده بررسي شده تلقیح باكتری رشد از ناشي

 نگرديد مشاهده كدورتي گونه یچه آن در كه رقتي

 از پس. شد گرفته نظر در MIC عنوان به( رشد عدم)

 باكتری رشد عدم ها آن در كه ييها لوله تمامي از آن

 از و گرفت صورت برداری نمونه بود شده مشاهده

( MBC) كشنده غلظت حداقل پلیت در كشت طريق

 از استفاده با ها يشآزما نتايج(. 21) يدگرد تعیین

 قرار آماری وتحلیل يهتجز مورد SPSS 16افزار  نرم

 Excel افزار نرم توسط ،یازموردن ینمودارها و گرفتند

 با ها یانگینم مقايسه و یبند گروه یبرا .گرديد رسم

 انجام و طرفه يک واريانس تحلیل آزمون از استفاده

 p مطالعه اين در. گرديد انجام LSD تعقیبي  تست

 .شد تلقي دار يمعن 11/1 از كمتر
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 هایافته

 و چاهک از انتشار روش از استفاده با پژوهش اين در

 گل گیاهان الکلي یها عصاره یرتأث و ديسک از انتشار

 مورد های یباكتر روی بر تره شاه و زرد اسپرک گندم،

 بازدارندگي اثر ها عصاره اين كه شد مشخص آزمايش

 و داشت آزمايش مورد های یباكتر روی بر فراوان

 افزايش الکلي یها عصاره غلظت میزان هرچقدر

 یها هاله افزايش صورت به هم بازدارندگي اثر يافت يم

 نشان مطالعه اين. شد يم یرترچشمگ و بیشتر رشد عدم

 روش با گندم گل الکلي یها عصاره مهاری اثر كه داد

 های یباكتر بر چاهک از انتشار و ديسک از انتشار

 از بیشتر سرئوس باسیلوس و اورئوس استافیلوكوكوس

 كلي اشريشیا و آئروژينوزا سودوموناس های یباكتر

 زرد اسپرک الکلي یها عصاره مهاری اثر همچنین است

 باسیلوس و اورئوس استافیلوكوكوس های یباكتر بر

 و آئروژينوزا سودوموناس های یباكتر از بیشتر سرئوس

 الکلي یها عصاره مهاری اثر اما است كلي اشريشیا

 بیش آئروژينوزا و كلي اشريشیا های یباكتر بر تره شاه

 استافیلوكوكوس و سرئوس باسیلوس های یباكتر از

 مختلف یها غلظت یرتأث از حاصل نتايج است اورئوس

 از انتشار و چاهک از انتشار روش با الکلي یها عصاره

 روش دو اين در است آمده 2 تا 1 جدول در ديسک

 دارای مذكور های یباكتر رشد عدم هاله قطر اندازه

 .بود ييها تفاوت

 گیاهان عصاره كه داد نشان MBC/MIC آزمون آنالیز

 باسیلوس باكتری به رو حساسیت بیشترين دارويي

. داشت اشريشیاكلي به رو حساسیت كمترين و سرئوس

 علیه الکلي یها عصاره MBC /MIC آزمون نتايج

 آمده 3 جدول در یا لوله روش به منتخب های یباكتر

 .است

 

 چاهک از انتشار روش به الکلی عصارهای مختلف یها غلظت در متر یلیم حسب بر ها یباکتر رشد عدم هاله قطر. 1 جدول

 ( و قطر هاله عدم رشد.Centaurea depressa M.Bگل گندم ) عصاره الکلي

 (mg/ml)غلظت        

 باكتری

01 

 

111 

 

211 

 

811 

 

 مثبت كنترل منفي كنترل

 14 - 8/28±4/1 9/14±4/1 2/13±4/1 6±4/1 استافیلوكوكوس اورئوس

 41/14 - 2/16±3/1 4/10±4/1 4/11±4/1 4/4±4/1 باسیلوس سرئوس

 41/13 - 8/18±4/1 8/12±4/1 8/6±4/1 4/9±4/1 سودوموناس آئروژينوزا

 10 - 9/11±4/1 8/4±0/1 -- -- اشريشیاكلي

 ( و قطر هاله عدم رشدL Reseda lutea) اسپرک زرد عصاره الکلي

 14 - 8/16±4/1 2/19±3/1 11±4/1 9/4±4/1 استافیلوكوكوس اورئوس

 21/14 - 4/10±4/1 9/11±4/1 2/4±8/1 -- باسیلوس سرئوس

 11/18 - -- -- -- -- سودوموناس آئروژينوزا

 29/18 - 4/13±4/1 -- -- -- اشريشیاكلي

 ( و قطر هاله عدم رشدFumaria asepala) تره شاه عصاره الکلي

 28/14 - 9/12±4/1 11±4/1 4/6±4/1 8/9±0/1 استافیلوكوكوس اورئوس

 41/14 - 9/13±3/1 2/11±8/1 4/11±4/1 4/4±8/1 باسیلوس سرئوس

 61/12 - 2/21±8/1 19±4/1 12±4/1 4/6±4/1 سودوموناس آئروژينوزا

 09/19 - 22±4/1 8/14±4/1 8/13±4/1 9/11±4/1 اشريشیاكلي
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 دیسک از انتشار روش به الکلی عصارهای مختلف یها غلظت در متر یلیم حسب بر ها یباکتر رشد عدم هاله قطر. 2 جدول

 ( و قطر هاله عدم رشد.Centaurea depressa M.Bگل گندم ) عصاره الکلي

 (mg/ml) غلظت         

 باكتری

 شاهد مثبت شاهد منفي 811 211 111 01

 29/14 - 4/21±4/1 19±4/1 8/12±4/1 4±2/1 استافیلوكوكوس اورئوس

 14/19 - 4/10±4/1 13±4/1 2/11±8/1 4/9±4/1 باسیلوس سرئوس

 90/18 - 18±4/1 9/11±3/1 4±4/1 -- سودوموناس آئروژينوزا

 43/18 - 4/4±9/1 4/9±8/1 -- -- اشريشیاكلي

 ( و قطر هاله عدم رشدL. Reseda lutea) اسپرک زرد ،یها عصاره

 23/14 - 14±1 4/10±4/1 8/11±4/1 8/4±4/1 استافیلوكوكوس اورئوس

 28/19 - 4/13±8/1 8/6±4/1 9/4±4/1 -- باسیلوس سرئوس

 81/10 - -- -- -- -- سودوموناس آئروژينوزا

 49/10 - 4/12±4/1 4±4/1 -- -- اشريشیاكلي

 ( و قطر هاله عدم رشدFumaria asepala) تره شاه عصاره الکلي

 28/14 - 11±1 4/6±4/1 4/9±8/1 -- استافیلوكوكوس اورئوس

 04/14 - 2/12±8/1 4/11±8/1 8/4±0/1 -- باسیلوس سرئوس

 13 - 21±1 10±4/1 9/11±3/1 6±4/1 سودوموناس آئروژينوزا

 81/18 - 2/12±8/1 4/11±8/1 4/4±4/1 4/9±4/1 اشريشیاكلي

 

 های یهسو روی بر تره شاه و زرد اسپرک گندم، گل گیاه الکلی های عصاره رشد کشندگی و مهارکنندگی غلظت حداقل. 3 جدول

 استاندارد
 (.Centaurea depressa M.Bگل گندم ) عصاره الکلي

 MIC mg/ml MBC mg/ml باكتری                       غلظت

 01 0/12 اورئوساستافیلوكوكوس 

 20 0/12 باسیلوس سرئوس

 01 20 سودوموناس آئروژينوزا

 111 01 اشريشیاكلي

 (L. Reseda lutea) اسپرک زرد عصاره الکلي،

 01 20/9 استافیلوكوكوس اورئوس

 01 20 باسیلوس سرئوس

 111 01 سودوموناس آئروژينوزا

 211 01 اشريشیاكلي

 (Fumaria asepala) تره شاه عصاره الکلي

 01 0/12 استافیلوكوكوس اورئوس

 20/9 120/3 باسیلوس سرئوس

 01 20 سودوموناس آئروژينوزا

 111 01 اشريشیاكلي
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 گیری نتیجه و بحث

 در موانع ترين ياصل از يکي ها یباكتر اكتسابي مقاومت

 كه شده باعث و است ضدمیکروبي درماني یميش برابر

 مورد كمتر گذشته ارزش با های بیوتیک يآنت از بسیاری

 داروی چندين به مقاومت كسب. گیرند قرار استفاده

 طرف از. است افزايش به رو شدت به باكتريايي آنتي

 بسیاری جانبي عوارض معموالً ها بیوتیک يآنت ديگر

 داروها اين كاربرد محدوديت سبب گاه كه دارند

 درمان برای دارويي گیاهان از استفاده(. 3شود ) يم

 بخش ينکهباا امروزه. دارد سابقه ها قرن ها یماریب

 تخمین اما هستند شیمیايي مصرفي، داروهای از عظیمي

 یها فراورده كلیه سوم يک كم دست كه شود يم زده

 از استخراج از پس يا و دارند گیاهي منشأ يا دارويي

 نشان زيادی یها پژوهش (.2اند ) يافته شکل تغییر گیاه

 بودن دارا باوجود دارويي گیاهان از بسیاری كه اند داده

 ايجاد یتر كم جانبي اثرات ،ياييضد باكتر های يژگيو

 هايي یماریب برای پیش ها قرن گندم گل گیاه .كنند يم

 استفاده قابل شد يم چشم به مربوط موارد بیشتر در كه

 ورم درمان در گیاه اين كه یا معجزه. است بوده

 چشم درد ینچن هم و آن كردن پف و چشم ی ملتحمه

 يخوب به شناسي یاهگ متخصصان توسط كند يم

 از ناشي درد گندم گل ی ساقه .است شده شناخته

 اين ی جوشانده. دهد يم التیام را ها يدگيبر و ها يپارگ

 نیز آكنه و ها جوش درمان و صورت ماساژ برای گیاه

 بر همکاران و چلبیان ،2113 سال در(. 22است ) مفید

 از گیاهي گونه هفت اسانس میکروبي ضد فعالیت روی

 از برخي روی بر گندم، گل جمله از مختلف های یرهت

 شد مشخص و دادند انجام مطالعه زا یماریب های یباكتر

 روی بر باكتريايي ضد اثر گندم گل گیاه اسانس كه

 اين. دارد اشريشیاكلي اورئوس، استافیلوكوكوس

 و گرفت انجام آگار در چاهکي انتشار روش با مطالعه

 های يافته نتايج با آمده دست به رشد عدم یها هاله قطر

 ،2111 سال در(. 23دارد ) مطابقت حاضر مطالعه

 بررسي عنوان تحت یا مطالعه همکاران و عسکری

 گونه مختلف یها اندام اسانس شیمیايي های یبترك

 شناسايي و جداسازی برای كه دادند انجام را گندم گل

 كروماتوگرافي گاز یها دستگاه از اسانس های یبترك

(GC )جرمي سنج یفط به متصل (GC/MS )استفاده 

 تحت یا مطالعه چوبینه ،2112 سال در(. 28كردند )

 و گندم گل هرز علف گونه دو تركیبات بررسي عنوان

 بیشترين شد مشخص كه داد انجام زرد اسپرک

 و Decane، Dodecane گیاه دو از حاصل تركیبات

Undencane ( 23است .)در همکارانش و كلوندی 

 گل و گندم گل گیاهان كه كردند مشخص ،2114 سال

 گیاهان جزو( Centaurea cyanus L) يآب گندم

( همدان) استان اين در پراكنش بیشترين با دارويي

 كرد مشخص 2116 سال در Susu GH(. 20باشند ) يم

 و باكتريال آنتي خاصیت دارای آبي گندم گل گیاه كه

(. 29باشد ) يم پزشکي مصارف با دارويي گیاهان جزو

 داند نشان 1368 سال در یا مطالعه طي همکاران و مبین

 اثر گندم گل و گندم گل گیاه دو هر اسانس كه

 روی اثر بیشترين بین اين در. دارد كشي یکروبم

 از GC/MS از حاصل نتايج و بود اشريشیاكلي ی سويه

 گندم گل اسانس از و تركیب 24 گندم گل اسانس

 از گیاهي طب در(. 18شد ) شناسايي تركیب 32 آبي

 عنوان به اسپرک گیاه یها سرشاخه و ريشه

 تشنج، ضد انگل، ضد ،اشتهاآور غذا، ی كننده هضم

 معده، ورم خوني، اسهال درمان در و كننده يضدعفون

(. 6شد ) يم استفاده و مفید ادرار سوزش

Kumarasamy سال در یا مطالعه طي همکاران و 

 دارای زرد اسپرک گیاه كه كردند مشخص ،2112

 اورئوس، استافیلوكوكوس روی میکروبي ضد فعالیت

است  مارسسنس سراشیا و هومینیس استافیلوكوكوس

(24 .) 
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 آنالیز با ،2113 سال در یا مطالعه طي كاظمي

شامل  تركیب 82 زرد، اسپرک گیاه هوايي یها بخش

 بین اين در كه كرد شناسايي را تركیبات كل 9/60%
benzonitrile، palmitic acid، 

hexahydrofarnesyl acetone, n-heptacosane, 

ÃŸ-ionone and (Z)-phytol را تركیبات بیشترين 

 طي همکاران و Niko(. 24دادند ) اختصاص خود به

 گیاه كه كردند مشخص ،2118 سال در یا مطالعه

 دارای و بوده سیتوتوكسیک خواص دارای زرد اسپرک

-α-l)2 و Benzyl isothiocyanate تركیبات

rhamnosyloxy)-benzyl isothiocyanate است 

 سال در یا مطالعه طي همکاران و ثالث جعفری(. 26)

 زرد اسپرک گیاه اسانس كه كردند مشخص 69

 و اشريشیاكلي یبر رو را باكتريايي ضد اثر بیشترين

دارد  اورئوس استافیلوكوكوس یبر رو را اثر كمترين

 تصفیه اشتهاآور، نظیر خواصي دارای تره شاه گیاه (.10)

 ضد پوستي، های بیماری كننده برطرف بر، تب خون،

 و دارد سردی طبع تره شاه. باشد يم حساسیت و جوش

 آن از پوستي های بیماری درمان برای سنتي طب در

 ضد و تب ضد اثر تره شاه گیاه از شود مي استفاده بسیار

؛ (31است ) شده گزارش لیستريامنوسیتوژنز باكتريايي

 اين در شده يافت باكتريايي ضد اثرات با دتوان مي كه

 سال در همکارش و عطايي. باشد هماهنگ پژوهش

 عصاره رشد بازدارندگي غلظت حداقل 1369

 و لیتر یليم بر گرم یليم 01 را تره شاه هیدروالکلي

 111 را تره شاه عصاره كشندگي غلظت حداقل

 سودوموناس باكتری علیه ،لیتر یليم بر گرم یليم

 همکارانش و طالعي (.31كردند ) گزارش آيروژينوزا

 اشريشیاكلي در را تره شاه باكتريايي ضد اثر بیشترين

 مطابقت حاضر مطالعه های يافته با كه دادند گزارش

 شرايط در ها يبررس نتايج كل، در(. 19دارد )

 از شده استخراج عصاره كه دادند نشان آزمايشگاهي

 علیه میکروبي ضد فعالیت دارای دارويي گیاهان

 سودوموناس سرئوس، باسیلوس اورئوس، استافیلوكوس

 عنوان به توان يم كه باشند يم اشريشیاكلي و آئروژينوزا

 جديد گیاهي داروهای تولید در مناسب پیشنهادی يک

 با آزمايشگاهي حیوانات روی بیشتر های يبررس از پس

 علیه بودن، شیمیايي غیر دلیل به جانبي عوارض كمترين

 نظر به همچنین. شوند برده بکار فوق های یباكتر

 مؤثره های یبترك روی بیشتر های يبررس با كه رسد يم

 نمود مشخص را ها یبترك اين ساختار بتوان اجزا در

 طور به ها آن ساختار از آگاهي با بعد مراحل در كه

 ايجاد در ها یبترك اين احتمالي مکانیسم روی تر یقدق

 .كرد بحث ها بیوتیک يآنت با ييافزا هم اثرهای

 سپاسگزاری

 باشگاه مالي های يتحما با و 63342 كد با طرح اين

 گرفته انجام اهر واحد نخبگان و جوان پژوهشگران

 زحمات از دانند يم الزم خود بر نويسندگان لذا. است

 نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه محترم مسئولین

 .باشند داشته را قدرداني و تشکر كمال اهر واحد

 منافع تضاد

 گونه یچه كه نمايند يم تصريح نويسندگان وسیله ينبد

ندارد. وجود حاضر پژوهش خصوص در منافعي تضاد
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