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چکیده
مقدمه گیاه هراه یکی از پرمصیرفترین گیاهان دارویی اسیت .برهی عصیارههای گیاهی و ترکیبات شیمیایی آن
آثار ضیدباکتریایی دارد و عوامل ضیدمیکروبی در درمان عفونتها بهکار میرود .شناسایی آثار ضدباکتریایی این نوع
عصیارهها جایگزین مناسیبی برای آنتیبیوتیک است .هدف این مطالاه تایین تأثیر ضدباکتریایی عصارة گیاه هراه
بر باکتریهای بیماریزاست که مقاومت آنتیبیوتیکی در آن تایین شده است.
روش کار ا این مطالاة توصییفی در سال  7332انجام گرات .عصارة هیدروالکلی گیاه هراه تهیه شد .باکتریهای
اسیتاایلوکوکوس اورووس ،سودوموناس آوروژنوزا ،لیتتریا مونوسیتوژنز ،اسینتوباکتر بومانی ،اشریشیا کلی و کلبتیﻼ
پنومونیه از مؤسیتیة انیتتیتو پاستور ایران تهیه شد .آنتیبیوگرام بهروش انتشار از طریق دیتک ))disk diffusion
در باکتریهای اوق انجام گرات .حداةل ﻏلظت مهارکنندگی ( )MICو حداةل ﻏلظت کشییندگی ( )MBCعصییارة
هیدروالکلی هراه تایین شد.
نتایج بیشییترین ﻏلظت مهارکنندگی رشیید ( ،)MICمربوط به باکتریهای اشییریشیییا کلی ،کلبتیییﻼ پنومونیه،
سیودوموناس آوروژنوزا و لیتیتریا مونوسییتوژنز بود ،در حالی که بیشترین ﻏلظت  ،MBCمربوط به باکتری لیتتریا
مونوسیتوژنز بوده است.
بحث و نتیجهگیری مواد ضییدمیکروبی گیاهی آثار ضییدمیکروبی مطلوبی نشییان داده اسییت .اسییتفاده از مواد
ضییدمیکروبی گیاهی در کنترل بیماریهای انتییانی نقش باارزشییی ایفا میکند .در همین راسییتا ،در مطالاة اهیر،
هواص ضدباکتریایی عصارة هیدروالکلی هراه بر شش گونه باکتری پاتوژن بررسی شد.
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هاشمی و همکاران
( Minimum

این ،در این مطییالاییه حییداةییل دوز کشییینییدگی
) )Bactericidal Concentration (MBCعصییاره روی هر کدام
از بییاکتریهییای مورد مطییالاییه ،هم نین حییداةییل ﻏلظییت
مهارکنندگی ())Minimum Inhibitory Concentration (MIC
آن بررسی شده است تا رابطة میان ﻏلظت عصارة استخراجشده
با ةدرت ضد میکروبی آن بهدست آید.

 .]3-7این گیاه در کشییورهای چین ،هند ،آمریکا ،کشییورهای
اروپایی ،مدیترانهای و آسیییایی رشیید میکند و دارویی گیاهی
اسیت و در ط سینتی کاربرد دارد  .]8 ،5 ،7عصارة این گیاه
دارای هواصیییی هم ون ضییید درد ،کاهش ت  ،ضییید التهاب
وآنتیاکتییییدانت اسیییت و برای ماالجة بیماریهایی از ةبیل
همورویییید ،بیمییاریهییای ادراری ،درمییان سیییوهتگی و زه
استفاده میشود .]1-8
با اازایش شیوع عفونتهای باکتریایی و استفادة گتترده از
آنتیبیوتیکها و داروهای ضید میکروبی ،شیاهد شیوع گتتردة
گونییههییای میکروبی مقییاوم بییه آنتی بیوتیییک ،هم نین بروز
اهتﻼالت و عوارض ةییابییلتوجییه حییاصییییل از آنای .]4 ،1
باکتریهایی از ةبیل اسیتاایلوکوکوس اورووس ،اشیریشیا کلی،
کلبتیﻼ پنومونیه ،پتودوموناس آوروژینوزا ،اسینتوباکتر بومانی
و لیتیتریا منوسیتوژنز در این مطالاه بررسی شده است که در
مطیالایات اهیر شییییوع باالیی از مقاومتهای آنتیبیوتیکی از
آنها گزارش شده است .در این میان ،استاایلوکوکوس اورووس
از مه ترین عوامل عفونتهای بیمارسییتانی اسییت و بر اسییاس
مطیالایات مقیاومیت بتیییییار باالیی به آنتیبیوتیکهایی مثل
پنیسیلین و آمپیسیلین از هود نشان میدهد .]3
هم نین ،مطالاات نشان میدهد که باکتری اشریشیا کلی
شایعترین عامل ،در کنار کلبتیﻼ پنومونیه و پروتئوس در بروز
عفونتهای ادراری اسیت  .]4اسینتوباکتر بومانی نیز از جمله
پاتوژنهای باکتریایی اسییت و بهدلیل مقاومت دارویی چندگانه
عاملی تهدیدکننده در ااراد بتتری در بیمارستان است .]76
طی سیییالهای اهیر مقاومتهای آنتیبیوتیکی گتیییترش
اراوانی داشیییتیه اسیییت .از طرای ،بیا توجه به عوارض جانبی
اسیتفاده از آنتیبیوتیکهایی مثل کلیتتین که امروزه در اکثر
مواةع تنهیا گزینیة درمیان برای بیاکتریهیای گرم منفی مثل
اسینتوباکتر بومانی و کلبتیﻼ پنومونیه است ،نیاز به استفاده از
ترکیبییات طبیای در کنییار آنتیبیوتیییکهییا برای کییاهش دوز
مصییرای آنتیبیوتیک و مواقیت درمان بیش از پیش احتییاس
میشود  .]3 ،1از آنجا که برهی عصارههای گیاهی و ترکیبات
شییمیایی آن آثار ضد باکتریایی دارد و عوامل ضد میکروبی در
درمان عفونتها بهکار میرود ،بهنظر میرسیید شییناسییایی آثار
ضیییدبیاکتریایی این نوع عصیییارهها جایگرین مناسیییبی برای
آنتیبیوتیکهاست .]3-1
هدف کلی این مطالاه تایین تأثیر ضیید باکتریایی عصییارة
گیاه هراه بر باکتریهای اشییریشیییا کلی ،کلبتیییﻼ پنومونیه،
سودوموناس آوروژنوزا ،اسینتوباکتر بومانی ،لیتتریا مونوسیتوژنز
و استاایلوکوکوس اورووس مقاوم به آنتیبیوتیک است .عﻼوهبر

مواد و روشها
تهیة عصارة هیدروالکلی گیاه خرفه ()P. oleracea
گییاه هرایة مورد اسیییتفیاده در این مطیالاه از بخش جنوبی
شیییهرسیییتیان هدابنده ،واةع در اسیییتان زنجان ،تهیه شییید.
ویژگیهای ظاهری و توصییفات گیاهشناسی گیاه P. oleracea
با همکاری گروه اارماکولوژی دانشکدة داروسازی علوم پزشکی
مازندران تشیخی داده شد .نختت ،برگهای این گیاه جدا و
پس از هشییکشییدن در محیا اتاق با آسیییاب هرد شیید .برای
تهیة عصییاره ،پودر بهدسییتآمده در متانول  34درصیید بهمدت
 15سییاعت هیتییانده و عصییارة مورد نظر با اسییتفاده از کاﻏذ
واتمن ( )Whatman paperایلتر و سپس با استفاده از دستگاه
تقطیر در هأل ( )Rotary vacuumحﻼل مورد اسییتفاده بهطور
کامل هارج و عصییارة مورد نظر بهطور هال تهیه شیید .از 32
گرم برگ گیاه به میزان  8گرم عصیییارة هال بهدسیییت آمد
.]77

سویههای باکتری و شرایط کشت
سیییوییههیای مورد اسیییتفیاده در این مطیالاه عبارت بود از
استاایلوکوکوس اورووس  ،ATCC 25923سودوموناس آوروژنوزا
 ،ATCC 27853لییتیییتریییا مونوسییییتوژنز ،ATCC 7835
اسینتوباکتر بومانی  ،ATCC BAA-747اشریشیا کلی ATCC
 25922و کلبتییییﻼ پنومونیه ATCC 7887که از مؤسیییتیییة
انیتتیتو پاستور ایران تهیه شد.

آنتیبیوگرام بهروش دیسک دیفیوژن
در این مطالاه ،نختیت باکتریهای مورد نظر در محیا کشت
بﻼد اگییار و اووزین متیلن بلو (برای بییاکتریهیای گرم منفی)
بهصورت ایزوله کشت داده شد .پس از اطمینان از هال بودن
کشیییت باکتریها ،تککلنی از هر باکتری در محیا تریپتیکاز
سیوی آگار کشیت داده شید .پس از  58ساعت انکوباسیون در
دمای  31درجة سییانتیگراد ،با اسییتفاده از سییوات اسییتریل
سیییوسیییپیانتییییونی از این باکتریها در کدورتی ماادل لولة
اسیتاندارد  6/2مکاارلند ) )7×764CFU/mlتهیه شیید .سپس
413
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اثر ضد باکتریایی عصاره خرفه

انکوباتور  31درجة سانتیگراد گرمخانه گذاشته شد.
چاهک حاوی کمترین رةت از عصارة هراه که کدورتی در
آن مشییاهده نشیید حداةل ﻏلظت مهارکنندگی گزارش شیید.
تمامی آزمایشها در سییه تکرار انجام پذیرات .با توجه به نتایج
حاصل از حداةل ﻏلظت مهارکنندگی از رشد ،از تمام هانههایی
که رشید باکتری در آن کامﻼً متوةف شده بود در محیا کشت
جامد کشیییت داده شییید و کمترین ﻏلظتی که باعث مهار تمام
باکتریها شییده بود ،حداةل ﻏلظت کشییندگی ( )MBCگزارش
شد.

باکتریها به صورت چمنی روی محیا مولر هینتون گار کشت
داده شد و دیتکهای آنتیبیوتیک روی کشتها ةرارگرات.
حتیییاسیییییت گونیههیای مورد مطالاه به دیتیییکهای
آنیتییبیییوتییییکهییای ایمیپن  ،اریترومییایتیییین ،مروپین ،
کوتریموکتازول ،تتراسایکلین ،پنیسیلین ،سیپروالوکتاسین،
نالیدیکتیییک اسییید ،آمیکاسییین ،جنتامایتییین ،سییفتازیدی و
سیفکتیی تهیهشیده از شیرکت پادتن ط ایران با استفاده از
روش اسیتاندارد دیتک دیفیوژِن (کربی-باور) ارزیابی شد .ةطر
منطقة عدمرشید اندازهگیری و سپس اندازههای بهدستآمده با
جیدول اسیییتیاندارد ( Clinical and Laboratory Standards
 )Instituteمقایته و بهصورت حتاس و مقاوم گزارش شد.

نتایج
در مطالاة حاضییر ،بهمنظور ارزیابی هاصیییت ضیید باکتریایی
عصیییارة هییدروالکلی گییاه هرایه روی بیاکتریهای مقاوم به
آنتیبیوتییکهیا ،حداةل ﻏلظت مهارکنندگی رشییید ( )MICو
حداةل ﻏلظت کشیندگی ( )MBCآن در باکتریهای اشییریشیا
کلی ،کلبتیییﻼ پنومونیه ،سییودوموناس آوروژنوزا ،اسییینتوباکتر
بومانی ،لیتتریا مونوسیتوژنز و استاایلوکوکوس اورووس بررسی
شیید .نختییت ،مقاومت آنتیبیوتیکی تایین شیید (جدول .)7
نتایج حاصیییل از این مطالاه نشیییان داد که بیشیییترین ﻏلظت
مهییارکننییدگی رشییید ( 7526 ،)MICمیکروگرم بر میلیلیتر
مربوط به باکتریهای اشیییریشییییا کلی ،کلبتییییﻼ پنومونیه،
سودوموناس آوروژنوزا و لیتتریا مونوسیتوژنز بود ،با وجود این،
کمترین ﻏلظت مهارکنندگی رشییید ( )MICمربوط به باکتری
اسییینتوباکتر بومانی و اسییتاایلوکوکوس اورووس با ﻏلظت 152
میکروگرم بر میلیلیتر بود .در حییالی کییه بیشیییترین ﻏلظییت
 2666 ،MBCمیکروگرم بر میلیلیتر مربوط به باکتری لیتتریا
مونوسییییتوژنز بوده اسیییت ،کمترین  ،MBCمربوط به باکتری
اسیییتییاایلوکوکوس اورووس و در ﻏلظییت  152میکروگرم بر
میلیلیتر بود (جدول .)5

برررررسرررری (Minimum Inhibitory ( MIC
 Concentrationو Minimum Bacterial ( MBC

 )Concentrationعصارة خرفه
بهمنظور تایین حداةل ﻏلظت مماناتکنندة عصیییارة هراه بر
میزان رشییید باکتریهای مورد مطالاه ،تتیییت  MICبهروش
میکرودایلوشین (رةت سیریالی در چاهک) با استفاده از محیا
کشیییت مولر هینتون برا ( )Muller-Hinton Brothصیییورت
گرات .برای این منظور کشیییت سیییریالی از شیییش سیییویة
باکتریهای مورد مطالاه ،کشت  58ساعته در دمای  31درجة
سانتیگراد و در محیا مولر هینتون برا تهیه شد .سریالهای
رةیت در محدودة  5 µg/mlتا  2( 2666 µg/mlمیلیگرم بر
میلیلیتر) تهیه و  766میکرولیتر از آن به میکروپلیتهای 31
هانهای اضااه شد که ةبﻼً حاوی 766میکرولیتر سوسپانتیون
باکتری با کدورت  6/2مک اارلند بود .سیییپس ،آزمایشهای
مشییابهی برای کنترل مثبت (محیا کشییت حاوی باکتری و
بدون عصیاره) و کنترل منفی (محیا کشت بدون باکتری) نیز
انجام شیید .میکروپلیتها سییپس ،بهمدت  58-74سییاعت در

جدول  . 0نتایج آثار ضدباکتریایی عصارة هیدروالکلی گیاه خرفه بر اساس تشکیل هالة عدمرشد به روش دیسک دیفیوژن بر حسب میلیمتر و
مقایسة آن با آنتیبیوگرام استاندارد
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کلبتیﻼ پنومونیه
مقاوم
سودوموناس آوروژنوزا
مقاوم
اسینتوباکتر بومانی
حتاس
لیتتریا مونوسیتوژنز
استاایلوکوکوس اورووس حتاس

E

MEN

SXT

TE

P

CIP

NA

AN

GM

CAZ

CFM

مقاوم
مقاوم
حتاس
حتاس

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
مقاوم
مقاوم

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
حتاس
مقاوم

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
حتاس
حتاس

مقاوم
مقاوم
مقاوم
حتاس

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
حتاس
حتاس

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
-

حتاس
حتاس
مقاوم
مقاوم
حتاس
حتاس

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
حتاس
حتاس

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
مقاوم
مقاوم

حتاس
مقاوم
مقاوم
مقاوم
مقاوم
مقاوم

 :IMPایمیپن  :E ،اریترومایتیین :MEN ،مروپین  :SXT ،کوتریموکتازول :TE ،تتراسایکلین :P ،پنیسیلین :CIP ،سیپروالوکتاسین :NA ،نالیدیکتیک اسید:AN ،
آمیکاسین :GM ،جنتامایتین :CAZ ،سفتازیدی  :CFM ،سفکتی
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جدول  .0حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ( /)MICحداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصارة هیدروالکلی گیاه خرفه در باکتریهای استاندارد

میکروارگانیت
اشریشیا کلی
کلبتیﻼ پنومونیه
سودوموناس آوروژنوزا
اسینتوباکتر بومانی
لیتتریا مونوسیتوژنز
استاایلوکوکوس اورووس

( MICمیکروگرم بر میلیلیتر)

( MBCمیکروگرم بر میلیلیتر)

7526
7526
7526
152
7526
152

5266
5266
5266
7526
2666
152

استاایلوکوکوس اورووس ،کلبتیﻼ پنومونیه ،باسیلوس سرووس
و آسیییپرژیلوس اومیگیاتوس را اثبیات کردنید .در این مطالاه
باکتری اسییتاایلوکوکوس اورووس حتییاسترین گونة باکتریایی
در برابر عصییارة گیاه هراه بود که با نتایج مطالاة ما همخوانی
دارد.
در مطالاة دیگری ،بای و همکاران  ]78در سیییال ،5668
اثر ضد میکروبی عصارة هیدروالکلی هراه در باکتریهای مولد
عفونتهای منتقل شده از ﻏذا را ارزیابی کردند .در این مطالاه،
باکتریهای اسیییتاایلوکوکوس اورووس و شی ییگﻼ دیتیییانتری
بیشیترین حتاسیت را در برابر عصارة اتانولی گیاه هراه نشان
دادند .نتایج این مطالاه با مطالاة ما از لحاظ بیشترین تأثیر بر
باکتری استاایلوکوکوس اورووس همخوانی دارد.
در حال حاضیییر ،یکی از عمده مشیییکﻼتی که در درمان
عفونت ها و اسیییتفاده از آنتیبیوتیکها مطرح اسیییت ایجاد
مقاومت آنتیبیوتیکی اسییت که توجه هاصییی را به حل این
مشییکل میطلبد .از سییوی دیگر ،مواد ﻏذایی و مکملهایی که
اایراد میخیتیلیف و بیمییاران مصیییرف میکننیید بر عملکرد
آنیتیی بیوتیییکهییا آثییار تقویتی یییا بییازدارنییده دارد و مواد
تشیکیلدهندة گیاهان دارویی در بازگشت حتاسیت باکتریها
به آنتیبیوتیکهایی مؤثر اسییت که در شییرایا االی بهدلیل
مقاومت دارویی ةابلیتهای درمانی هود را از دست دادهاند.

بحث
مطالاات زیادی برای بهدسیتآوردن اطﻼعات بیشتر در ارتباط
بیا تیأثیر عصیییارة گییاهیان مختلف و کاربرد آنها در درمان
بیماریهای مختلف در حال انجام اسییت  .]75نتایج مطالاة ما
نشیان داد که عصیارة هیدروالکلی هراه آثار ضدباکتریایی روی
پیاتوژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک از ةبیل اشیییریشییییا کلی،
کلبتییییﻼ پنومونیه ،اسیییتاایلوکوکوس اورووس ،اسیییینتوباکتر
بومانی ،سودوموناس آوروژنوزا و لیتتریا مونوسیتوژنز دارد.
تحقیقات مشییابه و زیادی در ارتباط با اثر ضیید میکروبی و
ضید اکتیدانی روی عصارة گیاه هراه نیز انجام شده که نظریة
ذکرشده را تأیید میکند .برای مثال ،نایاکا و همکاران  ]73در
سیال  5678نشیان دادند که عصارة هیدروالکلی هراه اثر ضد
میکروبی بر بییاکتریهییای سیییالمونﻼ تیفی موریوم و پروتئوس
میرابیلیس دارد .هم نین ،بیاالترین هالة عدمرشییید مربوط به
بیاکتریهیای سیییودومونیاس آوروژنوزا ،کلبتییییﻼ پنومونیه و
انتروباکتر آوروژنوزاست.
در مطالاة ما حتییاسترین گونة باکتری اسییتاایلوکوکوس
اورووس بود ( ،)MIC: 152 μg/mlدر حییالی کییه در مطییالاییة
ذکرشیییده بییاکتریهییای گرم منفی از جملییه سیییودومونییاس
آوروژینوزا ،کلبتیﻼ پنومونیه ،انتروباکتر آوروژنز ،سالمونﻼ تیفی
موری و پروتئوس میرابیلیس مطیالایه شییید و حیداةل ﻏلظت
مهیاری در تمیامی سیییوییهها بیش از  8میلیگرم بر میلیلیتر
( )MIC: <8 mg/mlبود که احتمال میرود باکتری گرم مثبت
مانند اسیتاایلوکوکوس اورووس حتیاسییت بیشتری نتبت به
عصارة این گیاه داشته باشد.
لونیدونکییار و همکییاران  ]77در سیییال  ،5677اثر ضییید
بیاکترییایی عصیییارة اتیانولی هرایه بر میکروارگیانیتییی های

نتیجهگیری
گییاه هراه گیاهی ارزشمند در مقابله با بیماریهای عفونی
اسیییت ،زیرا عصیییارة هییدروالکلی هرایه آثار ضییید میکروبی
ةییابییلةبولی دارد و درمییان کمکی منییاسیییبی در مواجهییه بییا
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک است .با این حال ،برای اثبات
تمامی جهات این نظریه نیاز به مطالاات بیشتری است.
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Abstract
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Introduction Portulaca oleracea is one of the most utilized herbs in Accepted: 2017/09/12
the world. According to some antibacterial effect of plants extracts,
it seems that these extracts can be used in the bacterial infection
treatments. In order to assessment of antibacterial effect of the
Portulaca oleracea extract, we determined minimum inhibitory and
minimum bactericidal concentration of the Portulaca oleracea
extract on the pathogenic bacterial species that antibiotic resistant
pattern was determined in these species.
Methods Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was
harvested. Bacterial species including S. aureus, P. aeruginosa, L.
monocytogenes, A. baumannii, E. coli and K. pneumonia was
collected from the Iran Pasteur Institute. Antibiogram was
determined by disk diffusion method and then MIC and MBC of
Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was determined.
Results Highest MIC concentration was observed in P. aeruginosa,
L. monocytogenes, E. coli and K. pneumonia. While highest MBC
concentration related to L. monocytogenes.
Conclusion Herbal antibacterial extracts can be useful in human
Keywords:
antimicrobial
infection control. In order to this goal, in this study antibacterial bacteria, pathogen, portulaca.
effects of Portulaca oleracea extract determined against six
important pathogens. According to our results hydro-alcoholic
extract of Portulaca oleracea shows antibacterial effect on human
pathogens including E. coli, K. pneumonia, S. aureus, A. baumannii,
P. aeruginosa and L. monocytogenes.
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