فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

فعالیت ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي قلقاف و مازوج درختان بلوط از جنگلهاي لرستان
سمانه چهارمیری دوخواهرانی ،1وجیهه کرباسی زاده ،2مریم محمدی سیچانی ،3مجید توکلی

4

-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد فالورجان ،اصفهان ،ایران.
 -3مربی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد فالورجان ،اصفهان ،ایران.
 -4مربی ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ،ایران.

يافته  /دوره پانزدهم  /شماره  / 2بهار  / 92ويژه نامه گياهان دارويي

چکیده
دريافت مقاله ، 90/1/02 :پذيرش مقاله90/3/11 :
 مقدمه :امروزه عفونتهاي باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی عواملایجاد کننده آنها از مهمترین چالشهاي پیش روي سیستمهاي
بهداشتی میباشند .از این رو اخیراً استفاده از عوامل ضد میکروبی با منشا طبیعی مورد توجه بسیاري قرار گرفته است .هدف ازاین تحقیق بررسی
اثر ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي مازوج و قلقاف بر باکتريهاي گرم منفی بود.
 مواد و روشها :فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی دو گال بر سویههاي باکتریایی جدا شده از نمونههاي بالینی با مقاومت دارویی چندگانه
(  )Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coliو سویههاي باکتریایی مرجع به روش
آگار دیفیوژن و آگار دایلوشن تعیین گردید.

 یافتهها:

عصاره آبی هر دو گال فعالیت ضد باکتریایی باالیی را علیه تمام سویه هاي مورد بررسی نشان دادند .قطر هاله عدم رشد براي

عصاره آبی گال هاي قلقاف ومازوج به ترتیب در محدوده  8-02و  8-02میلی متر بود .اندازهي قطر هاله ي عدم رشد با غلظت عصاره نسبت
مستقیم داشت ( .)p>2/20پایین ترین میزان  MICمربوط به عصاره آبی گال مازوج ( )2/808 mg/mlبود.
علیه باکتري هاي گرم منفی با مقاومت چند گانه استفاده نمود؛ لذا مطالعه بر روي فعالیت ضد باکتریایی سایر عصارههاي این دو گال و بررسیهاي
فارماکولوژیک ضروري مینماید.
 واژههای کلیدی :فعالیت ضد باکتریایی ،گالهاي بلوط ،مقاومت دارویی چندگانه

آدرس مكاتبه :اصفهان ،فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ،دانشكده علوم زیستی ،گروه میكروبیولوژی
پست الكترونیكS_4miri @yahoo.com :
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 بحث و

نتیجهگیری:این بررسی نشان داد که گال هاي مازوج و قلقاف منابعی از ترکیبات ضد باکتریایی میباشند که میتوان از آنها

فعالیت ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي قلقاف و مازوج درختان بلوط

مقدمه
در سالهاي اخیر ،توجه به عفونتهاي بیمارستانی بیشتتر
شده است .عفونت هاي بیمارستانی نه تنها باعث صدمات جتدي

چهارمیري و همکاران

کشورهاي دیگریا حتی در مناطق مختلفیک کشتور اختففتات
چشمگیري دارد .بر همین اساس ممکن است ختوا

دارویتی

متفاوتی نیز داشته باشند (.)0

و تهدید کنندهاي بته بیمتاران متیگتردد ،بلکته باعتث افتزایش

هدف ازاین مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی عصارهي آبتی

هزینههاي بیمارستانی نیز میشود .اهمیت ایتن موضتوز زمتانی

گالهاي مازوج و قلقاف از درخت بلوط دارمازو بومی جنگلهاي

مشخص می شود که بته دلیتل مصترف بتیرویته و غیرضتروري

لرستان بر باکتريهاي گرم منفی جدا شده از نمونههاي بتالینی

آنتیبیوتیکها و مواد ضد میکروبتی ،میکروارگانیستمهامقاومتت

و سویههاي استاندارد مشابه بود.

زیادي نسبت به آنها پیدا کردهاند .از این رو درمان عفونتتهتاي

مواد و روشها

بیمارستانی مشکل ،پر هزینته و گتاه غیترممکن متیباشتد (.)8

جمعآوري گالها از رویشگاه درختان دارمازو Quercus

اخیتتراً مطالعتتات زیتتادي بتتر روي گیاهتتان دارویتتی بتته عنتتوان

 infectoriaواقتتع در استتتان لرستتتان انجتتام گرفتتت ،پتتس از

جایگزینی براي عوامل ضد میکروبتی شتیمیایی صتورت گرفتته

شناسایی نوز گال و شناسایی زنبور ایجادکنندهي آن ،گالها بتا

است ،زیرا اکثر آنهتا عتوارج جتانبی کمتتري داشتته و میتزان

محلول هیپوکلریت سدیم %82شتستشو و پس از خشک شتدن

مقاومت به آنها در عوامل میکروبی پایین میباشد.

عمل پودر شدن گال ها توسط دستگاه آسیاب برقی بته صتورت

درخت دارمازو از جنس  ،Quercusتیتره  Fagaceaeو

یک دست انجام گرفت.

جنگلهاي استانهاي آذربایجان غربی و کردستان بتوده و پتس

خفصه ابتدا 02گرم از پودر گال پس از استریل شدن در مقابل

از آن در استانهاي کرمانشاه و استان لرستان نیز گسترش دارد

پرتو  UVدر ارلن حاوي  002میلتی لیتتر آب مقطتر استتریل

( .)0گال هادر اثر رشد غیرطبیعتی بافتت گیتاهی تحتت تتاثیر

ریخته شد و مدت  3تا  0روز روي شیکر (روتاتور  0220بهداد)

عوامل زنده مانند زنبورها بر روي اندامهاي مختلف درخت بلوط

در دماي محیط ،قرار داده شتد و ستپس عصتاره توستط کاغتذ

دارمازو به وجود میآید که ذخیرهي غذایی بتراي میزبتان ختود

صافی واتمن صاف گردید ( .)4عصاره در بالن مخصو

و درون

بوده و از طرفی هم نقش یک دژ حفتاتتی بتراي آنهتا دارد (.)0

دستگاه روتاري (متدل  202 STEROGLASS/ایتالیتا) بتا

گتال متازوج در اثتر فعالیتت غیترجنستی زنبتور Andricus

دماي 02تا 82درجه سانتیگراد به مدت  0ساعت قرار داده شتد

 stenlichtiاز خانواده  Cynipidaمیباشد ( ،)3گتال قلقتاف

تا عصاره آبی به صورت کامفً پودر بدستاید.

در اثر فعالیت غیر جنسی زنبور  Andricus querustozaeاز

بتتراي بررستتی خاصتتیت ضتتد باکتریتتایی عصتتارههتتاي آبتتی

خانوادهي  ،Cynipidaeبر روي جوانههتاي جتانبییتا انتهتایی

گالهاي قلقاف و مازوج از جدایههاي باکتریایی بالینی با مقاومتت

درخت بلوط دارمازو تشکیل میشتوند ،ایتن دو گتال بته دلیتل

دارویی چندگانته استتفاده شتد .بترايایتن منظتور از ستویههتاي

داشتن تانن زیاد در طب سنتی کاربردهاي فراوان دارند (.)0

ستتودوموناس آوروژینتتوزا و استتینتوباکتر بومتتانی جتتدا شتتده از

گالهاي ایجاد شده با توجه به نتوز زنبتور ،از نظتر شتکل،

عفونتهاي سوختگی و اشرشتیاکولی جتدا شتده از عفونتتهتاي

اندازه و ترکیبات تشکیل دهنتده بتا گتالهتاي ایجتاد شتده در

بیمارستانی ،پس از انجام آزمایشهاي بیوشیمیایی (مرک ،آلمان)
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از راستتته  Fagalesمتتیباشتتد ،وستتیعتتترین رویشتتگاه آن

جهت عصارهگیري از روش خیساندن استفاده شد .به طور

چهارمیري و همکاران

فعالیت ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي قلقاف و مازوج درختان بلوط
جهت تعیین هویت باکتريهتا و تعیتین مقاومتت آنتتیبیتوتیکی

شتترکت )Yantai justaware pharmaceuticalبتتراي

(هایمدیا) آنهابه روش کربی باور استفاده شد (.)0

ستودوموناس آوروژینتتوزا ،سیپروفلوکسازین(شتترکت داروپختتش،

همچنتتتتتتین ستتتتتتویههتتتتتتاي استتتتتتتاندارد ستتتتتته

آنتتتی بیوتیتتک ستتازي ایتتران) بتتراي استتینتوباکتر بومتتانی و

بتاکتري) Pseudomonas aeroginosa(ATCC1074و

اشرشیاکولی  822میکرولیتر دریک چاهتک بته عنتوان کنتترل

) Eschrichia coli(ATCC1270و Acinetobacter

مثبت ریخته شد(.)2

) baumanii(NCTC13304تهیتته شتتده از مرکتتز میکروبتتی

با توجه بهاینکه عصتارههتادر آب مقطتر استتریل حتل شتده

موسسه تحقیقات بیوتکنولوژي دانشگاه تهران و انستتیتو پاستتور

بودند ،از  822میکرولیتر آب مقطر استتریل جهتت کنتترل منفتی

تهران نیز دراین خصو

مورد بررسی قرار گرفتند.

استفاده شد .پلیتها در 300 cبه مدت  04ستاعت انکوبته شتدند.

آگار دیفیوژن ()Agar Diffiusion

قطر هالهي عدم رشد هر چاهک با خطکش مخصو

ابتدا  2/0گرم از پودر خشک هر عصاره در  82میلی لیتتر آب

شد .این آزمون براي همهي عصارهها و همته بتاکتريهتا بتا  4بتار

مقطر به طور کامل حل گردید .سپس از عصارهها سري رقت تهیته

اندازهگیتري

تکرار در شرایط کامفً آسپتیک و استریل انجام شد(.)2

شد .از کشت  04ساعته سوسپانستیون بتاکتري در محتیط کشتت

آگار دایلوشن()Agar Dilution

مولرهینتون براث (مرک ،آلمان) کدورتی معتادل نتیم متک فارلنتد

ابتدا با افزودن  2/8گرم از پتودر عصتارهي گتال در 82میلتی

(  )8/0 ×828 cfu/mlدر سرم فیزولوژي تهیه شد.

لیتر از آب مقطر استریل محلول استوک با رقت  82mg/mlتهیته

بتتراي اطمینتتان جتتذب نتتوري سوسپانستتیون بتتاکتري در

گردید .سپس بر اساس روش توصیه شده توسط ویگاند و همکتاران

دستتتگاه استتپکتروفتومتر ( ،UNIC-UV-2100امریکتتا) ،در

جهت تعیتین  MICعوامتل ضتد میکروبتی رقتتهتاي متتوالی از

طول موج  232نتانومتر بتر روي  2/28تنظتیم گردیتد .ستپس

عصارهها تهیه شتد ( .)0درایتن روش میتزان  MICتنهتا بتراي دو

سوسپانسیون به نسبت  2/8رقیتق گردیتد تتا نهایتتاً رقتت

گونه سودوموناس آوروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی تعیین شد.

 8/0 ×820 cfu/mlاز باکتري به دست آمد (.)4

یافتهها

 822میکرولیتتتر از سوسپانستتیون بتتاکتري روي محتتیط

در این مطالعه سه سویه باکتریتایی گترم منفتی کته داراي

استریل به صورت چمنی کتامف کشتت داده شتد .بتا انتهتاي 2

شده و فعالیت ضد باکتریایی عصارههاي مورد بررسی به طریقته

میلی متتري پیپتت پاستتور استتریل در فاصتلههتاي مناستب،

کیفی و کمی بر روي آنها تعیین شد .این سویههاي نسبت بته

تعدادي چاهک روي هر کدام از محیطهاي کشتت بتا فاصتلهي

آنتتتتی بیوتیتتتکهتتتاي متتتروپنم ،ایمتتتیپتتتنم ،سفوتاکستتتیم،

مناسب ایجاد گردید .سپس به هر چاهک مقدار بسیار کمیآگار

سولفامتوکستتازول ،آمیکایستتین ،پیپراستتیکلین مقتتاوم بودنتتد.

مذاب براي بستن انتهاي چاهک اضافه شتد .از هتر رقتت تهیته

عصارهي آبی هر دو گال داراي فعالیت ضد میکروبتی علیته سته

شده از عصاره  822میکرولیتر در چاهک ریخته شد.

گونه باکتریایی فوق بودند .عصاره ي گال مازوج با محدوده هالته

از محلول آنتی بیوتیکهاي خالص (غلظت 2/8میلتیگترم

عدم رشد  8-02 mmداراي طیف ضد میکروبی بیشتري علیته

بتتتر میلتتتیلیتتتتر) ،جنتامایستتتین (شتتترکت داروپختتتش ،از
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کشت مولر هینتتون آگتار( مترک ،آلمتان) تلقتی و بتا ستوا

مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه بودند از نمونههاي بتالینی جتدا

چهارمیري و همکاران

فعالیت ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي قلقاف و مازوج درختان بلوط
باکتريهاي گرم منفی بود (جدول )8در حالی کته عصتاره آبتی

 )2/808mg/mlبتتتتود .میتتتتزان  MICآنتتتتتی بیوتیتتتتک

گال قلقاف با محدوده هاله عدم رشد 8-02 mmفعالیتت ضتد

سیپروفلوکسازین براي سویه بالینی اسینتوباکتر بومتانی برابتر

میکروبی ضعیف تري را نشان داد (جدول.)0

 8/204mg/mlبود و میزان  MICآنتی بیوتیک جنتامایستین

مقتتادیر  MICعصتتارهي آبتتی دو گتتال بتتراي ستتویههتتاي

براي سویه بالینی سودوموناس آوروژینوزا برابر 2/080 mg/ml

استاندارد و سویههاي جدا شده از نمونتههتاي بتالینی دو گونته

بود (نمودار .)8این یافتهها نشان دهنده آن است که فعالیت ضد

باکتریتتایی ستتودوموناس آوروژینتتوزا و استتینتوباکتر بومتتانی در

میکروبی عصاره هاي مورد بررسی یا بیش از آنتی بیوتیتکهتاي

محتتدوده  2/808 -8/204mg/mlبتتود (نمتتودار .)8بیشتتترین

مورد استفاده بوده یا با آنها برابر بوده است.

فعالیتتت ضتتد میکروبتتی مربتتوط بتته عصتتاره آبتتی م تازوج (
جدول  .1قطر هالهی عدم رشد بر حسب میلیمتر در غلظتهای عصاره آبی گال مازوج بر حسب میلیگرم بر میلیلیتر
باکتری

اسینتوباکتر

سودوموناس

سودوموناس

اسینتوباکتربومانی

آئروژینوزابالینی

آئروژینوزاATCC1074

بالینی

02

00±8

02±8

02±8

04±8

00
80/0
2/00
3/80
8/02
2/0

00±8
02±8
88±8
80±8
80±8
83±8

04±8
08±8
02±8
80±8
82±8
80±8

03±8
00±8
88±8
82±8
80±8
83±8

00±8
02±8
81±8
88±8
82±8
80±8

88±8
82±8
84±8
83±8
88±8
1±8

2/31
2/81
2/21

88±8
82±8
8±8
جنتامایسین 82

83±8
82±8
8±8
جنتامایسین 82

88±8
1±8
0±8
سیپروفلوکسازین82

83±8
82±8
8±8
سیپروفلوکسازین82

2
2
2
سیپروفلوکسازین 82

غلظت عصاره
mg/ml

کنترل مثبت آنتی بیوتیک

بومانی
NCTC13304

اشرشیاکولی
بالینی

اشرشیا کولی
ATCC1270

02±8

03±8
08±8
81±8
88±8
82±8
84±8
80±8
82±8
8±8
2
سیپروفلوکسازین 84

جدول  .2قطر هالهی عدم رشد بر حسب میلی متر در غلظتهای مختلف عصاره آبی گال قلقاف

غلظت عصاره
mg/ml

02
00
80/0
2/00
3/80
8/02
2/0
آنتی بیوتیک

88±8
80±8
80±8
84±8
82±8
8±8
2
سیپروفلوکسازین82

84±8
80±8
88±8
1±8
2
2
2
سیپروفلوکسازین 82

88±8
82±8
80±8
83±8
88±8
1±8
2
سیپروفلوکسازین 84

آئروژینوزابالینی

سودوموناس آئروژینوزا
ATCC1074

بالینی

02±8
81±8
80±8
80±8
80±8
8±8
2
جنتامایسین1

88±8
82±8
84±8
83±8
82±8
8±8
2
جنتامایسین82

88±8
82±8
84±8
80±8
82±8
8±8
2
سیپروفلوکسازین 82
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باکتری

سودوموناس

اسینتوباکتربومانی

اسینتوباکتر بومانی
NCTC13304

اشرشیاکولی بالینی

اشرشیا کولی
ATCC1270

چهارمیري و همکاران
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تاننیک ترکیب فنولی است ،تاننها داراي خوا
1.024

1.024

1.024

1.024

0.512

0.512

0.512

0.128

0.128

0.256

Refer.
A.b

Clin.
A.b

0.4
0.128

آنتی بیوتیک

0.512

مازوج

0.6

0.2

مقادیر )MIC(mg/ml

0.8

قلقاف

باشند که از جمله آنها می توان به ضد باکتري بودن شان اشاره

1.2
1

کرد .مکانیسم ترکیبات فنول بتر ضتد بتاکتريهتااز طریتق لیتز
غشاي سلول و همچنین اتصال با ترکیبات ستلول بتاکتريهتا و
غیر فعالستازي آنهتا (بتا تتاثیر بته عملکترد آنتزیم ،اتصتال بته
ادهزینها و ایجاد کمپلکس بتا دیتواره ستلولی) عمتل متیکنتد

0
Refer.
P.a

مختلف متی

Clin. P.a

()82،88
در پژوهش صورت گرفته توسط باستري و همکتاران اثتر

گونه باکتریایی

ضد باکتریایی عصاره هاي آبی و استونی گتالهتاي ایجتاد شتده
*

نمودار  . 8مقادیر ) MIC(mg/mlعصارهي آبی گالها و آنتی بیوتیکها
*Clin. P.a = Clinical Pseudomonas aeruginosa, Refer.
P.a = Reference Pseudomonas aeruginosa
Clin. A.b = Clinical Acinetobacter baumannii, Refer.
A.b= Reference Acinetobacter baumannii

بحث و نتیجهگیری

توستتط زنبتتور گتتالزاي ( (Cynips gallae-tinctoriaبتتر
 ،Quercus infectoriaبتر سته بتاکتري گترم مثبتت و سته
بتتاکتري گتترم منفتتی اشرشتتیاکلی و ستتالمونف تیفتتی موریتتوم و
سودوموناس آوروژینوزا بررسی شد .در روش دیستک دیفیتوژن،
استافیلوکوکوس آرووس به شدت نسبت به عصارههاحساس بود،
استتتتافیلوکوکوس اپیدرمیتتتتدیس ،باستتتیلوس ستتتتابتیلیس،

(آگار دایلوشن) نشان داده شد که عصارهي آبی گالهاي متازوج

عدم رشد را داشتند و عصارههتا فعالیتت ضتد باکتریتایی علیته

و قلقاف اثرات ضد باکتریایی بر روي باکتريهاي گرم منفتی بتا

اشیرشیا کولی نداشتند .میزان MICعصاره استونی و آبی گال

مقاومت چندگانه داشتند .در روش چاهک اندازهي قطر هالتهي

مورد مطالعهیکسان و برابتر  2/208میلتی گترم بتر میلتی لیتتر

عتتدم رشتتد بتتا مقتتدار غلظتتت عصتتاره نستتبت مستتتقیم داشتتت

بود( ،)8لتیکن در بررستی حاضتر میتزان  MICعصتارهي آبتی

( .)P>2/20همچنین دراین روش میتانگین قطتر هالتهي عتدم

گالهاي قلقاف و مازوج براي باکتريهابیشتر بود .در مطالعتهاي

رشد در باکتري هاي مختلف با هم تفاوت معنی داري نداشتتند،

که توسط مدا و همکاران بر روي فعالیت ضد باکتریتایی گتال و

به عبارت دیگر نوز بتاکتري بتر قطتر هالتهي عتدم رشتد تتاثیر

برگ  Balanites aeypticaعلیه  83گونته باکتریتایی انجتام

نداشت .ویارت و همکاران وجود مقادیر باالي تانن در گتالهتاي

شد مقادیر  MICدر محتدوده  0/0-82 mg/mlتعیتین شتده

 Quercus infectoriaرا ثابت کردند ( )8وایروبی و همکاران

است ( ،)80با مقایسه ایتن یافتته هابتا پتژوهش حاضتر مشتخص

نیز نشان دادند که تتانن موجتود در عصتارههتاي گیتاهی داراي

متتیشتتود عصتتاره گتتالهتتاي متتازوج و قلقتتاف از Quercus

فعالیت ضد باکتریتایی استت ( ،)1بنتابراین متیتتوان خاصتیت

 infectoriaداراي فعالیت ضد باکتریایی بیشتري بوده اند.

ضدباکتریایی عصارههاي گالهاي متازوج و قلقتاف را بته وجتود

این تفاوتهارا میتوان احتماال ناشی از تفاوت در نوز گال،

ترکیبات تانن دراین عصتارههتا نستبت داد .بتا توجته بتهاینکته

و فرایند خشک کردن عصارهها دانست ( .)83لیکن در پتژوهش
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در این پژوهش با دو روش کیفی (انتشار چاهتک) و کمتی

سودوموناس آوروژینوزا و سالمونف تیفی موریوم کمترین هالتهي

فعالیت ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي قلقاف و مازوج درختان بلوط
حاضر ،باکتري اشرشیا کولی نسبت به عصارهي آبی هر دو گتال

چهارمیري و همکاران
تاکنون مطالعهاي در خصو

اثر ضد باکتریایی عصاره گالهتا

حساسیت نشان داد؛ که احتماال ناشی از تفتاوت در نتوز گتال و

بر اسینتوباکتر بومانی صورت نگرفته است لذا امکان مقایسهیافتههتا

مکانیسم مقاومتی دو سویه اشرشیا کلی است.

با نتایط دیگران مقدور نبود .در مطالعتهاي کته توستط پیبتوجی بتر

از آن جایی که باکتريهاي گرم منفی بته دلیتل داشتتن

روي تاثیر عصاره گیاهان سنتی روي اسینتو بتاکتر بومتانی صتورت

غشا خارجی مقاومت بیشتري نسبت به عوامتل ضتد باکتریتایی

گرفته است میزان  MICعصارههاي مورد مطالعه در محدوده -30

نشان میدهند؛ حساسیتاین سه گونته بتاکتري بتالقوه پتاتوژن

 8میلی گترم بتر میلتی لیتتر بتود ( .)82در مطالعتهاي مشتابه کته

نسبت به عصاره گالهاي مورد بررستی مویتد وجتود متواد ضتد

توسطیان

و همکاران صورت گرفته اثر عصاره اتانولی چند گیتاه از

میکروبتتی قتتوي در آنهااستتت( .)4پژوهشتتی دیگتتر توستتط

جمله گیاه  Pericarpium trichosanthisبر روي ستویههتاي

ستتاتیراپاخکول بتتر روي عصتتارههتتاي متتتانولی ،آبتتی ،هگزانتتی،

اسینتوباکتر بومانی با مقاومت چنتد دارویتی بررستی شتده استت.

کلروفرمی و اتانولی گال ( Q.infectoriaزنبور ایجتاد کننتده ي

محدوده  MICعصاره گیاهان مورد بررستی 8/1-82/2میلتی گترم

گال ،)Cynips quercufolii:بر روي بتاکتريهتاي اشیرشتیا

بر میلی لیتر بودند (.)80

کتتتتتتتتتتولی ( ،(ATCC:25922استتتتتتتتتتتافیلوکوکوس

با مقایسه محدودهي  MICدو مطالعه متذکور و پتژوهش

آرووس) ،(ATCC:25923باسیلوس ستوبتیلیس) ATCC:

حاضر ( ) 2/808-2/080 mg/mlفعالیت ضد باکتریایی بتاالي

 ( 6633انجام شده است .روش تعیین خاصیت ضد باکتریتایی،

عصاره هاي آبی دو گال مورد بررسی بر سویه هتاي استینتوباکتر

مورد استفاده دراین پژوهش دیسک دیفیوژن و تعیین MICبته

بومانی مشخص میشود.

روش براث دایلوشن بوده است( .)84بتا مقایسته نتتایط مطالعته

با مقایسه مقادیر  MICو قطر هاله عدم رشد عصارههتاي

مذکور ویافته هاي بدست آمده از مطالعه حاضر مشاهده میشود

آبی دو گال مازوج و قلقاف مشاهده متیشتود کته گتال متازوج

که عصارههاي آبی گالهاي مازوج و قلقتاف داراي فعالیتت ضتد

داراي فعالیت ضد باکتریایی باالتري در مقایسه بتا گتال قلقتاف

باکتریایی بیشتري علیه اشرشیا کولی بوده اند.

میباشد که ناشتی از تفتاوت در نتوز گتال و ترکیبتات تشتکیل

نیمیري و همکاران اشاره کرده انتدیکتی از بتاکتريهتاي

دهنده آنها است (.)0

سودوموناس آوروژینوزا میباشد ( ،)83اینیافته با نتتایط بدستت

عصتتارهي آبتتی گتتالهتتاي متتازوج و قلقتتاف داراي فعالیتتت ضتتد

آمده از پژوهش حاضر مطابقت داشت.

باکتریایی باالیی بوده لذا بررسیهاي فارموکولوژیک بر رويایتن
وي و همکتاران

عصارهها ضروري مینماید تا بتوان از آنهابه عنتوان جتایگزینی

مطالعات صورت گرفته توسط لی ستون

نشان داد که که متانول بهترین حفل براي استتخراج ترکیبتات

براي آنتی بیوتیک هاي موجتود استتفاده نمتود .همچنتین الزم

ضد باکتریایی گیاهان است؛ بنابراین بنظر متیرستد استتفاده از

است مطالعات بیشتري بر روي سایر عصتارههتاي ایتن دو گتال

حفلهاي دیگر جهت عصارهگیتري از دو گتال قلقتاف و متازوج

(متانولی ،اتانولی ،استونی وغیره) صورت گیرد.

منجر به استخراج بیشتر ترکیبات ضد میکروبی موجود در آنها
میشود (.)80
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حستتاس نستتبت بتته عصتتارهي اتتتانولی گتتال ،Q.infectoria

با توجه بهیافتههاي بته دستت آمتده از مطالعتهي حاضتر،

فعالیت ضد باکتریایی عصارهي آبی گالهاي قلقاف و مازوج درختان بلوط

تشکر و قدردانی

چهارمیري و همکاران

گل مهدي و مستوولین محتترم شترکت داروستازي داروپختش

این مقاله حاصل پایان نامه ي دوره کارشناسی ارشد بوده

تهران به خاطر همکاري در تهیه پودر آنتی بیوتیکهاي ختالص

که در دانشگاه آزاد اسفمیواحتد ففورجتان بته انجتام رستیده

و کلیه کسانی که در مراحل انجام این پژوهش بتا متا همکتاري

است .بدین وسیله از کارشناسان محترم آزمایشتگاه تحقیقتاتی

داشتند ،این کمال تشکر را داریم.

دانشگاه خانم شاهسار ،همچنین از آقاي حجت ا...کسایی ،آقتاي

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-05-20
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