فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره )(Nerium oleander
3

سمیه سبزعلی ،1ساالر بختیاری2و ،3آرمان رستم زاد ،4کریمه حقانی

 -1کارشناس ارشد میکروبیولوژی ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
 -3استادیار ،گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
 -4استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.

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

چکیده
دريافت مقاله ، 92/8/81 :پذيرش مقاله92/3/81 :
 مقدمه :در طب باستانی اعراب و چین از گیاه خرزهره برای درمان بیماریها استفاده میشودد در ایون قیقیوو خودا

ود

باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره بدمی ایالم بر روی باکتریهای بیماریزا مدرد بررسی قرار گرفت

 مداد و روشها:

گیاه مذکدر از کدههای زاگرس شهر ایالم جمع آوری و پس از شناسایی و نامگذاری ،عصاره به روش

ماسراسیدن قهیه شد غلظت های مختلف عصاره با استفاده از روش دیسک دیفیدژن بر روی باکتریها قاثیر داده شد از
آنتی بیدقیکهای قشخیصی به عندان کنترل مثبت و از  DMSOبه عندان کنترل منفی استفاده گردید میزان  MICو  MBCنیز
مشخص شد
 یافتهها :بیشترین قاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرزهره در غلظت  67میلیگرم بر میلیلیتر بدد بیشترین قطور هالوه عودم
رشد در غلظت  67میلیگرم مربدط به بواکتری  )p<5/50( E. faecalis 2321و کمتورین قطور در هموین غلظوت مربودط بوه P.
 aeruginosaبدد نتایج نشان داد که کمترین میزان  MICمربدط به باکتری  S. aureus 1880در غلظت  0میلیگرم بور میلوی-
 بیث و نتیجهگیری :نتایج به دست آمده نشان میدهد که باکتریهای گرم مثبت نسبت به عصاره خرزهوره حسواسقور از
باکتریهای گرم منفی میباشند و با قدجه به قطرهالههای عدم رشد باکتریها میقدان عندان کرد که عصاره هیدروالکلی خرزهوره
اثر باکتری کشی قابل قدجه بر باکتریهای قیت مطالعه دارد
 واژههای کلیدی :عصاره هیدروالکلی ،خرزهره ،د باکتریایی

آدرس مكاتبه :ایالم ،دانشگاه علوم پزشكی ایالم ،دانشكده پزشكی ،گروه بیوشیمی بالینی

پست الكترونیكbakhtiyaribio@gmail.com :
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لیتر بدده و بیشترین میزان  MICمربدط به باکتری  E. coliو  P. aeruginosaدر غلظت  67میلیگرم میباشد ()p<5/50

سبزعلی و همکاران

بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره
آنها میتواند منجر ب مر

مقدمه
مقاومت میکروبی یکی از بزرگتررین مشرکت پریش روی
دانشمندان میباشد .روشهای درمانی متفاوتی (از جملر طر

جوشاندن سمیت خرزهره حفظ میشود و جرانوران تمرایلی بر
خوردن آن نشان نمیدهند (.)7،8
ریش  ،بر

سنتی یونان) از گیاهان برای تولید دارو اسرتفاده مریکننرد .در
واقع گیاهان دارویی ب عنوان یک جانشین سالم و بیخطر برای

فرد شرود .پر

از خشرک شردن و

1

و ساق ی این گیراه مریتوانرد خاصریت ضرد

باکتریررایی داشررت باشررد .ترراکنون مطالعرراتی در مررورد خرروا

داروهای سرنتتیک معرفری شردهانرد یافتر هرای جدیرد نشران

ضدباکتریایی عصاره اتانولی متانولی و کلروفرمی برر

میدهند ک ترکیبا غیرآنتیبیروتیکی مثر عصراره گیاهران و

ریش و ساق این گیاه انجام شرده اسرت کر در همر ی آنهرا

ترکیبا تشکی دهندهی آنها ،فعالیرت ضرد باکتریرایی خروبی

خوا

ضدباکتریایی گیراه نشران داده شرده اسرت امرا تراکنون

علی باکتریهای پاتوژن مقاوم ب دارو دارند .اهمیت و ضررور

مطالعرر ای در مررورد بررسرری خرروا

استفاده از گیاهان در درمان بیماریها بر کسی پوشیده نیسرت.

هیدروالکلی بر

پوسرت و

ضرردباکتریایی عصرراره

گیاه صور نگرفت است .لذا در ایرن پرهوهش

ضدباکتریایی برر

ایران از نظر وجود گیاهان دارویی بسیار غنی است .تعداد زیادی

خوا

از این داروها ب صور پودر در عطاریهرا موجرود هسرتند کر

بررسی قرار گرفت.

توسط مردم در درمان بیماریهای باکتریایی و ویروسی استفاده

مداد و روشها

خرزهرره برومی اسرتان ایرتم مرورد

بخش های هروایی گیراه خرزهرره در اواخرر اردیبهشرت و

میشوند ()1-4
خرزهررره درختچرر ای سررمی و همیشرر سرربز از راسررت

اوای خرداد ماه از رشت کوههای زاگرس در اطراف شرهر ایرتم

کوشادیان ،1تیره خرزهرگان 2مریباشردک بر طرور معمرو در

جمررع آوری شرردند .پرر

پارکها برای اهداف زینتری کاشرت مریشرود .ایرن گیراه را در

کارشناسان گیاه شناسی دانشکده کشراورزی دانشرگاه ایرتم در

فارسی گیش ،شبرنگ ،جار ،پهی و پیخوره نیز مینامنرد .برر

دمای اتاق ودر سای خشک شدند.

از نامگررذاری و شناسررایی توسررط

بیرد قطرورتر و

بر های خشک گیاه توسط آسیا خررد شردند .مقردار 222

بزر تر است .گ های سرخ و سرفید دارد میروه گیراه باریرک و

گرم از پودر آسیا شده را در یک لیتر حت ( آ مقطر -اترانو ) برا

قلمی است پوشش غتف مانند آن حاوی تعداد زیرادی دانر برا

نسرربت  52-52ریخترر و برر مررد  12روز در دمررای  25درجرر

خرزهره ب بر

بید شربی اسرت ولری از برر

کاشت میشود و در برخی نواحی نیز ب صرور خرود رو یافرت

واتمن شماره  42عبور داده شد مقدار  242میلیلیتر عصراره قهروهای

میشود ( .)5،6در ط سنتی اعررا از خرزهرره بررای درمران

تیره با  pH=6/1جدا سازی شد ( .)9محلو حاص ب منظور تبخیرر

برخی از بیماریها از جمل سرطان و دیگر بیماریهای تقسریم

حت در اون  45درج سانتیگراد ب مد  4روز قرار داده شد.

شام بر  ،گ  ،ساق  ،پوست ،ریش و شیره آن ،سمی و حاوی
گلیکوزیدهای قلبی میباشد ب طوری ک خوردن چنرد عردد از

در این مطالع اثر عصاره گیراه خرزهرره برا غلظرت هرای
( 2/5 ،5 ،9/5 ،19 ،88 ،76و  1/5میلیگرم در میلریلیترر) بر
1. Gentianales
2. Apocynaceae
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موهای ابریشمی است .ایرن گیراه در بسریاری از منراط ایرران

سانتیگراد و در تاریکی انکوبر شردند سرع

سلو و نقص ایمنی استفاده میشود .تمام قسرمتهای خرزهرره

عصراره از کاغرذ صرافی

سبزعلی و همکاران

بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره
روش کربی -بوئر (هر یک از دیسکها توسرط تررازوی حسراس

ب منظور تعیین حداق غلظرت مهارکننرده ( ،)MICابتردا از

وزن شده و ب مد  5دقیق درون محلو عصاره با رقرتهرای

از تهیر ی نریم مرکفارلنرد از

مختلف قرار گرفت  ،پ

باکتریها کشت تازه تهی شد ،پر

از خشک شدن وزن دیسکهرا تعیرین

باکتریها در محیط مرولر هینترون بررا  ،مقردار  52میکرولیترر از

شده و با توج ب اختتف وزن و غلظتهای تهیر شرده مقردار

سوسعانسیون تهی شده ب هرر یرک از چاهرکهرا ،کر حراوی 52

جذ برای هر دیسک محاسب شد ).باکتریهای مورد آزمرایش

میکرولیتر محیط مولر هینتون برا بودند اضراف شرد ،سرع

شام اسرتافیلوکوکوس ارئروس  ،ATCC 1885انتروکوکروس

هرچاهک میزان  52میکرولیتر از غلظتهرای تهیر شرده ،عصراره

فکرررالی

 ،ATCC 2821اسرررتافیلوکوکوس اپیدرمیر ردی

بر

اضاف شد .پلیتهای  96خان ب مد  18سراعت در انکوبراتور 87

 ،ATCC 2425پسرررودوموناس آئروجینررروزا ،اشریشررریاکلی،

درج قرار داده شدند ،سع

مورگانت مورگانی ،سالمونت تیفی ،کلبسیت پنمونی انتررو براکتر

تیمار با چاهکهای کنتر میزان  MICمشخص شرد .بر منظرور

آئررروژن  ،باسرریلوس سرررئوس بودنررد .ک ر از بانررک میکروبرری

تعیین حداق غلظت کشرندگی ( ،)MBCاز براکتریهرای تحرت

دانشکده دامعزشکی دانشگاه ایتم تهی و پ

از انجام تسرتهای

با مقایس کدور چاهکهرای تحرت

تیمار در چاهکهای پلیت  96خان از یک رقت پایینترر از حرداق

تشخیصی مورد آزمایش قرار گرفتند .ب منظرور بررسری اثررا

غلظت مهارکنندگی و دو رقرت برارتر از آن برر روی محریط مرولر

ضدمیکروبی عصارهی خرزهره از روش کربی -بوئر استفاده شد.

هینتون آگار ب صور خطی کشت داده شد و کمترین غلظتی کر

باکتریهای تحت مطالع روی محیط مرولر هینترونآگرار
کشت داده شرده و بر مرد  24سراعت در دمرای  87درجر
سانتیگراد انکوب شدند .سع

از کلنیهای این محریط توسرط

سرم فیزیولوژی رقت نیم مکفارلند ک  ODآن در طرو مرو

در آن خط رشدی بر روی محریط آگراردار دیرده نشرد بر عنروان
حداق غلظت کشندگی در نظر گرفت شد (.)12،11

یافتهها
در این مطالع اثر عصاره گیاه خرزهره با غلظت های مختلف ب

باکتریها بر وسریل ی سروا کترانی اسرتری کشرت چمنری

2821

،E.faecalis

گسترده بر روی محیط مولر هینترون آگرار تهیر شرد ،سرع

،E.coli ،P.aeruginosa ،S.epidermidis ATCC 2425

دیسکهای کاغذی ک قبت ب عصاره آغشت شده و خشک شده

 E.aerogenes ،K.pneumonia ،S.typhi ،M.morganiiو

بودنررد بررر روی پلیررت قرررار داده شرردند .در ایررن تحقیرر از

 B.cereusبررسی و نتایج حاص نشان داد ک گیاه مورد نظر دارای

آنتیبیوتیکهرای تشخیصری کلیندامایسرین ،استرپتومایسرین،

اثر ضدباکتریایی است .فعالیت ضد باکتریایی عصاره با اندازگیری

کانامایسررین ،جنتامیسررین ،مترریسرریلین ،سیعروفلوکساسررین و

حضور و یا عدم حضور هال عدم رشد و اندازگیری قطر این هال ها

وانکومایسین (پادتن ط ) نیز برای مقایس تاثیر عصاره استفاده

انجام شد .نتایج نشان داد ک عصاره هیدروالکلی خرزهره دارای خوا

شد ،سع

پلیت ها درون انکوباتور  87درجر سرانتیگراد قررار

ATCC

ضد باکتریایی علی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی میباشد .در

گرفتند و بعد از  24ساعت قطر هال های عدم رشرد بر وسریل

این پهوهش قطر هال ی عدم رشدکمتر از  8میلیمتر ب عنوان مقاوم،

خط کش میلیمتری اندازگیری شد (.)12،11

 8تا  9میلیمتر نسبتاً مقاوم ،بیشتر از  12تا  12میلیمتر ب عنوان
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 622نانومتر برابر با  2/28-2/1است ،تهی شد .از سوسعانسیون

روش کربی -بوئر بر باکتریهای ،ATCC 1885 S.aureus

سبزعلی و همکاران

بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره

هال ی مهاری  12 mmحساسترین ( )p<2/25و باکتریهرای

نسبتاً حساس و بیشتر از  12میلیمتر ب عنوان حساس در نظر گرفت

انترو باکتر آئروژن

شد (.)12،18

و پسودوموناس آئروجینوزا برا قطرر هالر ی

مقایس ی نتایج نشان داد کر عصراره خرزهرره در غلظرت

مهاری  9 mmب ترتی مقاومترین باکتریها در مقاب عصراره

 76 mg/mlدر بررین برراکتریهررای گرررم مثبررت (جرردو )1

بودند .کمترین مقدار  MICدر بین براکتریهرای گررم مثبرت

با قطر هال ی مهراری

(جرردو  )2مربرروط ب ر برراکتری اسررتافیلوکوکوس اورئرروس بررا

 16 mmداشت ( )p<2/25وکمترین تراثیر در همرین غلظرت

میزان  5 mg/mlو کمترین میزان  MICدر باکتریهای گررم

مربوط ب باسیلوس سرئوس برا قطرر هالر ی مهراری 14 mm

منفی (جدو شماره  )8مربوط ب مورگانت مورگانی و انتروباکتر

بیشترین تاثیر را بر انتروکوکوس فکالی

آئروژن

بوده است .همچنین مقایس نتایج تاثیر عصاره برر براکتریهرای

با مقدار  5 mg/mlبود (.)p<2/25

گرم منفی (جدو  )4نشان داد ک کلبسریت پنمونیر برا قطرر
جدول  1قاثیر آنتیبیدقیکها و عصاره هیدروالکلی خرزهره بر باکتریهای گرم مثبت
1880S. aureus ATCC

آنتیبیدقیک

2321E. faecalis ATCC

B. cereus

2450S.epidermidis ATCC

غلظت عصاره

Vancomycin
Ciprofloxacin
Clindamycin
Sterptomycin
Methicillin
Gentamicin
Kanamycin
76
88
19
9/5
5
2/5
1/5

غلظت عصاره
)(mg/ml

14
18/66
8/88
17/88
6
22
6
*16
18
11
8
7
6
6

6
27/66
9/88
12/88
6
28
28
15
18
12
8
6
6
6

6
27/88
8/66
6
6
19/88
6
15
18
8
7
6
6
6

6
24
6
14/88
6
24/88
14
14
12
9
6
6
6
6

*معنیدار ()p<2/25
گرم/میلیلیتر میباشد)
B. cereus

2450S.epidermidis ATCC

غلظت عصاره
)(mg/ml

9/5
19

9/5
19

2321E. faecalis ATCC

9/5
19

1880S. aureus ATCC

*5
*9/5

9/5
19

* ،معنیدار (.)p<2/25
جدول  .3حداقل غلظت مهارکننده حداقل غلظت کشنده عصاره هیدروالکلی خرزهره برباکتریهای گرم منفی مقادیر بر حسب میلی گرم/میلیلیتر میباشد
E. aerogenes

غلظت عصاره
)(mg/ml

MIC
MBC

5
9/5
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K. pneumonia

9/5
19

S. typhi

9/5
19

M. morganii

E. coli

*5
*9/5

19
88

P. aeruginosa

19
88
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* ،معنیدار (.)p<2/25
جدول  4قاثیر آنتیبیدقیکها وعصاره هیدروالکلی خرزهره بر باکتریهای گرم منفی
E. aerogenes

آنتیبیدقیک

K. pneumonia

S. typhi

E. coli

M. morganii

P. aeruginosa

غلظت عصاره

Vancomycin
Ciprofloxacin
Clindamycin
Gentamicin
Sterptomycin
Methicillin
Kanamycin

غلظت عصاره
)(mg/ml

11
25
6
22/66
15
6
22
9
8
7
6
6
6
6

76
88
19
9/5
5
2/5
1/5

6
29
6
19/66
14/66
6
24
*12
12
8
6
6
6
6

6
27/66
6
22/66
9/66
6
12
11
9
7
6
6
6
6

6
26/88
6
19/88
12/66
6
11
11
9
7
6
6
6
6

6
24/66
6
17/88
12/66
6
6
12
9
7
6
6
6
6

6
21
6
14/88
6
6
21
9
8
7
6
6
6
6

* ،معنیدار (.)p<2/25

ریش ر مقرراوم بررودهانررد .برراکتریهررای ،Bacillus pamilus

بیث و نتیجهگیری
در سا  2224در پهوهشی خوا

ضدباکتریایی عصرارهی

 Bacillus subtilisو  Escherichia coliنسبت ب عصاره

اتانولی ،متانولی و کلروفرمی ،بر

و ریش بررسری شرد .نترایج

اتانولی ریش خرزهرره نسربتاً حسراس و Staphylococcus

نشان داد ک عصار کلروفرمی بر

فقط تاثیر مهاری روی رشرد

 aureusحساس بروده اسرت .براکتری Bacillus pamilus

عصاره کلروفرمی نسبتاً مقاوم بود ولی سایر باکتریها ب عصراره

 subtilisو  Escherichia coliنسبت ب عصاره نسبتاً مقاوم

کلروفرمی بر مقاوم بودند باکتریهای ، Bacillus subtilis

و  Staphylococcus aureusنسبت ب عصاره متانولی ریش

 Bacillus pamilusو  Escherichia coliنسرربت برر

مقاوم بودند .مقایس قطر هال عدم رشد با توج ب غلظتهرای

خرزهررررره نسرررربتاً حسرررراس و

استفاده شده نشان میدهد ک تاثیر عصاره هیدروالکلی اسرتفاه

 Staphylococcus aureusحساس گرزارش شردند .عصراره

شده در پهوهش حاضر بیشتر از عصرارههرای اسرتفاده شرده در

متانولی نیز دارای تاثیر مهاری شربی بر عصراره اترانولی بروده

پهوهشهای پیشین میباشد (.)14

عصرررراره اتررررانولی بررررر

است .نتایج در مورد عصارهی تهی شده از ریش نیز مشاب بوده

همچنین بررسی خوا

ضدباکتریایی  8عصاره پترولیومی،

خرزهره بر  4باکتری ،B.subtilis

و فقط باکتری  Escherichia coliنسربت بر عصراره نسربتاً

اتانولی و آبی ساق

مقاوم بود و سایر باکتریها کامت نسربت بر عصراره کلروفرمری

 M.lutens ،S.aureusو  P.aeruginosaنشان داد ک
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باکتری  Escherichia coliداشرت ایرن براکتری نسربت بر

نسبت ب عصاره مترانولی ریشر نسربتاً حسراس و Bacillus

سبزعلی و همکاران
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بیشترین قطر هال عدم رشد در غلظت  122mg/mlدیده شد.

( .)15ک این تفاو میتواند ب دلی تفاو در قسمتهایی ازگیاه

نتایج نشان داد ک تاثیر عصاره اتانولی بر  2باکتری  S.aureusو

ک برای عصارهگیری استفاده شده یا تفاو روش عصارهگیری و

با قطر هال عدم رشد  18و  14میلیمتر

همچنین تفاو در ترکیبا گیاه ب دلی تفاو شرایط جغرافیایی

بیشتر از سایر باکتریها بود .همچنین  2باکتری

و یا اقلیمی باشد .خرزهره همچنین دارای خوا

ضد باکتریایی و

 P.aeruginosaو  B.subtilisب عصاره آبی بیشتر از دو عصاره

ضد قارچی بر روی بیماریزاهای انسانی و گیاهی است (.)16

دیگر حساس بودند قطر هال عدم رشد برای  2باکتری اخیر در

قشکر و قدردانی

 M.lutensب ترتی

غلظت  122mg/mlب ترتی  15و  17میلیمتر بود .مقایس این

از معاونت محترم پهوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایتم کر برا

نتایج با قطر هال مهاری در غلظت مشاب  76mg/mlنشان

تصوی و تأمین هزین های این طرح (شماره  ،)919221/1ما را در

خرزهره

انجام این پروژه تحقیقاتی یاری رسانیدهاند ،سعاسگزاری مینماییم.

میدهد ک تاثیر عصاره هیدروالکلی تهی شده از بر

بومی استان ایتم از عصارههای استفاده شده بیشتر بوده است
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