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Abstract
Background and Objectives: Tarragon (Artemisia dracunculus) as a
valuable medicinal plant is extensively used in traditional medicine.
Bacterial resistance to antimicrobial agents, is one of the important
problems in medicine. The aim of this study was to identify the
chemical compounds of Artemisia dracunculus essential oil and
evaluation of its antibacterial activity on Listeria innocua,
Staphylococcus epidermidis, Salmonella typhi, and Enterobacter
aerogenes in vitro.
Methods: In this experimental study, the Artemisia dracunculus
essential oil, was extracted using hydrodistillation method. The
components of the essential oil, were identified by gas
chromatography/mass spectrometry (GC/MS) device. Disk diffusion
method was used to measure the diameter of the inhibition zone, and
broth microdilution method was used to determine the minimum
inhibitory concentration (MIC). The minimum bactericidal
concentration (MBC), was determined using tubes or wells, where no
color change was observed.
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Results: In this investigation, 18 compounds, were identified in
Artemisia dracunculus essential oil. The major compound of the
essential oil was p-Allylanisole. The diameter of inhibition zone for
bacteria Listeria innocua, Staphylococcus epidermidis, Salmonella
typhi, and Enterobacter aerogenes, were obtained 11.2, 14.2, 9.80 and
8.10 mm, respectively. MBC of Artemisia dracunculus essential oil for
Staphylococcus epidermidis and Listeria innocua, was 9.2mg/ml and
for Salmonella typhi and Enterobacter aerogenes, was 36.8 and
73.6mg/ml, respectively.
Conclusion: According to the results of this study, the Artemisia
dracunculus essential oil has antibacterial effect, which is lower in
comparison with antibacterial effect of vancomycin and gentamicin
antibiotics. Therefore, further researches are required for clinical
application of the essential oil.
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بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترخون ،بر برخی از باکتریهای
بیماریزا در شرایط برونتنی
بهروز علیزاده بهبهانی ،1فریده طباطبایی یزدی ،*1فخری شهیدی ،1سیدعلی مرتضوی ،1محبت محبی

1

1گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکده

چکیده

کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد،

زمینه و هدف :ترخون ( )Artemisia dracunculusبهعنوان يک گیاه دارويي ارزشمند ،در

مشهد ،ايران.

طب سنتي استفاده فراواني دارد .افزايش مقاومت باکتريها به عوامل ضدمیکروبي ،يکي از
مشکالت مهم در پزشکي است .اين مطالعه با هدف شناسايي ترکیبات شیمیايي اسانس ترخون و

ارزيابي فعالیت ضدمیکروبي اسانس بر باکتريهاي لیستريا اينوکوا ،استافیلوکوکوس
اپیدرمیديس ،سالمونال تیفي و انتروباکتر آئروژينوزا در شرايط برونتني انجام شد.
روش بررسی :در اين مطالعه تجربي ،اسانس ترخون به روش تقطیر با آب استخراج گرديد.
اجزاي تشکیلدهنده اسانس بهوسیله دستگاه  GC/MSشناسايي شدند .روش انتشار در آگار به
کمک ديسک (براي اندازهگیري هاله عدم رشد) و روش میکرودايلوشن براث (جهت تعیین
حداقل غلظت مهارکنندگي رشد) به کار برده شد .جهت تعیین حداقل غلظت کشندگي ،از
خانهها يا چاهکهايي که تغییر رنگي در آن مشاهد نشد ،استفاده گرديد.
یافتهها :در اين بررسي 18 ،ترکیب در اسانس ترخون شناسايي شد ،p-Allylanisole .عمدهترين

ترکیب اسانس حاصله بود .قطر هاله عدم رشد براي باکتريهاي لیستريا اينوکوا ،استافیلوکوکوس
اپیدرمیديس ،سالمونال تیفي و انتروباکتر آئروژينوزا به ترتیب  9/80 ،14/2 ،11/2و  8/10میليمتر
*

نويسنده مسئول مکاتبات:

به دست آمد MBC .اسانس ترخون براي استافیلوکوکوس اپیدرمیديس و لیستريا اينوکوا 9/2 ،و

فریده طباطبایی یزدی ،گروه علوم

براي سالمونال تیفي و انتروباکتر آئروژينوزا به ترتیب  36/8و  73/6میليگرم برمیليلیتر بود.

و صنايع غذايي ،دانشکده کشاورزي،

نتیجهگیری :طبق نتايج اين مطالعه ،اسانس ترخون داراي اثر ضدباکتريايي بوده که در مقايسه

دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران؛
آدرس پست الکترونیکي:
tabatabai@um.ac.ir
تاريخ دريافت1395/4/25:
تاريخ پذيرش1395/5/18 :

با اثر ضدباکتريايي آنتيبیوتیکهاي وانکومايسین و جنتامايسین ،تأثیر کمتري دارد .لذا بهمنظور
کاربرد بالیني اسانس ،انجام تحقیقات بیشتر ضروري است.
کلید واژهها :مواد ضدعفونيکننده؛ ترخون؛ ترکیبات شیمیايي؛ روغن فرّار.
لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نمايید:
Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Shahidi F, Mortazavi SA, Mohebbi
M. Investigation of chemical compounds and antibacterial activity of tarragon
(Artemisia dracunculus) essential oil on some pathogenic bacteria in vitro.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(9):42-51. [Full Text in Persian
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بررسي ترکیبات شیمیايي و فعالیت ضدمیکروبي اسانس ترخون ،بر برخي از باکتريهاي ...

بهروز علیزاده بهبهاني و همکاران

مقدمه

همچنین مقداري تانن در ترخون يافت ميشود ( .)6،5با توجه به

از مشکالت اساسي و مهم در صنعت داروسازي و علم پزشکي،

شرايط آب و هوايي و موقعیت جغرافیايي ايران ،اکنون پرورش

افزايش مقاومت میکروارگانیسمهاي بیماريزا به عوامل

اين گیاه در تمام نقاط کشور معمول است .ترخون در معطر کردن

ضدمیکروبي ميباشد ( .)1ايران از لحاظ شرايط آب و هوايي و

غذا و نوشیدنيها نیز کاربرد دارد .بهطورسنتي از اين گیاه در

موقعیت جغرافیايي در زمینه پرورش گیاهان دارويي ،يکي از

درمان رماتیسم ،دردهاي مفصل و تقويت معده استفاده ميشود

مهمترين کشورهاي جهان به شمار ميآيد .جايگاه گیاهان دارويي

( .)5،6گونههاي مختلف ترخون ،عملکرد ضدالتهابي و تببر

در طب سنتي کشور ،تمايل مردم به استفاده از اين گیاهان جهت

داشته و اثر ضدباکتريايي ،ضدويروسي ،ضدماالريايي ،ضدقارچي

درمان و منابع غني گیاهي در دسترس ،از يکسو و مشکالت

و آنتياکسیداني دارند (.)7

موجود ازجمله مسئله مقاومت آنتيبیوتیکي و هزينههاي درمان از

با توجه به بومي بودن گیاه ترخون در ايران ،دسترسي آسان و

سوي ديگر ،دلیلي براي بررسي دقیقتر و هرچه بیشتر پژوهشگران

ارزان ،همچنین مصرف غذايي و دارويي از زمانهاي دور؛ اين

و محققان در زمینه استفاده از اين گیاهان است ( .)2با توجه به

مطالعه ميتواند مقدمهاي جهت استفاده عملي از اسانس اين گیاه

مشخص شدن عوارض جانبي و آثار متعدد و زيانبخش داروهاي

در صنايع دارويي و غذايي باشد تا بدين طريق هم امکان استفاده

شیمیايي ،امروزه مسئله بهکارگیري و جايگزين کردن داروها با

از يک منبع سهلالوصول و مقرون بهصرفه فراهم گردد و هم از

منشأ گیاهي و طبیعي مورد توجه قرار گرفته است ،همچنین

هدر رفتن محصول و خسارتهاي ناشي از آن جلوگیري شود تا

استفاده از عصارههاي تام گیاه به جاي يک ماده خالص جداشده

در نهايت ،گامي جهت اعتالي بهداشت و ايمني غذايي جامعه

از گیاه ،مدنظر پژوهشگران واقع شده است ( .)3مطالعات حاکي

برداشته شود .لذا اين پژوهش با هدف شناسايي ترکیبات و اجزا

از آن است که گیاهان بهعنوان منابع غني از ترکیبات

تشکیلدهنده اسانس ترخون و بررسي فعالیت ضدباکتري اسانس

ضدمیکروبي ،حاوي مقادير قابلتوجهي متابولیتهاي ثانويه شامل

آن بر تعدادي از میکروارگانیسمهاي بیماريزا در شرايط برونتني

ترکیبات فنلي ،فالونوئیدها ،آلکالوئیدها و فالونولها نیز ميباشند

 in vitroانجام شد.

که بهصورت پیشسازهاي غیرفعال ذخیرهشده در بافتهاي
گیاهي قرار دارند (.)4
گیاه ترخون يا تلخون با نام علمي  Artemisia dracunculusاز
تیره کاسني يا گل ستاره است .برحسب شرايط اقلیمي و موقعیت
جغرافیايي ،حدود  200-400گونه آن در سرتاسر جهان يافت
ميشود .براساس پژوهشهاي انجامشده در زمینه شناسايي
گونههاي مختلف ترخون ،تاکنون در ايران  34گونه از اين گیاه
يافت شده است ( .)5بسیاري از گونههاي ترخون ،معطر و غني از
اسانس هستند که اين عطر ناشي از وجود مونوترپنها
( )Monoterpeneو سزکوييترپنها ( )Sesquiterpeneبوده و
دلیل کاربرد آنها در طب سنتي نیز ميباشد .ترخون در مناطق
داراي آب و هواي گرم و آفتابي ،رشد ميکند .ترخون تازه داراي
 %60-70استراگول ( %15-20 ،)Estragoleاوسیمن ) (Ocimeneو
متیل کاوياکول ) (Methylchaviacolميباشد.
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روش بررسی
در اين مطالعه تجربي ،ابتدا شناسايي ترکیبات شیمیايي اسانس
ترخون در پژوهشکده علوم گیاهي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید
بهشتي در سال  1394انجام گرفت ،سپس به ارزيابي فعالیت
ضدمیکروبي اسانس ترخون در آزمايشگاه میکروبشناسي
صنعتي دانشکده کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد پرداخته شد.
گیاه ترخون از بازار محلي مشهد (خراسان رضوي) ،خريداري
شد .تعیین جنس و گونه گیاه توسط گیاهشناس پژوهشکده علوم
گیاهي دانشگاه فردوسي مشهد (به شماره نامه  )138شناسايي
گرديد و با نام علمي  Artemisia dracunculusمورد تأيید قرار
گرفت و جهت انجام آزمايشها به آزمايشگاه میکروبشناسي
صنعتي ،منتقل و پس از يک شستوشوي ساده و آبکشي (جهت
رفع گرد و خاک موجود در سطح گیاه) ،در سايه خشک شد.
بهمنظور تهیه اسانس ترخون ،گیاه بهوسیله آسیاب آزمايشگـاهـي

بهروز علیزاده بهبهاني و همکاران

بررسي ترکیبات شیمیايي و فعالیت ضدمیکروبي اسانس ترخون ،بر برخي از باکتريهاي ...

(مدل  )Waringخرد شده و براي يکنواختي اندازه ذرات،

ديسک و اندازهگیري قطر هاله عدم رشد استفاده شد .در اين

برگهاي پودرشده از الک آزمايشگاهي عبور داده شدند ،سپس

روش ابتدا باکتريهاي مورد پژوهش در محیط کشت مولر هینتون
8

 100گرم از پودر گیاه خشک پس از توزين با ترازوي ديجیتال

آگار (مرک آلمان) به میزان  1/5×10 CFU/mlتلقیح ،سپس يک

بهوسیله دستگاه کلونجر به مدت  3ساعت با سرعت تقطیر 1

ديسک کاغذي استريل به قطر  6میليمتر و ضخامت  1میليمتر در

میليلیتر در دقیقه اسانسگیري شد .در ادامه ،اسانس با سولفات

سطح پتري قرار داده شد و میزان  10میکرولیتر از اسانس ترخون

سديم بدون آب ،آبگیري و در ظرف دربسته استريل تیرهرنگ،

بر روي ديسک قرار گرفت .فاصله ديسکها از ديواره پتري،

دور از نور و در يخچال نگهداري شد (.)8

حداقل  20میليمتر و از يکديگر حداقل  25میليمتر تعیین گرديد.

شناسايي ترکیبات اسانس استخراجشده با تزريق  0/2میکرولیتر از

پلیتها به مدت  24ساعت در  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند.

اسانس ترخون به دستگاه گاز کروماتوگرافي متصل به طیفنگار

پس از گذشت  24ساعت از زمان انکوبهگذاري ،قطر هالههاي

جرمي ) (GC/MSمدل ( TRACE MSساخت شرکت

عدم رشد با خطکش بهطور دقیق اندازهگیري و برحسب

 )uest-FinniganThermoQدانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
ً

میليمتر گزارش شد .تمامي آزمايشها  3بار تکرار شد ( .)10از

(حاوي ستون DB-5طول  30متر ،قطر داخلي  0/25میليمتر و

ديسک حاوي حالل ،DMSOبهعنوان کنترل استفاده گرديد.

ضخامت فاز ساکن  0/25میکرومتر متصل به طیفسنج جرمي

روش ( Micro dilution brothمطابق روش به کار گرفتهشده در

مدل  )Quadrupoleانجام شد .دماي ستون از  40درجه سانتیگراد

مطالعه کالهي مرند و همکاران و مهربان و همکاران) جهت تعیین

تا  250درجه سانتیگراد با سرعت  2/5درجه سانتیگراد دردقیقه

و ارزيابي حداقل غلظت ممانعتکننده از رشد ( ،)MICبه کار

افزايش يافت .از گاز هلیم با سرعت  1/1میليلیتر در دقیقه و از

برده شد .در اين روش ابتدا کشت تازه از هر میکروارگانیسم
8

انرژي يونیزاسیون  70الکترون استفاده گرديد .شناسايي نوع

معادل ( 1/5× 10 CFU/mlمعادل استاندارد  0/5مکفارلند) تهیه

ترکیبات اسانس با کمک طیف نرمال آلکانها و به دست آوردن

و میزان  20میکرولیتر به هر چاهک تلقیح شد .از پلیت  96خانهاي

شاخص بازداري آنها (شاخص کواتز) و مراجعه به فرهنگ

جهت بررسي استفاده گرديد .غلظتهاي مختلف اسانس با

ترکیبات طبیعي شناسايي گرديد (.)4

رقیقسازي محلول اصلي تهیه شدند .محلول اصلي با غلظت

سويههاي میکروبي شامل لیستريا اينوکوا ،ATTC 33090

 147/2میليگرم برمیليلیتر ديمتیل سولفوکسايد ،تهیه و

 ،PTCCسالمونال تیفي

غلظتهاي مختلف اسانس ترخون با استفاده از آن به دست آمد.

 PTCC 1609و انتروباکتر آئروژينوزا  PTCC 1221بود .جهت

غلظتها شامل  73/6 ،36/8 ،18/4 ،9/2 ،4/6و  147/2میليگرم

فعالسازي میکروارگانیسمها ،ابتدا سوسپانسیون میکروبي

برمیليلیتر بود .همچنین از چاهکهاي کنترل مثبت (محیط کشت

بهصورت تازه از هر سوش میکروبي تهیه گرديد ،و  24ساعت قبل

باکتري ،بدون اسانس) و کنترل منفي (محیط کشت بدون باکتري)

از انجام آزمايش به کمک آنس استريل ،از کشت ذخیره (مادر)

بهعنوان شاهد استفاده شد .پس از آن پلیت  96خانهاي در

به محیط کشت شیبدار  Muller Hinton Agarبراي باکتري

انکوباتور (با دماي  37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت)

تلقیح انجام شد .سپس سوسپانسیون غلیظ میکروبي با استفاده از

گرمخانهگذاري شد.

محلول رينگر (پس از رشد میکروارگانیسم بر سطح شیبدار آگار

پس از طي مدت گرمخانهگذاري ،محلول تري فنیل تترازولیوم

آن) تهیه گرديد .درادامه ،کدورت سوسپانسیون میکروبي حاصل

کلرايد ( )Triphenyltetrazolium chlorideبا غلظت  5میليگرم

بهوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج  625نانومتر اندازهگیري شد

برمیليلیتر تهیه شد و به هر خانه  25میکرولیتر از اين معرف افزوده

و تا برابر شدن کدورت آن با کدورت محلول استاندارد 0/5

گرديد (در خانههايي که رشد میکروبي اتفاق ميافتد ظرف کمتر

مکفارلند بهوسیله محلول رينگر رقیق شد ( .)9بهمنظور تعیین

از نیمساعت ،رنگ قرمز تیره يا ارغواني ايجاد ميشود).

استافیلوکوکوس اپیدرمیديس

1435

وجود يا عدم وجود فعالیت ضدمیکروبي اسانس ترخون ،از روش
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اولین غلظتي که در آن رشد باکتري مشاهده نشـد و رنگ قـرمـز

بهروز علیزاده بهبهاني و همکاران

تشکیل نگرديد ،بهعنوان  MICگزارش شد (.)12،11

شکل شماره  :1تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد اسانس ترخون ،با استفاده از پلیت  96خانهای و معرف تری فنیل تترازولیوم.

از خانههايي که در آن رشد باکتري و در نتیجه تغییر رنگ

جدول شماره  1آورده شده است 18 .ماده فرّار شیمیايي که در

مشاهده نشد ،براي تعیین ) (MBCاستفاده گرديد .در اين روش،

مجموع %99/98 ،ترکیبات اسانس ترخون را تشکیل ميدادند،

 5میکرولیتر از خانههاي فاقد رنگ ،بر محیط کشت مولر هینتون

شناسايي شدند .ترکیب عمده اسانس را )%84( p-Allylanisole

آگار کشت داده شد ،سپس محیط کشت حاوي باکتري بعد از

تشکیل ميداد .عالوه بر اين ،ترکیبات اصلي ديگري شامل

 24ساعت ،انکوبهگذاري شد .حداقل غلظتي از اسانس که

،)%6/24( Ocimene (Z)-beta ،)%7/46( Ocimene (E)-beta

باکتري در آن رشد نکرده بود ،بهعنوان حداقل غلظت کشندگي

 p-Cymeneو  ،)%1/42( Limoneneترکیب غالب بودند.

) (MBCدر نظر گرفته شد (.)13

راندمان اسانس ترخون برابر با  1/2v/wو رنگ آن متمايل به زرد

تمامي آزمايشها در سه تکرار انجام گرفت ،براي تجزيه و

بود .اعداد مندرج در ستون عمودي کروماتوگرام (شکل شماره

تحلیل آماري دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  18و واريانس

 ،)2مقدار فراواني ترکیبات تشکیلدهنده اسانس ترخون را نشان

يکطرفه استفاده شد.

ميدهد و ستون افقي ،زمان جداسازي و شناسايي هريک از
ترکیبات اسانس در ستون را بیان ميکند .براي تأيید شناساييهاي

یافتهها

انجامشده توسط طیفهاي جرمي ،از شاخص بازداري کواتس

نتـايج آنـالـیــز اسـانـس تـرخـون بـهوسیـلـه دستگـاه  GC-MSدر

که نتايج آن در جدول شماره  1آورده شده است ،استفاده گرديد.
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بررسي ترکیبات شیمیايي و فعالیت ضدمیکروبي اسانس ترخون ،بر برخي از باکتريهاي ...
جدول شماره  :1ترکیبات شناساییشده اسانس ترخون
ردیف

درصد

ترکیب شناساییشده

شاخص کوارتز

1

0/21

α-Pinene

933

2

972

0/01

Sabinene

3

0/01

β-Pinene

977

4

0/01

β-Myrcene

988

5

0/02

α-Phellandrene

1006

6

1028

1/ 4

Limonene

7

6/ 2

>Ocimene<(Z)-beta-

1036

8

7/ 4

>Ocimene<(E)-beta-

1046

9

0/02

α-Terpinolene

1088

10

1099

0/01

Linalool

11

0/02

allo-Ocimene

1128

12

84/00

p-Allylanisole

1213

13

0/08

Carvone

1247

14

1287

0/03

l-Bornyl acetate

15

0/03

>Methyl cinnamate<E-

1384

16

0/38

Methyleugenol

1405

17

0/02

Spathulenol

1580

18

0/01

Dillapiole

1626

شکل شماره  :2کروماتوگراف اسانس ترخون.

بیشترين قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتري استافیلوکوکوس

میانگین قطر هاله عدم رشد براي باکتريهاي گرم منفي برابر با

اپیدرمیديس و کمترين قطر هاله در اين غلظت مربوط به باکتري

 8/95و براي آنتيبیوتیک جنتامايسین 14 ،میليمتر به دست آمد

گرم منفي انتروباکتر آئروژينوزا بود .میانگین قطر هاله عدم رشد

(جدول شماره .)2

براي باکتريهاي گرم مثبت برابر با  12/7و براي آنتيبیوتیک
وانکومايسین 14/2 ،میليمتر برآورد شد.
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جدول شماره  :2میانگین قطر هاله عدم رشد به روش انتشار در آگار به کمک دیسک (دیفوژن آگار) بر باکتریهای مورد مطالعه (برحسب میلیمتر)

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

نوع ماده /باکتری

a

اسانس ترخون

لیستریا اینوکوا
a

14/2±0/5

سالمونال تیفی
a

11/2±0/5

9/8 ±0/5

انتروباکتر آئروژینوزا
a

8/1±0/5

وانکومایسین

16/00±0/5b

12/4±0/5a

-

-

جنتامایسین

-

-

15/2±0/5b

12/8±0/5b

حروف مشابه در یک ستون ،نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار (سطح  )%5میباشد.

حروف غیرمشابه در یک ستون ،نشاندهنده تفاوت معنیدار (سطح  )%5میباشد.
حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس ترخون براي باکتريهاي

حداقل غلظت کشندگي اسانس ترخون براي باکتريهاي

استافیلوکوکوس اپیدرمیديس ،لیستريا اينوکوا ،سالمونال تیفي و

استافیلوکوکوس اپیدرمیديس ،لیستريا اينوکوا ،سالمونال تیفي و

انتروباکتر آئروژينوزا به ترتیب برابر  18/4 ،9/2 ،4/6و  36/8بود.

انتروباکتر آئروژينوزا به ترتیب  36/8 ،9/2 ،9/2و  73/6به دست
آمد (جدول شماره )3

جدول شماره  :3نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ( )MICوحداقل غلظت کشندگی ( )MBCاسانس ترخون به روش
میکرودایلوشن براث و معرف تری فنیل تترازولیوم ،بر میکروارگانیسمهای مورد مطالعه
MIC

MBC

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

4/ 6

9/ 2

لیستریا اینوکوا

9/ 2

9/ 2

سالمونال تیفی

18/4

36/8

انتروباکتر آئروژینوزا

36/8

73/6

باکتری

بحث

در گیاهان در مناطق مختلف با يکديگر متفاوتند .در مطالعه

طبق بررسيها و دادههاي جمعآوريشده ،تاکنون در مورد

حاضر ،ترکیب عمده اسانس ترخون را )%84( p-Allylanisole

ترکیبات متشکله از اسانس ترخون تهیهشده در شهرستان مشهد،

تشکیل ميداد .عالوه بر اين ،ترکیبات اصلي ديگر شامل

اطالعاتي وجود ندارد .با توجه به اينکه گیاهان دارويي در کشور

،)%6/24( Ocimene (Z)-beta ،)%7/46( Ocimene (E)-beta

ايران پراکندگي وسیعي داشته و ايران از لحاظ آب و هوايي نیز

 p-Cymeneو  ،)%1/42( Limoneneترکیب غالب بودند .در

يکي از بهترين مناطق جهت پرورش گیاهان دارويي ميباشد،

مطالعهايکه توسط  Kalembaدر ترکیه انجام شد ،مشخص

مطالعات روي اين گیاهان از نظر شناسايي ترکیبات تشکیلدهنده

گرديد  )%81( (Z)- anetholeو  ،)%3/1( limoneneترکیبات

و ارزيابي فعالیت ضدمیکروبي آنها ،زمینه مناسبي را فراهم

عمده اسانس ترخون را تشکیل ميدهند ( .)15میزان ترکیبهاي

ميکند تا بتوان از نتايج اين بررسيها در شرايط آزمايشگاهي

موجود در اسانس گیاهان ناشي از تفاوتهاي اکولوژيک مانند

جهت جايگزين کردن داروهايي با منشأ طبیعي براي کنترل و

طول و عرض جغرافیايي ،ارتفاع ،دما ،رطوبت ،اقلیم و خاک؛

درمان عفونتهاي میکروبي استفاده کرد که اين امر ميتواند

مسیرهاي متابولیکي و بیوسنتز مواد مؤثره در اين گیاهان را

موجب کاهش مصرف داروهاي شیمیايي و عوارض ناشي از آن

تحتتأثیر قرار داده و در نتیجه ،متابولیتهاي ثانويه متنوعي

شود (.)14

تحت شرايط محیطي متفاوت بیوسنتز ميشود .استفاده صحیح از

نتايج ترکیبات شناساييشده اسانس ترخون در پژوهش حاضر با

گیاهان دارويي ،مستلزم اطالعات دقیق علمي و شناخت ترکیبات

نتايج ساير مطالعات تا حدودي همخواني داشت .با توجه به نوع

شیمیايي موجود در آنها ميباشد؛ زيرا وجود ترکیبات شیمیايي

واريته و شرايط آب و هوايي ،مرحله رشد يا زمان جمعآوري

است که باعث اثر درماني در گیاه ميشود ( .)16با توجه به اينکه

گیاه و رويشگاه ترکیبات تشکیلدهنده اسانس متفاوت است .اين

درمان با آنتيبیوتیکهاي رايج درماني ،همواره نگراني عوارض

نکته از آن جهت حايز اهمیت است که ترکیبات شناساييشده

جانبي دارو را به همراه دارد.
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گیاهان دارويي با دارا بودن فوايد متعدد از قبیل ارزان و

طباطبايي يزدي و همکاران با بررسي اثر ضدمیکروبي

قابلدسترس بودن جهت درمان بیماريها ازجمله بیماريهاي

 Mespilus germanicaبر باکتريهاي استافیلوکوکوس اورئوس،

عفوني مورد توجه قرار گرفتهاند .لینالول نوعي ترکیب مونوترپني

سودوموناس آئروژينوزا و اشرشیاکلي در شرايط آزمايشگاهي،

است که در طب سنتي استفادههاي فراواني داشته و در اسانس

نشان دادند میزان قطر هاله عدم رشد بر باکتري اشرشیاکلي و

ترخون نیز يافت ميشود .اين ترکیب داراي اثرات ضدباکتريايي

سودوموناس آئروژينوزا بهطور معنيداري کمتر از باکتري گرم

و ضدقارچي قابلمالحظهاي نیز ميباشد ( .)17نتايج نشان داد

مثبت استافیلوکوکوس اورئوس است ،همچنین نتايج نشان داد

بیشترين قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتري استافیلوکوکوس

کمترين اثر بازدارندگي بر باکتري گرم منفي سودوموناس

اپیدرمیديس و کمترين قطر هاله در اين غلظت مربوط به باکتري

آئروژينوزا بوده؛ درحاليکه بیشترين اثر بازدارندگي بر باکتري

گرم منفي انتروباکتر آئروژينوزا بوده است .چالشتري و همکاران

گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده گرديد ( .)3نتايج

با بررسي اثر ضدمیکروبي اسانس ترخون بر لیستريا مونوسايتوژنز،

اين پژوهش نشان داد حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس ترخون

استافیلوکوکوس اورئوس ،سراشیا مارسسنس ،شیگال ديسانتري و

براي باکتريهاي استافیلوکوکوس اپیدرمیديس ،لیستريا اينوکوا،

الکالیژنز فکالیس به روش میکرودايلوشن براث ،نشان دادند

سالمونال تیفي و انتروباکتر آئروژينوزا در محدوده 4/6- 36/8

حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس ترخون بر باکتريهاي مورد

میليگرم

حداقل

بررسي در محدوده  3/8- 250میليگرم برمیليلیتر ميباشد.

غلظتکشندگي نشان داد رِنج کشندگي اسانس ترخون بر

بیشترين اثر ضدمیکروبي نیز بر باکتري شیگال ديسانتري

باکتريهاي مورد مطالعه 9/2- 73/6 ،میليگرم برمیليلیتر بوده

مشاهده گرديد ( .)18نصیرپور و همکاران ،اثر ضدباکتريايي

است .بهطورکلي ميتوان نتیجه گرفت حداقل غلظتکشندگي

Artemisia

همواره برابر يا بزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگي است.

و Hyssopus officinalisبـر بـاکـتـريهـاي اشـرشیـاکـلـي،

مطالعات متعددي نشان ميدهد اثر ضدباکتري عصارهها و

استافیلوکوکوس اورئوس و لیستريا مونوسايتوژنز مورد بررسي

اسانسها بر باکتريهاي گرم مثبت بیشتر از باکتريهاي گرم منفي

قرار دادند .نتايج نشان داد عصاره هر سه گیاه مورد آزمون داراي

ميباشد.

عصاره آبي ،Artemisia aucheri

sieberi

برمیليلیتر

ميباشد،

همچنین

نتايج

اثر ضدباکتريايي قويتري علیه باکتريهاي گرم مثبت نسبت به
گرم منفيها ميباشد ( .)7براساس تحقیقات انجامشده،

نتیجهگیری

باکتريهاي گرم مثبت نسبت به عصاره و اسانسها ،حساستر از

با توجه به نتايج مطالعه حاضر ،اسانس ترخون داراي اثر

باکتريهاي گرم منفي هستند .به دلیل وجود غشاهاي خارجي

ضدمیکروبي مناسبي بر میکروارگانیسمهاي مورد بررسي بوده و

احاطهکننده ديواره سلولي در باکتريهاي گرم منفي ،اين

اثر ضدمیکروبي بر باکتريهاي گرم مثبت بیشتر از باکتريهاي

باکتريها در برابر اثر ضدباکتريايي اسانسها ،حساسیت کمتري

گرم منفي است .معموالً اثر ضدمیکروبي گیاهان به يک نوع

از خود نشان ميدهند .اين غشاي خارجي ،انتشار مواد آبگريز از

خاص متابولیت ثانويه نسبت داده نميشود؛ بلکه به همکاري

میان اين اليه پوشاننده لیپوپلي ساکاريدي را محدود ميکند .در

ترکیبات موجود در گیاه مربوط است .با توجه به اهمیت گیاه

باکتريهاي گرم مثبت ،تماس مستقیم ترکیبهاي آبگريز با اين

ترخون در طب سنتي و موارد استعمال فراوان آن ،نتايج حاصل

فسفولیپید دواليهاي صورت ميگیرد .در نتیجه ،اين ترکیبها اثر

از اين تحقیق ،ميتواند مقدمهاي براي معرفي اين گیاه جهت

خود را برجاي ميگذارند .اين اثر يا بهصورت افزايش

درمان بیماريهاي عفوني باشد.

نفوذپذيري يونها و يا نشت ترکیبهاي حیاتي سلولي رخ
ميدهد (.)20،19
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