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Abstract
Background and Objectives: The infections caused by Escherichia
coli and Staphylococcus aureus resistant strains often originate from
hospitals, and their prevalence is increasing worldwide. Therefore,
many efforts are being made to find new active plant compounds as
alternatives to antibiotics. In this research, the antibacterial effect of
methanol and ethanol extracts of Rumex cyprius seeds against
Escherichia coli and Staphylococcus aureus strains.
Methods: In this experimental study, methanol and ethanol extracts of
Rumex cyprius seed, were prepared using Soxhlet apparatus.
Antibacterial activity of the extracts were evaluated by well diffusion
method, and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum
bactericidal concentration (MBC), were determined using
microdilution method. Active compounds of the seed, were identified
by gas chromatography-mass spectrometry. The data were analyzed
using ANOVA and Tukey tests. The level of significance was
considered p<0.05.
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Results: In this study, ethanol and methanol extracts of Rumex cyprius
seed prevented the growth of S. aureus and E. coli. Inhibition zone
diameter of the ethanol extract in concentration of 500mg/ml against E.
coli and S. aureus, was 16.5 and 19mm, respectively. Inhibition zone
diameter of the methanol extract in concentration of 500mg/ml against
E. coli and S. aureus was 14 and 16.5mm. MIC and MBC values of
ethanol and methanol extracts against E. coli and S. aureus, were
obtained 62.5 and 125mg/ml, respectively. In this study, The highest
compound obtained from the seeds was 1,2-Benzenedicarboxylic Acid
(24.25%).
Conclusion: Ethanol and methanol extracts of Rumex cyprius seeds
had inhibitory effect against S. aureus and E. coli. The effect of these
extracts on S. aureus is more than E. coli.
Keywords: Plant extracts; Antibacterial activity; Rumex cyprius;
Staphylococcus aureus; Escherichia coli.
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فعالیت ضدباکتریایی بذر گیاه رومکس کیپریوس بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس
2

فریناز پورعمادی ،1مریم محمدی سیچانی ،*1مجید توکلی

دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

زمینه و هدف :عفونتها سویهها اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مااوم ،در یشتر

2مرکزززح یقایازززار کشزززاورز و منزززا

موارد منشأ یمارستانی دارند و شیوع آنها در سراسر جهان در حال افحایش است .از اینرو
یالشها

طبیعی لرستان ،لرستان ،ایران.

سیار جهت یافتن یرکیبار فعال گیاهی جدید را جایگحینی آنتی یوییکها انجام

میشود .در این یقایق اثر ضد اکتریایی عصاره ایانولی و متانولی ذر رومکس کیپریوس ر
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی ررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه یجر ی ،عصاره متانولی و ایانولی ذر رومکس کیپریوس ا
دستگاه سوکسله یهیه شد .فعالیت ضدمیکرو ی عصارهها ه روش انتشار چاهک و حداقل غلظت
ازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی ه شیوه میکرودایلوشن یعیین شد .یرکیبار فعال ذر ا
گاز کرومایوگرافی  -طیفسنجی جرمی شناسایی شدند .دادهها ا استفاده از آزمونها واریانس
و یوکی یجحیه و یقلیل شدند .سطح معنیدار  p>0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه ،عصاره ها

ایانولی و متانولی ذر رومکس کیپریوس ،مان رشد

استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی شد .قطر هاله عدم رشد عصاره ایانولی در غلظت 500
میلیگرم رمیلیلیتر ر رو اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس هیرییب  16/5و  19میلیمتر
*

ود .قطر هاله عدم رشد عصاره متانولی در غلظت  500میلیگرم رمیلیلیتر ر رو اشرشیاکلی و
نویسنده مسئول مکایبار:

مریم محمدی سیچانی ،گروه
میکروبشناسی،

واحد

فالورجان،

دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
mohamadi_m@iaufala.ac.ir
یاریخ دریافت94/11/28 :

استافیلوکوکوس اورئوس ه یرییب  14و  16/5میلیمتر ود .ماادیر  MICو  MBCعصاره ایانولی
و متانولی علیه اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نیح ه یرییب  62/5و  125میلیگرم
رمیلیمتر ه دست آمد .در این یقایق  2 ،1نحن د کر وکسیل اسید د ایحواستیل استر ا
 ،%24/25یشترین یرکیب جداشده از ذر ود.
نتیجهگیری :عصاره ایانولی و متانولی ذر

Rumex cyprius

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

اورئوس ،اثر مهارکنندگی دارد و یأثیر این عصارهها ر استافیلوکوکوس اورئوس یشتر از
اشرشیاکلی می اشد.

کلید واژهها :عصارهها گیاهی؛ فعالیت ضد اکتریایی؛ رومکس کیپریوس؛ استافیلوکوکوس
یاریخ پذیرش95/2/11 :

اورئوس؛ اشرشیاکلی.
لطفاً ه این مااله هصورر زیر استناد نمایید:
Pouremadi F, Mohammadi Sichani M, Tavakoli M. Antibacterial activity of
Rumex cyprius Seeds against Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(2):56-65. [Full Text in Persian
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1گروه میکروبشناسی ،واحد فالورجان،

چکیده

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

مقدمه

هستند ( .)4-7یاکنون ،هیچگونه مطالعها در مورد ذر رومکس

مواد فعال موجود در گیاهان اعث مهار رشد میکروارگانیسمها

کیپریوس منتشر نشده است .این مطالعه ا هدف یعیین یأثیر

گیاهی هعنوان عوامل

عصارهها

ایانلی و متانولی ذر گیاه  Rumex cypriusر

سویهها

استاندارد و الینی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

میشود و ههمین علت عصارهها
ضدمیکرو ی ،کار ردها

زیاد

دارند ( .)1امروزه ،ه دلیل

دسترسی آسان ،قیمت نسبتاً ارزان و روز یمار ها

عفونی

اورئوس انجام شد.

میگیرد که منجر ه شکلگیر جمعیتها

اکتریایی مااوم و

روش بررسی

متعاقب آن مشکالر درمانی ،روز عوارض جانبی ر میح ان و

گیاه رومکس کیپریوس در اردیبهشتماه سال  1393از استان

ضرر و زیان اقتصاد شده است .همچنین ارگانیسمها حساس

لرستان ،منطاه اشترانکوه و اطراف دریاچه گهر ا عرض

مییوانند حتی در طول درمان نیح مااوم شوند که این امر هوسیله

جغرافیایی (" )33̊ 18' 98و طول جغرافیایی (" )49̊ 17' 16و اریفاع

الاا ساخت آنحیمها غیرفعالکننده آنتی یوییکی ،مویاسیون در

 2350متر

شد و پس از انتاال ه

ژنها کدکننده پرویئینها غشا خارجی و یا از طریق انتاال

آزمایشگاه ،ذر گیاه از سایر قسمتها گیاه جدا گردید و در

مااومت هواسطه پالسمید از سلول مااوم ه سلول حساس صورر

درجه حرارر ایاق و سپس در سایه خشک و آسیاب شد .پودر

مﺨتلفی از گیاهان

یهیهشده در ظرف ییره در یﺨچال نگهدار شد .همنظور مطالعه

گوارشی

خاصیت ضد اکتریایی عصارهها ایانولی و متانولی ذر رومکس

اکتریایی مطرح شدهاند .گیاه رومکس کیپریوس ا اسم یرشک

کیپریوس ،سویهها

اکتریایی اشرشیاکلی (، ATCC:25922

مواج ،از خانواده پلیگوناسه می اشد .جنس رومکس در ایران

 )ATCC:8739و استافیلوکوکوس اورئوس (،ATCC:25923

یش از  24گونه دارد که در نواحی غر ی ،اریفاعار البرز،

 ،)ATCC:6538هصورر لیوفیلیحه از کلکسیون اکتر ها و

زاگرس و آذر ایجان میروید .رومکس کیپریوس گیاه علفی

قارچها سازمان پژوهشها علمی و صنعتی ایران یهیه گردید.

چندساله ،ا ساقه ایستاده ه اریفاع  15-30سانتیمتر است که

همچنین پنج سویه الینی از هریک از گونهها

اشرشیاکلی و

هوسیله ذر یکثیر میشود .رگها آن ه طول  30سانتیمتر و در

استافیلوکوکوس اورئوس از یمارستان ،یهیه و ه کمک

وسط پهنیر وده و حاشیها موجدار یا چیندار دارند .این گیاه

آزمونها یشﺨیصی مرسوم و رنگآمیح  ،یأیید شد.

میگیرد ( .)2در حال حاضر ،گونهها
هصورر عصاره یا اسانس را

درمان عفونتها

زراعی،

عززصاره ایانولی و متانولی ذر رومکس کیپریوس ه روش

و حاشیه جادهها هصورر گیاهی خودرو

سوکسله یهیه گردید 30 .گرم از ذر پودرشده در  100میلیلیتر

نواحی مرطوب را یرجیح داده و یشتر در زمینها
علفحارها ،مرای

از سطح دریا جم آور

میروید .زمان گلدهی آن از خرداد یا مهرماه است .گلها

حالل ه مدر  6ساعت عصارهگیر شد .عصاره حاصل ر رو

رومکس کیپریوس ،زرد مایل ه قرمح است .هر گیاه حدود

رویار

 3000-4000ذر یولید میکند که را مدر طوالنی در خاک

غلظتها

اقی مانده و درصورر مساعد ودن شرایط جوانه میزنند (.)3

 0/98 ،1/95میلیگرم رمیلیلیتر یهیه شد.

رومکس کیپریوس حاو

کر وهیدرار ،فیبر ،چر ی ،پرویئین،

خشک گردید و سپس از عصاره ایانولی و متانولی،
،3/9 ،7/8 ،15/6 ،31/25 ،62/5 ،125 ،250 ،500

از کشت  24ساعته سوسپانسیون هریک از سویهها

اکتر ها در

ییامین ،ریبوفالوین ،نیاسین ،ویتامینها  B6 ،Aو  ،Cفوالر ،مواد

مقیط کشت مولر هینتون آگار ،کدوریی معادل  0/5مکفارلند

معدنی (کلزسیم ،آهن ،فسفر ،پتاسیم و منگنح ،)... ،تاسیتوسترول،

معادل  1/5×108اکتر

اسید کریحوفانیک ،کریحوفانول و امودین است .راساس یقایاار

اطمینان ،جذب سوسپانسیون میکرو ی ا دستگاه اسپکتوفویومتر در

صوررگرفته در سراسر جهان مشﺨص شده است گونهها

طول موج  630نانومتر در مقدوده  0/08-0/1ینظیم گردید .سپس

رومکس دارا اثرار ضدقارچی ،ضد اکتریایزی و ضزدویروسزی

این غلزظزت 0/1 ،رقیزق شزد یا غلزظتزی معزادل  1/5×107زاکتزر
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مﺨتلف ،مصرف آنتی یوییکها چنان فراوان و وسی انجام

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

ه دست آید .در این یقایق اثر ضد اکتریایی عصارهها ه روش

 20میکرولیتر از سه خانه شفاف ماقبل خانه  MICر رو مقیط

ر

کشتها مولر هینتون آگار کشت داده شد .پس از  24ساعت،

رو مقیط کشت مولر هینتون آگار هصورر یکنواخت کشت

کمترین غلظر از عصاره که اکتر

در آن رشد نکرده ود

داده شد .سپس در هر پلیت  6چاهک ه قطر  6میلیمتر ایجاد

هعنوان حداقل غلظت کشندگی ) (MBCگحارش گردید (.)10،9

گردید .در هر چاهک  100میکرولیتر از هر غلظت عصاره ریﺨته

همنظور یعیین یرکیبار یشکیلدهنده ذر رومکس کیپریوس ،از

انتشار چاهک مورد ارزیا ی قرار گرفت .سوسپانسیون اکتر

آنتی یوییک سفتازوکسیم هعنوان شاهد مثبت استفاده گردید.

یونیحاسیون الکترونی کوپلشده ا دستگاه کرومایوگرافی گاز

پلیتها ه مدر  24ساعت در انکو ایور  37درجه قرار گرفتند،

 ،Aglient 7890از ستون  ( HP-5MSا طول  30متر ،قطر داخلی

سپس قطر هاله عدم رشد رحسب میلیمتر اندازهگیر شد .هر

 0/25میلیمتر و ضﺨامت فیلم  0/25میکرومتر) استفاده شد .دما

سر از آزمایشها را هر عصاره و هریک از ایحولهها مورد

مقل یحریق دستگاه کرومایوگرافی گاز

ررسی  3ار یکرار شد و میانگین قطر هاله عدم رشد مقاسبه

سانتیگراد ،دما منب یونیحاسیون ردیاب جرمی رو  150درجه

گردید (.)8

سانتیگراد ،دما آناالیحر (کوادروپل) رو  230درجه سانتیگراد

رو

 280درجه

یعیین  MICو  MBCه روش میکروییترپلیت؛ 100

و دما واسط ین  MS ،GCرو  280درجه سانتیگراد ینظیم

میکرولیتر از هر غلظت از عصاره ه داخل چاهک ستون 1-10

گردید .شناسایی یرکیبار یشکیلدهنده عصاره ا استفاده از

استریل و  100میکرولیتر از

شاخصها

ازدار کوایس ،ررسی طیفها جرمی یرکیبار

7

سوسپانسیون اکتریایی ا غلظت  1/5×10اکتر  ،ه هر چاهک

و ماایسه آنها ا طیفها

اضافه شد .ه ستون شماره  11هعنوان کنترل منفی200 ،

کتا ﺨانهها کامپیویر و مراج معتبر صورر گرفت.

میکرولیتر مقیط مولر هینتون راث و ه ستون شماره  12هعنوان

دادهها ا استفاده از نرمافحار آمار  SPSSنسﺨه  17و آزمونها

کنترل مثبت 100 ،میکرولیتر سوسپانسیون میکرو ی و 100

واریانس و یوکی (جهت ررسی وجود اختالف معنیدار در نتایج

میکرولیتر مقیط کشت مولر هینتون راث اضافه گردید .پس از

هدستآمده) یجحیه و یقلیل شدند .سطح معنیدار ،

p>0/05

یلایح ،جذب نور چاهکها هوسیله دستگاه  ELISA riderدر

درنظر گرفته شد.

را

میکروپلیتها

 96خانها

جرمی استاندارد موجود در

طول موج 450نانومتر قرائت گردید .میکروپلیت در انکو ایور در
دما  37درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از  24ساعت ،مجدداً

یافتهها

جذب نور چاهکها هوسیله دستگاه  ELISA riderدر طول

حساسیت ایحولهها

موج  450نانومتر قرائت گردید .هر سر آزمایش 3 ،ار انجام و

و اشرشیاکلی نسبت ه عصاره ایانولی و متانولی ذر گیاه رومکس

میانگین نتایج مقاسبه شد( .آخرین چاهک شفاف ،نشاندهنده

کیپریوس ه روش انتشار چاهک مورد ررسی قرار گرفت که

کمترین غلظتی از عصاره است که مان از رشد اکتر شده و

نتایج مر وطه در جدول شماره  1و  2ارائه شده است.

الینی و استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس

زهعنزوان  MICدر نظزر گزرفتزه مزیشزود ).زرا یعزیزیزن ،MBC
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شد .از مقلول  DMSO 20%هعنوان کنترل منفی و از دیسک

دستگاه  GC - MSشامل ردیاب جرمی  Aglient 5975 Cا منب

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

جدول شماره  :1میانگین قطر هاله عدم رشد غلظتهای گوناگون عصاره اتانولی و متانولی بر روی سویههای مختلف اشرشیاکلی (برحسب میلیمتر)
نمونه

غلظت (میلیگرم برمیلیلیتر)

نوع عصاره

اشرشیاکلی

ایانولی

شاهد مثبت

500

250

125

62/5

(سفتازوکسیم)

18/50±0/50

16/50±0/50

12/50±0/50

9/00±0/50

50/00±1/00

متانولی

15/00±0/50

12/00±0/50

11/00±0/50

-

50/00±1/00

اشرشیاکلی

ایانولی

17/50±0/50

15/50±0/50

11/50±0/50

8/00±0/50

50/00±1/00

)(ATCC: 8739

متانولی

14/00±0/50

11/00±0/50

10/00±0/50

-

50/00±1/00

اشرشیاکلی بالینی

ایانولی

14/50±0/50

12/50±0/50

8/50±0/50

-

30/00±1/00

ایزوله 1

متانولی

11/80±0/28

10/80±0/28

-

-

30/00±1/00

ایانولی

16/50±0/50

14/80±0/76

11/10± 0/28

8/00±0/50

29/00±1/00

متانولی

15/00±0/50

12/00±0/50

10/80±0/28

-

29/00±1/00

ایانولی

14/80±0/28

13/00±0/50

11/00±0/50

7/50±0/50

30/00±1/00

متانولی

15/00±0/50

12/00±0/50

11/00±0/50

-

30/00±1/00

ایانولی

16/10±0/28

14/50±0/56

10/30±0/57

7/80±0/28

27/66±0/57

متانولی

14/80±0/28

12/00±0/50

10/80±0/28

-

27/66±0/57

ایانولی

17/50±0/50

15/50±0/50

11/50±0/50

8/00±0/50

30/00±1/00

متانولی

13/60±0/28

12/10±0/28

9/80±0/28

-

30/00±1/00

اشرشیاکلی بالینی ایزوله 2

اشرشیاکلی بالینی ایزوله 3

اشرشیاکلی بالینی ایزوله 4

اشرشیاکلی بالینی ایزوله 5

طبق آزمون آنالیح واریانس دوطرفه ،میانگین قطر هاله عدم رشد ا

همچنین طبق آزمون ماایسهها زوجی یوکی؛ میانگین ایحولهها

افحایش غلظت عصارهها ،را طه مستایم داشت ( .)p<0/001ه

الینی اشرشیاکلی  4 ،3 ،2 ،1و  5در غلظت  500میلیگرم

ذر رومکس

رمیلیلیتر ا شاهد مثبت ،یفاور معنیدار داشت ( )p>0/05و از

کیپریوس ،فعالیت ضدمیکرو ی آن علیه اشرشیاکلی استاندارد و

شاهد مثبت کمتر ود .اختالف شاهد مثبت نیح ا غلظتها 250

کمتر از  62/5میلیگرم

و  125میلیگرم رمیلیلیتر ( )p<0/05معنیدار شد .ا یوجه ه

رمیلیلیتر ،هیچگونه اثر ضد اکتریایی از عصاره ایانولی مشاهده

آزمون یوکی ،هطورکلی ین غلظتها  500و  250میلیگرم

نشد .عصاره متانولی نیح در غلظتها کمتر از  125میلیگرم

رمیلیلیتر ( ،)p>0/05یفاور معنیدار وجود نداشت ،اما ین

زوجی

غلظتها  500ا  125میلیگرم رمیلیلیتر ،اختالف معنیدار ود

 500و  250میلیگرم رمیلیلیتر و

 125و  250میلیگرم رمیلیلیتر

عبارر دیگر؛ ا افحایش غلظت عصارهها
الینی افحایش مییا د .در غلظتها

رمیلیلیتر فعالیتی نداشت .راساس آزمون ماایسهها
یوکی؛ ین غلظتها

غلظتها  500ا  125میلیگرم رمیلیلیتر ،اختالف معنیدار ود

( .)p<0/05ین غلظتها

( )p<0/05نیح یفاور معنیدار وجود داشت.

( ،)p<0/05اما ین غلظتها  125و  250میلیگرم رمیلیلیتر
( ،)p<0/05یفاور معنیدار وجود نداشت.
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)(ATCC: 25922

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

جدول شماره  :2میانگین قطر هاله عدم رشد حاصل از تأثیر غلظتهای گوناگون عصاره اتانولی و متانولی بر روی
سویههای مختلف استافیلوکوکوس اورئوس (برحسب میلیمتر)
نمونه

غلظت (میلیگرم برمیلیلیتر)

نوع عصاره

شاهد مثبت

ایانولی

22/00±0/50

20/00±0/50

16/00±0/50

12/00±0/50

9/00±0/50

28/00±1/00

متانولی

16/00±0/50

14/00±0/50

12/00±0/50

11/10±0/28

9/00±0/50

28/00±1/00

ایانولی

19/50±0/50

17/50± 0/50

13/05±0/50

10/50±0/50

8/00±0/50

28/00±1/00

)(ATTC:6538

متانولی

17/50±0/50

15/00±0/50

13/00±0/50

11/00±0/50

10/10±0/28

28/00±1/00

استافیلوکوکوس اورئوس

ایانولی

18/50±0/50

16/50±0/50

13/00±1

9/80±0/76

7/5±0/50

26/00±1/00

بالینی ایزوله 1

متانولی

16/00±0/50

14/90±0/40

13/00±0/50

11/10±0/28

-

26/00±1/00

استافیلوکوکوس اورئوس

ایانولی

19/50±0/50

17/50±0/50

13/50±0/50

10/50±0/50

8/00±0/50

27/00±1/00

بالینی ایزوله 2

متانولی

16/00±0/50

14/00±0/50

12/00±0/50

9/80±0/28

9/00±0/50

27/00±1/00

ایانولی

17/50±0/50

15/10±0/28

12/10±0/28

10/50±0/50

7/50±0/50

28/00±1/00

بالینی ایزوله 3

متانولی

17/00±0/50

15/60±0/76

13/00±0/50

11/10±0/28

9/00±0/50

28/00±1/00

استافیلوکوکوس اورئوس

ایانولی

16/50±0/50

14/00±0/50

10/80±0/28

7/60±0/57

-

25/00±1/00

متانولی

15/10±0/50

13/00±0/50

11/00±0/50

-

-

25/00±1/00

ایانولی

19/50±0/50

17/50±0/50

13/50±0/50

10/50±0/50

8/00±0/50

27/00±1/00

متانولی

17/00±0/50

15/00±0/50

14/00±0/50

11/10±0/28

9/00±0/50

27/00±1/00

استافیلوکوکوس اورئوس
)(ATCC: 25923

استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس

بالینی ایزوله 4

استافیلوکوکوس اورئوس
بالینی ایزوله 5

طبق آزمون آنالیح واریانس دوطرفه؛ میانگین قطر هاله عدم رشد ا

هطورکلی ین غلظتها  500ا غلظتها  62/5 ،125و 31/25

افحایش غلظت عصارهها ،را طه مستایم داشت ( .)p<0/001ه

میلیگرم رمیلیلیتر ،اختالف معنیدار وجود داشت (،)p<0/05

ذر رومکس

اما ین غلظت  500ا غلظت  ،)p<0/05( 250یفاور معنیدار نبود.

مورد

 250ا  62/5و  31/25میلیگرم رمیلیلیتر

عبارر دیگر ،ا افحایش غلظت عصارهها

کیپریوس ،فعالیت ضدمیکرو ی آن ر علیه اکتر ها

ین غلظتها

ررسی افحایش مییا د .همچنین راساس آزمون ماایسهها

( ،)p<0/05یفاور معنیدار وجود داشت ،اما ین غلظت  250ا

زوجی یوکی؛ میانگین استافیلوکوکوس اورئوس الینی ایحوله ،1

غلظت  ،)p<0/05( 125یفاور معنیدار نبود .ین غلظتها 125

 4 ،3 ،2و  5در غلظت  500میلیگرم رمیلیلیتر ا شاهد مثبت،

ا  62/5و  31/25میلیگرم رمیلیلیتر نیح ( ،)p<0/05یفاور

یفاور معنیدار داشت ( )p>0/05و از شاهد مثبت کمتر ود.

معنیدار وجود داشت .ین غلظتها  62/5و  31/25میلیگرم

اختالف شاهد مثبت نیح ا غلظتها  62/5 ،125 ،250و 31/25

رمیلیلیتر ( ،)p<0/05یفاور معنیدار ود .در جدول شماره 3

میلیگرم رمیلیلیتر ( ،)p<0/05معنیدار شد.

نتایج  MICو  MBCعصاره ایانولی و متانولی ذر گیاه رومکس
کیپریوس ارائه شده است.
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500

250

125

62/5

31/25

سفتازوکسیم

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

جدول شماره  :3مقادیر  MICو  MBCعصاره اتانولی و متانولی بذر گیاه رومکس کیپریوس (میلیگرم برمیلیلیتر)
عصاره متانولی

باکتری مورد آزمایش

عصاره اتانولی

اشرشیا کلی استاندارد

62/5

125

31/25

62/5

نمونه اشرشیاکلی بالینی

62/5

125

31/25

62/5

استافیلوکوکوس اورئوس استاندارد

62/5

125

31/25

62/5

نمونه استافیلوکوکوس اورئوس بالینی

62/5

125

31/25

62/5

یرکیبزار موجود در ذر رومکزس کیزپزریزوس

ه روش GC/MS

مورد ارزیا ی قرار گرفت (جدول شماره .)4

جدول شماره  :4مهمترین ترکیبات شناساییشده در بذر گیاه رومکس کیپریوس به روش GC/MS
درصد ترکیب

درصد احتمال حضور در بذر گیاه

زمان رهاسازی

اندیس بازداری کواتس

ترکیبات شناساییشده
 1و - 2بنزن دیکربوکسیلیک اسید

25/24

83

34/283

2320

 1و  -4سیکلو هگزادین

19/1

95

13/207

-

بنزن

14/8

97

11/493

-

هگزا دکا متیل

2/38

86

27/54

1467

 1و  – 3سیکلو هگزادین

1/48

94

11/06

-

سیلیکونفت

1/42

87

33/728

2301

اکسیم

1/36

64

7/657

-

اکتا دکا متیل سیکلونونا سیکلوکسان

1/14

90

30/009

1627

تترا متیل سیکلو دود کامتیل

1/08

74

32/662

1944

سیکلوهگزا سیکلوکسان

0/93

86

21/313

1129

سیکلو تتراسیکلوکسان

0/84

83

10/476

-

فنل

0/71

74

23/193

1220

سیکلو تترا سیکلوکسان

0/ 7

90

10/427

-

بیس تری متیل سیلیل ان استیل

0/ 7

64

31/796

1783

سیلیکونفت

0/57

80

34/8

2337

سیکلوهگزا سیکلوکسان

0/49

80

21/114

1120

تریس ارسان

0/42

49

37/614

-

2و -5دی اتیل فنل

0/32

70

21/795

1152

تیمول

0/ 3

99

23/587

1241

سیکلوهگزا سیکلوکسان

0/28

83

21/279

1127

اکسیم

0/26

68

7/681

-

 2اتوکسی  4و  6دی کلرو سیمتریازین

0/26

50

8/967

-
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MIC

MBC

MIC

MBC

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

اشرشیاکلی ،سالمونال ییفی ،کلبسیال پنومونیه و سودوموناس

بحث
در این پژوهش مشﺨص گردید عصارهها

ایانولی و متانولی

آئروژینوزا ود (.)13

ذرگیاه  Rumex cypriusاز رشد سویهها

الینی و استاندارد

در مطالعه کیمنش و همکاران ا ررسی اثر ضد اکتریایی عصاره

استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد آزمایش جلوگیر

ایانولی ﺨش هوایی گیاه رومکس کیپریوس؛ حداقل غلظت
این عصاره را

اکتر ها استافیلوکوکوس اورئوس

همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین قطر هاله عدم رشد

مااوم ه متیسیلین ،انتروکوکوس فیکالیس (،)NCTC:8213

ا افحایش غلظت عصاره ،را طه مستایم دارد ( ،)p>0/001همچنین

سودوموناس آئروژینوزا ( ،)ATCC:9027سالمونال انتریکا

میانگین قطر هاله عدم رشد در اکتر ها مﺨتلف ا هم یفاور

( )NCTC:5761و اشرشیاکلی ( )ATCC:8739ه یرییب را ر ا

معنیدار داشت ()p>0/001؛ دین معنیکه نوع اکتر ر اندازه

 133 ،133 ،133 ،33و  133میکروگرم رمیلیلیترگحارش شد .در

قطر هاله عدم رشد یأثیر دارد.

این مطالعه عصاره رومکس کیپریوس ،یشترین یأثیر را ر رو
استافیلوکوکوس اورئوس داشت که ا مطالعه حاضر

 El-Bakryدر مطالعه خود ،ا ررسی اثر ضدمیکرو ی ﺨشها

اکتر

هوایی رومکس وزیکاریوس ،قطر هاله عدم رشد عصاره ایانولی

همسو ود (.)14

و همکاران فعالیت ضدمیکرو ی عصاره رومکس

رومکس وزیکاریوس را اشرشیاکلی ،استرپتوکوکوس پنومونیه

Yildirim

و استافیلوکوکوس اورئوس ه یرییب  55 ،55و  26میلیمتر

کریسپوس را رو استافیلوکوکوس اورئوس ( )ATCC:25923و

هدست آورد که یأثیر این عصاره رو استافیلوکوکوس اورئوس

اشرشیاکلی ( )ATCC:25922مورد ارزیا ی قرار دادند که در

ه مرایب کمتر ود ( 15/57میلیمتر) و رو کلبسیال پنومونیه هیچ

نتیجه میانگین قطر هاله ممانعت از رشد در غلظت  500میلیگرم

اثر نداشت ( .)11در مطالعها که یوسط  Nisaو همکاران ا

رمیلیلیتر عصاره ایر یهیهشده از رگ ،ذر و عصاره الکلی از

فیتوشیمیایی" انجام شد ،اثرضدمیکرو ی و

رگ این گیاه ر رو استافیلوکوکوس اورئوس ه یرییب را ر

آنتیاکسیدانی عصارهها مﺨتلف از رومکس دنتایوس ررسی

 11 ،10و  8میلیمتر ه دست آمد .در یقایق حاضر نیح

گردید .فعالیت ضدمیکرو ی غلظتها مﺨتلف (مقدوده غلظت

استافیلوکوکوس اورئوس یشترین حساسیت را نسبت ه عصاره از

عصاره  150-500میکروگرم رمیلیلیتر) پنج عصاره رومکس

خود نشان داد که ا نتایج  Yildirimمطا ات داشت .شاید این

مﺨتلف الینی شیگال فلکسنر ،

یفاور ه دلیل یشتر ودن یرکیبار مؤثره در ذر این گیاه نسبت

کلبسیال پنومونیه ،اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا،

ه سایر ﺨشها اشد .در مطالعه  Yildirimهیچ یک از عصارهها

استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال ییفی موریوم ا روش دیسک

رو اشرشیاکلی اثر نداشت (.)15

دیفیوژن نشان داد عصاره ویانولی ،فعالیت ضدمیکرو ی قو در

نتایج هدسزتآمده در مطالعه حاضر و مطالعه کیمنش نشان داد

را ر کلبسیال پنومونیه دارد؛ لیکن عصاره آ ی هیچ فعالیتی رعلیه

اکتر ها گرم مثبت نسبت زه عصاره گیاه رومکس کیپریوس

اکتر ها نشان نداد (.)12

حساسیر از اکتر ها گرم منفی هستند که این یافته ا نتایج

عنوان"غر الگر

دنتایوس در را ر گونهها

در مطالعها که یوسط کوچک ا عنوان "ارزیا ی مادمایی ر

یقایاار پیشین در مورد اکتر ها

گرم مثبت و گرم منفی

از گیاهان دارویی استان

یکسان است ( .)14علت حساسیر ودن اکتر ها گرم مثبت

ررسی

نسبت ه مواد شیمیایی ،اسانسها و عصارهها گیاهی احتماالً ه

خاصیت ضد اکتریایی استفاده گردید که میانگین قطر هاله

اختالف ساختمان دیوار آنها مر وط می اشد .اریباط ین

ممانعت از رشد عصاره ایانولی رومکس ا توسیفولیوس در غلظت

ساختارها شیمیایی رخی از اجحا غالب موجود در اسانسها و

استافیلوکوکوس اورئوس9 ،

عصارهها نیح ا فعالیت ضد اکتریایی آنها گحارش شده که در این

رو

اثرار ضدمیکرو ی یعداد

خوزستان" انجام شد ،از روش دیسک دیفیوژن را

 400میلیگرم رمیلیلیتر ر رو

میلیمتر ه دست آمد .گیاه مذکور فاقد اثر مهار

ر رو

یقایق نیح این موضوع اثبار گردید.
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میکنند.

مهار

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فریناز پورعماد و همکاران

 4 ،1سیکلوهگحادین 1 ،متیل 4 -متیل اییل و نحن  1متیل 2 -متیل

مﺨتلف را رحسب مادار ماده مؤثر موجود در عصارهها ه آن

اییل ه یرییب ا  19/1 ،25/24و  ،%14/8یشترین یرکیب جداشده

نسبت داد .گیاه مذکور فاقد اثر مهار

اشرشیاکلی،

از عصاره ودند .وجززود یرکیبار فنولی در ذر این گیاه ا

سالمونال ییفی ،کلبسیال پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا

خاصیت ضد اکتریایی این عصارهها مریبط است (جدول

ود (.)13

شماره  .)4فالونوئیدها از طریق جلوگیر از سنتح اسید نوکلئیک،

در مطالعه  Humeeraو همکاران ،میانگین قطر هاله ممانعت از

جلوگیر از عملکرد غشا سیتوپالسمی و متا ولیسم انرژ اعث

رشد عصاره ایانولی رومکس دنتایوس در غلظتها  250 ،150و

ایجاد خاصیت ضد اکتریایی میشوند .همچنین یرکیبار متفاویی

 500میکروگرم رمیلیلیتر ر رو اشرشیاکلی ه یرییب را ر ،10

در فالونوئیدها وجود دارد که ر یرکیبار و ساختارها مﺨتلفی

12و  13میلیمتر ه دست آمد و میانگین قطر هاله ممانعت از رشد

از اکتر ها اثر میگذارد ،هطور که فالونوئید ،سلولها

عصاره ایانولی در غلظتها  250و  500میکروگرم رمیلیلیتر ر

اکتریایی را نمیکشد؛ لکه مان از یجم اکتر ها شده که در

رو استافیلوکوکوس اورئوس ه یرییب را ر  11و  13میلیمتر

نتیجه اعث ایجاد خاصیت ضد اکتریایی میشود (.)17،16

ود ( .)20ا ماایسه این پژوهش و مطالعه حاضر مییوان نتیجه

همچنین در یقایای مشﺨص گردید رومکس وزیکوالریوس و

گرفت که عصاره رومکس کریسپوس اثر ضد اکتریایی یشتر

رومکس دنتایوس حاو

ر رو

یرکیبار لیپوفیلی هستند که مانند

نسبت ه عصاره رومکس دنتایوس دارد .همچنین در مطالعه

یرکیبار فعال در سطح عمل میکنند ( .)18نا راین ،هنظر

حاضر ،عصاره ایانولی دارا اثر مهار رشد ر رو اشرشیاکلی

میرسد اثر ضد اکتریایی عصاره ایانولی و متانولی ذر رومکس

ا هاله  16/5میلیمتر و ر استافیلوکوکوس اورئوس ا هاله 19

کیپریوس ،مرهون این یرکیبار است (.)19

میلیمتر ود که این نتیجه مییواند مر وط ه زیستگاه رشد گیاه یا

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ذر رومکس کیپریوس حاو

ییپ گیاه اشد که عاملی مهم را میحان یرکیبار مؤثره گیاه

یرکیبایی است که خاصیت ضدمیکرو ی دارند .راساس نتایج،

مقسوب میشود .عدم فعالیت ضد اکتر در رخی از غلظتها

مادار  MICعصاره ایانولی و متانولی را

هر دو اکتر

اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس ه یرییب  31/25و 62/5

ه حضور ماادیر کمتر

از یرکیبار ضدمیکرو ی نسبت داده

میشود.

میلیگرم رمیلیلیتر ه دست آمد .غلظت ضدمیکرو ی اال این
عصارهها ،احتماالً ه دلیل خام ودن آنها است .نا راین ،پیشنهاد

نتیجهگیری

میشود یرکیبار مؤثره ذر رومکس کیپریوس جداساز شده و

هطورکلی مییوان نتیجه گرفت اثرار ضد اکتریایی عصاره ذر

یرکیبار ضد اکتریایی این یرکیبار خالص ارزیا ی شوند .دیهی

رومکس کیپریوس ر استافیلوکوکوس اورئوس نسبت ه

است که در این حالت ،حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل

اشرشیاکلی یشتر است .ررسی غلظتها

غلطت کشندگی یرکیب مؤثره خالص کاهش خواهد داشت.

اکتر ها نشان داد ا افحایش غلظت عصاره ،فعالیت مهار

در مطالعه کوچک و همکاران ،میانگین قطر هاله ممانعت از رشد

افحایش مییا د .ا یوجه ه اثراییکه عصاره ایانولی و متانولی

عصاره ایانولی رومکس ا توسیفولیوس در غلظتها  200 ،100و

رومکس کیپریوس رو اکتر ها استافیلوکوکوس اورئوس و

 400ر رو استافیلوکوکوس اورئوس ه یرییب را ر  7 ،7و 9

اشرشیاکلی داشته ،مییوان یقایاایی در جهت شناسایی و

میلیمتر ه دست آمد .نتایج آنالیح یکطرفه در این پژوهش و

جداساز

یرکیبار مؤثر و فعال ذر رومکس کیپریوس

مطالعه حاضر نشان داد ا افحایش غلظت عصاره ،قطر هاله عدم

طرحریح کرد.

رشزد هطزور معنیدار در سطزح  p>0/05افزحایزش مییا زد کزه
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در این یقایق  1،2نحن د کر وکسیل اسید ،د ایحو استیل استر،

مییوان یفاور معنیدار میانگین قطر هاله عدم رشد غلظتها

فریناز پورعماد و همکاران

ر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس

فعالیت ضد اکتریایی ذر گیاه رومکس کیپریوس
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