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1دانشجوي کارشناس ارشد علوم و

چکیده

صنايع غذايي ،دانشکده کشاورزي،

زمینه و هدف :افزايش مقاومت آنتيبيوتيکي در اثر مصرف داروهاي ضدميکروبي ،همچنين

دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.

عوارض جانبي و اثرات سوءمتفاوت آنها باعث شده است در سالهاي اخير بررسي گياهان دارويي

2استاد علوم و صنايع غذايي ،دانشکده

بهمنظور کشف منابع جديد دارويي عليه عفونتهاي باکتريايي مورد توجه قرار گيرد .اين مطالعه

کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد،

با هدف تعيين اثر ضدميکروبي عصارههاي آبي و اتانولي برگ کرفس کوهي عليه

مشهد ،ايران.

) Enterococcus faecalis (PTTC 1609و ) Salmonella typhi (PTTC 1349انجام شد.

3دانشيار علوم و صنايع غذايي ،دانشکده
کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد،
مشهد ،ايران.

روش بررسی :در اين پژوهش تجربي ،فعاليت ضدباکتريايي عصارهها با استفاده از روش پخش
عصاره در سطح محيط کشت و روش انتشار در آگار به کمک ديسک بررسي شد .حداقل
غلظت مهارگنندگي ) (MICو حداقل غلظت کشندگي ) (MBCنيز به روش رقت لولهاي تعيين
گرديد .تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از آناليز واريانس يکطرفه انجام شد.
يافتهها :در روش انتشار در آگار ،همه غلظتهاي عصاره اتانولي بر انتروکوکوس فکاليس اثر
بازدارندگي داشت MIC .عصارههاي آبي و اتانولي براي انتروکوکوس فکاليس به ترتيب  32و
 11ميليگرم بر ميليليتر و براي سالمونال تيفي به ترتيب  16و  32ميليگرم بر ميليليتر بودMBC .
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مريم حیدری سورشجانی ،دانشکده
کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد،
مشهد ،ايران؛
آدرس پست الکترونيکي:
maryam.heidari67@yahoo.com

تاريخ دريافت22/5/5 :

سالمونال تيفي به ترتيب برابر  121و  16ميليگرم بر ميليليتر تعيين شد.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد عصاره اتانولي برگ کرفس کوهي در مقايسه با عصاره آبي در
شرايط آزمايشگاهي ،اثر بازدارندگي بيشتري روي سويههاي مورد مطالعه دارد.
کلید واژهها :کرفس کوهي؛ سالمونال تيفي؛ انتروکوکوس فکاليس؛ عوامل ضدميکروبي.
لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نماييد:
Heidari Sureshjani M, Mortazavi SA, Tabatabaei Yazdi F, Shahidi F. The
antimicrobial effect of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima
on Enterococcus faecalis and Salmonella typhiin vitro.
Qom Univ Med Sci J 2015;8(5):34-41.

تاريخ پذيرش22/7/11 :
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غذاهاي حيواني محل مناسبى براي سروتيپهاي سالمونال بوده و

مقدمه
بيماريهاي عفوني يکي از مهمترين عوامل مرگ و مير،

از اين لحاظ بهعنوان يک منبع آلودگي مهم براي سالمونالهاي

بهخصوص در کشورهاي جهان سوم است .استفاده از

غيرتيفوئيدي در انسان محسوب ميشوند .غذاهايي از قبيل گوشت

آنتيبيوتيکهاي موجود ،عالوه بر گرانبودن و مقرون بهصرفه

ماکيان و محصوالت گوشتي نيز منشأ سالمونلوزيسهاي

نبودن توليد آنها ،مشکالتي همچون مقاومشدن ايزولههاي

نـاشـي از مصـرف مـواد غـذايـي هستنـد.

بيماريزا را نيز در پي دارد .از طرف ديگر ،مصرف طوالني و

سروتيپهايي مانند  Salmonella typhiوSalmonella paratyphi

حتي مقطعي آنتيبيوتيکها ،عوارض جانبي برجا ميگذارد که

بيشتر با انسان سازگار بوده و در ميزبانهاي غيرانساني ،بيماري

بعضاً ممکن است از خود بيماري نيز خطرناکتر باشد .بههمين

ايجاد نميکنند ( .)1با توجه به اهميت روزافزون گياهان دارويي

دليل تهيه آنتيبيوتيکهاي جديد ضروري بهنظر ميرسد .با

بهعنوان جايگزين آنتيبيوتيکها ،همچنين وجود ترکيبات فعال

گذشت زمان با افزايش تعداد گياهان دارويي شناختهشده،

بيولوژيکي موجود در گياه کرفس کوهي و وجود اين گياه در

زمينههاي کاربرد آنها گستردهتر شده است .مواد اوليه و مؤثر

استان چهارمحال و بختياري ،اين مطالعه با هدف تعيين

موجود در گياهان همواره بهصورت ذخيره بهعنوان مواد

اثر ضدميکروبي عصارههاي آبي و اتانولي برگ کرفس

غيرقابل جايگزين مورد استفاده بوده است ( .)2،1کرفس کوهي

کوهي عليه ) Enterococcus faecalis (PTTC 1609و

( )Kelussia odoratissimaبا نام محلي کلوس بهعنوان گونهاي

) Salmonella typhi (PTTC 1349انجام شد.

جديد از جنس جديد  Kelussiaاز تيره چتريان (،)Apiaceae
يکي از گياهان تغذيهاي ،مرتعي و بومي ايران است که تاکنون از

روش بررسی

ساير مناطق ديگر جهان گزارش نشده است .اين گياه در ارتفاعات

اين پژوهش آزمايشگاهي در آزمايشگاه ميکروب صنعتي و

و مناطق برفگير ناحيه زاگرس مرکزي و با حداقل ارتفاع

آزمايشگاه فناوريهاي نوين گروه علوم و صنايع غذايي دانشکده

 2522متر از سطح دريا و بارش ساليانه (حدود  622ميليمتر)

کشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد .گياه کرفس کوهي

که اغلب بهصورت برف ميباشد ،ميرويد .از عمدهترين

در ابتداي دوره رويشي گياه (ارديبهشت ماه) از ارتفاعات

رويشگاههاي طبيعي اين گياه ميتوان به ارتفاعات کوههاي

شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختياري

سه منطقه کوهرنگ ،بازفت و دوآب صمصامي در استان

جمعآوري و با همکاري هرباريوم و آزمايشگاه سيستماتيک

چهارمحال و بختياري اشاره کرد (.)6،3

گياهي دانشکده علوم پايه و پژوهشکده علوم دانشگاه فردوسي

باکتريهاي جنس انتروکوکوس؛ ارگانيسمهايي گرم مثبت،

مشهد شناسايي شد .برگهاي کرفس کوهي پس از

کاتاالز منفي ،تخممرغي شکل و غيراسپورزا ،بيهوازي اختياري،

تميز شدن در شرايط مناسب (سايه) خشک و بهوسيله

هموفرمانتاتيو با احتياجات غذايي پيچيده هستند که اغلب در اکثر

آسياب آزمايشگاهي مدل  Waringپودر گرديد .باکتريهاي

سبزيجات ،گياهان و مواد غذايي ،بهخصوص غذاهايي با منشأ

مورد استفاده ) Enterococcus faecalis (PTTC 1609و

حيواني مانند محصوالت لبني يافت ميشوند .آنها همچنين قسمتي

) Salmonella typhi (PTTC 1349بودند .جهت تهيه عصارههاي

از فلور ميکروبي طبيعي روده بعضي از پستانداران و انسان را

آبي و اتانولي به روش خيساندن ( 122 ،)Macerationگرم از

تشکيل ميدهند .انتروکوکوس فکاليس ،سويه غالب از

برگهاي پودرشده گياه به ارلن حاوي  622ميليليتر آب مقطر و

انتروکوکسي در دستگاه گوارش انسان بوده که به گفته محققان

اتانول  21درجه اضافه شد و ارلن به مدت  72ساعت در دماي

در بروز سرطان روده بزرگ مؤثر است ( .)5آلودگي سالموناليي

اتاق بر روي دستگاه همزن مغناطيسي قرار گرفت تا استخراج

در انسان بهصورت مسموميت غذايي ،گاستروآنتريت ،تب تيفوئيد

عصاره بهطور کامل انجام گيرد .جهت تهيه عصارههاي آبي

و گاهي اوقات سپتيسمي بروز ميکند.

و اتانـولـي بـه روش هضـم ( 122 ،)Digestionگـرم از بـرگـهـاي
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پودرشده گياه به ارلن حاوي  622ميليليتر آب مقطر و اتانول

کشت داده شد و به مدت  26ساعت در دماي  37درجه سانتيگراد

 21درجه اضافه شد و ارلن به مدت  72ساعت در دماي

قرار گرفت ( .)2در روش انتشار در آگار به کمک ديسک ،ابتدا
1

 62-52درجه سانتيگراد در انکوباتور شيکردار قرار گرفت .سپس

( 1/5×12 cfu/mlمعادل استاندارد  2/5مکفارلند) از کشت

مخلوط حالل و گياه بهوسيله صافي از هم جدا شدند تا

استاندارد هر سوش بر روي سطح محيط آگار کشت داده شد و

عصارههاي اوليه به دست آيد .عصارههاي اوليه حاصل به مدت

بهوسيله اسپريدر شيشهاي استريل بر سطح آگار پخش شد.

 12دقيقه با دور  3222سانتريفوژ شدند .سپس عصاره حاصل وارد

ديسکهايي که قبالً در غلظتهاي مشخص عصاره ( 22ميليگرم

دستگاه تقطير در خالء (روتاري) شده و در دماي  12درجه

بر ميليليتر در هر ديسک) خيسانده شده بود بهوسيله پنس استريل

سانتيگراد ،حالل آنها به مدت يکساعت تبخير و عصارههاي

با کمي فشار بر سطح محيط کشت ثابت شده و پتريها به مدت

تغليظشده به دست آمد .عصارههاي تغليظشده در ظرف تيره

 26ساعت در دماي  37درجه سانتيگراد گرمخانهگذاري شدند،

استريل غيرقابل نفوذ نسبت به هوا و نور ريخته شد و تا زمان

سپس با استفاده از خطکش بهطور دقيق قطر هاله عدم رشد

مصرف در  6درجه سانتيگراد نگهداري شد ( .)7براي تعيين وزن

برحسب ميليمتر اندازهگيري شد .تمامي آزمايشها با  3تکرار

خشک عصاره کرفس کوهي ،ابتدا وزن يک لوله آزمايش تعيين

انجام گرفت ( .)12براي تعيين حداقل غلظت ممانعتکنندگي

و يک ميليليتر از عصارههاي آبي و اتانولي در آن ريخته شد.

( )Minimum Inhibitory Concentrationاز روش رقت لولهاي

سپس محتوي لوله در دماي اتاق خشک گرديد .بعد از

استفاده گرديد ،بهطوريکه براي هر عصاره از يک سري  2تايي

خشکشدن عصاره ،وزن لوله آزمايش مجدداً تعيين شد (اختالف

لوله آزمايش استريل استفاده شد 1 .لوله براي آزمايش رقتهاي

وزن لوله معادل يک ميليليتر از عصارهها بود) .ميانگين  3بار

مختلف هر عصاره (با دوز  121 ،16 ،32 ،11 ،1 ،6 ،2و

تکرار ،بهعنوان وزن خشک عصارهها محاسبه گرديد ( .)1براي

 251ميليگرم بر ميليليتر) و يک لوله بهعنوان کنترل منفي در نظر

تهيه سوسپانسيون ميکروبي 26 ،ساعت قبل از انجام آزمايش ،از

گرفته شد .پس از کشت ،تمام لولههاي آزمايش به مدت

کشت ذخيره به محيط کشت شيبدار ()Muller Hinton Agar

 26ساعت در دماي  37درجه سانتيگراد گرمخانهگذاري شدند.

تلقيح شد .سپس بعد از رشد باکتري بر سطح شيبدار آگار،

سپس لولهها از نظر کدورت ناشي از رشد باکتريهاي تلقيحشده

سوسپانسيون غليظ ميکروبي با استفاده از محلول رينگر تهيه

مورد بررسي قرار گرفتند و پايينترين غلظتي که در آن کدورتي

گرديد .در ادامه ،کدورت سوسپانسيون حاصل بهوسيله

مشاهده نشد و کامالً شفاف بود ،بهعنوان  ،MICدر نظر

اسپکتروفتومتر در طول موج  532نانومتر اندازهگيري و تا

گرفته شد ( .)12،11براي تعيين حداقل غلظت مهارکنندگي

برابرشدن کدورت محلول ،کدورتي معادل  2/5مکفارلند

) (Minimum Bactericidal Concentration, MBCرشد

) (1/5×121cfu/mlبا محلول رينگر رقيق شد ( .)1براي تعيين

عصارههاي آبي و اتانولي کرفس کوهي ،براي هر عصاره از يک

فعاليت ضدباکتريايي عصارههاي آبي و اتانولي کرفس کوهي از

سري  2تايي لوله آزمايش استريل استفاده گرديد 1 ،لوله براي

روش انتشار در آگار به کمک ديسک و روش پخش عصاره در

آزمايش رقتهاي مختلف هر عصاره (با دوز ،32 ،11 ،1 ،6 ،2

سطح محيط کشت (تمام ظرف) استفاده شد .در روش تمام

 121 ،16و  251ميليگرم بر ميليليتر) ،و يک لوله بهعنوان کنترل

ظرف ،پس از افزودن  2/2گرم از عصاره اتانولي به  5ميليليتر آب

به کار گرفته شد .پس از کشت ،تمام لولههاي آزمايش به مدت

مقطر استريل ،مخلوط حاصل به کمک دستگاه ورتکس هم زده

 26ساعت در دماي  37درجه سانتيگراد گرمخانهگذاري شدند،

شد .سپس يک ميليليتر از اين محلول به ظرفهاي پتري استريل

سپس از تمام لولههايي که هيچ رشدي در آنها مشاهده نشده بود

اضافه گرديد .محيط کشت استريل مولر هينتون آگار

نمونهبرداري و جهت تعيين  MBCبه روش آميخته کشت داده

(مرک آلمان) به ظرفهاي پتري اضافه و پس از بستهشدن محيط،

شد .لولههايي که حاوي کمترين غلظت عصاره بودند و در پليت

يک لـوپ از کشـت استـانـدارد هـر سـوش بـر روي اين محيطهـا

مـربـوط به آنهـا هيـچ رشـدي مشـاهده نشـده بـود بهعنـوان MBC
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در نظر گرفته شدند ( .)13دادهها با استفاده از نرمافزار
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SPSS

در اين غلظت هيچکدام از عصارهها اثر ضدباکتريايي روي

نسخه  11و آزمون واريانس يکطرفه تجزيه و تحليل شدند .براي

سالمونال تيفي نداشت .عصاره اتانولي برگ گياه کرفس کوهي

مقايسه ميانگينها از روش آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح

در تمامي غلظتها روي انتروکوکوس فکاليس و در غلظتهاي

احتمال  %5استفاده گرديد.

 12ميليگرم بر ميليليتر و  12بر روي سالمونال تيفي داراي اثر

بازدارندگي بود .در مورد تأثير عصاره آبي روي انتروکوکوس

يافتهها

فکاليس در غلظتهاي  12 ،62و  12ميليگرم بر ميليليتر

درصد استحصال عصاره مربوط به روش هضم ،براي عصارههاي

عصاره آبي از رشد اين باکتري جلوگيري کرد ،اما در غلظت

آبي و اتانولي کرفس کوهي به ترتيب  11و  %13و به روش

 22ميليگرم بر ميليليتر اثر بازدارندگي نداشت .همچنين

خيساندن  1و  %12به دست آمد .عصاره آبي ( يک مثبت) و

غلظتهاي  62،22و 12ميليگرم بر ميليليتر عصاره آبي روي

عصاره اتانولي (دو مثبت) بر روي انتروکوکوس فکاليس در

سالمونال تيفي مؤثر نبود و فقط غلظت  12ميليگرم بر ميليليتر

غلظت  2ميليگرم بر ميليليتر مؤثر بود و از رشد آن روي محيط

عصاره آبي برگ گياه کرفس کوهي اثر بازدارندگي داشت

کشت جلوگيري کرد.

(جدول شماره .)1

جدول شماره  :1میانگین قطر هاله عدم رشد انتروکوکوس فکالیس و سالمونال تیفی برحسب میلیمتر در حضور عصارههای اتانولی
و آبی برگ گیاه کرفس کوهی (انتشار در آگار)
غلظت عصاره برگ گیاه کرفس کوهی (میلیگرم بر میلیلیتر)

نوع عصاره

میکروارگانیسم

اتانولی

انتروکوکوس فکالیس

اتانولی

سالمونال تیفی

آبی

انتروکوکوس فکالیس

آبی

سالمونال تیفی

08

08

38

28

11/62±2/53d

15/12±2/21c

13/22±2/55b

12/32±2/57a

d

16/62±2/57

c

12/72±2/21

d

16/52±2/52

c

12/72±2/57

d

12/22±2/55

b

-

12/52±2/53

-

-

-

 عالمت ( ،)-نشاندهنده عدم وجود فعالیت ضدباکتری عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی میباشد.
 حروف غیرمشابه در يک رديف ،نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار میان اثر ضدمیکروبی غلظتهای مختلف میباشد.

 MICعصاره اتانولي برگ گياه کرفس کوهي براي انتروکوکوس

سالمونال تيفي به ترتيب  32و  16ميليگرم بر ميليليتر تعيين شد

فکاليس و سالمونال تيفي به ترتيب  11و  32ميليگرم بر ميليليتر

(جدول شماره .)2

بود ،درحاليکه  MICعصـاره آبـي براي انتروکوکوس فکاليس و
جدول شماره  :2نتايج حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ) (MICعصارههای اتانولی و آبی عصاره برگ گیاه کرفس کوهی بر

انتروکوکوس فکالیس و سالمونال تیفی
غلظت عصاره برگ گیاه کرفس کوهی (میلیگرم بر میلیلیتر)

نوع عصاره

میکروارگانیسم

اتانولی

انتروکوکوس فکالیس

-

اتانولی

سالمونال تیفی

-

-

آبی

انتروکوکوس فکالیس

-

-

-

آبی

سالمونال تیفی

-

-

-

2

3

0

10

32

03

120

250

کنترل

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

 :+عدم رشد؛  :-رشد
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کرفس کوهي براي سالمونال تيفي به ترتيب برابر با  16و 121

اتانولي و عصاره آبي برگ گياه کرفس کوهي

براي انتروکوکوس فکاليس به ترتيب  32و  16ميليگرم بر

ميليگرم بر ميليليتر تعيين شد (جدول شماره .)3

ميليليتر بود و  MBCعصاره اتانـولـي و عصـاره آبـي بـرگ گيـاه
جدول شماره  :3نتايج حداقل غلظت کشندگی ) (MBCعصارههای متانولی و آبی عصاره برگ گیاه کرفس کوهی بر

انتروکوکوس فکالیس و سالمونال تیفی
غلظت عصاره برگ گیاه کرفس کوهی (میلیگرم بر میلیلیتر)

نوع عصاره

میکروارگانیسم

اتانولی

انتروکوکوس فکالیس

-

اتانولی

سالمونال تیفی

-

-

آبی

انتروکوکوس فکالیس

-

-

-

آبی

سالمونال تیفی

-

-

-

2

3

0

10

32

03

120

250

کنترل

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

 :+عدم رشد؛  :-رشد

بحث

باکتريهاي گرم مثبت در ديواره سلولي خود داراي ترکيب

در دهه اخير به دليل بروز مقاومتهاي دارويي ،گياهان دارويي

موکوپپتيد بوده ،درحاليکه باکتريهاي گرم منفي فقط اليه

بهعنوان مخازن طبيعي دارويي مورد توجه قرار گرفتهاند .امروزه،

نازکي از موکوپپتيد دارند و قسمت اعظم ساختمان ديواره در آنها

مواد شيميايي استخراجي از گياهان به دليل داشتن عوارض جانبي

ليپوپروتئين و ليپوپليساکاريد ميباشد .بههمين علت در مقابل

کمتر ،بهعنوان ترکيبات ضدميکروبي جايگزين داروهاي سنتتيک

مواد ضدباکتريايي مقاومترند ( Hoque .)17،1و همکاران

مطرح هستند .در همين راستا ،با توجه به تنوع آب و هوايي و در

(سال  )2221فعاليت ضدميکروبي عصاره ميخک و دارچين در

نتيجه فلور گياهي بسيار متنوع در ايران ،امکان شناسايي و

مقابل باکتريهاي بيماريزا را با منشأ غذايي و باکتريهاي عامل

استخراج مواد مؤثر در گياهان بومي کشور در سطح صنعتي وجود

فساد مورد بررسي قرار دادند ،آنها گزارش کردند عصارههاي

دارد (.)15،16

آبي و اتانولي ميخک و عصاره اتانولي دارچين مؤثر عليه

درصد عصاره حاصله با روش هضم ،براي عصارههاي آبي و

باکتريهاي گرم مثبت نسبت به باکتريهاي گرم منفي ،در شرايط

اتانولي کرفس کوهي به ترتيب  11و  %13و به روش خيساندن

آزمايشگاهي اثر ضدميکروبي بيشتري از خود نشان ميدهند (.)11

 1و  %12بود .اين نکته حايز اهميت است که براي به دست آوردن

همچنين  Tianو همکاران (سال  )2222در بررسي اثرات

بهترين و مؤثرترين عصاره ،توجه به مواردي از جمله خصوصيات

ضدباکتريايي ( Galla chinesisنوعي گياه دارويي بومي کشور

ماده گياهي ،انتخاب حالل مناسب و دقت در مراحل

چين) ،گزارش دادند باکتريهاي گرم مثبت ( Bacillus cereusو

عصارهگيري ضروري بوده و بايد در نظر داشت که بازده باال در

 )Staphylococcus aureusدر مقابل عصارههاي گياهي

عصاره حاصله به معناي بازده باالي ترکيب مورد نظر در عصاره

حسـاسيت بيشتـري نسـبت بـه بـاکـتـريهـاي گـرم منـفـي

نيست (.)11

( Escherichia coliو  )Shegilla dysenteryدارند که نتايج اين

نتايج حاصل از اندازهگيري قطر هاله عدم رشد نشان داد باکتري

بررسيها با يافتههاي به دست آمده در مطالعه حاضر همخواني

گرم مثبت انتروکوکوس فکاليس در مقايسه با باکتري گرم منفي

داشت ( .)12نتايج آناليز يکطرفه نشان داد با افزايش غلظت

سالمونال تيفي حساسيت بيشتري دارد (جدول شماره  .)1حساسيت

عصارههاي آبي و اتانولي برگ گياه کرفس کوهي ،هاله

بيشتر باکتريهاي گرم مثبت در مقابل عوامل ضدميکروبي در

بازدارندگي بهطور معنيداري در سطح  p>2/25افزايش مييابد

مطالعات مختلف مطرح و مورد تأييد قرار گرفته است ،که اين

که ميتوان وجود تفـاوت معنـيدار ميـانگيـن قطـر هـالـه عدم

مسئله ممکن است بهعلت اختالف ساختماني ديوارههاي

رشد غلظتهـاي مختلف را به مقدار ماده مؤثر موجود در

باکتريهاي گرم مثبت و منفي باشد.

عصارهها نسبت داد (جدول شماره .)1
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در مطالعات ديگر نيز محققين افزايش اثر ضدميکروبي عصارههاي

کوهرنگ ،بازفت و صمصامي در استان چهارمحال و بختياري

گياهان مختلف را با افزايش غلظت عصاره تأييد کردهاند

نشان دادند بيشترين ترکيبات شيميايي موجود در کرفس کوهي،

بهعنوان مثال جاللي و همکاران (سال  )1311گزارش کردند

سه ماده فتاليدي سيس  -ليگوستيليد ،ترانس  -ليگوستيليد و

بـا افـزايش غلظـت عصـارههـاي گيـاه سگدنـدان خـاردار

 3ترانس -بوتيليدن فتاليد ميباشند ( ،)22که بهنظر ميرسد

) ،(Pycnocycla Spinosa Decneقطر هاله بازدارندگي رشد

بيشترين اثر ضدباکتريايي گياه کرفس کوهي مربوط به اين

افزايش مييابد ( .)15همچنين  Sureshو همکاران (سال )2221

ترکيبات است .بدين ترتيب ميتوان اثرات ضدباکتريايي اين گياه

اثر ضدميکروبي عصاره اتانولي گياه ( )Rauvolfia tetraphyllaرا

را بهوجود ترکيبات بيولوژيکي فعال مذکور در اين گياه و يا ساير

بر باکتريها و قارچهاي متفاوتي در شرايط آزمايشگاهي بررسي

ترکيبات ناشناخته نسبت داد .در مطالعه حاضر بيشترين مقاومت

کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد فعاليت بازدارندگي عصاره

مربوط به باکتري گرم منفي سالمونال تيفي بود (جدول شماره 2

اتانولي اين گياه فعاليتي وابسته به غلظت است و ميتوان گفت با

و  .)3در اين مطالعه اثر ضدميکروبي برگ کرفس کوهي نيز

افزايش غلظت عصاره ،قطر هاله بازدارندگي نيز افزايش

بهعنوان يکي ديگر از اعضاي خانواده چتريان بررسي شد تا در

مييابد (.)22

تکميل يافتههاي فارماکولوژيکي بتوان اطالعات کاملتري از

در مطالعه حاضر عصاره اتانولي برگ گياه کرفس کوهي در

خواص اين گياه به دست آورد .لذا در گامهاي بعدي بايد به

مقايسه با عصاره آبي برگ گياه کرفس کوهي ،اثر بازدارندگي

مطالعه اثرات ضدميکروبي اندامهاي ديگر گياه پرداخته شود .با

بيشتري روي سوشهاي مورد مطالعه داشت که علت آن درصد

توجه به غلظت بيشتر ماده مؤثره در اسانس گياه ،به احتمال بسيار

استحصال بيشتر عصاره اتانولي نسبت به عصاره آبي و در نتيجه

قوي مطالعه اثرات ضدميکروبي اسانس گياه ،اثرات ضدميکروبي

استخراج بيشتر مواد مؤثر در برگ گياه کرفس کوهي بهوسيله

بهتري را نشان خواهد داد.

حالل اتانول بود (جدول شماره  .)1همچنين در بررسي انجامشده
توسط  Rakshitو همکاران (سال  )2211نشان داده شد عصاره

نتیجهگیری

اتانولي گياه  ،Scindapsus officinalisاثر ضدميکروبي بيشتري بر

نتايج اين تحقيق نشان داد عصاره برگ کرفس کوهي در شرايط

باکتريهاي اشرشياکلي ،سالمونال تيفي ،استافيلوکوکوس اروئوس

 in vitroداراي قابليت ضدباکتريايي قابلمالحظهاي بر روي

و کلبسيال پنومونيا در مقايسه با عصاره آبي اين گياه دارد که نتايج

سويههاي مورد مطالعه دارد .در اين خصوص الزم است مطالعات

اين پژوهشگران با يافتههاي مطالعه حاضر همخواني داشت (.)21

بيشتري در شرايط  in vivoانجام گيرد تا عواملي همچون دوزاژ

در مطالعه انجامشده توسط سليمي و همکاران (سال  )1312نيز

مؤثر اين عصاره بر باکتريهاي مورد نظر ارزيابي شود و در نهايت

مشخص گرديد عمدهترين ترکيبات موجود در اسانس

بتوان اين عصاره را بهعنوان يک ماده ضدميکروبي طبيعي و جديد

اکوتيپهاي کرفس کوهي در استان چهارمحال و بختياري را

معرفي کرد.

سپس  -ليگوستيليد ( 3 ،)Z-ligustilidترانس -بوتيليدن فتاليد،
ترانس – ليگوستيليد کسان ،اسپاتولنول ،گلوبولول ،بوتيل فتاليد،

تشکر و قدردانی

بتا  -سلينن ،ليگوستيليد ،بوتيليدن فتاليد و پنتيل بنزن تشکيل

بدين وسيله از خانم دکتر عادله حيدري ،آقاي مهندس بهروز

ميدهند که حدود  %11/1از اين ترکيبات ،اسانس اين اکوتيپها

عليزاده بهبهاني و خانم مهندس شهناز افشاريان که در فراهم کردن

ميباشد ( .)6اسعديه شجاعي و همکاران (سال  )1322نيز

مواد الزم و انجام آزمايشها ما را ياري کردند ،قدرداني ميشود.

در مطالعهاي روي سه اکوتيپ کرفس کـوهي مـربـوط به نـواحـي
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