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هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات ضدباکتریایی.استشدهسمیت، همچون گیاهان داروییبدونوثرترؤم

.باشدزا میهاي بیماريبرخی از باکتريدرنولی برگ کرفس کوهی هاي آبی و اتاعصاره
هاي آبی و اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی با عصارهضدباکتریاییفعالیت، مطالعه آزمایشگاهینایدر:هامواد و روش

Minimum)نندگیکحداقل غلظت مهار. روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی شداستفاده از

Inhibitory Concentration; MIC)و حداقل غلظت کشندگی(Minimum Bactericidal Concentration; MBC)به نیز
One-way)طرفهیکواریانسآنالیزازاستفادهبانتایجتحلیلوتجزیه.اي تعیین گردیدروش رقت لوله ANOVA)انجام

.شد

16و32ترتیببهاسترپتوکوکوس پیوژنزو اپیدرمیدیس کوساستافیلوکوبراي هاي آبی و اتانولیعصارهMIC:هایافته
MBCهمچنین، . لیتر بودگرم بر میلیمیلی32و64ترتیببهسودوموناس آئروژینوزا لیتر و برايگرم بر میلیمیلی

32و64ترتیببهنزاسترپتوکوکوس پیوژو اپیدرمیدیس وساستافیلوکوکهاي آبی و اتانولی نیز در خصوص عصاره
نتایج آنالیز . لیتر بودگرم بر میلیمیلی64و128ترتیب برابربهسودوموناس آئروژینوزا لیتر و برايگرم بر میلیمیلی

داري افزایش طور معنیبازدارندگی بههاي آبی و اتانولی، قطر هالهواریانس یک طرفه نیز نشان داد با افزایش غلظت عصاره
.یابدمی

نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر :گیرينتیجه
.هاي مورد مطالعه داردبازدارندگی بیشتري بر سویه

هاي آبی و اتانولی، کرفس کوهیعصارهباکتریایی،ضداثر:کلیديهاي هواژ
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مقدمه
براي ارزیابی آثار هاي اخیر تحقیقات زیادي در سال

ها صورت ها و ادویهها، عصارهضدمیکروبی انواع اسانس
گرفته است که حاکی از قدرت و توانایی این ترکیبات در 

هاي ممانعت از رشد دامنه وسیعی از میکروارگانیسم
پیشرفتوجودباامروزه. باشدزا و عامل فساد میبیماري

درداروییهانگیاهنوزسنتزي،داروهايتوسعهوعلوم
مواد مؤثره . گیرنداستفاده قرار میموردگستردهمقیاس

ا با مواد نهموجود در این گیاهان به دلیل همراه بودن آ
برخوردار هستند، لذا زیستیدیگر پیوسته از حالت تعادل 

،آورندشوند و اثرات جانبی به بار نمین انباشته نمیددر ب
ر از مواد متبسیار کا براي انساننهرو زیان آاز این

طبق آمار سازمان ]. 1- 2[باشدارنده شیمیایی میهدنگ
مردم در % 30حدود بهداشت جهانی در هر سال 

برند و در رنج میغذاییکشورهاي صنعتی از مسمومیت
در حداقل دو میلیون نفر در اثر بیماري اسهال 2000سال 

].3- 4[اند دنیا از بین رفته
یري از شگاري و پیهددویه ها در نگاثر گیاهان معطر و ا

فساد مواد غذایی از دوران باستان براي انسان به خوبی 
که براي بهبود عطر و طعم طوريبه،شناخته شده بود

ا به مدت طوالنی از مقادیر نهاري آهدغذاها و حفظ و نگ
.]5[شده است زیاد ادویه همراه با نمک استفاده می

با نام محلی ) Kelussia odoratissima(کرفس کوهی
از Kelussiaاي جدید از جنس جدید کلوس به عنوان گونه

اي، مرتعی تغذیهگیاهانازیکی، )Apiaceae(تیره چتریان
و بومی ایران بوده و تاکنون وجود آن در سایر مناطق

کرفس کوهی در منابع مختلف . جهان گزارش نشده است
Amircabiriaهاي علمیگذشته با نام odoratiaaima،

graveolensApium وOpopanax spذاري شده گنام
کرفسگیاههواییهاياندامبرايسنتیطبدر.]6[است

درماندرد،ضدالتهاب،ضدهمچونکوهی خواصی
صورتبهآنریشهوبذرهابرايوخونماتیسم، تصفیهور

هايسرفهوسرماخوردگیدرمانبرايجوشانده خواصی
اتاثرتحقیقات دیگر،در،همچنین. ئل هستندقاشدید

وضد انعقاديعروق،کنندهمحافظت،حساسیتضد
پراکسیداسیونآنتیدیابت،ضدگوارش،دستگاهمحافظ
].7- 8[است شدهمشخصآنضدسرطانولیپیدها

و همکاران اثر فالوونوئید موجود Shahraniدر مطالعه 
مورد بررسی در کرفس کوهی بر چربی خون موش سوري 

این محققان اثر این ترکیب در کاهش چربی . قرار گرفت
و Hojjati].9[خون در موش سوري را تأیید کردند 

همکاران اثر عصاره الکلی برگ کرفس کوهی را بر انقباض 
ا نهمطالعه آنتایج. ایلئوم موش صحرایی بررسی کردند

هايانقباضکوهیکرفسبرگالکلیعصارهنشان داد 
برايآنازتوانمیوکندمیمهارراصحراییموشومایلئ
.]10[کرد استفادهايرودهگرفتگی رفع

با توجه به اهمیت روزافزون گیاهان دارویی به عنوان 
زیستیها، وجود ترکیبات فعال بیوتیکجایگزین آنتی

موجود در گیاه کرفس کوهی همچون فتالیدها و 
استان چهارمحال و فالوونوئیدها و وجود این گیاه در

این پژوهش اثر ضد میکروبی در بر آن شدیم تا ،بختیاري
هاي آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی علیه عصاره

هاي گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس وباکتري
باکتري گرم منفی سودوموناس واسترپتوکوکوس پیوژنز

وساستافیلوکوک. را مورد بررسی قرار دهیمآئروژینوزا
هاي فرصت طلب بعد از اپیدرمیس یکی از علل عفونت

باشد و در حال حاضر نیز از اورئوس میوساستافیلوکوک
جزءپیوژنزاسترپتوکوکوس.اهمیت زیادي برخوردار است

این . استهمولیتیکبتاهاياسترپتوکوكAگروه
مسئولشوند ومیمستقرو پوستگلودرها استرپتوکوك
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غیر چرکیمدهايآپیوهاي چرکینتعفوانواعایجاد
زاي فرصت یک بیماريسودوموناس آئروژینوزا نیز . هستند

سوءبیمار و ناتوانافرادسیستم ایمنیاز و طلب است
تولیدعفونت واین افراد موجب ایجاد در کرده واستفاده

.گرددمیسموم مضر 

هامواد و روش
گیاه کرفس براي انجام این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا

)1392ماهاردیبهشت(گیاهرویشیدورهابتدايدرکوهی 
از ارتفاعات شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و 

و با همکاري هرباریوم و دیدآوري گرجمعبختیاري
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی دانشکده علوم پایه و 

. دپژوهشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی ش
از تمیز شدن در شرایط کرفس کوهی پسهاي برگ

مدل(خشک و توسط آسیاب آزمایشگاهی و سایهمناسب
Waringپودر گردید) ساخت کشور آلمان.

هاي آبی و اتانولی به روش جوشاندنرهبراي تهیه عصا
)Decoction(100به گیاهشدههاي پودراز برگگرم

لیترمیلی500آب مقطر و یا لیترمیلی500ارلن حاوي 
دقیقه 15- 30و ارلن به مدت درجه اضافه شد96اتانول

جهت . برروي حرارت قرار گرفت) پس از به جوش آمدن(
نولی به روش خیساندنهاي آبی و اتاتهیه عصاره

)Maceration (100به گیاهشدههاي پودرگرم از برگ
درجه96اتانولآب مقطر و یالیترمیلی500ارلن حاوي 

ساعت در 72به مدت و ارلناضافه شد)به طور جداگانه(
تا قرار گرفتمغناطیسی دستگاه همزندماي اتاق بر روي

سپس مخلوط .دیربه طور کامل انجام گاستخراج عصاره
هاي هم جدا شد تا عصارهازصافیحالل و گیاه توسط

10حاصل به مدت هاي اولیهعصاره. به دست آیداولیه
سپس . سانتریفیوژ شددور بر دقیقه 3000در دقیقه 

شده ) روتاري(وارد دستگاه تقطیر در خالء عصاره حاصل  

ک ا به مدت ینهگراد حالل آتیساندرجه80و در دماي 
. ددست آمشده بههاي تغلیظعصارهساعت تبخیر و

غیر قابل هاي تغلیظ شده در ظرف تیره استریل عصاره
4تا زمان مصرف در ریخته شد ونفوذ نسبت به هوا و نور 

این نکته قابل ذکر ]. 2[اري شدندهدنگگراددرجه سانتی
گیري با استفاده از دو روش است که هدف از عصاره

وشاندن، تنها مقایسه درصد استحصال خیساندن و ج
عصاره با استفاده از این دو روش بود و کلیه آزمایشات 
مربوط به بررسی اثر ضدباکتریایی گیاه کرفس کوهی با 
استفاده از عصاره به دست آمده از روش خیساندن انجام 

.گرفت
ها از کشت جهت تهیه سوسپانسیون میکروبی، باکتري

روي محیط مولر ) شهید بهشتیاز دانشگاه(لیوفیلیزه 
بهکشتهايمحیطسپس،منتقل شدندهینتون آگار

در انکوباتور گراددرجه سانتی37در دماي ساعت24مدت
در مرحله بعد با استفاده از کشت . شدندگذاريگرمخانه

رشد یافته کشت ذخیره تهیه و در مراحل بعدي از مادر 
براي هر آزمون جهت که آنجائیاز . این کشت استفاده شد

ساعته الزم 24بررسی اثرات ضد میکروبی کشت تازه 
ساعت قبل از انجام آزمایش از کشت ذخیره به 24است، 

دار مولر هینتون آگار تلقیح باکتري محیط کشت شیب
پس از رشد باکتري بر سطح محیط کشت . انجام شد

دار سوسپانسیون غلیظ میکروبی با استفاده از محلول شیب
سپس کدورت سوسپانسیون حاصل .ینگر تهیه گردیدر

نانومتر 530ر در طول موج توسط اسپکتروفتومت
5/0و تا برابر شدن کدورت محلول با کدورت گیرياندازه

گیري واحد شکل5/1×108(محلول استاندارد مک فارلند 
توسط محلول رینگر رقیق شد ) لیترکلنی بر میلی

استفاده در این پژوهش هاي موردباکتري].11- 12[
PTCC(استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس  و ) 1435

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
93

.1
3.

9.
2.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1393.13.9.2.9
http://journal.rums.ac.ir/article-1-2077-fa.html


...کرفس کوهیاي آبی و اتانولیمهارکنندگی و ضدباکتریایی عصارهاثرمقایسه 778

1393، سال 9، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

PTCC(استرپتوکوکوس پیوژنز  و سودوموناس ) 1447
PTCC(آئروژینوزا  بودند که از دانشگاه شهید ) 1310

. بهشتی تهیه شدند
کرفس اتانولیهاي آبی و عصارهفعالیت ضد باکتریایی

ر به کمک دیسک در آگاانتشارروشبا استفاده ازکوهی
)Disk Diffusion( و روش تمام ظرف)Pour Plate (

هاي گرم از عصاره2/0در روش تمام ظرف .گردیدتعیین
لیتر آب مقطر استریل میلی5حاصل از روش خیساندن به 

افزوده و مخلوط حاصل به کمک دستگاه ورتکس هم زده 
هاي پتري لیتر از این محلول به ظرفمیلی1سپس ،شد

2که غلظت نهایی عصاره طوريبهردیدستریل اضافه گا
مولر محیط کشت استریل . لیتر شودگرم بر میلیمیلی

و اضافه هاي پتري به ظرف) لیترمیلی19(هینتون آگار
پس از بسته شدن محیط یک لوپ از کشت استاندارد هر 

ها به صورت خطی کشت داده سوش بر روي این محیط
گراد درجه سانتی37عت در دماي سا24شد و به مدت 

هاي در روش انتشار در آگار نیز از عصاره]. 13[قرار گرفت
در این روش . حاصل از روش خیساندن استفاده گردید

از کشت استاندارد معادل استاندارد نیم مک فارلندابتدا 
هر سوش بر روي سطح محیط آگار کشت داده شد و 

. سطح آگار پخش شداي استریل بر توسط اسپریدر شیشه
، 20(هاي مشخص عصاره در غلظتهایی که قبالًدیسک

خیسانده شده بودند ) لیترگرم بر میلیمیلی80و 60، 40
توسط پنس استریل با کمی فشار بر سطح محیط کشت 

24گذاري به مدت ها پس از گرمخانهپتري. ثابت گردید
ز خط گراد، با استفاده ادرجه سانتی37ساعت در دماي 

متر کش به طور دقیق قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی
تکرار انجام گرفت3تمامی آزمایشات با . گیري شداندازه

]14.[

در این مطالعه براي تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی 
)MIC ( که اي استفاده گردید، به طوريروش رقت لولهاز

تریل تایی لوله آزمایش اس9براي هر عصاره از یک سري 
هاي مختلف هر لوله براي آزمایش رقت8استفاده شد، 

گرم بر میلی256و 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2(عصاره 
لوله حاوي (منفی یک لوله به عنوان کنترلو) لیترمیلی

پس از . شدتهیه)محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی
ساعت در دماي 24هاي آزمایش به مدت کشت تمام لوله

گذاري شده و سپس از نظر گراد گرمخانهسانتیدرجه37
هاي تلقیح شده مورد بررسی کدورت ناشی از رشد باکتري

میزان کدورت با نمونه کنترل مقایسه و . قرار گرفتند
مشاهده کدورتیآندرکهغلظتیترینسپس پایین

.]15- 16[شد گرفتهنظردرMICعنوان بهنگردید،
هاي آبی و عصاره)MBC(کشندگی حداقل غلظت 

اي تعیین تانولی کرفس کوهی نیز توسط روش رقت لولها
هایی که در قسمت قبل هیچ اي از تمام لولهنمونه. گردید

در MBCا مشاهده نشده بود براي تعیین نهرشدي در آ
کشت Pour Plateها به روش این لوله. نظر گرفته شدند

ین غلظت رمتاي که حاوي کداده شدند و در نهایت لوله
عصاره بود و در پلیت مربوط به آن هیچ رشدي مشاهده 

.]17[در نظر گرفته شدMBCنشده بود به عنوان 
آماريافزارنرمها ازمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه

SPSS ثیرأتهاي حاصل ازداده.استفاده گردید16نسخه
هاي آبی و اتانولی بر سطح متفاوت غلظت عصاره4

از هاي مورد بررسی با سه تکرار، با استفادهنیسممیکروارگا
مورد (one-way ANOVA)طرفه یکواریانستجزیه

هبراي انجام مقایس، همچنین.رار گرفتقتجزیه و تحلیل 
)Duncan(اي دانکن ن چند دامنهآزموها اززوج میانگین

.شداستفاده>05/0pداريمعنیسطحدر

نتایج
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گیري مختلف عصارههاينتایج حاصل از روش
حاکی از آن است که در روش ) خیساندن و جوشاندن(

به طوري،آیدخیساندن مقدار عصاره بیشتري به دست می
که درصد استحصال عصاره در روش خیساندن، براي 

و % 8هاي آبی و اتانولی کرفس کوهی به ترتیب عصاره
. بود% 8و % 4و در مورد روش جوشاندن به ترتیب % 12

هاي گرم در روش تمام ظرف، باکتريدادیج نشان نتا
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز بر 
خالف باکتري گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا تحت 

2در غلظت (هاي آبی و اتانولی کرفس کوهی تأثیر عصاره
قرار گرفته و از رشدشان ممانعت ) لیترگرم بر میلیمیلی

.شده است
هايشود غلظتمشاهده می2که در جدول نگونهاهم

لیتر عصاره آبی از رشد گرم بر میلیمیلی80و 60، 40

و استرپتوکوکوس پیوژنز استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
لیتر اثر گرم بر میلیمیلی20اما در غلظت جلوگیري کرد، 

گرم بر میلی80بازدارندگی مشاهده نشد و فقط غلظت
ره آبی برگ گیاه کرفس کوهی اثر لیتر عصامیلی

همچنین، . داشتسودوموناس آئروژینوزابازدارندگی بر
هاعصاره اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی در تمامی غلظت

و استرپتوکوکوس روي استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
لیتر گرم بر میلیمیلی80و40،60هاي و در غلظتپیوژنز
در .ي اثر بازدارندگی بودداراسودوموناس آئروژینوزاروي 

روش انتشار در آگار به کمک دیسک افزایش غلظت 
).1جدول(ها موجب افزایش قطر هاله عدم رشد شد عصاره

در مترمیلیحسبسودوموناس آئروژینوزا برو استرپتوکوکوس پیوژنزاستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس،رشدعدمهالهقطرمیانگین- 1جدول
)>05/0p(تانولی و آبی برگ گیاه کرفس کوهی به انتشار در آگارهاي احضور عصاره

)لیترگرم بر میلیمیلی(غلظت عصاره برگ گیاه کرفس کوهی

۲۰۴۰۶۰۸۰
Staphylococcus epidermidis۵۰/۱۱±٥٠a٥٥/٠±٨٠/١٢b۶۰/۱۴±٢٨/٠c٥٣/٠±٤٠/١٦d

Streptococcus pyogenes۹۰/۱۲±٥٣a٥٠/٠±٥٠/١٤b٥٢/٠±٣٠/١٦c٥٢/٠±٨٠/١٧d

Pseudomonas aeruginosa-٥٣/٠±٥٠/٩b٥٧/٠±٧٠/١٠c٢٨/٠±٥٠/١٢d

Staphylococcus epidermidis-۵۰/۱۰±۲۸/٠b٢٨/٠±٣٠/١١c٢٨/٠±٥٠/١٢d

Streptococcus pyogenes-٥٧/٠±٨٠/١١b٥٣±٩٠/١٢/c٢٨/٠±٧٠/١٤d

Pseudomonas aeruginosa---٨٠/١۰±٥٥/٠d

 هاي آبی و اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی می باشدنشان دهنده عدم وجود فعالیت ضد باکتري عصاره) -(عالمت.

باشدهاي مختلف میحروف غیر مشابه در یک ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار میان اثر ضد میکروبی غلظت.
ن آزموها ازبراي انجام مقایسات زوج میانگین،همچنینیج با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنتا

شداستفادهدرصد5داريمعنیسطحدر)Duncan(اي دانکن چند دامنه

حروف غیر مشابه در یک ردیف نشان دهنده وجود تفاوت 
هاي مختلف میکروبی غلظتمعنی دار میان اثر ضد

نتایج با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه .باشدمی
براي انجام ،همچنینمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

اي دانکن ن چند دامنهآزموها ازمقایسات زوج میانگین
)Duncan(05/0داريمعنیسطحدرp<شداستفاده.

MICکوهی براي اتانولی برگ گیاه کرفس عصاره
16و استرپتوکوکوس پیوژنز استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
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32سودوموناس آئروژینوزالیتر و برايگرم بر میلیمیلی
آبیعصارهMICکه بود، در حالیلیترگرم بر میلیمیلی

و استرپتوکوکوساستافیلوکوکوس اپیدرمیدیسبراي 
ناس سودومولیتر و برايگرم بر میلیمیلی32پیوژنز

نتایج ). 3جدول(لیتر بود گرم بر میلیمیلی64آئروژینوزا
عصاره آبی و اتانولی عصاره برگ گیاه MBCدهد نشان می

و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسکرفس کوهی براي

گرم بر میلی32و 64به ترتیباسترپتوکوکوس پیوژنز
عصاره آبی و اتانولی عصاره برگ MBCلیتر بود و میلی
به ترتیب سودوموناس آئروژینوزابرايکرفس کوهیگیاه

). 4جدول (لیتر بود گرم بر میلیمیلی64و 128برابر با
شود عصاره اتانولی در غلظت که مشاهده مینگونه هما

هاي مورد کمتري قادر به مهار کردن و نابود کردن باکتري
).3و 2جداول (آزمون بود 

کرفس کوهی بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، هاي اتانولی و آبی عصاره برگ عصاره(MIC)رشد رکنندگیمهاغلظتحداقلنتایج- 2جدول
سودوموناس آئروژینوزاو استرپتوکوکوس پیوژنز

(mg/ml)کرفس کوهی غلظت عصاره برگ گیاه میکروارگانیسمنوع عصاره

کنترل248163264128256
Staphylococcusاتانولی epidermidis---+++++-
-+++++---Streptococcus pyogenesاتانولی
-++++----Pseudomonas aeruginosaاتانولی

Staphylococcusآبی epidermidis----++++-
-++++----Streptococcus pyogenesآبی
-+++-----Pseudomonas aeruginosaآبی

رشد : -عدم رشد   : +

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس،هاي متانولی و آبی عصاره برگ کرفس کوهی بر عصاره(MBC)کشندگیغلظتحداقلنتایج- 3جدول
سودوموناس آئروژینوزاو استرپتوکوکوس پیوژنز

(mg/ml)کرفس کوهی غلظت عصاره برگ گیاه میکروارگانیسمنوع عصاره

کنترل248163264128256
Staphylococcusاتانولی epidermidis - - - -++++ -
- ++++- - - - Streptococcus pyogenesاتانولی
- +++- - - - - Pseudomonas aeruginosaاتانولی

Staphylococcusآبی epidermidis - - - - -+++ -
- +++- - - - - Streptococcus pyogenesآبی
-++------Pseudomonas aeruginosaآبی

رشد : -عدم رشد  : +

بحث 
جات، ادویهاثرات مختلفهزاران سال است کهاگرچه 

در شناخته شده است، هااسانسهاي گیاهی وعصاره
وهااسانسها، مهارکنندگی عصارهاثرهاي اخیرسال

وزاباکتري هاي بیماريرويها براجزاي این اسانس

به شدت مورد فساد مواد غذاییي عامل هامیکروارگانیسم
.]18-19[توجه قرار گرفته است 

گیري از هاي مختلف عصارهنتایج حاصل از بررسی روش
داريبرگ گیاه کرفس کوهی نشان داد در سطح معنی

05/0p< بین روش خیساندن و روش جوشاندن تفاوت
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هاي به این معنی که بازدهی عصاره.ي وجود داردمعنادار
اتانولی حاصل از روش خیساندن و جوشاندن با هم و 

هاي آبی حاصل از دو این رو دو روش نیز با بازدهی عصاره
این نکته حائز اهمیت است که.داري دارندهم، تفاوت معنا

بهعصاره توجهثرترینؤموبهترینآوردندستبهبراي
حاللانتخابگیاهی،مادهخصوصیاتجملهزامواردي
بایدوبودهضروريگیريعصارهمراحلدردقتومناسب

بازدهمعنايبهحاصلهعصارهدرباالبازدهکهداشتنظردر
.]20[باشدنمیعصارهدرنظرموردترکیبباالي

دارايخودسلولیدیوارهدرمثبتگرمهايباکتري
گرمهايباکتريکهحالیدرد،هستنموکوپپتیدترکیب
اعظمقسمتودارندموکوپپتیدازنازکیالیهفقطمنفی

ساکاریدلیپوپلیولیپوپروتئینانهآدردیوارهساختمان
باکتریاییضدموادمقابل اغلبدرعلتهمینبهت اس

درمثبتگرمهايباکتريبیشترحساسیت.ترندمقاوم
ومطرحمختلفطالعاتمدرمیکروبیضدعواملمقابل
در پژوهش حاضر ]. 21- 22[است گرفتهقرارتأییدمورد

گیري قطر هاله عدم نیز با توجه به نتایج حاصل از اندازه
رشد و نتایج به دست آمده از حداقل غلظت مهارکنندگی 

MIC)(کشندگی و حداقل غلظت)MBC(توان گفت می
و یدیسهاي گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمباکتري

در مقایسه با باکتري گرم منفیاسترپتوکوکوس پیوژنز
ابر حساسیت بیشتري در برسودوموناس آئروژینوزا

.هاي آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی داشتندعصاره
نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد با افزایش 

هاي آبی و اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی، غلظت عصاره
در .یابدداري افزایش میگی به طور معنیبازدارندهاله

مطالعات دیگري نیز محققین افزایش اثر ضد میکروبی 
تأیید راهاي گیاهان مختلف با افزایش غلظت عصارهعصاره
و همکاران در بررسی Sureshبه عنوان مثال. کردند

آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه 
Rauvolfia tetraphyllaنشان دادند با افزایش غلظت نیز

].23[یابد قطر هاله بازداري نیز افزایش می،عصاره
دهد که عصاره اتانولی برگ گیاه کرفس نتایج نشان می

کوهی در مقایسه با عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی اثر 
هاي مورد مطالعه دارد بازدارندگی بیشتري روي باکتري

و Rakshitسط در بررسی انجام شده تو). 2جدول(
Scindapsusهمکاران نشان داده شد عصاره اتانولی گیاه 

officinalisکلی،اثر ضد میکروبی بیشتري روي اشرشیا
اورئوس و کلبسیال پنومونیه تیفی، استافیلوکوکوسسالمونال

که نتایج این ] 24[در مقایسه با عصاره آبی این گیاه دارد 
نتایج مطالعات .رددامخوانیپژوهشگران با نتایج ما ه

و همکاران نشان Rabbaniوو همکاران Asadiyehاخیر
هاي هوایی داد ترکیبات عمده اسانس حاصل از بخش

3و )Z-ligustilid(لیگوستیلید- کرفس کوهی سیس
باشند می)e-butyl phthalide-3(فتالید بوتیلیدن-ترانس

ایی اثر ضد باکتریرسد بیشترینکه به نظر می] 26-25[
.باشدگیاه کرفس کوهی مربوط به این ترکیبات می

تنها محدودیت مهم در این پژوهش، کار کردن با 
زا بود که این امر با در نظر گرفتن هاي بیماريباکتري

این در. ا مرتفع گشتنهشرایط ایمنی و عمل درست به آ
برگ کرفس کوهیمیکروبیضداثرپژوهش آزمایشگاهی

تاگردیدبررسیچتریانخانوادهعضاياز ایکیعنوانبه
لذا .آوردفراهمراگیاهخواصازتريکاملاطالعاتبتوان

ضدمیکروبی عصاره اثرمطالعهبهبایدبعديهايمگادر
هاي میکروبی بیشتر، اثر ضد میکروبی برگ گیاه بر گونه

هاي گیاه، مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارهدیگرهاياندام
اثراتمطالعهگیري وهاي مختلف عصارهحاصل از روش

.اسانس گیاه پرداختمیکروبیضد
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گیرينتیجه
نتایج به دست آمـده از آنـالیز واریـانس یـک     با توجه به 

هـاي آبـی و   توان گفت با افـزایش غلظـت عصـاره   طرفه می
بازدارنـدگی بـه طـور    اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی، هاله

نین، مشاهده شـد عصـاره   همچ.یابدداري افزایش میمعنی
اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی در مقایسه بـا عصـاره آبـی    
برگ گیـاه کـرفس کـوهی اثـر بازدارنـدگی بیشـتري روي       

در ادامه الزم است مطالعات . هاي مورد مطالعه داردباکتري

ایـن تـا بتـوان   انجـام شـود  "in vivo"بیشتري در شرایط 
و جدیـد  طبیعـی یمیکروبضدعنوان یک مادهبهراعصاره

.معرفی کرد
تشکر و قدردانی

آقاي بهروز وسورشجانیحیدريعادلهخانمازوسیلهبدین
و انجامالزمموادنمودنفراهمدرعلیزاده بهبهانی که

.شودمیقدردانیکردند،یاريراماهاآزمایش
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Comparison of the Inhibitory and Antibacterial Effect of Aqueous

and Ethanolic Extract of Kelussia odoratissima on Some Pathogenic

Bacteria "in vitro"

M. Heidari Sureshjani1, F. Tabatabaei Yazdi2, A. Mortazavi3, F. Shahidi3
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Background and Objective: Nowadays, the increasing use of antibiotics, or failure to comply the recommended

dose by the patients, has led to the development of bacterial resistance to antibiotics. It has resulted in increasing

the interest to use more efficient new anti-microbial compounds without toxicity, such as medicinal plants. The

aim of this study was to compare the antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia

odoratissima on some pathogenic bacteria.

Materials and Methods: In this laboratory study, the antibacterial effect of aqueous and ethanolic extracts of

Kelussia odoratissima leaves were investigated using pour plate and disk agar diffusion tests. Minimum

Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were also studied using the

Dilution method. Analysis of results was performed using One-way analysis of variance (ANOVA).

Results: MIC of aqueous and ethanolic extracts for Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes was

32 and 16 mg/ml and for Pseudomonas aeruginosa was 64 and 32 mg/ml, respectively. MBC of aqueous and

ethanolic extracts for Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes was 64 and 32 mg/ml and for

Pseudomonas aeruginosa was 128 and 64 mg/ml, respectively. The results of One-way analysis of variance

showed, with increasing concentrations of ethanolic and aqueous extracts, inhibition zone was significantly

increased.

Conclusion: The results showed that the ethanolic extract of Kelussia odoratissima leaves had greater inhibitory

effects on the strains studied in comparison with to aqueous extracts in vitro.

Key words: Antimicrobial effect, Aqueous and ethanolic extracts, Kelussia odoratissima
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