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شرایط آزمایشگاهیدرهاي رایجبیوتیکدر مقایسه با آنتیاسترپتوکوکوس پیوژنز
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چکیده
. باشدیترین آماس باکتریایی گلو، مخملک و زرد زخم در انسان ماسترپتوکوکوس پیوژنز عامل شایعباکتري :زمینه و هدف

ي مذکور هابراي درمان بیماريسنتیدر طب یکی از گیاهان مورد استفاده )(Althaea officinalisداروییمیختگیاه
جاد مقاومت دارویی و عود مجدد آلودگی، این تحقیق ایهاز جملهابیوتیکآنتیبه دلیل بروز مشکالت درمانی با . باشدمی

.انجام شدایرانمناطق مختلفآوري شده ازجمعمیجهت بررسی اثر ضد میکروبی عصاره ریشه خت
یزد، انار، زرند،تهران،قم، مناطقاز میریشه ختانجام شد 1390که در سال آزمایشگاهی، همطالعایندر:هامواد و روش

ي مختلف ها، اثر غلظتاتانولخیساندن با به روشگیريعصارهو بعد از آوري، جمعاراك، نایین، ماهان و بافتاصفهان،
عصاره مناطق بر رشد باکتري با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه مورد مقایسه قرار گرفت و آزمون دانکن براي 

Minimum Inhibitory[(MIC)از رشد باکتريکنندگیممانعتحداقل غلظت در نهایت. انجام شدهامقایسه زوج میانگین

[Concentrationتعیین گردیدهر عصاره.

فزایش از رشد عصاره با اکنندگیممانعتداراي خاصیت ضد باکتري بوده و میزان میریشه ختاتانولیعصاره :هایافته
50و غلظت کنندگیممانعتلیتر عصاره داراي بیشترین اثر میلیگرم بر میلی200غلظت. داشتمیرابطه لگاریت،غلظت
داراي بیشترین اثر MICعصاره منطقه یزد با کمترین . سیلین داشتپنیلیتر منطقه یزد اثري معادل میلیگرم بر میلی

.  تأثیر بودداراي کمترین اثر و عصاره منطقه اراك روي رشد باکتري بیمنطقه تهرانعصاره . بودکنندگیممانعت
باید در هنگام استفاده از ،بنابراین. نتایج بیانگر تأثیر منطقه رویش گیاه و غلظت عصاره بر رشد باکتري است:گیرينتیجه

.ن موارد نیز توجه شودایهدارویی، براي رسیدن به بهترین اثر درمانی، بمیخت
، استرپتوکوکوس پیوژنزبیوتیکآنتی، MIC،اتانولیعصاره طب سنتی، ریشه ختمی، :ي کلیديهاواژه

ایران،، کرمانصنعتی کرمانمیلیدانشگاه تحصیالت تک،بیوتکنولوژي کشاورزيوه آموزشی، گرکارشناس ارشد-1
elham_dehghan51@yahoo.com: الکترونیکی، پست0391- 3202042: ، دورنگار0391-3202105: تلفن

ایرانرفسنجان، ،، رفسنجان)عج(دانشگاه ولی عصرنباتات،زراعت و اصالحگروه آموزشیدانشیار-2
ایرانکرمان، ،، کرمانمرکز بین المللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی،زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشیاستادیار-3
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...علیه(Althaea Officinalis)داروییختمیعصاره اتانلی ر ضد باکتریاییاث462

1392سال ، 6، شماره 12دوره وم پزشکی رفسنجانمجله دانشگاه عل

مقدمه
Aاسـترپتوکوکوس پیـوژنز جـزء گـروه     ها فلوروکینولون

گـرم مثبـت و   ي بتا همولیتیک اسـت کـه   هااسترپتوکوك
در Aي گـروه هـا استرپتوکوك. باشدمیهوازي اختیاري بی

ــو و پوســت م ــیســتقر گل ــواع  م ــاد ان ــل ایج ــوند و عام ش
]. 1[ي غیـر چرکـی هسـتند   هـا ي چرکی و پیامدهاعفونت

ترین آمـاس باکتریـایی   مسئول شایع،این باکتري در انسان
آنچـه در مـورد   .باشدمی] 3[، مخملک و زرد زخم]2[گلو

و این باکتري حائز اهمیت است مسـئله درمـان بـه موقـع    
چـون در غیـر ایـن    ،اسـت ي ناشـی از آن هاکامل بیماري

ي اسـترپتوکوکی گـروه   هاپیامدهاي پس از عفونت،صورت
A  و روماتیسـم قلبـی   ]4[حـاد میاز جمله تـب روماتیسـ

در مـرگ مبتالیـان خصوصـاً   توانـد موجـب نـاتوانی و   مـی 
سیلین، اریترومایسین و پنیي هابیوتیکآنتی. کودکان شود

هـاي بتـا   کوكنیز تتراسایکلین براي درمان تمـام اسـترپتو  
اما در بیشتر مواقـع  شوند،میپیشنهاد Aهمولیتیک گروه 

ي دارویـی بـا   هـا درمان کامـل بیمـاري بـه علـت مقاومـت     
شـود مـی مشکالتی مواجه شده و عود مجدد بیماري دیده 

لزوم مطالعات براي معرفی داروهاي جدید بـا  ،بنابراین].5[
وري به قدرت باال، عوارض جانبی کم و حداقل مقاومت ضر

.رسدمینظر 
با توجه به رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و 

هاي طبیعی در صنایع دارویی و به دلیـل سـازگاري   ترکیب
با بدن انسان، تحقیقات براي تولید مواد ضد میکروبی هاآن

تحقیقاتی که ،در این راستا.رسدمیگیاهی ضروري به نظر 
سـبز در  مصرف چاي سـیاه و نشان داده که صورت گرفته

تواند میي حاصل از آن هافنلپلیي باال یا مکمل هاغلظت
ــاران  ــان کمکـــی در بیمـ ــوان درمـ ــه عنـ ــه بـ ــوده بـ آلـ

مفید هابیوتیکآنتیاسترپتوکوکوس پیوژنز تحت درمان با 

(Althaeaدارویـی مـی خت.]6[باشد officinalis(  یکـی از
از خـانواده پنیرکیـان   ترین گیاهان دارویی لعـاب دار و  مهم

)Malvaceae(تـا 5/0گیاهی علفی پایا به ارتفـاع  کهاست
. باشـد میهاي متناوب با برگه متر و ساقه بلند افراشت5/1

ي هـا فوقانی سـاقه کـم ولـی در قسـمت    تدر قسمهابرگ
ي هـا همه قسمت.و قلبی شکل هستندربیشتپایینی ساقه
ي هاها، خوشهنار برگهاي نرم بوده و از ککركگیاه داراي
ايهاز ریزوم، ریش. ]7[شوندمیصورتی ظاهر یاگل سفید

متـر  سانتی20-30مخروطی شکل با انشعاب کم به طول 
ــه ضــخامت  ــر خــارج ســانتی2-3و ب همــه .شــودمــیمت

خـواص دارویـی   ) ریشـه گـل، برگ،(هاي این گیاه قسمت
ها ز سالخود اانگیزاین گیاه با خواص دارویی شگفت.دارد

. ]8[پیش در طب سنتی کاربرد داشته است
هاي اخیر فرم دارویی جدیدي بنام آلتـادین بـه   در سال

صــورت ترکیبــی از ایــن گیــاه و گیــاه آویشــن بــراي رفــع 
ي تحریکی، تـب و برونشـیت در   هاالتهابات تنفسی و سرفه

این گیاه در مناطق مختلف . داخل کشور ساخته شده است
ر اطراف تهران، نواحی مرکزي و جنوبی ایران به خصوص د

آوري شده از ایـن منـاطق بـه    محصول جمع. رویدمیایران 
صورت گیاه خشک به طور سـنتی بـراي درمـان التهابـات     

ــنفس  ــتگاه ت ــرفه]9[دس ــا، س ــی ه و در ] 10[ي تحریک
و بـرگ آن بـه   مـی  استعمال خارجی، جوشـانده ریشـه خت  

لـف ماننـد ورم   صورت غرغره براي رفع التهاب اعضاي مخت
و ] 11[، خشــکی گلــو، تــب هــامخــاط دهــان، آبســه لثــه

شستن زرد . رودمیبراي شستن زرد زخم به کار ،همچنین
که هیچ بسیار مفید است به طوريمی زخم با دمکرده خت

یک از داروهاي گران قیمـت امـروزي جـاي آن را نگرفتـه     
م ي دندان و زخهااین گیاه براي درمان بیماري]. 12[است

ي هـا در برابر بـاکتري ،همچنین] 13[معده نیز مؤثر است 
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463همکارانوالهام دهقان

1392سال،6، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

هوازي اختیاري دندان فعالیت ضـد بـاکتري   هوازي و بیبی
دارد و پیشنهاد شده است که از عصـاره الکلـی ایـن گیـاه     

ي دنـدان بـه عنـوان داروي    هـا براي پیشـگیري از بیمـاري  
]. 14[موضعی استفاده شود

اکسـیدانی شـدیدي   آنتـی داراي فعالیـت  مـی عصاره خت
اکسـیدانت  آنتـی است و در آزمایشات مختلـف مربـوط بـه    

ساکاریدهاي یافت شده در پلی]. 15[نشان داده شده است
از % 69]. 16[اکســیدانت دارنــدآنتــیایــن گیــاه خاصــیت 

-اکسیدانت این گیاه مربـوط بـه ترکیـب آلفـا    آنتیفعالیت 
ه گیـاه  ریشـ ]. 17[باشدمیآن )α-Tocopheral(توکوفرال 

اسـیدهاي فنولیـک و   . باشـد مـی داراي دو فالونوئید میخت
]. 18[انـد کومارین توسـط کرومـاتوگرافی شناسـایی شـده    

) (polphenolicفالونوئیدها گروهی از ترکیبـات پلفنولیـک   
هـاي اخیـر اثـرات فارمـاکولوژي ایـن      باشند که در سالمی

ترکیبات روي بیماري آلزایمر مـورد توجـه بیشـتري قـرار     
نوروتوکسیک است و باعـث  ايهآلومینیوم ماد. گرفته است

شـود مـی یی مثل آلزایمر و پارکینسـون  هاتحریک بیماري
توانند به آلومینیوم باند شده و میبیشتر فالونوئیدها ]. 19[

فالونوئیدها از تجمـع  ].19[سبب کاهش آن در بدن شوند
، همچنین خاصیت ضدالتهابی. نندکمیجلوگیري هاپالکت

یـک  و به عنـوان  ] 20[باکتري و اثر ضد توموري دارندضد 
عمـل  (Ultraviolet)ویولـه  فیلتر محافظتی از اشعه اولتـرا  

]. 21[کندمی
تحقیقاتی که بر روي گیاهـان دارویـی رویـش یافتـه در     
مناطق مختلف ایران صورت گرفته، نشان داده شـده اسـت   

شـده از  آوريکه میزان مواد مؤثره موجـود در گیـاه جمـع   
گیري بـا یکـدیگر دارنـد   ي مختلف تفاوت چشمهارویشگاه

ممکن است اثـر گیاهـان منـاطق    ،ن امرایهبا توجه ب]. 22[
بـا یکـدیگر تفـاوت داشـته     هامختلف جهت درمان بیماري

میاین تحقیق به منظور مقایسه اثر عصاره ریشه خت.باشد
مـی ریشـه خت اتانولیو تعیین میزان حداقل غلظت عصاره 

بر مهار کردن فعالیـت بـاکتري اسـترپتوکوکوس پیـوژنز و     
ي ایـن  هـا بررسی اثر مناطق جغرافیایی رویشگاه،همچنین

گیاه بر روي مهار کننـدگی عصـاره ریشـه گیـاه در مقابـل      
ــا   ــاکتري در مقایســه ب ــیرشــد ب ــکآنت ــابیوتی ــج يه رای

.انجام گرفت،)سیلین، اریترومایسین، آموکسی سیلینپنی(

هاروشمواد و
1390این بررسی آزمایشگاهی در سال : آوري گیاهجمع

ریشه اتانولیبه منظور بررسی خاصیت ضد باکتري عصاره 
دارویی بر علیه باکتري استرپتوکوکوس پیوژنز انجام میخت

ن منظور با استفاده از اطالعات موجود در ایراي ب. گرفت
مناطق ي رویش گیاهان، هاوزارت کشاورزي در مورد محل

دارویی در ارتفاعات و شرایط میرویش گیاه خت
آوري گیاه بر این جمعمختلف شناسایی شده ومیاقلی

، ماهان، بافت، تهران، اصفهان، یزد، کرماناز مناطقاساس 
آزمایشگاه بههانمونه. زرند، نایین، قم و اراك انجام شد

. رفسنجان انتقال یافت) عج(مرکزي دانشگاه ولی عصر
به گیريعصاره،و خشک کردنشستشواز مراحل پس

روش زیر انجام شد و به آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر 
منتقل هارهنما جهت بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره

.گردید
از گیريعصارهدر این مطالعه براي : از گیاهگیريعصاره

. استفاده شداتانولحالل و)Maceration(خیساندن روش
ریشه گیاه هر منطقه گرم از پودر20ور، مقدار بدین منظ

کرده و هر کدام را جداگانه در داخل یک وزنرا با دقت 
400ارلن مقدار ده ارلن بزرگ ریخته، و به هر کدام از 

ساعت 48از بعد. اضافه گردید%80اتانوللیتر میلی
واتمن از کاغذ صافی،گرادسانتیدرجه 50انکوباسیون در 
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...علیه(Althaea Officinalis)داروییختمیعصاره اتانلی ر ضد باکتریاییاث464

1392سال ، 6، شماره 12دوره وم پزشکی رفسنجانمجله دانشگاه عل

به تفاله . تخلیه شدداده و تفاله را فشرده تا کامالًعبور 42
سپس با . افزوده و مراحل قبل تکرار شداتانولاً مجدد

) ، آلمانHeizbad WB(استفاده از دستگاه تقطیر در خالء
از حالل هاگراد، عصارهسانتیدرجه 50در درجه حرارت 

لیتر یمیل20به هاآنتغلیظ شد و حجم جداسازي و
پنجیک به ي تغلیظ شده هرهاعصاره.]6[ه شدرساند

. کوبه شدندانگراد سانتیدرجه 50ون جدا منتقل و در ها
خشک شدند، با کاردك کامالًهاپس از اینکه عصاره

ي هاعصاره. ون سائیده شدندهاتراشیده شده سپس در
استریل شده و استریل UVاشعه خشک شده به وسیله 

ي گیاه بر روي هادادن عصارهتوسط کشت هاآنبودن 
،سپس]. 23- 24[محیط کشت نوترینت آگار بررسی شد

با عصاره خشک توزین شده و مقدار یک گرم از هر
دي (DMSOاز محلول استفاده از مقادیر مختلف

يهاحل گردید و بدین ترتیب غلظت) یداسولفوکسمتیل
م و تماتهیهلیتر گرم بر میلیمیلی200و 100، 50، 25

هاي فیلتربا ي تهیه شده در زیر هود المینار هامحلول
ي استریل هابه لولهسپس.میکرونی استریل گردید45/0

.منتقل شدند
به منظور کشت :استرپتوکوکوس پیوژنزتهیه باکتري 

باکتري سویه خالص باکتري استرپتوکوکوس پیوژنز 
)PTCC: 1447Persian Type Culture, Collection ( به

و میهاي علسسه پژوهشؤت آمپول لیوفیلیزه، از مصور
پژوهشکده بیوتکنولوژي مرکز قارچ و ،صنعتی ایران

براي کشت باکتري . ي ایران تهیه شدهاباکتري
دار به آگار از جار شمعپیوژنز روي بالداسترپتوکوکوس

مشاهده همولیز کامل . استفاده شدCO2مین أمنظور ت
ي گرم هااعت و دیدن کوکوسس24پس از ) همولیز بتا(

میزي شده در آدر الم رنگايهمثبت تکی، دوتایی و زنجیر

. کننده سویه استرپتوکوك بودیدأیزیر میکروسکوپ ت
شده در بالد آگار، ساعته باکتري کشت24سپس از کلنی 

به کمک یک لوپ برداشته و در یک لوله آزمایش استریل 
مخلوط ستریل کامالًلیتر سرم فیزیولوژي امیلی5حاوي 

. تا سوسپانسیون یکنواختی از باکتري به دست آمدکرده
درجه 37دقیقه در درجه حرارت 30این لوله به مدت 

داده شد تا کدورتی مشابه لوله گراد در انکوباتور قرارسانتی
. ایجاد نماید) CFU/ml107(مک فارلند یا 5/0استاندارد 

باکتري در هر 5/1×108این سوسپانسیون داراي 
) بالد آگار(دار براي تهیه آگار خون ]. 25[لیتر استمیلی

ساخت کارخانه (کشت پایه بالد آگار گرم از محیط 40
Merckدیونیزه، مخلوط و با در یک لیتر آب) آلمان

دقیقه در 15سپس به مدت . استفاده از مایکروفر حل شد
از رسیدن گراد اتوکالو شد و پسسانتیدرجه 121دماي 

گراد در شرایط کامالًسانتیدرجه 40- 50به دماي 
استریل، خون دفیبرینه گوسفندي افزوده و پس از مخلوط 

200شده و در نهایت ي پتري تقسیم هاکردن در پلیت
مک فارلند تهیه شده از 5/0میکرولیتر از کدورت معادل 

.باکتري به هر پلیت تلقیح گردید
به منظور بررسی : های عصارهبررسی اثر ضد باکتریای
سه آزمایش در سه مرحلهمیاثر ضد باکتریایی گیاه خت

،50، 25(ي مختلفهاغلظت،در آزمایش اول. انجام شد
از میعصاره ریشه خت)لیترگرم بر میلیمیلی200و 100

مناطق ده گانه تهیه و در یک آزمایش فاکتوریل دو عاملی 
با چهار تکرار مورد مقایسه در قالب طرح کامالً تصادفی 

قرار گرفتند و اثر متقابل منطقه و غلظت عصاره نیز مطالعه 
، 25(ي مختلف عصارههاغلظت،در آزمایش دوم. گردید

از هر منطقه به )لیترگرم بر میلیمیلی200و 50،100
سیلین و سیلین، آموکسیپنیبیوتیک آنتیهمراه سه 
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در طرح کامالً تصادفی با ) تیمار7جمعاً (اریترو مایسین
کمیت مورد هادر این آزمایش. چهار تکرار مقایسه شدند

عصاره در مقابل کنندگیممانعتگیري جهت میزان اندازه
دیسک له عدم رشد بود که به روشهارشد باکتري، قطر

.گیري شددیفیوژن به شرح زیر اندازه
ي بالنک استریل هادیسک: روش دیسک دیفیوژن

) متر ساخت شرکت پادتن طب ایرانمیلی6قطر (يکاغذ
ي تهیه هاساعت در غلظت24به تعداد مورد نیاز به مدت 

ي مناطق مختلف قرار داده شدند تا کامالًهاشده از عصاره
ي حاوي هادیسک،سپس. گردیدهاجذب دیسکهاعصاره

ي مختلف براي هر منطقه به مدت یک هاعصاره با غلظت
داده شد تا گراد قرارسانتیدرجه 37باتور ساعت در انکو

ي حاوي حالل بدون عصاره به هااز دیسک. خشک شوند
روي هااین دیسک،سپس. عنوان شاهد منفی استفاده شد

ي حاوي باکتري کشت داده شده به همراه هاپلیت
سیلینپنیي هابیوتیکآنتیحاوي استاندارد يهادیسک

بر میکروگرم 25سیلینآموکسی،کسیبر دکروگرممی10
شرکت (کسیبر دمیکروگرم 15اریترو مایسینو کسید

در مرحله . مناسب قرار داده شدندبه فواصل)پادتن طب
درجه 37ي نکوباتور در دمادر اساعت24به مدت بعد،

از جهت هاز عصارهایک گراد قرار داده شدند تا هرسانتی
میزان . گیرندقراربررسیموردخاصیت ضد باکتري

ي عدم رشد بر هالههابه صورت قطرکنندگیممانعت
با هاتجزیه و تحلیل داده. گیري شداندازهمتر میلیحسب 

نسخه MSTAT-Cو14نسخه Minitabهاي افزارنرم
.انجام شد42/1

غلظتتعیین حداقلبراي در آزمایش سوم، 
سازي رقیقروش از)MIC(کنندگی رشد ممانعت

میکروپلیت سازي ش رقیقرواز .روپلیت استفاده شدمیک

براي این منظور ابتدا با استفاده از حالل.استفاده شد
DMSO10 % گرم بر میلی5/5در آّب محلول استوك

به وسیله ،سپس. تهیه شدهالیتر از هر یک از عصارهمیلی
فیلتر و ،میکرون22/0پور با فیلترهاي به قطر میلیسرنگ 
در مرحله بعدي سوسپانسیون میکروبی از . گردیداستریل

بدین ترتیب که به کمک لوپ از محیط . باکتري تهیه شد
کشت باکتري برداشته و کدورتی معادل نیم مک فارلند در 
سرم فیزیولوژي تهیه کرده و سپس این محلول به نسبت 

CFU/ml107رقیق شد تا تعداد نهایی باکتري به 10به 1

یر سپس در لوله آزمایش حاوي آبگوشت رقت اخ. برسد
. خون لیز شده اسب تلقیح گردید% 5مولر هینتون حاوي 

انسیون میکروبی شش چاهک در براي این سوسپ،سپس
200به ترتیب به چاهک اول پلیت در نظر گرفته ومیکرو
میکرولیتر 100ي بعدي هالیتر و در چاهکمیکرو

میکرولیتر 20،سپس. سوسپانسیون میکروبی ریخته شد
عصاره گیاهی به چاهک اول اضافه شد در ادامه به ترتیب 

میکرولیتر برداشته به چاهک دوم و از 100از چاهک اول 
میکرولیتر برداشته و به چاهک سوم 100چاهک دوم نیز 

افزوده شد و این مراحل تا چاهک ششم ادامه یافت و در 
با . میکرولیتر از چاهک ششم دور ریخته شد100نهایت 

، ppm500 ،250 ،125ي هااجراي این مراحل غلظت
به دست هااز عصاره در چاهک625/15و 25/31، 5/62

درجه 35در دماي هااین میکروپلیت،سپس. آمد
شده و کم ترین انکوبهساعت 24گراد به مدت سانتی

غلظتی از عصاره که از رشد مریی باکتري جلوگیري کرده 
.نظر گرفته شددرMICبود به عنوان 

نتایج
تجزیه واریانس آزمایش اول نشان داد که :آزمایش اول

آوري گیاه از نظر ي جمعهاآنتفاوت بین مک
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دار است روي رشد باکتري معنیکنندگیممانعت
)001/0<p(،ي مورد استفاده هااثر غلظت،همچنین

اثر متقابل بین مکان و و ) p>001/0(یکسان نیست 
).1جدول ) (p>001/0(است دار غلظت معنی

)آزمایش اول(هاآن، مناطق و اثر متقابل هانتایج تجزیه واریانس دو عاملی مربوط به مطالعه اثر غلظت-1جدول 

بعد از حذف منطقه اراك*قبل از حذف منطقه اراكمنابع تغییر
FP-valueمقدارمیانگین مربعاتFP-valueمقدارمیانگین مربعات

>85/5741/81001/0>07/13164/201001/0مکان
>24/3389/475001/0>2/31230/480001/0عصاره
× مکان 
632/089/0612/0>51/34/5001/0عصاره
خطاي 

65/071/0آزمایش

CV%**1244/11
ي هابا غلظت9و بعد از حذف منطقه اراك تعداد مکان )200و mg/ml)25 ،50،100هاو غلظت10قبل از حذف منطقه اراك تعداد مکان :*

.مذکور بوده است
**:Coefficient of Variabiliy : قابل % 25و در مطالعات مزرعه حداکثر تا % 15ضریب تغییرات آزمایش که در مطالعات آزمایشگاهی حداکثر تا

.قبول است

ده آن است که روند دهندار بودن اثر متقابل نشانمعنی
ي هاآني متفاوت بر روي باکتري در مکهاتأثیر غلظت

له عدم رشد هامختلف متفاوت است، لذا رگرسیون قطر
. روي لگاریتم غلظت براي هر مکان جداگانه بررسی شد

روند عکس العمل رشد باکتري نسبت به افزایش غلظت 
عصاره در تمام مناطق بجز منطقه اراك تقریباً یکسان 

دار شدن اثر متقابل است لذا به نظر رسید آنچه باعث معنی
هنتایج بدست آمده از منطقه اراك است که عصار،شده

بنابراین . نشان نداده استن منطقه هیچ اثري از خودای

آنالیز واریانس مجدد نشان داد که اثر حذف ومنطقه اراك
مقایسات زوجی ). 1جدول (دار نیست عنیمتقابل م

200ي مختلف نشان داد غلظتهاآنو مکهاغلظت
گرم بر میلی25بیشترین و غلظتلیتر گرم بر میلیمیلی
از سوي دیگر یزد . استيهارمداراي کمترین اثر لیتر میلی

) مترمیلی75/5(و بافت ) مترمیلی75/10(بیشترین 
جدول (اندکمترین تأثیر را در کنترل رشد باکتري داشته

2.(

بر حسب میریشه ختاتانولیرشد باکتري استرپتوکوك پیوژنز عصاره مهاريي مختلف براي اثر هامقایسه میانگین مناطق و غلظت- 2جدول 
مترمیلی

گرم میلیغلظت
لیتربر میلی

میانگینمنطقه
بافتنایینزرندقماناریزداصفهانتهرانماهان

2005/108115/145/13131010905/11 ± 31/0 a

1005/765/775/1175/91078727/8 ± 31/0 b

50645/575/95/75/7675/5533/6 ± 30/0 c

25315/3775/5633280/3 ± 33/0 d

75/6میانگین ±
72/0/ c

75/4 ± 70/0
e

88/6 ±
74/0 c

75/10 ±
73/0 a13/9 ± 76/0 b13/9 ± 70/0 b5/6 ± 67/0 c69/6 ± 69/0 c75/5 ± 69/0 d
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.دار ندارندمعنیالفتاخ،05/0داري ي با حروف انگلیسی مشابه در سطح معنی هامیانگین

له هاقطر(اثر مهاريدست آوردن رابطه بین ه براي ب
و غلظت عصاره، رگرسیون خطی میانگین ) عدم رشد

بر روي لگاریتم ) روي کل مناطق(له عدم رشدهاقطر

د داداري را نشان معنیغلظت رسم گردید که شیب بسیار 
).1شکل (

C

D

20
0

15
0

10
090807060504030

12

10

8

6

4

2

S 0.242765
R-Sq 99.6%
R-Sq(adj) 99.4%

D = - 7.192 +7.870 logten(C)

پیشگویی آن% 95و حدود اطمینان مناطق مختلفغلظت عصارهمیانگینبر روي لگاریتم) D(له عدم رشد هارگرسیون میانگین قطر-1شکل 

ي هانتایج تجزیه واریانس براي غلظت:آزمایش دوم
در هر منطقه نشان هابیوتیکآنتیو میمختلف عصاره خت

جدول (داري بین تیمارها وجود دارد داد که تفاوت معنی
3 .(

سیلین در پنیي اریترومایسین، آموکسی سیلین، هابیوتیکآنتیهاي مختلف همراه با در غلظتمیآنالیز واریانس مربوط به عصاره خت- 3جدول 
مناطق مختلف

منابع تغییر
میانگین مربعات

رجه د
بافتنایینزرندقماناریزداصفهانتهرانماهانآزادي

***8/2428***8/24***4/38***4/39***3/51***2/30***2/32***2/32***6تیمار

2189/064/073/082/061/054/073/073/069/0خطا

)p=001/0(دار در سطح احتمال معنی: ***

ر هر منطقه نشان داد اوالً مقایسه میانگین تیمارها د
در تمام مناطق، از دو هابیوتیکآنتیدر بین سیلین پنی
بیوتیک دیگر اثر بیشتري داشته است و اریترومایسین آنتی

از بین ). 4جدول (بیوتیک بوده است آنتیترین ضعیف

را بر روي کنندگیممانعتمناطق، عصاره یزد بیشترین اثر 
نتیجه آزمایش اول مطابقت با باکتري نشان داده که

گرم بر میلی100عصاره یزد حتی در غلظت . داشت
بیوتیک بوده آنتیترین سیلین که قويپنیاز لیتر میلی
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با لیترگرم بر میلیمیلی50برتري داشته و در غلظت 
ماهان، نظیر سایر مناطقدر . سیلین برابري کرده استپنی

گرم میلی200غلظت اصفهان، زرند، نایین و بافت فقط در
اند و انار و قم در سیلین برابري داشتهپنیبا لیتر بر میلی

سیلین برابري پنیبا لیتر گرم بر میلیمیلی100غلظت 
لیترگرم بر میلیمیلی200منطقه تهران در غلظت . دارند

سیلین داشته ولی در این غلظت اثرش از پنیاثر کمتري از 
.)4جدول (یشتر بوده است بیوتیک دیگر بآنتیدو 

در مناطق مختلف بر باکتري استرپتوکوکوس پیوژنز در سطح هابیوتیکآنتیي مختلف و هادر غلظتمیمقایسه میانگین اثر عصاره خت-4جدول 
)05/0 =α (با آزمون مقایسات زوجی دانکن

بافتنایینزرندقماناریزداصفهانتهرانماهانتیمار
2005/10 ± 64/0 a8± 41/0 b11 ± 41/0 a5/14 ± 64/0 a5/13 ± 28/0 a13± 40/0 a10± 40/0 a10 ± 40/0 a9± 41/0 a

1005/7 ± 29/0 b6± 40/0 c5/7 ± 28/0 b75/11 ± 47/0 b75/9 ± 47/0 b10± 41/0 b7± 57/0 b8 ± 41/0 b7± 40/0 b

506 ± 41/0 c4± 40/0 d5/5 ± 64/0 c75/9 ± 25/0 c5/7 ± 28/0 c5/7 ± 29/0 c6± 41/0 bc75/5 ± 48/0 c5± 42/0 c

253 ± 41/0 d1± 41/0 e5/3 ± 28/0 b7± 41/0 d75/5 ± 47/0 d25/6 ± 25/0 d3± 41/0 d3 ± 42/0 d2± 42/0 d

اریترومایسین
میکروگرم 15(

) لیتردر دسی
4 ± 41/0 d25/4 ± 25/0 d75/4 ± 25/0 cd25/4 ± 47/0 e4± 41/0 e4 ± 41/0 e5± 42/0 c4 ± 40/0 d25/4 ± 25/0 c

سیلینآموکسی
م میکروگر25(

)لیتردر دسی
75/5 ± 62/0 c6± 40/0 c5/5 ± 50/0 c5/5 ± 50/0 e75/6 ± 25/0 cd5/5 ± 50/0 d75/6 ± 25/0 b5/5 ± 50/0 c25/7 ± 25/0 b

سیلینپنی
میکروگرم در 10(

)لیتردسی
10± 41/0 a7/9 ± 47/0 a75/9 ± 47/0 a5/8 ± 29/0 c75/9 ± 47/0 b75/9 ± 47/0

b
75/9 ± 48/0 a25/9 ± 25/0 a75/8 ± 47/0 a

.دار ندارندمعنیاختالف05/0داري حروف انگلیسی مشابه در سطح معنیي باهانطقه میانگیندر داخل هر م

جز تهران حتی در ه مناطق بمیعصاره تما،کلیطوره ب
بیوتیک آنتینسبت به دو لیتر گرم بر میلیمیلی50غلظت 

ا حداقل و یسیلین برتري داشتهاریترومایسین و آموکسی
ترین اثر ضعیف،تهران،و همچنینانداشتهاثر یکسانی را د

ین نتیجه داشت که آزمایش اول نیز اترین اثر را و یزد قوي
.را نشان داد

لی وعصاره اتانMICنتایج حاصل از تعیین : آزمایش سوم
همانطوري که در (در مناطق مختلف ایران، میریشه خت

نشان داد که تقریباً، )آزمایشات اول و دوم مشاهده شد
بر روي باکتري آوري شدههاي جمعتمامی عصاره

استرپتوکوکوس پیوژنز مؤثر بودند به جز نمونه اراك 
). 5جدول (

ي مختلف ایران علیه باکتري استرپتوك پیوژنزهاآوري شده از رویشگاهدارویی جمعمیختاتانولیعصاره MIC-5جدول 

منطقه
اراكبافتنایینزرندقماناریزداصفهانتهرانماهان

189311901590123015009301555180022501750*ارتفاع ازسطح دریا
MIC**(ppm)12550012525/315/625/62125125250500>

*Altitude depending on meter
** Minimum Inhibitory Concentration
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،آوري شده از منطقه یزدعصاره جمع،در این میان
و بیشترین اثر را علیه ) MIC)ppm25/31کمترین 

گیاه بعد از،همچنین. باکتري از خود نشان داده است
MICقم داراي کمترین ناطق انار ومنطقه یزد گیاه م

و بیشترین اثر روي باکتري بودند و نمونه منطقه ) 5/62(
در این تحقیق مشاهده شد تأثیر . اراك اثري نشان نداد

روي باکتري مورد بررسی وابسته به میزان هانهایی عصاره
یعنی با کاهش میزان . باشدمیغلظت عصاره و منطقه 
.یابدمیري کاهش غلظت عصاره اثر ضد باکت

بحث 
با توجه به تحقیقات فراوان در مورد اثرات ضد میکروبی 
گیاهان دارویی و مطالعه مکانیسم مهارکنندگی از رشد 

مشخص شده که بیشتر گیاهان دارویی داراي هاباکتري
و یا بیشتر از داروهاي سنتزي شیمیایی ثیراتی در حد أت

نقش پیرامونران تحقیقاتی که در ای].26[هستندهاآن
از رشد باکتري کنندگیممانعتي گیاهی بر هاعصاره

ي خرما هااسترپتوکوکوس پیوژنز انجام شده است عصاره
، چاي سیاه و سبز به عنوان ]27[ي مختلف هادر غلظت

در ]. 28[ي رشد باکتري گزارش شده استهامهار کننده
بات اثرات ضد باکتریایی انواع چاي به ترکی،این تحقیق

اثرات ،نسبت داده شده است همچنینهاآنفنلی پلی
ي سیب و برخی از گیاهان دیگر نیز هافنلپلیمهاري 

خاصیت ضد میکروبی عصاره ]. 29[گزارش شده است 
دارویی جمع آوري شده از میهگزانی ریشه و گل خت

ي هاروي تعدادي از باکترينیز مناطق شمال غربی ایران 
اشرشیاکلی، سودوموناس ائروژنز، (ت گرم منفی و گرم مثب

کلبسیال پنومونیه، باسیلوس سوبتلیس، انتروکوکوس 
فکالیس، استافیلوکوکوس ارئوس و استافیلوکوکس اپی 

آسپرژیلوس نایجر، کاندیدیا (و نیز سه قارچ ) درمیس
نشان داده شده است) آلبیکانس و ساکارومایسس سرویزیه

روي ریشه، گل و در مطالعه دیگري در پاکستان]. 30[
دارویی، خاصیت ضد میکروبی این گیاه روي میبرگ خت
ي گرم منفی اشرشیاکلی، سودوموناس ائروژنز و هاباکتري

باکتري گرم مثبت استافیلوکوکوس ارئوس نشان داده شد 
و مشخص شد که بیشترین خاصیت ضد باکتري 

دارویی روي باکتري استافیلوکوکوس میي ختهاعصاره
ي گرم هاشد که باکتريمشخصباشد و نیز میارئوس 

ي گرم هامثبت داراي حساسیت بیشتري نسبت به باکتري
]. 31[ي گیاهی هستندهامنفی در مقابل اثر عصاره

ممکن است به دلیل تفاوت ترکیبات موجود شرایط این 
احتمال دارد اثر ضد ]. 32[باشدهاآندر دیواره سلولی 

به ، استرپتوکوك پیوژنزمیختریشهاتانولیباکتري عصاره 
استیل گلوکز آمین موجود در دیواره - Nبه آنعلت اتصال

باعث انحالل اتانولاستفاده از ].33[باشدباکتريسلولی
بهتر عصاره در آن و استخراج باالتري از مواد مؤثره گیاه 

هکبود ثر ؤثیر ضد میکروبی آن مأغلظت ماده در تشده و 
ه عدم رشد باکتري با افزایش غلظت عصاره لهابا تغییر قطر

قادرند هاآناکسیدآنتی.داشتبه خوبی مطابقت 
هاآنرادیکالهاي آزاد را غیر فعال کنند و فعالیت محافظتی 

فالونوئیدها نیز همراه با ]. 34[باشدمیبراي بدن ضروري 
نقش ضد التهابی، ضد حساسیتی، هاآنداکسیآنتی

]. 35[تائید شده دارند هاآنوسی ضدباکتریایی و ضد ویر
ي گیاهی با تولید پراکسید هیدروژن، اثرات هافنلپلی

]. 36[کنندمیمهاري خود را بر رشد باکتري اعمال 
توان به میدارویی را میخاصیت ضدباکتریایی خت،بنابراین

از آنجا که . وجود این ترکیبات در آن نسبت داد
به شمار هاآناکسیدآنتیدارویی گیاهی غنی از میخت
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تواند باعث میي سنتتیک هاآناکسیدآنتیآید و مصرف می
مصرف این لذا،، ]37[ایجاد مسمومیت و سرطان شود

ي طبیعی در آن براي هاآناکسیدآنتیگیاه به دلیل وجود 
. شودمیمصارف پزشکی توصیه 

ترین عوامل مؤثر در رشد گیاهان، عوامل اقلیمی مهم
یرات اقلیمی تأثیر مهمی بر تولید و میزان هستند و تغی

ماده مؤثره گیاهان دارویی می گذارد و موجب کمبود یا 
بیوسنتز فالونوئیدها، ]. 38[گرددمیافزایش این مواد 

تحت تأثیر عوامل زیست محیطی مانند نور، دما، رطوبت و 
براي نیز یعوامل خاک]. 39[باشدمیعناصر غذایی 
در بین عوامل مربوط . ت زیادي دارنداهمیگیاهان دارویی 

به خاك، نقش عناصر غذایی از اهمیت بیشتري برخوردار 
است، زیرا عناصر غذایی نه تنها در افزایش میزان محصول 

ثرند، بلکه کیفیت ؤگیاهان دارویی همانند بقیه گیاهان م
نتیجه بسیاري از . دهندمیمحصول تولیدي را نیز تغییر 

دار تغذیه عناصر روي ساخت مطالعات تأثیر معنی
شهرستان اراك به ]. 40[فالونوئید را نشان داده است

مانند مجاورت با (هوایی لحاظ برخورداري از عوامل آب و
داراي نوسانات ) غیرهکویر میقان، وجود ارتفاعات و

توان پایین بودن کیفیت ماده میبنابراین . استمیاقلی
و ویژگی خاك آن منطقه میمؤثره گیاه را به شرایط اقلی

و میکه شرایط اقلیرسد میبه نظر همچنین . نسبت داد

باعث افزایش قمو ناریزد، انوع خاك مناسب مناطق 
کیفیت مواد مؤثره و نیز خاصیت ضد باکتري آن شده 

این مناطق میاز عصاره ریشه ختتوان میبنابراین . است
نوان یک ي مناسب در صنایع داروسازي به عهادر غلظت

به ، زکننده از رشد باکتري استرپتوکوك پیوژنداروي مهار
بیوتیکی و آنتیمناسب براي داروهاي یجایگزینعنوان

.استفاده نمودسنتزي رایج 

گیرينتیجه
با توجه به اثرات چشمگیري که در ایـن مطالعـه بـراي    

شـود  میدارویی مشاهده گردید پیشنهاد میعصاره گیاه خت
تري در زمینه اثرات این گیاه دارویـی بـر   امعي جهابررسی

از نتـایج بـه   .ي پاتوژن صورت گیردهاسایر میکرو ارگانیزم
شود که با توجه به تنـوع آب و  میگیرينتیجهدست آمده 

هوایی کشور ایران و رویش گیاهان در مناطق مختلـف آن،  
باید هاجهت مصرف گیاهان در پیشگیري و درمان بیماري

ثره ؤموادممیزانشناخت بهترین گونه و ري بهتوجه بیشت
.در مورد هر بیماري نمودهاآنموجود در

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از آقاي دکتر رهنما به دلیل در اختیار قـرار دادن  

ي هافضاي پژوهشی مناسب و خانم دره کردي به خاطر حمایت
.گرددمیتکنیکی خود تقدیر و تشکر 
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Background and Objectives: Streptococcus Pyogenes causes Impetigo, Scarlet fever and Angina. Marsh

mallow (Althaea officinalis) is one of medicinal plants in old medicine that has been used for curing the above

diseases. Due to health problems related to antibiotics such as drug resistance and disease relapse, this study was

conducted to investigate antibacterial activity of ethanol marshmallow root extracts collected from different

regions of Iran.

Materials and Methods: In a laboratory study that was conducted in 2012, Roots of Althaea officinalis

collected from regions Qom, Tehran, Yazd, Anar, Zarand, Esfahan, Arak, Naien, Mahan and Baft and then

Extraction procedure was carried out  by Maceration method with ethanol then Effect of Different extract

concentrations and regions on bacterial growth were compared with one and two-way analysis of variance.

Paired means comparison was performed using Duncan's method and MIC of extracts was determined.

Results: Ethanol root extracts had antibacterial activity and inhibition zone had logarithmic response with

increase of extract concentration.The highest inhibition zone was in concentration of 200 mg/ml and

concentration of 50 mg/ml of yazd extract had same as Penicillin effect.The extract from Yazd region had

Minimum of MIC with maximum of antibacterial activity and the extract of Tehran region had Minimum

antibacterial activity and there wasn’t any activity from Arak extract.
Conclusion: Results show the effect of extract concentration and region of plant growth on bacterial growth.

Therefore, to achieve the best therapeutic effect these issues should be considered.

Key words: Old medicine, Root of Althaea officinalis, Ethanol extract, MIC, Antibiotic, Streptococcus

Pyogenes.
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