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چکیده
بروسلوز یا تبمالت توسﻂ پاتوژنﻫای داﺧﻞ سلولی از جنﺲ بروسﻼ ایجاد میشود که مﺨزن طبیعی آن حیوانات ﺧانگی و وحشی میباشند.
بررسیﻫا نشان میدﻫند که گیاﻫان دارویی میتوانند با اطمینان و بهطور موفقیتآمیز در درمان بیماریﻫای باکتریایی بدون بروز اﺛرات مضر
و مقاومتﻫای دارویی به کاربرده شوند بهﻫمیﻦ منﻈور تحقیق حاضر بـا ﻫدف درمان ایﻦ بیماری با استﻔاده از گیاﻫان دارویی انجام شده است.
در ایﻦ مطالعه اﺛر ممانعتی عصارهﻫای ﻫیدروالکلی رازک ،ریحان و پونه و مﺨلوطﻫای دوگانه و سهگانه عصارهﻫای ایﻦ گیاﻫان بر روی رشد
باکتری بروسﻼآبرتوس در شرایﻂ آزمایشگاﻫی انجام شد .با توجه به مطالعات انجام شده ،گیاﻫان دارویی فوق اﺛرات قابﻞ مﻼحﻈهای را در
جلوگیری از رشد انواع مﺨتلﻔی از پاتوژنﻫای بیماریزا دارا میباشند ،در ایﻦ مطالعه بهمنﻈور بررسی اﺛر مهاری عصارهﻫا از دو روش آنتی-
بیوگرم و  MICاستﻔاده شد نتایج حاصﻞ از ایﻦ مطالعه نشان داد که مﺨلوط سهگانهی عصارهﻫای پونه ،رازک ،ریحان با غلﻈت  011میلیگرم
بر میلیلیتر با قطر ﻫاله  82میلیمتر دارای بیشتریﻦ قطر ﻫاله عدم رشد و عصاره ﻫیدروالکلی ریحان با غلﻈت  08/5میلیگرم بر میلیلیتر با ایجاد
قطر ﻫاله  5میلیمتری کمتریﻦ قطر ﻫاله عدم رشد باکتری بروسﻼ آبرتوس را بهﺧود اﺧتصاص میدﻫد .ﻫمچنیﻦ مﺨلوط سهگانه رازک ،پونه و
ریحان نتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به آنتیبیوتیک ریﻔامپیﻦ از ﺧود نشان دادند .نتایج حاصﻞ از حداقﻞ غلﻈت مهارکنندگی نیز نشان داد که کم
تریﻦ میزان غلﻈت مهارکنندگی مربوط به آنتیبیوتیک ریﻔامپیﻦ و مﺨلوط سهگانه عصاره ﻫیدروالکلی پونه ،رازک و ریحان و بیشتریﻦ آن
مربوط به عصاره ﻫیدروالکلی گیاه دارویی ریحان میباشد.
کلید واژه :تب

مالت ،بروسلوزیﺲ ،بروسﻼآبرتوس،عصاره ﻫیدروالکلی.MIC ، Disk diffusion ،
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مقدمه

دیگری تبدیﻞ شوند .دو نوع پروتﺌیﻦ باند شونده به پنیسیلیﻦ

بروسلوز یا تبمالت یکی از بیماریﻫای مشترک بیﻦ انسان

( )PBPبهنام  PBP1و  PBP2در بروسﻼ شناسایی شده است.

و دام است .که عمدتأ در نتیجهی مصرف مواد لبنی

PBPﻫا در پاتوژنز باکتری نقش دارند.

غیرپاستوریزه و یا تماس با ترشحات دام آلوده به انسان

 PBP2بهعنوان کامﻞکننده برای فعالیت  PBP1استPBP .ﻫا

منتقﻞ میشود .ایﻦ بیماری از یکسو بهعلت کاﻫش تولید

در تبدیﻞ بروسﻼ به ال فرم نقش دارند ] .[0تتراسایکلیﻦﻫا و

شیر و از دست رفتﻦ ارزش اقتصادی دامﻫای مبتﻼ ،سقﻂ

ترجیحا داکسیسایکلیﻦ بهطور کلی درمقابﻞ اکﺜر سویهﻫای

جنیﻦ در دام و از سوی دیگر بهعلت ابتﻼی انسان به بیماری

بروسﻼ فعال ﻫستند اما با ایﻦحال از آنجاییکه ایﻦ

طاقت فرسا و صعبالعﻼج تبمالت ،ﻫمواره از دو بعد

آنتیبیوتیک یک داروی باکتریواستاتیک است عود بیماری

اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است ،بهطوری

پﺲ از یک پاسﺦ موفقیتآمیز اولیه ،شایﻊ میباشد .ﺛابت

که بسیاری از کشورﻫا درصدد ریشهکنی ایﻦ بیماری از

شده است که ترکیب داکسیسایکلیﻦ ﻫمراه با ریﻔامپیﻦ یا

جمعیت دامی ﻫستند ] .[41با وجود گذشت بیشاز یک قرن

جنتامایسیﻦ در ایﻦ مورد موﺛر بوده و باعﺚ کاﻫش موارد

از شناﺧت ایﻦ بیماری ،بروسلوز ﻫمچنان در بسیاری از

عود بیماری میشود .در مدت چند روز پﺲ از شروع

کشورﻫای جهان ،بهویژه کشورﻫای مدیترانهای و ﺧاورمیانه

درمان ،عﻼیم بیماری ممکﻦ است تﺨﻔیﻒ یابد اما در

بهعنوان یکی از مهمتریﻦ بیماریﻫای مشترک انسان و دام

ﻫرحال به لحاظ موقعیت داﺧﻞ سلولی ،ارگانیسمﻫا به

مطرح است و تنها تعداد محدودی از کشورﻫای جهان ایﻦ

سهولت ریشهکﻦ نمیشوند .برای دستیابی به نتایج بهتر،

بیماری را ریشهکﻦ کرده یا در آستانهی ریشهکنی آن قرار

درمان باید طوﻻنیتر باشد .از آنجاییکه تتراسایکلیﻦﻫا

دارند] .[6,81برای نﺨستیﻦبار در ایران در سال 0487

برای کودکان و جنیﻦﻫا سمی ﻫستند ،در زنان باردار و

بروسلوزملیتنسیﺲ از شیر بز توسﻂ دکتر انتصار ،در بﺨش

نوزادان باید تریمتوپریمسولﻔامتوکسازول را جایگزیﻦ

بروسﻼ موسسهی واکسﻦ و سرمسازی رازی جدا شد و اولیﻦ

داکسیسایکلیﻦ نمود ]  .[0,02بنابرایﻦ استﻔاده از درمانﻫای

مایهکوبی جمعیت گوسﻔند و بز علیه ایﻦ بیماری مربوط به

جایگزیﻦ برای کنترل عﻔونتﻫای ناشی از ایﻦ باکتری

سال 0408بوده است .در حال حاضر بروسلوز در ایران یک

ضروری به نﻈر میرسد .ﻫدف از ایﻦ بررسی ،یافتﻦ مواد

بیماری بومی محسوب میشود ] .[05بروسﻼ باکتریگرم

جدید با فعالیت ضدمیکروبی علیه بروسﻼ بدون داشتﻦ آﺛار

منﻔی ﻫوازی ،بهشکﻞ کوکوباسیﻞ و عامﻞ بروسلوز در

سوء میباشد.

حیوانات و انسان است ] .[1بروسﻼ تحت تاﺛیر پنیسیلیﻦ،
گلیسیﻦ و ﻫورمونﻫای استروئیدی میتواند به شکﻞ ال فرم
درآید .بررسیﻫا نشان داده است که بروسﻼﻫا با نقﺺ در
دیواره سلولی بهتر از باکتری طبیعی باعـﺚ نابودی و انهدام
مونوسیتﻫا میشوند .برﺧی از ایﻦ الفرمﻫا قابﻞ فیلتر شدن
ﻫستند و میتوانند از فیلترﻫای باکتریولوژیک عبور
کنند] .[88,80اشکال البروسﻼ ممکﻦ است در طول بیماری
فعال و یا بروسلوز نهﻔته ایجاد شوند .گزارشﻫایی وجود
دارد که ﺛابت میکند گونهﻫای بروسﻼ میتوانند در اﺛر
تبدیﻞ شدن به ال فرم و سپﺲ بازگشت به فرم طبیعی به گونه

گیاهشناسی و اثرات دارویی
اولیﻦ گیاه مورد مطالعه در ایﻦ تحقیق ،رازک معمولی
) )Common hopبا نام علمی  Humuluslupulusاز راسته
گﻞسرخ ( ،)Rosalesتیره شاﻫدانگان ( )Cannabaceaeو
جنﺲ رازکﻫا ( )Humulusاست که بهصورت گیاﻫی
علﻔی ،چندساله و باﻻرونده ،که اغلب درنواحی شمال و
شمالغرب ایران ازجمله گرگان ،چالوس ،تنکابﻦ ،رشت و
ﻻﻫیجان میروید مﺨروطﻫای گﻞﻫای ایﻦ گیاه ،که دارای
بوی معطر و مطبوع با طعمی تلﺦ است ،در پزشکی جنبه
درمانی دارد .از ایﻦ گیاه بهعنوان عاملی مسکﻦ و آرامبﺨش،

بررسی اﺛر ضدمیکروبی عصارهﻫای ﻫیدروالکلی رازک (...)Humulus lupulus
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اشتهاآور ،مسهﻞ ،آرامکننده تمایﻼت جنسی ،تقویتکننده

گیاه دارای تانﻦ ،مواد رزینی ،مواد پکتیکی ،قند و اسانﺲ

معده وضدعﻔونی کننده استﻔاده میشود .ﻫمچنیﻦ رازک در

است .اسانﺲ پونه بر حسب آن که از تقطیر اعضاء چه نوع

درمان مواردی ،چون انسداد مجاری کبد و طحال ،سیﻔلیﺲ

گیاﻫی بهدست آمده باشد مشﺨصات نسبتا متﻔاوتی نشان

و بیﺧوابی مورد استﻔاده قرار میگیرد .در بدنه رزینی

میدﻫد .بهطور کلی پونه موجب برطرف شدن حالت تهوع

رازک ،ترکیباتی ﻫمچون آلﻔارزیﻦ و بتارزیﻦ یافت میشود

و استﻔراغ ،مشکﻼت و ناراحتیﻫای گوارشی بهطوری که از

که دارای موادموﺛر شیمیایی با ﺧاصیت ضدمیکروبی به نام

ترشکردن معده جلوگیری میکند و برای ﻫضم غذا و

ﻫومولون (شکﻞ )0و لوپولون است .مواد تشکیﻞ دﻫنده

برطرف کردن سکسکه مﻔید است] .[06,08ﻫمچنیﻦ پونه در

ﻫومولون ،آلﻔا و بتا اسیدﻫای تلﺦ ﻫستند که مقدار آنﻫا در

درمان سرماﺧوردگی ،آنﻔلوآنزا ،آسم ،سرفه و سیاه سرفه،

انواع مﺨتلﻒ گیاه و حتی رازکﻫای رشد یافته در نقـاط

گرفتگی بینی نیز مﻔید است .با توجه به ﺧواص ضدمیکروبی

جغرافیایی مﺨتلﻒ ،متﻔاوت است ].[5-87-48

که در عصاره و اسانﺲ پونه وجود دارد ،میتوان از ایﻦ
فرآوردهﻫا بهعنوان جایگزیﻦ طبیعی برای آنتیبیوتیکﻫا
استﻔاده نمود ] .[07,00,01باﻻتریﻦ ترکیب موجود در
اسانﺲ پونه به کار رفته در ایﻦ مطالعه پولگﻦ (شکﻞ )8می-
باشد که اﺛـرات ضدمیکروبی آن در مطالعهﻫای مﺨتلﻒ
گزارش شده است .در مطالعه صورت گرفته بر روی
ﺧصوصیات اسانﺲ گیاه منتاپیپریتا ،ترکیبمنتول موجود در

شکﻞ  :0فرمول شیمیایی ﻫومولون

دومیﻦ گیاه مورد مطالعه در ایﻦ تحقیق ،گیاهدارویی پونه با

اسانﺲ نقش بسیار مهمی در فعالیت ضدمیکروبی آن داشت
].[4

نام علمی  L. Menthelongifoliaکه یک گیاه چند ساله
ریزومدار است .دارای ساقهﻫای افراشته و گاﻫا ﺧمیده ،که
در محﻞ مقطﻊ مربعی و ارتﻔاع آن در مرحله بالغ به  0/5متر
می رسد .برگﻫا ساده ،متقابﻞ یا بدون دمبرگ نیزهای شکﻞ
(زیرگونه  )capensisیا نیزهای کشیده (زیرگونه
 (polyadenaکه بیشتر از  11میلیمتر طول و  88میلیمتر
عرض ،کامﻼ کرکدار در یکی یا ﻫر دو سطح (زیرگونه
 (capensisیا بدون کرک (زیرگـونه  (polyadenaبا کناره-
ﻫای کامﻼ دندانهدار و نوک تیز میباشند.گﻞﻫا نیز از
گلچهﻫای کوچک با طول حدود  4-5میلیمتر به رنگ
سﻔید تا ارغوانی روشﻦ ،در دستهﻫایی که یک ﺧوشهی
استوانهای شکﻞ به طول  011میلیمتر و عرض  00میلیمتر را
تشکیﻞ میدﻫند (محکمی .)0411 ،قسمتﻫای مﺨتلﻒ ایﻦ

شکﻞ :8فرمول شیمیایی پولگﻦ

سومیﻦ گیاه مورد مطالعه در ایﻦ تحقیق ،ریحان با نام علمی
 OcimumbasilicumL.گیاﻫی از ﺧانواده

Oeaecaima

است که استﻔاده از آن بهعنوان گیاﻫی دارویی از زمانﻫای
قدیم رایج بوده است .گیاهدارویی ریحان از قدیم بهطور
سنتی بهعنوان یک گیاه زینتی و دارویی در درمان
بیماریﻫایی چون سردرد ،سرفه ،اسهال ،انگﻞﻫا ،زگیﻞﻫا،
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ناراحتیﻫای کلیوی و ﻫمچنیﻦ برای مداوای بزرگ شدن

نمونه موجود در ﻫرباریوم گیاﻫان دارویی مرکز تحقیقات و

طحال مورد استﻔاده قرار میگیرد ﻫمچنیﻦ در طب سنتی از

آموزش کشاورزی و منابﻊ طبیعی استان اردبیﻞ و دانشکده

برگﻫا و نوک گﻞﻫای ریحان بهعنوان ضد نﻔﺦ ،افزایش

داروسازی تبریز مورد شناسایی و تطبیق قرار گرفتند و پﺲ

دﻫندهی شیر مادر ،درمان برﺧی از ناراحتیﻫای قلبی،

از اطمینان از صحت انتﺨاب ،گیاﻫان مورد نﻈر ﺧشک

اشتـهاآور و داروی گیاﻫی ضد تشنج ﻫم استﻔاده میشده

شدند .بعد از ﺧشک شدن گیاﻫان در دمای  82درجه سانتی-

است ] .[04در قرن یازدﻫم میﻼدی ،از ریحان مﺨلوطی

گراد و در سایه ،به وسیله آسیاب برقی و با استﻔاده از الک،

میساﺧتند که در درمان تومورﻫای سرطانی استﻔاده میشد.

قسمتﻫای ﻫوایی گیاه بهصورت پودر تهیه شدند ].[01

زیرا ریحان با تحریک سیستم ایمنی ،تولید پادتﻦ را 81

جدول  -0مشﺨصات گیاﻫان دارویی مورد استﻔاده در تحقیق.

درصد افزایشمیدﻫد .ﺧواص ضد باکتری ایﻦ گیاه مربوط
نام فارسی

نام علمی

تیره

0

ریحان

Ocimum
basilicum

نعناعیان

اندام ﻫوایی ﻫیدروالکلی

8

پونه

Menthelongi
folia L.

نعناعیان

اندام ﻫوایی ﻫیدروالکلی

به فﻼونوئیدﻫایی از جمله ارینتیﻦ و ویسنیﻦ (شکﻞ )4
میباشد .در قرن ﻫﻔدﻫم میﻼدی ،از ریحان برای درمان
سرماﺧوردگی ،زگیﻞﻫا و انگﻞﻫای رودهای بهطور وسیعی
در اروپا استﻔاده میشد .در گیاه درمانی ،از عصاره ریحان

اندام مورد
استفاده

نوع عصاره

در مارگزیدگی برای ﺧنک کردن محﻞ گزش استﻔاده
میشده است .پژوﻫشگران ﻫندی گزارش کردند که

4

رازک  Humuluslupشاﻫدانگان اندام ﻫوایی ﻫیدروالکلی
ulus

ریحان باکتریﻫای پوستی را در محﻞ جوشﻫای صورت
میکشد ].[81

 تهیه عصارهپودرﻫای تهیه شده در داﺧﻞ بشر ریﺨته شد و جهت عصاره-
گیری بهروش ﺧیساندن ،بهنسبت  2به  0به آن اتانول 16
درصد اضافه گردید و بهمدت یک ﻫﻔته در یﺨچال قرار
داده شد .در طی ایﻦ مدت  8بار بشرﻫای محتوی عصاره به-
مدت  05دقیقه بـهمنﻈور استﺨراج بهتر و بیشتر ترکیبات
موﺛر گیاه در دستگاه اولتراسونیک

(WiseCleanWUC-

 )D10Hدر دمای  51درجه سانتیگراد ،به مدت  41دقیقه،
شکﻞ  :4فرمول شیمیایی ویسنیﻦ

در فرکانﺲ  01کیلوﻫرتز و نسبت ماده جامد به حﻼل 0/81
(وزن/حجم) قرار داده شدند ] [86,80و پﺲ از آن

مواد و روشها

محتویات داﺧﻞ بشر بوسیله کاغذ صافی و قیﻒ شیشهای

 -جمعآوری و شناسایی گیاهان

صاف گردید .سپﺲ توسﻂ دستگاه روتاری مدل

گیاﻫان مورد استﻔاده در ایﻦ تحقیق در جدول شماره 0
آورده شده است .اندامﻫای مورد نﻈر گیاﻫان مورد بررسی
در تابستان  0410از مناطق شمالغرب ایران ،در استانﻫای
اردبیﻞ و آذربایجانشرقی جمﻊآوری شدند .پﺲ از
جمﻊآوری با استﻔاده از مجموعه کتب فلور گیاﻫی ایران و

lab tech,

 400Evتغلیﻆ و جهت ﺧشک شدن داﺧﻞ پتری دیش ریﺨته
و زیر ﻫود قرار داده شد ] .[01بعد از سپری شدن  0روز،
عصارهﻫای ﺧشک به دست آمد.

بررسی اﺛر ضدمیکروبی عصارهﻫای ﻫیدروالکلی رازک (...)Humulus lupulus

04

-بررسی خاصیت بروسالیی

انکوبه گردید .سپﺲ پلیتﻫا را از نﻈر وجود ﻫاله عدم رشد

جهت بررسی ﺧواص ضدمیکروبی عصارهﻫا از دو روش

بررسی شد .از دیسکﻫای استاندارد ریﻔامپیﻦ به منﻈور

آنتیبیوگرم ( )Diskdiffusionو حداقﻞغلﻈت مهارکنندگی

کنترل مﺜبت استﻔاده شد .با اندازهگیری قطر ﻫاله عدم رشد

( )MICاستﻔاده شد.

اطراف دیسکﻫا بهوسیلهی ﺧﻂکش میلیمتری انجام شد و

 -رﻗیﻖسازی عصاره گیاهان و تهیه دیﺴﻚهای

نتایج مورد بررسی قرار گرفت عﻼوه بر روش دیسک-

ﺣاوی عصاره

گذاری ،حساسیت ﻫرسویه از باکتریﻫای مورد نﻈر نسبت به

جهت انجام آزمایش از  7نوع عصاره شامﻞ عصاره

ﻫر یک از عصارهﻫا با استﻔاده از روش رقیقسازی در محیﻂ

ﻫیدروالکلی ریحان ،عصاره ﻫیدروالکلی پونه ،عصاره

مایﻊ در پلیتﻫای  16ﺧانهای تهگرد مورد بررسی قرار

ﻫیدروالکلی رازک ،مﺨلوط دوگانه عصارهﻫای رازک-

گرفت .به ﺧانهﻫای ردیﻒ اول پلیت فقﻂ محیﻂ کشت و

پونه ،رازک-ریحان ،پونه-ریحان و مﺨلوط سهگانه عصاره

سوسپانسیون باکتری اضافه گردید .در ردیﻒ بعدی به 6

ﻫیدروالکلی سه گیاه پونه ،رازک و ریحان استﻔاده شد.

ﺧانه از پلیتﻫا ،مقدار  011میکرولیتر از محیﻂ مایﻊ مغذی

عصارهﻫای مورد نﻈر را با پروپیلﻦ گلیکول رقیق و عﻼوهبر

مولر ﻫینتون اضافه شد .به چاﻫک اول  011میکرولیتر از

عصاره ﺧالﺺ ،غلﻈتﻫای 51، 85 ،08/5و mg/ml 011از

عصاره گیاه رازک به غلﻈت  81میلیگرم در میلیلیتر اضافه

عصاره تهیه شد ،سپﺲ جهت تهیه دیسکﻫای حاوی عصاره

شده و تا چاﻫک ششم به ترتیب غلﻈتﻫای-00-08-01

از دیسکﻫای بﻼنک ساﺧت پادتﻦ طب استﻔاده شد.

 02-06میلیگرم در میلیلیتر که با روش رقیقسازی تهیه

بدیﻦترتیب که دیسکﻫای بﻼنک را در لولهﻫای حاوی

شده بود اضافه گردید .به ﻫر چاﻫک مقدار 81میکرولیتر از

رقتﻫای تعییﻦ شده عصاره قرار داده شد .بعد از مدت  5تا

سوسپانسیون باکتری معادل  1/5مک فارلند اضافه شد ،برای

 4دقیقه پﺲ از جذب کامﻞ ،دیسکﻫا را در دمای 47درجﺔ

ﻫر یک از عصارهﻫا از یک پلیت جداگانه استﻔاده شد و

سانتیگراد قرار داده تا کامﻼً ﺧشک شود و جهت دیسک-

تمامی موارد فوق برای آنﻫا نیز تکرار شد .از داروی

گذاری آماده شوند ].[80

ریﻔامپیﻦ برای کنترل مﺜبت با غلﻈتﻫای 0/5 ،4 ،0/5 ،6

بررسی فعالیت ضد میکروبی
جهت بررسی فعالیتﻫای ضدمیکروبی عصارهﻫای مورد نﻈر
از روش بررسی قطر ﻫاله عدم رشد ( )Disk deffusionو
حداقﻞ غلﻈت مهارکنندگی ( )MICاستﻔاده شد .در ایﻦ
روش از باکتریﻫایی که در محیﻂ کشت رشد کردهاند،
سوسپانسیونی در سرم فیزیولوژیک به تعداد  4×012باکتری
در میلیلیتر تهیه شد .سپﺲ  51میکرولیتر از ایﻦ سوسپانسیون
را روی محیﻂ مولر ﻫینتون آگار حاوی  5در صد ﺧون
تلقیح گردید .سپﺲ دیسک بﻼنک استریﻞ را روی پلیت
گذاشته و عصارهﻫای ﻫیدروالکلی در غلﻈت 011
میکروگرم در میلیلیتر روی دیسک بﻼنک تلقیح شد و به
مدت دو روز در انکوباتور در دمای  47درجه سانتیگراد

استﻔاده شد محتویات ﻫرچاﻫک  8دقیقه بوسیله دستگاه
 Plate Readerمجهز به تکان دﻫنده با ﻫم مﺨلوط شده و در
زمان صﻔر عمﻞ طیﻒسنجی با طول موج  681نانومتر اندازه-
گیری شد .پلیتﻫا به مدت  80ساعت در دمای  45درجه
سانتیگرادگرم ﺧانهداری شدند و کدورت و یا عدم
کدورت چاﻫکﻫا بهصورت چشمی مورد ارزیابی قرار
گرفتند .اولیﻦ رقتی که توانست کمتریﻦ میزان کدورت را
نشان دﻫد بهعنوان حداقﻞ غلﻈت کشنده تعییﻦ گردید .ایﻦ
آزمایش در سه تکرار جداگانه انجام و میانگیﻦ سه تکرار
برای ﻫر چاﻫک برای تعییﻦ کمتریﻦ غلﻈت بازدارنده مورد
استﻔاده قرار گرفت ].[4,41

00

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیﻂ زیست ،سال نهم ،شماره ،40بهار 0417

بحث و یافتهها

متوقﻒ شد ] .[00در تحقیق سیمپسون و ﻫمکاران در

بروسلوزیﺲیکی از مهمتریﻦ بیماریﻫای مشترک بیﻦ

سال 0118فعالیت فاکتورﻫای ضدباکتریایی موجود در

انسان و حیوان است که از طریق ﺧوردن محصوﻻت

عصاره رازک مورد بررسی قرار گرفت که در بیﻦ آنﻫا بتا

حیوانات آلوده به انسان منتقﻞ میشود .نمای بالینی آن غیر

اسیدﻫا دارای اﺛرات باﻻی ضدباکتریایی بودند ] .[82اﺛر

اﺧتصاصی بوده و تﻈاﻫرات بسیار متغیری را نشان میدﻫد و

ضدمیکروبی تعدادی از گونه ریحانﻫای بر باکتریﻫای گرم

میتواند از یک بیماری حاد تبدار تا یک بیماری ﺧﻔیﻒ

مﺜبت و منﻔی و ﻫمیﻦطور قارچﻫای بیماریزا و غیربیماریزا

و نامشﺨﺺ بروز نماید.

بررسی شده و گونهی ریحان فرانسوی ،اﺛر ﺧوبی روی

مدت بیماری نیز میتواند از چند روز تا چندیﻦ سال به درازا

درماتوفیتﻫا نشان داده است .عصارهی آبی و الکلی

کشیده و در حیوانات مبتﻼ موجب کاﻫش تولید شیر،گوشت

برگﻫای ریحان فعالیت ضدزﺧمزایی در دستگاه گوارش

و پشم شود .ایﻦ بیماری مشکﻞ بهداشتی مهمی استکه در

موش آزمایشگاﻫی نشان دادهاند .ایﻦ اﺛر را مربوط به

سراسر جهان اتﻔاق میافتد اما میزان بروز بروسلوز انسانی در

فﻼونوییدﻫای موجود میدانند ].[7

سطح جهان مشﺨﺺ نیست و ایﻦ ناشی از تﻔاوت در کیﻔیت
سیستم گزارش دﻫی و اطﻼع رسانی در کشورﻫای مﺨتلﻒ
است.
ساﻻنه بیش از نیم میلیون مورد جدید بروسلوز از 011کشور
جهان به  WHOگزارش میشود که قسمت اعﻈم آن ﺧاص
کشورﻫای جهان سوم است ] .[8در ایران نیز بروسلوز
انسانی در تمام نقاط کشور آندمیک بوده و طبق آﺧریﻦ
گزارشﻫا شیوع بروسلوز انسانی در ایران  048/0نﻔر در ﻫر
 011111نﻔر میباشد و گزارشات نشان میدﻫند که کودکان
یکی از مهمتریﻦ گروه سنی بیماران ﻫستند ] .[87در ایﻦ
مطالعه برﺧﻼف آزمایشات قبلی که بیشتر بر روی
عصارهﻫای تک گیاﻫی متمرکز بودند ،مﺨلوطﻫای دوگانه
و سهگانه گیاﻫان مورد نﻈر ﻫستند .که نتایج نیز نشان از
فعالیت ضد میکروبی مناسب مﺨلوطﻫای مورد مطالعه می-
دﻫند .در تحقیق انجام شده توسﻂ میلیﺲ و ﻫمکارن در
سال  0118تاﺛیر عصاره رازک بر روی لیستریامونوسیتوژنز
بیانگر آن استکه مقدار  6تا  ppm 51از بتا اسید موجود
در عصاره رازک در غذاﻫا میتواند رشد ایﻦ باکتری را
متوقﻒ نماید ] .[84در پژوﻫش انجام شده توسﻂ جانسون
و ﻫمکاران در سال  8110رشد کلستریدیومدیﻔیسﻞ،
کلستریدیوم بوتولینوم و ﻫلیکوباکترپیلوری بر اﺛر مجاورت
با  0ppmیا بیشتر از بتا اسیدﻫای موجود در عصاره رازک

نتایج
در طب سنتی از برﺧی گیاﻫان بهعنوان گیاﻫان دارای
ﺧواص ضدمیکروبی نامبرده شده که از ایﻦ گیاﻫان در
موارد ابتﻼ به تبمالت استﻔاده میشده است .ﻫماکنون نیز
برﺧی از ایﻦ گیاﻫان در بیﻦ عشایر و مردم بومی برﺧی نقاط
مانند استانﻫای شمالغرب کشور ،برای درمان تبمالت
استﻔاده میگردد .براساس ایﻦ باورﻫا و اعتقادات تحقیق
حاضر بهمنﻈور تأیید یا رد ﺧواص و اﺛراتضدبروسﻼیی
عصارهﻫای ﻫیدروالکلی ریحان ،پونه ،رازک و مﺨلوط سه-
گانه عصارهﻫای سه گیاه بر روی باکتری بروسﻼ آبرتوس
عامﻞ بیماری تبمالت انجام شدکه نتایج حاصﻞ از ایﻦ
آزمایش در جداول 8و 4نمایش داده شده است.
پﺲ از انجام آزمون آنتیبیوگرام مشﺨﺺ گردید که در
بررسی اﺛر ممانعت از رشد باکتری ،بیﻦ عصارهﻫای گیاﻫان
دارویی ،اﺧتﻼف بسیار معنیداری وجوددارد.
در بررسی اﺛر ساده عصارهﻫای گیاﻫی بر قطر ممانعت از
رشد باکتری بروسﻼ آبورتوس مشﺨﺺ شد که بیشتریﻦ
قطر ﻫاله مربوط به مﺨلوط سهگانهی عصارهﻫای پونه،
رازک ،ریحان و پﺲ ازآن مﺨلوط دوگانهی عصارهﻫای
رازک و پونه و بعد از آن مﺨلوط دوگانهی عصارهﻫای
پونه و ریحان بود و عصاره ﻫیدروالکلی ریحان کمتریﻦ
میزان قطر ﻫاله را به ﺧود اﺧتصاص داد.

بررسی اﺛر ضدمیکروبی عصارهﻫای ﻫیدروالکلی رازک (...)Humulus lupulus

05

نتیجه تحلیﻞ اﺛر ساده غلﻈتﻫا بر قطر ﻫاله ممانعت از رشد

30

باکتری بروسﻼ آبورتوسمشﺨﺺ کرد که اﺧتﻼف معنی-
25

داری بیﻦ اﺛر غلﻈتﻫای مﺨتلﻒ عصارهﻫای ﻫر گیاه بر
قطر ﻫاله ممانعت از رشد باکتری بروسﻼآبورتوس وجود

20

دارد .ایﻦ تحلیﻞ نشان میدﻫد که غلﻈتﻫای  011میلیگرم
برمیلیلیتر و  85میلیگرم بر میلیلیتر به ترتیب موﺛرتریﻦ

15

غلﻈت عصاره و کم اﺛرتریﻦ غلﻈت عصاره بر قطر ﻫاله

10

ممانعت از رشد باکتری بروسﻼ آبرتوس بودند.
مقایسه نتایج غلﻈتﻫای مﺨتلﻒ نشان میدﻫد که بیشتریﻦ

5

قطر ممانعت از رشد باکتری مربوط به غلﻈت  011میلیگرم
رازک ،ریحان با قطر ﻫاله  82میلیمتر و کمتریﻦ آنﻫا
مربوط به غلﻈت  08/5میلیگرم بر میلیلیتر عصاره

12.5 mg/ml
25 mg/ml
50 mg/ml
100 mg/ml

بر میلیلیتر مﺨلوط سهگانهی عصارهی ﻫیدرو الکلی پونه،

0

ﻫیدروالکلی ریحان میباشد .بررسی اﺛر متقابﻞ غلﻈت و
عصارهﻫای گیاﻫان دارویی نمایانگر اﺛر مﺜبت عصاره
ﻫیدروالکلی گیاه دارویی پونه با غلﻈت  011میلیگرم بر
میلیلیتر و بعد از آن عصاره ﻫیدروالکلی گیاه دارویی
رازک با ﻫمان غلﻈت  011میلیگرم بر میلیلیتر بر افزایش

نمودار :0قطر ﻫاله عدم رشد (میلیمتر)در باکتری بروسﻼ آبرتوس با
غلﻈتﻫای مﺨتلﻒ عصارهﻫای ﻫیدروالکلی رازک ،پونه ،ریحان و
مﺨلوطﻫای دوگانه و سهگانه

قطر ﻫاله عدم رشد باکتری بروسﻼ آبرتوس بود و عصارهی

25

ﻫیدروالکلی گیاه دارویی ریحان ،اﺛر کمتری نسبت به

20

در ایﻦ میان ریپامپیﻦ با قطر ﻫاله  81/5ملییمتر بیشتریﻦ قطر

10

ﻫاله عدم رشد را به ﺧود اﺧتصاص داد .با توجه به نتایج

5

مشاﻫده شده مشﺨﺺ شد که مﺨلوط سهگانه رازک ،پونه و

0

ریحان نتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به آنتیبیوتیک ریﻔامپیﻦ
از ﺧود نشان میدﻫد .براساس نتایج بهدست آمده از تست
 ،MICباکتری مورد مطالعه بیشتریﻦ حساسیت را نسبت به
آنتیبیوتیک ریﻔامپیﻦ و پﺲ از آن نسبت به مﺨلوط سهگانه
پونه ،رازک ،ریحان دارد و ایﻦ در حالی است که گیاه
دارویی ریحان حساسیت کمتری را برای باکتری مورد نﻈر
ایجاد میکند.

عصاره ﻫای مورد مطالعه
نمودار :8حداقﻞ غلﻈت مهارکنندگی عصارهﻫا(.)MIC

غلﻈت ﻫای مورد مطالعه(میلی گرم بر میلی لیتر)

عصارهﻫای ﻫیدروالکلی پونه و رازک را از ﺧود نشان داد.
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جدول  -8نتایج قطر ﻫاله عدم رشد (میلیمتر)در باکتری بروسﻼ آبرتوس
با غلﻈتﻫای مﺨتلﻒ عصارهﻫای ﻫیدروالکلی رازک ،پونه ،ریحان و

ردیف

عصارهی مورد مطالعه

MIC

0

عصاره گیاه رازک

02±0

غلظت

ﻗطر هاله عدم رشد

8

عصاره گیاه پونه

00±0

عصاره

(میلیمتر)

4

عصاره گیاه ریحان

81±0

08/5

6

0

مﺨلوط عصارهﻫای رازک و پونه

00±0

85

00/5

5

مﺨلوط عصارهﻫای رازکو ریحان

06±0

51

06

6

مﺨلوط عصارهﻫای پونهو ریحان

00±0

011

84/6

08/5

2

85

00/0

51

81/4

011

85

نتیجهگیری

08/5

5

با توجه به اﺛرمطلوبضد بروسﻼیی مﺨلوط سهگانه عصاره-

85

1 /5

51

00

ﻫای ﻫیدروالکلی پونه ،رازک و ریحان در تحقیق حاضر،

011

07/6

08/5

7 /2

85

05/5

مﺨلوطﻫای دوگانه و سهگانه
عصارهی
ردیف

مورد
مطالعه

0

عصاره گیاه
رازک

8

عصاره گیاه
پونه

4

عصاره گیاه
ریحان

0

مﺨلوط
عصارهﻫای

6

7

2

7

مﺨلوط عصارهﻫای پونه ،رازک ،ریحان

01±0

2

ریﻔامپیﻦ

0/5 ± 1/5

میتوان چنیﻦ استنباط نمود که وجود ترکیبات ﺛانویه ضد
میکروبی درایﻦ گیاﻫان میتواند اﺛرات درمانی موﺛری بر
بیماری تبمالت داشته باشد.

51

80

011

85/4

سپاسگذاری

مﺨلوط

08/5

5 /2

از بﺨش ﻫرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

عصارهﻫای

85

1 /8

منابﻊ طبیعی استان اردبیﻞ و ﻫمچنیﻦ از مسﺌولیﻦ و کارکنان

رازک

51

08/2

و ریحان

011

01/5

دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد تبریز و نیز شرکت دانش-

مﺨلوط

08/5

7.0

عصارهﻫای

85

08

پونه

51

07

و ریحان

011

80

مﺨلوط

08/5

00

فیتوشیمیایی تودهﻫای نعناع بومی استان گلستان پایاننامه کارشناسی

عصارهﻫای

85

06/2

ارشد در رشته مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه علوم

پونه ،رازک،

51

80/8

کشاورزی و منابﻊ طبیعی گرگان..

ریحان

011

82

ریﻔامپیﻦ

811

81/5

رازک و پونه

5

جدول  -4نتایج حداقﻞ غلﻈت مهارکنندگی عصارهﻫا()MIC

بنیان پژوﻫشگران داروی سبز که در فعالیتﻫای
آزمایشگاﻫی ﻫمکاری داشتهاند قدردانی مینمائیم.
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