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   71 1390نجم، شماره اول، بهار مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال پ

  بر رشد باکتری Camellia sinensisچای  گ سبزعصاره بر مطالعه اثر مهاری
Pseudomonas aeruginosa PTCC 1558 

 
  5، کتایون داستان4رو فلککوروش ، 3، نور امیرمظفری2، ناصر قائمی1*کافیمهرنوش 
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  1163-34: صندوق پستی ،ایران - ، الهیجانذرتحقیقات اصالح و تهیه نهال و بمرکز تحقیقات چای کشور، بخش  - 4
mkafi27@yahoo.com  

  
  5/2/89: تاریخ پذیرش    21/9/88: تاریخ دریافت

  
  چکیده

   ی بسیارها از آنجا که چای از نوشیدنی. استفنلی با اثرات ضد میکروبی  حاوی ترکیبات پلیCamellia sinensis  برگ سبز چای
در این  .خواهد داشتاهمیت زیادی زا  های بیماری باکتری آن بر رشد ضد میکروبی و مهاریمطالعه اثر  ،شدبا می  و جهان پر طرفدار در ایران

 PTCCر باکتریب KEN و DN، آسام، 102، 101، 100چایبرگ سبز  های مختلف کنندگی عصاره کلون ممانعتمهاری و  پژوهش اثر

1558  Pseudomonas aeruginosa آوری و عصاره  جمع مختلف چای  کلونشش های  برگ ابتدا .مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت
به روش آزمون حساسیت عصاره چای  مختلف  غلظتشش در معرض  باکتریسپس . به روش پرکوالسیون تهیه و خشک شد ها آنسبز  برگ

زیه تج. نی محاسبه شدوهای کل لهها  میانگین قطرو بار در روزهای مختلف انجام سه  آزمون. دقرار داده ش کیسبا د) آنتی بیوگرام(باکتریایی 
 25/6چنین مشاهده شد که رقت  هم. هستنددارای اثر ضد باکتریایی  چای مختلفهای  کلونسبز  برگ  عصاره ها نشان داد که واریانس داده

های چای در  فنل رسد پلی نظر میه ببر اساس تحقیقات به عمل آمده، . اکتری داشتندهای برگ سبز چای بهترین اثر مهاری را بر رشد ب عصار
 .ندنک اعمال می  باکتری اثر مهاری خود را بر رشد طریق این از و اند اکسیدان عمل کرده شرایط خاص با تولید پراکسیدهیدروژن به صورت پرو

  .مطرح باشد ها بیوتیک اند به عنوان درمان کمکی در بیماران تحت درمان با آنتیتو می سبزنشان داد که مصرف چای   ی این مطالعهها یافته
  

   .اثر مهاری و بیوگرام روش آنتی، Camellia sinensis ،  PTCC 1558  Pseudomonas aeruginosa چای، :کلمات کلیدی
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  مقدمه
نفی ، گرم ممتحرک هوازی باکتری سودوموناس

ها بوده وطبقه بندی آن بر  متعلق به خانواده سودوموناسه
مشخصات  و DNA  rRNA /اساس هومولوژی
سودوموناس  ).15( باشد می ها آنکشت مشترک 

در حضور نیترات در  آئروژینوزا با وجود هوازی بودن
سودوموناس  .)14(کند  تواند رشد میشرایط بی هوازی 

ان آبی کند که پیگم دو نوع پیگمان سبز و آبی تولید می
ی ها در آلودگی ین یک صفت مشخصیا پیوسیان

سودوموناس آئروژینوزا در همه  ).15(باشد  میچرکی 
اما نماید  زیست میجا مانند خاک، آب، سبزیجات 
معموالً به  ).14(شود  بیشتر در محیط مرطوب دیده می

بلکه اغلب  نداردزایی  قدرت بیماریتنهایی برای انسان 
فونت ثانوی در ایجاد ع دیگریاوقات به کمک باکتری 

 در آئروژینوزا سودوموناس .)17و 8( کند میدخالت 
دستخوش اختالل  ها آنبدن  یدفاعسیستم که  کسانی

به عبارتی دارای ضعف سیستم ایمنی  گردیده است
از جمله . تواند عفونت شدید ایجاد نماید ، میباشند می

که تحت است  افرادی یا و ها سوختگیاین موارد شامل 
 میکروبی ضد یا و پرسیوای ایمونوسها وا داربدرمان 
 این باکتری به علت مقاومت ذاتی و .)16و4(هستند 
مقاوم  ها بیوتیک آنتیبه اکثر ،تغییرات ژنتیکی بروز
 .کند میایجاد  مشکالت درمانی بسیاری را و باشد می

بیوتیک استفاده  بنابراین برای درمان نباید از یک آنتی
، 14(شود  میبه آن مقاوم نمود زیرا باکتری به سرعت 

ررسی ب ،منظور جلوگیری از این مشکالت به ).16و  15
 استبا ارزش  ره چای الزم وعصاویژگی ضد میکروبی 

به عنوان داروهای کمکی استفاده  ها آنچه بسا بتوان از 
گیری به  پیش ها بیوتیک آنتیف کرد و از عوارض مصر

ی ها نکلو یها ثر بخشی برخی ازعصارها. آورد عمل

 6(قبالً مورد بررسی قرارگرفته است  در این زمینه چای
  ).10و 

چای یکی از محصوالت اساسی وابسته به صنایع 
های کمّی و  عمده کشاورزی است که به دلیل ارزش

کیفی آن در امر تغذیه و تأثیر تخدیری، امروزه به عنوان 
بخش و رایج از ضروریات زندگی  یک آشامیدنی آرام

گردد و کشت و کار، تولید و  ا محسوب میه خانواده
توزیع، صادرات و واردات و مصرف آن در اقتصاد 
کشورهای جهان مقام مهمی را به خود اختصاص داده 

هجری توسط  1319کشت چای در ایران از سال  .است
و بدین  .السلطنه در شهر الهیجان عملی شد کاشف

ده ایران یکی از کشورهای تولید کنن ترتیب امروزه
 از یک غنچه و دو برگ  چای گردد چای محسوب می

پس از عملیات  ، سیس از خانواده تئاسهنکاملیا سین
خشک  و اکسیداسیونپالس، مالش،  شاملسازی  چای

 اکسیداز فنل آنزیم پلی اگر  ).11(آید  میکردن به دست 
 ،از برداشت غیر فعال شود ی چای پسها برگ

و مواد  گیرد ت نمیصوری چای ها اتچیناکسیداسیون ک
و در نهایت چای سبز  ماند میپایدار باقی  ها آنموثر 

اکسیداز اجازه  فنل اگر به آنزیم پلیولی . گردد تولید می
 اکسیداسیوندرجه حرارت  ،فعالیت بیشتری داده شود

چای سیاه حاصل در نهایت  و یابد میزایش نیز اف
انن ت ی اکسید شده چای راها فنل مجموع پلی. شود می
ی گیاهی متفاوت ها نامند که به طور کل با سایر تانن می
اکسیدان، ضد  چای سبز غنی از مواد آنتی ).3( ستا

در هر فنجان چای سبز  ).7( ضد سرطان است التهاب و
  50تا  10 و ها گرم از پلی فنل میلی 100تا 50بین
از مواد . گرم کافئین با تاثیر آرام بخشی وجود دارد میلی

وترکیبات معطر  ها وجود در چای سبز، فالوونولدیگر م
صورت  ی سبز چای بهها در صورتی که برگ. است
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  73   ... بر رشد Camellia sinensisگ سبز چای مطالعه اثر مهاری عصاره بر

از قبیل  ،ها مستقیم حرارت داده شوند کاتچین
 گاالت و اتچینک گالوکاتچین، اپی کاتچین، اپی اپی
در فرهنگ . شوند میگاالت تجزیه  گالوکاتچین اپی

چای با  شود، میاستفاده زیاد  آسیایی که چای سبز
کشد تا  میحرارت غیر مستقیم بخار آب دم 

 کاتچین یک. شود آن حفظ گالوکاتچین اپی

ی ها از رشد سلول باشد و اکسیدان بسیارقوی می آنتی
 )18( و همکاران Toda).  7( کند میسرطانی ممانعت 

ی چای باعث کشتن یا ها ثابت کردند که عصاره
مانند زایی  ی بیماریها ممانعت از رشد باکتری

Staphylococcus aureus،epidermidis 

Staphylococcus ، Shigella dysenteriae  و 
cholerae Vibrio  ها آنچنین  هم  گردد، می 

 یک  در چای موجود از هایی  که غلظت گزارش نمودند
بین  قادر به از) لیتر گرم در میلی میلی 3( چای فنجان 

 مقاوم به Staphylococcus aureusبردن 
دانشمندان دیگر هم نشان ). 18( گردد میسیلین  متی

ی برگ سبز چای اثر مهاری بر ها فنل دادند که پلی
 و Escherichia coli  ،Streptococciرشد

Staphylococcus aureus در ). 5( دندار
روزگاران قدیم چای به عنوان دارو برای معالجه 

ی مجاری تنفسی ها تب وعفونت ی کلیوی،ها بیماری
 آرام بخش و یها فنل چای دارای پلی .شد میوصیه ت

چای  .است بیجینورتئا ین وفالوتئامانند  مفرحی
 ،ی اکسید شدهها فنل کرده عالوه بر کافئین وپلی دم

ی کربن نیز ها مواد پروتئینی و هیدرات  میمقادیر ک
دارد که در هیچ مواد غذایی تفننی یک فرد به این 

دف از انجام این مطالعه ه ).13(اندازه وجود ندارد 
  ثر مهاری چای در مقابل سودوموناسارزیابی ا

هم در  این اثر هم به طور مستقل و .باشد میآئروژینوزا 

بدین . بررسی شد بین ارقام مختلف چایواکنش متقابل 
کارهای جدید جهت درمان و ترویج  ترتیب ارائه راه
تواند  میی شیمیایی ها به جای دارو سبز استفاده از چای

  .از اهداف کاربردی این تحقیق به شمار آید
  

  ها مواد و روش
، 101، 100 چای  های مختلف کلون برگ سبز

های  ایستگاهماه از  مرداد در  KENو DN، آسام، 102
بالفاصله . چای کشور تهیه گردید مرکز تحقیقاتتابعه 

. اکسیداز آن غیر فعال شد فنل ی پلیها آنزیم ،حرارت با
 200گرم از چای به همراه 10 ،پرکوالسیون روش طبق
. گردید درصد به ارلن مایر منتقل 70اتانل  لیتر میلی

 60ساعت انکوباسیون در  48پس از محلول حاصل 
از کاغذ صافی واتمن شماره دو عبور  سلیسیوسدرجه 

اتانل  لیتر میلی 200سپس به تفاله فشرده شده . داده شد
با . ل تکرار گردیددرصد اضافه شد و مراحل قب 70

 2تغلیظ شد و حجم آن به عصاره  ،دستگاه تبخیر کننده
عصاره تغلیظ شده با انکوباسیون . رسانده شدلیتر  میلی
سپس با  کامالً خشک و سلیسیوسدرجه  50در 

از عصاره  سپس. ون سائیده شدها  در کاردک تراشیده و
دی لیتر  گرم بر میلی میلی 250محلول ، خشک شده

های  تهیه و از آن غلظت (DMSO)سولفوکسید میتیل 
 برگرم  میلی 100و  50، 25، 5/12، 25/6، 3، 5/1

  .لیتر محیط سرم فیزیولوژی استریل آماده شد میلی
در این مطالعه تجربی از سویه  :کشت باکتری

 Pseudomonas aeruginosaخالص باکتری
PTCC 1558 ی ها که از سازمان پژوهش

ی ها محیط. استفاده گردید ،یه شدصنعتی ایران ته میعل
 Mueller Hinton( براثکشت مولر هینتون 

Broth ( از شرکت مرک(Merck) در  .تهیه شدند
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عصاره ی ها آزمون حساسیت باکتریایی در برابر غلظت
  ).20( از روش دیسک استفاده شد ،چای

): disk diffusion test( روش دیسک
مقدار با ) شرکت پادتن طب ایران(ی شاهد ها دیسک

، 25، 5/12، 25/6، 3، 5/1ی ها میکرولیتر از غلظت 25
کمک سمپلر  عصاره بهلیتر  گرم در میلی میلی 100و  50

ساعت در یک به مدت ها  دیسک .ندتلقیح شد
تا ند درچه سیلیسیوس قرار داده شد 37انکوباتور 
از طرفی باکتری را در محیط مولر هینتون  .دنخشک شو

 ها دوپالتین کشت خطی داده و پلیتآگار با کمک فیل
ساعت داخل  24درجه سیلیسیوس به مدت  37را در 

ی ها نیوتا به این ترتیب کل داده شدندانکوباتور قرار
داخل  ها نیوکل .مشخص در سطح محیط ظاهر شود

تا کدورتی  ندمحیط مولر هینتون براث تلقیح گردید
  دلمعا )McFarland(فارلند  مک 5/0متناسب با لوله 

CFU/ml108 سپس سوسپانسیون میکروبی .تهیه شود، 
متری حاوی محیط کشت  سانتی 9ی استریل ها به پلیت

کشت خطی  ،مولر هینتون آگار تحت شرایط استریل
ی خشک شده حاوی عصاره چای ها کسید. ندداده شد

با پنس به روی محیط اضافه  در شرایط استریل
ساعت در  24ی آماده شده به مدت ها پلیت .)9(ندشد

پس از ند و درجه سیلیسیوس قرار گرفت 37حرارت 
ی مربوط به ها پلیت ،کامل شدن زمان انکوباسیون

 .گردیدنداز انکوباتور خارج  ی حاوی عصارهها دیسک
  آزمون سه بار در روزهای مختلف انجام و میانگین قطر

فعالیت . کش قرائت شد با کمک خطهای کلونی  هاله

ر رشد سودوموناس آئروژینوزا در ضد میکروبی چای ب
های  از طریق تجزیه واریانس دادهشرایط آزمایشگاهی 

به کمک  ها به روش دانکن حاصل و مقایسه میانگین
  . ارزیابی شد SPSSافزار  نرم

  
  نتایج

 های حاصل از آزمایش تجزیه واریانس داده
ثیر برای أکه مقادیر رقت در ت نشان داد )1جدول (

داری  م رشد با یکدیگر تفاوت معنیله عدها  تشکیل
ثیر گذار نبوده أله تها  دارد اما نوع رقم چای در بروز این

معنی  مقادیر رقت بی اثر متقابل بین ارقام چای ونیز و 
رقت مقدار ثیر أروند تعبارت دیگر به . بوده است

 نمودار( اما با توجه به .باشد مستقل از نوع رقم چای می
های  های عدم رشد در رقت مقایسه میانگین قطر هاله )1

سبز به روش دانکن نشان داد رقت  مختلف عصاره چای
بهترین اثر مهاری را بر باکتری سودوموناس  25/6

چنین تغییرات قطر هاله عدم رشد  هم. آئروژینوزا داشت
های مختلف عصاره شش کلون چای  باکتری در رقت

در  ،DNکلون رگ سبزب، 5/1نشان داد که در رقت 
برگ ، 25/6، در رقت 100کلونبرگ سبز، 3رقت
، کلون آسامبرگ سبز ، 5/12، در رقت 100کلونسبز

برگ ، 50، در رقت100کلونبرگ سبز، 25در رقت
 101کلون برگ سبز، 100کلون آسام و در رقت سبز

 بر رشد سودوموناس آئروژینوزا را  بهترین اثر مهاری را
هاله عدم رشد باکتری ،  قطر 1 شکل .داشتند

  .دهد نشان می 25/6سودوموناس را در رقت 
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  75   ... بر رشد Camellia sinensisگ سبز چای مطالعه اثر مهاری عصاره بر

  تجزیه واریانس ارقام چای و رقت عصاره در تأثیر بر عدم هاله رشد باکتری سودوموناس :1 جدول
 F  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادی  منبع تغییرات

 ns342/1  000102/0  000510/0  5  ارقام چای

  931/4**  000375/0  002624/0  7  رقت عصاره

  ns735/0  000056/0  001956/0  35  رقت×ارقام 

    000076/0  007297/0  96  خطای آزمایش

    -  022842/0  143  کل
  

   
  هاله عدم رشد باکتری سودوموناس :1شکل 
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 تلف عصاره چای سبزهای مخ های عدم رشد در رقت مقایسه میانگین قطر هاله :1نمودار

  قطر هاله عدم رشد ایجاد شده است دار بین میانگین حروف مشابه در دو رقت مختلف نشانه عدم اختالف معنی
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  های مختلف عصاره شش کلون چای تغییرات قطر هاله عدم رشد باکتری در رقت :2نمودار

 
  بحث

، این احتمال را مطرح چای سبز برگاثرات مهاری 
های  های حاصل از فرایند ولیتکه متاب کند می

اکسیداسیون در ضمن تخمیر برگ چای هم اثرات 
. کند اکسیدانی آن را کم می آنتی مهاری و هم توان

ی چای سبز مدیون ظاهراً خواص ضد میکروب
 گاالت ینچگالوکات اپی و) ECG(گاالت ینچکات اپی

)EGCG (این اثرات ضد باکتریایی را  نامحقق. است
ی منومریک چای ها فنل افزاینده پلی ثیرات همأبه ت

که  پژوهشگران بیان نمودند). 7( اند نسبت داده
وسید به دوالیه چربی غشا نیز آسیب یی باکترها ینچکات
یی قوی ها آناکسید ، آنتیها فنل پلی اگرچه،. رسانند می

هستند، اما در شرایط ویژه ممکن است به عنوان 
شود که  میاحتمال داده . پرواکسیدان عمل کنند

ود را بر ی چای از همین طریق، اثر مهاری خها فنل پلی
درباره اثرات ضد  .کنند رشد باکتریایی اعمال می
 های خالص آن در برابر فنل میکروبی انواع چای و پلی

 شده استمنتشر های متعددی  گزارش ها  انواع میکروب
ها نیز  بیوتیک آنتیچای با   اثرات سینرژیستی .)3(

بیان نمود که  )13( Nataro). 17(شده است گزارش 
گاالت و  کاتچین پیگالوکاتچین، ا ، اپیکاتچین

گالوکاتچین موجود در برگ سبز چای مانع آزاد  اپی
 .شود می Escherichia coli شدن وروتوکسین از

Lee هم ثابت نمودند که  )12( و همکاران
از  فنلی حاصل های پلی ها در مقابل متابولیت باکتروئیدز

ی به دست ها طبق یافته. روند چای راحت از بین می
بیوگرام به روش  این مطالعه در آزمون آنتی آمده در

عصاره اثر مهاری به درجاتی  دیسک با افزایش مقدار
ثیر را أمالی این تاز جمله علل احت. تخفیف یافت

کنش اجزای عصاره چای در غلظتی  توان بر هم می
ر مواد ضد میکروبی چای خاص یا ناکافی بودن مقدا

ای گیاهی ه فنل که پلی پژوهشگران بیان نمودند. دانست
تولید  اتواکسیداسیون و  طریق ها از یا اصطالحاً تانن

پراکسیدهیدروژن، اثرات مهاری خود را بر رشد 
کنند، ولی در شرایط  های میکروبی اعمال می یاخته

های خاصی در باکتری  محیطی خاصی امکان دارد ژن
اکسیدانی در  لقاء شوند که نهایتاً با افزایش دفاع آنتیا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  77   ... بر رشد Camellia sinensisگ سبز چای مطالعه اثر مهاری عصاره بر

ها  باکتری موجبات غلبه آن را بر اثرات مهاری تانن
   ).16( آورند فراهم می

با که نشان دهد  تواند این واقعیت را این نتایج می
توجه به ساختار فیزیولوژیک و پوشش خارجی 

 مانند سدی علیه نفوذپذیری مواد عمل که سودوموناس
یی در فضای ها کند و از طرف دیگر دارای آنزیم می
ی خارجی ها باشند که قادرند مولکول میپالسمیک  پری
ی متفاوت ها اما عصاره چای در رقت تجزیه کنند را

 و Klibanov .توانست باعث عدم رشد باکتری شود
های چای بر  عصاره ، یافتند که)10( همکاران

Clostridium  وPseudomonas های  تریو باک
بنابراین با  .باشد اروینیا مؤثر می زای گیاهی مانند بیماری

و با وجود توجه به اثرات بیوشیمیایی عصاره چای 
برای مقاصد چای را توان  می ،مره مصرف زیاد و روز

در این پژوهش اثر  .داد پزشکی مورد استفاده قرار
و همکاران  Tiwari.  بارز بود چای مهاری برگ سبز

ثرات ضد میکروبی چای سبز را بارزگزارش ، ا)17(
کاتچین و  نمودند و این امر را مدیون اپی

، چای )Hamilton )7. گاالت دانستند گالوکاتچین اپی
. ضدسرطان دانست اکسیدانت و سبز را غنی از مواد آنتی

های  چای به صورت کلونکاربرد  در پژوهش حاضر
توقف ها متفاوت توانست باعث  در غلظتمختلف چای 

 با توجه به گردد اما رشد باکتری سودوموناس
هاله   بهترین رقتی بودکه 25/6رقت  )2و1های نمودار(

 10در این پژوهش از هر .داری را داشت عدم رشد معنی
دست  گرم عصاره خشک به 1گرم چای خشک حدود 

 100آمد و از آنجایی که هر فنجان چای با حجم 
رد و مقدار عصاره گرم چای دا 5/2لیتر، حدود  میلی

گرم و غلظت آن معادل  25/0چای در هر فنجان برابر
مین أبدین ترتیب برای ت. لیتر است یلیگرم بر م میلی 5/2

لیتر عصاره چای، روزانه  گرم بر میلی میلی  25/6غلظت 
برای بیماران توصیه  فنجان چای 3مصرف حدود 

  .گردد می
یه طب سنتی ایران عمدتاً بر پا از آنجایی که

استفاده از گیاهان دارویی استوار است و با پیشینه چند 
های باالیی در زمینه پیشگیری و درمان  صد ساله ظرفیت

با توجه به  نتایج این مطالعه بدین ترتیب ها دارد بیماری
در دسترس بودن این  همچنیناثرات بیوشیمیایی مواد و 

ه ب طبیعیاجزای مؤثرجایگزینی با  وگیاه با حجم زیاد 
تواند  می داروهای گیاهی تهیهمواد شیمیایی در  جای

  .حائز اهمیت باشد
  

  گزاریسسپا
آقای دکتر مهدی آسمار  بدین وسیله از جناب 

آقای دکتر  مدیر محترم گروه کارشناسی ارشد و جناب
کارشناسی گروه محمد فائزی مدیر محترم 

میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان و 
قیقاتی نهال و بذر مرکز تحقیقات چای بخش تح

  .الهیجان کمال سپاس و تشکر را دارم
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