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 چکیده
های سنتزی،  بيوتيک ها به آنتی های روزافزون ميکروب با پيدايش مقاومت زمینه و هدف:

تحقيقات الزم جهت جايگزينی داروهای شيميايی توسط گياهان دارويی سنتی صورت گرفته 

های آبی و اتانولی ميوه درخت سپستان  است. اين پژوهش با هدف تعيين اثر مهارکنندگی عصاره

 مثبت و گرم منفی انجام گرفت.  های گرم روی تعدادی از باکتری

اثر ضدميکروبی عصاره با چهار روش: کشت آميخته، انتشار در ديسک، حداقل  روش بررسي:

( تعيين گرديد. آناليز و MBC( و حداقل غلظت کشندگی باکتری )MICغلظت مهارکنندگی )

طرفه در سطح  و آزمون آناليز واريانس يک Duncanها با استفاده از آزمون  مقايسه ميانگين

  انجام شد.≥p 50/5اطمينان 

بر روی  .Cordia myxa L))های آبی و اتانولی ميوه سپستان  در اين مطالعه، عصاره ها: يافته

مؤثر بود. باالترين مقادير  باسيلوس سرئوسو  استافيلوکوکوس اورئوسهای گرم مثبت  باکتری

 206و  64حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی در مورد عصاره آبی به ترتيب 

ليتر برای  گرم بر ميلی ميلی 206و  32به ترتيب   ليتر و در مورد عصاره اتانولی گرم بر ميلی ميلی

های  ترين سويه نسبت به عصاره معنوان مقاو به دست آمد، لذا اين باکتری به سالمونال تيفیسويه 

 آبی و اتانولی ميوه سپستان شناخته شد.

در اين پژوهش تنها از يک روش استخراج عصاره برای بررسی اثر ضدميکروبی  گیري: نتیجه

گيری و مطالعه اثر ضدميکروبی ساير  های عصاره استفاده شد. بنابراين، کاربرد ساير روش

 رسد. نظر می تر ضروری به دقيق های گياه برای کسب نتايج اندام

های حساسيت ميکروبی؛  ميوه سپستان؛ عوامل ضدباکتريايی؛ تست ها: کلید واژه

 .استافيلوکوکوس اورئوس

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکي قم
 44 تیردوره نهم، شماره چهارم، 

  44الي  34صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article) 

 

 

 

 

 

 :نماييد استناد زير صورت به مقاله اين به لطفاً
Pirnia M, Edalatian Dovom MR, Tabatabaee Yazdi F, Shahidi F. The 

antibacterial effects of the aqueous and ethanolic extracts of Cordia myxa L. 

Fruit on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, and 

Salmonella typhi. Qom Univ Med Sci J 2015;9(4):39-48. [Full Text in Persian]
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 و همکاران مطهره پيرنيا                                                                   ...استافيلوکوکوس اورئوس، های آبی و اتانولی ميوه درخت سپستان بر   تأثير ضدباکتريايی عصاره

 

 مقدمه  
علت داشتن منشأ طبيعی و سازگاری بيشتر با  داروهای گياهی به

، طرفی. از (1های بدن، دارای عوارض کمتری هستند ) ارگانيسم

های شيميايی؛  بيوتيک های ميکروبی به آنتی علت بروز مقاومت به

عنوان جايگزينی برای  گياهان و ترکيبات آنها بهاستفاده از 

(. 2های شيميايی مورد توجه قرار گرفته است ) بيوتيک آنتی

ها پيش مورد توجه پزشکان بوده و اثرات درمانی و  گياهان از قرن

ضرر آنها در طول ساليان متمادی تجربه و به ثبت رسيده است  بی

ها به  وبهای روزافزون ميکر (. با پيدايش مقاومت3)

ها، انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه ضرورت دارد.  بيوتيک آنتی

های باکتريايی و  بسياری از گياهان، توانايی بااليی عليه پاتوژن

علت گرايش منفی مردم  در صنايع غذايی بهقارچی انسان دارند. 

های شيميايی، از منابع گياهی  به مصرف غذاهايی با نگهدارنده

شود  دهنده و نيز از عوامل ضدميکروبی استفاده می معنوان طع به

تواند راه را  (. بررسی اثرات ضدميکروبی گياهان طبيعی می4)

(. 0برای به دست آوردن مواد ضدميکروبی جديد هموار سازد )

ترکيبات ضدميکروبی با منبع گياهی دارای قابليت درمانی 

های عفونی مؤثرند؛  بيماریشماری هستند، لذا نه تنها در درمان  بی

طور همزمان نيز تعداد زيادی از اثرات جانبی را که اغلب با  بلکه به

 (.6دهند ) ها همراه است، کاهش می بيوتيک آنتی

ترين  که رايج .Cordia myxa L گياه درختی سپستان با نام علمی 

است از خانواده گاو زبانيان بوده و عموماً در  Cordiaگونه جنس 

  های خشک تا مرطوب  ای و جنگل حاره ای، نيمه ق حارهمناط

از مناطق بومی   رويد. اصل اين درخت از هندوستان و ريز می برگ

باشد. به لحاظ مورفولوژی، درختی با ارتفاع  گرمسير و مرطوب می

های خشن بوده که  متر و اندام هوايی پوشيده از کرک 12حداکثر 

متون کهن به خواص درمانی (. در 7دهد ) در تابستان ثمر می

های قديمی  اشاره شده است. در سيستم Cordiaهای جنس  گونه

باکتريال، ضدويروس و ضدسرفه  عنوان آنتی را به Cordiaجنس  

های مختلف اين گياه )مانند برگ، پوست و  اند. اندام معرفی کرده

کش، مسکن،  ميوه( نيز دارای خواص درمانی چون کرم

(. در مطالعات، اثرات 8باشد ) و غيره می آور، ضدسرفه قابض

توجهی برای عصاره ميوه سپستان در مقايسه با  ضدتشنجی قابل

 وه در ـابی اين ميـدالتهـر ضـ(، همچنين تأثي3ر شده است )ـکُنار ذک

 

(. در 15اثبات رسيده است )های دچار کوليت نيز به  موش

ای ديگر از  توجه گونه اکسيدانی قابل گزارشها به فعاليت آنتی

نيز اشاره شده است  (Cordia gilletii De Wildجنس سپستان )

(. تاکنون تنها برخی از ترکيبات ميوه سپستان شامل: 11)

ها،  (، مشتقات فنلی، ترپنRutinهايی مانند روتين ) فالونوئيد

آلکالوئيدهای پيروليزيدين )مانند ماکروفيلين، استرول و  کومارين،

ها( که خاصيت ضدميکروبی دارند، مشخص شده است  ساپونين

(8.)  

استافيلوکوکوس اورئوس، باسيلوس سرئوس، هايی نظير  باکتری
نقش بسيار  های غذايی مسموميت در سالمونال تيفیو  اشرشياکلی

به دليل توليد  اورئوساستافيلوکوکوس کنند.  ايفا می مهمی 

های زرد رنگی  رنگدانه کارتنوئيدی به نام استافيلوزانتين، کلنی

زايی نقش دارد؛ زيرا  کند که اين پيگمان در بيماری ايجاد می

اکسيدان عمل کرده و موجب در امان ماندن  عنوان ماده آنتی به

 باکتری(. 12شود ) های آزاد اکسيژن می باکتری در برابر راديکال
باشد  های اسهال و تهوع می عامل ايجاد انتروتوکسين اسيلوسب

نيز موجب مسموميت  کلی اشرشياهای  (. برخی از سروتيپ12)

عامل عمده  سالمونال تيفی(. 12) شوند  غذايی و اسهال می

 (. 13مسموميت غذايی است )

های آبی و اتانولی ميوه  اين مطالعه با هدف تعيين اثر عصاره

های بيماريزای گرم منفی و گرم مثبت  درخت سپستان عليه باکتری

Staphylococcus aureus PTCC 1112 ،Bacillus cereus 

PTCC 1247 ،Escherichia coli PTCC 1330 و   Salmonella 

typhi PTCC 1609  
 انجام گرفت.

 

 روش بررسي 
در آزمايشگاه  1332تا بهمن  1332اين مطالعه تجربی از آبان ماه 

های نوين دانشکده کشاورزی،  شناسی صنعتی و فناوری ميکروب

های  دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در اين بررسی از سويه

، Staphylococcus aureus PTCC 1112باکتريايی شامل: 

Bacillus cereus PTCC 1247 ،Escherichia coli PTCC 1330 

، اهدايی توسط دانشکده Salmonella typhi PTCC 1609و 

 داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شد. 

 شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان  ميوه سپستان از مناطق بومی 
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( اين گياه Taxonomikyتهيه گرديد. به لحاظ تاکسونوميکی )

کده علوم پايه، دانشگاه فردوسی دارويی در بخش بيولوژی دانش

مشهد شناسايی و تأييد شد. پس از حذف هسته، ميوه تازه در 

وسيله  شرايط مناسب و به دور از آفتاب خشک شده و سپس به

ساخت آلمان( به پودر  WARINGآسياب آزمايشگاهی )مدل 

 تبديل شد.

دو نوع مختلف عصاره )آبی و اتانولی( از ميوه سپستان به روش 

های آبی و اتانولی با  ( تهيه گرديد. عصارهMacerationاندن )خيس

ليتر به ترتيب آب  ميلی 055گرم پودر ميوه سپستان به  155افزودن 

ليتر و  ميلی 1555( درون ارلن ماير 1:0% ) نسبت 36مقطر و اتانول 

های فوق در انکوباتور شيکردار  قرارگيری ظروف حاوی مخلوط

     درجه سانتيگراد به مدت 20ا دمای ديجيتال )ساخت ايران( ب

وسيله  های آبی و اتانولی به ساعت تهيه گرديد. مخلوط 48-24

ها جدا شدند. مايع  ، فيلتر و تفاله1کاغذ صافی واتمن شماره 

مانده با  های باقی شده جهت حذف ذرات معلق و ناخالصی صاف

دقيقه سانتريفوژ گرديد.  15در دمای اتاق به مدت  g3555×دور 

ای بزرگ ريخته شد و در  های شيشه سپس عصاره شفاف در پليت

ساعت(  48درجه سانتيگراد به مدت  37آون تحت خأل )با دمای 

قرار گرفت تا حالل موجود در عصاره تبخير شود. پس از گذشت 

شده با ظاهری کامالً پودری، برای  اين مدت زمان، عصاره خشک

ضخيم در  های آلومينيومی  های بعدی درون فويلانجام آزمايش

(. برای تعيين وزن 10،14درجه سانتيگراد نگهداری شد ) 4دمای 

های آبی و الکلی ميوه سپستان، ابتدا وزن يک پليت  خشک عصاره

ليتر از  ميلی 10گيری شد، سپس  آزمايشگاهی خالی اندازه

در دمای  های جداگانه و های آبی و اتانولی درون پليت عصاره

اتاق نگهداری شدند تا کامالً خشک شوند. پس از اين مدت، وزن 

شده يادداشت و از وزن پليت خالی  پليت حاوی عصاره خشک

عنوان وزن خشک و يا  کسر گرديد، ميانگين سه بار تکرار به

پس از تهيه  (.10درصد استخراج عصاره درنظر گرفته شد )

ها  سازی، باکتری ظور فعالمن های گرم مثبت و گرم منفی به سويه

در شرايط استريل به محيط کشت مايع مولر هينتون )مرک آلمان( 

درجه سانتيگراد  30 ساعت در دمای 24انتقال يافتند و به مدت 

ساعته بر روی  24گذاری شدند. سپس از محيط کشت  گرمخانه

 ط ـاوی محيـای حـه تـر روی پليـين بـورب، همچنـای مـه طـمحي

 

ينتون آگار )مرک آلمان( کشت خطی داده شد و در مولر ه

روز قرار  درجه سانتيگراد به مدت يک شبانه 30گرمخانه با دمای 

      عنوان منبع باکتری از آنها استفاده شود. از کشت گرفتند تا به

ساعته باکتری، سوسپانسيونی در محلول نمکی استريل که در  24

CFU/ml158ليتر حاوی  هر ميلی
باکتری بود با استفاده از  0/1 ×

 (. 16مک فارلند تهيه گرديد ) 0/5محلول استاندارد 

              ميکروبی عصاره آبی و اتانولی ميوه سپستان  فعاليت ضد

        ، انتشار در ديسک Pour plateبا استفاده از چهار روش 

(Disk Agar Diffusion کمترين غلظت مهارکنندگی ،)

(Minimum Inhibitory Concentration, MIC و کمترين )

 (Minimum Bactericidal Concentration, MBC)غلظت کشندگی 

 2/5)روش کشت آميخته(،  Pour plateبررسی شد. در روش 

ليتر آب مقطر استريل اضافه  ميلی 0گرم از عصاره آبی و اتانولی به 

هم  ،شدن به کمک دستگاه ورتکس منظور يکنواخت گرديد و به

های پتری  ليتر از اين محلول به ظرف زده شد، سپس يک ميلی

گرم  ميلی 2استريل اضافه و غلظت نهايی عصاره در اين حالت به 

در مرحله بعد، محيط کشت استريل مولر هينتون  .ليتر رسيد بر ميلی

های پتری اضافه شده و در دمای اتاق  آگار )مرک آلمان( به ظرف

ها ببندد. يک لوپ از کشت استاندارد  قرار گرفت تا محيط کشت

ساعت در گرمخانه با  48هر سوش کشت داده شد و به مدت 

درجه سانتيگراد قرار گرفت. از محيط دارای عصاره و  37دمای 

 (.17عنوان کنترل استفاده گرديد ) بدون باکتری نيز به

ديسک در اطراف و يک  6پليت با قرار دادن  -در روش ديسک 

های آبی،  عنوان شاهد منفی )در مورد عصاره ديسک در مرکز به

%( 36های اتانولی، حالل اتانول  حالل آب مقطر و در مورد عصاره

های  های محيطی با افزودن شش غلظت از عصاره و در ديسک

گرم بر  ميلی 65و  05، 45، 35، 25، 15مورد نظر )به ترتيب 

ساعت،  24درجه سانتيگراد به مدت  37ليتر(، در حرارت  ميلی

گذاری انجام شد. بعد از طی مدت انکوباسيون،  عمل گرمخانه

ها  ( در محيط اطراف ديسکInhibition Zoneمنطقه عدم رشد )

کش  وسيله خط متر( به ميلی 6با در نظر گرفتن قطر ديسک )

متری گزارش شد. قابل ذکر است  صورت ميلی بهگيری و  اندازه

که اثر ضدميکروبی هر عصاره بر روی هر سوش در سه تکرار 

 (.18انجام گرفت )
04 
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لوله  –آزمايش کمترين غلظت بازدارندگی با روش رقت  

(Macro Dilution Broth انجام شد، در اين روش با استفاده از )

های آبی  ی عصارهشش رقت متوالی )دو برابر(، اثرات ضدميکروب

و اتانولی ميوه سپستان در محيط کشت مايع مولر هينتون براث 

)مرک آلمان( با افزودن سوسپانسيون ميکروبی برای چهار 

طور جداگانه و قرار دادن شاهد مثبت  ميکروارگانيسم باکتريايی به

و منفی مورد بررسی قرار گرفت. کمترين غلظت ماده 

جلوگيری کرد و در مقايسه با  ضدميکروبی که از رشد باکتری

عنوان حداقل  طور ظاهری کدورتی نداشت، به کنترل منفی به

اين آزمايشها نيز  کننده از رشد تعيين گرديد. تمامی  غلظت ممانعت

منظور تعيين حداقل غلظت  (. به13در سه تکرار انجام گرفت )

هايی که باکتری  ليتر از لوله يک ميلی ،(MBCکشندگی باکتری )

ليتر از محيط کشت مولر هينتون  ميلی 12ر آن رشد نکرده بود با د

درجه سانتيگراد( در يک پليت  48آگار مذاب )با درجه حرارت 

درجه سانتيگراد به مدت  30شدن آگار، در  مخلوط و پس از بسته

گذاری شدند. در نهايت، پليتی که حاوی  ساعت گرمخانه 24

 وان ـعن د، بهـی مشاهده نشکمترين غلظت عصاره بود و در آن رشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBC ( 25آن عصاره در نظر گرفته شد.) های حاصل از  داده

ها با استفاده از  بررسی اثر ضدباکتريايی، همچنين مقايسه ميانگين

طرفه  ، آزمون آناليز واريانس يک16نسخه  SPSSافزار آماری  نرم

در سطح اطمينان  Duncanها با آزمون  و اختالف بين ميانگين

50/5p≤ .تجزيه و تحليل شدند 
 

 ها يافته
نتايج به دست آمده از روش کشت آميخته )پخش عصاره(، نشان 

ليتر  گرم بر ميلی ميلی 2های آبی و اتانولی در غلظت  از تأثير عصاره

که در همين غلظت، دو  بود، درحالی Bacillus cereusبر باکتری 

 Salmonellaو  Escherichia coliسويه باکتريايی گرم منفی 

typhi ی و اتانولی ميوه سپستان مقاومت نسبت به دو عصاره آب

نشان دادند و بر سطح محيط کشت رشد کردند. همچنين عصاره 

ليتر، اثر بازدارندگی بر  گرم بر ميلی ميلی 2اتانولی در غلظت 

Staphylococcus aureus  داشت، اما عصاره آبی فاقد هرگونه

 .(1تأثيری بر آن بود )جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مورد مطالعه هاي آبي و اتانولي میوه سپستان بر میکروارگانیسم لیتر عصاره گرم بر میلي میلي 2ضدمیکروبي غلظت : اثر 1جدول شماره 

 ([pour plate])روش پخش در سطح محیط 

 عصاره اتانولي عصاره آبي میکروارگانیسم

 استافیلوکوکوس اورئوس
PTCC 1112 

R S 

 باسیلوس سرئوس
PTCC 1247 

S S 

 کلياشرشیا 

PTCC 1330 
R R 

 سالمونال تیفي

PTCC 1609 
R R 

R: Resistant 

S: Sensitive 
         نتايج، حاکی از عدم تأثير عصاره آبی ميوه سپستان در  

ليتر بر روی دو باکتری  گرم بر ميلی ميلی 15غلظت 

Staphylococcus aureus  وBacillus cereus که  بود، درحالی

ها بر روی اين دو سويه باکتريايی  غلظت عصاره اتانولی در تمامی 

هاله بازدارندگی از رشد آنها  گرم مثبت تأثير داشت و با ايجاد 

 نيز با رشد بر سطح محيط  Salmonella typhiممانعت کرد. گونه 

 

ترين سويه  عنوان مقاوم ای با قطر اندک، به هاله  کشت و ايجاد

نسبت به دو نوع عصاره آبی و اتانولی در اين مطالعه شناخته شد. 

گرم بر  ميلی 15ها بجز  غلظت همچنين عصاره اتانولی در تمامی 

گرم  ميلی 25و  15ها بجز  غلظت ليتر و عصاره آبی در تمامی  ميلی

 بر سطح محيط Escherichia coliبه مهار رشد ليتر قادر  بر ميلی

 (.2هاله عدم رشد بود )جدول شماره  کشت از طريق ايجاد 
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 هاي اتانولي و آبي میوه سپستان )روش انتشار در آگار( هاي مورد مطالعه در حضور عصاره میکروارگانیسمهاله عدم رشد   : میانگین قطر2جدول شماره 

 لیتر( گرم بر میلي هاي عصاره میوه سپستان )میلي غلظت ها میکروارگانیسم نوع عصاره

 01 01 41 31 21 11  اتانولي

 

0/8 استافیلوکوکوس اورئوس ± 20/5 a 3/15 ±  1/5 b 0/12 ± 1/5 c 1/14 ± 11/5 d 7/10 ± 26/5 e 7/17 ± 10/5 f 

0/15 باسیلوس سرئوس ± 20/5 a 7/11 ± 2/5 b 1/13 ± 11/5 c 7/14 ± 2/5 d 3/16 ± 10/5 e 4/18 ± 2/5 f 

3/8 - اشرشیا کلي  ± 10/5 a 4/3 ± 11/5 b 1/11 ± 3/5 c 2/13 ± 20/5 d 3/10 ± 2/5 d 

2/7 - - سالمونال تیفي ± 20/5 a 2/3 ± 20/5 b 3/15 ± 10/5 c 3/11 ± 2/5 d 

  آبي

 

2/3 - استافیلوکوکوس اورئوس ± 20/5 a 7/15 ± 1/5 b 3/12 ± 4/5 c 6/14 ± 10/5 d 4/16 ± 10/5 e 

4/3 - باسیلوس سرئوس ± 11/5 a 1/11 ± 50/5 b 3/12 ± 4/5 c 6/10 ± 11/5 d 0/17 ± 3/5 e 

4/8 - - اشرشیا کلي ± 2/5 a 1/15 ± 1/5 b 12± 1/5 c 1/14 ± 10/5 d 

4/7 - - - سالمونال تیفي  ± 20/5 a 2/3 ± 0/5 b 4/15 ± 4/5 c 

 باشد. هاي آبي و اتانولي میوه سپستان مي دهنده عدم وجود فعالیت ضدمیکروبي عصاره (، نشان-عالمت ) *

 است.  ≥10/1pدار در سطح  دهنده وجود تفاوت معني * حروف غیرمشابه در يک رديف، نشان

 باشد. متر مي هاله عدم رشد، میلي  گیري قطر * واحد اندازه

 
 بحث 
     های باکتريايی  عصاره اتانولی برای همه سويه MICمقادير 

عصاره آبی  Staphylococcus aureus (MICمورد بررسی بجز 

              MICعصاره اتانولی است( کمتر از مقادير  MICبرابر با 

 رای ـی بـولـاره اتانـعص MICود. ـآمده برای عصاره آبی ب به دست
 

Staphylococcus aureus ،Bacillus cereus ،Escherichia coli 

گرم بر  ميلی 32و  16، 8، 16به ترتيب  Salmonella typhiو 

عصاره آبی برای ترتيب باکتريايی  MICکه  ليتر بود، درحالی ميلی

   ليتر به دست آمد  ميلی گرم بر ميلی 64و  32 ،16، 16فوق 

 (.3)جدول شماره 

 

 

 

 

 هاي مورد مطالعه هاي اتانولي و آبي عصاره میوه سپستان بر میکروارگانیسم ( عصارهMIC: نتايج حداقل غلظت مهارکنندگي رشد )3جدول شماره 

 لیتر( گرم بر میلي هاي عصاره میوه سپستان )میلي غلظت  میکروارگانیسم نوع عصاره

 کنترل 04 32 10 4 4 2  اتانولي

 

 + - - - + + + استافیلوکوکوس اورئوس

 + - - - - + + باسیلوس سرئوس

 + - - - + + + اشرشیا کلي

 + - - + + + + سالمونال تیفي

  آبي

 

 + - - - + + + استافیلوکوکوس اورئوس

 + - - - + + + باسیلوس سرئوس

 + - - + + + + اشرشیا کلي

 + - + + + + + سالمونال تیفي

 :عدم رشد -

 + :رشد
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دو عصاره اتانولی و آبی در مورد برخی از  MBCمقادير  

 وردـور در مـتـاکـن فـه ايـد کـت آمـه دسـان بـسـا يکـه ریـتـاکـب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Staphylococcus aureus  وSalmonella typhi  و  64به ترتيب

 (. 4ليتر بود )جدول شماره  گرم بر ميلی ميلی 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مورد مطالعه هاي اتانولي و آبي عصاره میوه سپستان بر میکروارگانیسم ( عصارهMBC: نتايج حداقل غلظت کشندگي )4 جدول شماره

 لیتر( گرم بر میلي غلظت عصاره میوه سپستان )میلي ها میکروارگانیسم نوع عصاره

 کنترل 200 124 04 32 10 4 4 2  اتانولي

 

 + - - - + + + + + استافیلوکوکوس اورئوس

 + - - - - - + + + باسیلوس سرئوس

 + - - + + + + + + اشرشیا کلي

 + - + + + + + + + سالمونال تیفي

  آبي

 

 + - - - + + + + + استافیلوکوکوس اورئوس

 + - - - - + + + + باسیلوس سرئوس

 + - + + + + + + + اشرشیا کلي

 + - + + + + + + + سالمونال تیفي

 : عدم رشد -

 + : رشد

 بحث  
ها  را در برابر پاتوژنهای دفاعی متفاوتی  گياهان مختلف، مکانيسم

دهند و در محيط نيز  های مختلف از خود نشان می و ارگانيسم

های مؤثر دفاعی،  کنند. يکی از مکانيسم بقای خود را حفظ می

توليد ترکيبات شيميايی مختلف و مؤثر بوده که تحت عنوان 

های شيميايی ممکن است انواعی از اسيد، باز و  کمپلکس

گيری، از  های مختلف عصاره د. در روشترکيبات آلی ديگر باش

منظورهای مختلفی استفاده کرد.  توان به اين ترکيبات جداشده می

کمّيت و کيفيت اين مواد در ارتباط با گياهان گوناگون و 

(. در اين 21گيری متفاوت است ) های مختلف عصاره روش

های آبی و اتانولی  پژوهش براساس نتايج به دست آمده، عصاره

سپستان، طيف وسيعی از فعاليت ضدميکروبی را عليه  ميوه

نشان دادند و اثر  های مورد مطالعه از خود ميکروارگانيسم

       ضدميکروبی هر دو عصاره )اتانولی و آبی( تا حدودی بسته 

    به نوع ميکروارگانيسم متفاوت بود. همچنين در اين مطالعه، 

 Escherichia coliو  Salmonella typhiهای گرم منفی  باکتری

های باالتری از  وسيله هر دو عصاره آبی و اتانولی در غلظت به

عصاره، مهار و از رشد آنها در سطح محيط کشت ممانعت شد و 

 و Bacillus cereusهای گرم مثبت  مشخص گرديد سويه

Staphylococcus aureus یـمنف رمـای گـه وشـه با سـايسـدر مق 

Salmonella typhi  وEscherichia coli از حساسيت بيشتری در ،

برخوردارند و در غلظت کمتری از  های مورد استفاده برابر عصاره

شود.  های آبی و اتانولی ميوه سپستان رشد آنها متوقف می عصاره

های گرم  های گرم مثبت در مقايسه با باکتری طورکلی باکتری به

منفی، حساسيت بيشتری نسبت به عصاره ميوه سپستان از خود 

تواند اختالف ساختمانی ديواره  دهند که علت آن می نشان می

که  طوری باشد، به های گرم مثبت نسبت به گرم منفی  باکتری

های گرم مثبت در ديواره سلولی خود دارای ترکيب  باکتری

های گرم منفی فقط اليه  که باکتری موکوپپتيد بوده، درحالی

نازکی از موکوپپتيد دارند و قسمت اعظم ساختمان ديواره در آنها 

های  همين دليل باکتری به ساکاريد است. ليپوپروتئين و ليپوپلی

های گرم  ترند. در نتيجه مقاومت باالتر باکتری گرم منفی مقاوم

توان به حضور غشای فسفوليپيدی خارجی تقريباً  منفی را می

دوست نسبت داد که اين امر با  غيرقابل نفوذ به ترکيبات چربی

و همکاران  Nariya(. 23،22نتايج ديگر مطالعات مطابقت داشت )

ضدقارچی و باکتريايی پوست  ای بر روی فعاليت نجام مطالعهطی ا

( عليه تعدادی Cordiaهای  )از انواع گونه C. dichotomaدرخت 

هاله بازداری  های گرم منفی و مثبت؛ قطر  ها و باکتری از قارچ

    (.24ها گزارش کردند ) ها و قارچ توجهی برای باکتری قابل

 اره اتانولی ـان داده است عصـيز نشری نـايج پژوهش ديگـراً نتـاخي
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با توجه به درصد استحصال کمتر )وزن خشک  ميوه سپستان 

باشد. با توجه به اينکه عصاره آبی  کمتر(، مؤثرتر از عصاره آبی می

ميوه سپستان دارای وزن خشک به مراتب باالتری بوده است، اين 

توان توجيه کرد که احتماالً ترکيبات مؤثره و  گونه می پديده را اين

قطبی تا غيرقطبی مانند  مههای ني دارای اثر بازدارنده در حالل

اتانول، حالليت بيشتری يافته که همين امر باعث شده است تا در 

حالل آبی به ميزان کمتری وارد شده و در نتيجه اثر ضدميکروبی 

(. 8کمتر عصاره آبی را در مقايسه با عصاره اتانولی موجب گردد )

( نيز در مطالعه خود، 1335محققی ثمرين و همکاران )سال 

های مختلف  گيری از پوست زمينی را با حالل ندمان عصارهرا

)آب، اتانول، متانول، استن و هگزان( ارزيابی کردند و دريافتند از 

      گيری از پوست  های مورد استفاده برای عصاره ميان حالل

گيری بوده  زمينی؛ حالل آب دارای بيشترين راندمان عصاره سيب

های  استن و هگزان به ترتيب در رتبههای متانول، اتانول،  و حالل

آمده در مطالعه  (. با توجه به نتايج به دست20بعدی قرار دارند )

گيری با افزايش قطبيت حالل  رسد بازده عصاره نظر می حاضر، به

    عنوان مثال از بين دو حالل آب و اتانول  يابد، به افزايش می

رد که اين امر مورد استفاده؛ آب باالترين شاخص قطبيت را دا

گيری با آب مؤثر باشد.  ممکن است در باال بودن راندمان عصاره

های اتانولی و آبی  نتايج حاصل از بررسی اثر ضدميکروبی عصاره

ميوه سپستان به روش انتشار در آگار در اين پژوهش حاکی از آن 

های آبی و اتانولی ميوه سپستان،  است که با افزايش غلظت عصاره

يابد و  ميکروبی عليه چهار سويه باکتريايی افزايش میفعاليت ضد

بين افزايش غلظت عصاره و افزايش اثر  رابطه مستقيمی 

مهارکنندگی وجود دارد. چنين اتفاقی در ديگر تحقيقات نيز 

هاله   (. در مطالعه حاضر، باالترين ميانگين قطر26صادق است )

های گرم  همربوط به سوي ≥50/5pداری  بازداری در سطح معنی

بود. نتايج  Staphylococcus aureusو  Bacillus cereusمثبت 

طور  هاله عدم رشد به  تجزيه و تحليل آماری نيز نشان داد قطر

با افزايش غلظت عصاره افزايش  ≥50/5pداری در سطح  معنی

ويژه  به های گرم منفی، مطالعه حاضر باکتریيابد. همچنين در  می

Salmonella typhi ، بيشترين مقاومت را نسبت به دو عصاره آبی

 در  Salmonella typhiه ــک وریـط هـد، بـان دادنــشـی نــولـانـو ات

 

 

 های آبی و اتانولی مهار و از رشد آن های باالتری از عصاره غلظت

تأثير عصاره "ممانعت شد. طباطبايی يزدی و همکاران با بررسی 

های گرم منفی  تعدادی از باکتریآبی و اتانولی گياه کلپوره عليه 

 Escherichia coliهای گرم منفی  گزارش کردند سويه "و مثبت
، بيشترين مقاومت را نسبت به Pseudomonas aeruginosaو 

های گرم مثبت  که رشد باکتری اند، درحالی عصاره کلپوره داشته

(. 27های کمتری از هر دو عصاره متوقف شده است ) در غلظت

های مختلف  ترکيبات ضدميکروبی که تاکنون در اندامبرخی از 

خصوص ميوه شناسايی شده است شامل  درخت سپستان، به

ها، فالونوئيدها، آلکالوئيدهای پيروليزيدين، ساپونين و  ترپن

باشد که اين ترکيبات از جمله ترکيبات اصلی موجود  استرول می

 توان خصوصيات در اين گياه محسوب شده و در واقع می

 (. 8وجود اين ترکيبات نسبت داد ) ضدميکروبی ميوه سپستان را به
 

 گیري نتیجه
با توجه به نتايج اين مطالعه، از آنجا که برخی از ترکيبات عصاره 

شده دارای اثر ضدميکروبی بوده و مقدار آنها در عصاره کم  تهيه

توان به اشکال مختلف دارويی  باشد، لذا با تخليص و تغليظ می می

های  خصوص باکتری های باکتريايی، به آنها برای درمان عفونت از

گرم مثبت استفاده کرد. اساساً در اين پژوهش فعاليت 

های آبی و اتانولی ميوه سپستان عليه  ضدميکروبی عصاره

اين موضوع تا حدودی  .های گرم منفی در خور توجه نبود باکتری

ره و دارای اثر علت وجود ميزان ناکافی مواد مؤث تواند به می

مهارکنندگی بر رشد در ميوه سپستان باشد. از طرفی، اين موضوع 

که  طوری به مربوط است.تا حدودی به نحوه استخراج عصاره نيز 

های کارآمد و  کارگيری ساير روش ممکن است استفاده و به 

همين  به استحصال بيشتر ترکيبات مؤثره منجر شود. به ،پربازده

های گياه مانند پوست،  ضدميکروبی ساير اندام منظور بررسی اثر

برگ و ريشه نيز حايز اهميت است و ذکر اين نکته ضروری است 

های  که در فرآيند بررسی اثر ضدميکروبی، از ساير روش

گيری که تأثير بيشتری داشته و طبعاً بر درصد استخراج  عصاره

 مواد مؤثره نيز تأثيرگذارند، استفاده گردد.
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 و همکاران مطهره پيرنيا                                                                   ...استافيلوکوکوس اورئوس، های آبی و اتانولی ميوه درخت سپستان بر   تأثير ضدباکتريايی عصاره

 

 تشکر و قدرداني 
بدين وسيله از زحمات جناب آقای مهندس بهروز عليزاده بهبهانی 

هانيه کاشانی که در انجام آزمايشها ما را ياری   و خانم مهندس

پژوهشی حاضر  - شود. مقاله علمی کردند، صميمانه قدردانی می

بررسی اثرات "نامه دانشجويی با عنوان  مستخرج از پايان

 ه ـان عليـوه سپستـی ميـولـانـی و اتـای آبـه ارهـی عصـروبـدميکـض

 

 

در  "های عامل عفونت و مسموميت مواد غذايی ميکروارگانيسم

( در گروه مهندسی 35537شرايط آزمايشگاهی )با کد شماره 

کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد علوم و صنايع غذايی دانشکده 

دانند که از معاونت  باشد. لذا نويسندگان مقاله بر خود الزم می می

پژوهشی، دانشگاه فردوسی مشهد جهت ياری رساندن در انجام 

 طرح صميمانه سپاسگزاری نمايند.
 

References: 
 

1. Kasra Kermanshahi RH, Moattar F, Soleimanimanesh AR. Antibacterial effects of Carthamus tinctorius alcoholic and 

aqueous extracts on number of bacteria. J Shahid Chamran Univ Sci, 2006;15:18-26. [Full Text in Persian] 

 

2. Mitscher L, Leu RP, Bathala M, Wu WN, Beal JL. Antimicrobial agents from higher plants. I. Introduction, rationale, 

and methodology. Lloydia 1972;35(2):157-66. 

 

3. Nazemi A, Hashemi M, Khatamineghad MR, Pourshamsian K. Antimicrobial activity of aqueous and methanol extracts 

of Heracoleum Persicum. Med Sci J Islamic Azad 2005;15(2):91-4. [Full Text in Persian] 

 

4. Burt S. Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods: A review. Int J Food Microbiol 

2004;94(3):223-53. 

 

5. Talei Gr, Meshkat Alsadat M, Delfan B. Antibacterial activity of fruit, leaves extracts of artemisia persica boiss, rhus 

coriaria, ephedra intermedia and daphne mucronata royle of lorestan. J Lorestan Univ Med Sci 2004;5(3):19-54.     

[Full Text in Persian] 

 

6. Kokoska L, Polesny Z, Rada V, Nepovim A, Vanek T. Screening of some Siberian medicinal plants for antimicrobial 

activity. J Ethnopharmacol 2002;82(1):51-3. 

 

7. Amin GHR. Most common traditional medicinal plants of Iran. Tehran: Tehran University of Medical Scinces; 2005. p. 

184. [Text in Persian] 

 

8. Jamkhande PG, Barde SR, Patwekar SL, Tidke PS. Plant profile, phytochemistry and pharmacology of Cordia 

dichotoma (Indian cherry): A review. Asian Pac J Trop Biomed 2013;3(12):1009-16. 

 

9. Loraki S, Bolouki A, Khandan S, Najafzade-varzi H. Comparision extract effect of Cordia myxa and Ziziphus         

spina-christii on induced seizures of Stricknin in rat. Tehran: 15
th

 ed. Iran Veterinary Congress; 2008. [Text in Persian] 

 

10. Al-Awadi FM, Srikumar TS, Anim JT, Khan I. Antiinflammatory effects of Cordia myxa fruit on experimentally 

induced colitis in rats. Nutrition 2001;17(5):391-6. 

 

11. Okusa PN, Penge O, Devleeschouwer M, Duez P. Direct and indirect antimicrobial effects and antioxidant activity of 

Cordia gilletii De Wild (Boraginaceae). J Ethnopharmacol 2007;112(3):476-81. 

 

12. Safavi F, Ebrahimi P, Mighani H. In vitro antibacterial activity of root and aerial parts of Scrophularia striata bioss on 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus. Armaghane-danesh 2013;18(8):603-14. [Full Text in 

Persian] 

 

13. Jay MJ, Loessner MJ, Golden DA. Modern food microbiology. 5
th

 ed. New York: Springer; 2000. 

 

14. Vokou D, Bessiere JM. Volatile constituents of Teucrium polium. J Nat Product 1985;48(3):498-9. 

 

 

 

 1334 تير، چهارم، شماره نهمه مجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دور 04

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 و همکاران مطهره پيرنيا                                                                   ...استافيلوکوکوس اورئوس، های آبی و اتانولی ميوه درخت سپستان بر   تأثير ضدباکتريايی عصاره

 

 15. Behbahani BA, Yazdi FT, Mortazavi A, Zendeboodi F, Gholian MM. Effect of aqueous and ethanolic extract of 

Eucalyptus camaldulensis L. J Paramed Sci 2013;4(3).89-99. 

 

16. Jalali M, Abedi D, Asghari G, Rezaie Z. A study of anti-microbial effect of pycnocycla spinosa's fruit extracts. J 

Mazandaran Univ Med Sci 2007;17(59):76-86. [Full Text in Persian] 

 

17. Babayi H, Kolo I, Okogun JI, Ijah U. The antimicrobial activities of methanolic extracts of Eucalyptus camaldulensis 

and Terminalia catappa against some pathogenic microorganisms. Biokemistri 2004;16(2):106-11. 

 

18. Perumal Samy R, Ignacimuthu S, Sen A. Screening of 34 Indian medicinal plants for antibacterial properties. J 

Ethnopharmacol 1998;62(2):173-81. 

 

19. Moshafi MH, Mehrabani M, Zolhasab H. Antibacterial activity studies of Salvia Mirzayanii and Salvia atropatana 

against six standard gram-positive and gram-negative bacteria. J Kerman Univ Med Sci 2004;11(2):109-18. [Full Text 

in Persian] 

 

20. Sindambiwe JB, Calomme M, Cos P, Totté J, Pieters L, Vlietinck A, et al. Screening of seven selected Rwandan 

medicinal plants for antimicrobial and antiviral activities. J Ethnopharmacol 1999;65(1):71-7. 

 

21. Özçelik B, Aslan M, Orhan I, Karaoglu T. Antibacterial, antifungal, and antiviral activities of the lipophylic extracts of 

Pistacia vera. Microbiol Res 2005;160(2):159-64. 

 

22. Espinel-Ingroff A, Fothergill A, Peter J, Rinaldi M, Walsh T. Testing conditions for determination of minimum 

fungicidal concentrations of new and established antifungal agents for Aspergillus spp: NCCLS collaborative study. J 

Clin Microbiol 2002;40(9):3204-8. 

 

23. Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Shahidi F, Mortazavi A. Antimicrobial effects of Lavandula stoechas L. 

and Rosmarinus officinalis L. extracts on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Sci J Microbiol 2013;2(1):15-

22. 

 

24. Nariya PB, Bhalodia NR, Shukla VJ, Acharya RN. Antimicrobial and antifungal activities of Cordia dichotoma 

(Forster F.) bark extracts. Ayu 2011;32(4):585-9. 

 

25. Mohagheghi Samarin A, Poorazarang H, Elhamirad AH, Dezashibi Z, Hematyar N. Extraction of phenolic compounds 

from potato peel (Ramus variety) with solvent and ultrasound-assisted methods and evaluation of its antioxidant 

activity in soybean oil. Iran J Food Sci Technol 2010;8(1):81-91. [Full Text in Persian] 

 

26. Neef H, Declercq P, Laekeman G. Hypoglycaemic activity of selected European plants. Phytother Res 1995;9(1):45-8. 

 

27. Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Heidari Soureshjani M, Mortazavi A. The in vitro study of antimicrobial 

effect of Teucrium polium extract on infectious microorganisms. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2014;21(1):16-24.   

[Full Text in Persian] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04 
 1334 تير، چهارم، شماره نهممجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

Qom University of Medical Sciences Journal                                                   Vol.9, No.4, June 

2015 

 

 

 

48 
Vol.9, No.4, June 2015 

The Antibacterial Effects of the Aqueous and Ethanolic Extracts of Cordia myxa L. 

Fruit on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli,  

and Salmonella typhi 
 

Motahareh Pirnia
1
; Mohammad Reza Edalatian Dovom

2*
; Farideh Tabatabaee Yazdi

3
; Fakhri Shahidi

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

1
MSc Student of Food 

Science & Technology, 

Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. 

 
2
Assistant Professor of Food 

Science & Technology, 

Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. 

 
3
Associate Professor of Food 

Science & Technology, 

Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. 

 
4
Professor of Food Science 

& Technology, Faculty of 

Agriculture, Ferdowsi 

University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 

 

 

 
*
Corresponding Author:  

Mohammad Reza 

Edalatian, Faculty of 

Agriculture, Ferdowsi 

University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 

 

 

Email: 

edalatian@um.ac.ir 

 

 

Received: 30 Jul, 2014 

 

 

Accepted: 10 Sep, 2014 

 

Abstract 
 

Background and Objectives: With the advent of increasing resistance 

of microorganisms to synthetic antibiotics, researches has been carried 

out to replace chemical drug by traditional medicinal plants. This study 

has been conducted with the purpose of determining the inhibitory 

effect of aqueous and ethanolic extracts of Cordia myxa on a number 

of gram-positive and gram-negative bacteria. 
 

Methods: Antimicrobial activity of extract was determined by four 

methods: pour plate, disk agar diffusion, minimum inhibitory 

concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). 

Analysis and mean comparison were performed using Duncan’s test 

and one-way analysis of variance at a confidence level of α=95% 

(p<0.05). 
  
Results: In this study, aqueous and ethanolic extracts of Cordia myxa 

fruit were effective on gram-positive bacteria Staphylococcus aureus 

and Bacillus cereus. The highest values of MIC and MBC for aqueous 

extract were obtained 64 and 256mg/ml, respectively, and for ethanolic 

extract were 32 and 256mg/ml, respectively, for Salmonella typhi, so 

this bacterium has been known as the most resistant strain against the 

aqueous and ethanolic extract of Cordia myxa fruit.  
 

Conclusion: In this research, only one method of extraction was used 

for the evaluation of antimicrobial effect, so application of other 

methods of extraction and study of antimicrobial effect of other organs 

of the plant are necessary to obtain more precise results.  
 

Keywords: Cordia myxa L.; Anti-Bacterial Agents; Microbial 

Sensitivity Tests; Staphylococcus aureus. 
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