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 گزارش کوتاه

  
  سداب اهیگ ساقه و برگ یدروالکلیه و یآب يها عصارهضدباکتریایی  اثر

  زا يماریب يباکتر هیسو هشت بر
  3این يدیسع نیام ،3دالور فالح صادق ،2*هنرمند درضایحم دکتر ،1مقدم یجالل ياحمد معصومه

  .النیگ یپزشک علوم دانشگاه ،یشناس کروبیم گروه ،اریداستا - 2 .النیگ یپزشک علوم دانشگاه ،یشکپز دانشکده ،یمولکول و یسلول قاتیتحق مرکز شگاه،یآزما ارشد کارشناس - 1
  .النیگ یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ،ییدانشجو جیبس ییدارو اهانیگ يها پژوهش و مطالعات مرکز یفن کارشناس ،یپزشک يدانشجو - 3

   ________________________________ ___________________________    
  چکیده

 اثـر  نیـی تع منظـور  به مطالعه این. است سنتی طبمورد استفاده در  گیاهان ترین کهن از (Ruta graveolens) سداب گیاه : هدف و زمینه
  .شد انجام زا بیماري باکتري سویه هشت بر سداب گیاه ساقه و برگ هیدروالکلی و آبی يها هعصار ضدباکتریایی

 اسـتافیلوکوك  فکـالیس،  انتروکوك شامل انسانی شایع پاتوژن هاي باکتري استاندارد هاي سویه روي یفیه توصمطالع این : بررسی روش
که به صـورت   انتروباکترکلواکه و تیفی سالمونال پنومونیه، کلبسیال کولی، اشریشیا پنومونیا، استرپتوکوك اپیدرمیس، استافیلوکوك اورئوس،

 و آبـی  هاي عصاره اثر. دانجام ش ؛ده بودندهاي علمی و صنعتی خریداري ش لیوفیلیزه شده از مرکز کلکسیون باکتري و قارچ سازمان پژوهش
 تعیـین  و دیلوشـن  مـاکرو  و دیفوزیـون  دیسـک  روش با و جداگانه طور به زا يماریب هاي باکتري يها هیسو رشد بر سداب گیاه هیدروالکلی
 لین،کسـی  یاکسـ  ول،تریموکسـاز کو شـامل  جیرا بیوتیک آنتی هشت یکروبیضدم اثر با جینتا .گردید بررسی (MIC) یکشندگ حداقل غلظت
  .شد مقایسه سولباکتام/  سیلین آمپی و اسید نیکالکالو/ لین یس یآموکس تتراسیکلین، فورازولیدون، اریترومایسین، ونکومایسین،

ـ عل رشـد  کننـدگی  ممانعـت  اثـر  )لیتر میلی بر گرم میلی 3( باال تظغل با حتی سداب گیاه متانولی و اتانولی ،آبی هاي عصاره : ها یافته  هی
  .نداشتند مطالعه مورد هاي باکتري

  .است زا بیماري هاي باکتري بر یبازدارندگ اثر فاقد سداب گیاه هوایی هاي اندام متانولی و اتانولی ،آبی هاي عصاره : گیري نتیجه
 یکشندگ حداقل غلظتک ، یوتیب ی، آنتزا  باکتري بیماري ، سداب گیاه : ها واژه کلید
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  مقدمه

ه یـ اهـان عل یگ ییایر خصـوص اثـر ضـدباکتر   د يمطالعات متعدد
 )Ruta graveolens( سـداب  اهیگ ).1-4( ها انجام شده است يباکتر

 مختلف ملل و رانیا یسنت طب در استفاده مورد اهانیگ نیتر کهن از
 یعلفـ  اهیگ نیا .رددا کاربرد ها يماریب از ياریبس درمان يبرا و بوده

 بــه یشــمال ینــواح یومبــ و کنــد یمــ رشــد هــا هیــکوهپا در کوتــاه و
 شهرت قدیم خیلی هاي زمان در سداب .است النیگ استان خصوص

 دانشـمندان  .اسـت  داشـته  مختلـف  يها بیماري درمان نظر از یفراوان
 بـراي  آن از و دانستند می ها بیماري جمیع داروي را آن اروپایی قدیم
 ایـن  نیـز  ایران سنتی طب در ).6و5( کردند می استفاده مختلف موارد
 درمـان  در و شـده  شـناخته  خـوبی  بـه  آن مختلـف  هـاي  گونـه  و گیاه

 خـواص  اهیـ گ نیـ ا يبـرا  .اسـت  رفتـه  کـار  بـه  هـا  بیمـاري  از بسیاري
 کـاهش  و ضدسـرفه  زخـم،  دهنـده  امیالت ضدتشنج، جمله از يمتعدد

ــارخون، ــدقارچ فش ــد ،ض ــد ،انگلض ــرم، ض ــده ک ــ کاهن  از یبرخ
 گـزارش  نیجن ندهکن سقط و يضدباردار ،یعصب ستمیس يها تیفعال
  ).7( است شده

 هشد بررسی همکاران و Oliva توسط سداب ضدقارچی خواص
 متوکســی -8 و پســورالن متوکســی-5 و آبــی عصــاره .)9و8( اســت

 ).8( اسـت  هداد نشـان  قـوي  ضـدقارچی  اثر آن از شده جدا پسورالن
ــین ــی-7 همچنـ ــارین، متوکسـ ــی-7 کومـ ــارین هیدروکسـ   و کومـ

ــاه از شــده اجاســتخر کومــارین هیدروکســی-4  فعالیــت ســداب گی
 ایـن  ضـدانگلی  خاصـیت  ).9( اسـت  هداد نشـان  یمتوسط ضدقارچی

  ).10( شد داده نشان Guarrera مطالعه در نیز گیاه
 و آبـی  هـاي  عصـاره ضـدباکتریایی   اثر تعیین منظور به مطالعه این

 بــاکتري ســویه هشــت بــر ســداب گیــاه ســاقه و بــرگ هیــدروالکلی
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  .شد انجام زا بیماري
  بررسی وشر

 پاتوژن هاي باکتري استاندارد هاي سویه روي یفیتوص مطالعه این
 اورئـوس،  اسـتافیلوکوك  فکـالیس،  انتروکـوك  شـامل  انسـانی  شایع

 کـولی،  اشریشـیا  پنومونیـا،  اسـترپتوکوك  اپیـدرمیس،  استافیلوکوك
کـه بـه صـورت     انتروباکترکلواکه و تیفی سالمونال پنومونیه، کلبسیال

ــازمان  لیـــوفیلیزه شـــده ا ز مرکـــز کلکســـیون بـــاکتري و قـــارچ سـ
مطالعه  .دانجام ش ؛هاي علمی و صنعتی خریداري شده بودند پژوهش

دانشـگاه   یدانشـکده پزشـک   یو مولکـول  یقـات سـلول  یدر مرکز تحق
  .انجام شد 1391الن در سال یگ یعلوم پزشک

دانشــکده و در  يآور جمــع اهکلیســ ارتفاعــات از ســداب اهیــگ
 اهیــگ ییهــوا يهــا انــدام. شـد  ییالن شناســایدانشــگاه گــ يکشـاورز 
 منظـور  بـه  حاصـله  پـودر  .دیگرد خرد و خشک هیسا در و يجداساز

 اتـانول  آب، بـا  جداگانه طور به ،یدروالکلیه و یآب يها عصاره هیته
 عبـور  یصـاف  از سـپس  .دیـ گرد سیخ درصد80 متانول و درصد 70
 ریـ تقط دستگاه بالون در را آن ه،حاصل محلول ظیتغل يبرا و شد داده
 اهیـ گ يهـا  عصـاره  بیـ ترت نیبـد  و میختیر (Heidolf 2 G) ءخال در
 يدما با انکوباتور در جداگانه طور به را ها عصاره سپس .آمد دست به

 از گـرم  کیـ  مقـدار  .شدند خشک تا میداد قرار وسیسلس درجه 40
 حل مقطر آب تریل یلیم 100 مقدار در سداب اهیگ خشک عصاره هر

ــد ــپس و شـ ــریف زا سـ ــریم 22/0 لتـ ــور يکرومتـ ــد داده عبـ ــا شـ  تـ
 ابتـدا  .باشـد  اسـتفاده  قابـل  ها تست انجام يبرا و شود ییزدا کروبیم
 نیـ ا .شـد  هیـ ته عصـاره  هـر  از µg300 مقـدار  بـا  بالنک يها سکید
 روش بـه  یکروبیضـدم  یسـنج  تیحساس تست انجام يبرا ها سکید
  .گرفتند قرار استفاده مورد ونیفوزید سکید

 TSB کشت طیمح در ابتدا زا بیماري باکتري يها هیسو از کیهر
 از پـس  و ندشـد  داده کشت وسیسلس درجه 35 يدما در ساعت 48

 35 يدمـا  در ساعت 24 مدت به و منتقل TSA کشت طیمح به رشد
 انتخـاب  طیمحـ  نیا از تک یکلن کی .شدند انکوبه وسیسلس درجه
 در و شـد  داده انتقـال  بـراث  نتـون یه مولر عیما کشت طیمح به و شد
 آن از انبـوه  کشـت  کیـ  تـا  دیگرد انکوبه وسیسلس درجه 35 يدما

حـداقل   نیـی تع و یسنج تیحساس يها تست انجام يبرا و شد حاصل
 (minimum inhibitory concentration: MIC) یکشـندگ  غلظـت 
  .گرفت قرار استفاده مورد
 بـه  یکیوتیـ ب یآنتـ  سکید و یمنف کنترل عنوان به بالنک سکید
 عصـاره  اثر با يباکتر هر بر آنها اثر و شد استفاده مثبت کنترل انعنو

 درجه 35 يدما در ساعت 18 مدت به ها تیپل .دیگرد سهیمقا سداب
 تیـ پل هـر  يهـا  خانـه  رشـد  عـدم  هالـه  سپس .شدند انکوبه وسیسلس

 هـر  يبـرا  مراحـل  نیـ ا .شد ثبت جینتا و يریگ اندازه جداگانه طور هب
  .دیگرد انجام جداگانه طور هب يباکتر

 و شـد  اسـتفاده  لولـه  در الیسـر  رقـت  روش از MIC نیـی تع يبرا
 قـرار  اسـتفاده  مورد تریل یلیم بر کروگرمیم 30000 تا 1000 يها رقت

ــت ــه .گرف ــام ب ــه یتم ــا لول ــ ه ــادل یونیسوسپانس  از cfu/ml 105 مع
 ونیانکوباسـ  سـاعت  24 از پـس  .شد اضافه آزمون مورد يها يباکتر
 کشـت  طیمح با سهیمقا در ها کدورت ،وسیسلس درجه 35 يدما در
 رقـت  نیکمتـر  .شدند سهیمقا گریکدی با زین و براث نتونیه مولر تازه

 نکرد؛ جادیا دار یمعن کدورت و دیگرد يباکتر رشد مانع که عصاره
MIC و کامـل  طـور  هب الذکر فوق يها آزمون همه .شد گرفته نظر در 
 ییهـوا  يها اندام یمتانول و یولاتان ،یآب يها عصاره تمام يبرا مشابه

  .شد انجام شده ذکر موارد تمام تیرعا با سداب اهیگ )ساقه و برگ(
 شـامل  رایـج  بیوتیـک  آنتی هشت ضدمیکروبی اثر با حاصله نتایج

ــی  ــازول، اکس ــین،    کوتریموکس ــین، اریترومایس ــیکلین، ونکومایس س
 کالوالنیــک اســید و/ ســیلین  فورازولیــدون، تتراســیکلین، آموکســی

ت هـر  یمقاومت و حساسـ  يالگو .شد مقایسه سولباکتام/ سیلین  آمپی
ن یـی بـائر تع  یوگرام کربـ یـ ب یهـا بـا روش آنتـ    کیوتیب یبه آنت يباکتر
  .دیگرد

  ها یافته
 و یآبـ  عصاره کروگرمیم 300 يحاو يها سکید اول آزمون در

 ،یکیوتیـ ب یآنتـ  يهـا  سـک ید بـا  سهیمقا در سداب اهیگ یدروالکلیه
 از یبرخـ  کـه  یحـال  در .دادنـد  نشـان  را ها يباکتر رشد بر ریتاث عدم
 از یبرخــ بــر رشــد یکننـدگ  ممانعــت اثــر رمزبـو  يهــا کیــوتیب یآنتـ 

 انجـام  MIC نیـی تع يبـرا  کـه  سـوم  آزمون در .دادند نشان ها يباکتر
 کـه  شـد  دهیـ د مشـهود  کدورت شاهد لوله جز هب ها لوله تمام در ؛شد
جـدول  ( بـود  شده ذکر ریمقاد راث عدم و يباکتر بارز رشد از یحاک

  ).کی
  بحث

 متـانولی  و اتـانولی  آبـی،  هـاي  عصاره مطالعه نیا جینتا به توجه با
 مطالعـه  مورد هاي باکتري هیعل رشد کنندگی ممانعت اثر سداب گیاه
  .ندادند نشان را

Ivanova ــر همکــاران و ــاه ییایضــدباکتر اث ــعل را ســداب گی  هی
ــوس لوکوكیاســتاف ــدرمیاپ لوکوكیاســتاف ،اورئ ــ و سیدی  لوسیباس
 ییایضـدباکتر  اثـر  همکـاران  و ایـ اول ).11( دادنـد  نشـان  سیلـ  یسوبت

 دانـ  هداد نشـان  نوزایآئروج سودوموناس بر را آن یدروالکلیه عصاره
ــهمطال در ).12( ــه و )Nakahara )13 و Alzoreky عـ  و Ojala مطالعـ

 ئـوس اور لوکوكیاستاف بر اهیگ نیا ییایضدباکتر اثر )14( همکاران
 در موجـود  يدهایـ ترپنوئ و دهایـ الکالوئ ،یفنل باتیترک .شد مشاهده

 لوسیباسـ  و اورئـوس  لوکوكیاسـتاف  بـر  ییایضـدباکتر  اثـر  اهیگ نیا
 نشـان  Nakahara و Alzoreky مطالعـه  ).15( اند داده نشان سیلیسوبت
 گـرم  از شـتر یب مثبـت  گـرم  يهـا  يبـاکتر  بـر  اهیگ نیا عصاره که داد
  ).13( دارد اثر ها یمنف
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 سـاقه  و بـرگ  یآبـ  و هیـدروالکلی  يها عصاره حاضر مطالعه در
 ممانعـت  اثـر  )تریل یلیم بر گرم یلیم 3( باال غلظت با یحت سداب اهیگ

 را شـگاه یآزما طیشـرا  در شـده  مطالعه يها يباکتر رشد بر یکنندگ
ــدندا نشــان  عصــاره کــه داد نشــان همکــاران و يصــادر مطالعــه .دن

 اورئـوس  لوکوكیاسـتاف  رشد بر اتانول با شده استخراج هیدروالکلی
 Nakahara و Alzoreky عـه مطال در ).16( اردند یکنندگ ممانعت اثر

 شده استخراج یمتانول عصاره )14( همکاران و Ojala مطالعه و )13(
 داد نشـان  ییایضـدباکتر  اثـر  اورئوس لوکوكیاستاف بر اهیگ برگ از
 نسبت برگ در شتریب یبکرویضدم مواد حضور تواند یم آن علت که
 و Alzoreky عـه مطال در .باشـد  متـانول  بـا  اسـتخراج  خـود  و سـاقه  به

Nakahara )13( يبــافر متــانول از )درصــد 20 و متــانول درصــد 80 
PBS( ــرا ــا MIC مقــدار و شــد اســتفاده يریــگ عصــاره يب  6/2 آن ب

 مـا  مطالعـه  در .اسـت  بـاال  نسـبتاً  کـه  شد حاصل تریل یلیم بر گرم یلیم
 زیـ ن یحجمـ  درصـد  40 با معادل تریل یلیم بر گرم یلیم 3 غلظت یحت
 سـداب  یمتانول عصاره همکاران و Ojala مطالعه در .نداد نشان ياثر
  بـــا برابـــر MIC بـــا ییایضـــدباکتر اثـــر آگـــار در رقـــت روش بـــا

 يبــرا مقــدار نیــا و )14( داد نشــان تــریل یلــیم بــر گــرم یلــیم 126/0
 در حاصـله  MIC بـا  يادیـ ز وتتفـا  کـه  بود اورئوس لوکوكیاستاف

 و يصـــادر مطالعـــه در .دارد )Nakahara )13 و Alzoreky مطالعـــه

 و داد نشـان  را اثـر  نیکمتـر  ساقه و خشک بذر یآب عصاره همکاران
MIC دسـت  هبـ  یحجمـ  درصـد  10 اورئوس لوکوكیاستاف يبرا آن 
 اثر سداب برگ یاتانول عصاره همکاران و ایاول مطالعه در ).16( آمد
 يبـرا  آن MIC و داد نشان نوزایآئروج سودوموناس بر ییایاکترضدب

 تفـاوت  به توجه با ).12( آمد دست به یحجم درصد 10 يباکتر نیا
 رسـد  یمـ  نظـر  به ،)11-15( مشابه مطالعات از یبرخ با ما مطالعه جینتا

 ازمندین که هستند مقاوم سداب اهیگ برابر در شده مطالعه يها يباکتر
 .است يشتریب طالعاتم انجام

  گیري نتیجه
 متـانولی  و اتـانولی  آبـی،  هـاي  عصـاره  کـه  داد نشـان  مطالعـه  این
ــدام ــاي ان ــوایی ه ــاه ه ــر ســداب گی ــدگ اث ــر یبازدارن ــایع ب ــرین ش  ت

 خـاطر  بـه  اسـت  ممکـن  کـه  نداشـتند  انسانی زاي بیماري هاي باکتري
 مـواد  وجـود  عـدم  دلیـل  به یا و شده آزموده هاي باکتري بودن مقاوم

  .باشد مزبور گیاه در وبیضدمیکر
  قدردانی و تشکر

شــــماره (مصــــوب  یقــــاتیمقالــــه حاصــــل طــــرح تحقن یـــ ا
 یدانشگاه علوم پزشک يقات و فناوریمعاونت تحق) 3/132/2493/پ
اهـان  یقـات گ یمرکـز تحق طـرح،  ت کننـده  یـ سازمان حما. الن بودیگ

  .الن بودیگ یدانشگاه علوم پزشک یشکدانشکده پز ییدارو
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Abstract 
Background and Objective: Ruta graveolens is a plant used in traditional medicine with variety of 
therapeutic effects. This study was done to evaluate the antimicrobial effect of hydro and alcoholic 
extracts of  Ruta graveolens on 8 species of pathogenic bacteria. 

Methods: In this descriptive study, standard strains of Enterococcus faecalis, Staphilococcus aureus, 
Staphilococcus epidermis, Strptococcus pneumonia, Escherichia Coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella 
typhi and Enterobacter Cloace were obtained from Iranian institute of scientific and industerial research 
center. The effect of hydro and hydroalcholic extracts of Ruta graveolens on the growth of bacteria was 
determined by disc diffusion and serial macro dilution methods. Minimum inhibitory concentration (MIC) 
for each extract was determined and the findings were compared with 8 common antibiotics including 
Co-trimoxazole, Oxycycline, Vancomycin, Erythromycin, Furazolidon, Tetracycline, amoxicillin / 
clavulanic acid and Ampicillin/sulbactam. 

Results: Hydro and hydroalcoholic extracts of Ruta graveolens did not show any inhibitory effect on 
growth of the pathogenic bacteria even in the presence of high concentration (3mg/ml). 

Conclusion: The extracts of arial organs of Ruta graveolens had no inhibitory effect on growth of the 
common human pathogenic bacteria. 

Keywords: Ruta graveolens, Pathogenic bacteria, Antibiotic, Minimum inhibitory concentration 
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