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در محیط  استافیلوکوکوس اورئوس باکتري رويبر ) Comellia sinensis(چاي سیاه عصاره بررسی اثرات  
   )in vitro(آزمایشگاه

  

  2، مطهره ارشاد لنگرودي1*مریم ارشاد لنگرودي

  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان  ، میکروبیولوژي -کارشناس ارشد زیست شناسی -1

  گرایش گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران - دانشجوي دکتراي علوم باغبانی -2

maryam_ershad@yahoo.comEmail:  

  

 

  : چکیده

، بافت هاي نرم و عفونت هاي تهاجمی است که از بیمارستان یا جامعه یاستافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم عفونت هاي پوستباکتري 
ها هاي باکتریایی هستند ولی به دلیل افزایش مقاومت باکتريها به عنوان درمان کننده اصلی عفونته آنتی بیوتیکامروز. کسب می شوند

اهی به عنوان روش کمکی درمان مورد توجه محققان قرار گرفته وجود عوارض جانبی آنها، استفاده از عصاره هاي گیو ها بیوتیک به آنتی
ها همچنین اثر سینرژیک چاي با آنتی بیوتک ،به اثبات رسیده استي خالص آن ااثرات ضد باکتریایی انواع چاي و پلی فنل ه. است

لوکوکوس اورئوس در یکتري استافوهش، بررسی اثر مهاري غلظت هاي مختلف عصاره چاي سیاه بر باپژهدف از این . گزارش شده است
دو  عصاره چاي سیاه  به روش پرکوالسیون، تهیه و خشک شد سپس در پژوهشدر این . مقایسه با آنتی بیو تیک هاي استاندارد می باشد

استفاده از غلظت هاي مختلف عصاره چاي با  و  Pour plateروشه بها باکتري. گردیدمیلی گرم بر میلی لیتر تهیه  100و  50غلظت 
مورد بودند شامل سیپروفلوکساسین، سفازولین و ونکومایسین که سیاه و تست آنتی بیوگرام توسط دیسک هاي استاندارد آنتی بیوتیک 

به دست آمده حاصل از  نتایج . و بررسی قرار گرفتتحلیل  موردواریانس تجزیه هاي آماري و داده ها به کمک آزمون. آزمایش قرار گرفتند
همچنین بررسی ها . داردوابسته به دوز باکتري استافیلوکوکوس اثر مهار کنندگی  داین مطالعه نشان داد که عصاره چاي سیاه بر روي رش

هاي آنتی بیشتر از دیسکاین اثر مهارکنندگی که  را داردکنندگی بیشترین اثر مهار mg/ml  100در غلظت  نشان داد که عصاره چاي
  .  بیوتیک مورد استفاده در این مطالعه بوده است

  

  یلوکوکوس اورئوس، آنتی بیوگرام، اثر مهاري فعصاره چاي سیاه، استا: اژگان کلیديو
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  : مقدمه
چند ، جوانه ها یا شاخه هاي فرآوري شده به مدت برگهاي جواندم کردن است که از ) Comellia sinensis(گیاه چاي با نام علمی 

.  (Nataro ,2006)استیکی از رایجترین و مهمترین نوشیدنی هاي پرمصرف جهان  دقیقه در آب جوش نوشیدنی به دست می آید که
چاي نوشیدنی پرطرفداري است که در کشورهایی مانند چین، ژاپن و بعضی دیگر از کشورهاي شرق آسیا و هند به صورت چاي سیاه 

هجري توسط کاشف السلطنه در شهرستان  1319کشت چاي در ایران از سال ). 1387ان، شعاع حسنی و همکار(مصرف می شود
هزار هکتار زمین هاي  34تولید سالیانه چاي در استان گیالن به عنوان اصلی ترین ناحیه تولید چاي ایران با بیش از  .الهیجان عملی شد

منبع طبیعی از کافئین، تئوفیلین، تیانین و آنتی اکسیدان چاي یک .  )1378ارض پیما، (تن است 61000کشاورزي چاي در حدود 
مصرف چاي باعث تسریع حرکات تنفسی، تسریع گردش خون، . موجود است این گیاههاست ،کاتکین نوعی آنتی اکسیدان است که در 

  ). 1391 معمار زاده و همکاران،(شودمی و غیره تعریق ،احساس تجدید نیرو ، گوارش بهتر
درصد افراد  30تا  25نمو می کند و در قسمت ابتدایی بینی  یک باکتري گرم مثبت است که در پوست رشد و ،استافیلوکوکوس اورئوس

 et al, 2006(هاي بالینی مشخص وجود دارد  و به عنوان مهمترین مخازن گسترش آلودگی شناخته می شودبدون نشانه
Grundmann.(  باکتري است که بر روي غشاهاي پوست و مخاطی پستانداران، مواد غذایی  و محیط یافت می استافیلوکوکوس اورئوس

دستگاه مجاري اد التهاب وریدها، مننژیت، عفونت هاي ویروسی است همچنین باعث ایجالریه بعد از عفونتگردد و  عامل ایجاد کننده ذات
استافیلوکوکوس اورئوس در ) .  Turkyilmaz et al ,2006(ره می باشداداراي، التهاب موضعی استخوانها، ضایعات سطحی پوست و غی

هایی است که باعث مسمومیت غذایی شده و هرساله شمار زیادي از مردم را به این بیماري ها یکی از مهمترین پاتوژنبین سایر باکتري
 . )Adwan et al, 2005 ،El-Ghodban et al ,2006 (مبتال می کند
افزون مقاومت آنتی  زیل می دهد ولی به دلیل افزایش روی بیوتیک ها هسته اصلی درمان در عفونت هاي باکتریایی را تشکاستفاده از آنت

 .اي پیدا کرده استبیوتیکی در باکتریها و وجود عوارض جانبی داروها، کاربرد یک روش کمکی براي درمان این عفونت ها اهمیت ویژه
  (هاي میکروبی، توجه بسیاري از پژوهشگران را به خود جلب کرده استدرمان کمکی عفونتهاي گیاهی براي امروزه استفاده از عصاره

   . )1385و همکاران،  لجیخ

  : مواد و روش ها
  : تهیه عصاره چاي

 48پس از . اضافه گردیدبه آن % 70براي تهیه عصاره به روش پرکوالسیون، صدگرم چاي سیاه به یک ارلن مایر منتقل و دو لیتر اتانول 
با . تا عصاره کامال خارج گردد هتفاله فشرده شدسپس درجه سانتیگراد، عصاره از کاغذ صافی عبور داده شد و  60ن در وساعت انکوباسی

 mlو حجم آن عصاره تغلیظ ) تبخیر درخالء(سپس با استفاده از دستگاه تبخیر کننده عصاره  .شد افزودن اتانول به تفاله مراحل قبل تکرار
از . هاون سائیده شد درجه سانتیگراد کامال خشک و سپس با کاردك تراشیده و در 50عصاره تغلیظ شده با انکوباسیون در. رسانده شد 20

  . شدتهیه ) DMSO(در دي متیل سولفوکسید  mg/ml 250عصاره خشک، محلول 
آزمون حساسیت باکتریایی . استفاده شده است  ATCC: 29213با اورئوس سوسویه هاي خالص باکتري استافیلوکوکاز در این پژوهش 

 . هاي مختلف عصاره چاي مورد ارزیابی قرار گرفتدر برابر غلظت   Disk diffiusion و  Pour plateبا دو روش 
  :  Pour plateروش 

حجم نهایی (در محیط تیوگلیکوالت تهیه شدمیلی گرم بر میلی لیتر  100و  50 در این روش غلظت هاي مختلف عصاره چاي سیاه 
ml10 ( سپسml1  37مک فارلند به غلظتهاي تهیه شده از عصاره هاي چاي افزوده ودر  5/0از سوسپانسیون باکتریایی معادل استاندارد 

تریل منتقل گردید و ساعت یک میلی لیتر از این لوله ها به پلیت اس 24و  7، 5، 3، 2، 1پس از گذشت . درجه سانتیگراد انکوبه شد
ml10  پس از پخش یکنواخت باکتري در محیط همه پلیت ها در دماي . درجه سانتیگراد اضافه شد 45ازمحیط آگار مغذي ذوب شده در
  . ساعت قرائت شد 24ط کشت پس از گذشت یباکتري روي محیا عدم رشد درجه سانتیگراد انکوبه شد و نتایج رشد  37

   :  Disk diffusion روش
عصاره چاي سیاه به دیسک  میلی گرم در میلی لیتر 100و  50میکرولیتراز غلظت هاي  25ار دیسک عصاره چاي سیاه مقد تهیه براي

پس از تهیه دیسک . درجه سانتیگراد انکوبه شدند 37 جهت خشک شدن دیسک ها به مدت یک ساعت در دماي. هاي بالنک تلقیح شد
میلی گرم در میلی لیتر، نمونه باکتري هاي مورد مطالعه روي محیط کشت با  100و  50از غلظت هاي هاي عصاره چاي سیاه با استفاده 

هاي هاي عصاره چاي سیاه و دیسکهینتون آگار  استفاده شد و دیسک و از محیط مولر سواب استریل به  صورت چمنی کشت داده شد
جداگانه روي محیط  )میکروگرم5( ، سیپروفلوکساسین)میکروگرم30(ازولین ، سف)میکروگرم5(استاندارد آنتی بیوتیک شامل ونکومایسین 

قطر . ساعت نتایج حاصل قرائت گردید 18درجه سانتیگراد قرار گرفت و پس از  37کشت قرار داده شد سپس پلیت ها داخل انکوباتور در 
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بیوتیک بر حسب میلی متر به وسیله خط کش هاله عدم رشد در اطراف دیسک هاي حاوي عصاره چاي و دیسک هاي استاندارد آنتی 
    .انجام شد SPSS 14استفاده از نرم افزار   آزمون هاي آماري با .گرفتاندازه گیري و ثبت شد و مورد آنالیز آماري قرار 

  : نتایج 
 می س کاهشواستافیلوکوکهاي افزایش غلظت عصاره چاي سیاه رشد باکترينشان داد با   Pour plateنتایج به دست آمده از روش

هاي مهار رشد سپس از روي قطر هاله. بار انجام شد 8آزمون آنتی بیوگرام به روش دیسک براي دیسک هاي استاندارد  .(P>0/05)ابدی
  . محاسبه و براي آنالیز آماري استفاده شد

آنتی بیوتیک هاي استاندارد سیپروفلوکساسین، سفازولین و وانکومایسین  واریانس بین میانگین قطر هاله هاي عدم رشد همچنین تجزیه 
  (P>0/05).    با دو غلظت مختلف عصاره چاي سیاه اختالف معنی دار را نشان می دهد

سه با بیشترین تاثیر را بر باکتري استافیلوکوکوس اورئوس در مقای mg/ml  100نتایج داده ها نشان داد که عصاره چاي سیاه با غلظت
  mg/ml 50همچنین مقایسه نتایج داده ها نشان داد که عصاره چاي سیاه با غلظت . )1نمودار ( آنتی بیوتیک هاي استاندارد داشته است

 . (P>0/05) تفاوت معنی داري نداشته استبا آنتی بیوتیک هاي استاندارد سیپروفلوکساسین، سفازولین و ونکومایسین 
 
 

  
  

بررسی قطرهاله عدم رشد دیسک هاي حوي عصاره چاي سیاه و مقایسه آنها با دیسک هاي استانداردآنتی بیوتیک با   :1نمودار شماره 
  Disk diffusionروش 

 
  : بحث و نتیجه گیري 

با توجه به معضالتی که این باکتري در . باکتري استافیلوکوکوس اورئوس یکی از علل عمده عفونت هاي بیمارستانی معرفی شده است
احی است، انجام پژوهش هاي مختلف پیرامون این ارگانیسم کننده عفونت در زخم هاي بعد از جرسطح دنیا دارد و دومین عامل ایجاد 

  . )  Coope et al, 2004 و et al ,2005  Wilson(ضروري است
 (و پلی فنل هاي خالص آن) Bandyopadnyay et al, 2005(انواع چاي تاکنون گزارشهاي بسیاري درباره اثرات ضد میکروبی

Taguri et al, 2004 (اثرات سینرژیسمی چاي با آنتی بیوتیک ها نیز گزارش شده اند. شر شده اندتدر برابر انواع میکروبها من)Isogia 
et al, 2001( .  
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ي بیماریزایی  مانند استافیلوکوك کشتن یا ممانعت از رشد باکتریها ثابت کردند که عصاره هاي چاي باعث 1989توط و همکاران در سال 
  .  )Toda et al,1989(می گردد اورئوس، استافیلوکوك اپیدرمایدیس، شیگال دیسانتري و گونه هاي ویبیو کلرا

ها و استافیلوکوك هاي سبز چاي اثر مهاري بر رشد اشریشیاکلی، استرپتوکوكهاي برگدادند که پلی فنل نشان پژوهش هاهمچنین دیگر 
   .) Horiuchi et al ,1992( دارد) عامل سیاه سرفه(اورئوس و بوردتال  پوردتوسیس 

مشاهده بر رشد باکتري استافیلوکوکوس   Invitroبا توجه به یافته هاي حاصل از این پژوهش اثر بازدارنده عصاره چاي سیاه در شرایط 
بیشترین اثر مهارکنندگی را  mg/ml 100تاثیر عصاره چاي سیاه در غلظت. شده است که با سایر پژوهش ها در این زمینه مطابقت دارد 

در مقایسه با آنتی بیوتیک هاي سفازولین، سیپروفلوکساسین و  mg/ml 50ندگی رشد عصاره چاي سیاه با غلظت اثر مهارکن. دارد
  . ونکومایسین تفاوت معنی داري ندارد

با توجه به اینکه اثرات ضد باکتریایی چاي سیاه عمدتا به ترکیبات پلی فنلی آنها نسبت داده شده است، پژوهشگران به مطالعه اثرات ضد 
در مطالعه اي روي پلی فنل هاي دانه هاي گیاه پریال بیشترین اثر ضد باکتریایی روي . غذایی پرداختند ايباکتریایی دیگر پلی فنل ه

اثرات مهاري پلی فنل هاي سیب و برخی گیاهان دیگر . مشاهده شد  استرپتوکوکوس موتانس در لوتئولین، یکی از پلی فنل هاي دانه پریال
      . )Yanagida,2000 (است نیز گزارش شده

با توجه به یافته هاي حاصل از این پژوهش  و مقایسه آن با سایر مطالعات در این زمینه می توان عصاره چاي سیاه را در کنترل و مهار 
با غلظت هاي مختلف بدیهی است که استفاده از عصاره چاي سیاه  ،کتري استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی دانستارشد ب

  . نیازمند پژوهش هاي بیشتر در این زمینه می باشد
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