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چکیده
دود عمدتا حاوی ترکیباتی است که دارای خواص ضد باکتریایی میباشد .در این مطالعه برگ و گل گیاه
Tussilago farfara L.از منطقه پل زنگوله واقع در جاده چالوس جمعآوری گردید .نمونهها در سایه
خشک و سپس سوازنده شده و دود تولید شده جمعآوری گردید .نتایج تجزیه و تحلیل اجزاء عصاره
نشان داد که اکثر ترکیبات شناسایی شده ،جز دسته ترکیبات فنولی هستند که در عصاره دود برگ و
گل به ترتیب  % 52/1و  % 46/5مشاهده گردید .فنول ،هیدروکینون ،کاتکول ،پی-کرسول و او-کرسول
به عنوان ترکیبات مهم ماده مؤثره این گیاه شناسایی شدند .همچنین آزمایش بیواتوگرافی برای ارزیابی
اثرات ضد باکتری دود انجام گردید و نتایج نشان داد که فرکشنهای عصاره دود گل باعث مهار رشد
باکتری S. aureusگردید ،اما عصاره دود برگ باعث مهار رشد باکتری نگردید.

مقدمه
فعالیت ضد میکروبی دود ناشی از وجود ترکیباتی مانند فنولها ،کربونیلها و اسیدهای آلی است .نتایج
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که مقاومت باکتریها افزایش یافته که این خود نیازمند بیش از پیش
توسعه استراتژیهای جدید در رابطه با درمان با آنتی بیوتیکها گردیده است .دود حاوی هیدروکربنهای
آروماتیک ،ترکیبات کلرینی و آلدئیدها است که میتواند آلودگی ناشی از قارچهای اندوفیت را کاهش
دهد ،زیرا ساختار شیمیایی این ترکیبات مشابه با ساختار قارچکشهای شناخته شده را دارند .در مطالعه
دیگری ،دود حاصل از سوزاندن گیاهان دارویی برخی از باکتریهای مضر برای گیاهان باغی را از بین برد.
در بین بسیاری از گیاهانی که از دود آنها استفاده میشود ،گیاه Tussilago farfara Lکه با نام پای
خر شناخته میشود ،در کتاب قانون ابن سینا ،برای درمان سرفه ،بیماریهای مختلف ریوی و تنگی نفس
معرفی شده است .در واقع ،برگ و گل گیاه پای خر مانند سیگار ،به عنوان داروی خانگی برای آسم
سوزانده و مصرف میشود .مطالعات کمی در مورد ترکیبات دود حاصل از گیاهان دارویی وجود دار
بنابرین ما تصمیم گرفتیم در این مطالعه به تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی فرار موجود در دود T.
 farfaraبپردازیم.

نتایج و تحلیل

نتایج تجزیه و تحلیل اجزاء عصاره نشان داد که اکثر این ترکیبات شناسایی شده ،جز دسته ترکیبات فنولی
هستند که در عصاره دود برگ و گل به ترتیب  % 52/1و  % 46/5مشاهده گردید .فنول ،هیدروکینون ،کاتکول
و پی-کرسول به ترتیب با  % 10/3 ،% 10/5 ،% 19/0و  ،% 5/7به عنوان ترکیبات عمده در عصاره دود برگ
شناسایی شدند .در عصاره دود گل نیز فنول ( ،)% 19/8او-کرسول ( ،)% 5/3هیدروکینون ( )% 4/8و  -4اتیل
فنول ( )%4/1به عنوان ترکیبات اصلی بدست آمد .نتایج آزمایش اثرات ضد باکتری فرکشن های دود برگ و گل
نشان داد که فرکشنهای  3 ،2و  4دود گل باعث مهار رشد باکتری S. aureusگردید .هر فراکسیون حاوی
 20میلیگرم نمونه بود که در  200میکرولیتر حالل حل شده بود .در نهایت  20میکرولیتر برای هر لکه در نظر
گرفته شد .همچنین هیچ فرکشنی از عصاره دود گل نتوانست باعث مهار رشد باکتری E. coliگردد .عصاره
دود برگ هم نتوانست باعث مهار رشد باکتری های S. aureusو E. coliگردد .اثرات ضد باکتری دود گل
ممکن است به دلیل وجود فنولها یا مشتقات فنولی در عصاره دود باشد که بیشتر به عنوان عوامل ضد
میکروبی شناخته می شوند.

شکل  :3مقایسه اثز ضد باکتریایی دود گل بر روی دو سویه باکتری ( Staphylococcus aureusآ) که هاله های آبی رنگ در پلیت نشان دهنده
محدوده عدم رشد باکتری  S. aureusاطراف نمونه های  3 ،2و 4می باشد و ( Escherichia coliب) که نشان دهنده عدم مهار رشد باکتری E.
coliمی باشد.

نتیجه گیری

مواد و روش ها
در این مطالعه برگ و گل گیاه پای خر از منطقه پل زنگوله واقع در جاده چالوس با مختصات
جغرافیایی̋  48°36´11شمالی و̋  20°51´17شرقی جمعآوری گردید 50.گرم از هر نمونه بوسیله آسیاب
پودر شده و برای سوزاندن آماده گردید .دود برگ و گل گیاه T. farfaraپس از سوزاندن در 100
میلیلیتر متانول حل شده و بطور جداگانه با استفاده از یک محفظه شیشهای جمع آوری گردید
شناسایی ترکیبهای دود برگ و گل با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی مدل TRACE MS
ساخت شرکت Termoquest- Finniganمتصل شده به دستگاه طیفسنج جرمی  Quadrupoleو
ستون  HP-5انجام گرفت .پس از اینکه عصارههای دود و گل توسط روش کروماتوگرافی با ستون
فرکشنگیری گردید ،در نهایت  4فرکشن فعال از هر عصاره آماده گردید .فرکشنهای دود گل و برگ
پای خر با استفاده از روش کروماتوگرافی الیه نازک ( )TLCبه کمک صفحات کروماتوگرافی
 Silicagel GF254مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.صفحات سیلیکاژلی با باکتریهای
 Staphylococcus aureusو  Escherichia coliتلقیح شده و به مدت  20ساعت در دمای 37
درجه سانتیگراد انکوبه شدند .مناطق روشن و شفاف ناشی از مهار رشد میکروارگانیسمها ،محل ترکیبات
ضد میکروبی را در صفحات  TLCنشان داد.

در این مطالعه نشان داده شد که عصارههای حاصل از سوختن گیاهان بخصوص گیاهان دارویی ترکیبات فنولی
فراوانی تولید میکنند که باعث اثرات ضد میکروبی میگردد .چرا که به دلیل افزایش مقاومت میکروبها با روشهای
درمانی فعلی مانند آنتیبیوتیکها ،توجه به روشهای جایگزین بر اساس ترکیبات طبیعی بیشتر شده است .با توجه به
نتایج این بررسی توصیه میشود اثربخشی دود گیاه پای خر بر روی انواع میکروبها از جمله دیگر باکتریها و
قارچهای تولیدکننده بیماریها و عفونتها بررسی گردد .همچنین پیشنهاد میگردد دود گیاهان مختلف بخصوص
گیاه پای خر بر روی عوامل بیماریزای گیاهی از جمله نماتدها مورد ارزیابی قرار گیرد.
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