اولین همایش ملی گیااهن دارویی ،کارآرفینی و تجاری سازی

تاثیر عصاره هیدرواتانولی اندام گل گیاه آالله برفزی )(Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.

در مرحله گلدهی کامل علیه باکتری اشریشیا کلی
خدیجه لطفی زاده ، 1فرنوش

فتاحی2

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت مرتع ،گروه علوم و مهندسی مرتعداری  ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2استادیار رشته گیاهان دارویی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی  ،دانشگاه تربیت مدرس

نویسنده مسئولf.fattahi@modares.ac.ir :

چکیده
در سالهاي اخیر استفاده از مواد طبیعی مانند اسانسها و عصارهها به جاي نگهدارندههاي شیمیایی در صنعت غـذا توصیه و تاکید شده است.

نتایج و تحلیل

)

طبق نتایج در بین غلظتهاي  20 ،18 ،16، 14و  22میلی گرم بر میلی لیتر غلظت  22میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین هاله عدم رشد باکتري

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدرو اتانولی گل گیاه آالله برفزي & (Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr

را نشان داد .همچنین نتایج حاصل با آنتی بیوتیک آمپی سیلین  250میلی گرم و دي متیل سولفوکساید  %20مقایسه شد .همچنین نتایج

) Rech.f.در مرحله گلدهی کامل علیه باکتري گرم منفی اشریشیا کلی ( )ATCC 10536میباشد .بعد از جمع آوري مواد گیاهی و خشک

حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICعصاره هیدرواتانولی اندام گل گیاه آالله برفزي در مرحله گلدهی کامل علیه باکتري اشریشا کلی به روش

کردن آن عصاره گیري به روش فراصوت انجام شد و فعالیت ضد باکتریایی آن به روش انتشار چاهک و حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICبه

میکرو براث دیلوشن میباشد که با آنتی بیوتیک آمپی سیلین و دي متیل سولفوکساید  2/5درصد مقایسه شد .طبق نتایج به دست آمده مشاهده

روش میکروبراث دیلوشن بررسی شد .طبق نتایج به دست آمده مشاهده شد که عصاره هیدرو اتانولی گل با غلظت 22میلی گرم بر میلی

شد که در بین غلظتهاي سریالی ( 0/25 ،0/5 ،1 ،2 ، 4 ،8 ،16و 0/125میلیگرم بر میلیلیتر) غلظت  16میلی گرم بر میلی لیتر حداقل غلظت

لیتربیشترین هاله عدم رشد را با قطر  7/33میلی متر نشان داد .همچنین بر اساس نتایج حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICدر غلظت 16
میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد .همچنین نتایج حاصل شده با آنتی بیوتیک آمپی سیلین و دي متیل سولفوکساید مقایسه شد.
.
مقدمه
گیاهان دارویی جزء منابع ارزشمند است که از نظر طب سنتی حایز اهمیت بوده و خواص درمانی و دارویی آنها مورد توجه محققین بوده است
(پیروزمند و همکاران )1397 ،و داراي خواص ضد آلرژي ،ضد میکروبی ،ضد باکتریایی ،ضد ویروسی و همچنین آنتی اکسیدانی هستند (صبورا و
همکاران1392 ،؛ صفی و همکاران .)1394 ،از طرفی حفظ مواد غذایی از آغاز بشر براي بقا ضروري بوده است .فساد مواد غذایی به صورت تغییرات
شیمیایی یا ظهور طعم و بو که ناشی از رشد میکروبی و متابولیسم آن در محصوالت میباشد همراه خواهد بود .فساد میکروبی به مراتب شایعترین
علت فساد است ( .)Gram et al ،2002باکتري اشریشیا کلی یک باکتري گرم منفی بدون اسپور و بیهوازي اختیاري ،از خانواده انتریوباکتریاسه
است که به طور معمول در روده پستانداران زندگی میکند (سیف زاده و خانی پور1393،؛ .)Franz ،2008گیاه آالله برفزي گیاهی چندساله،
داراي ریشههایی با غدد کوچک ،برگهاي ضخیم قلبی شکل و گلبرگهاي  11-9تایی ،زرد رنگ با فندقههاي مخروطی شکل است
(مظفریان 1392،؛  .)Tavakoli et al , 2012گیاه آالله برفزي بومی ایران است .تاکنون مطالعه در زمینه فعالیت ضد باکتریایی آن صورت
نگرفته است .لذا در این مطالعه براي اولین بار فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدرواتانولی اندام گل به روش انتشار چاهک انجام شد.

 .مواد و روش ها
مواد گیاهی (اندام گل) را در آغاز فصل بهار از روستاي ماجارا ،شهرستان خلخال ،استان اردبیل در مرحله گلدهی کامل جمع آوري گردیدیک گرم
پودر مواد گیاهی (گل) توسط امواج فراصوت با دستگاه سونیک عصارهگیري کرده و عصاره نهایی در  5میلی لیتر حالل دي متیل سولفوکساید 20
درصد حل شد و تا زمان استفاده در یخچال  4درجه سانتی گراد نگه داري شد .سویه باکتري مورد نظر از گروه باکتريشناسی دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس تهیه شد .در این مطالعه از روش انتشار چاهک براي بررسی اثر ضد باکتریایی عصارهها استفاده شد .براي آزمون حداقل غلظت
بازدارندگی رشد به روش میکرو براث دیلوشن ،از پلیتهاي  96خانه استریل و غلظتهاي سریالی عصاره استفاده شد .نتایج بدست آمده از بررسی
اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدرواتانولی اندام گل گیاه آالله برفزي در مرحله گلدهی کامل به صورت میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار ارائه گردید.

بازدارندگی رشد را نشان داد.

نتیجه گیری
در این مطالعه فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدرواتانولی اندام گل در مرحله گلدهی کامل گیاه آالله برفزي علیه باکتري اشریشیا کلی به روش
انتشار چاهک و حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICبه روش میکرو براث دیلوشن بررسی شد .بر طبق نتایج غلظت  22میلی گرم بر میلی لیتر
بیشترین هاله عدم رشد را با قطر هاله 7/33میلی متر نشان داد .همچنین بر اساس نتایج حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICعصاره هیدرو
اتانولی گل با غلظت  16میلی گرم بر میلی لیتر موثرترین غلظت عصاره در برابر عدم رشد باکتري اشریشیا کلی بود.
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