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چکیده
جمع آوری گیاهان دارویی و بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره های آبی گل گیاه دارویی گل
ماهور تماشایی ) Verbascum speciosum Schard. (Scrophulariaceaeروییده بر رگه
های معدنی معدن همه کسی ،استان همدان در غلظت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
مقادیر فلزات سنگین آهن و مس و روی و منگنز در خاکها و گیاهان جمع آوری شده از منطقه
معدن و منطقه کنترل با استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی انجام شد .منطقه کنترل در
فاصله  5کیلومتری معدن قرار داشت و فاقد رگه های فلزی بود .فعالیت ضدباکتریایی عصاره های
مذکور در برابر  10سویه باکتریایی (سه باکتری گرم مثبت و هفت باکتری گرم منفی) مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دهنده غلظت باالی آهن  ،منگنز و روی در خاک آلوده و غلظت
باالی آهن در گیاهان آلوده در مقایسه با نمونه های کنترل بود .به نظر می رسد که عصاره آبی
کنترل و آلوده با غلظت های مختلف بیشترین تاثیر را بر باکتری  Salmonella Paratyphiکه
مولد بیماری شبه حصبه (پاراتیفوئید) می باشد داراست ،اما بر شش سویه باکتری دیگر تاثیر
کمتری نشان می دهد .نتایج نشان می دهد که جذب فلزات سنگین ممکن است بر فعالیت های
ضد باکتریایی گیاهان موثر بوده و برای توسعه داروهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،گل ماهور تماشایی ،فعالیت ضد باکتریایی ،همه کسی ،ایران.

مقدمه
گیاهان دارویی از قدیم به عنوان داروهای مرسوم مورد استفاده مردم ایران و جهان بوده اند و
جایگاه محکمی در جوامع انسانی داشته اند .گیاه گل ماهور (خرگوشک) از قدیم مورد توجه مردم
کشورهای مختلف از منظر دارویی بوده است اما اخیرا محبوبیت و استفاده از آن برای تسکین
آسم ،سرفه ،میگرن و اسهال افزایش یافته است ( .)Turker& Gurel, 2005گونه انتخاب شده
در این پژوهش  V. speciosum Schardاز تیره گل میمون ( ،)Scrophulariaceaeگیاه
اندمیک ایران می باشد .خانواده گل میمون دارای متجاوز از  3000گونه در  200جنس است که
 27جنس آن در ایران موجود می باشد (مظفریان .)1379 ،با توجه به شیوع بیماری های ناشی از
خردسازوارگان در جهان و عواقب استفاده نادرست از آنتی بیوتیک های شیمیایی ،اخیرا نظر
پژوهشگران به استفاده از گیاهان دارویی برای تسکین و درمان عفونت های ناشی از
خردسازوارگان مختلف معطوف شده است ( Ketabchi and Papari, 2021; Masoumipour
 . )et al., 2019خانواده گل میمون و جنس گل ماهور سالهاست مورد استفاده دارویی قرار دارند
) .)Magiatis et al., 2001; Dulger et al., 2002; Meurerv et al., 1996عالوه بر عوامل
ژنتیکی و سازو کارهای زیستی درونی گیاه که بر خواص دارویی و ضد میکروبی آن موثر هستند،
عوامل بیرونی و محیطی مانند تحمل استرسهای مختلف محیطی از جمله خشکی ،حرارت باال،
آلودگی با مواد مختلف از جمله فلزات سنگین و غیره نیز می توانند نقش بسزایی در ایجاد و
تقویت این خواص داشته باشند ( .)Rajakaruna et al., 2002, Noori et al., 2012فلزات
سنگین به گروهی از عناصر گفته می شود که دارای وزن مخصوصی بیش از  5گرم در سانتی متر
مکعب هستند .تعدادی از آنها ( )Cu ،Zn ،Ni ،Mo ،Mn ،Fe ،Coریزمغذی های ضروری می
باشند که برای رشد طبیعی گیاه الزم هستند و در واکنشهای اکسیداسیون ،انتقال الکترون و سایر
فرآیندهای متابولیک مهم در گیاهان شرکت می کنند ) .(Singh et al., 2016دراین مقاله به اثر
چهار فلز سنگین بر خواص ضد باکتریایی گیاه گل ماهور تماشایی پرداخته شده است.

مواد و روش ها
معدن همه کسی در غرب همدان ،ایران (عرض  º 57 ´ 34شمالی ،طول  º 8 ´48شرقی) مساحت
 10کیلومتر مربع ،میانگین دما بین  +40تا  -19درجه سانتیگراد متغیر است (براتی .)1381 ،
ده نمونه از خاک (عمق  15-10سانتیمتر) گرفته شد و از طریق الک  1سانتی متری الک شد .ده
نمونه از گیاهان تازه بالغ  V. speciosumاز محل معدن همه کسی و نمونه های کنترل در فاصله
 5کیلومتری از معدن جمع آوری شد .منطقه کنترل و آلودگی به لحاظ همه پارامترهای اکولوژیکی
به استثنای رگه های معدنی مشابه هستند .نمونه های هر گیاه پس از پرس شدن و خشک شدن با
استفاده از منابع مرجع شناسایی شدند .نمونه های خاک و گیاه در سایه خشک
شدند .تعیین فلزات سنگین (مس ،آهن ،منگنز ،روی) در نمونه های خاک و گیاه شاهد و آلوده با
استفاده از دستگاه طیف سنج جذب اتمی  Shimadzoمدل  AA-670در دانشگاه آزاد همدان
انجام شد .در مجموع ده باکتری شامل سه سویه باکتری گرم مثبت تهیه شده از شرکت پادتن
طب ،ایران در پلیت های استریل مولر-هینتون آگار کشت داده شده و در دمای  37درجه سانتی
گراد به مدت  24-18ساعت انکوبه شدند .پنج گرم از پودر گل گیاه یک بار به همراه  50سی سی
اتانول  70درصد و دفعه بعد به همراه  50سی سی آب مقطر در حرارت  60درجه سانتی گراد در
بالن دستگاه  Soxhletبه مدت  72ساعت قرار گرفته عصاره گیری شد .عصاره ها از طریق کاغذ
فیلتر واتمن شماره ( 1آلمان) فیلتر شده و در خالء تبخیر شد .باقی مانده ها به طور جداگانه در
همان حالل استخراج کننده با رقتهای  10 ، 2 ،0 /4 ، 0/08و  ppm 50حل شده و تا زمان
استفاده در یخچال نگهداری شدند.

فعالیتهای ضد باکتریایی آزمایشگاهی کنترل و عصاره های آلوده در رقتهای مختلف با روش کاغذ
دیسک توصیف شده توسط  Dülgerو همکاران ( )2002تعیین شد .آمپی سیلین (10
میکروگرم/دیسک) ،نالیدیکسیک اسید ( 30میکروگرم/دیسک) ،پنی سیلین (10
میکروگرم/دیسک) و تتراسایکلین (میکروگرم/دیسک) به عنوان آنتی بیوتیک های استاندارد برای
تعیین حساسیت هر گونه میکروبی مورد آزمایش استفاده شد .سپس تمام صفحات پوشانده شده
و در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  24-18گرم انکوبه شدند .مناطق بازدارنده روی هر
محیط بر حسب میلی متر (شامل قطر دیسک) از سطح زیرین ظروف پتری محاسبه شد
( .)Lopez-Garsia et al.,1992کنترل شامل دیسک کاغذی است که با حالل مناسب آغشته
شده است و تا خشک شدن تبخیر می شود .همه سنجش ها سه مرتبه انجام شد .بر روی هر
صفحه یک دیسک آنتی بیوتیک مرجع مناسب بسته به جدول آنتی بیوگرام انواع سویه های
باکتریایی از شرکت پادتن طب ،ایران برای مقایسه استفاده شد.

نتایج و تحلیل
ضمن مقایسه گونه های گیاهی منطقه با خصوصیات گیاهان دارویی ایران (زرگری12 )1375 ،
گونه گیاهی متعلق به  7خانواده بعنوان گیاهان دارویی معرفی گردیدند .نتایج حاصل از محاسبه
ضریب تجمع زیستی ( )BACبر اساس روش کاباتا و پندیا ( )Kabata & Pendia, 2001و
غلظت فلزات سنگین (بر حسب  )ppmدر خاکهای کنترل و آلوده و گلهای گیاه V. speciosum
با استفاده از روشهای طیف سنجی جذب اتمی/انتشار شعله نشان داد که خاک آلوده دارای
بیشترین غلظت روی ( )ppm 25915و  V. speciosumآلوده دارای بیشترین مقدار آهن
( )ppm 15390بود .غلظت منگنز در خاکهای آلوده ( 5855پی پی ام) و شاهد ( 3218پی پی
ام) نیز در مقایسه با بقیه نمونه ها زیاد بود .نتایج تأثیرات عصاره های آبی گلهای گیاه V.
speciosumمتعلق به منطقه آلوده (رگه های معدنی) و منطقه کنترل بر سویه های باکتریایی
آزمایش شد .فعالیت ضدباکتریایی در چهار گونه مورد بررسی (،Bacillus subtilis
Proteus vulgaris ،Enterobacter aerogenesو )Salmonella parathyphi
مشاهده شد و در بقیه مشاهده نشد.

نتیجه گیری
مطالعه حاضر به بررسی خواص ضد میکروبی V. speciosum Schardپرداخته است که در
منطقه معدن همه کسی در غرب ایران یافت شده و تحت تاثیر استرس فلزات سنگین قرار دارد.
این امکان وجود دارد که ترکیبات مختلفی که در اثر سازگاری گیاهان با استرس ایجاد می شوند،
برای تحمل شرایط محیطی و یا به عنوان محصول جانبی برخی از فرایندهای فیزیولوژیکی سبب
مقاومت در برابر خردسازوارگان مقاوم و بروز خواص ضد میکروبی باشند.
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