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علیرغم کشف و تولید تعداد زیادی از آنتیبیوتیک ها ،همچنان مشکالت عمدهای در درمان عفونتهای
میکروبی به دلیل مقاوم شدن سویههای باکتری به داروهای ساختگی ،وجود دارد .بنابراین شناخت و
معرفی منابع دارویی جایگزین از قبیل ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان از اهمیت بیشتری برخوردار
میباشد .از آنجا که کشور ایران دارای اقلیم متنوعی بوده و غنی از گیاهان مختلف می باشد ،تصمیم
گرفته شد تا از میان این منبع عظیم طبیعی به بررسی اثرات ضدباکتریایی گیاه علف بید پرداخته شود.
این جنس در ایران شامل  81گونه می باشد که در تحقیق حاضر عصاره الکلی  9گونه از نظر فعالیت
ضدباکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از جمع آوری و شناسایی گونهها ،بخشهای هوایی گیاه
خشک و عصاره گیری گردیده و تست حساسیت باکتری به عصاره و تعیین کمترین غلظت بازدارندۀ رشد
( )MICانجام شد .نتایج حاصل نشان داد که به جز یک گونه ،عصاره بخشهای هوایی گونههای مطالعه
شده دارای فعالیت ضدمیکروبی قابل مقایسه با آنتیبیوتیکهای رایج بر روی طیف وسیعی از باکتریهای
گرم مثبت و منفی می باشند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که باکتریهای گرم مثبت نسبت به
باکتریهای گرم منفی در برابر عصاره علف بید حساستر هستند.

تاریخچه مقاله:
دریافت93/05/20 :
اصالح93/01/21 :
پذیرش93/09/08 :
کلمات کلیدی:

باکتری گرم مثبت
ضدباکتری
طب سنتی
علف بید

مقدمـه

 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکr.sheikhakbari@qom.ac.ir :
26

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

یافتن ترکیباتی با قدرت شفابخش از طبیعت ،همواره یکی از قدیمیترین ایدههای بشر بوده است .با توجه به شواهد و اطالعاات
به دست آمده ،استفاده از گیاهان دارویی به صورت دمنوش و یا به صورت مرهم برای زخمها ،در سراسر جهان و حتای در ادوار
ماقبل تاریخ مرسوم بوده ،و مورد توجه اقوام بسیاری از تمدنهای بشری به ویژه در کشورهای مصر و چاین مایباشاد .تخماین
زده می شود که حدود  250000تا  300000گونۀ گیاهی بر روی زمین وجود داشاته باشاد .تنهاا درصاد کمای از ایان تعاداد
(حدود  (%80به عنوان غذا برای انسان و حیوانات کاربرد دارد .البته درصد بیشتری از این تعداد به عناوان گیااه دارویای ماورد
استفاده قرار می گیرد و این نشانۀ وجود قدرت نهفته بسیار مفید در طبیعت است ( .)Cowan, 1999باه نظار مای رساد کاه از
زمان کشف آنتی بیوتیکها در دهۀ  8950میالدی ،استفاده از مشتقات گیاهی باه عناوان ترکیباات ضاد میکروبای کاامال کناار
گذاشته شده باشد ،اما امروزه پس از آگاهی محققان و عموم مردم از اثرات جانبی آنتیبیوتیاکهاا و همچناین هزیناۀ سانگین
تولید آنها ،استفاده از داروهای گیاهی بهعنوان مواد ضدمیکروبی دوباره رونق گرفته است ( .)Borchardt et al., 2008همچناین
در سالهای اخیر ،ظهور پاتوژنهای جدید و سویههای مقاوم به آنتی بیوتیکهای مرسوم و متداول ،موجب بروز نگرانی عمومی و
محدود شدن مصرف این داروها برای درمان عفونتهای باکتریایی شده است ( .)Larson, 2007, Raei et al., 2014کشور ایاران
به دلیل برخورداری از تنوع اقلیمی ،غنی از گونه های مختلف گیاهی بوده ( )Ghahraman, 1992-96و طب سنتی و اساتفاده از
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داروهای مشتق شده از گیاهان در کشور مرسوم باوده اسات ( .)Zargari, 1997جانس ( Epilobium L.علاف بیاد) متعلاق باه
خانواده گیاهی گل مغربی و از گیاهانی است که در رویشگاههای آبی مناطق مختلفی از آسیا ،اروپاا و آمریکاا حراور دارد .ایان
گیاه علفی ،در دنیا حادود  200گوناه و در ایاران دارای  20گوناه مای باشاد ( .)Azizian, 2005اساتفاده از برخای گوناههاای
 Epilobiumجهت اهداف درمانی ،به زمانهای بسیار قدیم بر میگردد ،به ویژه استفاده از گونۀ  E. angustifoliumجهات رفاع
آفت و التهاب مخاط دهان و همچنین به عنوان التیام دهندۀ زخم و جراحات ،متداول بوده اسات ( .)Zargari, 1997بار هاای
جوان و فاقد کرک برخی از گونه های  Epilobiumمانند گونۀ  E. montanumبه صورت خام در ساادد مصارف مای شاود .در
طب سنتی بسیاری از کشورها از گونهای از گیاه علف بید ( )E. angustifoliumدر درمان پروستات ،عفونت های خونی ناشای از
زخم ،درمان التهاب مفصلی و تسکین درد ،استفاده می شود ( .)Kilic et al., 2001برخی از پژوهشگران در مطالعاات اخیار ،باه
اهمیت دارویی و ضدمیکروبی جنس  Epilobiumپای بارده اناد ( Battinelli et al., 2001; Tita et al., 2001; Vitalone et al.,
 .)2003; Bartfay et al., 2011علااف اپاایلوبیااوم حاااوی فالونو یاادها بااه ویااژه D- ،Quercitin ،Guaiaverin ،Myricitrin
 ،glucuronideاسترو یدها به ویژه بتا -سیتواسترول و استرهای آن و تاننها مای باشاد (.)Battinelli et al., 2001از تااننهاای
مهم در جنس  ،Epilobiumتاننهای  Oenothein A, Bمی باشند ( .)Vitalone et al., 2003این دو ترکیب با جلاوگیری از آزاد
شدن پروستاگالندینها ،سبب ایجاد فعالیت ضد التهابی در عصارۀ  E. angustifoliumو  E. parviflorumمیشاوند ( Ducrey et
 Voynova (1991) .)al., 1997و همکاران ،طی آزمایشی نشان دادند که عصارۀ بخشهاای هاوایی  E. hirsutumدارای فعالیات
ضدتوموری در مو ش مبتال به تومور می باشد .در مطالعه ای که اخیرا بر روی اثرات عصاره یکای از گوناه هاای ایان جانس در
بهبود کیفیت تغذیه و رشد و همچنین تقویت سیستم ایمنی ماهی کپور انجام شاد ،اثار ضادباکتریایی عصااره علاف بیاد روی
باکتری فرصت طلب و بیماریزای این ماهی ( )Aeromonas hydrophyilaتأیید گردیاد ( .)Pakravan et al., 2012باا توجاه باه
محدودیت های ایجاد شده در اثر مصرف آنتی بیوتیک ها ،دانشمندان جهات تولیاد ترکیباات ضاد میکروبای ،باه گیاهاان روی
آوردهاند .از سوی دیگر اطالعات حاصل از تحقیقات پایهای بر روی ترکیبات گیاهی می تواند سرمنشاء تولید داروهای جاایگزین
برای آنتی بیوتیکهای سنتزی باشد .بنابراین هدف از تحقیق حاضر ،ارزیابی فعالیات ضادباکتریایی عصااره بخاشهاای هاوایی
برخی از گونههای علف بید در ایران و مقایسه آن با نمونههایی از آنتی بیوتیکهای مرسوم می باشد.
مواد و روشها
E.parviflorum, E.montanum, E.hirsutum, E.minutiflorum ,

در این تحقیق عصاره  1گونه از بخش ( Section Epilobium
 E.confusum, E.algidum, E.gemmascensو  )E.roseum subsp. subsessileو یاک گوناه از بخاش Sect. Chamaenerion
( )E.dodonaeiاز نظر فعالیت ضد میکروبی مورد بررسی قرار گرفتند.
جمع آوری گیاهان تازه از رویشگاههای طبیعی

تهیۀ عصارۀ متانولی

برای تهیۀ عصاره ،قسمتهای هوایی  9گونۀ  Epilobiumخشک شده و توسط آسیاب برقی ،به صورت پاودر در آورده شاد .خارد
کردن نمونه های گیاهی دارای دو مزیت می باشد :اود سطح تماس گیاه با حالل افزایش می یابد که این امر سبب بهباودی در
امر عصاره گیری می شود و ثانیا در مصرف حالل نیز صرفه جویی می شود (.)Sharifa et al., 2008
پودر گیاهان را درون لوله های بزر شیشه ای که نام و شماره هر گونه بر روی آنها حک شده ریختاه ،و روی آنهاا باا متاانول
خالص پوشانده شد .سپس دهانه لولهها کامال با پنبه مسدود گردید تا از ورود احتمالی حشارات و گارد و غباار باه داخال لولاه
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به منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره ،بایستی گیاهان به صورت تازه از مناطق خاص رویشگاهی جماع آوری گردیاده و
بدون آبگیری ،خشک شوند 9 .گونۀ گیاهی مختلف از جنس ( Epilobiumکه اکثر آنها برای اولین بار مورد ارزیابی ضدباکتریایی
قر ار می گیرند) از مناطق مختلف ایران جمع آوری و خشک گردید .پس از شناسایی گونه های جمع آوری شده و مقایسه آنهاا
با نمونه های شناخته شدۀ هرباریومی ،از هر گونه یک نمونه به عنوان سند ،در هرباریوم گروه زیست شناسی دانشاگاه قام قارار
داده شد.

دانشگاه هرمزگان
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جلوگیری شود .لولههای فوق به مدت  22-81ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند تا ترکیبات موجود در گیاه به وسیلۀ متانول
استخراج شوند .سپس لوله ها را به مادت  28سااعت در فریازر و در دماای  -85درجاۀ ساانتی گاراد قارار داده تاا چربایهاا،
هیدروکربنهای سنگین و مواد غیر ضروری (ترکیبات اولیۀ گیاه) رسوب کرده و جدا شوند (آنچه در عصاره برای آزماایش مهام
است ،وجود ترکیبات ثانویه می باشد) .پس از جداکردن عصاره از ترکیبات رسوبی توسط کاغذ صاافی ،محلاول عصااره را درون
لولههای دیگری که با برچسب مشخص شده بودند ریخته و پس از تبخیار حاالل و تغلایع عصااره ،وزن خشاک ماواد گیااهی
محاسبه و یادداشت گردید .سپس غلظت  80%عصاره در متانول ،تهیه و برای آزمایشات ضد میکروبی مورد استفاده قرار گرفت.
باکتریهای مورد استفاده

در این تحقیق به منظور ارزیابی فعالیت ضاد میکروبای عصااره هاای  9گوناۀ مختلاف از  ،Epilobiumاز هفات گوناه بااکتری
استاندارد آزمایشگاهی  ،)American Type Collection Culture( ATCCشامل  8باکتری گرم مثبات و  3بااکتری گارم منفای
استفاده شد .نام و مشخصات این باکتریها به این ترتیب می باشد:
Bacillus subtilis (ATCC 465), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 25923),
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Escherichia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae (ATCC
10031), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 85327).

تعیین خاصیت ضدمیکروبی عصاره ها

الف) تست حساسیت نسبت به دیسک آغشته به عصارۀ متانولی

ب) اندازه گیری کمترین غلظت بازدارندۀ رشد یا MIC
اساتفاده در تسات MIC

عصارۀ گیاهانی که در تست انتشار به وسیلۀ دیسک ،اثر ضد میکروبی مناسب نشان داده بودند ،ماورد
قرار گرفتند ( ) NCCLS, 1999تا میزان حساسیت باکتری های ماورد آزماایش نسابت باه آنهاا تعیاین شاود .در ایان روش از
میکروپلیتهای  96چاهکی استفاده شد .به چاهک اول هر ردیف  82تایی 800 ،میکرولیتر محیط کشت مایع مولر هینتاون در
شرایط استریل ریخته شد (هر میکروپلیت از  82ردیف عمودی و  1ردیف افقی تشکیل شده است) .سپس در بقیاۀ چاهاکهاا،
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برای این منظور از روش استاندارد  Kirby-Bauerاستفاده شد ( .)Bauer et al., 1966ابتدا کمی از کشت فریز شدۀ هر بااکتری
توسط یک سوآپ استریل در شرایط استریل به پلیتهای حاوی نوتریِنت آگار ( ،)NAانتقال داده شد و پلیاتهاا باه مادت 28
ساعت در انکوباتور ( 32درجۀ سانتیگراد) قرار گرفتند تا باکتریها کامال رشد کرده و کلنیهای منفارد از آنهاا باه دسات آیاد.
چند کلنی از کشت هر باکتری به وسیلۀ سوآپ استریل ،به  5میلی لیتر از محیط کشت مایع مولر هینتاون ( ،)MHدر شارایط
استریل و در کنار شعله انتقال داده شد و در انکوباتورِ  32درجه سانتیگراد به مدت  6-8ساعت ،گرماگذاری گردید تا باکتریها
به مرحلۀ فاز لگاریتمی برسند .سپس کدورت هر لوله با استانداردِ  0/5مک فارلند مقایسه شد .اساتاندارد  0/5ماک فارلناد ،در
حقیقت یک سوسپانسیون حاصل از مخلوط  9/95میلی لیتر اسید سولفوریک  0/8نرمال و  0/05میلی لیتر کلرید بااریم آبادار
 8%است (کدورت این سوسپانسیون معادل  8/5×80باکتری در سیسی از اشریشیاکلی می باشاد) .در صاورت کادر باودن هار
کدام از کشتها با اضافه کردن محیط کشت استریل ،آنها را با استاندارد  0/5مک فارلند سنجیده و تطبیق کدورت دوبار انجاام
می شود .سپس به ک مک یک سوآپ استریل مقداری از هر کشت بر روی محیط مولر هینتون آگار برده شد و به طور یکنواخت
در سه جهت مختلف بر روی تمام سطح آگار در پلیت پخش گردید.
برای تهیۀ دیسکهای حاوی عصاره از غلظت  80%هر عصاره 25 ،میکرولیتر به دیسکهای کاغذی استریل به قطر  6میلی متار
منتقل شد .سپس دیسکها در دمای اتاق و زیر هود خشک شدند تا حالل اضاافی تبخیار شاود .دیساکهاای اساتریل حااوی
عصاره ،با فواصل مناسب روی محیط کشت قرار داده شدند و پلیت ها به مدت  28-81سااعت در انکوبااتور  32درجاۀ ساانتی
گراد قرار داده شدند .در پایان مدت گرما گذاری ،فعالیت ضد میکروبی عصارهها ،با تشکیل هالۀ عدم رشد ( Growth Inhibition
 ) Zoneمشخص شد .قطر هاله ها با خط کش بر حسب میلی متر انادازه گیاری و باا جادول حساسایت بااکتری هاا باه آنتای
بیوتیکهای معمول سنجیده شد.
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 50میکرولیتر محیط کشت مایع اضافه شد .در مرحلۀ بعد به چاهکهای ردیف اول  800میکرولیتار عصااره  80%اضاافه شاد.
سپس  50میکرولیتر از چاهک اول به چاهک دوم انتقال داده شد و به همین روش عصاره به صورت  2برابر تا چاهک آخر رقیق
شد .در نهایت  50میکرولیتر از چاهک آخر به خارج از آن ریخته شد تا رقت های سریال با حجم یکسان تهیه شود .در مرحلاۀ
آخر به تمام  96چاهک  50میکرولیتر از هر باکتری در ردیف های ویژه ریخته و به مدت  28سااعت ،میکروپلیات در انکوبااتور
قرار داده شد .درضمن از ترکیب محیط کشت و عصارههای گیاهی ،بدون افزودن باکتری ،به عنوان شاهد استفاده شد .در پایاان
مدت گرما گذاری نتایج با بررسی رشد باکتری و شفافیت عدم رشد ،مینیمم غلظات بازدارنادۀ رشاد ( )MICبارای هار عصااره
گزارش شد.

ج) تعیین حساسیت باکتریها نسبت به آنتی بیوتیکهای معمول به روش انتشار در دیسک
به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات به دست آمده از عصاره های گیاهی با آنتی بیوتیکهای رایج ،هالههای عادم رشاد در حراور
این آنتی بیوتیکها در شرایطی مشابه با تست عصارهها ،اندازهگیری شدند.
نتایـج
عصارۀ متانولی  9گونۀ  Epilobiumبر روی  2سویه باکتری استاندارد ،از نظر فعالیت ضد میکروبی ،تست شد .انادازۀ هالاۀ عادم
رشد و نتایج حاصله در جدول شمارۀ  8نشان داده شده است .در این آزمایش از متانول خالص به عنوان شاهد استفاده شد ،کاه
کلیۀ باکتریها نسبت به این حالل آلی مقاوم بودند و لذا اثر ضد میکروبی به دست آمده ،مربوط به عصاره های گیاهی می باشاد.
همان طور که در جدول  8دیده می شود ،تقریبا هیچیک از عصارهها اثر قابل توجهی روی باکتریهای سودوموناس آ روجیناوزا
( )P.aeو انتروکوکوس فکالیس ( )Ent.نداشتند.
جدول  .8حساسیت باکتریها نسبت به عصارههای گیاهی (اعداد مربوط به قطر هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر می باشد)

باکتـری
P.ae

Klb.

E.coli

Ent.

S.ep

S.au

B.su

2
2
2
1
2
2
2
1
2

2
12
9
11
12
1
2
16
12

11
12
16
16
11
9
1
11
12

2
2
2
1
2
1
2
2
2

62
62
11
62
66
12
2
62
11

66
12
12
11
11
16
2
16
11

62
62
16
11
62
11
2
11
16

عصاره
E.montanum
E.parviflorum
E.algidum
E.hirsutum
E.dodonaei
E.minutiflorum
E.roseum subsp. subsessile
E.gemmascens
E.confusum
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در بین عصارههای تست شده ،مؤثرترین عصاره روی باکتریهاای گارم مثبات ،عصاارۀ مرباوط باه  E.montanumو پاس از آن
 E.dodonaeiو مؤثرترین عصاره روی باکتریهای گرم منفی ،عصارۀ گونۀ  E.gemmascensو  E.hirsutumمیباشد .با توجاه باه
نتایج به دست آمده ،عصارۀ  E.roseum subsp. subsessileهیچ اثر قابل توجهی روی باکتریها نداشته است .نتاایج مرباوط باه
تست حساسیت باکتریها به آنتی بیوتیکهای مرسوم به روش انتشار در دیسک ،در جادول  2ارا اه شاده اسات .چهاار آنتای
بیوتیک اول در این جدول ،فقط روی باکتریهای گرم مثبت ،سه آنتی بیوتیک بعدی هم روی باکتریهاای گارم مثبات و هام
گرم منفی و دو آنتی بیوتیک باقیمانده ،تنها روی باکتریهای گرم منفی مؤثرند .مقایسۀ دو جدول  8و  2نشان میدهاد کاه در
برخی از عصارهها ،هالههایی در حد آنتی بیوتیکهای معمول به دست آمده است؛ مثال عصاارۀ  E.montanumقابال مقایساه باا
آنتی بیوتیکهایی از قبیل اریترومایسین ،سفالوتین ،پنی سیلین و کلوگزاسیلین می باشد.
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جدول  .2حساسیت باکتریها نسبت به آنتی بیوتیکهای معمول (اعداد مربوط به قطر هاله رشد بر حسب میلیمتر می باشد)

باکتـری
P.ae

Klb.

E.coli

Ent.

S.ep

S.au

B.su

آنتی بیوتیک

2
2
2
16
66

2
2
62
62
61

2
2
62
66
62

11
2
2
2
11
9
66
-

62
61
2
11
19
61
61
-

66
66
11
11
16
62
61
-

62
61
12
11
12
66
62
-

Erythromycin
Cephalothin
Penicillin
Cloxacillin
Ampicillin
Tetracycline
Chloramphenicol
Gentamycin
Ciprofloxacin

عصاره های مربوط به  1نمونه از  9عصارۀ تست شدۀ اولیه ،بر روی  5باکتری از  2باکتری اساتفاده شاده ،تعیاین  MICشادند
mg

(جدول  .)3پا ینترین  MICبه دست آمده مربوط به عصارۀ  E.montanumو  ،E.hirsutumبه میزان  0/93 mlمی باشاد کاه
این غلظت مطابق با هالههای به دست آمده در تست تعیین حساسیت میباشد .مقادیر  MICبه دست آمده بارای بااکتریهاای
گرم منفی بادتر از  MICبه دست آمده برای باکتریهای گرم مثبت می باشد که این موضاوع نشااندهنادۀ حساسایت بیشاتر
باکتریهای گرم مثبت نسبت به عصاره های  Epilobiumمی باشد.
پا ینترین MICهای به دست آمده ،عمدتا روی باکتریهای گرم مثبتِ اساتافیلوکوکوس اپیدرمیادیس مایباشاند (جادول .)3
کمترین MICهای به دست آمده ،روی باکتریهای گرم منفی ،مرباوط باه عصاارۀ متاانولی  E.parviflorumو E.gemmascens
میباشد که بر روی باکتری اشریشیاکلی به دسات آماده اسات .بااکتری گارم منفای کلبسایال ،مقاومات بیشاتری را در برابار
عصارههای گیاهی از خود نشان می دهد.
جدول  .3مقادیر کمترین غلظت بازدارندۀ رشد ( )MICبه دست آمده از عصارۀ گونههای مختلف مطالعه شدۀ اپیلوبیوم (اعداد برحسب میلی گرم بر
میلیلیتر می باشند) .هر چه عدد به دست آمده کمتر باشد ،فعالیت عصارۀ مربوطه در جهت جلوگیری از رشد باکتری بیشتر خواهد بود.

باکتـری
-

3/25

0/93

8/12

8/12

E.montanum

8/12

3/25

8/12

E.parviflorum

>85

85

2/5

2/5

0/93

3/25

3/25

E.algidum
E.hirsutum

-

-

8/12

8/12

8/12

E.dodonaei

2/5

3/25

3/25

-

3/25

E.minutiflorum

8/12

-

-

8/12

3/25

3/25

E.gemmascens

-

-

E.confusum

بحث
استفاده از گیاه  Epilobiumبه عنوان یک گیاه شفابخش ،از دیر باز مورد توجه بوده است؛ به همین دلیل با پیشرفت تکنولاوژی
و علوم پزشکی در عصر حاضر نیز توجه به این گیاه مدنظر محققان مختلف میباشد .مواد موجود در عصارۀ  Epilobiumآناالیز و
تا حدی شناسایی شده اند .آلکالو یدها و فالونو یدها به فراوانی در آن یافت می شوند .اسید ادژیک ،تاننهاای مختلاف و اساید
الیک نیز در آنها یافت می شود ( .)Watson and Dalwitz, 1991مهمترین گونۀ  Epilobiumکه در زمینه هاای مختلاف علاوم،
22
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Klb.

E.coli

S.ep

S.au

B.su

عصاره

اثرات ضدباکتریایی عصاره گونههایی از جنس علف بید در ایران...

شیخ اکبری مهر و ملک زاده
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مورد تحقیق و پژوهش بوده است E.angustifolium ،می باشد ،به طوریکه ) Tita (2001و همکاران ،اثرات ضد درد عصاارۀ ایان
گونه را روی موشی که به آن درد القاء شده بود تست کردند .در این آزمایش ،تزریق عصارۀ ماذکور باه ماوش سابب تاأخیر در
پاسخ حیوان به محرک درد می شود .استفاده های  Epilobiumدر طب سنتی ،مربوط به درمان بیماریهای پروستات ،معادی-
روده ای و بی نظمیهای قاعدگی می شود (.)Tita et al., 2001
یکی از مهمترین کاربردهای سنتی  Epilobiumدر درمان بیماریهای غادۀ پروساتات در ماردان مای باشاد (.)Vitalone, 2001
همچنین عصارۀ  E. angustifoliumو  E. parviflorumبه واسطۀ جلوگیری از ترشح پروستاگالندین ها ،خاصیت ضاد التهاابی و
آرام بخشی نیز دارند (.)Ducrey et al., 1997
طی آزمایشی Voynova ،و همکاران( )1991مشخص شد که عصارۀ الکلای ( E. hirsutumیکای از گوناه هاای رایاج و متاداول
جنس  ،) Epilobiumقادر است از فعالیت و گسترش تومور ایجاد شده در موش جلوگیری نماید .همانطور که در باد بحث شاد،
توجهات اخیر بیشتر روی خواص ضد توموری و ضد التهابی گیاه  Epilobiumمتمرکز شده و کمتر به اثرات ضادمیکروبای آنهاا
پرداخته شده است .گزارشات اندکی از بررسی فعالیت ضد میکروبی عصارۀ الکلی برخی از گونه های  Epilobiumتوساط برخای
از پژوهشگران منتشر شده و در ایران تاکنون هیچ گزارش جامعی در این زمیناه ارا اه نشاده اسات ( ;Pakravan et al., 2012
 .)Bartfay et al., 2012; Battinelli et al., 2001با توجه به کمبود اطالعات در مورد فعالیت آنتای بیاوتیکی ایان گیااه ،بار آن
شدیم تا به ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصارۀ  9گونه از  Epilobiumبپردازیم .تمام عصارههای استفاده شاده ،باه جاز عصاارۀ
مربوط به گونۀ  ، E. Roseum Subsp . Subsessilدارای اثرات ضدمیکروبی بودناد .ایان نتیجاه ،تأییاد کننادۀ علات اساتفاده از
 Epilobiumدر طب سنتی در ایران و دیگر کشورها می باشد .باکتریهای بیماریزای استفاده شده در این تحقیق مرباوط باه دو
گروه گرم مثبت و گرم منفی بودند .برخی از عصارهها مثل  E. montanumو  E. dodonaeiبیشتر روی باکتریهای گرم مثبات و
عصاره هایی چون عصارۀ  E. gemmascensو  E. hirsutumاثر قابل توجهی روی باکتریهای گرم منفی از خود نشان دادناد .ایان
موضوع می تواند مربوط به تفاوت در برخی ترکیبات موجود در عصارۀ این گیاهان باشد که واکنشهای متفاوتی با دیوارۀ سلول
باکتری انجام می دهند .با توجه به اینکه مقادیر  MICبه دست آمده برای باکتریهای گرم منفی ،بزرگتر می باشد ،لذا باکتریهای
گرم منفی نسبت به عصاره ها ،مقاومترند .با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  MICو هاله های عدم رشد ،میتاوان گفات
که اثرات ضد میکروبی در  Epilobiumهای دارای گلهای بزرگتر ،نسبت به آنهایی که گال کوچاک دارناد ،بیشاتر مای باشاد.
مقایسااه بااین  MICهااای بااه دساات آمااده از  E. parviflorum ، E. montaum ، E. hirsutum ، E.dodonaeiو همچنااین
 E. confusumو  E. minutiflorumاین موضوع را تا حدی تأیید میکند .بنابراین می توان چنین حدس زد که احتماد ترکیبات
موجود در گلهای این گیاه از نظر فعالیت ضدمیکروبی فعالترند .با توجه به مقاوم شدن روز افزون باکتریهاا نسابت باه آنتای
بیوتیکهای رایج و معمول ،وجود اثرات ضد میکروبی به دست آمده در ایان تحقیاق ،سابب امیادواری ماا باه منظاور تواناایی
استفاده از ترکیبات طبیعی موجود در این گیاهان به جای ترکیبات مصنوعی با عوارض جانبی آنتی بیوتیکهای سانتزی ،شاده
است .مقایسه بین دو جدول  8و ( 2هاله های عصاره و آنتی بیوتیکها) مؤیاد تاوان رقاابتی عصاارههاای گیااهی  Epilobiumباا
آنتیبیوتیکهای متداول می باشد.
نتایج این آزمایش مشخص می کند که باکتریهای گرم مثبت ،نسبت به باکتریهای گرم منفی در برابر عصاره گیاه علاف بیاد،
حساستر هستند .از بین باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ( )S.epو از بین باکتریهای گرم منفی اشریشایا
کلی ( )E. coliبیشترین حساسیت را نشان می دهند.
با توجه به دادههای حاصله در این تحقیق ،می توان عصاره های برخی از گونههای  Epilobiumرا دارای فعالیت آنتای بیاوتیکی
اعالم کرد که این نتایج مکمل دیگر اثرات ( Epilobiumاز قبیل اثر ضد دردی ،اثر ضد تکثیری روی سلولهای سرطانی ،اثر ضد
التهابی) ،بررسی شده توسط دیگر محققان می باشد .به هر حال از آنجا یکه در این مطالعه و مطالعات مشاابه ،عصااره خاام کاه
مرکب از مواد متفاوت و کل بخش های هوایی گیاه است ،مورد استفاده قرار گرفته ،انجام تحقیقات تکمیل کننده برای تشخیص
ماده مؤثره ،بخش فعال تر گیاه و همچنین تعیین و بررسی مکانیسم های شیمیایی اثرات ضد میکروبی عصارۀ این گیاه ،مفیاد و
ضروری به نظر می رسد.
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