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بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاهی گال قلقاف بر باکتریهای گرم مثبت و
منفی

تاریخ دریافت مقاله 99 /8/12 :؛ تاریخ پذیرش1400/3/4 :

چکیده
زمینه و هدف :در قرن اخیر استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها سبب ظهور جدایههای مقاوم به درمان شده است که به عنوان
یک تهدید جدی برای سالمت جمعیتهای انسانی مطرح میباشد .به منظور مقابله با این پدیده رویکردهای مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان به استفاده از عصاره طبیعی گیاهان جهت درمان بیماریهای عفونی اشاره
کرد .گال قلقاف در اثر رشد غیر طبیعی بافت های گیاهی تحت تاثیر عوامل زنده مانند زنبورها بر اندام های مختلف درخت
بلوط ایجاد میگردد .یافتههای آزمایشگاهی بدست آمده از ارزیابی این ترکیب گیاهی داللت بر پتانسیل باالی خاصیت ضد
میکروبی آن دارد .در مطالعه پیش رو اثر ضد میکروبی عصاره گیاهی گال قلقاف بر روی باکتریهای اشریشیا کالی و
استافیلوکوکوکوس اورئوس بررسی گردیده است.

مواد و روشها :این مطالعه بر روی سویههای استاندارد اشرشیا کالی ATCC 25922و استافیلوکوکوس اورئوس
 ATCC 25923انجام پذیرفت .عصاره آبی گال قلقاف به روش سوکسله بدست آمد .جهت ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی
حداقل غلظت مهارکننده رشد ( )MICو حداقل غلظت کشنده باکتری ( )MBCبه روش براث ماکرو دایلوشن (Broth-

 )Macrodilutionتعیین گردید.
یافتهها :حداقل غلظت مهار کننده رشد عصاره های گیاهی گال قلقاف در باکتری اشرشیا کالی به میزان  3125میکروگرم در
میلیلیتر و در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  98میکروگرم در میلیلیتر بدست آمد .همچنین حداقل غلظت کشنده عصاره
گال قلقاف در باکتریهای اشرشیا کالی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب  50000میکروگرم در میلیلیتر و 1562
میکروگرم در میلیلیتر بود.

نتیجه گیری :نتایج این بررسی نشان داد عصاره گیاهی گال قلقاف بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت
نویسنده مسئول:
دانشیارگروه میکروب شناسی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج،
ایران

به باکتری گرم منفی اشرشیا کالی اثر ضد میکروبی بسیار خوبی دارد .همچنین اگر چه عملکرد باکتریواستاتیک نسبتا قوی
عصاره فوق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده گردید ،اما بین غلظت باکتریسیدال و باکتریوستاتیک اختالف
قابل توجه وجود داشت.
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مقدمه
ظهور و گسترش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک بهعنوان یک
تهدید جدی برای سالمت جمعیتهای انسانی مطرح میباشد.
استافیلوکوکوس اورئوس که یکی از معروفترین باکتریهای کسب
کننده مقاومت آنتیبیوتیکی میباشد و این امر سبب محدودیت هایی

همچنین یافتههای آزمایشگاهی بدست آمده از ارزیابی این ترکیب
گیاهی داللت بر پتانسیل باالی خاصیت ضد میکروبی آن دارد.

9و10

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاهی گال
قلقاف بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کالی انجام
پذیرفت.

در درمان بیماران مبتال به عفونـتهـای ناشی از این باکتری شده
است 1.بطور کلی استافیلوکوکوس اورئوس یکی از علل بسیار شایع
عفونتهای استافیلوکوکی درگیر کننده پوست مانند کورک ،کفگیرک،
سلولیت ،زرد زخم ،فورونکل ،آبسه و همچنین عفونتهای خون،
استئومیلیت ،اندوکاردیت ،پنومونی ،و از مهمترین و فراوانترین عوامل
عفونتهای بیمارستانی در سرتاسر جهان به شمار میرود2.و 3از دیگر

باکتریهای دارای مقاومت چندگانه آنتیبیوتیکی ،اشرشیا کالی،
نوعی باسیل گرم منفی ،متحرک ،هوازی و بیهوازی اختیاری ،بدون
اسپور از خانواده انتروباکتریاسه میباشد 4.این باکتری بطور شایع در
روده جانوران خونگرم وجود دارد .انواعی از اشرشیا کالی بصورت
همزیست بخش عمده فلور طبیعی روده انسان را تشکیل میدهند .با
این وجود سویههایی از این باکتری توانایی ایجاد عفونت در دستگاه
گوارش ،مجاری ادراری و سیستم اعصاب مرکزی را دارند و
سویههای دارای مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه ایجاد کننده
عفونتهای تهدید کننده حیات میباشند 5.امروزه رویکردهای
جدیدی جهت مقابله با مشکالت ناشی از مقاومت آنتیبیوتیکی ،از
جمله تجویز منطقی ،عدم استفاده نامناسب آنتیبیوتیکها ،همچنین
استفاده از مواد ضد میکروبی نوین بخصوص استفاده از عصارههای
گیاهی ،نانوذرات ،پروتئینهای با خاصیت ضد میکروبی و استفاده از
باکتریوفاژها و سایر موارد در کنترل و درمان عوامل ایجاد کننده
بیماریهای عفونی بسیار مورد توجه میباشند 6 .و 7بهکارگیری عوامل
گذشتههای دور جهت مبارزه و درمان بیماری عفونی بسیار مورد
توجه بوده اند 8.گالها نوعی بافت گیاهی تغییر شکل یافته میباشند
که اغلب تحت تاثیر حشرات مانند زنبورها القا میگردند 9.گال
قلقاف در اثر رشد غیرطبیعی بافت گیاهی تحت تاثیر زنبورها بر روی
اندامهای مختلف درخت بلوط ایجاد میشود که بدلیل دارا بودن
مقدار تانن باال در ترکیب خود در طب سنتی کاربردهای زیادی دارد
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تهیه عصاره گال قلقاف
جمعآوری گالها از درختان دارمازو در استان لرستان انجام
گرفت .جهت تهیه عصاره آبی ،گالها با محلول هیپوکلریت سدیم
 10درصد شستوشو داده شده و پس از خشک شدن ،با استفاده از
دستگاه آسیاب برقی پودر تهیه گردید .جهت تهیه عصاره آبی ابتدا
 50گرم پودر گال در مقابل اشعه ماورابنفش قرار گرفت تا استریل
شود ،سپس پودر استریل شده در  250میلیلیتر آب مقطر استریل
ریخته شده و به مدت  3-5روز در دمای اتاق روی روتاتور قرار داده
شد و در نهایت توسط کاغذ صافی واتمن صاف گردید .پس از آن،
عصاره به مدت  2ساعت در دستگاه روتاری تحت دمای 70-80
درجه سانتیگراد قرار گرفت تا عصاره آبی بهصورت پودر بهدست
آید .جهت تهیه عصاره های الکلی ،الکل های اتانول  96درصد و
نیز متانول  96درصد جهت عصارهگیری به روش سوکسله مورد
استفاده قرار گرفتند .سپس عصارهها توسط کاغذ صافی واتمن صاف
گردیدند و با استفاده از دستگاه روتاری در دمای  50-55درجه
سانتیگراد خشک شده و بهصورت پودر در آمدند .عصارههای
بهدست آمده تا زمان انجام آزمایشات در ظروف تیره درب بسته در
دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند.

کشت باکتری بر روی محیطهای کشت
باکتریهای مورد مطالعه ،سویههای استاندارد اشرشیا کالی
ATCC25922

و استافیلوکوکوس

اورئوس ATCC25923

بودند که از

انستیتو پاستور ایران تهیه گردیدند .باکتریهای فوق بر روی محیط
کشت مولر هینتون
)Germany

آگار MHA (Mueller Hinton Agar) (Merck,

کشت داده شده و برای انجام آزمایش از کشتهای 24

ساعته و کلنیها خالص و تک برداشت انجام

شد.
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و مواد موجود در طبیعت به ویژه عصارهها و ترکیبات گیاهی از

مواد و روش ها
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محمد زیبایی و همکاران

بررسی فعالیت آنتیباکتریال

یافته ها

جهت ارزیابی فعالیت آنتیباکتریال عصاره گال قلقاف ،دو

نتایج بررسی خاصیت ضد میکروبی به روشهای کمی تعیین

به معنای حداقل

عصاره گیاهی گال قلقاف بر روی باکتری گرم منفی

شاخص

(MIC )Minimal Inhibitory Concentration

غلظت مهارکننده رشد باکتری و

( Bactericidal

MIC

و

MBC

Minimal

اشرشیا کالی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد:

به معنای حداقل غلظت کشنده باکتری ،بر

حداقل غلظت مهارکننده عصاره گیاهی گال قلقاف جهت باکتری

اساس دستورالعمل استاندارد  CLSIو به روش استاندارد براث ماکرو

اشرشیا کالی در لوله شماره  5معادل  3125میکروگرم در میلی لیتر

دایلوشن تعیین گردید .کلنیهای خالص باکتریهای اشرشیا کالی

(شکل ،1الف) بدست آمد .در حالی که حداقل غلظت کشنده عصاره

در محیط

گیاهی گال قلقاف در این باکتری در لوله شماره  1معادل 50000

)MHB (Mueller Hinton Broth) (Merck, Germany

میکروگرم در میلی لیتر (شکل ،1ب) مشاهده شد .همچنین حداقل

در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  18-24ساعت کشت مجدد

غلظت مهارکننده عصاره گیاهی گال قلقاف جهت باکتری

داده شدند .سپس سوسپانسیون باکتریایی مطابق لوله شماره نیم مک

استافیلوکوکوس اورئوس در لوله شماره  10و معادل  98میکروگرم

فارلند تهیه گردید و به میزان  1به  300رقیق گردید و کدورت

در میلی لیتر (شکل ،2الف) بدست آمد ،در حالیکه حداقل غلظت

MBC )Concentration

ATCC25922

و استافیلوکوکوس اورئوس

مولر هینتون براث

معادل

cfu/ml

ATCC25923

 5×105رسانده شد .سپس با افزودن  50میلی گرم از

عصاره گیاهی گال قلقاف ،در یک میلی لیتر محیط کشت مولر هینتون

کشنده عصاره گیاهی گال قلقاف در این باکتری در لوله شماره 6
معادل  1562میکروگرم در میلی لیتر (شکل ،2ب) مشاهده شد.

براث محلول استوک اولیه تهیه گردید ،آنگاه از این غلظت اولیه
رقتهای متوالی  1/2به صورت سریالی در تعداد  12لوله حاوی یک
میلی لیتر محیط مولر هینتون براث تهیه گردید .به هر یک از رقتهای
تهیه شده  50میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری افزوده گردید ،سپس
لولهها در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت
گرمخانهگذاری شدند .لولههای حاوی محیط کشت به تنهایی و
ترکیب عصاره و محیط کشت بدون افزودن سوسپانسیون میکروبی
جهت کنترل استریل بودن ،و یک لوله حاوی محیط کشت و
سوسپانسیون میکروبی جهت کنترل رشد باکتری نیز به همراه سایر
لولهها گرمخانه گذاری گردیدند .مراحل انجام کار در شرایط استریل
و به صورت دابلیکیت انجام پذیرفت .حداقل غلظت ممانعت کننده
از رشد باکتری

()MIC

با تعیین لوله حاوی رقتی که در آن باکتری

جهت تعیین  MBCیا حداقل غلظت کشنده ،مقدار  100میکرولیتر
از رقتهای تهیه شده بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده
شد و متعاقباً محیطها در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت 24
ساعت گرمخانهگذاری شدند .شاخص

MBC

با تعیین لوله حاوی

رقتی از باکتری که در آن غلظت باکتری قادر به رشد بر روی محیط
مولر هینتون آگار نباشد محاسبه گردید.

ظهور و گسترش مقاومت آنتیبیوتیکی در دهههای اخیر به ویژه
در میان باکتریهایی که به عنوان عوامل ایجاد کننده عفونت با شیوع
باال مطرح میباشند ،درمان عفونتهای ناشی از این باکتریها را بسیار
مشکل نموده است 11.خواص درمانی گیاهان از دیر باز شناخته شده
است ،همچنین در سالهای اخیر اثرات ضد میکروبی آنها بسیار مورد
توجه قرار گرفته است 9.در مطالعه حاضر اثرات ضد باکتری عصاره
گیاهی گال قلقاف بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و
اشرشیا کالی به عنوان باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی که به طور
معمول از موارد عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اجتماعی
جداسازی میگردند مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بررسی حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد عصاره آبی
گال قلقاف بر روی باکتریهای مورد مطالعه نشان داد که این غلظت
در باکتری اشریشیا کالی معادل  3125میکروگرم در میلی لیتر

میباشد در حالیکه این غلظت در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
بسیار کمتر و معادل  98میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد .در
مطالعهای که توسط معصومی پور و همکاران در جهت بررسی اثر
ضدباکتریایی عصارة ترکیبی سه گیاه کلپوره ،فلفل سیاه و چای سبز
Alborz Univ Med J (AUMJ) 2021 January; 11(1):103-109
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قادر به ایجاد کدورت نباشد محاسبه گردید.
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MIC

عصاره گال قلقاف بر روی باکتریهای گرم مثبت نسبت به

بر باکتریهای پاتوژن مقاوم به آنتیبیوتیک انجام پذیرفت میزان

جهت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به میزان  50000میکروگرم

باکتریهای گرم منفی میباشد ،که میتواند به دلیل تفاوت ساختار

در میلی لیتر بدست آمد که در مقایسه با مطالعه حاضر بسیار غلظت

دیواره سلولی در این دو گروه باکتری باشد .همچنین نتایج مقایسه

باالتری میباشد 12.در بررسی اثر عصاره آبی و متانولی گال قلقاف بر

حداقل غلظت بازدارنده رشد و حداقل غلظت کشنده باکتری در این

روی باکتری گرم منفی پسودوموناس آئروزینوزا توسط فاتحی و

مطالعه نشان داد که در هر دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی  4غلظت

همکاران ،حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد به یک میزان و معادل

دو برابر ما بین  MICو  MBCاختالف وجود داشت .در تحقیق انجام

 12500میکروگرم در میلی لیتر و بسیار باالتر از میزان بدست آمده

شده توسط احمدی اسب چین و همکاران بر روی اثر ضد میکروبی

بر روی باکتری گرم منفی در مطالعه حاضر به دست آمد 13.باصری و

عصاره گیاه رزماری بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی میزان

همکاران نشان دادند حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد عصارههای

غلظت

منطبق با هم و یا نزدیک به یکدیگر به دست

MIC

و

MBC

متانولی گال کورکوس اینفکتوریا برعلیه باکتری استرپتوکوکوس

آمد و این گیاه بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و

موتانس و استرپتوکوکوس سالیواریوس  630،میکروگرم بر میلیلیتر

16

اشرشیا کالی دارای هر دو اثر باکتریوستاتیک و باکتریوسیدال بود.

میباشد .نسبت به غلظت بازدارنده رشد باکتری گرم مثبت

همچنین در مطالعه معصومی پور و همکاران در بررسی اثر ضد

14

میکروبی عصاره اتانولی سه گیاه کلپوره ،فلفل سیاه وچای سبز میزان

و همکاران بر روی اثر ضد میکروبی چندین

 MICو  MBCدر مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اختالف قابل

استافیلوکوکوس اورئوس
درمطالعه

Gonelimali

در مطالعه حاضر باالتر میباشد.

عصاره گیاهی بر روی پاتوژنهای غذایی نیز حداقل غلظت ممانعت

توجهی نداشتند اگر چه در مورد اشرشیا کالی بین میزان

کننده از رشد این باکتریها در باکتریهای گرم مثبت در مقایسه با

12

 5 MBCبرابر اختالف وجود دارد که با مطالعه حاضر منطبق است.

باکتریهای گرم منفی بسیار کمتر بدست آمد که نشاندهنده اثر ضد

اختالف میان  MICو  MBCمیتواند نشان دهنده این باشد که ممکن

باکتریایی بیشتر عصارههای گیاهی مورد مطالعه فوق بر باکتریهای

است نسبت به مواد ضد میکروبی فوق در سویه های باکتری ،تحمل

گرم مثبت میباشد 15.مقایسه نتایج تمامی مطالعات فوق با یکدیگر

ایجاد گردد.

و

MIC

در این خصوص نشاندهنده اثر بخشی بیشتر عصارههای گیاهی و

گیاهی گال قلقاف در باکتری اشرشیا کالی .ATCC25922

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،زمستان 1400؛ دوره  ،11شماره 1؛ 103تا 109
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 ؛ (ب) حداقل غلظتATCC25923  (الف) حداقل غلظت مهارکننده ع صاره گیاهی گال قلقاف جهت باکتری ا ستافیلوکوکوس اورئوس:2 شکل
.ATCC25923 کشنده عصاره گیاهی گال قلقاف در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
 همچنین.گرم منفی اشرشیا کالی اثر ضد میکروبی بسیار خوبی دارد
اگر چه عملکرد باکتریواستاتیک نسبتاً قوی عصاره فوق بر روی
 اما بین غلظت،باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده گردید
.باکتریسیدال و باکتریوستاتیک اختالف قابل توجه وجود داشت

نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و مقایسه آن با
 نشان داده شدکه عصاره گیاهی گال قلقاف،یافتههای سایر مطالعات
بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به باکتری
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Abstract
Background: In the recent century, the improper use of antibiotics has led to the emergence
of resistant isolates that pose a serious threat to the health of human populations. In order
to deal with this phenomenon, various approaches have been used, including the use of
natural herbal extracts to treat infectious diseases. Ghalghaf Gall is caused by abnormal
growth of plant tissues under the influence of living factors such as bees on various organs
of the oak tree. Laboratory findings obtained from the evaluation of this plant indicate its
high potential for antimicrobial properties. In the present study, the antimicrobial effect of
Ghalghaf Gall extract on Escherichia coli and Staphylococcus aureus was investigated.
Methods: This study was performed on standard strains of Escherichia coli ATCC 25922
and Staphylococcus aureus ATCC 25923. Aqueous extract of Ghalghaf Gall was obtained
by Soxhlet method. To evaluate the antibacterial activity, the minimum inhibitory
concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) were determined
by broth-macrodilution method.
Results: The MIC value of the extracts of Ghalghaf Gall obtained for Escherichia coli and
Staphylococcus aureus were 3125 µg/ml and 98 µg/ml respectively. Also The MBC value
of the Escherichia coli and Staphylococcus aureus obtained 50000 µg/ml and 1562 µg/ml
respectively.
Conclusion: The results of this study showed that the herbal extract of Ghalghaf Gall has a
very good antimicrobial effect on the gram-positive bacterium Staphylococcus aureus
compared to the gram-negative bacterium Escherichia coli. Also, although relatively strong
bacteriostatic function of the above extract was observed on Staphylococcus aureus, but
there was a significant difference between bactericidal and bacteriostatic concentrations.
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