
 
 

 

استافیلوکوکوس  بر روی (Achillea tenufolia)اثرات ضد میکروبی اسانس بومادران بیابانی

 سودوموناس آئروژینوزاو اورئوس

  * 4یانگوران یرب نیحس ،3داود افشار ،2، زهرا ترینیا1زادهمهدی توکلی

 

 چکیده 

های های بسیاری برای یافتن روششود. تالشدرمان محسوب می مقاومت باکتریایی ازجمله معضالت امروز دنیای پزشکی و

خواص به منظور بررسی این مطالعه  در باشد.میجایگزین در جریان است که یکی از آنها استفاده از ظرفیت گیاهان بومی هرمنطقه 

جمع آوری و پس از خشک شدن در شرایط نمونه های پیکرۀ رویشی گیاه ضدباکتریایی  اسانس پیکرۀ رویشی بومادران بیابانی 

اسانس سایه اتاق به شکل مخلوط همگن پودر شده و اسانس آن به روش تقطیر با آب استخراج گردید. سپس اجزاء تشکیل دهنده 

مهمترین . گیری مقدار اجزاء قرار گرفتبا استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی مورد شناسایی و اندازه

خواص ضدمیکروبی ، %( بودند63/3کارن)-6%(،78/3%(، کامفور)63/22بورنانون)-2گیاه اینترکیبات موثر با فعالیت آنتی میکروبی 

با هاله عدم   اسانس بود،متر متغیر میلی 04تا  9رنج هاله عدم رشد از ، مقایسه گردید تعیین واستفاده از روش دیسک دیفیوژن  با

روی اسانس  ایسه با کلیندامایسین داشت هرچنددرمق متر بیشترین تاثیر را دربرابر استافیلوکوکوس اورئوس حتیمیلی 04رشد 

گرم مثبت  ها تاثیر بهتری روی باکترینداشتند و نتوانستند رشد آن را مهارکنند. بطورکلی اسانس سودوموناس آئروژینوزا تاثیری

 .نسبت به باکتری گرم منفی داشتند

 .دیسک دیفیوژن،  یضدباکتر بومادران ، ، اسانس کلمات کلیدی:

                                                           
 
2
  زنجان پزشکی علوم دانشگاه ،داروسازی دانشکده استادیار 

2
 زنجان پزشکی علوم دانشگاه، عمومی داروسازی دکتری دانشجوی  

6
 دانشگاه علوم پزشکی زنجاناستادیار گروه میکروبیولوژی،   
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 مقدمه

 مقاومت باکتریایی ایران و جهان  آمار

های مهم بشر بوده بیماریهای عفونی همواره از نگرانی

است وپیوسته توجه تعداد زیادی از صاحبان حرفه های 

مختلف پزشکی را به خود معطوف کرده است.از طرف 

یوتیک ها مشکالت دیگری چون بدیگر درمان با آنتی 

 آبادی و همکاران،)کمال دارویی را درپی دارد تمقاوم

 مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی است و .(2422

دهد که ایران نیز از مخاطرات جود نشان میشواهد مو

ها مصون نیست. مربوط به مقاومت میکرو ارگانیسم

منطقه تحت  3سازمان جهانی بهداشت جهان را به 

: این مناطق عبارتند از پوشش خود تقسیم کرده است.

 و ، اروپا، جنوب شرقی آسیامنطقه آمریکا منطقه آفریقا،

مان در سال این سازغرب خاورمیانه در گزارشی که 

گونه باکتری  9مقاومت منتشر کرد شیوع  2420

منطقه تحت پوشش سازمان جهانی  3انتخاب شده در 

های ملی ارائه شده براساس داده بهداشت بیان شد

باکتری  گونه 9قاومت میکروبی درایران در شیوع م

انتخاب شده بطور قابل مالحظه ای باالست. به طورکلی 

کلی در برابر نسل سوم سفالوسپورینها مقاومت اشیرشیا

مقاومت کلبسیال  ،%30ها % و در برابر فلوروکینولون02

در  % و07های نسل سوم پنومونیه در برابر سفالوسپورین

س اورئوس قاومت استافیلوکوکوک %،30برابر کارباپنم ها 

مقاومت استرپتوکوکوس  و %30در برابر متی سیلین 

مقاومت حصبه  ،%6639یلین پنومونیه در برابر پنی س

% 336ها ( در برابر فلوروکینولونNTSغیر سالمونال )

ها فلوروکینولون ومقاومت گونه های شیگال در برابر

های ملی برای نایسریا گنوره مقاوم به % بود. داده238

های نسل سوم موجود نبود الوسپورینسف

(WHO,2014). 

 های بیوتیک آنتی توسعه و کشف اینکه به توجه با

 و است گیر وقت و قیمت گران روند یک جدید

 اولویت را رقابتی های هژپرو باید داروسازی های شرکت

 یافتن جهت در دیگری راهکارهای به نیاز ،کنند بندی

 ،ها روش این از یکی. دارد وجود میکروبی ضد مواد

و  )یئاپ آنهاست ترکیبات و دارویی گیاهان از استفاده

 (.2420، همکاران

 Asteraceaeها گیاهانی متعلق به تیره کاسنی بومادران

گونه 223در جهان بیش از بوده که  Achillea و جنس

 گونه علفی در ایران 29و دارای  از این جنس وجود دارد

گونه آن  0تا  6باشد که اغلب معطر هستند و حدود می

؛ 2682بصورت دارویی مصرف می گردد ، )زرگری،

 (.پراکندگی2693؛ مظفریان، 2676رضایی، جایمند و 

 ،افغانستان ی،مرکز یایآس، هیترک، رانیا ی شامل:جهان

 یداراو در ایران است  هیعراق و سور، پاکستان

شمال و شمال  یها در استان ی وسیعی به ویژهپراکندگ

دارد ودر بیشترین موارد بصورت علف هرز کشور غرب 

ها و نقاط کوهستانی دیده می در کنار مزارع و جاده

رات ضد اثا به منظوربررسی لذ ،(2682) زرگریشود 

میکروبی اسانس بومادران بیابانی در کنترل آلودگی 

 بررسی ذیل انجام گرفت. میکروبی

 هامواد و روش
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 های گیاهیتهیۀ اسانس و نمونه

 جمع آوری مادۀ گیاهی از گونۀ برای تهیه اسانس

مرحلۀ تمام  رد   Achillea tenufolia بومادران بیابانی

 ستگاهیزاز  2697سال خرداد و تیرماه  گل گیاه در 

متر از  2734واقع در ارتفاع  ونیهما طبیعی در روستای

برداشت زنجان  ی شهرشمال یهاکوه رشته سطح دریا در

ه به شرایط سایه آزمایشگاه منتقل نمونه ها بالفاصل .شد

در دمای و پس از جدا سازی گل و برگ گیاه از ساقه 

 2اسانس گیری در  درجه سانتیگراد خشک شدند،  27

مرحله انجام شد.مرحله اول بااستفاده از دستگاه کلونجر 

انجام گرفت. در مرحله دوم بعلت کمبود زمان، زیادبودن 

روش نیمه صنعتی برای نمونه ها و بازده کم اسانس از 

اج اسانس توسط عمل استخر اسانس گیری استفاده شد.

)مدل رضایی و جایمند(  دستگاه اسانس گیری

های نوین زیستی  انجام گرفت. در پژوهشکده فناوری

گیری  ازهد اسانس اندطی عمل استخراج )درصد(  عملکر

ها بعد آبگیری با سولفیت و محاسبه شد سپس نمونه

 های تیرۀ درآنهیدرید تا زمان آزمایش در ویالسدیم 

 بسته در شرایط یخچال نگهداری شدند.

 گازی کروماتوگرافی

به منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی و مواد موثره 

-طیف-موجود در اسانس از دستگاه کروماتوگراف گازی

( استفاده شد. این دستگاه شامل GC/MSسنج جرمی )

سنج جرمی و طیف 7890Bکروماتوگرافی گازی مدل 

آمریکا، مجهز به  Agilentساخت شرکت  5977Aمدل 

و مدل  split/splitlessسیستم تزریقی از نوع 

های یونیزاسیون بمباران الکترونی بوده و از کتابخانه

برخوردار است. به  WILEYو  NISTمربوط به  جرمی

به  HP5-MSمنظور آنالیز اسیدهای چرب از ستون 

متر و ضخامت میلی 23/4با قطر داخلی متر  34طول 

میکرومتر استفاده گردید. دمای محل تزریق،  23/4

و دمای محل یونیزاسیون به ترتیب  Interfaceدمای 

گراد تنظیم گردید. درجه سانتی 234و  294، 274روی 

گراد درجه سانتی 34برنامه دمایی ستون با دمای اولیه 

ا نگه داشته شد، دقیقه در این دم 3شروع و به مدت 

گراد در درجه سانتی 23سپس دمای ستون با شیب 

گراد رسیده و به مدت درجه سانتی 274دقیقه به دمای 

 24دقیقه در این دما ثابت ماند و در نهایت با شیب  2

 24رسیده و  274گراد بر دقیقه به دمای درجه سانتی

ه ب 2به صورت  splitدقیقه در این دما ثابت ماند. نسبت 

 تنظیم گردیده و حجم تزریقی نیم میکرولیتر بود.  24

 سنجش خاصیت ضد میکروبی اسانس 

به منظور سنجش و مقایسه خاصیت ضدمیکروبی 

اسانس چهارگونه بومادران در برابر دوباکتری 

و     Staphylococcus aureus استافیلوکوکوس اورئوس

با   psedoumonas aeroginosaسودوموناس آئروژینوزا 

PTCC  مورد استفاده قرار  2668و  2624به ترتیب

 گرفتند.
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 های میکروبی تهیه محیط کشت

های میکروبی مقدار مشخص برای تهیه محیط کشت

در یک لیتر آب شده توسط شرکت سازنده را برداشته 

  دقیقه 28و   گذاشته اتوکالو در سپس ؛مقطر مخلوط شد

اتمسفر قرار  2 ردرجه سانتی گراد و فشا222دمای  در

 .داده شد تا کامالً استریل گردید

 

محیط کشت  نام شرکت سازنده غلظت )گرم در لیتر(  

گرم در یک لیتر آب 22  Merck Tryptic soy agar (TSA) 

گرم در یک لیتر آب 7  Merck Tryptic soy Broth (TSB) 

گرم در یک لیتر آب 27  Merck Muller Hinton Agar(MHA) 

 های میکروبینحوه تهیه محیط کشت -2ل جدو

 فعال سازی باکتری 

های استاندارد باکتری از مرکز کلکسیون میکروبی،  نمونه

های علمی ایران تهیه  قارچ و باکتری سازمان پژوهش

درجه  -24های آماده در دمای  گردید. استوک

  نگهداری شدند.گراد  سانتی

 انجام تست دیسک دیفیوژن

از  )مفتخر( بعد از تهیه سوسپانسیون نیم مک فارلند

میکرولیتر از  244باکتریهای مورد نظر مقدار 

 سوسپانسیون میکروبی را روی محیط کشت مولر

های دیسکدهیم.بصورت چمنی کشت میهینتون آگار 

میلی متر را با  332قطر  استاندارد شرکت پادتن طب با

میکرولیتر از اسانس خالص بااستفاده از  ،24مقدار 

بعد از دیسک  .(2429تاناسسکو ) سمپلر آغشته کردیم

ساعت داخل انکوباتور با  20گذاری پلیت ها را بمدت 

سپس قطر هاله  گراد قرار دادیم.سانتیدرجه  68دمای 

 Sنتایج بصورت  وگیری کرده اندازه عدم رشد را 

)مقاوم( گزارش شد. R  )نیمه حساس( و I)حساس(، 

تمامی مراحل در شرایط آسپتیک دربرابر 

از دومیکروارگانیسم موجود در پژوهش انجام گرفت.

میکروگرم برای 2دیسکهای استاندارد کلیندامایسین 

ل مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و از دیسکهای کنتر

میکروگرم برای کنترل مثبت در 24پنم استاندارد ایمی

برابر سودوموناس آئروژینوزا استفاده شد.دیسک آب 

 مقطر بعنوان کنترل منفی درنظرگرفته شد. 

 نتایج و بحث

 نشان داد GC-MS نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی 

 77از  Achillea tenuifolia اهیگ اسانس (،2جدول)

نشان دهنده  بیترک ستیشده است. ب لیتشک بیترک

. بود Acillea tenuifolia اساسی روغن 30368٪

که از گلها و  اسانسشده در  ییشناسا یاصل باتیترک

 بدست آمده است Achillea tenuifolia اهیگ یهابرگ

سیمین - O،(٪2303ن )فکام ،(٪3363کارن )-6شامل

 ،(٪4338) موننیل -D، (٪4336کارن )-0، (6396٪)
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 ننترپی-گاما ،(٪3320( )نئولیس-2،7) پتولاوکالی

-α ،(٪22363) بورنانون ،(٪6322، بورنئول )(238٪)

 ،(٪3387) کافور ،(٪2323) نالوللی ،(٪2332) نولیترپ

استات  لبورنی ،(٪4329) مولتی ،(٪2327)استات  لژرانی

 ،(٪62/4) لنیوفکاری ،(٪4363) کوپائن-آلفا ،(4333٪)

 ( بودند. ٪37/2) نولکادی-آلفا و( ٪60/2) اسپاتولنول

 

 Achillea tenufoliaاسانس پیکرۀ رویشی گیاه  GC-MS کروماتوگرام آنالیز -2 شکل

 

( 2993و همکاران،  پوریتوسط )افشار یگزارش قبل

 لیماده تشک نیتر یاصل این بود که  نشان دهنده

 لنیوفیرکا Acillea tenuifolia یدهنده روغن اساس

و در  مادۀ اسانس بومادران بیابانی بودمهمترین  دیاکس

دهنده  لیماده تشک نی، بورنئول دوم گریمطالعات د

(. مشابه 2444و همکاران ،  یفراوان روغن بود )آغاجان

 لیتشک یبه عنوان ماده اصل سینئول-7و2یمطالعات قبل

شناخته شد ، در  Achillea tenuifoliaدهنده روغن 

 بیترک نیتریفور را به عنوان اصلمکا گرانیکه د یحال

 (.2447د)کندانکویچ و همکاران،روغن گزارش کردن نیا

توان نتیجه گرفنت که با مالحظۀ گزارشهای مرتبط می

آب  طیشرا ریتحت تأث اریاسانس بس ییایمیش باتیترک

در  .(2440،بورت)است  ییایو عوامل جغراف ییو هوا

نتیجه قبل هر گونه توصیه برای بهره برداری از منابع 

فیتوشیمیایی طبیعی و گیاهان اقلیمهای مختلف بررسی 

و آنالیز کروماتوگرافی گازی جهت بررسی وجود 

توجه به  رسد که با ترکیبات هدف ضروری به نظر می

ها و مقایسه نتایج محققین و همپوشانی بیشتر یافته

یر های مهمترین ترکیبات شناسایی شده و مقادتفاوت

اثر اقلیم در کیفیت و کمیت اسانس و اجزاء آن در  آنها 

باشد لذا تفاوت در نتایج بدست موثر می بسیار این گیاه

باشد، آمده از محققین مختلف  قابل پذیرش می

شود جهت کاربرد از ذخایر هر منطقه قبل پیشنهاد می

برداری نسبت به مورد مصرف آنالیز های اسانس بهره

انجام گیرد تا در جهت نیل به استاندارد نمودن 

ین اقلیم و مناطقنخست مناسبترهای دارویی فرآورده
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مناسب پرورش این گیاه دارویی بر اساس کمیت و  

ریزی جهت کیفیت مادۀ موثره تعیین و سپس برنامه

برداری و استحصال اسانس و همچنین تجدید منابع بهره

 Achilleaهای عدم رشد برای هاله زیستی انجام گیرد.

tenufolia ندازه گرفته شد ودربرابر هردوگونه باکتری ا 

دیسک با  قابل مشاهده است. (6) نتایج آن در جدول

میکرولیتر از اسانس مشاهده شد بطوریکه شاهد  34

 2ت کلیندامایسین با غلظای به مراتب بیشتر از هاله

 میکروگرم بودیم.

 

 منطقۀ زنجان Achillea tenufoliaترکیبات عمدۀ موجود در اسانس پیکرۀ رویشی گیاه  -2جدول 

(درصد   RTزمان بازداری   ترکیب  )%

کارن-6 3363 93023  2 

 2 کامفن 2303 93833

کارن-0 4336 223223  6 

نیمیس   6396 223622 -او   0 

موننیل-د 4338 223043  3 

(نئولیس-2،7) پتولیاوکال 3320 223342  3 

ننیترپ-گاما 238 22342  8 

 7 بورنئول 6322 263692

 9 بورنانون 22363 263980

 24 پینوکارون 4379 203283

 α 22 نولیترپ - 2332 203833

نالولیل 2323 23348  22 

فورمکا 3387 23346  26 

استات لیژران 2327 233223  20 

مولیت 4329 23633  23 

استات لیبورن 4333 233342  23 

کوپائن-آلفا 4363 273647  28 

لنیوفیکار 4362 293692  27 

 29 اسپاتولنول 2360 263202

نولیکاد-آلفا 2337 203386  24 

- 30368 - 
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 (ب)            (الف)

نتایج دربرابر سودوموناس  نتایج دربرابر استافیلوکوس اورئوس ب( الف(  - Achillea tenufoliaنتایج تست دیسک دیفیوژن اسانس  -2شکل

 آئروژینوزا

توان به وجود احتماال اثرات ضدباکتریایی این گونه را می

)یک منوترپن  اکالیپتول کامفور، اکالیپتول نسبت داد.

، خاصیت ضد باکتریایی (C10H18O10)اتری با فرمول

مکانیسم اثرات ضدباکتریایی این ترکیب اسانسی را  .دارد

-2بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اکالیپتول )

سیئنول(، باعث تغییر نفوذپذیری غشای بیرونی  7

رکیبات باکتری شده و باعث تغییر عملکرد غشا ، نشت ت

 شود.می سلول مرگ نهایت در ودرون سلولی 

اسانس تشکیل دهنده گاماترپینن نیز ازجمله ترکیبات 

اثر  (2442) و همکارانآلیجانیانس ای که در مطالعه 

یلوکوس را دربرابر استاف  origanumاسانس دو گونه 

اورئوس سنجیدند هیچ اثر ضدمیکروبی از خود نشان 

در بررسی  (2429) وهمکارانعلی امین خانی  نداد.

بومی خوی  A. tenufoliaخاصیت ضدباکتری اسانس 

دریافتند که اسانس تاثیری بر سودوموناس آئروژینوزا 

 های گرم مثبت وباکتری نداشته ولی توانست رشد سایر

های که نتایج بدست آمده با یافتهمنفی را مهار کند

 .A بنابراین اسانس، تحقیق جاری انطباق داشت

tenufolia  بدلیل داشتن ترکیبات ضدباکتریایی اثر قابل

اورئوس از خود نشان  یلوکوسقبولی را در برابر استاف

 هایگونه برابرتعداد بیشتر در بیشتر مطالعات .داد

 الزم سازی استاندارد و بررسی برای قارچ یا باکتری

است.همچنین بررسی سمیت اسانس در سایر مطالعات 

نتایج این مطالعه ممکن است  رسد.نیز ضروری بنظر می

اکتریایی از جمله دریچه جدیدی از ترکیبات ضدب

 ها باز کند.  اسانس
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 .  

اسانس گل و برگ سویه باکتری از  2میانگین و انحراف معیار قطر هاله عدم رشد انجام تست دیسک دیفیوژن :نتایج بدست آمده از  -6 جدول

 بومادران بیابانی 

(-شاهد)  

 )آب مقطر(

 دیسک سوم شاهد )+(

02(mg/ml) 

E.O 

 دیسک دوم

20(mg/ml) 

E.O 

 دیسک اول

12(mg/ml) 

E.O 

 باکتری 

پنمایمی  کلیندامایسین 

2±63 - مقاوم  04±2  23±2  24±2  Staphylococcos  aureus 

2±23 مقاوم  Pseudomonas مقاوم مقاوم مقاوم - 
Aureoginosa 

* E.O  قطرهاله ***استافیلوکوکوس اورئوس از و برای سودوموناس آئروژینوزا از  بعنوان کنترل مثبت استفاده شد.رای **باسانس خالص بومادران بیابانی

 .باشدعدم رشد براساس میلی متر می
 

 

 منابع

بخت، محمد.مرتضی سمنانی، کتایون .خوانساری، آزاد 

( .بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ و 2672ندا.)

.فصلنامۀ  (( Achillea wilhelmsii C. Kochگل گیاه 

 .37-33.ص 3گیاهان دارویی.شماره 

ضد  تیفعال.2422م.  یچانیم3 س یآباد امجد3 کمال

بومادران.  اهیگل و برگ گ یعصاره متانول ییایباکتر

 .20-9 (:6)3. قم یمجله دانشگاه علوم پزشک

: انتشارات دانشگاه ییدارو اهانیگ .2682، علی.یزرگر

 صفحه. 0283.تهران

 یبهایترک یبررس(. 2676)م.ب.،  ،ییک. و رضا مند،یجا
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Antimicrobial effects of desert yarrow essential oil on 

Staphylococcus aureus  
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Abstract 

Bacterial resistance is one of the problems in the world of medicine today. Many efforts are underway to 

find alternative methods, one of which is to use the capacity of native plants of each region. The chamber 

was powdered as a homogeneous mixture and its essential oil was extracted by water distillation. Then, 

the components of the essential oil were identified and the amount of the components was identified using 

a gas chromatography device connected to a mass spectrometer. GC-Mass analysis showed that the most 

important effective compounds with antimicrobial activity of this plant were 2- boronanone (12.36%), 

camphor (6.87%), 3-carn (5.35%). The range of growth inhibition zone varied from 9 to 40 mm. Essential 

oil with growth inhibition zone of 40 mm had the greatest effect against Staphylococcus aureus even in 

comparison with clindamycin, although essential oils had no effect on Pseudomonas aeruginosa and could 

not inhibit its growth. In general, essential oils had a better effect on gram-positive bacteria than gram-

negative bacteria. 

Keywords: Essential Oil, Yarrow, Antibacterial, Disk Diffusion. 
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