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Background and Objective: Today, due to the occurrence of drug resistance
and the ability of bacteria to develop acute infections, investigating the
antimicrobial effects of herbs has been proposed. Therefore, we aimed to
examine the effects of Hypericum perforatum extract and microemulsion
and Aloe vera extract on Brucella bacteria.
Materials and Methods: This experimental study was carried out with the
help of a hood in a biosafety level 2 laboratory. Fifty blood serum samples
were cultured in BACTEC for brucellosis, and if grown, they were
transferred to Brucella Agar in an anaerojar containing 10-5% CO2 for 4872 h. Biochemical validation tests were carried out on the grown samples.
Extraction was performed by a reflux (distillation) apparatus in a 1 liter
balloon and a 40 cm spiral arm. Microemulsion structure was prepared by
emulsifiers from the extract. Afterwards, 1, 8.4, and 2 mg/L dilutions of the
aqueous extracts of Hypericum perforatum and Aloe vera were prepared, and
the antimicrobial properties of these extracts were evaluated by disc
diffusion, pour plate, and extraction methods on pure culture of Brucella
isolated from patients.
Results: Evaluation of antimicrobial effects on the isolated Brucella strains
showed that the mean diameters of the zones of inhibition in the studied
strains for the of 8-1 mg/l concentrations of Hypericum perforatum extract
were 36.6±2 and 18±3 mm, respectively, and for Aloe vera they were
respectively 30.7±3 and 18±1 mm. None of the strains formed an inhibition
zone at the 0.5 mg/l concentration. Evaluation of the effect of the extract in
the well diffusion method also yielded similar results, but in the pour plate
method, the effect of the extractes on the bacteria was not observed.
Micoemulsion of the Hypericum perforatum extract did not have any effect
because of over dilution.
Conclusion: The disk diffusion method under biosafety level 2 laboratory
was highly effective, and the extract of Hypericum perforatum had the
highest effect on Brucella; therefore, it is recommended for clinical studies.
Keywords: Aloe vera, Brucella, Brucellosis, Hypericum perforatum,
Microemulsion
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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر عصاره گل راعی و میکروامولسیون آن با عصاره آلوئه ورا بر باکتری بروسال
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ناصری1
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چکیده
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تاریخ پذیرش مقاله1316/10/25 :
تمامي حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :امروزه بهدلیل بروز مقاومتهای دارویي و توانایي باکتریها در ایجاد عفونتهای حاد ،استفاده
از گیاهان بهمنظور بررسي اثرات ضدمیکروبي آن ها مطرح شده است .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف
تعیین اثر عصاره و میکروامولسیون تهیهشده از عصاره گل راعي ( )Hypericum perforatumو آلوئه ورا
( )Aloe veraبر باکتری بروسال صورت گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه تجربي با کمک هود در آزمایشگاه سطح  2انجام شد .بدینمنظور ،تعداد  50نمونه
خون سرولوژی مثبت از نظر تب مالت در دستگاه  BACTECکشت داده شد و درصورت رشد ،به محیط کشت
بروسال آگار در جار با اتمسفر حاوی 5-10درصد  CO2به مدت  42تا  22ساعت منتقل گردید .درادامه،
آزمایشهای تأییدی بیوشیمیایي روی نمونههای رشدیافته اجرا شد .عصارهگیری بهوسیله دستگاه رفالکس
(تقطیر) با حجم بالن  1لیتری ومبرد  40سانتيمتری مارپیچ صورت گرفت .ساختار میکروامولسیوني با کمک
امولسیفایرها از عصاره ساخته شد .سپس ،از عصارههای آبي گل راعي و آلوئه ورا ،رقتهای  4 ،2 ،1و  2میليگرم
بر لیتر تهیه گردید و خواص ضدمیکروبي این عصارهها با روش دیسک دیفیوژن ،پورپلیت و انتشار چاهک روی
کشت خالص بروسالهای جداشده از بیماران مورد ارزیابي قرار گرفت.
یافتهها :ارزیابي خواص ضدمیکروبي بر سویههای بروسالی جداشده نشان داد که میانگین قطر هاله عدم رشد
در سویههای مورد مطالعه برای غلظت  2تا  1میليگرم بر لیتر عصاره گل راعي بهترتیب برابر با  36/6±2و
 12±3میليمتر و برای آلوئه ورا  30/2±3و  12±1میليمتر بود و هیچکدام از سویهها در غلظت  0/5میليگرم
بر لیتر تشکیل هاله ندادند .بررسي اثر عصاره به روش انتشار چاهکي نیز نتایج مشابهي داشت؛ اما در روش
پورپلیت ،تأثیر عصارهها بر باکتری مشاهده نشد .شایان ذکر است که میکروامولسیون عصاره گل راعي بهدلیل
رقت زیاد بر سویهها اثری نداشت.
نتیجهگیری :روش دیسک دیفیوژن زیر هود کالس  ،2بهترین روش بوده و عصاره گل راعي ،بیشترین تأثیر
را بر بروسال داشته است و برای مطالعات بالیني پیشنهاد ميشود.
واژگان کلیدی :آلوئه ورا ،بروسال ،تب مالت ،گل راعي ،میکروامولسیون

مقدمه
بروسال ( ،)Brucellaباکتری کوکوباسیل گرم منفي بدون
اسپور بيحرکت و داخل سلولي اختیاری است [ ]1، 2که عامل
بروسلوزیس در انسان و بسیاری از حیوانات ميباشد .جنس
بروسال به شش گونه مليتنسیس ( ،)melitensisآبورتوس
( ،)abortusسوئیس ( ،)suisاویس ( ،)ovisکانیس ( )canisو
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نئوتوم ( )neotomaeتقسیمبندی شده است [.]2
در میان گونههای بروسال ،چهار گونه بروسالی مليتنسیس،
بروسالی آبورتوس ،بروسالی سوئیس و بروسالی کنیس مهمترین
عامل ایجاد بیماری در انسان هستند [.]3
بروسلوز در تمام نقاط دنیا وجود دارد و از مشکالت بهداشتي
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در بسیاری از کشورها محسوب ميشود .این بیماری در بسیاری
از نقاط جهان ،آندمیک بوده و در کشورهای در حال توسعه از
شیوع باالیي برخوردار است [.]2،4-6
سازمان جهاني بهداشت ( WHO: World Health
 )Organizationتعداد موارد جدید بیماری بروسلوز در هر سال
را  500هزار مورد گزارش نموده است که این مقدار بسیار کمتر
از میزان واقعي محاسبهشده بروز بروسلوز انساني ميباشد [.]2،2
بروسلوز یک بیماری با تظاهرات گوناگون است که تمام
بافتها و اندامهای انسان را تحت تأثیر قرار ميدهد .عالئم بالیني
این بیماری بهشدت غیراختصاصي بوده و تظاهرات بسیار متغیری
را نشان ميدهد؛ بهطوری که بهصورت یک سندرم تبدار همراه
با عالئم سیستمیک شامل :لرز ،تعریق ،سردرد ،کمردرد،
بياشتهایي و کاهش وزن و یا به شکل بیماریهایي مانند :آرتریت،
اسپوندیلیت ،آندوکاردیت ،مننژیت و غیره بروز ميکند [.]2، 4
درمان بروسلوز با آنتيبیوتیکهای رایج باعث کاهش درد و عالئم
بیماری و نیز کاهش عود مجدد و سایر عوارض ثانویه آن ميشود؛ اما
بهدلیل حضور باکتری در داخل سلولهای میزبان ،استفاده از دارویي
که قدرت نفوذ به درون سلول را داشته باشد ،ضروری بهنظر ميرسد.
سازمان بهداشت جهاني در سال  ،1126رژیم دارویي داکسي
سایکلین با ریفامپین یا استرپتومایسین را به مدت شش هفته
بهعنوان رژیم درماني بروسلوز پیشنهاد نمود؛ اما هرکدام از این
رژیمهای درماني دارای مضراتي ميباشند؛ از جمله بروز عودهای
مجدد و سمیت بهویژه در کودکان و زنان باردار .عالوهبراین ،دوره
طوالني درمان نیز برای بسیاری از بیماران قابل تحمل نميباشد و
ممکن است مقاومت دارویي ایجاد نمایند [.]1،10
امروزه بهدلیل بروز مقاومتهای دارویي و توانایي باکتریها در
ایجاد عفونتهای حاد ،استفاده از گیاهان بهمنظور بررسي اثرات
ضدمیکروبي آنها مطرح شده است .مطالعات متعدد اثبات کردهاند
که بسیاری از گیاهان از توانایي باالیي علیه پاتوژنهای باکتریایي و
قارچي انساني برخوردار ميباشند .در این راستا در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه ،روشهای درماني سنتي متکي بر گیاهان
هنوز اعتبار دارد و طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني ،بیش از 20
درصد از مردم دنیا از داروهای گیاهي استفاده ميکنند [.]11
شایان ذکر است که حدود نیم تا یکسوم از محصوالت
دارویي عرضهشده در آمریکا منشأ گیاهي دارند [ .]12در طب
سنتي از برخي گیاهان بهعنوان گیاهان دارای خواص ضدمیکروبي
نام برده شده که از این گیاهان در موارد ابتال به تب مالت استفاده
شده است .هماکنون نیز برخي از این گیاهان در بین عشایر و
مردم بومي برخي از نقاط ایران مانند استان چهارمحال و
بختیاری ،کهکیلویه و بویراحمد و ایالم برای درمان تب مالت
استفاده ميگردد ].[13
گل راعي با نام علمي  Hypericum perforatumیک گیاه
علفي از خانواده  Hypericaceaeاست که بومي غرب اروپا ،آسیا و
شمال آفریقا ميباشد .کاربرد این گیاه در چند سال اخیر بهعنوان
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گیاه دارویي بهویژه برای درمان افسردگي مالیم تا متوسط بهطور
قابل توجهي افزایش یافته است .ترکیبات شیمیایي این گیاه
عبارت است از :پسودوهیپریسین ،پیشمادههای پروتوهیپریسین
و پروتوپسودوهیپریسین ،ترکیب نادر سیکلوپسودوهیپریسین،
فالونوئیدهایي نظیر کامپفرول ،کوئرستین ،هیپروزید ،ایزو کوئرستین،
روتین ،آمنتوفالون ،کاتیشنها ،بيفالونوییدها ،ادهیپرفورین ،تاننها،
کافئیک ،کلروژنیک و روغنهای فرار مانند ژرانیول ،میرسن ،لیمونن،
هیومیولن ،کاریوفیلن ،میریستیک ،پالمتیک ،استئاریک ،کارتنوئیدها،
کولین و نیکوتین آمید [ .]14افزونبراین ،اسانس و عصاره این گیاه
عالوهبر درمان افسردگي ،دارای فعالیت ضدویروسي و خاصیت
معالجه زخم و آنتيباکتریالي ميباشد ].[15
درمجموع هدف از مطالعه حاضر ،تعیین اثر عصاره گیاه گل
راعي و میکروامولسیون آن در مقایسه با عصاره آلوئه ورا
( )Aloe veraبر باکتری مولد تب مالت در شرایط برونتني ميباشد.
مواد و روشها

جداسازی باکتری
در این مطالعه که بهصورت تجربي و آزمایشگاهي انجام شد،
نمونه خون از افرادی که با توجه به عالئم بالیني و آزمایشهای
سرولوژیک بهعنوان بیمار بستری یا تحت درمان شناخته شدند،
تهیهه گردیهد .تهیهه نمونهههها و تهأییهد آنهها در بخش عفوني
بیمارسهههتان فرشهههمیان همدان صهههورت گرفت و آزمایشهای
میکروبشهناسهي در گروه میکروبشهناسههي دانشههکده پزشکي
دانشههگاه علوم پزشههکي همدان انجام شههد .درمجموع 50 ،فرد
مشهکوک به بروسهلوز با آزمایشهای سههرولوژیک مثبت و عالئم
بهالیني مورد مطهالعهه قرار گرفتند .الزم به ذکر اسهههت که این
مطالعه در یک دوره  1سهاله از اوایل سهال  1312تا اوایل سال
 1313انجام شد.
جهت انجام مطالعه ،مقدار  10میليلیتر خون از افراد
مشکوک به بیماری بروسلوز تهیه شد که  2میليلیتر از آنها
برای کشت در محیطهای  BACTECاستفاده شد .ویالهای
 BACTECبه مدت یک هفته در دستگاه نگهداری گردیدند و
موارد مثبت به محیطهای کشت بروسال آگار ()Brucella agar
منتقل شدند .محیطها به مدت 22ه 42ساعت در جار اتمسفر
حاوی  5-10درصد  CO2و انکوباتور  32درجه سانتيگراد
نگهداری گردیدند .ذکر این نکته ضرورت دارد که تمام محیطهای
کشت خون که توسط دستگاه  BACTECمنفي اعالم ميشد،
از دستگاه خارج شده و به انکوباتور  32درجه سانتيگراد منتقل
ميگردید و به مدت  3هفته دیگر در انکوباتور حفظ ميشد و
درپایان هر هفته Subculture ،از این محیطها روی محیطهای
بالد آگار ( )Blood agarو بروسال آگار صورت ميگرفت .شایان
توجه است که موارد منفى به مدت  14روز در دستگاه نگهداری
] [2و پس از شناسایي در رنگآمیزی گرم ،بهوسیله آزمایشهای
اکسیداز ،اورهآز ،کاتاالز و تولید گاز  H2Sتعیین هویت شدند.
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طبیبنژاد و همکاران

تهیه گیاه
دو گیاه گل راعي و آلوئه ورا بهصورت تازه از مزرعه گیاهان
دارویي در شرق استان اصفهان تهیه شد و پس از چند مرتبه
شستشو با آب به روش سنتي ،در محلي به دور از نور خورشید و
در دمای  25درجه سانتيگراد ( )±4طي چند روز خشک گردید.
پس از آن گیاهان خشکشده با استفاده از دستگاه خردکننده،
آسیاب شدند.

معادل رقت نیم مکفارلند کشت چمني گسترده انجام شد.
سپس ،دیسکهای بالنک روی آگار قرار داده شد و روی هر
دیسک 20 ،میکرولیتر از هرکدام از غلظتهای عصاره و
میکروامولسیون با کمک سمپلر ریخته شد .پس از  24ساعت
انکوباسیون در  32درجه سانتيگراد ،قطر هاله عدم رشد از پشت
پلیت با خطکش میليمتری اندازهگیری گردید.

روش پورپلیت
تهیه عصاره از آلوئه ورا و گل راعی

مقدار  0/5سيسي از هرکدام از رقتهای عصاره و
میکروامولسیون به پلیت افزوده شد و  5سيسي محیط کشت به
آن اضافه گردید .سپس ،پتریدیشها بهصورت پروانهای حرکت
داده شد تا عصاره بهطور یکنواخت با محیط کشت مخلوط گردد.
پس از انعقاد محیط کشت ،تلقیح میکروب با غلظت 0/5
مکفارلند و با استفاده از سواپ انجام شد.

عصاره آبي آلوئه ورا از برگهای گیاه و عصاره آبي گل راعي
از کل بخشهای آن با کمک فالسک ومبرد  40سانتيمتری به
روش رفالکس تهیه گردید.
برای شروع عصارهگیری ،مقدار مشخصي از گیاه گل راعي
خشک و آسیابشده در بالن ریخته شد و با آب مقطر در حجمي
معادل  2/5برابر گیاه خشک ،مخلوط گردید .درادامه ،حرارتدادن
به مدت  6ساعت در بنماری در دمای جوش انجام شد؛
بدینترتیب ،عصاره گیاهي از تمامي اندامهای گیاه گل راعي
بهدست آمد .برای صافکردن عصارهها و جداسازی مواد معلق
ناخالص نیز از سانتریفیوژ استفاده گردید ].[16
هممنین بهمنظور تهیه عصاره آبي گیاه آلوئه ورا ،مقدار 100
گرم از ژل گیاه در  500میليلیتر آب مقطر به مدت  16ساعت
در دمای  20درجه سانتيگراد رفالکس شد و ترکیب حاصلشده
در بالن تقطیر پس از سردکردن ،صاف شده و بهعنوان عصاره
گیاهي مورد استفاده قرار گرفت.

چاهکهایي با قطر  5میليمتر روی محیط بروسال آگار ایجاد
شد و پس از کشت باکتری از سوسپانسیون  0/5مکفارلند توسط
سواپ استریل ،در هر چاهک حدود  20میکرولیتر از رقتهای
مختلف عصاره تلقیح گردید .سپس ،پلیتها در انکوباتور  32درجه
سانتيگراد به مدت  24ساعت انکوبه شدند و درپایان ،هالههای
عدم رشد باکتریها توسط خطکش اندازهگیری گردید .درنهایت
در نمونه شاهد ،میکروب روی محیط کشت بروسال آگار فاقد
چاهک و عصاره کشت داده شد.

تولید میکروامولسیون از عصاره گل راعی

یافتهها

ساختار میکروامولسیوني بهدلیل توانایي آن در باالبردن اثر
ضدمیکروبي ،انتخاب خوبي برای واردکردن مؤثر عصاره در سلول
است .در این روش با افزودن دو نوع امولسیفایر به عصاره آبي
گل راعي و قراردادن روی استیرر ،عصاره در درون نانومیسل به
دام افتاد .شایان ذکر است که ساختار میسل متشکل از
فسفولیپید بوده و بهصورت کروی به قطر تقریبي  5تا  10نانومتر
ميباشد.

سویههای کلینیکی

تهیه رقت از عصارهها
از عصارههای تهیهشده از گیاهان آلوئه ورا و گل راعي با
استفاده از آب مقطر استریل ،غلظتهای  2میليگرم بر لیتر4 ،
میليگرم بر لیتر 2 ،میليگرم بر لیتر 1 ،میليگرم بر لیتر و 0/5
میليگرم بر لیتر تهیه گردید .میکروامولسیون نیز در غلظتهای
کاهشي از  0/01میليگرم بر لیتر تهیه شد.

روش انتشار چاهک

کشت خون در مورد  50فرد مشکوک به بروسلوز که از نظر
آزمایشهای سرولوژیک مثبت بودند ،انجام شد و  31نمونه کشت
خون که به لحاظ رشد باکتری در دستگاه  BACTECمثبت
بودند ،روی بروسال آگار برده شدند.
کلنيهای بروسال مليتنسیس پس از  42ساعت بهصورت کلني
کوچک ،صاف و بدون همولیز روی محیط بالد آگار و کلنيهای
کوچک و صاف روی محیط بروسال آگار رشد یافتند [.]12،12
برمبنای نتایج ،تمام نمونههای خون کشتشده روی محیط
کشت بروسال آگار کوکوباسیل گرم منفي بودند؛ اما از نظر
آزمایشهای اورهآز ،کاتاالز و اکسیداز ،مثبت بودند .از سوی دیگر،
تمام ویالهای منفي به مدت  3هفته نگهداری شد وکشت مجدد
صورت گرفت که نتیجه تمامي آنها منفي بود.

نتایج دیسک دیفیوژن
روش دیسک دیفیوژن
روی محیط کشت مولر هینتون آگار ()Mueller hinton agar
و نیز بروسال آگار کشت تازه سویه کلینیکي در غلظت 1/5×102
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نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل هاله عدم رشد برای
غلظت  2میليگرم بر لیتر عصاره گل راعي بهترتیب برابر  40و
 31میليمتر در باکتری بروسال ميباشد؛ بهطوری که در نمونه
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شماره  ،1بیشترین و کمترین قطر هاله بهترتیب  40و 12
میليمتر ،نمونه شماره  31 ،2و  20میليمتر ،نمونه شماره 32 ،3
و  20میليمتر ،نمونه شماره  32 ،4و  16میليمتر و نمونه شماره

 36 ،5و  16میليمتر نشان داده شد .عالوهبراین ،تمامي نمونهها
نسبت به غلظت  0/5میليگرم بر لیتر مقاوم بوده و رشد نمودند
(جدول 1و شکل .)1

جدول  :6نتایج قطر هاله حاصل از تأثیر رقتهای مختلف عصاره گل راعي (میليگرم بر لیتر) در روش دیسک دیفیوژن بر حسب میليمتر
رقت عصاره

شماره نمونه
1
2
3
4
5

3

2

4

6

3/5

40
31
32
32
36

32
25
33
34
21

25
25
25
22
26

12
20
20
16
16

عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
عدم وجود هاله

شکل  :6اثر عصاره گل راعي در روش دیسک دیفیوژن در غلظتهای  1 ،2و  0/5میليگرم بر لیتر بر نمونه شماره  2بروسال

نتایج انتشار چاهکی
در جدول  ،2قطر هالههای عدم رشد برای  5سویه بروسال
ارائه شده است .با توجه به این جدول مشخص ميشود که
بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به رقت  2میليگرم بر لیتر
در هر  5نمونه بوده و کمترین قطر هاله عدم رشد از آن رقت 1
میليگرم بر لیتر در هر  5نمونه ميباشد .عالوهبراین ،باالترین
قطر هاله عدم رشد در رقت  2میليگرم بر لیتر برای نمونه شماره
 1برابر با 40میليمتر و کمترین قطر هاله عدم رشد در رقت 1

میليگرم بر لیتر برای نمونه شماره  3به اندازه  12میليمتر است
(جدول  2و شکل .)2

نتایج پورپلیت
پس از کشت باکتری روی محیط کشت حاوی رقتهای
مختلف عصارههای هر دو گیاه ،تمامي باکتریها در  5رقت مختلف
رشد کردند و نسبت به عصاره مقاوم بودند .نتایج بهدست آمده
نشان داد که روش پورپلیت ،روش مناسبي جهت بررسي اثر

جدول  :4نتایج حاصل از بررسي تأثیر رقتهای مختلف عصاره گل راعي (میليگرم بر لیتر) به روش انتشار چاهکي بر حسب میليمتر
شماره نمونه
1
2
3
4
5

923

رقت عصاره
3

2

4

6

3/5

40
31
32
32
36

35
22
32
34
21

22
23
25
22
26

21
20
12
12
12

عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
عدم وجود هاله
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شکل  :4اثر عصاره گل راعي در روش چاهک در غلظت  2میليگرم بر لیتر بر نمونه شماره  2بروسال

عصاره نميباشد.

نتایج دیسک دیفیوژن
حداکثر هاله عدم رشد برای عصاره آلوئه ورا در غلظت 2
میليگرم بر لیتر برابر با  33میليمتر در نمونههای شماره  2و 3
و حداقل هاله عدم رشد در غلظت  1میليگرم بر لیتر برابر با 12
میليمتر در نمونه شماره  4از سویههای بروسال بود؛ برای نمونه
شماره  ،1بیشترین و کمترین قطر هاله بهترتیب  32و 20
میليمتر؛ نمونههای شماره  2و  33 ،3و  20میليمتر و نمونه
شماره  25 ،4و  12میليمتر بهدست آمد (جدول  3و شکل .)3

نتایج بررسی اثر میکروامولسیون تولیدشده از عصاره گل
راعی
تمامي نمونهها در رقتهای مختلف عصاره بهطور کامل رشد
نمودند و هیچگونه هالهای را تشکیل ندادند؛ بنابراین بهنظر
ميرسد که میکروامولسیون بسیار رقیقشده عصاره گل راعي،
فعالیت ضدمیکروبي بر سویههای بروسال ندارد.

جدول  :9نتایج حاصل از بررسي اثر رقتهای مختلف عصاره آلوئه ورا (میليگرم بر لیتر) به روش دیسک دیفیوژن بر حسب میليمتر
شماره نمونه
1
2
3
4

رقت عصاره
3

2

4

6

32
33
33
25

22
22
30
23

25
25
25
12

20
20
20
12

شکل  :9اثر عصاره آلوئه ورا در غلظتهای  2 ،2 ،4و  1میليگرم بر میليلیتر بر نمونه شماره  1بروسال (غلظت 25 :1؛ غلظت 15 :2؛ غلظت 12 :3؛
غلظت  10 :4میليمتر)
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بحث
در این مطالعه اثرات سه ماده عصاره گل راعي ،میکروامولسیون
عصاره آن و عصاره آلوئه ورا بر سویههای بیماریزای بروسالی
جداشده از بیماران مبتال به تب مالت به سه روش دیسک
دیفیوژن ،پورپلیت و انتشار چاهک بررسي گردید.
با توجه به نتایج بهدست آمده مشاهده شد که میکروامولسیون
عصاره گل راعي ،اثر مهاری بر رشد سویههای بروسال ندارد .نکته
قابل توجه این است که غلظت عصاره در ساختار میکروامولسیون،
یکهشتادم عصاره معمولي است .بهنظر ميرسد که عدم اثر
ضدباکتریایي میکروامولسیون ميتواند با رقت باالی عصاره در آن
و نیز غلظت پایین مواد مؤثر مرتبط باشد.
در روش دیسک دیفیوژن ،نتایج متفاوتي از نظر هاله عدم
رشد در عصارههای گل راعي و آلوئه ورا بهدست آمد و تمامي
سویهها (بهجز سویه شماره  )2حساسیت بیشتری را نسبت به
رقتهای مختلف عصاره گل راعي در مقایسه با همین رقتها از
عصاره آلوئه ورا نشان دادند که در این میان ،سویه شماره  1در
مقایسه با سویههای دیگر دارای بیشترین حساسیت نسبت به
رقتهای مختلف عصاره گل راعي بود.
از سوی دیگر ،نتایج نشان ميدهند که در روش دیسک
دیفیوژن برای عصاره آلوئه ورا و در هر دو روش دیسک دیفیوژن
و انتشار چاهکي برای عصاره گل راعي ،با افزایش غلظت عصاره
در تمامي سویهها ،قطر هاله افزایش یافت؛ بهطوری که بیشترین
قطر در غلظت  2میليگرم بر لیتر عصاره (بیشترین غلظت مورد
آزمایش) و کمترین قطر هاله در غلظت  1میليگرم بر لیتر عصاره
(کمترین غلظت مورد آزمایش) مشاهده شد که این امر
نشاندهنده ارتباط مستقیم بین غلظت عصاره و اثر ضدباکتریایي
آن است.
عالوهبراین ،در مطالعه حاضر عصاره گیاه گل راعي با روش
انتشار چاهک مورد بررسي قرار گرفت که نتایج آن مشابه با
یافتههای حاصل از روش دیسک دیفیوژن بود.
با توجه به نتایج بهدست آمده ميتوان استنباط کرد که امکان
استفاده از گل راعي و ترکیبات مختلف آن بهعنوان ماده
ضدمیکروبي در درمان بروسلوز وجود دارد .الزم به ذکر است که
گل راعي فعالیت ضدمیکروبي وسیعي دارد؛ ازاینرو ،امروزه با
توجه به مشکالت عمده در درمان عفونتهای مختلف و افزایش
روزافزون مقاومتهای آنتيبیوتیکي و نیز داشتن قدرت درماني
در جهت درمان سایر بیماریها ميتوان چنین نتیجه گرفت که
گل راعي و ترکیبات آن ميتوانند برای درمان انواع مختلفي از
بیماریها بهکار گرفته شوند.
در این زمینه ،در مطالعهای که شاپوری و همکاران بهمنظور
بررسي اثر ضدمیکروبي عصاره کلرفرمي سیر بر بروسال آبورتوس
و بروسال مليتنسیس به روش رقت در لوله و انتشار در آگار
(روش انتشار چاهکي) انجام دادند ،مشاهده شد که این عصاره با
هر دو روش بر بروسال آبورتوس و بروسال مليتنسیس مؤثر بوده
924

و از رشد باکتری ممانعت کرده است [ .]11باید عنوان نمود که
یافتههای این مطالعه با نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر
مطابقت داشت.
عنایتزاده میمندی و همکاران نیز در مطالعهای نشان دادند
که عصاره بهدست آمده از اندام هوایي این گیاه ،هیچ اثری بر
کاهش روند رشد باکتری بروسال آبورتوس نداشته است و نميتوان
از آن در موارد ابتال به تب مالت استفاده نمود [.]20
افزونبراین ،در مطالعهای که اشراقي و همکاران بهمنظور
بررسي اثرات ضدباکتریایي گیاه گل راعي بر سوشهای
بیماریزای نوکاردیا ( )Nocardiaانجام داد ،گزارش شد که
عصاره متانولي این گیاه با استفاده از روش انتشار در آگار ،تأثیر
ضدمیکروبي قابل توجهي بر جلوگیری از رشد نوکاردیا
استروئیدس ( )Nocardia asteroidesو نوکاردیا برازیلینسس
( )Nocardia brasiliensisدارد [.]21
برخي از گونههای گل راعي در طب سنتي بهعنوان داروی
ضدافسردگي ،ضددرد ،ضدکرم ،مدر ،ضدعفونيکننده ،التیامبخش
و ترمیمکننده زخم و غیره بهکار ميرفته است .برمبنای
مطالعات ،ترکیبات مختلفي از این گونه گزارش شده است که
فعالیتهای زیستي خاصي را به آن نسبت ميدهند؛ مانند:
هایپریسین ،سودوهایپریسین و فالونوییدهای مختلف هممون
کوئرستین ،هایپرین ،فلورگلوسینول و اسانس که اثرات مختلف
ضدافسردگي ،ضدمیکروبي و فعالیت ضدالتهابي از آنها گزارش
شده است [.]15
نتایج بررسي ضدباکتریایي در مطالعه حاضر نشاندهنده تأثیر
قابل توجه عصاره آبي گل راعي بر سوشهای بیماریزای بروسال
بود .باید عنوان نمود که اگرچه باکتریهای بهکار گرفته شده در
مطالعه حاضر با سایر مطالعات تفاوت دارد؛ اما اثر مهارکنندگي
عصاره گل راعي بر آنها مشابه با مطالعات ذکرشده ميباشد.
از سوی دیگر ،در مطالعات مختلف ترکیبات گوناگون این
گیاه که فعالیتهای زیستي خاصي دارند ،مورد بررسي قرار گرفته
و اثرات مختلف ضدافسردگي ،ضدمیکروبي ،آنتياکسیداني و
فعالیت ضدالتهابي و ضدسرطاني برای آنها گزارش شده است
[.]22-24
در این راستا ،نتایج مطالعهای مشخص کرد که اقوام بومي
استان چهارمحال و بختیاری برای درمان بیماری تب مالت از
جوشانده گیاه چز کوهي استفاده ميکنند .در بررسي جعفری
کوخدان ( )1324نیز گزارش شد که مردم بومي استان کهگیلویه
و بویراحمد برای درمان بیماری تب مالت از ریشه زرشک کوهي
( )Berberis vulgarisاستفاده ميکنند ].[25
هممنین ،در مطالعه دیگری به بررسي اثر عصاره کلروفرمي
سیر ( )Allium sativumاز تیره سوسن بر مورفولوژی و
فیزیولوژی بروسال پرداخته شد .طي این مطالعه مشخص گردید
که آلیستین (ماده مؤثر موجود در پیازچه سیر که مهمترین ماده
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طبیبنژاد و همکاران

مطالعه حاضر بروسال بهعنوان یک باکتری گرم منفي بیماریزا
 الزم به ذکر است که تاکنون.مورد استفاده و بررسي قرار گرفت
مطالعه مشخصي در ارتباط با تأثیر عصاره گل راعي بر بروسال
صورت نگرفته است و بهنظر ميرسد که مطالعه حاضر در نوع
.خود جدید باشد
نتیجه گیری
در مطالعه حاضر مشاهده شد که عصاره گل راعي و آلوئه ورا
 با توجه.ميتوانند بهعنوان ترکیبات ضدبروسالیي مطرح باشند
به اثرات آنتياکسیداني و تقویتکنندهگي سیستم ایمني این
 آنها ميتوانند بهعنوان مکمل دارویي در درمان معمول،عصارهها
.تب مالت استفاده شوند
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل از طرحي پژوهشي ميباشد که با همکاری
مرکز تحقیقات بیماریهای عفوني دانشگاه علوم پزشکي اراک و
مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکي همدان اجرا شده
 بدینوسیله پژوهشگران کمال تشکر و قدرداني را نسبت به.است
 الزم به ذکر است که.کارکنان محترم هر دو مرکز ابراز ميدارند
نتایج این مطالعه با منافع هیچیک از نویسندگان در تعارض
.نميباشد

ضدعفونيکننده سیر است) اثر ممانعتکننده مؤثری بر رشد
 هممنین نشان. داشته استIn-vitro باکتری بروسال در شرایط
 به شرایط دمایي مختلف وابسته،داده شد که اثر سیر بر بروسال
نبوده و اثر کشندگي خود را در همان دو ساعت اول بر باکتری
.]11[ مورد نظر اعمال ميکند
 طي مطالعهای که در ارتباط با تأثیر چند گیاه،عالوهبراین
دارویي بومي ژاپن بر فعالیت روزانه موشهای مبتال به سندرم
 مشخص،خستگي مزمن ناشي از تلقیح بروسال آبورتوس انجام شد
گردید که هوکو ایکي تو ميتواند اثر مهارکننده مؤثری بر کاهش
.[26] فعالیت روزانه داشته باشد
ذکر این نکته ضرورت دارد که مطالعات بسیاری در ارتباط با
اثرات ضدمیکروبي عصاره گونههای مختلف گل راعي در داخل و
 در مطالعات انجامشده در.خارج از کشور صورت گرفته است
، ضدالتهابي، بیشتر به بررسي اثرات ضدافسردگي،کشور ایران
 ضدمیگرني و ضدتشنجي گل راعي پرداخته شده و در،ضدسردرد
پارهای از مطالعات صورتگرفته در خارج از کشور نیز آثار
ضدویروسي آن بهویژه علیه ویروس ایدز مدنظر قرار گرفته است
.]22-21[
با توجه به اینکه مطالعات انجامشده در داخل و خارج از کشور
بر آثار متعدد گیاه گل راعي از جمله اثرات ضدمیکروبي آن
 طي،(بهویژه بر میکروارگانیسمهای گرم مثبت) متمرکز بوده است
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