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مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک ( Taraxacum
 )pseudocalocephalumبا آنتی بیوتیکهای رایج درمانی در شرایط برون تنی
فخری شهیدی٭  ،1فریده طباطبایی یزدی ،1سحر روشنک ،2بهروز علیزاده بهبهانی ،3علیرضا وسیعی ،2ندا
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1ـ استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
2ـ دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
3ـ استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
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چکیده
سابقه و هدف :قاصدک با نام علمی  Taraxacum pseudocalocephalumمتعلق به خانواده  Asteraceaeمیباشد .هدف از
انجام این پژوهش ،بررسی اثر ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک ،بر کاندیدا آلبیکانس ،استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس
سرئوس ،لیستریا اینوکوآ ،اشرشیا کلی  ،سالمونال تیفی و سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با تعدادی از آنتیبیوتیکهای رایج درمانی
در شرایط برون تنی بود.
روش کار  :در این پژوهش آزمایشگاهی ،از روش ماسراسیون (خیساندن) جهت استخراج عصاره برگ گیاه قاصدک استفاده شد .فعالیت
ضد میکروبی عصاره برگ قاصدک به روش های دیسک دیفیوژن ،انتشار چاهک در آگار ،حداقل غلظت مهارکنندگی (میکرودایلوشن
براث) و حداقل غلظت کشندگی مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره آبی برگ قاصدک برای میکروارگانیسمهای کاندیدا آلبیکانس ،استافیلوکوکوس
اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،لیستریا اینوکوآ ،سالمونال تیفی ،اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب برابر با ،128
 256 ،256 ،256 ،256،128و  512بود .مقاوم ترین سویه نسبت به عصاره آبی برگ گیاه قاصدک باکتری گرم منفی سودوموناس
ائروژینوزا بود .نتایج نشان داد که قطر هاله عدم رشد در روش چاهک در آگار نسبت به روش دیسک دیفیوژن بیشتر بوده و سویهها در
غلظتهای کمتری هاله بزرگتری را نشان دادند.
نتیجهگیری :به طور کلی میتوان بیان نمود که عصاره آبی برگ قاصدک بر باکتریهای گرم مثبت و مخمر کاندیدا آلبیکنس اثر ضد
میکروبی بیشتری را نسبت به سویههای گرم منفی از خود نشان داد .با توجه به نتایج این مطالعه ،پژوهشهای بیشتری در زمینه
ترکیبات ضد میکروبی گیاه قاصدک پیشنهاد میگردد تا بتوان از این گیاه در درمان بیماریهای عفونی بهره جست.
واژگان کلیدی :عصاره ،برگ قاصدک ،میکروارگانیسمهای بیماری زا ،آنتی بیوتیک ،اثر ضد میکروبی.
مقدمه

در حال حاضر بیماریهای ناشی از عفونت و مسمومیت غذایی
تعداد کثیری از انسانها را در سرتاسر جهان درگیر ساخته
است ،به طوری که برآوردهای انجام شده در کشورهای توسعه
یافته نشان میدهد که ساالنه  % 30جمعیت آن کشورها
حداقل یک بار توسط بیماریهای ناشی از عفونت و مسمومیت
غذایی بیمار میگردند(1و .)2میکروارگانیسمهای بیماری زا با
تغییر نفوذپذیری دیواره ،تغییر گیرنده در سطح سلول،
دستیابی به مسیرهای متابولیک فرعی و تولید آنزیمهای

تخریب کننده نسبت به داروهای ضدمیکروبی و آنتی بیوتیک-
های رایج درمانی مقاوم میشوند( .)3لذا با توجه به مقاومت
روز افزون سویه های میکروبی نسبت به داروهای به کار گرفته
شده جهت کنترل و درمان بیماریها یافتن ترکیبات ضد
میکروبی جدید با کم ترین اثر جانبی امری الزم و ضروری به
نظر می رسد.
با توجه به جایگاه و اهمیتی که داروهای گیاهی در طب سنتی
داشته و همچنین استفاده از گیاهان دارویی در درمان
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بیماریهای عفونی از زمانهای قدیم تا به امروز ،جلوگیری و
ممانعت از رشد باکتریهای بیماری زا توسط این گیاهان به
خوبی شناخته شده است .با وجود تنوع بسیار زیاد گیاهان
دارویی در سطح جهان ،پژوهشهای فروانی همچنان در
سرتاسر دنیا جهت استفاده از این گیاهان جهت کنترل و
درمان بیماریهای عفونی در حال انجام میباشد( .)4هم
اکنون مقاومت میکروارگانیسمهای بیماری زا به یک مشکل
بزرگ و تهدید کننده سالمت انسانی در دنیا تبدیل شده است.
با توجه به عالقه و میل بشر جهت استفاده از ترکیبات طبیعی
با کم ترین اثر جانبی و همچنین آگاهی بشر از عوارض
استفاده از نگهدارندههای شیمیایی بر سالمت انسانها ،گرایش
برای استفاده از نگهدارندههای طبیعی (اسانسها و عصارههای
گیاهی) روز به روز در حال افزایش می باشد( .)5قاصدک با نام
علمی  Taraxacum pseudocalocephalumمعروف به
 ،dandelionیک گیاه چندساله علفی از خانواده کاسنیان
( )Asteraceaeاست ،که در سراسر جهان به ویژه در مناطق
گرمسیری نیمکره شمالی کره زمین رشد میکند(6و.)7
قاصدک یک گیاه کامال خوراکی است و برگ ،ریشه و گل آن
در محصوالت غذایی مختلف استفاده میشوند .آنالیز محتوای
تغذیهای قاصدک نشان دهندهی مقادیر باالیی از مواد معدنی،
پروتئین ،فیبر ،ویتامینها و یک ترکیب متعادل از عناصر
کمیاب است .هرچند معموال قاصدک به عنوان یک علف هرز
در نظر گرفته شده است ،اما این گیاه حاوی ترکیبات
شیمیایی متعددی از جمله فالوونوئیدها ،اسیدهای فنولیک،
آلکالوئید و ترپنها است( .)9-7بیش از  30نوع ترکیب
فنولیک از قاصدک شناسایی و جداسازی شدهاند .فراوانترین
ترکیات فنولیک در قاصدک شامل مشتقات اسید
هیدروکسیسینامیک به خصوص اسید چیکوریک ،اسید
کلروژنیک و اسید کافئیک میباشد .ترکیباتی از جمله
لوتئولین-O-7-گلوکوزید ،لوتئولین-7-دیگلوکوزیدها و
لوتئولین نیز در عصارههای برگ و گل قاصدک به میزان زیاد
وجود دارند( .)6قاصدک به عنوان یک گیاه دارویی برای
کاهش عالئمی مانند ورم مفاصل و بیماریهای کبدی ،و برای
سرکوب استرس اکسیداتیو استفاده میشود .مقایسه ترکیبات
تغذیهای قاصدک با کاهو و اسفناج ،به عنوان سبزیهایی با
مصرف مشابه ،مقدار باالتری از فیبر

رژیمی ،پروتئین ،انواع بیشتری از اسیدهای آمینه و بسیاری از
ویتامینها و مواد معدنی را نشان داد( .)9-7قاصدک شامل
 % 1/5چربی (وزن کل) بوده ،نسبت باالتری از اسیدهای چرب
اشباع نشده (اولئیک ،لینولئیک و لینولنیک اسید) را نسبت به
کاهو و اسفناج دارا می باشد .همچنین یکی از غنی ترین
منابع سبز گیاهی از بتا کاروتن است(.)7
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر ضد میکروبی عصاره
برگ گیاه قاصدک ،بر کاندیدا آلبیکانس ،استافیلوکوکوس

اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،لیستریا اینوکوآ ،اشرشیا کلی ،
سالمونال تیفی و سودوموناس آئروژینوزا توسط روشهای
متنوع کیفی و کمی ضد میکروبی بوده و در نهایت اثر ضد
میکروبی عصاره برگ قاصدک با آنتیبیوتیکهای رایج درمانی
تتراساکلین ،ونکومایسین ،کانامایسین ،آمفیتریسین  Bو
نیستاتین مقایسه شود.
روش کار
این پژوهش آزمایشگاهی ،از فروردین ماه  1396تا فروردین
ماه  1397در آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .برگ گیاه
قاصدک در ابتدای دوره رویشی (فروردین ماه) از سطح فضای
سبز دانشگاه فردوسی مشهد (مشهد ،خراسان رضوی) جمع
آوری شد .برگهای قاصدک جمع آوری شده با همکاری
هرباریوم و آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی پژوهشکده علوم
گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد و جناب آقای مهندس
جوهرچی طی نامه به شماره ( 147ه) شناسایی و تعیین
جنس و گونه شدند.نمونههای برگ گیاه قاصدک پس از تمیز
کردن و عمل شست و شوی سطحی در سایه و در دمای اتاق
( 25درجه سانتی گراد) خشک گردید .پس از خشک شدن
برگ های گیاه قاصدک ،برگها توسط آسیاب آزمایشگاهی
مدل  Waringپودر شد .جهت استخراج عصاره از برگ گیاه
قاصدک از روش خیساندن در حالل استفاده شد .از آب مقطر
به عنوان حالل جهت استخراج هر چه بهتر عصاره از برگ گیاه
قاصدک استفاده شد .جهت استخراج عصاره آبی ،از پودر گیاه
برگ قاصدک ،به نسبت  1به  5با آب مقطر مخلوط شده و به
مدت  72ساعت در دستگاه شیکر جهت اختالط هرچه بهتر
حالل و گیاه استفاده شد .مخلوط حالل و گیاه بعد از 72
ساعت ،توسط تور پارچه ای تمیز و کاغذ صافی ،صاف شده و
پس از خروج حالل ،تا انجام آزمونهای ضد میکروبی ،در
میکروتیوب های استریل  15میلی متری که دور آن ها جهت
جلوگیری از
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رسیدن نور به عصارهها توسط فویل آلومینیومی پوشیده شده
در دمای یخچال نگهداری شد( .)10الزم به ذکر میباشد
جهت استریل کردن عصارهها جهت انجام آزمونهای ضد
میکروبی از فیلتر سر سرنگی با قطر  0/45میکرونی استفاده
شد .راندمان عصارهدهی بر اساس وزنی /وزنی محاسبه گردید.
سویه های میکروبی شامل کاندیدا آلبیکانس ، PTCC 5027
استافیلوکوکوس اورئوس  ، PTCC 1337اشرشیا کلی
 ، ATCC 25922باسیلوس سرئوس ، PTCC 1247
لیستریا اینوکوآ  ، ATCC 33090سالمونال تیفی PTCC
 1609و سودوموناس آئروژینوزا  PTCC 1707از کلکسیون
میکروبی واقع در آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد .قبل از انجام
آزمونهای ضد میکروبی از سویه های میکروبی کشت 24
ساعت برای باکتریها و کشت  72ساعت برای سویه قارچی
تهیه شد( .)11برای استاندارد نمودن سویههای میکروبی از
استاندارد نیم مک فارلند مطابق بر دستورالعمل تهیه آن که
معادل  1/5× 108 CFU/mlمیکروارگانیسم بود ،استفاده
شد.
اثر ضد میکروبی عصاره برگ قاصدک به روشهای حداقل
غلظت مهارکنندگی ( ،)MICحداقل غلظت کشندگی
( MBCیا  ،)MFCدیسک آگار دیفیوژن و چاهک آگار
دیفیوژن بررسی شد .در روش  MICابتدا غلظت 512میلی-
گرم بر میلیلیتر عصاره برگ قاصدک با استفاده از محیط
مولرهینتون براث برای باکتریها و محیط سابروز دکستروز
براث برای قارچها ،تهیه شد ،سپس این محلول با عبور دادن از
فیلتر  0/45استریل شده و رقتهای متوالی ،16 ،8 ،4 ،2 ،1
 128 ،64 ،32و  256میلیگرم بر میلیلیتر ازآن تهیه گردید.
 100میکرولیتر از هر رقت به همراه  10میکرولیتر
سوسپانسیون میکروبی (معادل با نیم مک فارلند) درون پلیت-
های  96خانهای ریخته شده و به مدت  24ساعت در دمای
بهینه (برای باکتریها  37درجه سانتیگراد و برای قارچها 27
درجه سانتیگراد) ،گرمخانه گذاری شد .رشد میکروبی با
افزودن معرف تری فنیل تترازویلیوم کلراید با غلظت  5میلی-
گرم بر میلیلیتر ،گرمخانهگذاری مجدد و بررسی ایجاد رنگ
قرمز بررسی شد( .)12اولین غلظتی که در آن رشد
میکروارگانیسم روی نداد و رنگ قرمز رویت نگردید به عنوان
حداقل غلظت مهارکنندگی در نظر گرفته شد.

از خانه هایی که در آن تغییر رنگ مشاهده نشد جهت تعیین
 MBCیا  MFCاستفاده گردید؛ به این صورت که از این
خانهها  10میکرولیتر بر محیط کشت مولر هینتون آگار( برای
باکتریها) و سابروز دکستروز آگار برای قارچها ،کشت داده
شد و پس از گرمخانهگذاری در دمای بهینه ،غلظتهایی که
در آن کلنی مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت کشندگی
تعیین شد(.)13
برای انجام آزمونهای دیسک آگار دیفیوژن و چاهک آگار
دیفیوژن غلظتهای  300 ،200 ،100و  400میلیگرم بر
میلی لیتر عصاره برگ قاصدک تهیه و پس از استریل شدن با
فیلتر سر سرنگی  0/45میکرونی مورد استفاده قرار گرفتند.
طبق روش دیسک آگار دیفیوژن دیسکهای کاغذی با قطر6
میلی متر به غلظتهای تهیه شده از عصاره آغشته و روی
سطح محیط کشت تازهای (محیط کشت مولر هینتون آگار
برای باکتریها و سابروز دکستروز آگار برای قارچها )که قبال
 10میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی به روش کشت سطحی
روی آن پخش شده بود ،با فواصل مناسبی که مانع تداخل
هاله شود؛ قرار داده شد و پلیتها به مدت  24ساعت در دمای
بهینه (برای باکتریها  37درجه سانتیگراد و برای قارچها 27
درجهسانتیگراد) ،گرمخانهگذاری شدند .ازدیسک فاقد عصاره
به عنوان کنترل استفاده گردید(.)16-14
در روش چاهک آگار دیفیوژن 60 ،میکرولیتر از رقتهای
فوقالذکر درون چاهکهای ایجاد شده با قطر  6میلیمتری
روی محیط کشت تازهای (محیط کشت مولر هینتون آگار
برای باکتریها و سابروز دکستروز آگار برای قارچها) که قبال
 10میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی به روش کشت سطحی
روی آن پخش شده بود ،ریخته شد و پلیتها به مدت 24
ساعت در دمای بهینه (برای باکتریها  37درجه سانتیگراد و
برای قارچها  27درجهسانتیگراد) ،گرمخانهگذاری شدند(.)17
پس از گرمخانهگذاری قطر هالهها با خطکش اندازهگیری و بر
حسب میلیلیتر گزارش گردید.
برای مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره برگ قاصدک از دیسک
آنتیبیوتیکهای تتراساکلین ،ونکومایسین ،کانامایسین ،آمفی-
تریسین  Bو نیستاتین استفاده شد .روش مورد استفاده مانند
روش دیسک آگار دیفیوژن بود با این تفاوت که به جای
دیسکهای آغشته به عصاره از آنتیبیوتیکهای رایج درمانی
استفاده شد.
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بررسی گونه گیاهی به کار رفته در این پژوهش نشان داد که
متعلق به گونه Taraxacum pseudocalocephalum
بود .بازده عصاره آبی برگ گیاه قاصدک برابر با  26/52درصد
(وزنی -وزنی) بود .نتایج حاصل از آزمون حداقل غلظت
مهارکنندگی( )MICو حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی
برگ گیاه قاصدک در جدول  1و  ،2نشان داده شده است.

تمامی آزمایشها در سه تکرار یا بیشتر انجام شد .تجزیه و
تحلیل دادهها به روش تجزیه واریانس یک طرفه و با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  18انجام شد .برای مقایسه میانگین
ها از روش آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح اطمینان 95
درصد استفاده شد.
یافتهها

جدول  -1حداقل غلظت مهارکنندگی رشد عصاره آبی برگ گیاه قاصدک بر میکروارگانیسمهای مورد مطالعه

عصاره

سویه های میکروبی

غلظت (میلیگرم /میلیلیتر)
512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

کنترل

آبی

استافیلوکوکوس اورئوس

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

آبی

باسیلوس سرئوس

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

آبی

لیستریا اینوکوآ

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

آبی

سالمونال تیفی

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

آبی

سودوموناس آئروژینوزا

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

آبی

اشرشیا کلی

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

آبی

کاندیدا آلبیکنس

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

جدول  -2نتایج حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی برگ گیاه قاصدک بر میکروارگانیسمهای مورد مطالعه

سویه های میکروبی

حداقل غلظت کشندگی

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
لیستریا اینوکوآ
سالمونال تیفی
سودوموناس آئروژینوزا
اشرشیا کلی
کاندیدا آلبیکنس

256
256
256
512
512
512
256
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میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به باکتری گرم منفی
سودوموناس ائروژینوزا بود.

نتایج بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی برگ گیاه قاصدک به
روش انتشار در آگار به کمک دیسک (دیسک دیفیوژن) در
جدول  ،3نشان داده شده است .نتایج نشان داد که بیشترین
میزان اثر عصاره آبی برگ گیاه قاصدک بر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس و در غلظت  400میلی گرم بر میلی
لیتر مشاهده شد .کمترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 100

جدول  -3میانگین قطر هاله عدم رشد غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گیاه قاصدک به روش دیسک دیفیوژن بر میکروارگانیسمهای مورد
مطالعه بر حسب میلی متر

سویه های میکروبی

100 mg/ml

200 mg/ml

300 mg/ml

400 mg/ml

استافیلوکوکوس اورئوس

8/00±0/50a

10/10±0/55b

12/50±0/28c

17/10±0/50d

باسیلوس سرئوس

7/00±0/50a

9/20±0/50b

10/10±0/50b

13/00±0/50c

10/00±0/55

c

12/10±0/50

d

a

b

b

لیستریا اینوکوآ

a

سالمونال تیفی
سودوموناس آئروژینوزا
اشرشیا کلی
کاندیدا آلبیکنس

b

7/30±0/50
-

7/00±0/50

9/10±0/50

10/10±0/52

-

-

-

8/00±0/50a

7/20±0/50a

9/00±0/52b

a

7/00±0/50

a

8/10±0/50

b

10/20±0/45

14/80±0/50

c

•

حروف غیر مشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح معنی داری  5درصد میان غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ قاصدک است.

•

حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح معنی داری  5درصد میان غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ قاصدک است.

•

( ـ ) نشاندهنده عدم وجود فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی برگ گیاه قاصدک میباشد.

نتایج آزمون چاهک آگار برای سویه های مورد بررسی در این
پژوهش در جدول  ،4آورده شده است .نتایج هاله بازدارندگی
آنتیبیوتیکهای رایج درمانی تتراساکلین ،ونکومایسین،

12/00±0/50

و نیستاتین بر میکروارگانیسمB-کانامایسین ،آمفیتریسین
های مورد بررسی در جدول  ،5آورده شده است
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جدول  -4میانگین قطر هاله عدم رشد غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گیاه قاصدک به روش چاهک آگار بر میکروارگانیسمهای مورد مطالعه
بر حسب میلی متر

سویه های میکروبی

100 mg/ml

200 mg/ml

300 mg/ml

400 mg/ml

استافیلوکوکوس اورئوس

10/00±0/50a

14/20±0/55b

16/00±0/50c

18/00±0/50d

باسیلوس سرئوس

9/00±0/50a

12/30±0/55b

14/40±0/50c

15/00±0/50c

a

b

11/10±0/50

c

d

a

b

لیستریا اینوکوآ

8/20±0/50

17/00±0/50

14/00±0/50

c

سالمونال تیفی

-

7/10±0/50

10/00±0/50

12/20±0/55

سودوموناس آئروژینوزا

-

-

7/00±0/50a

9/00±0/50b

7/00±0/50a

10/20±0/50b

12/00±0/50c

c

c

اشرشیا کلی
کاندیدا آلبیکنس

a

b

8/00±0/55

14/20±0/45

17/30±0/50

16/00±0/45

•

حروف غیر مشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح معنی داری  5درصد میان غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ قاصدک است.

•

حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سطح معنی داری  5درصد میان غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ قاصدک است.

•

( ـ ) نشاندهنده عدم وجود فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی برگ گیاه قاصدک میباشد.

جدول  -5میانگین قطر هاله عدم رشد آنتیبیوتیکهای تتراساکلین ،ونکومایسین ،کانامایسین ،آمفیتریسین  Bو نیستاتین بر میکروارگانیسم-
های مورد مطالعه بر حسب میلی متر

سویه های میکروبی

Tet

Kan

Van

Amph B

Nys

استافیلوکوکوس اورئوس

11/00±0/50

9/20±0/50

-

انجام نشد

انجام نشد

باسیلوس سرئوس

20/00±0/45

22/20±0/50

24/00±0/45

انجام نشد

انجام نشد

لیستریا اینوکوآ

20/00±0/55

21/20±0/50

22/00±0/50

انجام نشد

انجام نشد

سالمونال تیفی

20/00±0/50

سودوموناس آئروژینوزا

11/00±0/45

19/10±0/50
-

18/00±0/50
-

انجام نشد

انجام نشد

انجام نشد

انجام نشد

اشرشیا کلی

13/00±0/50

10/20±0/50

-

انجام نشد

انجام نشد

کاندیدا آلبیکنس

انجام نشد

انجام نشد

انجام نشد

20/20±0/50

18/00±0/45

•

( ـ ) نشاندهنده عدم وجود فعالیت ضدمیکروبی آنتی بیوتیکهای رایج درمانی می باشد.

•

 :Tetتتراساکلین؛  :Kanکانامایسین؛  :Vanونکومایسین؛  :Amph Bآمفیتریسین B؛  :Nysنیستاتین.

بحث
استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکنس حساسترین
سویه مورد بررسی نسبت به عصاره آبی برگ گیاه قاصدک ،در
این پژوهش بود .نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره آبی
برگ قاصدک برای میکروارگانیسمهای کاندیدا آلبیکانس،

استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،لیستریا اینوکوآ،
سالمونال تیفی ،اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا به

ترتیب برابر با  256 ،256 ،256 ،256،128 ،128و 512
بود .به طور کلی می توان بیان کرد که عصاره آبی برگ
قاصدک بر باکتری های گرم مثبت و مخمر کاندیدا آلبیکنس
اثر ضد میکروبی بیشتری را نسبت به سویه های گرم منفی از
خود نشان داد .مقاوم ترین سویه نسبت به عصاره آبی برگ
گیاه قاصدک باکتری گرم منفی سودوموناس ائروژینوزا بود.
حداقل غلظت کشندگی برای هر یک از سویه های میکروبی
مورد بررسی در این پژوهش برابر یا بزرگتر از حداقل غلظت
مهارکنندگی می باشد .حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی
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برگ گیاه قاصدک برای هر یک از سویه های کاندیدا
آلبیکانس ،استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس،
لیستریا اینوکوآ ،سالمونال تیفی ،اشرشیا کلی و سودوموناس
آئروژینوزا به ترتیب برابر با ،512 ،256 ،256 ،256 ،256
 512و  512بود .عصاره آبی برگ گیاه قاصدک بر باکتریهای
گرم مثبت موثرتر از باکتریهای گرم منفی بود که این نتیجه
میتواند به علت تفاوت ساختار دیواره باکتریهای گرم منفی و
گرم مثبت و وجود الیههای بیشتر در دیواره باکتریهای گرم
منفی باشد که مانع نفوذ عصاره و تاثیر آن بر باکتری می-
شود( .)18سهیل و همکاران ( ،)2014اثر ضد باکتریایی
عصاره آبی برگ گیاه قاصدک را بر سویههای سودوموناس
آئروژینوزا  ،اشرشیا کلی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس
سوبتیلیس و میکروکوکوس لتوس بررسی کردند .نتایج این
پژوهشگران نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی برای
باکتریهای مورد بررسی 30میلی گرم بر میلی لیتر به دست
آمد .نتایج آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی وجود متابولیت ثانویه
از قبیل آلکالوئیدها ،تاننها و فالونوئیدها را نشان داد ،که این
ترکیبات ممکن است باعث اثر ضد میکروبی عصاره آبی برگ
قاصدک باشد( .)19هان و همکاران ( ،)2010اثر مهارکنندگی
عصاره آبی قاصدک را بر همانندسازی و فعالیت ترانس
کریپتازی معکوس ویروس HIV-1بررسی کردند و گزارش
دادند در مقایسه با نمونه کنترل ،سطح هر دو متغیر بررسی
شده ،کاهش یافت(.)20
ه طور کلی نتایج نشان داد که عصاره آبی برگ گیاه قاصدک
دارای اثر ضد میکروبی بیشتری بر باکتریهای گرم مثبت
(استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس و لیستریا
اینوکوآ) می باشد.
مقایسه دو به دو میان غلظتهای عصاره آبی برگ گیاه
قاصدک بر میکروارگانیسمهای عامل عفونت و مسمومیت در
غلظتهای مختلف ( 300 ،200 ،100و  400میلی گرم بر
میلی لیتر) نشان داد به طور کلی اختالف معنی داری بین
غلظت ها وجود دارد و با افزایش غلظت عصاره آبی برگ گیاه
قاصدک قطر هاله عدم رشد (هاله بازدارندگی) افزایش یافت،
اما همانگونه که در جدول  ،3مشخص است بین غلظت های
 200و  300میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره آبی برگ گیاه
قاصدک بر باکتری گرم مثبت باسیلوس سرئوس اختالف معنی
داری در سطح  5درصد مشاهده نشد .نتایج آزمونهای آماری

نشان داد بین غلظتهای  300و  400میلی گرم بر میلی لیتر
عصاره آبی برگ گیاه قاصدک بر باکتری گرم منفی سالمونال
تیفی اختالف معنی داری وجود ندارد .نتایج نشان داد برای
سویه مخمری کاندیدا آلبیکنس بین غلظت های  100و 200
میلی گرم بر میلی لیتر اختالف معنی داری در سطح  5درصد
وجود ندارد ،اما در سایر غلظت ها اختالف معنی دار مشاهده
شد .زو همکاران ( ،)2016عصاره قاصدک را در برابر گونههای
واکنش گر اکسیداتیو و التهابی در سلولهای اپیتلیال روده
بررسی کردند .آنها مشاهده کردند برگ قاصدک باالترین
محتوای فنولیک و فالونوئیدی ،و ریشه کمترین محتوا را
داشت .در تمام قسمتهای قاصدک اسید شیکوریک
Chicoric acidباالترین ترکیب فالوونوئیدی اندازهگیری
شده با  HPLCبود .ویژگیهای سالمتزایی قاصدک بیشتر
مربوط به ویژگیهای به دام انداختن رادیکالهای واکنشگر
فعال اکسیژن Reactive Oxygen Speciesو شیکوریک
اسید بود( .)9وانگ و همکاران ( ،)2013عصاره استخراجی با
کمک سلوالز و فعالیت ضد باکتریایی پلی ساکارید محلول در
آب حاصل از گیاه قاصدک ( )Taraxacum officinalرا
بررسی کردند .بازده پلی ساکارید استخراجی % 20/67
( ،)w/wمقدار قند  )w/w( % 95/6بود و اثر ضد باکتریایی
در غلظت  100میلیگرم بر میلیلیتر در برابر اشرشیا کلی،
استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس نشان داد .این
نتایج نشان داد که این پلی ساکارید ممکن است قابل استفاده
به عنوان نگهدارنده مواد غذایی باشد( .)21شانگیتا و همکاران
( ،)2016فعالیت ضد باکتریایی قاصدک را در برابر
میکروارگانیسمهای بیماریزای دهان و دندان در شرایط
آزمایشگاهی  in vitroبررسی کردند .آنها اثر ضد باکتریایی
قاصدک را به دو روش  MICو MBCدر رابطه با سویههای
ایزوله شدهی باکتریایی شامل انتروکوکوس فکالیس،
استرپتوکوکوس موتانس ،استرپتوکوکوس سالیواریوس و
باسیلوس اسیدوفیلوس بررسی کردند .نتایج این پژوهشگران
نشان داد که قاصدک اثر ضد باکتریایی بر باکتریهای مورد
ارزیابی داشت .این گیاه به طور خاص ،حساسیت باالیی نسبت
به باکتریهای ایجاد کننده پوسیدگی نشان داد( .)22یو و
همکاران ( )2010اثر محافظت کبدی عصاره آبی به دست
آمده از ریشه قاصدک ( )Taraxacum officinaleرا در
محیط  in vivoو  in vitroبر استرسهای اکسیداتیو ایجاد
شده با الکل ،بررسی کردند(.)23
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نتایج نشان داد که قطر هاله عدم رشد در روش چاهک در آگار
نسبت به روش دیسک دیفیوژن بیشتر بوده و سویههای در
غلظت های کمتری هاله بزرگتری را نشان دادند .شاید بتوان
دلیل هاله بیشتر در روش چاهک در آگار را به تماس مستقیم
عصاره آبی برگ گیاه قاصدک با سویه های عامل عفونت و
مسمومیت مرتبط دانست ،همچنین در روش دیسک دیفیوژن
الزم است ماده ضد میکروبی از دیسک به سطح محیط کشت
انتقال یابد که عواملی مانند دما ،زمان و  ...می توانند در
رهایش ماده ضد میکروب (عصاره آبی برگ گیاه قاصدک) موثر
باشد .به طور کلی نتایج نشان داد که بیشترین حساسیت در
روش چاهک در آگار برای سویه استافیلوکوکوس اورئوس
مشاهده شد به طوری که در غلظت  400میلی گرم بر میلی
لیتر قطر هاله عدم رشد برابر با  18میلی متر بود .کم ترین
قطر هاله عدم رشد برای باکتری گرم منفی سودوموناس
ائروژینوزا مشاهده شد .به طور کلی مقایسه میانگین داده های
حاصل از هاله عدم رشد عصاره آبی گیاه قاصد به روش چاهک
در آگار نشان داد در غلظتهای مورد بررسی به جز غلظتهای
 300و  400میلی گرم بر میلی لیتر برای باسیلوس سرئوس و
کاندیدا آلبیکنس در سایر غلظت ها تفاوت معنی داری در
سطح  5درصد مشاهده شد(جدول .)4
داواتسرن و همکارن ( ،)2013عصاره برگ قاصدک را در کم
کردن کبد چرب غیر الکلی ایجاد شده با رژیم غذایی پر
چربی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که عصاره برگ
قاصدک میتواند یک رویکرد امیدوارکننده در در پیشگیری و
درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی مرتبط با چاقی باشد(.)24
عبدانی پور و همکاران ( ،)2015تاثیر عصاره هیدروالکلی گل
قاصدک بر روند تکثیر سلولهای بنیادی عصبی موش صحرایی
در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند .نتایج به دست آمده در
این مطالعه نشان داد که در حضور عصاره گل قاصدک تکثیر
سلولهـای بنیـادی عصـبی و بیـان ژن  Sox2به طور معنی
داری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت و با توجه به تاثیر
عصاره گل قاصدک بر روند تکثیر سلولهای بنیادی عصبی،
استفاده از این عصـاره گیـاهی مـیتوانـد جهت مقاصد

کلینیکی به منظور درمان برخی از بیماریهای سیستم عصبی
از جمله ایسکمی مغزی و ضایعات نخاعی مفید باشد(.)25
کیوآن و همکاران ( ،)2014فعالیت ضدباکتریایی
الیگوساکاریدهای مشتق شده از قاصدک را مورد ارزیابی قرار
دادند .این ترکیبات فعالیت ضد باکتریایی زیادی را در برابر
اشرشیا کلی  ،استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس
نشان دادند که میتواند تصدیقی باشد بر قابلیت استفاده از
این گیاه به عنوان یک ترکیب ضد باکتری( .)26نظری و
همکاران ( ،)1392استخراج و شناسایی ترکیبات مؤثر عصاره
هیدروالکلی قاصدک و اثر محافظتی آن بر مسمومیت کلیوی
ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر را بررسی کردند .آن-
ها نشان دادند که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه
 Taraxacum syriacum Boissدر مسمومیت کلیوی
ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر تا حدودی اثر
محافظتی دارد که به نظر میرسد در این میان نقش ترکیبات
فنولی از جمله کارواکرول آن حائز اهمیت است(.)27
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،به طور کلی عصاره برگ گیاه
قاصدک در شرایط برون تنی ” “in vitroقابلیت ضد
میکروبی قابل مالحظه ای روی سویههای مورد مطالعه ،به
خصوص باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس،
باسیلوس سرئوس و لیستریا اینوکوآ) و سویه قارچی کاندیدا
آلبیکنس داشت .در ادامه الزم است مطالعات گسترده تری در
شرایط ” “in vivoانجام شود تا عواملی همچون دوز موثر این
عصاره بر میکروارگانیسمهای بیماریزا تعیین شود .با توجه به
نتایج این مطالعه ،پژوهشهای بیشتری در زمینه ترکیبات ضد
میکروبی گیاه قاصدک پیشنهاد میگردد تا بتوان از این گیاه
در درمان بیماریهای عفونی بهره جست.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مصوب با کد
 2/44260در دانشگاه فردوسی مشهد میباشد .نویسندگان
مقاله بر خود الزم می دانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه
فردوسی مشهد به دلیل مساعدتهای مالی جهت اجرای این
طرح پژوهشی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
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