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چکيده
زمينه و هدف:

بيماریهای عفونی ،یکی از عوامل مهم مرگ و مير در جهان است .بهعلت مقاومت تعدادی از باکتریهای بيماریزای انسانی

به آنتیبيوتيکها ،استفاده از داروهای طبيعی و گياهی برای کنترل این عوامل رو به افزایش است .هدف از این تحقيق ،بررسی اثر ضدباکتریایی
عصارهی گلسنگ  Ramalina hyrcana Sipmanعليه چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی است.

مواد و روشها:

عصارهی اتانولی گلسنگ مورد نظر با استفاده از دستگاه روتاری تهيه شد 3 .سویهی استاندارد از باکتریهای گرم مثبت و

گرم منفی در محيط آبگوشت غذایی کشت داده شد .حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICبه روش ميکرودایلوشن تعيين گردید.

یافتهها:

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصارهی گلسنگ  R. hyrcanaدر غلظتهای مختلف مهارکنندهی باکتریهای گرم مثبت و

منفی است .نتایج نشان داد که عصارهی این گلسنگ در همهی غلظتها مهارکننده باکتری استافيلوکوکوس اورئوس است و بعد از
استافيلوکوکوس اورئوس کمترین غلظت مهارکننده مربوط به باکتریهای هافنيا و اسينتو باکتر میباشد (.)42/5ppm

نتيجهگيري:

براساس نتایج بهدستآمده از این تحقيق وسایر گزارشهای موجود در این زمينه ،میتوان عصارهی اتانولی گلسنگ R.

 hyrcanaرا بهعنوان عامل کنترلکنندهی بيولوژیک معرفی نمود .با اینحال ،برای استفاده ازعصارههای گلسنگهای مختلف در جهت کاربرد
بالينی ،آناليز شيميایی عصارهها و تحقيقات بالينی الزم و ضروری میباشد.

واژگان کليدي:

اثر ضدباکتریایی ،عصارهی اتانولی ،گلسنگRamalina hyrcana ،

کننده است .مقاومت ميکروبي يک پديدهي ژنتيکي مي-

مقدمه
درمان بيماريهاي ناشي از باکتريها بهخاطر

باشد که در آن ژنهايي از ميکروارگانيسمها ،مکانيسمهاي

پيدايش سويههايي از اين ميکروارگانيسمها که به داروها

بيوشيميايي را رمز ميکنند که اين مکانيسمها از عملکرد

مقاوم هستند ،درحال تبديل شدن به يک موضوع نگران

داروها جلوگيري ميکنند .مقاومت ميکروبي گاهي بهعلت
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تکامل طبيعي ميکروارگانيسمها به وجود ميآيد .ولي

گردآوري شده است .پيشرفت در تکنيکهاي تجزيه و

گاهي اين مقاومت در نتيجهي استفادهي بيش از حد از

تحليلي و روشهاي آزمايشگاهي منجر به شناسايي تعداد

مواد ضدّ ميکروبي دراقدامات پزشکي ،دامپزشکي و

زيادي از مواد گلسنگي شده است ( .)8اکثر موادگلسنگي

کشاورزي ميباشد .ازاينرو ،جستوجوي آنتيبيوتيک-

شناخته شده ،اوسنيک اسيد به دو شکل انانتيومري (،)11

هاي جديد از منابع طبيعي بهعنوان يک جايگزين براي

ترکيبات فنوليک ،آنتراکوئينونها ،ديبنزوفورانها ،دپسيد-

داروهاي تجاري افزايش يافته است (.)1

ها ،دپسيدونها ،دپسونها ،تريترپنها ،گامالکتونها و

اصطالح «گلسنگ» به يک ارتباط همزيستي ميان

مشتقات پولوينيک اسيد هستند و چندين فعاليت

يک قارچ رشتهاي (مايکوبيونت) و حداقل يک موجود

بيولوژيکي از جمله ضدويروسي ،آنتيبيوتيکي ،آنتي-

فتوسنتزکننده (فوتوبيونت) اشاره دارد که اين شريک

توموري ،حساسيّتزايي ،بازدارندهي رشد گياهان و مهار-

فتوسنتزي کلروفيلدار ميتواند يک جلبک سبز،

کنندهي آنزيمها دارند ( .)12 ،11 ،8با توجه به اين

سيانوباکتري و يا هردوي آنها باشد ( .)2اولين بار

گزارشها ،در مطالعهي حاضر اثرات ضدميکروبي گونهي

بُرخولدِر و همکاران وجود مواد آنتيبيوتيکي در گلسنگ-

 R. hyrcanaکه کمتر مورد بررسي قرارگرفته است ،مورد

ها را گزارش کردند .پس از اينکه پنيسيلين از قارچ

مطالعه قرارگرفت .هدف از اين تحقيق ،بررسي اثر ضد-

پنيسيليوم کشف شد ،فعاليت ضدباکتريايي بسياري از

باکتريايي عصارهي اتانولي گلسنگ  R. hyrcanaعليه

گلسنگها نيز به مرور زمان مورد بررسي قرار گرفت (.)3

چندين باکتري گرم مثبت و گرم منفي بوده است.

متابوليتهاي ثانويه گلسنگها در صنعت داروسازي به-
عنوان ترکيباتي ضدباکتريايي و ضدويروسي مورد استفاده

مواد و روشها

قرار ميگيرند ( .)4تاکنون در حدود بيش از 1101ترکيب

تهيهی نمونه گلسنگی

ثانويه از گلسنگها ،جداسازي و مورد شناسايي
قرارگرفتهاست (.)6 ،0

گونهي گلسنگي  R. hyrcanaدر آذرماه  1392و
در طي نمونهبرداريهاي انجام شده در از اطراف شهر

ترکيبات ثانويهي گلسنگها معموالً بهصورت

زيرآب از توابع شهرستان سواد کوه (استان مازندران)

کريستالهاي کوچک بر روي ديوارههاي سلولي (سطح

جمعآوري گرديد .نمونههاي جمعآوري شده ،پس از

خارجي) هيفهاي قارچي و سلولهاي فوتوبيونت قرار

انتقال به آزمايشگاه مورد شناسايي قرار گرفتند که

ميگيرند ( .)7 ،0اين مواد شيميايي با وجود آن که در آب

شناسايي آنها براساس شکل ظاهري ،آناتومي و تستهاي

نامحلولاند ،ولي ميتوانند در حاللهاي آلي حل شوند.

شيميايي انجام گرفت (شکل .)1

مقدار آنها بين  1دهم درصد و  11درصد وزن خشک تال

تهيهیعصارهی اتانولی گلسنگ

و گاهياوقات به بيش از  31درصد ميرسد (.)9 ،8 ،0

ابتدا تال گلسنگ  R. hyrcanaکامالً با آب مقطر

بيش از  01درصد متابوليتهاي ثانويهي شناخته شده از

مورد شستوشو قرارگرفت و سپس در دماي اتاق

گلسنگها داراي عملکردهاي ضدباکتريايي عليه بيماري-

(آزمايشگاه) بهمدت يک هفته قرارداده شد تا خشک

هاي انساني ميباشند ( .)7مواد شيميايي توليد شده به

گردد .جهت تهيهي عصاره اتانولي گلسنگ مورد نظر از

وسيله گلسنگها مورد توجه محققين براي بيش از 111

پودرخشک شدهي آن استفاده شد .بدين منظور ،ابتدا 4

سال بودهاند و اطالعات درباره ساختار ،منشاء زيستي و

گرم از پودر مذکور ،وزن و در 111ميليليتر اتانول حل

اهميت فيلوژنتيکي آنها با کوشش زيادي در اين دوره

شد .عصارهي بهدست آمده در ادامه توسط کاغذ صافي
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واتمن (شمارهي  ،)1فيلتر و سپس جهت جداسازي

تهيهی سوسپانسيون ميکروبی نيم مک فارلند

حالل ،در دماي  41درجه سانتيگراد در دستگاه روتاري

براي تهيهي سوسپانسيون ميکروبي يک روز قبل

قرارداده شد .عصارهي حاصلشده درظروف دربسته و در

از انجام آزمايش ،از کشت ذخيرهي مقداري از کلني

فريزر منفي  81تا زمان انجام آزمايش نگهداري شد (.)13

باکتري به محيط کشت شيبدار آگار مغذي (مرك آلمان)

سویهی باکتری و تهيهی محيط کشت

منتقل شد .پس از رشد سلولهاي باکتري روي سطح

شده

باکتريهاي مورد استفاده بهصورت استاندارد تهيه

محيط کشت ،سطح آن با محلول نرمال سالين ،شسته و

مثبت

سوسپانسيون غليظ ميکروبي حاصلگرديد .مقداري از

S.

سوسپانسيون باکتريايي داخل لوله استريلِ دردار حاوي

است

شامل

و

باکتريهاي

ATCC®25923

aureus

ATCC®15305

،saprophyticus

گرم

،Staphylococcus

Streptococcus

 pyogenes ATCC®19615و باکتريهاي گرم منفي
Serratia ،Streptococcus pneumonia ATCC 49619
،marcescens ATCC 274

Proteusmirabilis ATCC

،Acinetobacter baumannii ATCC 19606 ،35659
Enterococcus faecalis ،Hafnia alvei ATCC 51873

 ATCC 29212بوده که از شرکت آرين مهر (ايران)
خريداري شده است.

نرمال سالين ،ريخته و کدورت آن با اسپکتروفتومتر
درطول موج 031نانومتراندازهگيري شد و تا هنگام برابر
شدن کدورت محلول با کدورت محلول  0دهم مک
فارلند ،با نرمال سالين رقيق گرديد .غلظت نهايي
سوسپانسيون توليدي به مقدار 1/0118 cfuتعيين گرديد.
آزمون ضدميکروبی عصاره
حساسيّت جدايههاي باکتري داراي مقاومت چند-

بعد از آمادهسازي اوليه يک کلني از باکتري در 11

گانه نسبت به عصارهي اتانولي گلسنگ با استفاده از روش

ميليليتر محيط آبگوشتي تريپتيک سوي ( TSB, Merck,

رقتسازي در چاهک بررسي شد .به هفت چاهک از

 )Germanyکشت داده و بهمدت  18ساعت در دماي 37

پليتهاي ميکروتيتر ميزان  111ميکروليتر ازمحيط مايع

درجهي سانتيگراد نگهداري گرديد .پس از اين 111

مغذي مولر هينتون ( )MHBاضافه شد .به چاهک اول،

ميکروليتر از سوسپانسيون تازه رشد کردهي هر باکتري به

 111ميکروليتر از محلول رقيق شدهي عصاره با غلظت

محيط کشت منجمد آگار تريپتيک سوي انتقال داده و به-

 11ميليگرم بر ميليليتر اضافه شد و پس از مخلوط

مدت  18ساعت در  37درجهي سانتيگراد قرارگرفت.

کردن 111 ،ميکروليتر از چاهک اول برداشته و به چاهک

مشخصات گونههاي باکتريايي مورد استفاده در جدول

دوم اضافه کرده و بدين ترتيب تا آخرين چاهک اين کار

شمارهي  1آمده است.

انجام گرفت .از چاهک آخر  111ميکروليتر محيط کشت،

تعيين فعاليت آنتیبيوتيکی

خارج و مقدار  111ميکروليتر از سوسپانسيون ميکروبي

تمام سويههاي خالص باکتري با روش کربي ـ

حاوي  118واحد در ميليليتر معادل  0دهم مک فارلند

بائر تعيين آنتيبيوگرام شده و حساسيّت آنها نسبت به

اضافه شد و در انکوباتور در دماي  37درجه سانتيگراد

آنتيبيوتيک سفتازيديم ( ،)31μgاريترومايسين (،)10μg

به مدت  24ساعت قرارگرفت .اولين چاهکي که از رشد

سفکسيم ( )31μgو تتراسيکلين ( )31μgمورد ارزيابي

باکتري پس از قراردادن در انکوباتور جلوگيري شده ،به-

قرارگرفت .پس از  24ساعت انکوباسيون در  37درجهي

عنوان غلظت بازدارنده ( )MICمنظورگرديده است .براي

سانتيگراد قطر هالهي بازدارنده اندازهگيري شد و آنگاه

اطمينان از چاهکهاي شفاف 11 ،ميکروليتر برداشته به

حساسيت و مقاومت سويهها ،تعيين و نتايج آن با جدول

محيط مولر هينتون آگار منتقل شدهاست و پس از 24

استاندارد  NCCLSمقايسه گرديد.

ساعت اولين رقتي که توانستهبود  99/9درصد باکتري را
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از بين ببرد ،بهعنوان حداقل غلظتکشنده نشان داده شد

بحث

که براساس تعداد کلنيهاي باکتري مشخص گرديدهاست.

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که عصارهي
اتانولي گونه گلسنگي  R. hyrcanaمهارکنندهي باکتري-
ت مهارکنندگي
هاي گرم مثبت و منفي ميباشد .اين خاصيّ ِ

يافتهها
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که عصارهي

بهخاطر حضور دو مادهي اوسنيک اسيد

وsekikaic acid

گلسنگ  R. hyrcanaدر غلظتهاي مختلف مهارکنندهي

ميباشد که قبالً وجود آنها در اين گونه مورد تأييد

باکتريهاي گرم مثبت و منفي است .نتايج نشان داد که

قرارگرفته است ( .)14اوسنيک اسيد يکي از متابوليتهاي

عصارهي گلسنگ در همهي غلظتها مهارکنندهي

ثانويه گلسنگي ميباشد که بهطور گستردهاي مورد مطالعه

استافيلوکوکوس اورئوس است و بعد از استافيلوکوکوس

قرارگرفته است ( .)10اين اسيد به دو شکل انانتيومري در

اورئوس کمترين غلظت مهارکننده مربوط به باکتريهاي

طبيعت وجود دارد ،اما هرگز اين دو شکل ،با يکديگر در

هافنيا و اسينتو باکتر ميباشد (( )12/0ppmجدول.)1

يک گلسنگ وجود ندارند ( .)11اوسنيک اسيد فعاليت

جدول :1نتايج حاصل از اثرات ضدميکروبي عصارهی گلسنگ در برابر باکتریهای بيماریزای انساني
الگوي مقاومت آنتيبيوتيکي

حداقل غلظت مهارکنندگي ()ppm

باکتريهاي استاندارد

E,CE,TE

عدم رشد

-

52

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

E,CE,CF
E,TE
E,CF,TE
CE,TE
E,CE
E,TE
CE

25

Streptococcus pneumoniae
Hafnia alvei
Streptococcus saprophyticus
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecalis
Proteus mirabilis
Serratia marcescens

25/2
25
25/2
52
52
52

E= Erythromycin, CE= Cefixime ,CF= Ceftazidime, TE= Tetracyclin

شکل  :1نماي ظاهري گونه Ramalina hyrcana Sipman
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ضدباکتريايي بهويژه عليه باکتريهاي گرم مثبت از خود

ليتر و عصارهي اتانولي بهترتيب  47و  94ميليگرم بر

نشان ميدهد ( )16که اين نقش آنتيبيوتيکي را ازطريق

ميليليتر است ( .)19تيپّسوامي و همکاران اثر ضد-

مهار فسفوريالسيون اکسيداتيو انجام ميدهد (.)4

باکتريايي عصارهي اتانولي گونهي گلسنگي

Usnea

ولدبيگي و مرادي خواص ضدباکتريايي عصارهي

 longissima Ach.را عليه باکتريهاي گرم مثبت و گرم

گلسنگي Megaspora

منفي مورد بررسي قراردارند و گزارش نمودند که عصاره-

Fulgensia

ي اتانولي اين گونه ،اثر ضدباکتريايي معناداري عليه

Placidium

باکتري گرم مثبت  Staphylococcus aureusو باکتريهاي

استوني و متانولي سه گونهي

، Valadb. & A. Nordinrimisorediata
Elenkinfulgens

و

)(Sw.

 (Breuss) Breusssemaforonenseرا عليه باکتريهاي

گرم منفي ،Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella

گرم مثبت و گرم منفي ،بررسي و گزارش کردند که

،Shigella dysenteriae ،pneumoniae

Salmonella

عصارهي استوني گلسنگهاي فوق و عصارهي متانولي

 typhiدارد ( .)21پويدل و همکاران اثر ضدباکتريايي

گونه  M. rimisorediataفاقد اثر ضدميکروبي هستند.

عصارهي خام و  0ترکيب جدا شده از گونهي

نتايج بهدست آمده همچنين بيانگر اين بود که از بين

( terebrata Hook. f. & Taylorشامل

Ramalina

،usnic acid

P.

 usimine C ،usimine B ،usimine Aو  )ramalinرا مورد

 semaforonenseبهترتيب بيشترين و کمترين تاثير را بر

مطالعه قراردادند که تمامي اين تستها اثر ضدباکتريايي

روي استافيلوکوك اپيدرميس و انتروکوکوس فکاليس و

عليه سويهي  Bacillus subtilisداشتند و از اين ميان ،تنها

ازميان باکتريهاي گرم منفي بهترتيب بيشترين و کمترين

عصارهي خام و اوسنيک اسيد داراي فعاليت ضدباکتريايي

تاثير را بر روي پروتئوس ميرابيليس و کلبسيال پنومونيه

عليه سويهي  Staphylococcus aureusرا از خود نشان

باکتريهاي

گرم

مثبت،

عصارهي

متانولي

دارد .اعمال عصارهي متانولي  F. fulgensبر روي باکتري-

دادند ( .)21در پژوهشي ديگر ،سيسوديا و همکارانش

هاي گرم مثبت نشان داد که اين عصاره ،تاثيري بر روي

گزارش نمودند که عصارهي هگزان تهيه شده از گلسنگ

باکتري انتروکوکوس فکاليس ندارد ،ولي بر روي

 Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Nyl.عليه

و

جدايههاي باکتريايي  Staphylococcus aureusو

استافيلوکوك اورئوس تاثيري قابل توجه دارد و اين

 mutans Streptococcusداراي اثر بازدارندگي بسيار فعال

عصاره در بين باکتريهاي گرم منفي بهترتيب بيشترين و

ميباشد (.)22

استافيلوکوك

اپيدرميس،

باسيلوس

سرئوس

کمترين تاثير را بر روي باکتري اشرشيا کلي و انتروباکتر
آئروژنز داشت (.)17

 Ramalina pacifica Asahinaهر دوي باکتريهاي گرم

نتايج تحقيقات کاراگوز و همکاران نشان داد که
عصارهي اتانولي گونهي

هوشري گزارشنمود که عصارهي متانولي
مثبت و گرم منفي را مهارميکند (.)23

Everniastrum

گلسنگي Ramalina farinacea

 crrhatum (Fr.) Hale ex Sipmanيک گلسنگ برگي

 (L.) Ach.بهترين اثرمهاري را بهترتيب عليه سويههاي

است که به ميزان زيادي در نواحي گرمسيري هيماليا،

باکتريايي  Bacillus subtilis ،Staphylococcus aureusو

بخش مرکزي هند و ارتفاعات مرتفع جنوب هند رشد

 Staphylococcus pidermidisدارد ( .)18در مطالعهي

ميکند .عصارهي اين گونهي گلسنگي فعاليت آنتي-

شاپوري و همکاران ،نتايج نشان داد که  MICعصارهي

باکتريال عليه باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي و فعاليت

استوني گلسنگ  Xhantoria elegance SPبراي بروسال

ضد قارچي عليه  Aspergillus nigraو

آبورتوس و بروسال ملي تنسيس  217/0ميليگرم بر ميلي-

 081مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

Aspergillus

 fumigatesرا نشان داده است .تجزيه و تحليل فيتو-
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تشکر و قدرداني
مقالهي حاضر حاصل طرح پژوهشي مصوب

 وجود،شيميايي عصارهي اين گونهي گلسنگي
 تاننها و ترپنوئيدها را مشخص، ساپونينها،آلکالوئيدها
.)8( کرده است

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
 لذا. ميباشد1393/9/9  مورخ6881 به شمارهي

،با توجه به نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر

بدينوسيله نويسندگان مقاله از معاونت محترم تحقيقات و

R. hyrcana

فناوري دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بهخاطر حمايت از

داراي اثرات ضدميکروبي قابل توجهي عليه باکتريهاي

اين پژوهش و همچنين از خانم طيبه اختر بهدليل دراختيار

گرم مثبت و گرم منفي ميباشد و ميتواند بهعنوان يک

گذاشتن نمونهي گلسنگي جهت اين مطالعه تشکر و

منبع طبيعي براي درمان عفونتهاي ناشي از باکتريهاي

.قدرداني مينمايند

 با اين حال. بهکار گرفته شود،مورد استفاده در اين تحقيق

مشخص گرديد که عصارهي اتانولي گلسنگ

 نيازمند مطالعات،استفادهي باليني از اين گونه گلسنگي
.بيشتر و جامعتر ميباشد
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Background: Infectious diseases are an important cause of
mortality in the world. Because of resistance of some human
pathogenic bacteria to antibiotics, use of natural and herbal
medicine is increasing to control these factors. The aim of this
study is to investigate the antibacterial effects of Ramalina
hyrcana Sipman lichens against many Gram-positive and Gramnegative bacteria.
Materials and Methods: The lichen ethanol extract was
prepared by using a rotary machine. Nine standard strains of
Gram- positive and Gram -negative bacteria were cultured in
nutrient broth. The minimum inhibitory concentration (MIC) was
determined by the micro dilution method.
Results: The results of this study showed that the lichen R.
hyrcana extract in different concentrations inhibited both Grampositive and Gram-negative bacteria. The results showed that the
lichen extract of all concentrations inhibited of Staphylococcus
aureus. After S. aureus bacteria inhibition, the minimum inhibitory
concentrations are for Hafnia and Acinetobacter (12.5 ppm).
Conclusion: According to the results and other reports in this
area, lichen R. hyrcana extract could be introduced as a
biological control agent. However, for the use of different lichen
extracts for clinical application, the chemical analysis of extracts
and clinical research is necessary.
Keywords: Antimicrobial activity, Ethanol extract, Lichen,
Ramalina hyrcana
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