مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت(
دوره  12شماره  3مرداد و شهریور 183-192 ،1397

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیرات عصارهی هیدرومتانولی پوست انار بر روی
باکتریهای استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی به روش
میکروپلیت در شرایط آزمایشگاهی

احسان استبرقی ،1مجید صادق پور  ،2امیر مهربانی

دریافت مقاله  :دی

1396

پذیرش مقاله  :اردیبهشت

1397

3

چکیده

زمینه و هدف :پوست انار حاوی مقادیر زیادی از ترکیبات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان میباشد .با افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی در
باکتری اشریشیاکلی به عنوان عامل اساسی در عفونت ادراری و استافیلوکوک اورئوس عامل عفونتهای مقاوم به درمان ،نیاز جدی به
درمان جایگزین و یا ترکیباتی که مقاومت کمتری از خود نشان دهند ،احساس میشود .هدف ،بررسی خواص آنتی باکتریال عصارهی
انار و ممانعت کننده از مقاومت آنتی بیوتیکی عصاره برعلیه باکتریهای پاتوژن میباشد.
ش بررسی :پس از جمع آوری پوست تازهی انار آنها را در مکانی به دور از نور خورشید و در سایه برای مدت  48-72ساعت
رو 
خشک کرده و عصارهگیری به روش خیساندن(ماسیراسیون  )Macerationصورت گرفت ،در بررسی میزان حداقل غلظت (رقت)
مهارکننده از محیط مولرهینتون براث و برین هارت اينفيوژن آگار ( )Brain Heart Infusion Agar :BHIاستفاده شد .در روش
چاهک(میکرودایلوشن) میزان کدورت حاصل ،ارزیابی گردید.

* نویسنده مسئول :
مجید صادق پور؛
دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی
Email :
magid_sadeghpoor@yahoo.com

یافتهها :نتایج حاصل از آزمون میکرودایلوشن نشان داد که حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC: Minimum Inhibitory
 )Concentrationبرابر با رقت  1/8به میزان  25میکرولیتر از عصارهی انار برای باکتری اشریشیاکلی و باکتری استافیلوکوک
اورئوس حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ( )MICبرابر با رقت  1/16به میزان  12/5میکرولیتر از عصارهی انار است.
نتیجه گیری :عصارهی استخراج شده از پوست انار در شرایط ذکر شده بیشترین خاصیت ضدمیکروبی را در مقایسه با سایر موارد
دارد .این عصاره با بیشترین اثر ضدمیکروبی بر روی استافیلوکوک اورئوس از باکتریهای گرم مثبت و در مقابل اشریشیاکلی که
شاخص آلودگی مدفوعی به شمار می رود نیز کامال موثر است .در نهایت استافیلوکوک اورئوس بیشترین حساسیت را به این عصاره
از خود نشان داد.
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واژه های کلیدی :پوست انار ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیاکلیMIC ،

بررســی تاثیرات عصار هی هیدرومتانولی پوســت انار...

مقدمه
گیاهان دارویی امروزه در درمان بیماریهای مختلف استفاده
میشوند .درمان بیماریها با عصارههای گیاهی به زمانهای خیلی
دور برمیگردد .پذیرش گیاهان دارویی به عنوان درمان جایگزین در
بسیاری از بیماریها و نیز افزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی،
پژوهشگران را ترغیب به بررسی خواص ضدمیکروبی برخی گیاهان
دارویی کرده است(.)1
گیاه انار دارای خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی است که در
این راستا میتواند بر علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسمها اثرات
قابل توجهی داشته باشد .میزان اثر ضدمیکروبی این گیاه در گونههای
مختلف از لحاظ قدرت و طیف اثر متفاوت است .نحوهی استخراج،
گونهی گیاه ،موقعیت جغرافیایی ،استرسهای وارد شده به گیاه،
تفاوت های درون گونه ای بر میزان و نوع ترکیبات شیمیایی گیاه
موثر میباشند .بر طبق شواهد موجود ،انار ،بومی ایران و کشورهای
همجوار آن است که این گیاه از خانواده  Punicaceaeو متعلق به دون
خانواده  Pomegranateبوده و نام علمی آن Punica granatum L.

است(.)2
اسید االژیک به عنوان یکی از ترکیبات بسیار فعال زیستی
موجود در انار برای مطالعات گوناگون در نظر گرفته شده که از
هیدرولیز االژیتاننها نظیر پونیکاالژین ،آن را میتوان در انار پیدا
کرد .پس از مصرف آب میوه انار یا عصاره آن ،اسید االژیک وارد
دستگاه گوارش و سپس گردش خون شده و در بدن منتشر می شود.
هیدرولیز االژی تاننها به دنبال انتشار اسید االژیک بوده و نیازی به
واکنش آنزیمی ندارد بلکه این هیدرولیز وابسته به  pHمحیط میباشد
تاننها در محتویات سکوم(روده بزرگ) بوده و پس از گذشت یک
ساعت در خون قابل مشاهده و ردیابی است(4و.)3
اسید االژیک در عصارهی پوست انار وجود دارد و تاثیرات
بسزایی را روی میکروارگانیسم های مختلف میگذارد .در مورد
ترکیب های فنولیک و به خصوص پونیکاالژین ()Punicalagin
به دست آمده از پوست انار ،گزارش هایی وجود دارد که بیانگر
خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی در شرایط  in vitroو in vivo
میباشد(.)5
باکتــری اشریشــیاکلی ( )E.coliاز اعضــای خانــوادهی

اســت .بیشــترین گونــه باســیل گــرم منفــی شــایع در فلــور مدفوعــی،
اشریشــیاکلی بــوده کــه ایــن باکتــري گونــه متنوعــی اســت و توانایــی
کلونیــزه شــدن و پایــداري در میزبانهــاي حیوانــی ،انســانی و محیــط
را دارد .عفونــت مجــاري ادراري ناشــی از ایــن باکتــري یکــی از
شــایعترین عفونتهــاي باکتریایــی و دومیــن عفونــت شــایع و از علــل
عمــدهی مراجعــهی بیمــاران بــه بیمارستانهاســت .از بیــن عوامــل

باکتریــال یوروپاتــوژن در بیمــاران ســرپایی و بســتري ،اشریشــیاکلی
شــایعترین عامــل اســت کــه بیــن  75تــا  90درصــد در مــوارد
عفونــت ادراري جــدا شــده اســت(.)6
در سال  ،۱۸۸۵اولین بار  Escherichاین باکتری را در مدفوع
افراد سالم پیدا کرد .اشريشياكلي از مهمترين عوامل عفوني باكتريايي
اتيولوژيك اسهال است .عالوه بر ايجاد عفونتهاي خارج رودهاي ،شش
دسته از اشريشياكلي هاي بيماريزاي رودهاي شناسايي شده است كه
بيماريزايي پنج گونه از آنها براي انسان به اثبات رسيده است که عبارتند
ازEnterotoxygenic (ETEC) ،Enteropathogenic (EPEC( :

(،Diffuse-adhering (DAEC) ،Enterohaemorrhagic (EHEC
(  Enteroinvision (EIECو ( Enteroaggregative (EAEC

که سويههاي اشريشياكلي  Enteroaggregativeعامل ايجاد اسهال
حاد و مزمن و اسهال پايدار در كودكان ميباشند(.)7
استافیلوکوکوس اورئوس از خانواده میکروکوکاسه و این
خانواده شامل جنسهای دیگری مانند میکروکوکوس و پالنوکوکوس
نيز میباشد .این باکتریها کوکسی شکل ،گرم مثبت و کاتاالز مثبت
که هم متابولیسم اکسیداتیو و هم متابولیسم تخمیری دارند .جنس
استافیلوکوک دارای بیش از  27گونه و  7زیرگونه که شایعترین

گونهی آن كه اغلب عامل بیماری استافیلوکوکی میباشد ،استافیلوکوک
طالیی است .باکتری ها روی سطح پوست سر و صورت به صورت
میکروکلونی بوده ،مجرای خروجی گوش ،بخش قدامی سوراخهای
بینی ،نواحی مرطوب و چیندار پوست ،محلهای مناسب استقرار
استافیلوکوکهاست .بيوفيلم در استافيلوكوكها از تركيبات خارج
سلولي است كه به مقادير متنوعي در همه آنها توليد مي شود و
بيوفيلمها رابطه تنگاتنگي با عوامل ژنتيكي ،گونه و شرايط رشد
دارند .مهمترين سويههاي استافيلوكوكي توليدكنندهی بيوفيلم به

ترتيب شامل :استافيلوكوك اپيدرميديس ،استافيلوكوك كاپيتيس
زيرگونهی اوره كاپيتيس ،استافيلوكوك كاپيتيس زيرگونهی كاپيتيس،
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و میزان مطلوب اسیدیته آن برابر با  8خواهد بود .حداکثر انتشار االژی

انتروباکتریاســه بــوده و از باســیلهای گــرم منفــی و بــدون اســپور

مجید صادق پور و همكاران

استافيلوكوك هومينيس ،استافيلوكوك هموليتيكوس و استافيلوكوك

 80درصد به مدت  72ساعت در مکان تاریکی خیسانده شد و در

وارنري هستند(9و.)8

نهایت با کاغذ صافی واتمن  42محلول عصاره صاف شد .به کمک

ا ّوليـنمـورد R e s i s t a n t ) M R S A

Methicillin

 )S t a p h y l o c o c c u s A u r e u sدر اواسـط دهـهی  70ميالدي
گـزارش شـد و بتدريـج درصـد آن افزايـش يافـت کـه اكثـرا ً از

دستگاه روتاری با مارک ( )IKAحالل مورداستفاده یعنی متانول را از
عصاره جداسازی و پس از تغلیظ عصاره ،جهت انجام آزمایش داخل
یخچال نگهداری شد(.)13

بيمارسـتان هـا و خانـه سـالمندان جـدا ميشـد .ريسـك فاكتورهـاي

• تهیه سوسپانسیونهای میکروبی استاندارد :سویه های

كلونيزاسـيون و عفونـت بـا  MRSAشـامل مصـرف آنتـي بيوتيـك،

باکتری مورداستفاده به صورت استاندارد از مرکز پژوهشهای علمی

تمـاس بـا فـردي كه بـا  MRSAكلونيـزه دارد ،جراحي و بسـتري در

و صنعتی ایران(مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران)

 ICUبـود .ايـن افـراد اكثـرا ً هيـچ گونـه خطـر خاصـي كـه منجر به

( )IROSTتهیه و خریداری شد.

عفونـت بـا  MRSAشـود و يـا تماس بـا افـرادي كه در بيمارسـتان
هـا شـاغل بوده اند نداشـته انـد .اختالفي كـه  MRSAبيمارسـتاني با
 CA-MRSAدارد در ايـن اسـت كـه  CA-MRSAبـه ديگـر آنتـي
بيوتيـك هايـي كـه روي اسـتافيلوكوك تاثيـر دارنـد ،اكثـرا ً حساسـند
نظیر(كليندامايسـين ،اريترومايسـين ،كوتريموكسـازول ،كينولـون هـا،
ريفامپيـن) اما  MRSAبيمارسـتاني نسـبت بـه اكثر اين آنتـي بيوتيك
هـا مقـاوم ميباشـند(11و.)10

برای بررسی میزان حداقل غلظت(رقت) مهارکننده از محیط
مولر هینتون براث و برین هارت اينفيوژن آگار (BHI: Brain Heart

 )Infusion Agarاستفاده شد که در روش چاهک(میکرودایلوشن)
میزان کدورت حاصل ارزیابی گردید .در کلیه مراحل همواره کنترل
مثبت و منفی در چاهک انتهایی در نظر گرفته شد .سویه استاندارد
باکتریها شامل :سویه استاندارد باکتری اشریشیاکلی ()PTCC 1399
یا (25922

 )ATCCو سویه استاندارد باکتری استافیلوکوک

باکتریهایـی كـه ايـن نـوع مقاومـت را داشـته باشـند MRSA

اورئوس( )PTCC 1431یا ( )ATCC 25923استفاده شد .برای

بـوده و مقاومـت به متي سـيلين بـه میـزان  MIC>4براي اگزاسـیلین

تمام مراحل آزمون حساسیت میکروبی از غلظت معادل نیم مک

و بـراي متيسـيلين  MIC>16مشـاهده ميشـود .ايـن نـوع مقاومـت

فارلند( )1/5 ×108جهت انجام آزمایشها استفاده شد.

كروموزومـال بـوده و در آن ژن  mecAموجـب ايجـاد تغييراتـي
در  PBP2aشـده كـه ايـن تغييـر منجـر بـه كاهـش ميـل تركيبـي
 )Affinity) PBPبـراي بتاالكتـام هـا مـي شـود .بـراي تشـخيص
ايـن نـوع از ميكروارگانيسـم هـا ميتـوان توسـط  ،PCRژن mecA

را شناسـایي كـرد و از داروهـاي انتخابـي ماننـد ونكومايسـين و يـا
تئيكوپالنين(گليكوپپتيدهـا) اسـتفاده نمـود( .)12هـدف ،بررسـی
آنتـی بیوتیکـی عصـاره بـر علیـه باکتریهـای پاتـوژن میباشـد.

اسید تولید میکند .اسید موجب کاهش  pHدر محیط آگار مک کانکی
شده و در نتیجه رنگ ارغوانی ایجاد میشود .همین اتفاق نیز در محیط
( EMB (Eosin Methylene Blueرخ داده و کلنیهای ارغوانی تیره
با جالی سبز فلزی ایجاد میکند .باکتری در محیط  TSIبه صورت
اسید/اسید و با تولید گاز و  H2Sمنفی و از نظر تست  IMViCبه
صورت اندول مثبت MR ،مثبت VP ،منفی و سیترات منفی است.
باکتری استافیلوکوک اورئوس بر روی محیط بالد اگار و برد پارکر

روش بررسی
• تهیه عصارهی متانولی :عصارهگیری به روش ماسیراسیون
(خیساندن  )Macerationصورت گرفت .به این ترتیب که پس از
جمع آوری پوستهی تازه انار آنها را در مکانی بهدور از نور خورشید
و در سایه ،محلی که جریان مالیم هوا در گذر بود ،برای مدت  48تا
 72ساعت خشک شد و سپس مقدار معینی با ترازو وزن شد که 106
گرم از پوست خشک شده نیمه خرد شد و در  500سی سی متانول
185

ایجاد میکند؛ زیرا باکتری الکتوز مثبت است و قند را تخمیر کرده و

آگار کشت شد و از کلنی های رشد کرده بر روی این محیطها استفاده
گردید(.)14
• تعییـن حداقـل غلظـت بازدارندگـی رشـد بـه روش
میکرودایلوشـن :جهـت بررسـی میـزان حداقـل غلظت(رقـت)
مهارکننـده و میـزان حداقـل غلظت(رقت) کشـنده باکتریها از محیط
کشـتهای بلاد آگار ،مولـر هینتـون بـراث ،بریـن هـارت اينفيـوژن
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خـواص آنتـی باکتریـال عصـارهی انـار و ممانعـت کننـده از مقاومت

اشریشیاکلی بر روی محیط مک کانکی آگار ،کلنیهای ارغوانی

بررســی تاثیرات عصار هی هیدرومتانولی پوســت انار...

آگار ( )BHIاسـتفاده شـد .در ایـن تکنیـک ابتـدا  100میکرولیتـر از

محیـط کشـت بریـن هـارت اينفيـوژن آگار ( )BHIانجام می شـود تا

محیـط کشـت مولـر هینتـون بـراث در تمـام چاهکهـا ( )Wellوارد

بـا توجـه به رشـد کلنـی بتـوان ایـن مقادیـر را ارزیابی کـرد (.)14

کـرده و سـپس  100میکرولیتـر از عصارهی پوسـت انـار را به چاهک

یافته ها

ابتدایـی افـزوده و اقدام به رقت سـازی نمـوده تا به خانه دهم رسـیده
و بـه همـان انـدازه مقـدار ابتدایی خارج نمـود .در مرحلـهی بعد 100

ترکیبات فنلی موجود در پوست انار از طریق چند مکانیسم

میکرولیتـر از سوسپانسـیون میکروبـی بـه تمـام چاهکهـا اضافـه می

مختلف ،خاصیت ضدمیکروبی را ایجاد میکنند .ترکیبات فنولی

گـردد .کنتـرل مثبـت حـاوی سوسپانسـیون میکروبی به همـراه محیط

قادرند با پروتئینهای سلولی میکروارگانیسمها واکنش داده و در

کشـت و کنتـرل منفـی حاوی محیط کشـت بـه همراه عصاره پوسـت

ساختار و عملکرد دیواره سلولی تغییر ایجاد کنند و یا باعث

انـار اسـت .در ادامـه به بررسـی میـزان حداقـل غلظت(رقت) کشـنده

دناتوراسیون برخی آنزیمهای میکروبی شوند .عالوه بر آن ترکیبات

باکتریهـا پرداختـه و از گـودهی چهـارم تـا گـودهی هشـتم باکتـری

فنلی با برخی مواد مغذی محیط مانند کربوهیدراتها ،پروتئینها،

اسـتافیلوکوک اورئـوس را در روی پلیـت بلاد آگار کشـت میگـردد.

ویتامینها و مواد معدنی تشکیل کمپلکس داده و آنها را از دسترس

جهت بررسـی باکتری اشریشـیاکلی از گودهی سـوم تا پنجم ،بر روی

میکروارگانیسمها خارج میکند.
باکتری اشریشیاکلی
گوده شماره 4

باکتری استافیلوکوک اورنوس
گوده شماره 5

ردیف اول اشریشیاکلی
ردیف دوم استافیلوکوک اورئوس

شکل  :1ردیف اول حاوی باکتری اشریشیاکلی و ردیف دوم شامل استافیلوکوک اورئوس که غلظت ممانعت کنندگی از رشد در
چاهک به خوبی قابل مشاهده است .در گوده شماره  4ردیف اول عدم رشد باکتری اشریشیاکلی و باکتری استافیلوکوک در ردیف
دوم گوده شماره  5عدم رشد مشهود است.

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود و بر اساس نتایج حاصل از

نتایج در مورد باکتری استافیلوکوک اورئوس بدین صورت است که از چاهک

آزمون میکرودایلوشن نشان داده که در باکتری گرم منفی اشریشیاکلی از چاهک

شماره  5رشد باکتری آغاز شده بنابراین غلظت ممانعت کننده از رشد ()MIC

شماره  4رشد باکتری آغاز شده بنابراین غلظت ممانعت کننده از رشد ()MIC

برابر با رقت  1/16یعنی به میزان  12/5میکرولیتر از عصاره انار می باشد .در

برابر با رقت  1/8یعنی به میزان  25میکرولیتر از عصاره انار می باشد .این

تمام مراحل انجام آزمایش کنترل مثبت و کنترل منفی در نظر گرفته شد.
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شکل  :2ترکیب موثر با ساختار فنولیک در پوست انار()5

مجیدصادق پور و همكاران

ساختار شیمیایی فوق(شکل  )2ترکیب مهمی است به نام اسید
االژیک که در عصاره پوست انار وجود داشته و این ماده با وزن
مولکولی  302/19دالتون و فرمول شیمیایی آن به صورت C14H6C8

تاثیرات بسزایی بر روی میکروارگانیسمهای مختلف دارد .پونیکالژین
از ترکیبات مهم دیگری است که از انار جدا شده و با فعالیت
ضدمیکروبی خود در برابر میکروارگانیسم ها تاثیرات بسزایی را نشان
می دهد؛ جالب توجه آنکه در شرایط آزمایشگاهی اسید االژیک را
می توان به داخل سلول وارد نمود و برای انجام این فرآیند ،پس از
انکوباسیون با تانن برگ انار انتقال اسید االژیک صورت میگیرد که
نفوذپذیری غشا با تغییراتی در کلسترول غشای سلولی در ارتباط
است(16و.)15

داروها بسیار موثر عمل مینماید(.)20
بر اساس مدلی که  Shanmugamو همکاران در سال 2011
ارایه دادند ،کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی توسط متابولیت های
گیاهی مختلف و طی مکانیسمهای خاص انجام می پذیرد .با در
نظر گرفتن این مطلب که انار غنی از آنتی اکسیدانهای قوی پلی
فنولیک ،تانن ،پونیکاالژین ،آنتوسیانین ،االژیک اسید ،گالیک اسید و
فالونوئید میباشد ،احتمال می رود اسید گالیک و پونیکاالژین موجود
در عصارهی پوست انار ،می تواند از طریق مکانیسم کاهش نفوذ،
اثر افزایش دهندگی حساسیت آنتی بیوتیکی پوست انار را توجیه
کند( .)21در این تحقیق آزمایشگاهی ( )in vitroاثرات ضدمیکروبی
عصاره پوست انار از روش میکرودایلوشن مورد ارزیابی قرار گرفت.

بحث

ترکیبات فنولیک مختلف اثرات مختلفی روی غشای استافیلوکوک

استفاده از گیاهان دارویی از گذشته های دور در سنت ملل مختلف
جهت درمان بیماریها رواج داشته است .اغلب اسانس ها و عصاره
ها به عنوان منبع ترکیبات آنتی میکروبیال از گیاهان خاص و بومی
منطقه تامین میشده است( .)17بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه
عصاره پوست انار به طور موثر خاصیت مهارکننده ای نسبت به
باکتری اشریشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس دارد و این نتیجه از
قرائت میکروپلیت استفاده شده و چاهکهایی که عدم رشد داشتند به
دست آمده است.

اورئوس دارند که می توان نتیجه گرفت این ترکیبات فنولیک احتماالً
یک سازوکار مشترک ندارند و ممکن است که هدف های مختلفی در
ارتباط با اثر ضد میکروبی آنها وجود داشته باشد.
به گفتهی  Perezو  ،Anesiniعصارهی پوست انار دارای
فعالیت قوی ضد باکتری در برابر مقاومت چندگانه سالمونال تیفی
و نظایر آن است .در طب سنتی آرژانتین فعالیت ضدمیکروبی علیه
سالمونال تیفی را که از جوشاندن عصاره های آبی از بین  132گیاه
معمولی به دست می آید گزارش کرده بودند .در نتیجه با استفاده از

در توافق با نتایج حاضر Smaill ،و  Vazquezبیان کردند که
انار ،گیاه شناخته شده ای در طب قدیم است و اثرات مختلف آن
شناخته و مشخص شده است ،به طوری که تمدنهای کهن مصر،
هند ،چین و یونان این گیاه دارویی را شناخته بودند .مهمترین اثراتی
ضدسرطان  ،ضددیابت ،ضدقارچ ،ضدباکتری آن است(.)18

روش انتشار آگار نتیجه خوبی دربرداشت و دارای غلظت مرجع با
منحنی پاسخ دهی برای مقایسه قدرت آمپی سیلین موردارزیابی قرار
گرفت .در نتیجه عصاره پریکارپ گیاه  Punica granatumدارای
فعالیت خوب ،مناسب و آشکاری بر روی نمونهها بود(.)22
 Voravuthikunchaiو همکاران بیان کردند که عصاره آبی
و اتانولی  Punica granatumرا برای انجام آزمایش آنتی باکتریال

در توافق با نتایج حاضر Meier ،و همکاران نشان دادند که
االژی تانن موجود در انار ،اثرات ضدمیکروارگانیسمی در حدود هفت

روز روی باکتری هایی نظیر اشریشیاکلی ،کلبسیال ،سودوموناس،
باسیلوس ،پروتئوس ،استافیلوکوکوس و قارچ هایی نظیر(کاندیدا و
کریپتوکوکوس) اعمال مینماید و کامال اثرگذار است(.)19
 Khayyatبا بررسی عصاره متانولی انار که دارای فعالیت
وسیع الطیف ضدمیکروبی است ،نشان داد که این گیاه در برابر 159
نوع باکتری مولد عفونت ادراری جدا شده از بیماران با سنین و

فعالیت مهار رشد در باکتری اشریشیاکلی برای مرحله اول با روش
انتشار دیسک دیفیوژن بررسی نمودند که علیه سویه های مختلف
نیزاستفاده گردید .در این میان گیاهان دارویی آزمایش شده با روش
رقت سازی در ظروف  petriبا فیلتر میلی پور ،عصاره آبی انار Punica

 granatumدر برابر اشریشیاکلی  O157: H7بسیار موثر افتاد که با
بهترین حداقل غلظت مهاری ( )MICحداقل غلظت کشنده باکتری
( )MBCبه ترتیب برابر با  0/78 ،0/09و  0/39 ،0/19میلی گرم/میلی
لیتر میباشد(.)23
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که برای انار در کتب سنتی عنوان شده ،خاصیت قابض ،ضدانگل،

187

جنسیت متفاوت و نیز در برابر چندین نوع باکتری مقاوم نسبت به

بررســی تاثیرات عصار هی هیدرومتانولی پوســت انار...

در مطالعه جداگانه ای از  Menezesو همکاران بیان شد که

غشای خارجی در دیواره سلولی خود میباشند .مولکولهای لیپوپلی

عصارهی هیدروالکلی ( )HAE = Hydroalcoholic extractاز Punica

ساکاریدی موجود در سطح غشا و خاصیت هیدروفیلی آن مقاومت

 granatumدر برابر میکروارگانیسم های پالک دندان ( )In vivoبسیار
موثر یافت شد و تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی در هر میلی لیتر
( )CFU/mlدر مقایسه با گروه شاهد  %84کاهش یافت .این نتایج
نشان داد که  HAEممکن است با کاهش  %11جایگزین مناسبی برای
درمان پالک دندان باشد(.)24
 Hayrapetyanو همکاران( )2012نشان دادند که عصاره
استخراجی از پوست انارهای قرمز رنگ که دارای آنتوسیانین باالتری
هستند ،نسبت به عصارهی پوست انارهای صورتی رنگ که مقدار
آنتوسیانین آنها کمتر است خاصیت ضد میکروبی قوی تری مشاهده
گردید(.)25
 Bragaو همکاران ،خواص متنوع انار را بررسی کردند و
مشخص شد که با تاثیر غلظت های مختلف از عصاره انار بر باکتری
استافیلوکوک اورئوس  FRI 722میتوان بر رشد و تولید انتروتوکسین
تاثیر گذاشت .با روش رقت لوله و تولید انتروتوکسین و مشخص
شدن آن به کمک صفحات آگار غشایی ( )Membrane agar platesدر
غلظتهای عصاره کم به اندازهی  v/v= %0/01اثر بر رشد باکتری یا
به تاخیر انداختن رشد بود ،این در حالیست که در غلظت باالتر معادل
 V/V= %1از عصاره ،رشد باکتریایی متوقف می گردد .در غلظت
 V/V= %0/05عصارهی انار از تولید انتروتوکسین استافیلوکوک ()SE
جلوگیری میکند(.)26

این سلولها را در برابر آنتی بیوتیکها و مواد آنتی باکتریال افزایش
میدهد .در حالیکه در باکتریهای گرم مثبت ترکیبات ضدمیکروبی
به راحتی دیواره سلولی و غشای سیتوپالسمی را تحت تاثیر قرار
میدهند .اسیدهای فنولیک شامل کلروژنیک ،کلروفیل ،سیرینژیک،
سیناپیک ،پتاسیم ،کوماريک ،فوروليک ،وانيليک ،ellagic ،گاليک
و کادميوم اسيد که در (( PoP (Pomegranate peelمنبع ارزشمند
ترکیبات زیست فعال مانند اسید فنولیک است) شناسایی شده است.
ترکیبات فنولی و غلظت آنها متفاوت است .در میان ارقام انار که در
جغرافیای متفاوت رشد می کنند مقادیر متفاوت اسید گالیک، ellagic ،
 caffeicو p-coumaricشناسایی شدند و در  PoPxاز  6اکوتایپ انار
تونسی با میانگین غلظت های  4 ،56 ،20 ،89 ،35 ،79 ،123و  48به
ازای هر  ،mg/gr 100به طور خاص است (29و.)28
هالهی عدم رشد ایجاد شده توسط پنی سیلین در مورد تمامی
میکروارگانیسمهای مورد تحقیق کوچکتر از هالهی عدم رشد تشکیل
شده توسط قویترین عصارهی ضدمیکروبی استخراج شده از پوست
انار است .رنگ پوست یک عامل کلیدی است که بر قابلیت اثرگذاری
میوه ها تأثیر می گذارد .بنابراین ،کشف مکانیزم ژنتیکی تنظیم رنگ
پوست میوه ممکن است برای پرورش دهندگان عالقه مند به تولید
ارقام انار جدید مفید باشد .با افزایش رنگ میوه ها در نتیجه ،رشد
پوست میوه موضوع مورد عالقه در میان محصوالت به طور گسترده

استافیلوکوک اورئوس حساسیت مناسبی را نسبت به عصاره پوست

مورد استفاده بر علیه باکتریها به ویژه استافیلوکوکها و استرپتوکوکها

انار از خود نشان میدهد و قطر هالهی عدم رشد در روش انتشار

بود اما امروزه به دلیل استفاده بیش از حد بسیاری از میکروارگانیسمها

دیسک بین  9تا  18/66میلی متر است .در باکتریهای مورد مطالعه

نسبت به این آنتی بیوتیکها مقاومت پیدا کرده اند(31و.)30

اشریشیاکلی بیشترین مقاومت را نسبت به عصارههای استخراج شده
از پوست انار نشان داد .باکتریهای گرم منفی نسبت به عصارههای
گیاهی مقاومت بیشتری در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت نشان

میدهند .در مورد قارچ های آسپرژیلوس نایجر و ساکارومایسس
سرویزیه نیز خاصیت ضدمیکروبی نشان داد که با یافته های Alzorky

در سال  2009مطابقت دارد(.)27
باکتریهای گرم منفی عالوه بر الیه پپتیدوگلیکان دارای یک

با توجه به اثرات جانبی و هزینهی زیاد داروهای شیمیایی،
مطالعه بر روی گیاهان مورد استفاده در طب سنتی با هدف رسیدن به
پیشرفت بیشتر در علم پزشکی در اولویت قرار گرفته است .گیاهان
دارویی دارای مواد طبیعی هستند که احتمال عوارض جانبی آن ها
کمتر است .بسیاری از این گیاهان دارای منابع غنی از آنتی اکسیدانهای
طبیعی هستند که می توانند اثرات ناشی از اکسیدان ها یا عوارض
برخی از بیماریها را کاهش دهند .ترکیبات اسانس فنلی بوده و در
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به تازگی در تحقیق  Rahnemoonو همکاران مشاهده شد که

مورد مطالعه قرار گرفته است .پنی سیلین از اولین آنتی بیوتیکهای
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جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتریها و قارچهای پاتوژن از اهمیت
باالیی برخوردار است .در غلظت زیاد ،عصاره اثر فوری بر روی
عملکرد بیوفیلمها دارد و نشان داده که قدرت نابودکنندگی زیادی
دارد .این فعالیت همچنین با خاصیت ممانعت کنندگی از اتصال و
چسبیدن میکروارگانیسم به سطوح پلی استرن همراه است .بنابراین
عصاره میتواند با موفقیت زیادی از تشکیل پالک بر روی سطح
دندان جلوگیری نماید .مهار استرپتوکوکوس موتانس در چسبیدن به
مناطق مختلف برای تشکیل بیوفیلم را با غلظتهای کمتر از MIC

از این عصاره که حاوی فالونوئیدها و تاننهاست میتوان انجام داد.
این عصاره با داشتن فالونوئیدهای شناخته شدهی خود که خاصیت
ضدگلیکوترانسفرازی دارند ،انتقال ترکیبات قندی را مهار میکنند.
در پایان متذکر می شود که استفادهی اینگونه از ترکیبات به

نتیجه گیری
با توجه به اینکه گیاه انار مقاوم بوده و دارای توانایی رشد در
شرایط سخت و نامساعد میباشد کشت آن به صورت مقادیر انبوه
امکان پذیر و اقتصادی است .همچنین میتوان با انتخاب گونههایی که
دارای تولید مواد موثر بیشتری هستند امکان افزایش تاثیرات بیشتری
از این گیاه را فراهم نمود .این عصاره بیشترین اثر ضدمیکروبی را بر
روی باکتری استافیلوکوک اورئوس از باکتریهای گرم مثبت دارد و در
مقابل باکتری اشریشیاکلی که شاخص آلودگی مدفوعی(کلی فرم) به
شمار میرود ،نیز کامال موثر است .در نهایت استافیلوکوک اورئوس به
عنوان شاخص باکتریهای مثبت مقاوم به درمان بیشترین حساسیت
را به این عصاره از خود نشان می دهد .پس از بررسی نتایج و ارزیابی
به دست آمده پیشنهاد می گردد تا روشهای متفاوت استخراج در

طور موضعی قابل قبول و پذیرش بوده اما کاربرد سیستمیک جهت

مورد این گیاه مورد مقایسه قرار گیرد تا بهترین روش و بهترین حالل

درمان عفونتهای داخلی بسیار محدود و با رعایت تمامی استانداردهای

مشخص گردد .در مورد اثرات زیستی این گیاه به نظر میرسد که باید

دارویی باید صورت گیرد.

تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
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Background and Aim: Pomegranate skin contains large amounts of antibacterial
and antioxidant compounds. Increasing antibiotic resistance in Escherichia coli
bacteria as a major contributor to urinary tract infections and Staphylococcus
aureus is a cause of resistance to treatment-resistant infections, a serious need for
alternative therapies or compounds that exhibit less resistance. The aim of this
study was to investigate the antibacterial properties of Pomegranate extract and
inhibit antibiotic resistance of the extract against pathogenic bacteria.
Materials and Methods: After collecting fresh Pomegranate skin, they were
dried in a place of sunlight and in shade for 48-72 hours and extraction was done
by maceration, in order to determine the minimum level of exposure (Dilution)
inhibitor was used from the Muller Hinton Broth and Brain heart Infusion Agar
(BHI: Bullet Hit Indicator). The resulting turbidity was measured in a well solution
(microdilution).
Results: The results of microdilution test showed that the growth inhibitory
concentration (MIC: Minimum Inhibitory Concentration) was equal to dilution
of 1.8 to 25 μL from Pomegranate extract for E. coli and Staphylococcus aureus
bacteria. The growth inhibitory concentration (MIC) was equal to a dilution of 1.16
times 12.5 μL of Pomegranate extract.
Conclusion:The extract extracted from Pomegranate skin has the most antimicrobial
properties in comparison with other cases. This extract has the most antimicrobial
effect on Staphylococcus aureus bacteria from gram-positive bacteria and against
E. coli bacteria that is an indicator of fecal contamination. Finally, Staphylococcus
aureus showed the highest susceptibility to this extract.
Keywords: Pomegranate Peel, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MIC
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