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چکیده
زمینه و هدف

به دلیل مقاومت روزافزون باکتری ها به آنتی بیوتیک ها، نگرش مجدد و منطقی به گیاهان دارویی مهم به نظر می رسد. در این میان باریجه 

)Ferula gummosa( در مطالعات گذشته به عنوان یک گیاه دارویی مهم مورد توجه بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عصاره های 

آبی و الکلی باریجه روی چند سویه باکتریایی پاتوژن می باشد.

مواد و روش ها

عصاره ها توسط دو حالل آب و الکل به روش سوکسله جدا و سپس به روش های انتشار در دیسک، انتشار در چاهک و رقت در لوله مورد 

بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

بر اساس روش دیسک و چاهک هیچ هاله عدم رشدی برای هیچ یک از سویه ها مشاهده نشد. عصاره اتانولی، فعالیت مهار کنندگی بیشتری 

نسبت به عصاره های متانولی و آبی از خود نشان داد. بیشترین حساسیت در عصاره متانولی مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس دارای حداقل 

غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب برابر با 103×6/25 و 104×1/25 بود. بیشترین حساسیت در عصاره اتانولی مربوط 

به اشریشیاکلی و شیگال دیسانتریه دارای حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی به ترتیب برابر با 103×6/25 و 104×2/5 

بود.

نتیجه گیری

باریجه فعالیت ضد میکروبی با طیف وسیعی را از خود نشان داد و می تواند به عنوان یک ماده ضد میکروب بالقوه مورد بررسی و تحقیق 

بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه ها

فعالیت ضد میکروبی، باریجه، عصاره، باکتری ها، حداقل غلظت مهارکنندگی
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■ مقدمه
با کشف عوامل ضد میکروبی از جمله آنتی بیوتیک ها، جان میلیون ها 
انسان که از عفونت های باکتریایی مزمن رنج می بردند نجات داده 
شد )1(. فرگشت عاملی شد تا به مرور زمان باکتری ها مکانیسم های 
مقاومت زیادی را از خود نشان دهند که این مقاومت در باکتري ها 
نسبت به آنتی بیوتیک ها روز به روز در حال افزایش است و این 
مسأله باعث می شود روند درمان عفونت های باکتریایی با مشکالت 
زیادی رو به رو گردد )3و2(. در حال حاضر بشر باید به فکر جایگزین 
کردن عوامل ضد میکروبی مؤثر و با عوارض جانبی کمتر به جاي 
مواد ضد میکروبی با اثر کمتر و عوارض ناخواسته بیشتر باشد )4(.

که  بیماری زاست  باکتری های  از  یکی  اورئوس  استافیلوکوکوس 
باکتری  این   .)5( می گردد  حیوان  و  انسان  در  عفونت  موجب 
عامل ایجاد ذات الریه بعد از عفونت های ویروسی، ورم پستان گاو، 
التهاب وریدها، مننژیت، عفونت دستگاه ادراری، التهاب موضعی 
استخوان ها، اندوکاردیت، ضایعات سطحی پوست و غیره می باشد 
)6(. باسیلوس سوبتلیس یکی از باکتری های غذا زاد است. از جمله 
عالیم مسمومیت با این باکتری می توان به استفراغ، دردهای شکمی 
و تهوع ناگهانی اشاره کرد )7(. اشریشیاکلی عامل 90 درصد تمامی 
عفونت های ادراری شناخته شده در بیماران سرپایی می باشد. این 
باکتری دارای ویژگی های ویروالنس مختلفی از جمله کلونیزاسیون 
سطوح مخاطی میزبان و مهار دفاع میزبانی است )8(. همچنین 
عفونت های ناشی از شیگال دیسانتریه، از مسری ترین بیماری های 
اسهال باکتریایی است که می تواند اپیدمی های گسترده ای با میزان 
مرگ ومیر باال ایجاد کند )9(. شیوع عفونت های سالمونالیی در ایران 
8/3 درصد گزارش شده که 1/1 درصد از آلودگی های مواد غذایی 

مربوط به سالمونال تایفی موریوم می باشد )11و10(.
بسیاري از داروهاي گیاهي ضمن اینکه اثرات مثبت فراواني دارند، 
هیچ ضرر و عارضه اي را نیز از جمله مقاومت در پي نخواهند داشت. 
اثرات درمانی گیاهان دارویی اکثراً با عملکرد فیزیولوژیک طبیعی 
بدن انسان سازگاری بیشتری دارد. طبق گزارش سازمان بهداشت 
جهاني )WHO( امروزه بیش از 80 درصد مردم جهان )نزدیک به5  
میلیارد نفر(، براي درمان بیماري ها هنوز از داروهاي گیاهي استفاده 

مي کنند )12(.

فروال از تیره چتریان است که دارای 133 گونه است. باریجه1 از 
گونه های اندمیک این جنس در ایران است )14و13(. این گیاه 
مقاوم و بومی در کوه های مرطوب و نواحی نیمه خشک ایران است 
و توزیع آن در ارتفاع 4-2 هزار متر باالتر از سطح دریا مشاهده 
می شود. باریجه در خاک های ماسه ای-لومی رشد می کند و بهترین 
زمان برای دسترسی به آن ماه های مرداد و شهریور است )15(. این 
گونه از گیاهان مهم دارویی، صنعتی و آروماتیک ایران است. شیرابه 
و اسانس این گیاه در صنایع مختلف از جمله داروسازی، غذایی، 
عطرسازی، چسب سازی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد )16(. 
باریجه ضد انقباض، خلط آور، ضد تشنج، ضد زکام و ضد میکروب 
است و گمان می رود دو ترکیب اصلی این گیاه یعنی آلفاپینن و 
بتاپینن نقش مهمی در فعالیت ضد میکروبی آن داشته باشند )17(. 
اولئوگم رزین باریجه دارای 5-3 درصد اسانس، 75-50 درصد رزین، 
40-20 درصد مواد صمغی و 10-1 درصد رطوبت و مواد معدنی 
است. اسانس باریجه از 7 گروه ترکیبات مختلف تشکیل شده است 
که عبارتند از هیدروکربن های مونوترپنی که حدود 75-63 درصد 
اسانس را تشکیل می دهند و حاوی بتاپینن، آلفاپینن، دلتا-3-کارن 
و هیدروکربن های دیگر مانند میرسن، پاراسیمن، لیمونن، ترپینولن، 
الکل های مونوترپنی و استات، سزکوئی ترپن ها، آزولن ها، استرهای 
تیول، پیرازین ها و هیدروکربن های با اسکلت غیر ترپنی است )18(.

باریجه دارای فعالیت ضد  صالحی و همکاران گزارش کردند که 
بین  این  در  که  آئروژینوزا می باشد  سودوموناس  علیه  میکروبی 
عصاره های اتانولی و متانولی دارای فعالیت بیشتر نسبت به عصاره 
آبی بودند )19(. همچنین طی بررسی دیگری مشخص شد که این 

گیاه فعالیت ضد کاندیدیایی نیز دارد )20(.
هر چند در مطالعات گذشته اثر ضد میکروبی این گیاه ثابت شده 
در  باکتریایی ای  گونه های  مطالعه حاضر  در  وجود  این  با  است، 
نظر گرفته شد که در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار نگرفته اند. 
ریشه،  مانند  ویژه ای  اندام های  است  ممکن  آنجاکه  از  همچنین 
داشته  را  مؤثر  مواد  بیشترین  غیره  و  میوه  گل،  ساقه،  برگ ها، 
باشند، بنابراین نمی توان کل اندام گیاه را منبع ماده دارویی ویژه ای 
دانست )12(. از طرفی استفاده از درمان های جایگزین برای کنترل 

1 Ferula gummosa 
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عفونت های ناشی از این پاتوژن ها ضروری به نظر می رسد، از این 
رو در این مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی ریشه 

باریجه علیه چند پاتوژن باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت.

■ مواد و روش ها
تهیه گیاه و عصاره

در مطالعه حاضر که در آزمایشگاه دانشگاه آزاد تنکابن انجام شد، 
ریشه گیاه باریجه از ارتفاعات خراسان شمالی تهیه و به تأیید بخش 
هرباریوم دانشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نور خورشید  بدون  و  563( رسید. گیاه در شرایط گرم  )شماره 
از آن توزین و در یک بالن  10 g از تهیه پودر  خشک شد. پس 

ml 250 ریخته و سپس حجم نمونه به وسیله اتانول 96 درصد به 

ml 100 رسید و مخلوط به خوبي هموژن شد. این عمل روزي 2 بار 

به مدت 3 روز تکرار شد. پس از این مخلوط در مکاني گرم و تاریک 
به مدت 2-1هفته نگهداري و سپس صاف شد و به مدت یک روز 
در دمای ºc 4-1 در یخچال قرار گرفت. نهایتاً محلول فیلتر شده و 
عصاره بدست آمده در شیشه در پیچ دار و تیره نگهداري گردید. 
سپس به روش سوکسله الکل باقی مانده از عصاره جدا شد. در ادامه 

این مرحله با DMSO و آب مقطر رقت 1/5 از آن تهیه گردید.

سویه های مورد مطالعه
باکتری هایی که در این مطالعه بکار رفت، سویه استافیلوکوکوس 
 ،)PTCC 1720( سوبتلیس  باسیلوس   ،)PTCC 1431( اورئوس 
اشریشیاکلی )PTCC 1399(، شیگال دیسانتریه )PTCC 1188( و 
سالمونال تایفی موریوم )PTCC1622( بود که از مرکز کلکسیون 
بصورت  شهریار  صنعتي  پژوهشگاه  در  ایران  قارچی  و  میکروبی 

لیوفیلیزه تهیه شد.

تهیه سوسپانسیون میکروبی
جهت بدست آوردن سوسپانسیون های یکنواخت و همگن از معیار 
کدورت سنجی استاندارد نیم مک فارلند استفاده شد. سوسپانسیون 
تهیه شده با کدورت معادل نیم مک فارلند برای باکتری ها حدود 

108 سلول بود.

بررسي اثر ضد میکروبی به روش انتشار در دیسك
µl 10 از سوسپانسیون به محیط کشت وارد شد. سپس از آن کشت 

سفره ای تهیه گردید. روي هر پلیت 5 عدد دیسک حاوی مقادیر 
10، 20، 30، 40 و µl 50 از رقت 1/5 عصاره آبی یا الکلی ریشه 
باریجه اضافه شد. بعد از 24 ساعت گرمخانه گذاري در ºc   37 قطر 
هاله عدم رشد اندازه گیري شد. این عمل براي هر عصاره 3 بار تکرار 
و در پایان میانگین قطر هاله هاي ایجاد شده محاسبه گردید )21(.

بررسي اثر ضد میکروبي به روش چاهك
از سوسپانسیون های میکروبی µl 10 به محیط مولرهینتون آگار 
وارد شد. سپس از آن کشت سفره ای تهیه گردید. در محیط 5 
ایجاد و در چاهک های  استریل  cm 1 در شرایط  به قطر  چاهک 
ایجاد شده مقادیر مختلف 60، 70، 80، 90 و µl 100 از رقت 1/5 
عصاره آبی یا الکلی باریجه اضافه شد. برای مدتی صبر کردیم تا 
عصاره ها در محیط پخش گردند، بعد از 24 ساعت گرمخانه گذاري 
در ºc   37، قطر هاله عدم رشد اندازه گیري شد. این عمل براي هر 
عصاره 3 بار تکرار شد و در پایان میانگین قطر هاله هاي ایجاد شده 

محاسبه شد )22(.

MBC2 و MIC1 تعیین
 NCCLS3 در این مرحله از روش رقیق سازی مایع بر اساس توصیۀ
برای تعیین حداقل غلظت کشندگی عصاره باریجه استفاده شد. 
10 از سوسپانسیون باکتریایی شامل   µl جهت انجام این آزمایش
غلظت های  براث حاوی  به محیط مولرهینتون   108  CFU  ml-1

 37   ºc مختلف کشندگی عصاره آبی و الکلی تلقیح شد. در دمای
به مدت 24 ساعت انکوبه شد. بعد از انکوباسیون MIC تعیین شد 
و براي MBC متعاقباً µl 10 از لوله هاي قبل از لوله MIC بر روی 
محیط مولرهینتون آگار کشت و مجدداً در دمای ذکر شده انکوبه 

شد و MBC تعیین گردید )23(. 

1 Minimum Inhibitory Concentration
2 Minimum Bactericidal Concentration
3 National Committee for Clinical Laboratory Standards
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آنالیز آماری
نرم افزار آماری SPSS برای آنالیز تمام داده ها بکار برده شد. جهت 
بررسی وجود تفاوت بین عصاره های مختلف از آزمون ناپارامتریک 
فریدمن و به منظور بررسی تفاوت بین هر یک از عصاره ها با عصاره 
 P>0/05 دیگری بطور مجزا از آزمون زوجی استفاده شد. مقدار

معنی دار در نظر گرفته شد.

■ یافته ها
نتایج حاصل از بررسي اثر ضد میکروبي به روش انتشار در 

دیسك و چاهك
بر اساس روش دیسک و چاهک هیچ هاله عدم رشدی برای هیچ 

یک از سویه ها مشاهده نشد. بنابراین در ادامه جهت بررسی مقادیر 
بیشتر از روش رقت در لوله استفاده شد.

نتایج حاصل از تعیین MIC و MBC عصاره آبی ریشه باریجه 
جدول شماره 1 مقادیر MIC و MBC عصاره آبی ریشه باریجه را 
بعد از 3 بار تکرار نشان می دهد. استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس 
 5×104

 µg/ml را برابر با MIC سوبتلیس و شیگال دیسانتریه مقدار
نشان دادند در حالیکه در اشریشیاکلی و سالمونال تایفی موریوم 
تمام  بردن  بین  از  منظور  به  بود.   5×104

 µg/ml از  بیشتر   MIC

سویه ها به غلظتی بیش از این مقدار نیاز بود )جدول شماره 1(. 

)µg/ml( جدول شماره 1- نتایج حاصل از فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی باریجه علیه سویه های پاتوژن

MICMBCسویه

104×5>104×5استافیلوکوکوس اورئوس

104×5>104×5باسیلوس سوبتلیس

104×5>104×5>اشریشیاکلی

104×5>104×5شیگال دیسانتریه

104×5>104×5>سالمونال تایفی موریوم

تعیین MIC و MBC عصاره متانولی ریشه باریجه
ریشه  متانولی  عصاره   MBC و   MIC مقادیر   2 شماره  جدول 
غلظت  کمترین  می دهد.  نشان  تکرار  بار   3 از  بعد  را  باریجه 
 مهارکنندگی عصاره متانولی در ارتباط با استافیلوکوکوس اورئوس

103×6/25( و بیشترین غلطت مهارکنندگی آن مربوط به 
 µg/ml(

104×5( می باشد. عصاره متانولی 
 µg/ml( سالمونال تایفی موریوم

ریشه باریجه با کمترین غلظت قادر به از بین بردن استافیلوکوکوس 
اورئوس می باشد در حالیکه برای از بین بردن سالمونال تایفی موریوم 

104×5 می باشد )جدول شماره 2(.
 µg/ml نیاز به غلظتی بیشتر از

)µg/ml( جدول شماره 2- نتایج حاصل از فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی باریجه علیه سویه های پاتوژن

MICMBCسویه

104×1031/25×6/25استافیلوکوکوس اورئوس

104×1042/5×1/25باسیلوس سوبتلیس

104×1045×1/25اشریشیاکلی

104×1042/5×1/25شیگال دیسانتریه

104×5>104×5سالمونال تایفی موریوم
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نتایج حاصل از تعیین MIC و MBC عصاره ی اتانولی ریشه 
باریجه

جدول شماره 3 مقادیر MIC و MBC عصاره اتانولی ریشه باریجه 
را بعد از 3 بار تکرار نشان می دهد. عصاره اتانولی با غلظتی برابر 

103×6/25 قادر به مهار دو باکتری اشریشیاکلی و شیگال 
 µg/ml با

دیسانتریه بود، در حالیکه برای از بین بردن این باکتری ها به غلظتی 
104×2/5 نیاز بود )جدول شماره 3(.

 µg/ml برابر با

)µg/ml( جدول شماره 3- نتایج حاصل از فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی باریجه علیه سویه های پاتوژن

MICMBCسویه

104×1045×1/25استافیلوکوکوس اورئوس

104×1045×1/25باسیلوس سوبتلیس

104×1032/5×6/25اشریشیاکلی

104×1032/5×6/25شیگال دیسانتریه

104×1045×1/25سالمونال تایفی موریوم

نتایج حاصل از آنالیز آماری
نتایج آزمون نانپارامتریک فریدمن جهت مقایسه جداول شماره 1، 
2 و 3 نشان داد بین میزان اثر عصاره های مختلف بطور کلی تفاوت 
معنی داری وجود دارد )P=0/016(. نتایج آزمون زوجی به منظور 
بین  به دیگری نشان داد که  از عصاره ها نسبت  مقایسه هر یک 
تأثیر عصاره های متانولی و عصاره آبی تفاوت معنی دار وجود دارد 
)P=0/005( و همچنین بین تأثیر عصاره اتانولی نسبت به عصاره 
آبی نیز تفاوت معنی دار است )P=0/009(. رابطه دو عصاره الکلی 
.)P=0/313( نسبت به یکدیگر بر اساس آزمون زوجی معنی دار نبود

■ بحث
همانطور که نتایج نشان داد عصاره های الکلی ریشه باریجه اثر ضد 
باکتریایی بر پاتوژن های منتخب در مطالعه حاضر دارد و عصاره 
اتانولی نسبت به عصاره متانولی و به مراتب نسبت به عصاره آبی 
فعالیت ضد میکروبی بیشتری دارد. بیشترین حساسیت در عصاره 
متانولی مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس دارای MIC و MBC به 
104×1/25 بود )جدول شماره 

 µg/ml ترتیب برابر با 103×6/25 و
2(. بیشترین حساسیت در عصاره اتانولی مربوط به اشریشیاکلی و 
شیگال دیسانتریه دارای MIC و MBC به ترتیب برابر با 103×6/25 
104×2/5 گزارش شد )جدول شماره 3(. عصاره آبی فعالیت 

 µg/ml و
ضد میکروبی خوبی علیه پاتوژن های منتخب نشان نداد، بطوریکه

104×5 بود )جدول شماره 
 µg/ml برای تمامی سویه ها بیشتر از MBC

نانپارامتریک فریدمن نشان داد بین تأثیر عصاره های  1(. آزمون 
مختلف بطور کلی تفاوت معنی داری وجود دارد )P=0/016(. برای 
مقایسه هر یک از عصاره ها نسبت به دیگری از آزمون زوجی استفاده 
شد که نتایج این آزمون تفاوت معنی دار تأثیر عصاره های متانولی 
)P=0/005( و اتانولی )P=0/009( را نسبت به عصاره آبی نشان داد. 
با این وجود تفاوت معنی داری بین دو عصاره الکلی نسبت به یکدیگر 
مشاهده نشد )P=0/313(. در مقایسه با سایر مطالعات انجام گرفته 
روی گونه های هم خانواده باریجه، این نتایج در برخی موارد مغایرت 

و در برخی موارد مشابهت داشت.
متوجه شدند   2015 و   2014 در سال های  همکاران  و  صالحی 
عصاره های الکلی گیاه باریجه بر سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا 
آلبیکنس اثر مهاری و کشندگی دارد، بطوریکه در مطالعه انجام 
شده بر روی سودوموناس آئروژینوزا MIC و MBC عصاره اتانولی 
104×2/5 بود و برای عصاره 

 µg/ml به ترتیب برابر با 104×6/25 و
بود   5×104

 µg/ml و   1/25×104 با  برابر  ترتیب  به  نیز  متانولی 
اتانولی در مطالعه صالحی و  )20و19(. مقادیر مربوط به عصاره 
همکاران با مقادیر اشریشیاکلی و شیگال دیسانتریه در مطالعه حاضر 
همخوانی داشت و همچنین مقادیر مربوط به عصاره متانولی تنها با 

مقادیر اشریشیاکلی همخوانی داشت.
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نتایج حاصل از مطالعه قاسمی و همکاران روی فعالیت ضد میکروبی 
اسانس گیاه باریجه علیه سویه استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس 
سوبتلیس، اشریشیاکلی، و سالمونال تایفی به روش انتشار در دیسک 
بسیار قابل توجه بود. در مطالعه ما هیچ هاله مهاری رشد به روش 
انتشار در دیسک برای این سویه ها مشاهده نشد که ممکن است 
این اختالف به خاطر مقدار و نوع مواد مؤثر اسانس در برابر عصاره 
باشد. بدین معنی که مواد مؤثر اسانس این گیاه در مقابل مواد موثر 
عصاره دارای فعالیت ضد میکروبی بیشتری است )24(. قاسمی 
میوه  در   GC/MS روش  با  را  ترکیب   73 همچنین  همکاران  و 
گیاه باریجه شناسایی کردند. بتا پینن )43/78 درصد(، آلفا پینن 
)27/27 درصد( و میرسین )3/37 درصد( مهم ترین ترکیبات گیاه 
بودند که با توجه به نتایج سایر پژوهشگران روی این گیاه احتماالً 

خاصیت ضد میکروبی باریجه به این ترکیبات بر می گردد )24(.
عبدی و همکاران فعالیت ضد میکروبی الئوگام رزین باریجه را به 
روش آلمار بلو )MABA( بررسی کردند. نتایج نشان داد اسانس 
این گیاه رشد اشریشیاکلی )MIC=0/25µg/ml(، استافیلوکوکوس 
ینتریتیدیس  ا لمونال  سا و   )MIC=3/125µg/ml ( ورئوس  ا
)MIC=6/25µg/ml( را مهار کرد )25(. در این مطالعه از مقادیر 
بسیار کمتری نسبت به مطالعه حاضر استفاده شده که نشان دهنده 
فعالیت بیشتر رزین این گیاه نسبت به عصاره آن است. نکته دیگر 
روش آلمار بلو می باشد که شاید دارای دقت بیشتری نسبت به روش 

رقت در لوله باشد. 
میکروبی  اثرات ضد  و همکاران   Ibraheim دیگری،  پژوهش  در 
سسکوئی ترپن های جدا شده از Ferula hermonis را با استفاده 
از روش میکرودایلوشن مورد مطالعه قرار دادند که نتایج نشان داد 
این ترکیبات فعالیت ضد میکروبی بالقوه خوبی علیه باکتری ها به 
ویژه باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس 
سوبتلیس دارند )26(. در مقایسه با مطالعه حاضر، عصاره متانولی، 
اثر ضد  بیشترین  بطوریکه  دارد  مطالعه  این  به  نزدیکتری  نتایج 
میکروبی عصاره متانولی علیه استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمد.

 Ferula hermonis و همکاران فعالیت ضد باکتریایی اسانس Hilan

ارزیابی کردند. اسانس این گیاه نشان داد، رزین این گیاه به  را 
بود، در حالیکه اسانس  باکتری های گرم منفی مؤثر  شدت علیه 
بود. مؤثر  مثبت  گرم  باکتری های  علیه  بیشتر  گیاه  این   ریشه 

 6000 دقیقه   10 ظرف  گیاه  این  ریشه  اسانس  از   50 µg/ml

 50 µg/ml میکروارگانیسم استافیلوکوکوس اورئوس را مهار کرد و
از عصاره رزین 15300 میکروارگانیسم اشریشیاکلی را ظرف 24 
ساعت از بین برد )27(. در نتایج حاصل از مطالعه حاضر تفاوت 
بین تأثیر عصاره ها و نوع میکروارگانیسم به وضوح مشاهده می شود 
اتانولی  بطوریکه عصاره متانولی بیشتر علیه گرم مثبت و عصاره 

بیشتر علیه گرم منفی مؤثر بود.
بشیر و همکاران فعالیت ضد باکتریایی Ferula narthex Boiss را 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد عصاره متانولی این گیاه 
رشد اشریشیاکلی، سالمونال تیفی و استرپتوکوکوس پنومونیه را 
به ترتیب تا 80، 81/2 و 80 درصد مهار کرد )28(. در حالیکه در 
مطالعه حاضر بیشترین تأثیر عصاره متانولی علیه استافیلوکوکوس 
اورئوس و کمترین تأثیر این عصاره روی سالمونال تیفی موریوم 
مشاهده شد. تناقض مشاهده شده احتماالً به تفاوت بین گونه ها و 

روش کار بر می گردد.
مسعود و همکاران فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی زیره علیه 188 
انتشار در دیسک را مورد بررسی قرار  ایزوله باکتریایی به روش 
دادند. عصاره این گیاه رشد 73 درصد میکروارگانیسم ها را مهار کرد 
)29(. روش انتشار در دیسک در مطالعه حاضر کارآمدی مورد انتظار 

را نداشت و هیچ یک از باکتری ها را مهار نکرد.
Ertürk و همکاران حداقل غلظت ممانعت از رشد عصاره ی اتانولی 

زیره ).Cuminum cyminum L( را برای اشریشیاکلی، باسیلوس 
و  10  ،10 برابر  ترتیب  به  اورئوس  استافیلوکوکوس   سوبتلیس، 
µg/ml 12/5 گزارش دادند )30(. عصاره اتانولی باریجه در مقایسه با 

عصاره اتانولی زیره فعالیت ضد میکروبی کمتری نشان داد بطوریکه 
برای از بین بردن باکتری های مورد مطالعه نیاز به مقدار بیشتری از 

عصاره اتانولی باریجه می باشد.

■ نتیجه گیری
اختالف موجود در مقادیر گزارش شده ممکن است مربوط به نوع 
روش و سویه های بکار رفته در آزمایش باشد. از آنجاکه در مطالعات 
قبلی گزارش شده که دو ترکیب آلفاپینن و بتاپینن دارای اثر ضد 
میکروبی مشخصی هستند، به احتمال زیاد فعالیت ضد میکروبی این 
گیاه در این مطالعه نیز به آلفاپینن و بتاپینن مربوط می شود )25(. 
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عصاره متانولی و اتانولی ریشه باریجه دارای فعالیت ضد میکروبی 
بیشتری علیه باکتری های مورد مطالعه نسبت به عصاره آبی ریشه 
باریجه بود. باریجه می تواند به عنوان یک ماده ضد میکروب بالقوه 

مورد بررسی و تحقیق بیشتری قرار گیرد.
از  استفاده  عدم  به  می توان  حاضر  پژوهش  محدودیت های  از 
آنتی بیوتیک مرتبط با هر سویه و مقایسه آن با فعالیت ضد میکروبی 
عصاره های بکار رفته اشاره نمود. همچنین بررسی اثر ضد میکروبی 
DMSO نیز علی رغم استفاده فراوان آن در چنین مطالعاتی توصیه 

می شود. در این زمینه پیشنهاد می شود در مطالعات آتی تأثیر ضد 
میکروبی گیاه باریجه در شرایط In vivo در حیوانات آزمایشگاهی 
نیز بررسی گردد. فعالیت ضد میکروبی این گیاه را می توان روی 

سویه های بی هوازی نیز مورد بررسی قرار داد. همچنین می توان در 
بررسی های آینده ترکیبات این گیاه را بطور جداگانه مورد بررسی 
قرار داد تا مشخص گردد فعالیت مذکور با کدام ترکیب گیاه مرتبط 

است.

■ تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه به شماره ثبت 15930507892023 
می باشد که بصورت شخصی تأمین اعتبار شد. مؤلفین این اثر از 
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Abstract

Introduction and Aims

Because of the day-increasing resistance of the bacteria to antibiotics, further logical viewpoint to the medicinal plants seems 

to be important. The Ferula gummosa considered as a great medicinal plant in past studies. The aim of this study was inves-

tigation of aqueous and alcoholic extracts of roots of F.gummosa Boiss on growth of some bacterial pathogens. 

Materials and Methods

The extracts were prepared by Soxhlet method and were studied by disc diffusion, well diffusion and tube dillution methods. 

Results

According to the disc diffusion and the well diffusion methods, no inhibitory zone have seen against investigated bacteria.

The ethologic extract showed more inhibitory effect than the methanolic and aquatic extracts. The most sensitive bacterium 

to methanol extract was Staphylococcus aureus with minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 

concentration (MBC) equal to 6.25×103 and 1.25×104 respectively. The most sensitive bacteria to ethanol extract were Esch-

erichia coli and Shigella dysenteriae with MIC and MBC equal to 6.25×103 and 2.5×104 respectively.

Conclusion

Further study is needed about potent antimicrobial activities of F.gummosa Boiss.
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