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 فعال و مؤثر باتیترک. است انیرکیپن خانواده به متعلق Malva sylvestris یعلم نام با ركیپن اهیگ
. باشـد  یدرمان يکاربردها تینها در و اهیگ یستیز تیفعال يبرا یلیدل تواند یم ركیپن اهیگ در موجود
 يها يماریب عامل يها يباکتر از يتعداد بر ركیپن اهیگ ضدمیکروبی اثر یابیارز پژوهش این از هدف
ـ یک سـنجش  يبرا. شد انجام) ونیماسراس (ساندنیخ روش با اهیگ از يریگ عصاره. بود یعفون  اثـر  یف
 یکم یابیارز يبرا. دیگرد استفاده ظرف تمام و وژنیفید سکید روش دو از ركیپن اهیگ یکروبیم ضد
 استفاده) برهمکنش (یافتراق بازدارنده روش و ثبرا لوشنیکرودایم روش از زین یکروبیضدم تیفعال
 گرم یلیم 100 غلظت داد، نشان جینتا. دیگرد نییتع تیپورپل روش به زین یکشندگ غلظت حداقل. شد
 نیشتریب اورئوس لوکوکوسیاستاف و وژنزیپ استرپتوکوکوس يها يباکتر بر یاتانول عصاره تریل یلیم بر
 انتروبـاکتر . داد نشان خود از گرید ي مارهایت یتمام با يدار یعنم اختالف که يطور به داشت، را اثر

ـ  يهـا  عـصاره  به مقاومت نیشتریب نوزایائروژ ـ گ یاتـانول  و یآب ـ پن اهی  غلظـت  حـداقل . داشـت  ركی
ـ پ استرپتوکوکوس هاي¬باکتري براي اتانولی عصاره یبازدارندگ وس،  اسـتافیلوکوکوس  وژنز،ی  اورـئ

 کـه  یحال در. بود لیتر  میلی بر گرم¬میلی 64 و 64 ،8 ،8 ترتیب به نوزاائروژی انتروباکتر و کلی اشرشیا
 گفـت  تـوان  یم تینها در. بود لیتر میلی بر گرم میلی 128 و 128 ،32 ،16 بیترت به یآب عصاره يبرا

 زا يمـار یب يهـا  هیسـو  بر يشتریب یبازدارندگ اثر یآب عصاره با سهیمقا در ركیپن اهیگ یاتانول عصاره
 نسبت مثبت گرم يها يباکتر بر ركیپن اهیگ یاتانول و یآب يها عصاره داد، نشان جینتا نیچنهم. داشت

 .  دادند نشان يشتریب یکروبیضدم اثر یمنف گرم يها يباکتر به

 

 

رانی اییع غذایمجله علوم و صنا                               
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  مقدمه - 1
اسناد و کتب به دست آمده مرتبط با تاریخچه علم پزشکی، به 
ویژه در مناطق و کشورهاي با تمدن دیرینه حاوي اطالعات و 

هاي به  يتجربیات بسیار زیادي در زمینه استفاده و درمان بیمار
با توجه به قدمت طوالنی ایران و . هستندوسیله گیاهان دارویی 

در پیشینه درخشان در طب سنتی، اطالعات بسیار ارزشمندي 
امروزه با توجه به  .زمینه به کارگیري داروهاي گیاهی وجود دارد

 تولید و استفاده از اشکال شاهدپیشرفت و توسعه علوم مختلف 
اما تا چندین دهه ،  منابع شیمیایی هستیمنوین و جدید داروها از

ها و ضمادها تهیه شده از گیاهان دارویی   قبل استفاده از شربت
هاي زیادي از  اگرچه سال. بسیار مورد تجویز و توجه قرار داشت

و بندي اطالعات جهانی   جمعاما، گذرد  می،که ذکر شدآنچه 
 که استت هاي سازمان جهانی بهداشت بیانگر این واقعی توصیه

توانند کارایی الزم در   همچنان میگیاهی با منشأ داروهاي قدیمی
کنندگان نیز با  تمایل مصرف و دارا بودهپیشگیري و درمان را 

با    ].4- 1[است ها معطوف  تر به آن توجه به عوارض جانبی کم
توجه به تنوع کاربرد گیاه پنیرك در طب سنتی، استفاده از این 

باشد، به طوري که مصرف  ته و قابل توجه میگیاه بسیار برجس
مطالعات  .گردد می باز میالد از پیش سال سه هزار  بهاین گیاه 

دهنده کاربرد طوالنی مدت از گیاه   نشانسوریه درشناسی  باستان
 به نحوي که با توجه به اثبات بذر گیاه پنیرك در ،باشد پنیرك می

دارویی از گیاه مذکور  استفاده غذایی و ،ها دندان فسیل انسان
 Malva(گیاه پنیرك با اسم علمی  ].6 و 5[ باشد یید میأمورد ت

sylvestris (شناسی این  از نظر گیاه. باشد از تیره ي مالواسه می
هاي سفید با  هاي شبیه به قلب، گل گیاه پایا، خوابیده با برگ

، وجود ویتامینطبق تحقیقات انجام گرفته . باشد  میهاي قرمز رگه
تانن، موسیالژ یا مواد لعابی، قند، اگزاالت کلسیم، مواد رزینی و 

هاي   گیاه پنیرك با نام].8 و 7[ شود یید میأدر گیاه تپکتین 
نان کالغ، خبازي و توله در نقاط مختلف ایران مختلفی همانند 

در طب سنتی از این گیاه در کاهش عوارض . شود نامیده می
هاي پوستی استفاده  ی و جوشسرماخوردگی، التهابات تنفس

  ].6[ گردد می
زا نقش بسیار مهمی در ایجاد هاي بیماري میکروارگانیسم

زا  بیماريهاي باکتريمرگ و میر ناشی از . کنند ها ایجاد می بیماري

هاي مقابله با  هاي اقتصادي باال، باعث توجه بشر به راه و هزینه
ی مقاوم نسبت به هاي میکروب با افزایش سویه. ها شده است آن

ها  تحقیقات جهت کاهش مضرات میکروارگانیسمها  بیوتیک آنتی
هاي   جز باکترياستافیلوکوکوس اورئوس باکتري ]. 9[ ادامه دارد

ترین  باشد و مسمومیت ناشی از آن یکی از شایع زا می بیماري
جز هاي غذایی است و در اغلب کشورها از نظر وقوع  مسمومیت

،  اورئوسوساستافیلوکوک. اول قرار داردسه مسمومیت درجه 
هاي ساده پوستی   عفونت از جملهها عفونتطیف وسیعی از 

، نیپنومو (هاي کشنده عفونتتا ) آبسه و گل مژه، جوشدانه(
کی ی. کند میرا ایجاد ) سپتی سمی، سندرم شوك سمی و مننژیت

هاي زخم  به ویژه عفونتهاي بیمارستانی  از عوامل اصلی عفونت
 شود  ایجاد میاستافیلوکوکوس اورئوس به وسیله پس از جراحی

گرم مثبت باکتري کوکسی و     استرپتوکوکوس پیوژنز].10 و 8[
 به طور میانگین در هر استرپتوکوکوس پیوژنزباکتري . باشد می

 هزار مورد 650شود که  فونت می میلیون ع700 سال باعث ایجاد 
هاي ایجاد شده  میزان مرگ و میر عفونت. دنباش ها شدید می از آن

این باکتري .  درصد است25 حدود استرپتوکوکوس پیوژنزتوسط 
، زرد زخم، )گلودرد چرکی (فارنژیتبیماري هاي مهمی از جمله 

 .]11[ نماید ایجاد می) قانقاریا(باد سرخ، فاسئیت نکروزان 
- میگرم منفی هاي باکترياز اشرشیا کلی و انتروباکتر ائروژینوزا

ها از  باکتريین ا. گردند هاي گوارشی می باشند که باعث بیماري
-باشند و باعث به وجود آمدن بیماري خانواده انتروباکتریاسه می

بررسی  پژوهش  هدف از این ].13 و 12[ گردند هاي عفونی می
 پنیركي آبی و اتانولی گیاه ها  عصارهمهارکنندگی و کشندگیاثر 
، استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس باکترهايبر 

هاي دیسک  از روشبا استفاده  ائروژینوزا انتروباکتر و اشرشیا کلی
حداقل (، میکرودایلوشن براث )پورپلیت(دیفیوژن، تمام ظرف 

، حداقل غلظت کشندگی و بازدارنده افتراقی )غلظت مهارکنندگی
  .بود آزمایشگاهی شرایط  در)رهمکنشب(
  

  ها مواد و روش - 2
  هاي کشت میکروبی مواد شیمیایی و محیط - 2-1

هاي آب،  مواد شیمیایی مصرفی در این پژوهش شامل حالل
 درصد، اسید سولفوریک، کلرورباریم، مولر هینتون 96اتانول 
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براث و مولر هینتون آگار همگی از شرکت مرك آلمان تهیه 
  .شدند

  هاي میکروبی سویه- 2-2
 دو سویه که شاملاستاندارد  سویه میکروبی 4 در این پژوهش از

 و Staphylococcus aureus ATCC 25923(گرم مثبت 
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 ( و دو سویه

 Escherichia coli ATCC 25922(گرم منفی 
جهت ) Enterobacter aerogenes ATCC 13048و

آبی و اتانولی گیاه پنیرك  عصاره هاي  ضد باکتریاییاثرارزیابی 
  . گردیداستفاده 

تعیین و ) توله(پنیرك آوري گیاه  جمع - 2-3
  جنس و گونه

آوري و پس از   جمع)ایران(پنیرك یا توله از استان خوزستان گیاه 
. گردیدیید أشناسایی توسط گیاه شناسان جنس و گونه گیاه نیز ت

در  اه انتقال یافت و پس از تمیز شدن،گیاه پنیرك به آزمایشگ
  . سایه خشک گردید

   پنیرك گیاه هاي آبی و اتانولی عصاره- 2-4
گیري از روش خیساندن گیاه در حالل  جهت انجام عمل عصاره

به این اصول کلی این روش به اختصار . استفاده شد) ماسراسیون(
ارلن  گرم از گیاه پودر شده را به 25باشد که مقدار  صورت می

هاي آب و   سی سی منتقل کرده و به صورت جداگانه حالل500
. گردیدها اضافه   سی سی به آن225 درصد به میزان 96اتانول 

 ساعت نگهداري مخلوط گیاه و حالل بر 48پس از مدت زمان 
اي و قیف   الیه4، توسط گاز استریل )شیکردار(دستگاه چرخان 

نده گیاه جدا گردید و جهت  آبی و اتانولی از باقی مايها عصاره
ها توسط سانتریفوژ به  سازي و یکنواختی بیشتر عصاره شفاف
عمل تغلیظ عصاره و .  دقیقه عمل سانتریفوژ انجام شد20مدت 

هاي  عصاره. ها به وسیله دستگاه روتاري انجام شد حذف حالل
میکروبی در شیشه لی گیاه پنیرك تا انجام آزمون ضدآبی و اتانو
 توسط فویل آلومینیومی پوشانیده شده بود در دماي استریل که

  ].14[ یخچال نگهداري شد
  

هاي میکروبی و تهیه استاندارد   احیا سویه- 2-5
  میکروبی

هاي میکروبی که به صورت لیوفیلیزه بودند براساس  سویه
 از میکروبیضدهاي  آزمونجهت . هاي استاندارد احیا شدند روش

) در شرایط استریل(دادي کلنی تازه و جوان، تعهاي  باکتري
سپس . قل گردیدتمولر هینتون براث منکشت برداشته و به محیط 

کدورت حاصل توسط اسپکتروفتومتر تا برابر شدن با کدورت 
 نانومتر 625در طول موج ) نیم مک فارلند(محلول استاندارد 

هاي میکروبی برابر با  در این حالت تعداد سویه. گیري شد اندازه
CFU/ml 108 ×5/1 15 و 14[ بود .[  

هاي آبی و اتانولی  بازده استخراج عصاره- 2-6
  گیاه پنیرك

هاي آبی و اتانولی پنیرك به روش ستاري و  بازده عصاره تعیین 
 به طور خالصه اصول کلی این روش. همکاران انجام گرفت

، توزین عصاره قبل و بعد از خشک شدن در دماي اتاق شامل
 وزن خشک به عنوان میانگین شد و  تکرار بار هساین آزمون . بود

 در نظر گرفته پنیركهاي آبی و اتانولی  عصاره بازده استخراج یا

  ].16[ شد
هاي  ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره- 2-7

   تمام ظرف روش پنیرك به 
هاي گیاهان روش  هاي ارزیابی ضد میکروبی عصاره یکی از روش
روش تمام ظرف یک روش . شدبا می) پور پلیت(تمام ظرف 

باشد و نتایج حاصل به صورت حساس، نیمه حساس و  کیفی می
 گرم از 2/0روش تمام ظرف در . گردد مقاوم گزارش می

 سی سی اضافه و 10هاي پنیرك به لوله آزمایش استریل  عصاره
لیتر آب مقطر اضافه گردید و عمل همزدن تا حل   میلی5به آن 

از این محلول عصاره میزان . ام گردیدها انج شدن کامل عصاره
از  .اضافه شد) استریل(هاي کشت میکروبی  لیتر به پتري یک میلی

کشت استاندارد هر سویه میکروبی بر محیط کشت مولر هینتون 
 درجه 37ساعت در دماي 24آگار کشت داده و به مدت 

     ].17[ گذاري انجام شد گرمخانهگراد  سانتی
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هاي  میکروبی عصارهضدارزیابی فعالیت - 2-8
  پنیرك به روش دیسک دیفیوژن 

در روش دیسک دیفیوژن یا انتشار در آگار به کمک دیسک پس 
بر روي محیط ) کشت سطحی(هاي میکروبی  از تلقیح سویه

 6هاي آماده بالنک به قطر  کشت مولر هینتون آگار، دیسک
ه وسیله متر از یکدیگر و از لبه ظرف، ب  میلی25متر به فاصله  میلی

 100 و 75، 50، 25هاي  از غلظت. پنس استریل قرار داده شد
قبل از (هاي آبی و اتانولی پنیرك  لیتر عصاره گرم بر میلی میلی

ها به دیسک توسط فیلتر میکروبی عمل استریل  افزودن عصاره
 30ها به مدت  پلیت. ها افزوده شد به دیسک) کردن انجام گردید

 درجه 4دماي (شار درون یخچال دقیقه براي عمل پیش انت
هاي  بعد از گذشت زمان مذکور، پلیت. قرار گرفتند) گراد سانتی

به انکوباتور ساعت  24گراد به مدت   درجه سانتی37در دماي 
هاي عدم رشد اطراف   ساعت قطر هاله24بعد از . منقل شدند

.  بار تکرار ثبت شد3گیري و میانگین  دیسک توسط کولیس اندازه
هاي  بیوتیک نظور مقایسه و کنترل آزمون دیسک از آنتیبه م

به عنوان کنترل مثبت ) پادتن طب(تتراسایکلین و ونکومایسین 
  ].18 و 17[ استفاده شد

 حداقل غلظت مهارکنندگیارزیابی - 2-9
 سازي ریز رقیقبه روش هاي پنیرك  عصاره

  )میکرودایلوشن براث(
سازي  ش ریز رقیقجهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی از رو

هاي متوالی   ابتدا رقت.استفاده شد) اي  خانه96(در میکروپلیت 
هاي آبی و  از عصاره) 512 و 256، 128، 32،64، 16، 8، 4، 2(

هاي میکروپلیت   در هر کدام از چاهک.اتانولی پنیرك تهیه گردید
 50 میکرولیتر از محیط کشت مایع ریخته و 100اي   خانه96

به تمامی . هاي آبی و اتانولی پنیرك اضافه شد عصارهمیکرولیتر از 
 میکرولیتر از سوسپانسیون استاندارد باکتریایی اضافه 50ها  چاهک

 درجه 37ها در دماي  گذاري میکروپلیت پس از گرمخانه. شد
هاي به وسیله دستگاه   ساعت تمامی خانه24گراد به مدت  سانتی

هاي حاوي  اولین چاهک. نانومتر قرائت شد620االیزا خوان در 
 نانومتر جذبی نداشتند به عنوان حداقل 620عصاره پنیرك که در 

  ].20 و 19[ غلظت مهارکنندگی تعیین شد

به روش  کشندگی تعیین حداقل غلظت- 2-10
  پورپلیت

هاي آبی و اتانولی  کشندگی عصاره حداقل غلظتبراي تعیین 
 از عصاره  آخرین غلظتی. شداستفاده روش پورپلیت ازپنیرك 

ها را کشته بود و در پلیت کلنی   درصد از باکتري9/99پنیرك که 
 کشندگی در نظر گرفته شد مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت

]18.[  
هاي آبی و  ارزیابی برهمکنش عصاره- 2-11

اتانولی پنیرك به روش بازدارنده افتراقی و روش 
Checkboard   

آبی و اتانولی پنیرك هاي  عصاره) برهمکنش(واکنش متقابل 
انجام  Checkboardبراساس غلظت بازدارنده افتراقی و متد 

هاي پنیرك براساس  ارزیابی برهمکنش عصاره. ]21[ پذیرفت
  : محاسبه گردید1رابطه 
  -1رابطه 

FICAE = (MICA combination / MICA alone) + 
(MICE combination / MICE alone) 

A : آبی  وعصاره   E :اتانولیعصاره   
  آنالیز آماري- 2-12
هاي  داده.  تکرار انجام گردید3هاي میکروبی در  کلیه آزمون 

 100 و 75، 50، 25( سطح متفاوت غلظت 4حاصل از تاثیر 
 هاي آبی و اتانولی در سطح عصاره) لیتر گرم بر میلی میلی
با .  انجام شداي دانکن آزمون چند دامنهو  درصد 5 داري  معنی

ها   و تحلیل داده تجزیه18 نسخه  SPSSافزار   نرماستفاده از
  .انجام پذیرفت

  

   و بحثنتایج- 3
هاي گیاه پنیرك نشان داد که بازده عصاره  بازده عصارهنتایج 

 درصد بود، به طور کلی 9 درصد و بازده عصاره آبی 11اتانولی 
 درصدي در بازده عصاره اتانولی در مقایسه با 2یک اختالف 

میزان استحصال و بازده عصاره گیاهان .  داشتدوعصاره آبی وج
ثیرگذار در نتایج ضد میکروبی أدارویی یک فاکتور مهم و ت

ثیر بهتر أدهنده ت  درصد بازده عصاره نشان2این اختالف . باشد می
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حالل اتانول بر ترکیبات گیاه پنیرك و استخراج بیشتر ترکیبات 
  . این گیاه بوده است

 هاي آبی و اتانولیمیکروبی عصارهاثر ضدنتایج حاصل از بررسی 
 نشان ،1در جدول ) پورپلیت(تمام ظرف  به روش پنیركگیاه 

غلظت نهایی عصاره آبی در این روش کیفی که در آن  دهد که می
هاي مورد  تمامی باکتريگرم بر میلی لیتر بود،  میلی2 پنیركگیاه 

 و در آزمون توانستند بر سطح محیط کشت میکروبی رشد کرده
واقع هیچ اثر بازدارندگی در این غلظت مشاهده نگردید، هر چند 

 عصاره آبی تا حدودي ،باشد که در این غلظت الزم به ذکر می
را   استرپتوکوکوس پیوژنزتوانست رشد باکتري گرم مثبت 

محدود کند و نسبت به نمونه کنترل میزان رشد باکتري بر سطح 
رشد باکتري بر سطح محیط کشت کاهش یافت اما همچنان 

ها به طور کامل  محیط کشت قابل مشاهده بود، سایر باکتري
لیتر عصاره  گرم بر میلی  میلی2توانستند رشد نمایند و در غلظت 

نتایج آزمون روش تمام ظرف عصاره . آبی پنیرك اثر گذار نبود
 هاي گرم مثبت مشخص کرد که باکتري پنیركاتانولی گیاه 

 تا حدودي استافیلوکوکوس اورئوس و زاسترپتوکوکوس پیوژن
ها در سطح  ثیر غلظت عصاره قرار گرفتند و از رشد آنأتحت ت

ثیر آن بر باکتري أمحیط کشت جلوگیري شد، هرچند ت
 استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به باکتري کوس پیوژنزکواسترپتو

 و اشرشیا کلیهاي گرم منفی  در مورد باکتري. بیشتر بود
گونه کاهش رشدي در سطح محیط   هیچروژینوزاانتروباکتر ائ

هاي گرم منفی به کشت مشاهده نشد و در این غلظت باکتري
  . طور کامل رشد کردند

گیاه هاي آبی و اتانولی  عصارهنتایج بررسی اثر ضد میکروبی 
 دیسک دیفیوژن یا انتشار در آگار به کمک دیسکبه روش  پنیرك

 به طور کلی قطر نشان داد نتایج. ، آورده شده است2در جدول 
هاي آبی و  هاله عدم رشد میکروبی با افزایش غلظت عصاره

 که بیشترین میزان اثر عصاره یابد، به طوري اتانولی افزایش می
 100 و در غلظت استرپتوکوکوس پیوژنز پنیرك بر باکترياتانولی 

ت م به طور کلی میزان مقاو.گردیدلیتر مشاهده  گرم بر میلی میلی
ترین به  هاي پنیرك از مقاوم ها نسبت به عصاره کتريبا

، اشرشیا کلی،  ائروژینوزاانتروباکترترین به ترتیب،  حساس
 کمترین . بوداسترپتوکوکوس پیوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس

 مربوط به لیتر گرم بر میلی میلی 25قطر هاله عدم رشد در غلظت 
 به طور کلی نتایج .بود انتروباکتر ائروژینوزا باکتري گرم منفی

 داراي اثر ضد میکروبی پنیركنشان داد که عصاره اتانولی گیاه 
  .باشد  میپنیركبیشتري نسبت به عصاره آبی گیاه 

مهارکنندگی به روش نتایج مربوط به حداقل غلظت 
نتایج نشان . ، آورده شده است3در جدول  براث میکرودایلوشن

هاي باکتريره اتانولی براي حداقل غلظت بازدارندگی عصاداد که 
 و اشرشیا کلی استافیلوکوکوس اورئوس، ،استرپتوکوکوس پیوژنز

گرم بر  میلی64 و 64، 8، 8 به ترتیب انتروباکتر ائروژینوزا
 براي عصاره حداقل غلظت بازدارندگیلیتر بود در حالی که  میلی

   .بود لیتر گرم بر میلی  میلی128 و 128، 32، 16آبی به ترتیب 
، 3در جدول  نیز به روش پورپلیت کشندگی   حداقل غلظتنتایج

کشندگی  حداقل غلظتنتایج نشان داد که . آورده شده است
استرپتوکوکوس  هايباکتريبراي  گیاه پنیركعصاره اتانولی 

انتروباکتر  و اشرشیا کلی استافیلوکوکوس اورئوس، ،پیوژنز
لیتر  بر میلیگرم  یمیل 128 و 64، 16، 8 به ترتیب ائروژینوزا

 براي پنیركعصاره آبی گیاه کشندگی  حداقل غلظتدرحالی که 
 استافیلوکوکوس اورئوس، ،استرپتوکوکوس پیوژنز هايباکتري

 256 و 256، 32، 16 به ترتیب انتروباکتر ائروژینوزا و اشرشیا کلی
  .لیتر بود گرم بر میلیمیلی

تانولی گیاه پنیرك هاي آبی و ا نتایج مربوط به برهمکنش عصاره
، 4هاي مورد بررسی در این مطالعه در جدول  بر میکروارگانیسم
ترین کمیت مربوط به  نتایج نشان داد که پایین. آورده شده است

حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره پنیرك در موثرترین حالت 
هاي گرم منفی بود و بیشترین اثر هم  مربوط به باکتريترکیبی 

  . مشاهده گردیداشرشیا کلیتري گرم منفی افزایی علیه باک
Table 1 The anti-bacterial effect of aqueous and ethanolic extract of Malva sylvestris on some pathogenic 

bacteria by pour plate method. 
Aqueous extract  Ethanolic extract  Pathogenic bacteria  

I I Streptococcus pyogenes  
R  I  Staphylococcus aureus  
R  R  Escherichia coli  
R  R  Entrobacter aerogenes  

R: Resistant, I: Intermediate 
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Table 2 Diameter of inhibition halo of aqueous and ethanolic extract of Malva sylvestris on some 
pathogenic bacteria by diffusion method. 

100  75  50  25  Bacteria  Extract  
18.90±0.52d  15.00±0.50c  12.40±0.50b  9.10±0.28a  Streptococcus pyogenes  aqueous 
16.60±0.50d  13.30±0.52c  11.10±0.54b  8.00±0.50a  Staphylococcus aureus  aqueous 
11.50±0.54d  9.90±0.52c  8.20±0.54b  7.10±0.50a  Escherichia coli  aqueous 
10.80±0.52c  8.70±0.50b  7.50±0.50a  -  Entrobacter aerogenes  aqueous 
20.10±0.50d  16.80±0.50c  13.90±0.54b  10.60±0.50a  Streptococcus pyogenes  ethanolic 
17.30±0.52d  14.10±0.50c  12.20±0.50b  9.50±0.45a  Staphylococcus aureus  ethanolic 
13.10±0.50  12.00±0.45c  9.90±0.28b  8.30±0.45a  Escherichia coli  ethanolic 
12.20±0.54  10.60±0.45c  9.40±0.50b  7.40±0.45a  Entrobacter aerogenes  ethanolic 

Different letters in each row show the statistically significant differences (P<0.05). 
(-): No anti-bacterial activity of aqueous and ethanolic extract of Malva sylvestris on some pathogenic bacteria. 

 
Table 3 The result of minimum inhibitory concentration (MIC) by the broth microdilution and minimum 

bacteriocidal concentration (MBC) of aqueous and ethanolic extract of Malva sylvestris. 
MBC MIC Bacteria Extract 

16 16 Streptococcus pyogenes aqueous 
32 32 Staphylococcus aureus aqueous 
256 128 Escherichia coli aqueous 
256 128 Entrobacter aerogenes aqueous 
8 8 Streptococcus pyogenes ethanolic 
16 8 Staphylococcus aureus ethanolic 
64 64 Escherichia coli ethanolic 
128 64 Entrobacter aerogenes ethanolic 

 
(A+B) FIC(EA/E)  FIC (AE/A)  MICE  MICA  Bacteria 

Ind.  1  0.50  8  8  Streptococcus pyogenes 
Ind.  1  0.50  8  16  Staphylococcus aureus 
Syn.  0.25 0.50  16 32  Escherichia coli 
Add.  0.25 0.50  32 32  Entrobacter aerogenes 

Syn—synergy, Add—addition, Ind—indifference. 
  

براي رویه و بدون تجویز داروهاي شیمیایی و سنتتیک  مصرف بی
باعث خود ایمنی و عوارض بسیار زیادي شده ها  درمان بیماري

]. 22[ باشد  که مضرات آن بسیار بیشتر از خود بیماري میاست
دهد که  رجوع به اسناد تاریخی به جا مانده از بشر نشان می

ان دارویی براي درمان هاي طوالنی از گیاه ها در قرن انسان
هاي مختلف  اعتماد بسیار باالي نسل. کردند ها استفاده می بیماري

ثیر مثبت گیاهان أدهنده ت بشر به کاربرد گیاهان دارویی نشان
ها نسبت به آنتی  باکتريبا توجه به مقاومت  .باشد دارویی می

ها به عنوان  آنمشتقاتو  طبیعی، استفاده از گیاهان ها بیوتیک
 مطرح شده و در حال حاضر طیف بسیار زیادي از جایگزین

با توجه به  .باشد مطالعات و تحقیقات بشر در این راستا می
 میکروبی ضداثر اخیر به بررسی پژوهش، در اهمیت موضوع

هاي  تعدادي از باکتري بر پنیرك  گیاههاي آبی و اتانولی عصاره
  .گرفتمورد بررسی قرار  زا بیماري

در مطالعه حاضر عصاره اتانولی گیاه پنیرك بیشترین اثر را بر 
 نشان داد، به طوري که استرپتوکوکوس پیوژنزباکتري گرم مثبت 

. متر بود  میلی10/20بیشترین هاله عدم رشد باکتري برابر با 
- با آنتیاسترپتوکوکوس پیوژنزمقایسه بین هاله عدم رشد باکتري 

هاله عدم رشد به ترتیب (و ونکومایسین  لینتتراسایکهاي  بیوتیک
دهد که قطر هاله عدم رشد باکتري  نشان می) 2/17 و 1/14

به طور کلی . بیوتیک داشت نوع آنتیداري با هر دو  اختالف معنی
با افزایش غلظت عصاره گیاه پنیرك قطر هاله عدم رشد افزایش 

یرك هاي مختلف عصاره آبی گیاه پن مقایسه بین غلظت. یافت
 و استرپتوکوکوس پیوژنزهاي گرم مثبت  نشان داد که باکتري

ها داراي اختالف   در تمامی غلظتاستافیلوکوکوس اورئوس
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هاي مختلف عصاره  مقایسه دو به دو غلظت. باشند داري می معنی
لیتر باکتري  گرم بر میلی  میلی50 و 25هاي  آبی نشان داد در غلظت

لیتر باکتري  گرم بر میلی  میلی75 و 50هاي   و غلظتاشرشیا کلی
داري مشاهده نگردید، اما در   اختالف معنیانتروباکتر ائروژینوزا

  ).2جدول (داري مشاهده شد  ها اختالف معنی تمورد سایر غلظ
میکروبی عصاره اتانولی گیاه پنیرك نشان داد که مقایسه نتایج ضد

داراي ت هاي گرم مثب ها بر باکتري دو تایی میان تمامی غلظت
 100 و 75هاي  باشد، اما در مورد غلظت داري می اختالف معنی

لیتر  گرم بر میلی  میلی75 و 50لیتر و غلظت  گرم بر میلی میلی
 هیچ اختالف انتروباکتر ائروژینوزا و اشرشیا کلیهاي  باکتري

   .داري مشاهده نگردید معنی
  و فعالیتمیکروبیضد، اثر )1389(حجتی بناب و همکاران 

هاي متانولی پنیرك و حنا را بر تعدادي از  اکسیدانی عصاره آنتی
این پژوهشگران .  دادنداي مورد بررسی قرار هاي روده باکتري

هاي انتشار  میکروبی عصاره متانولی پنیرك را به روشفعالیت ضد
نتایج . دیسک و حداقل غلظت بازدارنده مورد بررسی قرار دادند

 ه عصاره متانولی گیاه پنیرك براین پژوهشگران نشان داد ک
 از انتروباکترباشد، اما اثر جزئی بر باکتري   موثر میکلیاشرشیا

 فعالیت ،)2011( همکاران والتر و ].23[ خود نشان داد
میکروبی تعدادي از گیاهان مورد استفاده در کشور پاکستان را ضد

د گیاه پنیرك نیز یکی از گیاهان مور. مورد پژوهش قرار دادند
نتایج این پژوهشگران نشان داد که . بررسی این پژوهشگران بود

دوست ]. 24[ باشد میگیاه پنیرك داراي اثر ضد میکروبی 
 ضد باکتریایی عصاره هاي اثر ،)1391(محمدي و همکاران 

استافیلوکوکوس اتانولی و آبی گیاه پنیرك و نانوذرات نقره بر 
وش ماکرودایلوشن براث را با ر سالمونال تیفی موریوم و اورئوس

 نتایج این پژوهشگران نشان داد .مورد بررسی قرار دادندو چاهک 
که میزان حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی عصاره اتانولی 

گرم بر   میلی13 و 5/6 استافیلوکوکوس اورئوسبراي باکتري 
هاي آبی و میکروبی عصارههمچنین فعالیت ضد.  بودلیتر میلی

دولگر و همکاران  ].8[  برابر بودسالمونال تیفیاتانولی براي 
میکروبی تعدادي از گیاهان سنتی مورد استفاده د اثر ض،)2004(

این پژوهشگران اثر . رار دادنددر کشور ترکیه را مورد بررسی ق
میکروبی عصاره اتانولی گیاه پنیرك را بر تعدادي از ضد

این . ر دادندهاي گرم مثبت و گرم منفی مورد آزمون قرا باکتري

 اثر بازدارندگی بر  که عصاره پنیرك دارايند دادگزارشمحققان 
هاي  نتایج این مطالعه با یافته ]. 25[باشد  ها میمیکروارگانیسم

   . پژوهش حاضر همخوانی داشت
، آورده شده است نتایج حاصل از 2 و 1جداول همانگونه که در 

عصاره اتانولی  نشان داد که  و دیسک دیفیوژنتمام ظرفروش 
گیاه پنیرك داراي اثر ضد میکروبی بیشتري نسبت به عصاره آبی 

) استحصال(دلیل این امر را شاید بتوان به میزان بازده . باشد می
 پنیرك با حالل اتانول مرتبط دانست، زیرا میزان بازده در عصاره

ترین  یکی از مهم. بود درصد بیشتر از عصاره آبی 2عصاره اتانولی 
باشد نوع  ثر میؤهاي گیاهان م ملی که روي استحصال عصارهعوا

نتایج . باشد گیري می حالل به کار برده شده جهت عمل عصاره
ثري توانسته ؤاین مطالعه مشخص کرد که حالل اتانول به طور م

باعث خروج ترکیبات موثر گیاه پنیرك شده و به دنبال آن میزان 
 فعالیت ضد ،)2010(ران ایزالم و همکا. بازده بیشتر شده است

میکروبی عصاره هاي مختلف گیاه پنیرك را در شرایط 
یج این پژوهش نشان داد نتا. آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند

باکتریایی عصاره اتانولی بیشتر از عصاره آبی گیاه که اثر ضد
، گزارش دادند )2011( مارونه و همکاران ].26[ باشد پنیرك می

تبارکی و  ].27[ باشد داراي ترکیبات فنلی میکه گیاه پنیرك 
اکسیدانی   ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی،)2012(همکاران 

نتایج این پژوهشگران نشان داد . پنیرك را مورد بررسی قرار دادند
 باشد که عصاره متانولی این گیاه داراي ترکیبات فنولی عمده می

ثر در اثر ؤترکیبات مفنلی یکی از  از آنجایی که ترکیبات ].28[
میکروبی گیاه  بخشی از اثر ضدتوان باشد لذا می ضد میکروبی می

 .پنیرك را به ترکیبات فنلی موجود در این گیاه مرتبط دانست
 گیاهانهاي مختلف  عصاره اثر ضد میکروبی هاي زیادي وهشپژ

 سال طی پژوهشگران این از بسیاري .اند کرده را گزارش دارویی
را یکی از دالیل اثر ضد  گیاه فنولیک برگ کیباتتر اخیر هاي

  ].30 و 29[اند  ایی گیاهان ذکر نمودهباکتری
هاي گرم مثبت نسبت به  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که باکتري

هاي آبی هاي گرم منفی داراي حساسیت بیشتري به عصاره باکتري
تري رشد آن  باشند و در غلظت کم و اتانولی گیاه پنیرك می

با توجه به مطالعات مختلف عموماً گزارش شده . شود متوقف می
هاي استخراجی  هاي گرم منفی نسبت به عصاره است که باکتري

دلیل این امر را به تفاوت . باشند گیاهان داراي مقاومت بیشتري می
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. دانند هاي گرم مثبت با گرم منفی مرتبط می دیواره سلولی باکتري
غشاي  و سلولی دیواره که اند همحققان مختلف گزارش نمود

 تغییر هاآن نفوذپذیري و گرفته قرار ثیرأت باکتري تحت سلولی

این  که گردد می سلولی درون محتویات سازيرها باعث و کند می
           باشد همراه غشا عملکرد کردن مختل با تواند میامر نیز 

  ].32 و 31[
انولی گیاه پنیرك هاي آبی و ات حاصل از برهمکنش عصاره نتایج

 حداقل به مربوط هاي کمیت ترین ها نشان داد که پایین بر باکتري

عصاره  با در حالت ترکیبی مهارکنندگی عصاره آبی پنیرك غلظت
 بررسی.  بوداشرشیا کلی باکتري گرم منفی  بر اتانولی پنیرك

افزایی  هم احتمالی حالت چهار به باکتریاییضد هاي برهمکنش
)Synergistic( افزایشی ،)Additive(، تأثیر عدم  
)Indifferent (اثر  کاهش یا و)Antagonistic( باشد می .

هاي آبی  نتایج این پژوهش نشان داد که در حالت ترکیبی عصاره
مشاهده ) آنتاگونیسمی(و اتانولی گیاه پنیرك حالت کاهش اثر 

هاي این مطالعه مشخص گردید که در مورد  طبق یافته. نشد
ها  هاي گرم مثبت حالت ترکیب اثر مشخصی بر روي سویه يباکتر

.  فاقد اثر مشخصی بود،)4جدول (از خود نشان نداد و طبق نتایج 
داد که عصاره پنیرك با توجه به اینکه نتایج این مطالعه نشان 

باشد،  هاي گرم منفی می تري بر باکتري میکروبی کمداراي اثر ضد
ی گیاه پنیرك حالت ترکیبلذا جهت بهبود اثر ضد میکروبی 

با توجه به میزان حداقل غلظت . توان پیشنهاد نمود عصاره را می
هاي آبی  محاسبه شده براي ترکیب عصاره) مشترك( کنندگی مهار

 به  گرم منفیهاي  علیه باکترياثر بیشترین گیاه پنیركو اتانولی 
 مطالعات پیرامون بررسی .مشاهده شد اشرشیا کلی ویژه

 مهارکنندگی رشدهاي ترکیبات مختلف  برهمکنش
مطالعات اندکی نیز به بررسی . باشد ها محدود می میکروارگانیسم

با این . اند  بر همکنش میان ترکیبات طبیعی مختلف پرداختهاثر
اي در این زمینه یافت نشد که با نتایج این  مشابهوجود تحقیقی 

رکیبات أثیر این تاز این رو مکانیسم تپژوهش مقایسه شود، 
بیشتري قرار و مطالعه میکروبی طبیعی باید مورد بررسی ضد
  . گیرد

   
  

  گیري  نتیجه- 4
اثر ضد باکتریایی بر  پنیرك حاضر نشان داد که گیاه مطالعهنتایج 
هاي گرم مثبت از خود  ویژه باکتريه هاي مورد بررسی ب سویه

و  استرپتوکوس پیوژنزهاي  نتایج نشان داد که باکتري. نشان داد
ترین حساسیت را در  به ترتیب بیشترین و کمانتروباکتر ائروژینوزا 

حاصل از   نتایج.برابر عصاره گیاه پنیرك از خود نشان دادند
هاي آبی و اتانولی گیاه پنیرك نشان داد که  برهمکنش عصاره

مهارکنندگی در حالت  غلظت حداقل به مربوط کمیت ترین پایین
یشنهاد پ. مشاهده شداشرشیا کلی  باکتري گرم منفی بر ترکیبی

سازي فارماکولوژیکی لینیکی و استانداردیید کأتشود در ادامه، می
مطالعات باکتري مورد  قبل از استفاده به شکل داروي ضدگیاه

 بودن نتایج بتوان از قرار بگیرد تا در صورت مناسبتري وسیع
  . گیاه در داروسازي و پزشکی بهره جست
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Malva sylvestris belongs to Malvaceae familyThe biological active compounds of 
Malva sylvestris describe probably it’s biological activities and therapeutic 
activity. The purpose of this study was to investigate the antibacterial effect of 
Malva sylvestris on some pathogenic bacteria “in vitro”.In this study, the 
extraction was carried out by the maceration method. The pour plate method and 
disk diffusion method were adopted to determine the susceptibility of the 
pathogenic strains against Malva sylvestris extracts. The broth microdilution and 
fractional inhibitory concentration index (FICI) were employed to determine 
antimicrobial effect. The minimum bactericidal concentration was measured by 
pour plate method. The concentration 100 mg/ml of the ethanolic extract showed 
the best result on Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus (p<0.05).  
Enterobacter aeruginosa was resistant to most of the aqueous and ethanolic 
Malva sylvestris extracts. Minimum inhibitory concentration of the ethanolic 
extract of Malva sylvestris for Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli and Enterobacter aeruginosa were 8, 8, 64 and 64 mg/ml, 
respectively and the aqueous extract were 16, 32, 128, and 128 mg/ml, 
respectively.The ethanolic extract of Malva sylvestris had more inhibitory effect 
than the aqueous extracts on pathogenic strains. Furthermore, aqueous and 
ethanolic Malva sylvestris extracts showed greater inhibitory effect on gram-
positive bacteria in comparison with gram-negative bacteria. 
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