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 مقاله پژوهشي 

، لوکوکوس اورئوسیبر رشد استاف) Pistacia atlantica( پوست تازه پسته یمتانولاثر عصاره  یبررس
  یشگاهیط آزمایدر شرا ینیبال يهانمونهلوس سرئوس جداشده از یو باس وژنزیپااسترپتوکوکوس 

  
  ٢فاطمه نوربخش، ١*پورد صادقيمج

 
  26/07/1394رش یخ پذیتار 29/05/1394افت یخ دریتار

 
 دهیچک

صاره عافته است. ی ياگستردهعنوان درمان کاربرد به یاهیگ ي، استفاده از داروهایمصنوع ينامطلوب داروها یاثرات جانب یبرخ دباوجوامروزه  :هدف و نهيزمشيپ
ات ضد اثر یق، بررسی. هدف تحقشودیمشتر استفاده یب یموضع يهاعفونت بوده که در مؤثر یمورد بررس يهاباکتري يپوست تازه پسته بر رو یدروالکلیه

لوس یوژن، باسیلوکوك اورئوس، استرپتوکوك پیاستاف(گرم مثبت  يهاباکتري يه شده از پوست تازه پسته بر رویته )یمتانولهیدروالکلی (عصاره  ییایرباکت
  است. ینیبال يهانمونه) جدا شده از سرئوس

تقل من یقاتیشگاه تحقیو به آزما يآورجمعپس از  زوله شدند ویا یص طبیتشخ يهاشگاهیآزمااز  ینیبال يهانمونهمورد نظر در  يهاباکتري: مواد و روش کار
از  عصاره، یکروبیت ضدمیمنظور غربال کردن فعالبود و پس از کشت مجدد به فارلندمکم استاندارد یه شد که معادل نیته ذکرشده يهاباکترياز  یقیشد. تعل

ط یدر شرا (MBCو  MICن حداقل غلظت (رقت) مهارکننده و کشنده (یید تا جهت تعیتفاده گردلوشن اسیکرودایلوشن و می، ماکرودایسکیروش چاهک، انتشار د
)in vitro( رند.یقرار گ یابیمورد ارز  
م یکسین؛ سفیسینداماین؛ کلیکاسیآم يهاکیوتیبیآنتسه با یگر و در مقاید يهاباکترينسبت به  وژنیاسترپتوکوك پ يبر رو ين عصاره با اثرگذاریا :هاافتهي 
 ریتأثن یشتریب سلوس سرئویباسو  اورئوس استافیلوکوك ،وژنیاسترپتوکوك پات: یب حساسیرا داشت. با توجه به اندازه قطر هاله عدم رشد، به ترت ریتأثن یشتریب

  گزارش شد. µl/ml 2/32 آن MBCزان یو م µl/ml 1/16لوشن معادل یمورد نظر در روش ماکرودا يهاباکتري يعصاره بر رو MICج یرا دارد. نتا
 پوست، یطحس ییایباکتر يهاعفونتع بهبود یعالوه بر تسر یاهیبات گین ترکیا شودیمه یبوده و توص مؤثرکامالً  ذکرشده يهاباکتري ين عصاره بر رویا :بحث

  شتر استفاده گردد.یب تواندیم ییمواد غذا یعیطب دارندهنگه عنوانبهلوس سرئوس یاز باس یناش ییغذا يهاتیمسمومو  هایسوختگدر  بخصوص
 یکروبی، اثرات ضد ملوس سرئوسیباس، وژنیلوکوك اورئوس، استرپتوکوك پیاستاف )،Pistacia atlanticaپسته (: پوست يديواژگان کل

  
 1394، آذر 813-823 نهم، ص شمارهست و ششم، یبه، دوره یاروم یپزشکمجله 

  
  09127160281 تلفن: دانشکده علوم زيستي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ،یتهران، دانشگاه آزاد اسالم: آدرس مکاتبه

Email: majid_sadeghpoor@yahoo.com 

  
  مقدمه
 ،شدیممختلف که مبتال  يهابیماريدور انسان به  يهازماناز 

ــیاندیم هـا آنهمواره بـه معـالجـه     بات ین راه از ترکیو در ا دیشـ
ن یا هرچند. کردیمتفاده اهان مختلف اســیگ خصــوصبه یگوناگون
ا اهان شد، اما بیبردن به خواص مختلف گ یپ يبرا يانهیزم مسئله

 یمصــنوع يداروها جیتدربهش اطالعات بشــر یگذشــت زمان و افزا
  شدند. یاهیگ ين داروهایگزیجا

، یمصنوع ينامطلوب داروها یاثرات جانب یبرخ باوجودامروزه 
نســـبت به  هابیماري يبر رو اهآن ترکاملو  ترعیســر ل اثر یبه دل

                                                             
 ئول)سنده مسي(نو راني، تهران، ايقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيستي، دانشکده علوم زيولوژيکروبي، گروه ميولوژيکروبيکارشناس ارشد م ١
  رانيشوا، ايپ –ن ي، وراميشوا، دانشگاه آزاد اسالميپ –ن ي، واحد وراميستي، دانشکده علوم زيولوژيکروبي، گروه ميولوژيکروبيار مياستاد ٢

ــعـه   يادیـ ز يهـا تالش، یاهیـ گ يداروهـا  انجام  هاآندر راه توسـ
 ین مطلب را به خاطر داشـت که مواد مصنوع ید ایبا ی. ولشـود یم

 انتویمدارند که  یاهیک معادل گیه داروها غالباً یدر ته کاررفتهبه
 ییایباکتر يهابیمارياستخراج نمود. در درمان  ییاه دارویاز آن ا گ

ــار جغراف  نیاز ب يتوجه خاص برا ییایبا توجه به عامل آن و انتشـ
د گرفتنیممناطق بهره  یاهان خاص و بومیتوسط گ هاپاتوژنبردن 

ــدین تحقیل در این دلی). بـه هم 3،5( م تا با توجه به یق بر آن شـ
عنوان درمان جهت بر طرف به یمصارف پوست پسته در طب سنت

م یمق یکروبیم يهاعفونتاز  یناشــ يجلد یونعات عفینمودن ضــا
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 یوبکریخواص ضد م ین بررسیم. در ایدر سطح پوست استفاده کن
ــورت اثبات ا    اه ین گین خواص بتوان ایرا مطـالعـه کرده تـا در صـ

ــنوع يا معـادل دارو یــن یگزیجـا  يدارو عنوانبـه را  ییدارو  یمصـ
  م.ییاستفاده نما

ــته درخت ــت دو پا یپس ن در مناطق حاره به ه که ارتفاع آیاس
ــدیممتر  10ش از یب تر و معتـدله با ارتفاع کم  ی، امـا در نواح رسـ

وه پسته در ابتدا سبز، قرمز یدرختچه است. پوست م صورتبه یگاه
پوست هم  شـود یم تردرشـت وه یکه م جیتدربهاسـت و   دارنقطهو 
 یکیبوده که  یمختلف يهاگونه ياه داراین گی. ادهدیمر رنگ ییتغ
، درخت پســته با نام دیرویمران یره پســته در ایمهم ت يهاگونهاز 

ه ره پستیا تیاسه یره آناکاردیاهان تیاز گ Pistacia atlantica یعلم
شــکل، رنگ، ظاهر،  ازنظرران اســت که ی). تنها پســته ا19اســت (
ــ یو همچن و ابعاداندازه   یار متنوعین مشــخصــات مغز آن ارقام بس
ــتـه ا  يهــاگونــهدر  یفنل بـات یزان ترکیدارد. م  یرانیمختلف پسـ

فنــل بر گرم مــاده  گرمیلیم 1/31تــا  3/15ن یمتفـاوت بوده و ب 
و  یپسته کله قوچ يهارقمب مربوط به یکه به ترت باشدیمخشک 

، پسته 6/15: یمثل: پسته فندق هارقمر یسا یاست ول ییپسـته آقا 
  ).19فنل بر گرم نمونه خشک است ( گرمیلیم 3/18: یفروتن

ته ک وابسیبات فنولیگزارش کردند که اثر ترک 1تیتدل و رایپر
ــد یمبـه غلظـت     ک بریبات فنولین، ترکییپا يهاغلظـت . در بـاشـ

ــتند اثر  يد انرژیـ کـه در ارتبـاط بـا تول    ییهـا میآنزت یـ فعـال  هسـ
ــورت، گـذارنـد  یم  کیبات فنولیباالتر، ترک يهاغلظتدر  کهیدرصـ

ک بر یبات فنولی. اثر ترکشوندیم هانیپروتئشدن  یعیرطبیباعث غ
ت یابلق ◌ٔ جهیدرنت تواندیمن ید سم آفالتوکسیو تول هاکروبیمرشد 

و خروج  یواره سلولید يریرپذییتغک در یبات فنولیترک يو اثرگذار
ــلول ن هـا مـاکرو مولکول  ــد. همچن مؤثرز یاز درون سـ ن ین ایباشـ

ر ییو باعث تغ غشـاء واکنش داده  يهانیپروتئبا  توانندیمبات یترک
ــکل ا ــود هاآنر در عملکرد ییو به دنبال آن تغ هانیپروتئن یش  ش

)13.(  
پوســت و سطوح  ياد بر رویگرم مثبت به تعداد ز يهاباکتري

 نیترمتداول. شــوندیمده یل دیو باســ یکوکســ صــورتبه یمخاط
 هالوسیباسو  هاپنوموکوك، هالوکوكیاستاف، هااسـترپتوکوك  هاآن
 زاچركحاد و  يهاعفونتمولد  هاباکترين دسته از یو ا باشـند یم

زا چرک يهایکوکساز  ينمونه کامل و بارز هالوکوكیاستافهستند. 
ــندیم )کیوژنیپ( ــیهم باًیتقر هاباکترين ی. عفونت با اباشـ ه با شـ

ــت و  يادیتجمع مقدار ز  هالوکوكیاســتاف درواقعچرك همراه اس
جاد یبوده و قادر به ا یچرک ياهعفونتدرصد  80ش از یمسـئول ب 

                                                             
1Prindle and Wright 
2 Minimum inhibitory concentration 

ها، تیکولیرك، فولی، کورك و کفگهاآکنهمانند:  یگوناگون يهاحالت
ــ، انــدوکــاردیزرد زخم، پنومون  يهــاعفونــت، یت، آرتروز چرکی

شــدن  ی، سـندرم فلسـ  ییت غذایت حاد، مسـموم ی، انتریسـوختگ 
  ).4( باشندیم یپوست، سندرم شوك سم

 گرم مثبت هستند يهایکوکس از یگروه بزرگ هااسترپتوکوك
 ت، تبیشامل: فارنژ هاباکترين دسته یحاصـل از ا  يهابیماريکه 

ــ یزیودرم، اریمخملـک، پ  ــندرم یـ پالس، فـاسـ ت نکروز دهنده، سـ
و  یقلب یحاد و ناراحت یســمی، تب روماتیک اســترپتوکوکیتوکســ

  ).6و  5است (ره یغ
 يهوازیبا ی يهواز –اســپورزا  يهاباکتريلوس از یجنس باسـ 

ــکل بوده و پنج گونه از ا يالهیمگرم مثبت  ياریاخت  ن جنسیشـ
ــمومبه ــناخته  ییت غذایعنوان عامل مس ــودیمش  يباکتر یول ش

ت است. در جهت یگاستروانتر يهایدمیاپلوس سرئوس عامل یباسـ 
رد که بهره ب توانیم ییایمیوشیب يهاتستاز  ين باکتریص ایتشخ
زرده -تولیمان يط کشت حاویمح شـامل: رشـد در   هاآن نیترمهم

رشد  کیپیآن بصورت ت يهایوکلنن است یکسیم یتخم مرغ و پل
 یصیمار ارزش تشخیلوس سرئوس در مدفوع بی. وجود باسکنندیم

وجود دارد  یعیاغلب در مدفوع افراد طب هابـاکتري ن یرا اینـدارد ز 
لوس ســرئوس در هر یباســ يشــتر باکتریب یا 510 يتعداد باال یول

  ).7است (با ارزش  یصیتشخ ازنظرم مدفوع گر
ــین تحقیدر ا ــد باکتر یق که پژوهش ــاره  ییایاز اثرات ض عص

ــته بر رویته )یمتانول( یدروالکلیه  يه شـــده از پوســـت تازه پسـ
ــتاف(گرم مثبت  يهابـاکتري  ــترپتوکوك یاسـ لوکوك اورئوس، اسـ

وده ب ینیبال يهانمونهلوس سـرئوس) که جدا شده از  یوژنز، باسـ یپا
ــنده ییتع يبرا و  2MIC(ن حداقل غلظت (رقت) مهارکننده و کشـ

3MBC يمطالعه بر رو و مطالعه قرار گرفت. ی) عصـاره مورد بررس 
ر جوش و یعات نظیبا ضـــا یپوســـت يزاعفونتعوامل  نیترعیشـــا
ــا ــطحیض ــمومبه همراه عامل  یعات س بوده که  ییغذا يزاتیمس

ند یود مقاومت کسب نماموج يهاکیوتیبیآنتدر برابر  اندتوانسـته 
  رفت.یصورت پذ

  
  مواد و روش کار

 آوريجمعه شد و پس از یاه پسته از منطقه دامغان تهین گیا 
خنک و  یه و محلیدر سا هاآنپوسـت تازه پسـته و خشـک کردن    

 ز پوستیبدنبال آنال انجام شد. يرید عصـاره گ یبدور از نور خورشـ 
 ير روکه ب يموثر ییایمیبات شیترک یپسـته با روش کروماتوگراف 

دست آمد که شامل: الفا مختلف اثر گذارند، به يهاسـم یکروارگانیم

3 Minimum bactericidal concentration 
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 ۱۳۹۴ آذر، ۹، شماره ۲۶دوره   هياروم يمجله پزشک
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و مواد  5بتا تاژن -4نئولیس-8و  1 -3رسـن یم - 2ننیبتا پ - 1ننیپ
  ).3،5،11افت شد (یموجود در آن  یاهیبات گیر ترکیو سا یفنل

  :یه عصاره متانولیته
صورت گرفت، ) 6ساندنیخ(ون یراسیبه روش ماس يریگعصاره

ــته   آوريجمعب که پس از ین ترتیبه ا ــته تازه پس را در  هاآنپوس
م هوا یان مالیکه جر یه محلید و در سایاز نور خورشـ  دوربه یمکان

ــپس    48 -72مدت  يدر گذر بوده برا ــک کرده و س ــاعت خش س
گرم از پوست خشک شده  15را با ترازو وزن کرده که  ینیمقدارمع

 72درصد بمدت  80متانول  یس یس 150در  مه خرد نموده ویرا ن
ول محل یت با کاغذ صافیسانده و در نهایخ یکیساعت در مکان تار

حالل  )IKAبا مارك ( يعصاره را صاف کرد. به کمک دستگاه روتار
نموده و پس از  يمتانول را از عصـاره جداساز  یعنیمورد اسـتفاده  

ــاره، جهـت انجـام آزما  یتغل  يل نگهدارخچایش آنرا داخل یظ عصـ
  ).5نمودند (
ــگاهیآزما ینیبال يهانمونهمورد از  121 آوريجمعبـا    يهاشـ

، ياربردط استاندارد نمونهیو با در نظر گرفتن شـرا  یص طبیتشـخ 
ــش مـاه،      يهانمونهمورد نظر را از  يهاباکتريدر مـدت زمـان شـ

ــازیآمده از ب 1-2ر یکه در جدول ز ینیبـال  یعفون  يماران جداسـ
  کردند.

  
  شده آوريجمع ینیبال يهانمونهجدا شده از  يهاباکتري 1-2جدول 

ت یدر مسموم یفرم اسهال  
  يعفونت ادرار  یگلو درد چرک  یاز سوختگ یناش يهازخم  ییغذا

  مورد) 27( +  -  مورد) 23( +  -  لوکوك اورئوسیاستاف
  -  مورد) 35( +  مورد) 15( +  -  وژنیاسترپتوکوك پ

  -  -  -  )ردمو 21( +  لوس سرئوسیباس
  

ــتبه يهاباکتري ــازخالصجهت  آمدهدس ن و ییتع يو برا يس
 يهاطیمحو  یافتراق يهاروشاز  هاباکتريجنس و گونه  ییشناسا

 يداریخر )Merck-Germany(آلمان  -کشت که از شرکت مرك 
ــتفـاده نمود. در جدول    یعموم يهاطیمح از یکه برخ 2-2و اسـ

ــالیر: بالدآگار، مانینظ ــتول س ن آگار یتیت آگار، برد پارکر آگار، لس
). 6شد (حاصله پرداخته  يهایکلن یکشت داده و به بررس ذکرشده

جهت  هاآن ییایمیوشــ یاز خواص ب هاباکتريدر خصــوص افتراق 
  ر استفاده شد:یز صورتبه دییتأ

  
  شده آوريجمع ینیبال يهانمونهجدا شده از  يهاباکتري یافتراق يهاتست ):2-۲( جدول

  یکوکس  تول سالت اگاریمانط یمح  DNase  کوآگوالز  کاتاالز  هاتست
  گرم مثبت  +  +  +  +  لوکوك اورئوسیاستاف

 یآنت يدارا  یکوکس  PYRتست   CAMP  دازیاکس  کاتاالز  ز بتایهمول  نیتراسیباس  هاتست
  ژن

  Aگروه   گرم مثبت  +  +  -  -  +  +  وژنزیاسترپتوکوك پا
  ل اسپورداریباس  نیتیسیل  زبتایهمول  راتتیائ نیاح  يهواز یرشدب  هاتست

  گرم مثبت  +  +  +  +  لوس سرئوسیباس
  
  :استاندارد یکروبیم يهاونیسوسپانسه یته
ــ يبرا ط یزان حداقل غلظت (رقت) مهارکننده از محیم یبررس
اث وژن برینفین هارت اینتون براث و برینتون آگار، مولر هیمولر ه

)BHI) لوشنیماکرودا( يالولهروش  در) که 12,9،16) استفاده شد( 

                                                             
1 α-pinene 
2 β-pinene 
3Myrcene 
4 1,8-cineole 

ــلـه ارز   یم ه مراحل همراه با ید. در کلیگرد یابیزان کـدورت حـاصـ
ــو یکنترل مثبت و منف ــتاندارد تهیازس ــازمان  یه اس ــده از س ه ش

ــ  هاباکتريران یا یو صــنعت  یعلم يهاپژوهش لوس یشــامل: باسـ
 )PTCC 1447وژن (ی) و استرپتوکوك پ7PTCC 1015سـرئوس ( 

5 β-Thujene 
6Maceration 
7 Persian Type Culture Collection 
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تمام  ي) انجام شــده و براPTCC 1112اورئوس ( لوکوكیو اســتاف
جهت انجام  )5/1× 810(م مک فارلند یاز غلظت معادل ن هانمونـه 

  ).16و  9شات مورد استفاده قرار گرفت (یآزما
ــار د ــکیدر روش انتشـ ــد یفعال يمنظور غربالگربه یسـ ت ضـ

 ن عصاره به روش مذکوریاسـتفاده از ا  ي، در ابتداعصـاره  یکروبیم
 يمتر یلیم 6ســک بالنک ید يتر عصــاره بر رویکرولیم 15زان یم

 يط کشت آماده سازیمح يقرار داده و پس از جذب کامل، آنرا رو
ــده قرار داده  ــودیمش ــاس روش  ش ــط  یبکه بر اس ــده توس ان ش

). 2،20اســت (رفته یر صــورت پذییتغ یترا با اندکیو م یچاکرابورت
 يبالد آگار براط یمح يون و کشت بر رویه سـوسـپانسـ   یپس از ته

وکوك لیاستاف ينتون آگاربرایط مولرهیوژن و محیاسـترپتوکوك پ 
سک یلوس سـرئوس اسـتفاده شـد و با قرار دادن د   یاورئوس و باسـ 

 یکیوتیبیآنت يهاســکیدر یســه با ســایآغشــته به عصــاره در مقا
ورت بص یکیوتیبیآنت يهاسـک یدقرار گرفت.  یابیمورد ارز يتجار

ــرکـت، هـ   يتجـار  ه و یته )Hi media- India(ا یـ مـد  ياو از شـ
ر به یز یکیوتیبیآنت يهاســک یدشــد. اســاس انتخاب    يداریخر

ــتورالعمل مندرج در راهنما یپ ــنهاد و دس ــه   يش ــس عملکرد موس
  ).16،12( باشدیم 1ینیو بال یشگاهیاستاندارد آزما

ــکید ــتــاف یکیوتیـ بـ یآنـتـ   يهــاســ لوکوك اورئوس: یاسـ
، 5نیســ ی، ونکوما4آمیکاســین ،3اریترومایســین ،2نیســیندامایکل

لوس ســـرئوس: یباســـ یکیوتیبیآنت يهاســـکید. 6میســـفکســـ
. سفکسیم ،7نیلیس آمپی ،آمیکاسین ن،یسیتروماین، اریسیندامایکل

ــکید ــترپتوکوك پا یکیوتیبیآنت يهاس ــیندامایوژنز: کلیاس  ن،یس
  ن.یسی، ونکوماسفکسیم ،9نیلیس ی، متآمیکاسین ،8آزیترومایسین

 24درجه به مدت  37 يدر گرمخانه با دما هاتیپلان یـ در پـا 
ــاعـت قرار گرفتنـد. پس از اتمـام گرمخـانه گذار      یقطر نواح يسـ

ن یشــد. انجام ا يریمتر اندازه گ یلیبازدارنده از رشــد بر حســب م
ــورت گرفتـه و برا یآزمـا  آنرا تکرار  یمرتبه متوال 3 يش مکرراً صـ
و بصورت نمودار  محاسـبه  هاآنار ین و انحراف معیانگیم و مینمود

نسخه  SPSSافزار ن محاسبات با استفاده از نرمینشـان داده شـد. ا  
  انجام گرفت. 19

  
  هاافتهی

ــت آمده از  يهاباکتريه ین مطـالعه از جدا یدر ا   121به دسـ
با  یکیوتیبیآنتسک ید يسـه قدرت اثرگذار یجهت مقا ینیمورد بال
 ياهعصارغلظت تام  یکروبیده تا اثر ضد میاقدام گرد یاهیعصاره گ

عامل ممانعت  تواندیمت بوده و یبه وضوح قابل رو 1ر یکه در تصو
 يهاســکیدســه با یلوکوك اورئوس در مقایاســتاف ياز رشــد باکتر

ممانعت  یبه بررس 2ر یشود را نشان دهد. تصو يتجار یکیوتیبیآنت
وژن توسط عصاره پوست پسته در یاسترپتوکوك پ ياز رشـد باکتر 

ر یصو. تدهدیمرا نشان  يتجار یکیوتیبیآنت يهاسکیدا سه بیمقا
لوس ســرئوس توســط یباســ يممانعت از رشــد باکتر یبه بررســ 3

 يتجار یکیوتیبیآنت يهاسکیدسه با یعصـاره پوست پسته در مقا 
  .دهدیمرا نشان 

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Clinical and Laboratory Standards Institute 
2 Clindamycin 
3 Erythromycin 
4 Amikacin 
5 Vancomycin 

6 Cefexime 
7 Ampicillin 
8 Azithromycin 
9 Methicillin 
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 گارنتون آیط کشت مولرهیلوکوك اورئوس در محیستافا يبرا هاکیوتیبیآنتسه ممانعت از رشد عصاره پوست پسته با یمقا ):۱تصوير (
: 6شماره  –ن یسیندامای: کل5شماره  –ن یسی: ونکوما4شماره  –ن یسیترومای: ار3شماره  –ن یکاسی: آم2شماره  -: چاهک عصاره 1شماره 

  م.یسفکس

: 1ماره ش ط کشت بالد آگاریدر پشت مح وژنزیپا كاسترپتوکو يبرا هاکیوتیبیآنتسه ممانعت از رشد عصاره پوست پسته با یمقا ):۲تصوير (
شماره  –م ی: سفکس6شماره  –ن یسیندامای: کل5شماره  –ن یسی: ونکوما4شماره  – نیلیسیمت: 3شماره  –ن یکاسی: آم2شماره  -چاهک عصاره 

  ن.یسیترومای: آز7

 
  

ماره ش نتون آگاریط کشت مولرهیلوس سرئوس در محیباس يراب هاکیوتیبیآنتسه ممانعت از رشد عصاره پوست پسته با یمقا ):۳تصوير (
  ن.یسیندامای: کل6شماره  –نیلیس ی: آمپ5شماره  –ن یسیترومای: ار4شماره  –م ی: سفکس3شماره  –ن یکاسی: آم2شماره  -: چاهک عصاره 1
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  لوشنیکروداین دو روش ماکرو و میب ياسهیمقا یابیارز ):۴تصوير (
  

ممانعت از رشــد بر حســب  یه قطر نواحســیر مقایدر جدول ز
ــتاف يمتر را در باکتر یلیم ــکیدن یلوکوك اورئوس را بیاس  يهاس

سه یقا. مدهدیمبا عصـاره پوسـت پسته نشان    یکیوتیبیآنت يتجار
ــترپتوکوك پ يممانعت از رشـــد باکتر یقطر نواح ن یوژن را بیاسـ

با عصــاره پوســت پســته نشــان   یکیوتیبیآنت يتجار يهاســکید
ــه قطر نواحی. مقادهدیم ــد باکتر یس ــ يممانعت از رش لوس یباس

ت با عصـاره پوس  یکیوتیبیآنت يتجار يهاسـک یدن یسـرئوس را ب 
  .دهدیمپسته نشان 

  
  یکیوتیبیآنت يهاسکیدعصاره پوست پسته با  یکروبیسه قدرت ضد میمقا ):۳( جدول

  )mmه ممانعت کننده از رشد بر حسب (یقطرناح
  یکیوتیبیآنت يهاسکید  اختصار  غلظت  لوکوك اورئوسیاستاف  وژنیاسترپتوکوك پ  سلوس سرئویباس

٣  ٣١  ٢٢۶  2  CD نیسیندامایکل  

٣٢  -  ١٨  15  E  نیسیترومایار  

-  ٢٧  -  15  AZM  نیسیترومایآز  

٢٣  ٢٢  ٢٠  30  AK  نیکاسیآم  

-  ٢٠  ٢٣  30  VA  نیسیونکوما  

-  ١٩  -  5  MET  نیلیس یمت  

  میسفکس  5  CFM  مقاوم  ٢۶  مقاوم

  نیلیس یآمپ  10  AMP  -  -  مقاوم

٢٣  ٣٢  ٢١  15l  عصاره پوست پسته  
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 MIC نظرازن یکاسین و آمیسیندامایم و کلیکسیر: سفینظ هاکیوتیبیآنتر ین عصاره پوست پسته با سایسه بینمودار مقا ):۱(نمودار 
  

  يریجه گیبحث و نت
ــنت ملل  دور در يهاگذشــتهاز  ییاهان دارویاســتفاده از گ س

و  هااسانسرواج داشـته است. اغلب   هابیماريمختلف جهت درمان 
ص و اهان خایال از گیکروبیم یبات آنتیعنوان منبع ترکبه هاعصاره

ــدهیم نیتأممنطقـه   یبوم ــت. مدت کوتاه شـ  یبعداز معرف یاسـ
ــیلینپنی  یمقاومت به پن 1940ل دهه یدارو در اوا عنوانبه هـا سـ
 ییهاهیسون مقاومت به داروها در یشتریمروزه بده شد. این دیلیسـ 
ن مقاومت یشتر ای. باندشدهجدا  هامارسـتان یبکه از  شـود یمده ید

م بتـاالکتـامـاز بوده که حلقه بتاالکتام دارو را    ید آنزیـ بـه علـت تول  
س در کال هاکیوتیبیآنتن یبه ا هامقاومت. اکثر کندیمز یدرولیـ ه
 يهاهیســو. اکثر شــوندیمافت ی اهلوکوكیاســتافاز  يدیپالســم 2

افت ی 3سوم  ي، در گروه فاژيماران بستریدر ب نیلیسیمتمقاوم به 
ن یکوپالنین و تیسیر: ونکومایدها نظیکوپپتی. از خانواده گلشوندیم

مقاوم استفاده شده که با توجه  يهالوکوكیاسـتاف در جهت درمان 
ال بــا یـ کروبیم یبـات آنت یهمواره بــدنبـال ترک  ییبـه عوارض دارو 

                                                             
1Rico Muñoz 

در درمان حاصــل شود  يج بهتریتر بوده تا نتاکم یسـت یخطرات ز
)1.(  

نکه نشان دادند یپس از ا 1987در سال  1کرمونوز و همکارانیر
ــاء  يرو یک مختلف اثرات مختلفیــبــات فنولیکــه تـرکـ   غشــ

ــتـاف  ک یولبات فنیجه گرفتند که ترکیلوکوك اورئوس دارند نتیاسـ
 يهاهدفندارند و ممکن اسـت که   ک سـازوکار مشـترك  یاحتماالً 

  ).15و  14دارد (وجود  هاآن یکروبیدر ارتباط با اثر ضد م یمختلف
ــرفتیپن یترگر از مهمید یکیاما  ــف  یقرن ب يهاش ــتم کش س

 يهاکیوتیبیآنتش یداین قدم مهم در پیبود که اول هاکیوتیبیآنت
 2لیتوزنام پروند بهین سولفانامیبا کشف اول 1930مدرن در سـال  

د ینام ژرالددوماگ برداشـــته شـــد. در ادامه با تولبه يتوســط فرد 
ر غلظت د یک بوده ولیواستاتین باکترییدها که در غلظت پایماکرول

ــیباال باکتر ــامل:ینکوزآمیبکار آمدند. ل باشـــندیمدال یوسـ  دها شـ
مناسب  یره بوده که اثرات درمانین وغیسینکوماین و لیسیندامایکل

2 Prontosil 
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ــت. در  ــتـه اسـ ــتاف یعمق يهاعفونتدرمان  داشـ از  یلوکوکیاسـ
  استفاده شود. تواندیمن یسیندامایکل

نشـان دادند که پوســت سبز   2005و همکاران در سـال   یگل
ــته حاو ــدیمک یبات فنولیترک یر قابل توجهیمقاد يپسـ ه ک باشـ

). با توجه به 8گر قابل توجه است (یسه با منابع دیمقدار آن در مقا
وه را یدر صد از وزن م 40پسته حدود  یرجنکه پوسـت سـبز خا  یا

ه ، با توجه بشودیمد یدر کشور تول یو بطور انبوه دهدیمل یتشک
دگاه ید رییبا تغ یدات شناخته ولیعات تولینکه پوست پسته از ضایا

ز یور و نیط ییره غــذاین در جیپروتئ یعنوان منــابع غنامروزه بــه
نکه ی. نظر به اردیگیقرارممورد استفاده  یکروبیمواد ضد م عنوانبه

قات یدر پوسـت سـبز پسته در تحق   یاکسـیدان آنتیبات یوجود ترک
 یعیطب يهااکسیدانآنتی ید صنعتینشـان داده شده که امکان تول 

  اه را بدنبال دارد.ین گیحاصل از ا
ــال یـ وریبـه اول  توانیمقـات  یتحق یاز برخ ا و همکاران در سـ

پوست گردو اشاره کرد. اثر  یبعصاره آ یکروبیاثر ضد م يرو 2008
رم ، گیگرم منف يهاباکتري يعصاره پوست گردو رو یکروبیضد م

ــ ــد. نتا یمثبت، مخمر و کپک بررس ــان داد که ترکیش  باتیج نش
ــ  يهـا يبـاکتر  يک تنهـا رو یـ فنول لوس یگرم مثبـت ازجمله باسـ

ضــد  س اثریلیلوس سـوبت یلوکوك اورئوس و باسـ یسـرئوس، اسـتاف  
  .)11دارد ( یکروبیم

 عصــاره بر ریتأثبر  یج پژوهش حاضــر مبنیگر نتاید ياز ســو 
 2009در سال  Ghalemبا مطالعه  یاکلیشیاشر يعدم رشد باکتر
 ین تفاوت که او به بررســیک راســتا بوده با ایر در یاز کشــور الجزا

از  یج محققان حاکیاســانس پســته پرداخته اســت. در هر حال نتا 
ل یبا پتانســ يامادهپسـته   یبات پوســته خارجینسـت که در ترک یا

  ).10،11ال مناسب وجود دارد (یباکتر یآنت
عصـاره   یکروبیمت ضـد یفعال 2010تاران و همکاران در سـال  

 ییبا حاللها Pistacia khinjuk از پســـته به نام ياگونه يهابرگ
ــتـات، ات یـ مـاننـد کلروفرم، ات   ل اتر در برابر یات يل الکل، دیـ ل اسـ

ــبا رینظ ییهـا بـاکتري  ــوبتیسـ س، یس، انتروکوك فکالیلیلوس سـ
ا یشیرس، اشیدیدرمیلوکوکوس اپیلوکوکوس اورئوس، اسـتاف یاسـتاف 

گردید مشاهده  (= MIC 0.02 – 0.5ه (یال پنومونی، و کلبسـ یکل
)19.(  

ــال  يدیتوح  ــت  2011و همکاران در سـ ــتفاده از تسـ با اسـ
ــ  ــاس ــکیدت یحس ــته به ایفید يهاس ــد  یوژن آغش ــاره رش ن عص
ن ی. محققدینمایمو گرم مثبـت را مهـار    یگرم منف يهـا بـاکتري 

ــته به نام ياگونه يهاافتند که برگیدر  Pistacia khinjuk از پس
ــ یترک يدارا ن را نینن و بتا پیر آلفا پیجرم زدا نظ ییایـ میبـات شـ

با توجه به  2012رهنما و همکاران در سال  ).17همراه خود دارند (
نه یدر زم يدینقش کل باوجوده اهان کیموجود در گ یبات فنلیترک

ــیدانآنتیها، خواص و قارچ هاباکترين بردن یازب را درجهت  یاکسـ
  ).18نسبت داد ( توانیمآزاد  يهاکالیو مهار راد يپاکساز

ــته ا یب 2015و همکاران  یکوئده ــته که پس ران با نام یان داش
بوده و در  یبات اسانس فنلیترک يدارا Pistacia atlantica یعلم
ت یپاتوژن از اهم يهاقارچو  هاباکتريلم یوفیل بیاز تشک يریگجلو
ن حاصله از آن در یبرخوردار اسـت. عصاره پوست پسته و رز  ییباال

از استرپتوکوکوس موتانس قابل قبول  یناش يهالمیوفیبکاهش کل 
عملکرد  يبر رو يدرصد از عصاره اثر فور 90ذکر نمود. در غلظت 

دارد.  يادیز یان داد که قدرت نابودکنندگده شد و نشیلمها دیوفیب
ــیت همچنین فعـال یا ــال و  یت ممانعت کنندگین با خاصـ از اتصـ

ن یاسترن همراه بود. بنابرا یسم به سطوح پلیکروارگانیدن میچسب
ح ســط يل پالك بر رویاز تشــک يادیت زیبا موفق تواندیمعصــاره 

دن یسبد. مهار استرپتوکوکوس موتانس در چینما يریدندان جلوگ
ــک يبـه مناطق مختلف برا  تر از کم يهاغلظتلم را با یوفیل بیتشـ

MIC توانیم هاســـتتانندها و یفالونوئ ين عصــاره که حاو یاز ا 
شناخته شده خود که  يدهاین عصاره با داشتن فالونوئیانجام داد. ا

را مهار  يبات قندیدارند، انتقال ترک يکوترانسفرازیت ضدگلیخاصـ 
را  يدیدات اســیتول تواندیمد یاز فالونوئ یاره غنن عصــی. اکنندیم

وس، یواریاسترپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوك سال يهاباکتريدر 
توکوك س، استرپینوس، استرپتوکوك سنگوئیاسـترپتوکوك سـوبر  

  ).8سکوزوس را مهار کند (یو
 ين عصاره بر رویدست آمده از پژوهش حاضر اثر اج بهیدر نتا

بوده و نشــانگر حضــور   یت در حد قابل قبولگرم مثب يهاباکتري
ــتعمال خارجیال مفیبـاکتر  یبـات آنت یترک و کاهش  ید جهت اسـ

ه یتوص تواندیم هاجوشو  هایسـوختگ بدنبال  یپوسـت  يهاعفونت
حفاظت  يدر راستا یمجاز خوراک یعنوان افزودنن بهیشود، همچن

ــیر باســیاســپورزا نظ يهااکتريبدر برابر  ییموادغذا  رئوسلوس س
  قابل مصرف است.

 يج حاصـله نشـان داد که پوست پسته با اثرگذار  یان نتایدر پا
 يلوس سرئوس در واقع معادل اثرات دارویباس يمطلوب خود بررو

ــینــدامــایخــالص کل  يرو ییایــز اثر ضـــد بــاکتر ین بوده و نیسـ
بوده شتر یم بیکسیخالص سف کیوتیبیآنتلوکوك اورئوس از یاستاف

ــکـ یآم يبـا دارو  یول ــبـت بــه   یکرده ول ين برابریاسـ اثر آن نسـ
وژن یاسترپتوکوك پ ي. اثر عصاره روباشـد یمتر ن کمیسـ یندامایکل

ــبت به آم ــینس ــینداماین و کلیکاس ــتر بوده اما از داروین بیس  يش
ن یاز ا ودشیمه یتاً توصیتر است. نهام کمیکسیخالص سف ییایمیش

ــته ترک ــع يهاعفونتجهت  مؤثر یاهیبات گیدس ــتفاده ا یموض س
  شود.

  یتشکر و قدردان
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 یشناس يشگاه باکتریآزما که در یزانیه عزیله از کلین وسـ یبد
ن یقات تهران در انجام ایواحد علوم و تحق یدانشـــگاه آزاد اســـالم

  .میکنیم یمانه تشکر و قدردانینمودند صم ياریق ما را یتحق

  تعارض منافع
را  یعفچ گونه تعارض مناینه هین زمیسندگان در ایر نویسا

  تاکنون اعالم نکردند.
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Abstract 
Background & Aims: Nowadays, there are some undesirable side effects of synthetic drugs, the use of 
herbal medicines have been widely used as a treatment. New skin extract and pistachio on the above 
mentioned bacterial infection is more local.  The aim of study was to evaluate the effects of antibacterial 
extract (methanol) prepared from fresh skin pistachios on Gram-positive bacteria (Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus) isolated from clinical samples. 
Materials & Methods: Clinical samples were collected from medical diagnostic laboratories then 
bacterial suspension was prepared equivalent to the 0.5 McFarland standard and then were re-planted to 
screen the antimicrobial activity of the extract hole method, disc diffusion and microdilution broth 
macrodilution was used to determine the minimum concentration (dilution) inhibitors and fatal ([2] MIC 
and [3] MBC) in conditions (in vitro) were to be evaluated. 
Results: The extract effect on Streptococcus pyogenes compared to other bacteria than antibiotics 
amikacin, clindamycin, cefixime have the greatest impact. Due to the size of the diameter of inhibition 
Sensitivity have the more impact as follows: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus and 
Bacillus cereusis was the most effective one. The results of the MIC of the extract on bacteria was 
reported as in broth macrodilution method of μl/ml 16.1 and its MBC μl/ml 32.2. 
Conclusion: The above extracts are quite effective on bacteria and it is strongly recommended to use 
these plant compounds to improve skin bacterial infections, especially in burns and food poisoning 
caused by bacillus cereus. 
Keywords: Pistachio skin, Staphylococcus aureu, Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus, 
Antibacterial effect 
 
Address: Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
Tel: +98 9127160281 
Email: majid_sadeghpoor@yahoo.com 

 
SOURCE: URMIA MED J 2015: 26(9): 823 ISSN: 1027-3727 

                                                             
1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author) 
2 Assistant professor, Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, 
Islamic Azad University, Varamin, Iran 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3146-fa.html
http://www.tcpdf.org

