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  7931دوم مرداد ی /هفته284 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 8/5/1937تاریخ چاپ:  39/3/1937تاریخ پذیرش:  7/11/1931تاریخ دریافت: 

  
  Pistacia Atlanticaی متانولی برگ، میوه و گال  فعالیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عصاره

 زا علیه چند نمونه باکتری بیماری

 
 3، مجید توکلی2مریم محمدی سیچانی، 1گلنار درخشنده قهفرخی

 
 

چکیده

باشند. در این پژوهش،  های پیش روی محققان و پزشکان می ترین چالش ها، از مهم ی آن بیوتیکی عوامل ایجاد کننده های باکتریایی و مقاومت آنتی امروزه عفونت مقدمه:

 .زا مورد ارزیابی قرار گرفت های بیماری بر روی تعدادی از باکتری Pistacia atlanticaی متانولی برگ، میوه و گال  خاصیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عصاره

 آوری شد. خاصیت ضد باکتریایی به روش انتشار چاهک بر  های استان لرستان جمع از جنگل Pistacia atlanticaبرگ، میوه و گال  ها: روش

Staphylococcus aureus ،Bacillus cereus ،Enterococcus faecalis ،Pseudomonas aeruginosa  وEscherichia coli  .مورد بررسی قرار گرفت
ی متانولی در  و حداقل غلظت کشندگی استفاده شد. فعالیت ضد بیوفیلمی عصاره ( برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگیMicrodilutionروش میکرودایلوشن )

 .به روش میکروتیتر پلیت بررسی شد Pseudomonas aeruginosaو  Staphylococcus aureusهای تحت کشنده بر روی تشکیل بیوفیلم  غلظت

 استثنای   های مورد آزمایش به اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی علیه باکتری Pistacia atlanticaهای متانولی برگ، میوه و گال  عصاره ها: یافته

Escherichia coli ها ارتباط معنی داشتند. بین فعالیت ضد باکتریایی و غلظت عصاره ( 050/0داری وجود داشت > Pعصاره .) ،باالترین اثر ضد  ی متانولی گال
لیتر  گرم/میلی میلی 35/1-35عصاره، لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی این  گرم/میلی میلی 9-5/13ی متانولی برگ، میوه و گال  باکتریایی را داشت. حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره

و  Staphylococcus aureusتولید بیوفیلم  لیتر به ترتیب باعث کاهش گرم/میلی میلی 1در غلظت  Pistacia atlantica ی متانولی گال عصاره بود.
Pseudomonas aeruginosa  درصد شد 77و  100به میزان. 

ی متانولی باعث کاهش تولید بیوفیلم  اثر ضد باکتریایی داشتند. همچنین، عصاره Pistacia atlanticaهای مختلف گیاه  ی متانولی بخش عصاره گیری: نتیجه

Staphylococcus aureus  وPseudomonas aeruginosa شد. 

 ضد باکتریایی، بیوفیلم مواد، Pistaciaی گیاهی،  عصاره واژگان کلیدی:

 
ی متانولی برگ، میوه و گال  فعالیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عصاره .درخشنده قهفرخی گلنار، محمدی سیچانی مریم، توکلی مجید ارجاع:

Pistacia Atlantica 537-100(: 783) 91؛ 1937مجله دانشکده پزشکی اصفهان . زا علیه چند نمونه باکتری بیماری 

 

 مقدمه

بسایار ممواول   هاا   ها برای مهار و کنترل عفونت بیوتیک استفاده از آنتی

هاای   هاا  باعاگ تساترو ساو       بیوتیاک  باشد و کاربرد وسیع آنتی می

درصاد   ۰۸شده است کا  بایا از    مقاوم میکروبی شده است. برآورد 

انسانی ب  تشکیل بیاوییم  بااکتری مهاام  مرباو       های موارد عفونت

های مزمن انسانی  پاک    . بیوییم  باکتر ا ی در بروز عفونت(1)است 

های دامی  تیاهی  دندان  عفونت امسام خارمی مانند کاتترها  بیواری

. از (2-3)و هوچنین  در واحدهای یراوری مواد غذا ی دخالات دارد  

تیااهی بارای    ی ی ماواد مارهره   ا ن رو  امروزه استفاده از توان باالقوه 

سات.  های میکروبی مورد توم  قرارتریتا  ا  ها و عفونت درمان بیواری

های ضد میکروبای  ترکیاااگ تیااهی دارای خاوا       عکوه بر و ژتی

تواند در رژ   غاذا ی ماورد    باشند ک  می اکسیدانی می ای و آنتی تغذ  

 .(4-5)توم  قرار تیرد 

های رشت  کوه زاترس  کی از مناطق اصمی رو اا تیاهاان    دامن 

 مقاله پژوهشی
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ی  ک  در ا ران ب  نام بن   ا پسات   Pistaciaشوند.  وحشی محسوب می

متر است کا  در منااطق    2-7ع شود  درختی ب  ارتفا کوهی شناخت  می

هاای   دارای بار   Pistacia atlantica. (6)رو اد   سرد و ممتادل مای  

ای است ک  برای درمان یشار خون  ساری   تماودرد     مرکب  تک شان 

ی  رود. ترکیااگ مومود در بر   بازدارنده اتزما و درد ممده ب  کار می

ی بازر  انساان    هاای سارطانی روده   تکثیر و عامل القای مر  سامول 

های عدس اسات و   ب  شکل دان  Pistacia atlanticaی  باشد. میوه  می

اولئیاک اساید  لینولئیاک اساید       آن ی دهناده  تشکیل  اسیدهای چرب

 آلفالینولئیک اسید  پالوتیک اسید  پالوتیولیک اسید هستند.  

اند. تال ا جاد شده  هوچنین  ترکیااگ ینمی در میوه شناسا ی شده

 Slavum wertheimaeی  ی کوهی توسا  شات    بر روی درخت پست 

توماا   شااود. ا اان حشااراگ  بااا توناااتونی و تنااوع قاباال  ا جاااد ماای

خروسای    ای  تاا   های خود تاال کیسا    شناسی بر روی میزبان ر خت

. اتار چا  مکانیسا  مولکاولی     (7)کنناد   کموی و نخودی تولید می تل

ماناده اسات  اماا معالمااگ       روند ا جااد تاال هناوز ناشاناخت  بااقی     

محیعی متمدد و آنالیزهای ییماوژنتیکی هابات کارده اسات کا        ز ست

هاا را   هاا هساتند و در حقیقات  آن    ی ریتار تال کننده  حشراگ  کنترل

 .(۰)کنند  ودشان ا جاد میمندی خ برای بهره

 

 ها روش

از  Pistacia atlanticaبار   میاوه و تاال     آوریگیاهوگاا: جمع

آوری شد و توسا  متخصصاین مرکاز     های استان لرستان موع منگل

تحقیقاگ کشاورزی و منابع طایمی مورد تأ ید قرار تریتند. هر  اک از  

 محصوالگ در سا   خشک شد و ب  شکل پودر آماده ترد د.

هاای   متاانولی نوونا    ی  ی عصااره  برای تهی  گیری روشعصاره

تارم از پاودر بار       1۸شد. مقدار تیاهی از روو خیساندن استفاده 

درصاد اضاای     ۰5لیتر متانول  میمی 1۸۸حاوی  ب  س  ارلن میوه و تال

دور در دقیقا  در   Shaker 12۸سااعت بار روی    72 شد و ب  مادگ 

دمای اتاق قرار تریت و سپس  محتو اگ ارلان صااش شاد و تحات     

ر شرا   استر ل خشک ترد د. پودر عصاره تا زمان انجاام آزماا ا د  

 .(9)تراد نگهداری ترد د  ی سانتی درم  4های تیره در دمای  شیش 

یمالیات ضاد باکتر اا ی     هایمیکروبیاساااداار: یسویهتهیه

  Staphylococcus aureus هاااای هاااا بااار روی ساااو    عصااااره

(ATCC: 6538  )Bacillus cereus (ATCC: 11778  )

Enterococcus faecalis (ATCC: 29212  )Escherichia coli  

(ATCC: 25922)  وPseudomonas aeruginosa (ATCC: 9027 )

 مورد بررسی قرار تریت.

صااورگ لیااوییمیزه از  هااای مااورد آزمااا ا باا    میکروارتانیساا 

های عموی و صانمتی ا اران تهیا      کمکسیون میکروبی سازمان پژوها

هاای اساتاندارد احیاا     های میکروبای معاابق باا روو    ترد دند. نوون 

شدند. سوسپانسیون میکروبی از کشت تازه و موان معابق با کادورگ  

بارای   1/۸تهیا  شاد و با  نساات      McFarland 5/۸ی استاندارد  لول 

 .(1۸)لیتر رقیق شد  باکتری در هر میمی 5/1×  1۸7رسیدن ب  غمظت 

یمالیت ضد باکتر ا ی عصاره ب  روو انتشار در آتار: با  منظاور   

  25/6  5/12  25  5۸  1۸۸ها  غمظات   بررسی اهراگ ضد باکتر ا ی عصاره

ی متاانولی تهیا  ترد اد. یمالیات ضاد       لیتر از عصااره  ترم/میمی میمی 1و  3

بار   متر میمی 6ها ی ب  قعر  باکتر ا ی ب  روو انتشار چاهک با ا جاد چاهک

مورد بررسای قارار تریات. از     Muller-Hinton agarروی محی  کشت 

لیتار با  عناوان شااهد      میکروترم/میمای  1۸پن  با غمظات   بیوتیک ا وی آنتی

 حااااداقل غمظاااات مهااااار کنناااادتی   (.1۸-11)اسااااتفاده ترد ااااد 

(Minimum inhibitory concentration   اا MIC   و حاداقل غمظات )

( باا  MBC ااا  Minimum bactericidal concentrationکشااندتی )

ای  خانا   96( در میکروپمیات  Microdilutionروو میکرودا موشن )

باار تکارار    3ها  . ب  منظور تأ ید نتا ج  آزما ا(11)استر ل انجام شد 

و باا اساتفاده از    ANOVAها باا آزماون    ترد د. تجز   و تحمیل داده

 انجام شد.SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL )ایزار  نرم

یماااادوتیگیاااهبررساایالاتیاابوااابیوایامیعصاااره

Pistacia atlantica  هااا باا  روو  یمالیاات ضااد بیااوییموی عصاااره

ای ت  صااش مخصاو  کشات     خان  96های  میکروتیترپمیت در پمیت

 ی آمیزی با کر ستال و ول  انجام شد. کشات تاازه   بایت ب  روو رنگ

Staphylococcus aureus  وPseudomonas aeruginosa  باااا

در محای  کشات    McFarland 5/۸ی اساتاندارد   کدورگ ممادل لول 

Muller-Hinton broth   درصاد تماوکز تهیا  شاد. ساری       1حااوی

منفی در نظر تریت  شد. ا ان چاهاک  تنهاا     ب  عنوان شاهد Aچاهک 

با    Bدرصد تموکز بود. چاهک  1 میکرولیتر محی  کشت 3۸۸حاوی 

 میکرولیتار سوسپانسایون بااکتری و     15۸عنوان شااهد مثاات حااوی    

هاا باا    درصد تموکز بود. سا ر چاهاک  1میکرولیتر محی  کشت  15۸

ی متااانولی باار   میااوه  تااال و   هااای مختماا  از عصاااره  غمظاات

سااعت   72ها  ب  مادگ   سوسپانسیون باکتری تمقیح شدند. میکروپمیت

سااعت    72تراد قرار داده شد. پس از  ی سانتی درم  37در انکوباتور 

میکرولیتر اتانول با  مادگ    15۸  ها تخمی  شد سپس  محتو اگ چاهک

دقیق  مهت تثایت ساختارهای بیاوییموی با  هار چاهاک ایازوده       15

میکرولیتار   2۸۸ترد د. پس از آسپیره کاردن اتاانول  با  هار چاهاک      

   اضاای  شاد.  آمیازی بیاوییم   منظور رنگ درصد ب   2ی  کر ستال و ول 

دقیق   محتو اگ خالی شد و در ز ر مر ان آب غیر مساتقی    5بمد از 

درصاد   33میکرولیتر اسید استیک تک سیال  2۸۸شست  شد. در ادام   

 دقیقا  در انکوبااتور    2۸هاا   ب  هر چاهاک اضاای  شاد و میکروپمیات    

هاا در   تراد قرار داده شد. در انتهاا  ماذب چاهاک    ی سانتی درم  37
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 Enzyme linked immunosorbent assayاه خاااوانا دسااتگ 

(ELISA  در طول مو )نانومتر خوانده شد. میزان درصد کاها  492

 .(12-13)بیوییم  از طر ق یرمول ز ر محاسا  ترد د 
 

درصد کاها بیوییم   (   ) (   )

(   )
  

 

های شااهد مثاات     میانگین مذب چاهک Cتفت    در یرمول پیا

B هااای شاااهد منفاای و  میااانگین مااذب چاهااکT  میااانگین مااذب

ایازار   ها با استفاده از نرم های آزمون است. تجز   و تحمیل داده چاهک

ی عادم رشاد در    ی مقاد ر هالا   انجام شد. برای مقا س  SPSSآماری 

اساتفاده شاد.    Kruskal-Wallisاز آزماون   ها  س  بار تکرار بین تروه

 Boneferroniباا تماد ل    Mann-Whitneyهوچنین  آزمون تمقیای 

 هاا   های دوتاا ی اساتفاده شاد. بارای تواام آزماون       برای انجام مقا س 

۸5۸/۸ > P داری در نظر تریت  شد. ب  عنوان سعح ممنی 

 

 ها افتهی

هاای مختما     ی عدم رشد حاصال از تاأهیر غمظات    میانگین قعر هال 

  1در ماادول  Pistacia atlanticaهااای باار   میااوه و تااال  عصاااره

 آمده است.

های مربو  ب  حداقل غمظت مهار کننادتی و حاداقل غمظات     غمظت

 .آمده است 2ها در مدول کشندتی عصاره

ی متاانولی بار   میاوه و تاال      ارز ابی یمالیت ضد بیوییموی عصااره 

Pistacia atlantica های کوتر از غمظت کشندتی نشاان داد کا     در غمظت

 لیتر تولید بیاوییم   ترم/میمی میمی 6ی متانولی بر  و میوه در غمظت  عصاره

Staphylococcus aureus     را ب  طور کامل مهار نووده اسات. باا کااها

لیتر  کاارا ی ضاد بیاوییموی     ترم/میمی میمی 5/1ی متانولی ب   غمظت عصاره

 ی متاانولی بار  در غمظات      اباد. هوچناین  عصااره    عصاره کااها مای  

درصاااد ماااانع از تشاااکیل بیاااوییم   1۸۸لیتااار تاااا  ترم/میمااای میمااای 6

Pseudomonas aeruginosa (.1شکل ) شد 

 ی آزمااون  هااای باا  دساات آمااده و طاااق نتیجاا    اساااس  ایتاا باار 

Kruskall-Wallis لیتاار در  ترم/میماای میماای 25/6-1۸۸هااای  در غمظاات

 5ی عادم رشاد    داری باین قعار هالا     ی متانولی بر   تفاوگ ممنی عصاره

 (. P < ۸5۸/۸) باکتری مشاهده شد

 

(مار)برحسبمیایPistacia atlanticaماادوتیمیوه،برگوگا:یهایمخاافعصارهها:رغاظبعامرشاباکارییهاته.میادگینقطر1جاو:

ی  عصاره
 متانولی

غلظت 
 لیتر( گرم/میلی میلی)

Pseudomonas 
aeruginosa 

Escherichia 
coli 

Enterococcus 
faecalis 

Staphylococcus 
aureus 

Bacillus cereus 

انحراف  ±میانگین  Pمقدار 
 معیار

 ±میانگین 
 انحراف معیار

انحراف  ±میانگین 
 معیار

انحراف  ±میانگین 
 معیار

انحراف  ±میانگین 
 معیار

 111 58/1 ± 67/18 11/1 ± 11/11 11/1 ± 11/22 18/2 ± 33/22 15/1 ± 33/21 123/1 
 51 15/1 ± 67/15 - 11/1 ± 11/19 15/1 ± 33/19 73/1 ± 11/19 125/1 

 119/1 33/17 ± 15/1 33/17 ± 18/2 67/15 ± 58/1 - 11/13 ± 11/1 25 میوه

 5/12 58/1 ± 67/11 - 53/1 ± 67/14 65/2 ± 11/15 11/1 ± 11/15 124/1 

 25/6 15/1 ± 67/6 - 58/1 ± 67/9 11/1 ± 11/11 15/1 ± 67/11 121/1 

 3 - - - 15/1 ± 33/7 58/1 ± 33/8 123/1 

 1 - - - - - 111/1 
 111 11/1 ± 11/14 58/1 ± 67/11 58/1 ± 67/15 58/1 ± 33/17 11/1 ± 11/18 111/1 
 51 53/1 ± 67/11 11/1 ± 11/8 15/1 ± 33/14 58/1 ± 67/14 58/1 ± 33/16 111/1 

 25 15/1 ± 33/11 - 15/1 ± 67/11 11/1 ± 11/14 11/1 ± 11/15 112/1 

 121/1 33/13 ± 53/1 33/11 ± 15/1 11/11 ± 11/1 - 67/9 ± 53/1 5/12 برگ

 25/6 11/1 ± 11/8 - - 15/1 ± 33/7 58/1 ± 67/9 114/1 

 3 - - - - - > 999/1 

 1 - - - - - > 999/1 

 111 52/2 ± 33/22 58/1 ± 33/12 58/1 ± 33/21 11/1 ± 11/23 58/1 ± 33/23 136/1 
 51 11/1 ± 11/19 58/1 ± 67/9 58/1 ± 67/19 11/1 ± 11/19 58 /± 33/22  141/1 

 25 15/1 ± 33/14 15/1 ± 67/8 58/1 ± 33/15 11/1 ± 11/16 58/1 ± 67/16 122/1 

 117/1 67/13 ± 53/1 67/12 ± 15/1 67/14 ± 53/1 - 33/11 ± 58/1 5/12 گال

 25/6 15/1 ± 33/7 - 11/1 ± 11/13 11/1 ± 11/11 73/1 ± 11/12 114/1 

 3 - - 58/1 ± 33/11 58/1 ± 67/9 58/1 ± 67/9 111/1 

 1 - - 11/1 ± 11/11 11/1 ± 11/8 15/1 ± 33/7 113/1 

 118/1 11/29 ± 11/1 11/35 ± 11/1 67/18 ± 47/1 11/25 ± 11/1 - لیتر میکروگرم/میلی 11 پنم ایمی
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Pistacia atlanticaماادوتییعصاره.مقا:یرحااقلغاظبمهارکنناگیوحااقلغاظبکشناگی2جاو:

  Bacillus 

cereus 
Staphylococcus 

aureus  
Enterococcus 

faecalis Escherichia coli Pseudomonas 

aeruginosa 
 MIC 25/6 5/12 25/6 111 5/12 برگ ی متانولی عصاره

MBC 5/12 25 5/12 211 25 

 MIC 25/6 5/12 5/12 51 5/12 میوه

MBC 5/12 25 25 111 25 

 MIC 3 25/6 3 51 5/12 گال

MBC 25/6 5/12 25/6 111 25 
MIC: Minimum inhibitory concentration; MBC: Minimum bactericidal concentration 

 

ی متاانولی   لیتر عصااره  ترم/میمی میمی 3-1۸۸های  هوچنین  در غمظت

هاای   ی بااکتری  ی عادم رشاد هوا     داری بین قعر هالا   میوه  تفاوگ ممنی

ی عادم رشاد    (. هوچناین  قعار هالا    P < ۸5۸/۸)منتخب مشاهده ترد د 

بااکتری   5لیتر باین   ترم/میمی میمی 1-1۸۸متانولی تال در غمظت  ی  عصاره

ی عادم   ب  عاارگ د گر  قعر هال  (؛P < ۸5۸/۸) داری داشت منیتفاوگ م

های متانولی بر   میاوه و تاال    رشد ناشی از یمالیت ضد باکتر ا ی عصاره

Pistacia atlantica  ی باکتری مورد آزما ا متفاوگ بود با توم  ب  تون. 

 

 

 
Pistacia atlanticaهایمخاافبخشماادوتییاثرعصاره.1کلش

وStaphylococcus aureusامیوایکاهشببر

Pseudomonas aeruginosa

 بحث

هاا ماورد    های قاد   بارای درماان بیوااری     های تیاهی از زمان عصاره

سازتاری ا ان ماواد و    اند. با توم  ب  و ژتی ز ست استفاده قرار تریت 

تحقیق بر روی اهراگ ضد باکتر ا ی تیاهانی  ها  مفید آن اهراگ دارو ی

هاا تازارو شاده     ها در طب سنتی برای درمان بیوااری  ک  مصرش آن

. در ا ان پاژوها    (14)باشاد   است  از اهویت باال ی برخاوردار مای  

 هااای متااانولی باار   میااوه و تااال     نشااان داده شااد کاا  عصاااره  

Pistacia atlantica      اهراگ ضد باکتر ا ی با  نساات بااال ی بار روی

های مورد آزما ا ب  و ژه بر روی انواع ترم مثات داشاتند. در   باکتری

ی عدم رشاد باا مقادار غمظات      ی قعر هال  روو انتشار چاهک اندازه

ی مسااتقیوی داشاات. رونااد اهرتااذاری باار روی    هااا رابعاا  عصاااره

ی  ی آن است ک  عصااره  معالم   نشان دهندههای منتخب مورد  باکتری

متانولی ا ن تیاه  اهر ضد باکتر ا ی مشخصی دارد ک  با ایزا ا غمظت 

شاود.   ی مرهره  ا ن اهر نیز بیشتر مای   ا ب  عاارگ د گر با ایزا ا ماده

در  Bacillus cereusهای تارم مثاات ماورد بررسای       در بین باکتری

در  Staphylococcus aureusی متااانولی باار  و تااال و   عصاااره

تار در   ی عادم رشاد بازر     ی متانولی میوه با داشتن قعر هالا   عصاره

ی متاانولی   هاا نساات با  اهار عصااره      های مختما  از عصااره   غمظت

باا   Pseudomonas aeruginosaتر بودند. باکتری ترم منفای   حساس

ی  تار در عصااره   کوچک MICتر و میزان  ی عدم رشد بزر  قعر هال 

 تر بود. حساس Escherichia coliتانولی تال نسات ب  باکتری م

و هوکااران  اهار ضاد     Edrahپژوها صورگ تریت  توسا    در

بار روی دو   Pistacia atlanticaی اتاانولی بار     باکتر اا ی عصااره  

و  Staphylococcus epidermidisی باااکتری تاارم مثااات    سااو  

Staphylococcus saprophyticus   و باااااکتری تاااارم منفاااای

Escherichia coli    بررسااای شاااد. در روو د ساااک د فیاااوژن

Escherichia coli  وStaphylococcus epidermidis   نسااات باا

 ی عااادم رشاااد بااارای    عصااااره مقااااوم بودناااد. قعااار هالااا    

Staphylococcus saprophyticus  لیتار  ترم/میمی میمی 5۸در غمظت 

ی متاانولی بار       اما در بررسی حاضر نیز عصاره(15)متر بود  میمی ۰
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 اهر مهاری نداشت. Escherichia coliبر روی باکتری 

ی مرتضوی و هوکاران بر روی یمالیت ضد باکتر اا ی   در معالم 

 Staphylococcus aureusعمیا    Pistacia khinjukی  ی میوه هست 

ی اتااانولی    مشااخش شااد حساساایت عصااارهEscherichia coliو 

بیشاتر   Escherichia coliی وحشای بار روی    ی پسات   ی میاوه  هست 

لیتر تازارو شاد    ترم/میمی میمی 1۸-2۸ی  در محدوده MICاست. مقاد ر 

هاا   انتخاب روو و حکل مناسب بر روی یمالیت بیولوژ ک عصااره  .(16)

ی آلی نظیار  ها حکلدر  مموولی تیاهان  ب  طور ها عصاره تأهیرتذار است.

 .(17)شوند  اتانول  متانول  استون و هگزان بهتر حل می

 کی از نکاگ مالاب در ا ان پاژوها  یمالیات ضاد باکتر اا ی       

باار روی  Pistacia atlanticaمیااوه و تااال  هااای متااانولی عصاااره

Pseudomonas aeruginosa  بود؛ در حالی ک  ا ن باکتری  نسات ب 

هاای با  دسات آماده  قعار       پن  مقاوم بود. طاق  ایت  بیوتیک ا وی آنتی

 در غمظااات  Pseudomonas aeruginosaی عااادم رشاااد  هالااا 

ی متاانولی میاوه و تاال با  ترتیاب       لیتر در عصاره ترم/میمی میمی 1۸۸

متاار باا  دساات آمااد. یمالیاات ضااد باکتر ااا ی  میماای 33/22و  67/1۰

نساات با  یمالیات     Pistacia atlanticaی متانولی میوه و تال  عصاره

 بااار روی بااااکتری  پااان  بیوتیاااک ا وااای ضاااد باکتر اااا ی آنتااای 

Enterococcus faecalis هار کادام از    ود. با ایازا ا غمظات  بیشتر ب

داری ایازا ا  ایات. در    ی بازدارندتی با  طاور ممنای    ها  هال  عصاره

هاا    ی حاضر  مشخش شد با ایزا ا غمظت هر کدام از عصاره معالم 

 ابد. نتا ج حاصال از   داری ایزا ا می ی بازدارندتی ب  طور ممنی هال 

با  Pistacia atlanticaی میوه و تال  ا ن پژوها نشان داد ک  عصاره

هاای تارم    ی تیاهی بر روی باکتری دارا بودن مقاد ر باالی مواد مرهره

 مثات  اهر مهاری باال ی دارند.

ای تازارو نوودناد کا  حاداقل      روزتار و هوکاران  طی معالم 

ی آبای بار     ی عصااره  غمعت مهار کننده و حاداقل غمظات کشانده   

Pistacia atlantica  باااار رویStreptococcus mutans 6۸  و 

 و  Streptococcus mitis 75لیتااار و بااارای   میکروترم/میمااای 9۸

 . (1۰)لیتر بود  میکروترم/میمی 11۸

ی عادم   و هوکااران  میاانگین قعار هالا      ی چهارمیری در معالم 

ی اسااتونی و متااانولی تااال قمقاااش بمااو  باار روی    رشااد عصاااره

Pseudomonas aeruginosa  لیتر با    ترم در میمی میمی 5۸در غمظت

ی استونی و متاانولی   عصاره MICو تزارو شد  متر یمیم 24و  27ترتیب 

لیتار اعاکم شاد. باا توما  با  نتاا ج         ترم در میمی میمی 256/۸تال قمقاش 

ی تاال بماو  یمالیات     ی حاضر  عصاره های معالم  معالماگ ا شان و  ایت 

 .(19)دارد  Pistacia atlanticaضد باکتر ا ی باالتری نسات ب  تال 

ی باار   میااوه و تااال  در مااورد اهااراگ ضااد بیااوییموی عصاااره

Pistacia atlantica   ی حاضار    پژوهشی در دسترس ناود. در معالما

و  Staphylococcus aureusآزماااون درصاااد کااااها بیاااوییم   

Pseudomonas aeruginosa     ب  طور مشابهی در هر سا  عصااره باا

ای کا    ی مساتقیوی داشات؛ با  تونا      ها رابعا   ایزا ا غمظت عصاره

 هااای باااالتر از     در غمظاات1تشااکیل بیااوییم  معااابق بااا شااکل    

درصاد کااها    9۸ی متانولی بایا از   لیتر در عصاره ترم/میمی میمی 3

هاای متاانولی مفات بماو   بار        ای  تأهیر عصاره  ابد. در معالم  می

هااای اسااتاندارد   ی وحشاای و باار  ساانجد عمیاا  سااو       پساات 

Pseudomonas aeruginosa    بررساای و مشااخش شااد کاا  ا اان

میا  ا ان بااکتری    ها  قابمیت مهار کنندتی و کشندتی خاوبی ع  عصاره

 ی وحشاای و ساانجد  باا    ی متااانولی بمااو   پساات   دارنااد. عصاااره 

 درصااااد تشااااکیل بیااااوییم     63/72و  35/57  24/6۸ ترتیااااب

Pseudomonas aeruginosa  ها  مشخش  را مهار کرد. طاق ا ن  ایت

ی د گار  تواناا ی    ی متانولی سنجد نساات با  دو عصااره    شد عصاره

ی  هوچناین  اهار مهااری عصااره     .(2۸)ارد باالتری در مهار بیاوییم  د 

 اتااااانولی  متااااانولی و اسااااتونی بمااااو  باااار روی بیااااوییم      

Streptococcus mutans   هااای کوتاار از   مشااخش کاارد غمظاات 

ی آزما ا شده  کوتار   لیتر از هر س  نوع عصاره میکروترم/میمی 5/19

درصد در حذش بیوییم  تاأهیر داشاتند؛ اماا باا ایازا ا غمظات        5۸از 

لیتااار  بیاااوییم   میکروترم/میمااای 5/312تاااا  5/19هاااا از  عصااااره

Streptococcus mutans   حاااااذش ترد اااااد. در غمظااااات  

ی استونی و اتاانولی تاال بماو       لیتر از عصاره میکروترم/میمی 5/312

 .(21)درصد حذش شد  Streptococcus mutans 1۸۸بیوییم  

ی امیاادی و شاار فی  حااداقل غمظاات مهااار کنناادتی  در معالماا 

 ی وحشااااای عمیااااا   متاااااانولی بااااار  پسااااات    ی عصااااااره

Pseudomonas aeruginosa 5/2 لیتر باود. هوچناین     ترم/میمی میمی

 درصاااد از تشاااکیل بیاااوییم    57/35ا ااان عصااااره بااا  میااازان  

Pseudomonas aeruginosa ( با مقا س 2۸مموتیری کرد .)  ی نتا ج

تاوان نتیجا     ی حاضر  مای  های معالم  ( و  ایت 2۸تفت  ) ی پیا عالم م

تاأهیر ز اادی در مهاار     Pistacia atlanticaهاای   تریت کا  عصااره  

ها دارند ک  ا ن مسأل   ب  احتوال ز اد ب  دلیل ترکیاااگ   بیوییم  باکتری

هاای اساتخرا  شاده وماود دارد.      یمال خاصی است کا  در عصااره  

ی تیاهان  نسات ب  عصاره Pistacia atlanticaی تال ی متانول عصاره

و  Staphylococcus aureusتفتاا   اهاار مهاااری بیشااتری باار   پاایا

Pseudomonas aeruginosa  ی ا ان   تواناد نشاان دهناده    داشت ک  مای

های شیویا ی مختمفای   ی مومود در تال  ماهیت مرهرهمعمب باشد ک  مواد 

 باشد. توناتون قابل مداسازی میهای  ی حکل دارد ک  ب  واسع 

ی  ی حاضار  عصااره   های ب  دست آمده از معالم  با توم  ب   ایت 

متانولی بر   میوه و تال دارای یمالیت ضد باکتر اا ی اسات. از ا ان    

 .ها ضروری است های یارموکولوژ ک بر روی ا ن عصاره رو  بررسی
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 تشکر و قدردانی

ی  ی کارشناسای ارشاد با  شاواره     ی دوره ناما   ا ن مقال  حاصل پا ان

اساات کاا  در دانشااگاه آزاد اسااکمی واحااد      1723۸5۸7942۸۸6

یکورمان ب  انجام رسید. بد ن وسیم  از کارشناسان محترم آزما شگاه 

 .تردد تحقیقاتی ا ن دانشگاه قدردانی می
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Abstract 

Background: Bacterial infections and the antibiotic resistance of pathogens are the most important challenges 

faced by researchers and physicians. In this study, the antibacterial and antibiofilm properties of methanol 

extracts of leaf, fruit, and gall of Pistacia atlantica were evaluated against some of pathogenic bacteria.  

Methods: Leaf, fruit, and gall of Pistacia atlantica were collected from forests of Lorestan Province, Iran. 

Antibacterial properties were investigated against Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli through the well diffusion method. The microdilution method 

was used to determine the minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration. The 

antibiofilm activity of methanol extract was studied in the sub-lethal concentrations on biofilm formation of 

Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa using microtiter plate method. 

Findings: The methanol extracts of leaf, fruit, and gall of Pistacia atlantica had significant antibacterial effects 

against the tested bacteria except Escherichia coli. There was a significant relationship between the antibacterial 

activity and the extract concentration (P < 0.05). The highest antibacterial effect was observed in the gall 

methanol extract. The minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration of the 

methanol extract of leaf, fruit, and gall was 3.0-12.5 and 6.25-25.00 mg/ml, respectively. The methanol extract 

of Pistacia atlantica gall at a concentration of 6 mg/ml reduced the biofilm production of Staphylococcus aureus 

and Pseudomonas aeruginosa by 100% and 74%, respectively. 

Conclusion: The methanol extracts of different parts of Pistacia atlantica had antibacterial effects. In addition, 

the methanol extract reduced biofilm production of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. 
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