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 ، ايرانزگروه داروسازی سنتی، دانشکدۀ داروسازی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراالف 
 ، ايرانمرکز تحقیقات علوم دارويی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ب

 ، ايرانگروه بیوتکنولوژی دارويی، دانشکدۀ داروسازی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ج
 

 چكيده
شووند و هچننویا افوزايق مقیولیو       طب سنتی خوانده میارويی د ۀوردآداروهايی که فر زروزافزون طب سنتی و متعاقب آن استفاده ابا گسترش  سابقه و هدف:

کنود  يکوی از مسوامه م چوی کوه از من ور        گونه داروها نچود بیشتری پیدا می های کنترلی فرآيند ساخ  ايا اهچی  بررسی ويژگی ايا نوع از داروها در بیا مردم،

  ايا مطالعوه بوا   ها انجام شده اس  گونه فرآورده های ايا کنون مطالعات کچی بر روی کنترل اتولید صنعتی داروها واجد اهچی  بسیار اس ، کنترل میکروبی اس   ت

 های ترکییی سنتی ايران صورت گرف   هدف بررسی محتوای میکروبی و هچننیا محتوای پروبیوتیک فرآورده

فرآوردۀ مختلف به صورت تصادفی از سوممتکدۀ   71تعداد  راز انجام شد،در ش ر شی 6931تا م رماه  6931در ايا مطالعۀ مقطعی که از اسفندماه  :ها مواد و روش

هوای پواتوژن از جچلوه     های هووازی زنوده، وجودداشوتا يوا وجودنداشوتا میکروارگانیسو        طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ت یه شد و محتوای کلی باکتری

ها، طیق روش اعمم شوده در فارماکوپوه،    و تعداد کلی مخچرها و قارچ «شیگم» ،«سالچونم» ،«اامروژينوز سودوموناس» ،«کمی اشرشیا» ،«ارموس استافیلوکوکوس»

های مناسب و هچننیا اعتیارسنجی روش کنتورل میکروبوی، بررسوی     ها به روش پلی  گسترده در محیط کش  ها و سپس کش  نچونه سازی متوالی نچونه با رقیق

 نیز، به روش ذکر شده در باال، بررسی شد « ها کتوباسیلوسال» عدم وجوديا  وجودشد  عموه بر ايا 

( 7161فرآوردۀ تح  مطالعه، حداقه معیارهای مقیول محتوای میکروبی، از ن ر فارماکوپوه اروپوا     71های میکروبی حاکی از آن بود که تچام  نتايج کش  ها: یافته

 شناسايی شدند « الکتوباسیلوس»های حاوی  فرآوردهعنوان  ها، به مورد از فرآورده 1باشند  هچننیا  را دارا می

های سنتی سممتکدۀ طب سنتی شو ر شویراز و انطیوان آن بوا اسوتانداردهای روز       طور کلی، برمینای مطالعۀ حاضر، نیود آلودگی میکروبی فرآورده به گيری: نتيجه

کی پروبیووتی محتووای  شناخ   ۀطالعات بیشتر در زمینها نشان داد که با م ايا فرآورده در« ها الکتوباسیلوس»دنیا برای تولید صنعتی داروها نشان داده شد  حضور 

هوای بلنودتری در    و گوام  کورد اسوتفاده   هوا  پروبیوتیکثر در تولید ؤبه عنوان يک عامه م ايا ترکییات توان از می ،ها های آن و پتانسیههای سنتی  ترکییات فرآورده

 .برداش  ج   تولید محصوالت فراسودمند جديد

 های دارويی سنتی، کنترل میکروبی پروبیوتیک، فرآوردهطب ايرانی،  ها: کليدواژه
 

 

 مقدمه:

 تا حود زيوادی   راخی های سالمحیوبی  داروهای گیاهی در 

درصود   71در حال حاضر حدود طوری که  به افزايق يافته اس 

بورای   و های مختلف در فرم از جچعی  ج ان از داروهای گیاهی 

شوود کوه    تخچیا زده می  (6  کنند استفاده می گوناگوند مقاص

ر حال توسعه به نووعی از  درصد جچعی  کشورهای د 01تا  11

گیواهی دارنود بورای    أ طور عچده منش داروهای غیرمتعارف که به

هوا   زيورا آن  کننود  ب داشتی خود استفاده موی  ۀهای اولی مراقی 

بوه     داروهای گیواهی (7  دسترس هستند درارزان و به راحتی 

بور،،   از جچلوه  گیواه از هر قسچ  خام يا فرآوری شده  صورت

شود و در اغلب موارد ترکییوی   تولید می هساقه، گه، ريشه و دان

بوا    (9  پینیده از مواد شیچیايی ارگانیک از منابع طییعی اس 

 زفووزون طووب سوونتی و متعاقووب آن اسووتفاده ا  روزاگسووترش 

شووند و   طوب سونتی خوانوده موی    دارويی  ۀداروهايی که فرآورد

اهچی   هچننیا افزايق مقیولی  ايا نوع داروها در بیا مردم،

 روز بیشتر  ها روزبه های کنترلی فرآيند ساخ  آن بررسی ويژگی

 31ب چا : اف يدر خيتار

 30فرورديا تاريخ پذيرش:

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 ...  پاتوژن وهای  مطالعۀ میكروارگانیسم

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 712

کند  يکوی از مسوامه م چوی کوه از من ور تولیود        نچود پیدا می

نعتی داروها واجد اهچی  بسیار اس ، کنترل میکروبی اسو    ص

هوا   گونه فورآورده  های ايا کنون مطالعات کچی بر روی کنترل تا

ن اسو  کوه   آحواکی از   انجام شوده اسو  و مطالعوات پیشویا    

هوای گیواهی    لوی در فورآورده  آلوودگی میکروبوی و   آمقاديری از 

ايا موضووع سویب سولب     عموه بر اينکه چاً  مسلّ(4  وجود دارد

سومم    ،شود  ها می صرف کننده از ايا گونه فرآوردهماطچینان 

هوای   توانود ويژگوی   ندازد و هچننیا میا میبه خطر نیز را  ها آن

ها و  امولسیون های فیزيکوشیچیايی ظاهری دارو از جچله ويژگی

د کودورت در دارو و  ايجوا باعو   ، را تغییر داده ها شرب  و ها کرم

در ها  لودگیآتوجه به ايا   شودهچننیا تغییر در بو و رنگ آن 

از  ، کودکوان و افوراد مسوا   بیچاران با نقص سیست  ايچنی مورد

رسوود  ن وور مووی  بووه  (4 اهچیوو  بیشووتری برخوووردار اسوو    

توجه بوه بوومی بوودن ايوا در      با تا اوالًهايی الزم اس   پژوهق

ها تن ی  شود، ثانیاً  استانداردهايی ويژۀ ايا گونه فرآورده ،کشور

 اًلثو ه و ثاشود شناسوايی   لودگی بوااليی دارنود  آهايی که  فرآورده

شوود  فراه  ای  به گونهها  شرايط مناسب برای ت یه ايا فرآورده

چیزی که در  کاهق يابد  استاندارد حد ن آلوده شدن تاامکا که

ی هوا  بررسوی فورآورده  ايا میوان دارای اهچیو  زيوادی اسو ،     

  (1-5  باشد زا می های بیچاری از ن ر وجود باکتری خوراکی

ای از عل  و دانق اس  که  طب سنتی ايران شامه مجچوعه

شوود و   ها اسوتفاده موی   پیشگیری و درمان بیچاریدر تشخیص، 

در   (0 گوردد   ريشۀ آن به هش  هزار سال قیه از مویمد برموی  

مفورده   یعوموه بور داروهوا    يرانا یسنت یمنابع طب و داروساز

مرکیوه   ی(، داروهوا يوی دارو یاهگ یعی يا يکطی یتک دارو يک 

فوراوان  طور  نیز به( يیشکه دارو يکچند دارو در قالب  یب ترک

گوران   و درموان  ییانمختلف توسط طی های یچاریب درمان ج  

حاضور در طوب    يوی اشکال دارو  (3  شود یم ی تجويزطب سنت

  (61  باشد ینوع م 711متنوع و بالغ بر  یاربس يرانا یسنت

توسط  یمستعد آلودگ يیدارو یها اشکال فرآورده ۀهچ

  شندبا یمختلف م یها یکروارگانیس از م يادیتعداد ز

 يرها و سا ها، پودرها، قرص یکسپت یها، آنت کننده ضدعفونی

 یها کننده آلوده ینامناسب برا یطمح يککه  يیاه فرآورده

به هچان اندازه در معرض ت اج  میکروبی  م اج  هستند

ها،  مرِکِ مانندتر  یمغذ یبا اجزا يیها فرآوردههستند که 

ها،  یدراتکربوه یاوها که ح ها و شرب  یونها، سوسپانس یونلوس

 ها  يتامیاها و ویداس ینوآم

برخوردارند  یکروبیم ي از محدود یپوست یها و پچادها کرم

 يوا باشوند  ا  ريهاسوت  ينکوه و غالیاً الزم اس  که پاک بوده نوه ا 

هسوتند کوه    یموواد چربو   يوادی مقودار ز  یحواو  يیاشکال دارو

د و در آن رشو  یتوانند بوه خووب   یمختلف نچ یها یکروارگانیس م

از  یا يوه در داخوه ال  یتوانند به مدت طوالن یم یول کنند یرتکث

پوشواند زنوده مانوده و در موقوع مناسوب       یها را مو  که آن یچرب

 بخق خود را ظاهر سازند  يانو اثرات ز کرده ی شروع به فعال

 مخصوصواً  یپوسوت  یهوا  در فرآورده یکروبیم یوجود آلودگ

 نیودهرچند که   باشد یخطرناک م یچاران با شرايط خاصب یبرا

موورد توجوه    يود هوا با  گونه فورآورده  يادر ا پاتوژن یها یکروبم

 يود نیانیوز  را  فرصو  طلوب   یها یکروارگانیس خطر م یباشد ول

 بیچواران  در تواننود  موی  طلب فرص  یها یس گرف   ارگان يدهناد

  بوه علو    موجوب بیچواری شووند    دچار ضعف سیسوت  ايچنوی  

 ورود خطووور سوووال ، افوووراد ریووودرم دبوووودن اپ ناپوووذيرنفوذ

 يوا   ااسو  کچتور   به پوسو   پچادها ها از طريق میکروارگانیس 

زا کووه بووا  یچواری ب يوویطم یهووا لوکوکیمطلوب در مووورد اسوتاف  

 یوز ننود ن ک یپوس  رقابو  مو   یموجود در رو یها لوکوکیاستاف

در پوسو    یکه خراش جزم یدر صورت با ايا حالصادن اس   

 یکروبوی رام مجو شوده باشود ا   پوسو  ملت وب   يوا شوود و   يجادا

تواننود   موی آلووده   یهوا و پچادهوا   توانند وارد بدن شوند  کرم یم

هوا،   يودگی بر ی درپوسوت  یها یچاریب پوس ، شدن یسیب عفون

 ند شو ها یچاریب يرها و سا یسوختگ

از  یا مجچوعوووه یحووواو یخووووراک یداروهوووامعچووووالً 

 نیسوتند و  ها پواتوژن  که برخی از آنباشند  یها م یکروارگانیس م

 باشود   موی هوا   از آنديگور   یعفون  مربوط بوه بعضو   يجادخطر ا

باشوند   موی  خوراکی دارويی اشکال تريا پرمصرف از که ها شرب 

 موجوود در عواموه   يگور شوکر و د آب،  زيوادی داشوتا   ه علو  ب

و رشود   يوه تغذ یبورا  یمناسوی  هوای  محیط ،اغلب سیون،فرموال

از  یشوتر هوا ب   ج و  شورب   يوا بوه ا  هسوتند  ها  یکروارگانیس م

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir
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  713 ---7931چهارم، زمستان  سال نهم، شمارۀ 

ايوا در   یرنود  گ میقرار  یکروبیمورد ت اج  م يگرد یها فرآورده

هوا را سوالچندان و    کننودگان شورب    اکثر مصرفحالی اس  که 

جامود را ندارنود    یهوا  که قدرت بلع فورآورده  يیها کودکان و آن

 یسوت  و س یاز ن ور قودرت دفواع    دهند کوه عچومواً   یم یهتشک

 یهوا  یکروارگانیس رند و وجود مندا یمطلوب ی بدن وضع يچنیا

افوراد   يوا در ا يوه ثانو یچاریسیب ب یتواند به راحت یزا م یچاریب

  شود

توا   یچارب يکآلوده مچکا اس  از  ۀاستفاده از فرآورد یجۀنت

و  یآلوودگ  ۀبوه نووع، درجو    یفورن کنود کوه بسوتگ     يگرد یچارب

  (1-4  مصرف فرآورده دارد یچگونگ

هووای  هووای غووذايی حوواوی بوواکتری هووا، مکچووه پروبیوتیووک

کننده به رشد موجوودات هسوتند کوه     غیرپاتوژن، مفید و کچک

های پواتوژن را   عچوماً قابلی  ايا را دارند که جلوی رشد باکتری

بگیرند  تعريف عچومی و پذيرفتنی برای پروبیوتیک عیارت اس  

اسوب میکروارگانیسو  زنوده و    از: محصولی متشکه از میوزان من 

طوری که بتواند با جايگزينی يوا کلوونیزه شودن در     مشخص، به

قسچتی از دستگاه گوارش میزبان، میکروفلوور را تغییور دهود و    

بديا وسیله اثورات درموانی مناسوب را در میزبوان ايجواد کنود        

هوا   الکتوباسویلوس »هوای پروبیوتیوک،    بواکتری  ۀتريا دست م  

 Lactobacillus) » هووووووووووووا  بیفیوووووووووووودوباکتريوم»و

)Bifidobacterium) » هستند که به میزان زياد در محصوالت

هوای   لینی و تخچیری خوراکی وجود دارد  امکان وجود بواکتری 

پروبیوتیک در غذاهای تخچیری زياد اس  و با توجه به مصورف  

های دارويی سونتی، امکوان اينکوه بتووان      طوالنی مدت فرآورده

هوای منحصور بوه فوردی      یوتیکی که ويژگیمیکروارگانیس  پروب

داشوته باشوود را يافو ، زيوواد اسوو   اطمعوات انوودکی در مووورد    

تخچیووری بووودن و محتوووای پروبیوتیووک داروهووای سوونتی در   

  (66 دسترس اس  

 ها:  مواد و روش 

ايا مطالعوه يوک مطالعوۀ مقطعوی اسو  کوه از اسوفندماه        

ايووران -در شوو ر شوویراز 6931آغوواز شووده و تووا م رموواه  6931

فوووورآورده از  71انجووووام يافتووووه اسوووو  و در آن تعووووداد   

در مرکووز سوواخ  و  کووه هووای طووب سوونتی ايووران    فوورآورده

رسووانی داروهووای سوونتی تحوو  ن وور گووروه داروسووازی   اطوومع

گاه علوووم پزشووکی شوویراز تولیوود شووده بووود و در  سوونتی دانشوو

سممتکدۀ طوب سونتی دانشوگاه علووم پزشوکی شویراز عرضوه        

 ای گیوری طیقوه   نچونوه شود، بوه صوورت تصوادفی بوه روش       می

(Stratified Sampling)    براسوواس شووکه دارويووی انتخوواب و

خريووداری شوودند و از ن وور محتوووای میکروبووی و محتوووای     

شاخصووی بوورای محتوووای    عنوووان بووه« هووا الکتوباسوویلوس»

 پروبیوتیکی بررسی شدند 

 های مطالعه شده نمونه

فوورآوردۀ طووب سوونتی ايووران کووه در ايووا  71بنوودی  دسووته

مطالعه بررسی شد بور طیوق معیوار فارماکوپوه اروپوا بوه شور         

 ( 6باشد  جدول زير می

 

 های تح  آزمايق در ايا مطالعه   فرآورده6جدول 

هايی که  فرآورده

ه به قیه از استفاد

ها آب جوش  آن

 شود می اضافه

هايی که  فرآورده

ها  فرآيند تولید آن

شامه مراحلی 

باشد که  می

ها را  میکروارگانیس 

 دهد کاهق می

هايی که  فرآورده

ها  فرآيند تولید آن

شامه مراحلی که 

ها را  میکروارگانیس 

به مقدار مناسیی 

 کاهق دهد، نیاشد

 اطريفه گشنیزی نیشرب  مفر  گاو زبا پودر منضج سودا

 اطريفه صغیر شرب  مفر  سییی پودر قابض

 جوارش خوزی شرب  بادرنجیويه پودر صداع

 جوارش کچونی شرب  اسطوخدوس پودر زکام

 جوارش مصطکی روغا بابونه پودر دياب 

 
 دواء الیلغ  مربای آمله

 
 پودر الهوری جوارش آمله

 
 حب فرزانه 

 
 کپسول کیدی 

  
 یرکپسول بواس

  
 کپسول رها

  
 کپسول ايارج فیقرا

  
 کپسول خی  حديد

 روغا گه محچدی  

 روغا بنفشه بادام  
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 ...  پاتوژن وهای  مطالعۀ میكروارگانیسم

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 722

هرای   معيارهای مقبول محتوای ميكروبی فرروورده  -

 گياهی

های گیاهی را  فارماکوپه اروپا معیارهای مقیول برای فرآورده

( و هچننویا  TAMC  های هووازی  بر مینای تعداد کلی باکتری

ريزی کورده اسو      پايه  (TYMC)اد کلی مخچرها و قارچ هاتعد

هوای   ايا فارماکوپوه بورای تعريوف معیارهوای مقیوول، فورآورده      

 گیاهی را به سه دسته تقسی  کرده اس :

 

هوا آب جووش    هايی که قیه از استفاده بايود بوه آن   الف  فرآورده

 اضافه شود 

مراحلوی   هوا شوامه   های گیاهی که فرآيند تولیود آن  ب  فرآورده

 ها را کاهق دهد  باشد که میکروارگانیس 

هوا شوامه مراحلوی     های گیاهی که فرآيند تولیود آن  ج  فرآورده

 ها را به مقودار مناسویی کواهق دهود      نیاشد که میکروارگانیس 

آورده  4و 9، 7معیارهای پذيرفتنی برای هور دسوته در جوداول    

 شده اس  

 (67 شوند  های گیاهی که قیه از مصرف جوشیده می روبی فرآورده  معیارهای پذيرفتنی محتوای میک7جدول 

611
 CFU/g :معیار پذيرش 

611×5 CFU/g :حداکثر تعداد مقیول 
TAMC* 

615
 CFU/g :معیار پذيرش 

615×5 CFU/g :حداکثر تعداد مقیول 
TYMC** 

 619
CFU/g :معیار پذيرش Escherichia coli 

گرم از نچونه 75حضور نداشتا در    Salmonella 

*TAMC: total airobic microbial count 

**TYMC: total yeast/moulds count 

 

ها را کاهق  باشد که میکروارگانیس  ها شامه مراحلی می های گیاهی که فرآيند تولید آن   معیارهای پذيرفتنی محتوای میکروبی فرآورده9جدول 

  (67 دهد  می

614
 CFU/g يا CFU/mL :معیار پذيرش 

 614×5 CFU/g يا CFU/mL :حداکثر تعداد مقیول 
TAMC* 

617
 CFU/g يا CFU/mL :معیار پذيرش 

 617×5 CFU/g يا CFU/mL:حداکثر تعداد مقیول 
TYMC** 

617
 CFU/g يا CFU/mL :معیار پذيرش Enterobacteriaceae 

چونهلیتر از ن میلی 6گرم يا  6حضور نداشتا در   Escherichia coli 

گرم از نچونه 75حضور نداشتا در    Salmonella 

*TAMC: total airobic microbial count 

**TYMC: total yeast/moulds count 

 

  (67 ها را به مقدار مناسیی کاهق دهد  ها شامه مراحلی نیاشد که میکروارگانیس  های گیاهی که فرآيند تولید آن   فرآورده4جدول 

615
 CFU/g يا CFU/mL :معیار پذيرش 

 615×5 CFU/g يا CFU/mL :حداکثر تعداد مقیول 
TAMC* 

614
 CFU/g يا CFU/mL :معیار پذيرش 

 614×5 CFU/g يا CFU/mL   حداکثر تعداد مقیول:
TYMC** 

614
 CFU/g يا CFU/mL :معیار پذيرش Enterobacteriaceae 

لیتر از نچونه میلی 6گرم يا  6حضور نداشتا در    Escherichia coli 

گرم از نچونه 75حضور نداشتا در    Salmonella 

*TAMC: total airobic microbial count 
**TYMC: total yeast/moulds count
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 صالحي و همكاران 

  727 ---7931چهارم، زمستان  سال نهم، شمارۀ 

 شدهمواد استفاده  -

Nutriant agar، MacConkey agar، Baird-parker agar، 

Pseudomonas-agar F، NaCl، MRS-A agar، 

Tetrationate Broth  ، EMB agar  ، Brilliant green agar 

،DMSO  ، Egg yolk  ، BHI Broth 

 های دارویی سازی نمونه وماده -

هووای تووازه سوواخته شووده توسووط سووممتکدۀ طووب    نچونووه

بووه صووورت تصووادفی ت یووه شوودند و هوور   سوونتی شوو ر شوویراز

 هووای ويژگوویبووه  فارماکوپووه و بووا توجووه  براسوواس  نچونووه

سووازی شوود   آمووادهآزمووايق  تحوو محصووول  وشوویچیايیفیزيک

 11ظووروف بووا اتووانول  ۀسووطو  بیرونوی هچوو صووورت کووه  بوديا 

قیووه از بوواز کووردن درب ظوورف     حجچووی-حجچووی درصوود

  شدنداستريه 

 6یچوه جامود( يوا    گورم  جامود يوا ن    6 حوداقه طور کلی،  به

و هريووک از شوودند زمووايق آهووا  لیتوور  مايعووات( از نچونووه میلووی

بووا نسووی    نرمووال سووالیا اسووتريه  محصوووالت دارويووی در  

هوای روغنوی، از مقودار       در خصووص نچونوه  ندشود رقیق  6:61

 استريه استفاده شد  DMSOمناسیی از 

 ها برای هر نچونه دو بار تکرار شدند  کلیۀ آزمايق

 ی روشاعتبارسنج -

را زمووانی « بررسووی محوودودي  میکروبووی  »اعتیووار روش 

توان تأيیود کورد کوه ثابو  شوود محصوول تحو  آزموايق          می

خووودش رشوود و تکثیوور میکروارگانیسوو  آزمايشووی را تحوو     

تووأثیر قوورار ندهوود  از ايووا رو دو میکروارگانیسوو  اسووتاندارد     

اسووووتافیلوکوکوس »و  «(ATCC15224 اشرشوووویا کوووومی »

تحوو  ارزيووابی تناسووب روش قوورار  « (ATCC29737ارموووس  

 داده شد 

 74هوا بوه مودت     یکروارگانیسو  صوورت کوه ابتودا م    يابه ا

 (BHIار  بوريا هووارت اينفیوووژن آگوو  کشوو  یطسواع  در محوو 

کشوو  داده  گووراد یسووانت ۀدرجوو 91 یو در انکوبوواتور بووا دمووا

 شدند 

 از هر کدام از  یترل یلیم 6ها،  نچونه یۀت  یبرا

 یلوکوکوساسووتاف»و  «یکمیارشوواش»ی حوواو یهووا محلووول

 6، بوه صوورت جداگانوه، بوه     CFU/mL 610بوا غل و    «ارموس

اضووافه شوود   يقآزمووا تحوو  ۀاز نچونوو یتوورل یلوویم 6 يوواگوورم 

 6کنتوورل مثیوو ، مقوودار    یهووا آموواده کووردن نچونووه   یبوورا

 یحوووواو یهووووا از هوووور کوووودام از محلووووول یتوووورل یلوووویم

از  یتوورل یلوویم 6صووورت جداگانووه، بووه    بووه یکروارگانیسوو ،م

 6مخلوووط  یااضووافه شوود  هچننوو   يهاسووتر یانرمووال سووال 

 یطاز محو  یتور ل یلوی م 6بوا   يهاسوتر  یااز نرموال سوال   یترل یلیم

 یووهت  یکنتوورل منفوو ۀبووه عنوووان نچونوو  BHIيهکشوو  اسووتر

 شد 

 تحوو  یهووا شووده اعوو  از نچونووه یووهت  یهووا نچونووه ۀیووکل

بووه  یکنتوورل مثیوو  و کنتوورل منفوو  یهووا و نچونووه يقآزمووا

 ۀدرجووو 91 یر انکوبووواتور بوووا دموووا  سووواع  د 74مووودت 

 قرار گرفتند  گراد یسانت

برابور بوا    61هوا توا    نچونوه  ۀزموان، هچو   يوا پس از گذش  ا

 یوق رق ی،متووال  یسواز  یوق و بوه روش رق  يهاسوتر  یانرمال سال

 یطهووا، در محوو نچونووه ۀاز هچوو هووا رقوو  ۀشوودند، سووپس هچوو

کشو  داده شودند و بوه موودت     يهآگوار اسووتر  ينو  کشو  نوتر 

قورار   گوراد  یسوانت  ۀدرجو  91 یانکوبواتور بوا دموا   ساع  در  74

هووای رشووديافته در هچووۀ     سووپس تعووداد کلووونی  گرفتنوود  

  ندها شچرده شد پلی 

هايی  معیار قیولی تس  ايا اس  که تعداد متوسط کلونی

 51( کچتر از CFUدس  آمدند    که در نچونۀ تح  آزمايق به

 های به نیس درصد نچونۀ کنترل نیاشد  مقیول بودن تعداد ارگا

کند که روشی که ج   ارزيابی محدودي   دس  آمده تأيید می 

میکروبی انتخاب شده روش مناسیی اس   در صورتی که 

توان  درصد باشد، می 51ها بیق از  کاهق تعداد میکروارگانیس 

نتیجه گرف  که ترکیب دارويی دارای فعالی  ضدمیکروبی اس  

مطالعۀ آلودگی میکروبی و بنابرايا روش استفاده شده برای 

های  بايس  از روش مناسب نیس   برای چنیا ترکییاتی می

کار رفته، برای  جايگزيا ب ره برد  در روش اصم  شدۀ به

 های مختلف  سازی عوامه ضدمیکروبی، سريالی از رق  خنثی
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فرآورده در نرمال سالیا ت یه شد و از آن ج   شچارش کلی 

های سريالی ت یه  فاده شد  در رق های هوازی زنده است باکتری

 لیتر نشد  شده، غل   دارو بیشتر از يک گرم در میلی

های  وزمون شمارش ميكروبی: تعداد کلی باکتری -

 هوازی زنده

و اروپا  های شچارش میکروبی با توجه به فارماکوپه آزمايق

های رقیق شده  با استفاده از تکنیک پلی  گسترده و نچونه

 د شانجام 

 (Nutrient Agar)حاوی نوترين  آگار هايی  به پلی  ها نهنچو

 یهاي پلی  که برای رشد باکتری هوازی زنده مناسب اس  و

 (YGC Agar)يس  اکسترک  گلوگز کلرامفنیکه آگار حاوی 

اس ، انتقال داده مناسب ها و مخچرها  برای کش  قارچکه برای 

 شدند 

های  رق  درپلی   5برای هر نچونه در هر محیط کش  

 ه شد کش  دادمختلف 

های حذف  از روش اثر ضدمیکروبیهای حاوی  برای نچونه

گفته شد، قیه روش گونه که در قسچ  اعتیارسنجی  هچان اثر،

 د شاز کش  نچونه استفاده 

های رشديافته در هر  کلونی انکوباسیون، تعدادۀ در پايان دور

ضرب  در ضريب رق  و (CFU/mL, CFU/g)د شپلی  شچارش 

ها  ها در دو تکرار آزمايق های پلی  میانگیا تعداد کلونی شد و

 در ن ر گرفته شد 

 کننده لودهوهای  های باکتری جداسازی گونه -

ها به روش فارماکوپه و تح  اصول انجام  نچونه ۀکلی

سازی شدند   آماده (GMP)آزمايشات کنترل میکروبی 

لیتر از  میلی 6يا جامد  ۀگرم از نچون 6صورت که مقدار  بديا

سازی  رقیق 6:61در نرمال سالیا استريه به نسی   عماي ۀنچون

سازی شده، تح  شرايط  رقیق ۀلیتر از نچون میلی 6شد و سپس 

سودوموناس »  برای شناسايی استريه به پلی  منتقه شد

و  (Cetrimide Agar) محیط کش  ستريچايد آگار، «امروژينوزا

کانکی آگار  ، محیط کش  مک«رياسهانتروباکت»برای شناسايی 

(Macconkey Agar)  به پلی  اضافه شد 

 نیافتايا رشد يافتا، رشدانکوباسیون ساع  74پس از 

 ها مشاهده شد  کلونی در پلی 

 های در مواردی که کلونی« اشرشیاکمی»برای شناسايی 

در محیط کش   جریآ-با رنگ قرمز «انتروباکترياسه»

های منفی  در آزمايق گرم، میلهودند و کانکی رشد کرده ب مک

ک به سطح محیط های مشکو هر يک از کلونی دادند،را نشان 

انکوباتور  منتقه شد و در (EMB Agar)رگاآاموزيا متیلا بلو 

های  بعد از ايا زمان، چناننه هیچ يک از کلونی قرار داده شد 

رنگ  رشد يافته، دارای درخشق فلزی در تح  نور انعکاسی و

اشريشیا »عاری از  ۀالی نیودند، نچونسیاه در تح  نور انتق-بیآ

 گزارش شد  «کمی

 جامد يا ۀگرم از نچون 75مقدار   «سالچونم»برای شناسايی 

در نرمال سالیا استريه به نسی  ع ماي ۀلیتر از نچون میلی 75

سازی شده، تح   رقیق ۀنچون سازی شد و سپس رقیق 6:61

 Tetrathionate) تتراتیونات مايع کش محیط  شرايط استريه به

Broth) انکوباسیون به پلی   ساع  74 اضافه شد و پس از

 Brilliant green) گارآمنتقه شد و محیط کش  برلیان  گريا 

Agar) رشد يا انکوباسیون ساع  74پس از   به آن اضافه شد ،

 ها مشاهده شد  کلونی در پلی نیافتا رشد 

در محیط  «سالچونم»های  ونیالزم به ذکر اس  که کل

رنگ يا صورتی تا  کش  برلیان  گريا اگار کوچک، شفاف و بی

صورتی تا قرمز احاطه شده  ۀهال ۀبه وسیل سفید کدر  که غالیاً

 باشند   اس ( می

 ها جداسازی الکتوباسيلوس -

ها به روش فارماکوپه و تح  اصول انجام  نچونه ۀکلی

صورت که   سازی شدند  بديا هآزمايشات کنترل میکروبی آماد

در  عماي ۀلیتر از نچون میلی 6جامد يا  ۀگرم از نچون 6مقدار 

 6سازی شد و سپس  رقیق 6:61نرمال سالیا استريه به نسی  

سازی شده، تح  شرايط استريه به  رقیق ۀلیتر از نچون میلی

  MRSپلی  منتقه شد و محیط کش  

)de MAN, ROGOSA and SHARPE(  اضافه شدبه آن   
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  729 ---7931چهارم، زمستان  سال نهم، شمارۀ 

غنی  ۀساع  در دمای محیط و در محف  40ها به مدت  پلی 

پس از گذش  زمان الزم، ند  اکسیدکربا نگ داری شد از دی

 ها مشاهده شد  رشد يا عدم رشد کلونی در پلی 

 ها: یافته

های زنده و تعداد کلی  نتايج شچارش تعداد کلی باکتری

 بندی موردن ر  دستهها، به تفکیک  ها و مخچرهای فرآورده قارچ

 

 

 

 

  آورده شده اس   1و  1، 5در جداول  7161فارماکوپه اروپا 

های اطريفه صغیر،  هچننیا در مطالعۀ حاضر فرآورده

اطريفه گشنیزی، جوارش کچونی، کپسول رها، کپسول بواسیر 

های حاوی  عنوان فرآورده و کپسول ايارج فیقرا به

 شناسايی شدند « الکتوباسیلوس»

 

 

 

 *شوند های گیاهی که قیه از مصرف جوشیده می های کنترل میکروبی فرآورده نتايج آزمايق  5جدول 

 TAMC TYMC Salmonella Escherichia coli نام فروورده
0×611 پودر منضج سودا  614×3  - - 

4×614 پودر قابض  619×5  - - 

5/6×614 پودر صداع  617×9/6  - - 

9×614 پودر زکام  617×1/7  - - 

6×615 پودر دياب   617×1/6  - - 

TAMC های هوازی زنده شچارش کلی باکتری-TYMC  ها شچارش کلی مخچرها و قارچ 

 CFU/gيا  CFU/mL*براساس 

 

 

 

 

 

هق ها را کا باشد که میکروارگانیس  ها شامه مراحلی می های گیاهی که فرآيند تولید آن های کنترل میکروبی فرآورده نتايج آزمايق  1جدول

 *دهد می

 TAMC TYMC Salmonella Escherichia coli Enterobacteriaceae نام فروورده

2×014 شربت مفرح گاو زبانی  - - - - 

0×014 شربت مفرح سيبی  - - - - 

0×013 شربت بادرنجبویه  61 - - 1 

4×013 شربت اسطوخدوس  - - - - 

0/4×013 روغن بابونه  - - - - 

5/0×014 جوارش ومله  012×3  - - 61 

3×012 مربای ومله  - - - - 

TAMC های هوازی زنده شچارش کلی باکتری-TYMC  ها شچارش کلی مخچرها و قارچ 

 CFU/gيا  CFU/mL*براساس 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 ...  پاتوژن وهای  مطالعۀ میكروارگانیسم

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 722

ه مقدار ها را ب ها شامه مراحلی نیاشد که میکروارگانیس  فرآيند تولید آنکه های گیاهی  های کنترل میکروبی فرآورده نتايج آزمايق  1جدول 

 *مناسیی کاهق دهد 

 TAMC TYMC Salmonella Escherichia coli Enterobacteriaceae نام فروورده

3×015 اطریفل گشنيزی  013×2/3  - - 01 

0×014 اطریفل صغير  012×4  - - - 

3/0×013 جوارش خوزی  
- - - - 

0×015 جوارش کمونی  013×2/3  - - - 

55/0×012 جوارش مصطكی  
- - - - 

واء البلغمد  013×5/2  
- - - - 

0×015 کپسول حب فرزانه  012×5/2  - - - 

3×013 پودر الهوری  
- - - - 

3×014 کپسول کبدی  5 - - 21 

4×013 کپسول بواسير  013×2/3  - - 01 

0×015 کپسول رها  013×4/0  - - 012 

013 - کپسول ایارج فيقرا
 - - - 

4×014 کپسول خبث الحدید  012×2  - - - 

غن گل محمدیرو  - - - - - 

 - - - - - روغن بنفشه بادام

TAMC های هوازی زنده شچارش کلی باکتریTYMC -  ها شچارش کلی مخچرها و قارچ 

 CFU/gيا  CFU/mLبراساس  *

 

 گيری: بحث و نتيجه

در رابطۀ بررسی محتوای میکروبی در اکثر مطالعاتی که 

چانند مطالعۀ داروهای گیاهی و سنتی صورت گرفته اس ، ه

، نتیجۀ ن ايی وجود 7161والتر و هچکاران در سال 

  مطالعۀ (7 دهد  زا را نشان می های بیچاری میکروارگانیس 

روی داروهای ترکییی سنتی ايران،که در دانشگاه علوم  حاضر بر

صورت گرف   نتايج ايا مطالعه  ،پزشکی شیراز ت یه شده بود

های هوازی زنده و مقدار کلی  نشان داد که مقدار کلی باکتری

ها از حد مجاز فارماکوپه اروپا،  ها و مخچرها در ايا فرآورده قارچ

کدام از  رود و هیچ ن شد، فراتر نچیبیا 6-9که در بخق 

اشاره شده در ايا فارماکوپه در  زای اریهای بیچ میکروارگانیس 

بر  7169رد  مطالعۀ تینگ و هچکاران در سال وجود ندا ها آن

تر به  ای نزديک های طب سنتی چیا، نتیجه روی فرآورده

ها اگرچه  دهد که ايا فرآورده مطالعۀ حاضر دارد و نشان می

 ی مقداری از آلودگی میکروبی هستند، اما به دلیه حاو

 

شود، مثه جوشاندن  ها انجام می که روی آن فرآيندهايی

ها اما و کاربردی  توان گف  که ايا فرآورده قیه از استفاده، می

  (69 هستند 

رسد که در ايا  ن ر می توجه به ايا نکته ضروری به

های  گونه مواد نگ دارنده و هچننیا عصاره ها از هیچ فرآورده

اجزايی دارند  ها ايا فرآورده اکثري الکلی استفاده نشده اس  و 

ر ثا که طیق دستورالعچه تولید، نیايد شسته شوند زيرا يا

کنند که  پیدا میيا خاصیتی  دهند دارويی خود را از دس  می

با توجه به ايا موضوع   توان استفاده کرد ديگر در فرآورده نچی

زا در ايا  های بیچاری رسد که فقدان میکروارگانیس  ن ر می به

ها مؤيد ايا ادعا اس  که ت یۀ مواد اولیه و روش  فرآورده

ها بر طیق اصول ساخ  استاندارد بوده  ساخ  ايا فرآورده

 اس  

ن ر  يج ايا مطالعه و مرور مقاالت گذشته، بهبا بررسی نتا

رسد اگر چه معچوالً آلودگی میکروبی در گیاهان خام  می
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، (64 استفاده شده در ت یۀ داروهای ترکییی سنتی وجود دارد 

اما وجود و میزان آن احتچاالً به نحوۀ کاش ، داش  و برداش  

گیاه و هچننیا نحوۀ خشک کردن و نگ داری و توزيع آن 

توان با رعاي  اصول تولید، داروهای  و می (65 مرتیط اس  

ترکییی سنتی با میزان آلودگی اندک و ايچا برای سمم  

 مصرف کننده تولید کرد 

وجوی  يکی ديگر از اهداف ايا مطالعه، جس 

های ترکییی سنتی ايران بود   در فرآورده« ها الکتوباسیلوس»

زياد  های پروبیوتیک در غذاهای تخچیری امکان وجود باکتری

های دارويی  برخی فرآورده« زمان ادراک»اس  و با توجه به 

رسید بتوان میکروارگانیس  پروبیوتیکی را در  ن ر می سنتی، به

ای هر  ها جستجو کرد  از ايا رو بر آن شدي  تا در مطالعه آن

چند مقدماتی، وجود داشتا يا وجود نداشتا 

سنتی ايران  های ترکییی را در فرآورده« ها الکتوباسیلوس»

هايی از جچله اطريفه  فرآوردهايران در طب سنتی بررسی کنی   

دس  آوردن خاصی  مورد   صغیر و اطريفه گشنیزی برای به

ن ر، بايد زمان حدود چ ه روزه را پس از ساخ  طی کنند که 

شود  در متون طب سنتی  گفته می «زمان ادراک»به ايا زمان، 

 ها پس از رويی ايا فرآوردهعقیده بر ايا اس  که خواص دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شايد يکی از داليه ايا  د نآي دس  می گذش  ايا مدت زمان به

از ها در ايا ترکییات باشد   امر ايجاد تخچیر و رشد پروبیوتیک

ها در طب سنتی برای مشکمت گوارشی  ها و اطريفه جوارش

و شايد ايا مسأله بتواند به  (61 ،61 ،61 شود  استفاده می

ها  های پروبیوتیک در ايا فرآورده دلیه وجود میکروارگانیس 

   (60 باشد 

در صورت اثیات ايا امر، اثر بخشی داروهای سنتی ايران 

و باب جديدی در تولید صنعتی و اس  بیق از پیق تأيید شده 

گشايد و از آن جايی که ايا نوع  ها می ج انی کردن ايا فرآورده

شود، عرضه کردن  ها بیشتر در محصوالت لینی ياف  می باکتری

بسیاری از افراد از  تواند برای محصوالت فراسودمند گیاهی می

خواران و کسانی که به محصوالت لینی حساسی   جچله گیاه

 دارند کارگشا باشد 

 :تشكر و قدردانی

ضچا تشکر از معاون  پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم 

دارد ايا مقاله برگرفته از بخشی از  پزشکی شیراز اعمم می

 ۀا شچاردکترای عچومی خان  مري  صالحی اس  و ب ۀنام پايان

 ثی  شده اس   61759طر  
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