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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی  92گیاه دارویی بر میکروبهای اشریشیاکلی و

استافیلوکوکوس
بهمن فاضلی نسب* ،1محمد رهنما ،9سعید
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چکیده
هدددا از ت قی د حاضددر بررس دی ت د یر عصدداره هیدددروالک ی  23گیدداه دارویددی مخت ددب بددر باکتریهددای اشریشددیاک ی و
اسددتافی وکوکوس اورئددوس اسددت .در ایددن مهالادده ،ا ددرات ضددد میکروبددی عصددارههای هیدددروالک ی بددر باکتریهددای
اشریشدیاک ی و اسدتافی وکوکوس اورئددوس بدا روش انتشدار در م ددیت کشدت مددولر هینتدون آگدار بددا اسدتفاده از دیسد های
کاغددذی  1می یمتددری منهبدد بددر دسددتورالامل  Bauerو  Kirbyو همچن دین چاه گددذاری حاصددل گردیددد .همچنددین از
آنتدددیبیوتیددد هدددای سیپروف وکساسدددین ،آمیکاسدددین ،جنتامایسدددین ،آزیترومایسدددین ،تریمتدددوپری سولفامتوکسدددازو ،
سفتریاکسددون ،پن دیسددی ین و آمپ دیسددی ین جهددت کنتددر مابددت اسددتفاده شددد .نتددایج نشددان داد کدده م د رترین عصدداره
هیدروالک ی گیاهدان دارویدی بدر طهدر هالده عددد رشدد اسدتافی وکوکوس اورئدوس گیاهدان مدورد ،آویشدن شدیرازی و بابونده
و بر طهر هاله عدد رشدد اشریشدیاک ی گیاهدان آویشدن شدیرازی ،مدورد و رزمداری بودندد .ضدمنام مشدخد شدد کده م دیت
بر خاصیت ضد میکروبی عصداره هیددروالک ی گیداه دارویدی مدورد و آویشدن شدیرازی تد یر کمتدری داشدته ،امدا بابوندههای
منددا

مخت ددب ا ددرات متفدداوتتری داشددتند کدده نشدداندهنده تدد یر م ددیت بددر خاصددیت ضددد میکروبددی آنهددا بددود.

ضددایبترین گیاهددان در طهددر هالدده عدددد رشددد هددر دو نددو بدداکتری مددورد بررسددی گیاهددان آوندددو  ،شدداهتره ،زوفددا،
افسددنهین ،آویشددن کددوهی و پوندده کددوهی بودنددد .ب دین طاب یددت ضددد میکروبددی عصددارههای هیدددروالک ی گیاهددان دارویددی در
دو روش دیس د های کاغددذی  1می یمتددری و روش چاه گددذاری تفدداوت مان دیداری وجددود داشددت بدده ددوری کدده طهددر
هالدده عدددد رشددد هددر دو نددو ب داکتری در روش چاه گددذاری بیشددتر از روش دیس د

کاغددذی بددود .بددا توجدده بدده نتددایج

ت قیدد و افددزایز روزافددزون مقاومددت بدده مددواد آنتیباکتریددا سددنتتی  ،گیاهددان مددورد ،آویشددن ،بومددادران و رزمدداری

میتواننددد بدده عنددوان گیاهددان م د ر در پا سددازی برخددی از باکتریهددا از جم دده اشریشددیاک ی و اسددتافی وکوکوس اورئددوس
مورد استفاده طرار گیرند.

واژگان کلیدی :آویشن ،باکتری ،بومادران ،رزماری ،مورد

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهBfazeli@uoz.ac.ir :
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بهمن فاضلی نسب و همکاران

سوپراکسددددید ،پراکسددددید هیدددددروژن ،رادیکا هددددای
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یکددی از مشدددکالت صددنات غدددذا و دارو ،گسدددترش

هیدروکسدددیل و پراکسدددیل میگردندددد .گدددزارش شدددده

سددویههای میکروبددی مقدداود بدده داروهددا و آنتیبیوتی هددا

اسددت کدده گیاهددان حدداوی ترکیوهددای فالونوئیدددی،

بددوده و امددروزه بدده دلیددل خاص دیت سددمی و سددر انزایی

فاالیددت آنتددیاکسددیدانی بدداالیی از خددود نشددان میدهنددد

ترکیبدددات شدددیمیایی و سدددنتزی ،اسدددتفاده از گیاهدددان

 .)1ایددن فاالیددت آنتیاکسددیدانی عمدددتام مربددو بدده

دارویدددی جهدددت درمدددان بیماریهدددای مدددزمن توجددده

توانددایی ایددن ترکیوهددا بدده دادن الکتددرون یددا ات هددای

بسددیاری از پژوهشددگران را بدده خددود ماهددوا و از ایددن

هیدروژن بدوده و بده همدین دلیدل از نددر دارویدی حدائز

رو ،اسدددددتفاده از ترکیبدددددات ضدددددد میکروبدددددی و

اهمیددت میباشددند  .)7نکتدده طابددل توجدده ایددن کدده

آنتیاکسدیدانی بیادی مانندد اسدیدهای آلدی ،اسدان ها

بخزهددای بددذر و پوسددت برخددی میوههددا از فاالیددت

و عصددارههای گیدداهی میتواننددد جددایگزین مناسددو و

آنتیاکسدددیدانی بیشدددتری حتدددی نسدددبت بددده گوشدددت

ایمندددی در مدددواد غدددذایی باشدددند  .)1همچندددین ،در

برخوردارنددد .بدده عنددوان نموندده بددذرهای انگددور و پوسددت

بیماریهددای دهددان و دندددان و ورد مفاصددل و اسددتخوان

انار فاالیدت آنتیاکسدیدانی بیشدتری نسدبت بده گوشدت

کده کدالژن در مادرخ تخریدو طدرار میگیدرد ،ترکیبددات

داشدددته و غندددی از پروآنتوسدددیانیدین هسدددتند کددده

فن ددی و مددواد آنتیاکسددیدانی ایددن گیاهددان میتوانددد از

مهارکننددده طددوی رادیکا هددای فاددا اکسددیژن میباشددند

آن ج وگیری کند .)2

.)1

ترکیبددات فن ددی بخشددی از رژیدد غددذایی انسددان را

رادیکا هدددای آزاد و گوندددههای فادددا اکسدددیژن

تشددکیل داده و بزرگتددرین نفددر رایددج آن فاالیتهددای

) (ROS= Reactive Oxygen Speciesبخددز الزمددی

ضدددد سدددر انی و آنتیاکسدددیدانی آنهدددا اسدددت .)3

از حیددات بددوده کدده در واکنزهددای بیولوژیدد

مهمددی

فالونوئیددددها و دیگدددر ترکیبدددات فن دددی گیددداه مانندددد

شرکت داشته و تنهدا زمدانی مفیدد هسدتند کده در زمدان

اسددیدهای فن ددی ،اسددتی بن ،تدداننهددا ،لیگنددانهدددا و

و مکددان درسددتی تولیددد شددوند  ،)3در غیددر ایددن صددورت

لیگنینها ماموالم در بدرگهدا و بخدزهدای چدوبی مانندد

میتواننددد مضددر بددوده و بدددهترین ترکیبددات سددد و

ساطه و شاخه وجدود دارندد .ایدن ترکیبدات نقدز مهمدی

ماننددددد اسددددیدهای چدددر  ،پروتئینهدددا ،اسددددیدهای

در رشددد بیاددی گیدداه و مقاومددت در برابددر عفونددت و

نوک ئیددد

و رن دانددهها را مددورد حم دده طددرار دهنددد

ضددربه دارنددد  .)4تفدداوت در مقددادیر کمددی ترکیوهددای

 .)11برای خنادی کدردن ا در سدمی رادیکا هدای فادا

فیتوشدددددیمیایی از جم ددددده ترکیوهدددددای فن دددددی و

اکسدددیژن ،ترکیبدددات آنتیاکسدددیدانت نیددداز اسدددت.

مخت ددب میتوانددد

سدددد و های گیدددداهی از دو سیسددددت آنتیاکسددددیدان

ناشی از تندو ژنتیکدی یدا شدرایت اکولدوژیکی حداک بدر

آنزیمدددی سدددوپر اکسدددددید دیسدددددموتاز ،کاتددددداالز،

رویشددگاهها باشددد  .)5همچن دین در ت قیقددی دیگددر )1

پراکسددددیداز ،متابولیتهددددای آنتیاکسددددیدانی فندددددل،

بددین مقددادیر فنددل کددل ،م تددوای فالونوئیدددها و طاب یددت

کارتنوئیدددددها) و غیدددر آنزیمددددی بددددرای حددددل ایددددن

فالونوئیدددها در بددین تودههددای منددا

آنتیاکسددیدانی گوندده پنیددر بدداد

)(W. Somnifera

حاصددل از رویشددگاههای مخت ددب اخددتالا مانددیداری
گزارش شده است.

فالونوئیدها ازجم ده ترکیبدات فن دی هسدتند کده بده
دددور مسدددتقی باعدددل مهدددار مولکو هدددای فادددا

ماضدل اسدتفاده میکنند .)12 ،11
ت قیقدددات نشدددان داده منبدددر دریافدددت فنلهدددا و
فالونوئیدددها در نقددا مخت ددب جهددان بدده نددو رژیدد
غددذایی مددردد منهقدده وابسددته اسددت .بددرای ماددا در
کشددورهایی همچددون ژاپددن و چددین مصددرا چددای سددبز

ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

حالیکه این مدواد در کشدورهای غربدی بدا مصدرا سدیو

ماننددد پنومددونی ،مننژیددت ،اسددتئومی یت ،اندددوکاردیت،

و پیدداز و در کشددورهای شددرطی بددا مصددرا سددبزیها و

سددندرود شددو

سددمی و سددپتی سددمی) را ایجدداد و بدده

مددواد غددذایی تخمیددری تد مین میشددوند  .)13در کشددور

عندددوان یکدددی از پدددنج عامدددل شدددایر ایجادکنندددده

ایددران بدده ور جددامر نددو خدداا اسددتفاده از انددوا مددواد

عفونتهددای بیمارسددتانی بددهویژه عفونتهددای زخ د پ د

حدداوی آنتیاکسددیدان وجددود ندددارد امددا بددا تب یغددات

از جراحددی اسددت  .)11آلددودگی سددالمونالیی در انسددان

مخت ددب کارهددایی ازجم دده مصددرا سددبزیها بدده صددورت

بدده صددورت مسددمومیت غددذایی ،گاسددتروآنتریت ،تددو

خدداد و پختدده ،بددرگ گیاهددان و درختددان مخت ددب بدده

تیفوئیددد و گدداهی اوطددات سددپتی سددمی بددروز میکنددد

صدددورت ددندددوش ،عرطیدددات ،اسدددان  ،عصددداره ،مربدددا،

 .)13انتروتوکسددینهای تولیددد شددده توسددت برخددی از

شددربت ،ترشددی ،مددواد شددوینده از جم دده سدددر و حتددی

باکتریهددا مانندددد Staphylococcus aureus ،E. Coli

مصددرا بدده صددورت دلمدده و غیددره) صددورت گرفتدده کدده

و گوندددههای Yersinia ،Salmonellaو

پیددرو ت قیقددات مخت ددب ،بایددد از اندددادهای مخت ددب

باعددل مدددسمومیت دسدددتگاه گدددوارش و بددروز عالئدد

گیاهان کده دارای ندو خداا مدواد آنتیاکسدیدانی بدوده

گوارشی ناشی از آن میباشند .)21

استفاده خاصی

از آنها بشود.

Clostridium

تدداکنون خددواا ضددد میکروبددی برخددی گیاهددان بددر

آنتیاکسدددیدانهای بیادددی مرکبدددات و سدددبزیها،

روی باکتریهددای مخت فددی ارزیددابی شددده اسددت .مدداالم

بازدارندددهی رشددد بیماریهددای بددالینی مهدد بددوده و

خددواا بازدارندددگی و ضددد میکروبددی اسددان

و عصدداره

برخدددی ت قیقدددات ،رابهددده بدددین مصدددرا میوههدددا و

آویشددن روی اشریشددیاک ی ،سددودوموناس آئروژینددوزا و

سدددبزیها بدددا کددداهز بیماریهدددای مدددزمن را تائیدددد

اسددتافی وکوکوس اورئددوس  ،)22 ،21عصدداره آب دی مددورد

نمودهاندددد  .)14اگرچددده میوههدددا و سدددبزیها از نددددر

بددر سددویههای پسددودوموناس آئروژینددوزا  ،)23عصدداره

ترکیبدددات آنتیاکسدددیدانی و فاالیدددت آنتیاکسدددیدانی

طسددمتهای مخت ددب زعفددران از جم دده برگهددا ،مددادگی

متنددددو هسددددتند لددددیکن آنهددددایی کدددده فاالیددددت

و کددددددروال را ع یدددددده باکتریهددددددای ایکددددددوالی،

آنتیاکسدددددیدانی بددددداال دارندددددد مامدددددوالم حددددداوی

اسدددددتافی وکوکوس ،اپیددددددرمی  ،اسدددددتافی وکوکوس

آنتیاکسیدانهای بیشتری هستند .)15

اورئدددوس ،میکروکوکدددوس و طارچهدددا  ،)25 ،24عصددداره

اسددددددددان های گیدددددددداهی در زمینددددددددههای

رزمددددداری بدددددر لوکونوسدددددددتو

مزانتروئیددددددس،

فارمدددددددداکولوژیکی ،داروشناسددددددددی گیدددددددداهی،

لیدددستریا منوسدددایتوژن  ،اسددتافی وکوکوس اورئدددوس،

میکروبیولدددوژی پزشددکی و ک ینیکددی ،فیتوپدداتولوژی و

اسدددددترپتوکوکوس موتدددددان

و باسدددددی وس  )21و

نگهددداری مددواد غددذایی ،میوههددا و سددبزیها شدددیدام

عصدداره بومددادران بددر کاندیددددا آلبیکددن

غربددالگری شدددده و مددورد اسددتفاده طددرار گرفتهانددد .)11

سوبتی ی

 )27بررسی شده

و باسددی وس

است.

ایدددن مدددواد عدددالوه بدددر ج ددوگیری از رشددد باکتریهددا و

با افدزایز سدن و در افدرادی کده دچدار بیماریهدای

کپ هدددای آلودهکنندددده مددددواد غددددذایی بددده منددددور

مشخصدددی هسدددتند آنتیاکسدددیدانهای دروندددی بددددن

افدددزایز عمدددر نگهدددداری غدددذاهای فرآیندددد شدددده در

نیازمنددد کم هددای خددارجی هسددتند کدده از ریددد

سیسدت غددذایی و نیددز افدزایز عمددر نگهددداری میوههددا و

آنتیاکسددیدانهای موجددود در مددواد غددذایی بدده مندددور

سبزیها مورد استفاده طرارگرفتهاند .)17

حفددس سددالمت غشدداهای سدد ولی تدد مین میشددوند و از

اسدددتافی وکوکوس گسدددتره وسدددیای از عفونتهدددای

آنجا که گیاهدان مدورد بررسدی در ایدن ت قید اسدتفاده

3
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ت مینکننددده ایددن ترکیبددات مددورد نیدداز بدددن هسددت در

سدداده پوسددتی تددا بیماریهددای تهدیدکننددده زندددگی

بهمن فاضلی نسب و همکاران

4

آلمددان) بددا اسددتفاده از دو روش

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

دارویددی گسددتردهای دارنددد لددذا بهرهمندددی از خصوصددیت

سدداخت شددرکت مددر

آنتیاکسددیدانی آنهددا در کنددار سددایر خددواا آنهددا زمیندده

دیسدددددد های کاغددددددذی  1می یمتددددددری و روش

ت قی ما طرار گرفدت و بدر ایدن اسداس هددا از ت قید

چاه گددذاری بررسددی  )31 ،23و تایددین حساسددیت

حاضددر نیددز ارزیددابی ارتبددا بدین فاالیددت آنتیاکسددیدانی

میکروبددی نیددز بدده روش  Bauerو همکدداران  )31انجدداد

و خاصدددیت ضدددد میکروبدددی عصدددارههای هیددددروالک ی

شدددددددددد .همچندددددددددین از آنتیبیوتی هدددددددددای

گیاهددان دارویددی ،مددورد ،زعفددران ،بومددادران ،آویشددن

سیپروف وکساسدددددددددین  ،)CPآمیکاسدددددددددین ،)AN

شددیرازی ،انشدد  ،آوندددو  ،ک پددوره همدددانی و رزمدداری

جنتامایسددددددددین  ،)GMآزیترومایسددددددددین ،)AZM

بددر باکتریهددای اشریشددیاک ی ،لیسددتریا مونوسددیتوژنز،

تریمتدددددددددددوپری سولفامتوکسدددددددددددازو ،)SXT

سددالمونال تیفددی موریددود و اسددتافی وکوکوس اورئددوس

سفتریاکسدددون  ،)CROپنیسدددی ین  )Pو آمپیسدددی ین

میباشد.

 )AMجهت کنتر مابت استفاده شد.
تجزیه آمهاری دادههها :بادد از جمدرآوری دادههدا،

مواد و روشها

تجزیدده واریددان

در ایددن ت قیدد  23ژنوتیدد

جدددو  )1از منددا

توسددت نردافددزار  student statistic 9و

همچنددین مقایسدده میانگینهددا بددا اسددتفاده از آزمددون

مخت ددب کشددور ایددران جمددرآوری و در آزمایشددگاههای
پژوهشدددکده زیسدددتفناوری کشددداورزی دانشدددگاه زابدددل
مورد ارزیابی طرار گرفتند.

حدددداطل تفددداوت ماندددیدار  )LSDدر سدددهح احتمدددا
ی

درصد انجاد شد.
یافتهههها :نتددایج حاصددل از تجزیدده واریددان

طهددر

روش تهیههه عصههاره هیههدروالکلی :مقدددار 11

هاله عدد رشدد ندو اعمدا تیمدار دیسد های کاغدذی

گددرد بافددت  23گیدداه دارویددی مخت ددب جدددو  )1در

و چاه گددذاری) عصدداره هیدددروالک ی گیاهددان آویشددن

در

شددیرازی ،بابوندده ،بندده ،بومددادران ،زیددره سددیاه ،انشدد ،

الکدددل  71و آ مقهدددر )31

آوندددو  ،پوندده کددوهی ،مددورد ،الددو  ،بندده ،رزمدداری،

خیسددانده و بدده مدددت  41سدداعت در دمددای اتدداو و بددر

ک پددوره همدددانی ،زعفددران ،زوفددا ،کدداکوتی ،افسددنهین،

از دی شدددن زمددان

آویشن وحشدی ،شداهتره و رزمداری ،غ دتهدای مخت دب

سددایه و در مجدداورت هددوا خشدد  ،آسددیا و سددپ
 111سیسدددی م دددو

روی شدیکر نگهددداری گردیددد .پ د
مددورد ندددر ،عصددارهها صدداا ،سددپ

حددال در دمددای

عصدداره مددورد اسددتفاده و همچنددین ا ددر متقابددل نددو

کمتددر از  41درجدده سددانتیگراد توسددت دسددتگاه روتدداری

اعما تیمدار عصداره ،عصداره گیاهدان دارویدی مخت دب و

شدددن بددرای انجدداد

غ دتهددای مخت ددب عصدداره بددر بدداکتری اشریشددیاک ی و

آزمایزهدددا در یخچدددا بدددا درجددده حدددرارت  4درجددده

اسددددددتافی وکوکوس اورئددددددوس مانددددددیدار بددددددود

سانتیگراد نگهداری شد .)21

 )P<0.01جدو  2و .)3

تبخیددر و باطیمانددده باددد از خشدد

بررسههی اثههراض ضههد میکروب هی :در ایددن بخددز،

تفدداوت مانددیداری بددین طاب یددت ضددد میکروبددی

ا ددرات ضددد میکروبددی  23نددو از عصددارههای گیاهددان

عصددارههای هیددددروالک ی گیاهددان دارویدددی در دو روش

دارویدددی مدددورد اسدددتفاده جددددو  )1بدددر بددداکتری

دیسدددددد های کاغددددددذی  1می یمتددددددری و روش

اشریشددددددیاک ی  )ATCC25922و اسددددددتافی وکوکوس

چاه گددذاری وجددود داشددت بدده ددوری کدده طهددر هالدده

 )ATCC25923تهیهشددده از شدددرکت پدداتن دددو بدددا

عدددد رشددد هددر دو نددو بدداکتری در روش چاه گددذاری

روش انتشددار در م ددیت کشددت مددولر هینتددون آگددار

بیشتر از روس دیس

کاغذی بود شکل .)3

ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...
جدول  -1مشخصاض گیاهان دارویی مورد استفاده

Zataria Multiflora

آویشن شیرازی

1

جیرفت

German chamomile

بابونه

2

تربانتین ،ک وفان

جیرفت

Pistacia atlantica

بنه

3

ماتریکارین

جیرفت

Achillea millefolium

بومادران

4

کارون ،لیمون ،دی هیدروکارون کاروئو  ،دی هیدروکاروئو

جیرفت

زیره سیاه

5

---

ایالد

جرماکرن دی

ایالد

تیمو

ایالد

ماتریکارین

effective material
تیمو
آنته مین ،تانن ،فیتوسترو  ،اسید آنته می

Cuminum cyminum
Nectaroscordum tripedale
Smyrnium cordifolium
Boiss
Thymus vulgaris

انش

6

آوندو

7

آویشن وحشی

8

ایالد

Achillea millefolium

بومادران

9

تیمو

ایالد

Mentha longifolia

پونه کوهی

10

میرتو

ایالد

Myrtus communis

مورد

11

آمیکدالوزید ،آمیالگدالین ،دیاستاز سیناپتاز) ،آلدئید بنزوئی

شیراز

Amygdalus scoparia

الو

12

تیمو

شیراز

Zataria Multiflora

آویشن شیرازی

13

تربانتین ،ک وفان

شیراز

Pistacia atlantica

بنه

14

ماتریکارین

شیراز

Achillea millefolium

بومادران

15

رزمارینی

شیراز

Rosmarinus officinalis

رزماری

16

میرتو

شیراز

Myrtus communis

مورد

17

شیراز

eucrium polium

ک پوره همدانی

18

طائن

German chamomile

بابونه

19

ماتریکارین

طائن

Achillea millefolium

بومادران

20

کروستین

طائن

Crocus sativus

زعفران

21

پینوکامفن ،آلفا وبتاپینن ،کامفن

طائن

Hyssopus officinalis

زوفا

22

ایزومنتون

طائن

Ziziphora persica

کاکوتی

23

توژون

طائن

Artemisia absinthium

افسنهین

24

تیمو

کاشمر

Thymus vulgaris

آویشن وحشی

25

ماتریکارین

کاشمر

Achillea millefolium

بومادران

26

تیمو

کاشمر

Mentha longifolia

پونه کوهی

27

فومارین پروتوپین) ،فوماری لین ،سیناکتین

کاشمر

Fumaria officinalis

شاهتره

28

کاریوفی ن اکساید

کاشمر

Teucrium polium

ک پوره همدانی

29

کاریوفی ن اکساید
آنته مین ،تانن ،فیتوسترو  ،اسید آنته می

آزمدددون تاقیبدددی  LSDنشدددان داد کددده مددد رترین

اشریشدیاک ی بددوده کده نشدداندهنده تد یر کمتددر م دیت

عصاره هیددروالک ی گیاهدان دارویدی بدر طهدر هالده عددد

بددر خاصددیت ضددد میکروبددی عصدداره هیدددروالک ی گیدداه

رشددد اشریشددیاک ی گیاهددان آویشددن ش دیراز و جیرفددت)،

دارویی مورد و آویشن بود.

شددیراز و ایددالد) و رزمدداری

ضددایبترین گیاهددان در طهددر هالدده عدددد رشددد هددر

مددورد برگرفتدده از منددا

شیراز) بودند ضدمنام از گیاهدان ندامبرده هدر کدداد چندد

دو نو بداکتری مدورد بررسدی گیاهدان آونددو  ،شداهتره،

گوندده یکسددانی نیددز از منددا

مخت ددب جمددرآوری و

زوفا ،افسنهین ،آویشن کوهی و پونه کوهی بودند.

مورد ارزیدابی طدرار داده شددند کده نتدایج حاصد ه نشدان

در مقایسدددده ا ددددر عصدددددارههای گیدددداهی بدددددا

داد مددد رترین عصددداره ،عصددداره هیددددروالک ی آویشدددن

آنتیبیوتی هددای مددورد اسددتفاده مشددخد شددد کدده

رزمددداری بدددر بددداکتری

آویشددن شددیرازی و تددا

شدددیرازی ،مدددورد و سدددپ

عصدداره مددورد ،بابوندده و سددپ
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Origin of
Plant
جیرفت

Latin Nmae

Plant Nmae

Row

بهمن فاضلی نسب و همکاران
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حدددددودی آویشددددن وحشددددی ایددددالد) نسددددبت بدددده

اخیددر بددده بررسدددی خددواا ضدددد باکتریدددایی آویشدددن

آنتیبیوتی هددددای تریمتددددوپری سولفامتوکسددددازو ،

شددیرازی ،بابوندده ،بندده ،بومددادران ،زیددره سددیاه ،انشدد ،

سیپروف وکساسدددددین ،پنیسدددددی ین ،سفتریاکسدددددون،

آونددو  ،بومددادران ،پوندده کددوهی ،مددورد ،الددو  ،رزمدداری،

آزیترومایسددددددین ،جنتامایسددددددین ،آمیکاسددددددین و

ک پدددوره همددددانی ،بابونددده ،زعفدددران ،زوفدددا ،کددداکوتی،

آمپیسددی ین بددر بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس ا ددر

افسددنهین ،آویشددن کددوهی ،پوندده کددوهی و شدداهتره بددر

مابددت داشددتند جدددو  .)4همچن دین عصددارههای گیدداه

بدداکتری اشریشددیاک ی و اسددتافی وکوکوس پرداختدده شددد.

رزمدداری و مددورد نیددز

نتددایج نشددان داد مد رترین عصدداره هیدددروالک ی گیاهددان

دارویددی آویشددن شدیرازی و سددپ

نسدددددبت بددددده آنتیبیوتی هدددددای تریمتدددددوپری

دارویددی بددر طهددر هالدده عدددد رشددد اسددتافی وکوکوس

سولفامتوکسددددازو  ،سیپروف وکساسددددین ،پنیسددددی ین،

اورئددوس گیاهددان مددورد برگرفتدده از منددا

سفتریاکسددددددون ،آزیترومایسددددددین ،جنتامایسددددددین،

ایدددالد) ،آویشدددن شدددیراز و ایدددالد) و بابونددده طددداین) و

آمیکاسددین و آمپیسددی ین بددر بدداکتری اشریشددیاک ی ا ددر

همچندددین مددد رترین عصددداره هیددددروالک ی گیاهدددان

مابت داشتند جدو .)4

دارویددی بددر طهددر هالدده عدددد رشددد اشریشددیاک ی گیاهددان

شددیراز و

آویشددن ش دیراز و جیرفددت) ،مددورد برگرفتدده از منددا

بحث

شیراز و ایالد) و رزماری شیراز) بودهاند.

اسدددتفاده از آنتیبیوتی هدددای تجددداری مشدددکالت

مکانیس د ضددد میکروبددی احتمدداالم حاصددل ترکیبدداتی

مخت فددددی را بددددرای حیوانددددات و اسددددتفادهکنندگان از

ماننددد فالونوئیدددها و فالونددو هددا از ریدد واکددنز بددا

فرآوردههدددای حیدددوانی ایجددداد میکندددد کددده شدددامل

گروههددای سددولفیدریل یددا واکنزهددای غیراختصاصددی

مسدددمومیتهای احتمدددالی در ا دددر مصدددرا دارو ،بددداطی

بددا پروتئینهددای میکروبددی ماننددد پروتئینهددای خددار

ماندددن دارو در بافتهددا و پیدددایز سددویههای مقدداود بدده

سدد ولی و تشددکیل کمددپ ک

عوامددل ضددد باکتریددایی اسددت  .)32گیاهددان از هددزاران

ایجدداد اخددتال در غشدداو س د و میکروارگانیس د ها اسددت

سددا پددیز نقددز بسددیار مهمددی در حفددس سددالمتی و

 .)35ا دددرات ضدددد میکروبدددی سددداختارهای فن دددی در

بهبددود کیفیددت زندددگی انسددانها داشددتهاند .گیاهددان

مهالاات پیشدین ابدت شدده اسدت و همچندین مشداهده

دارویددی دارای خددواا مفیدددی هسددتند کدده از جم دده

شددده اسددت کدده طدددرت ضددد میکروبددی آنهددا بدده م ددل و

میتددوان بدده خاص دیت ضددد باکتریددایی ،ضددد انگ دی ،ضددد

تادددداد گروههدددای هیدروکسدددیل روی ح قددده فن دددی

طدددارچی و آنتیاکسدددیدانی اشددداره کدددرد  .)33امدددروزه

بستگی دارد .)31

بددا دیددواره سدد ولی و یددا

فرآوردههدای گیداهی بده دلیدل دسترسدی آسدان ،راحتدی

اعتقاد بدر ایدن اسدت کده اکادر اسدان ها و عصدارهها

کددداربرد و ا دددرات جدددانبی کمتدددر در مقایسددده بدددا

فاالیتهددای ضددد میکروبددی خددود را از ری د تاامددل بددا

فرآوردههددای ش دیمیایی بددرای درمددان اکاددر بیماریهددای

فرآیندهای مدرتبت بدا غشداو سد ولی باکتریهدا ،از جم ده

انسددان و حیوانددات مددورد اسددتفاده طددرار میگیرنددد .)34

انتقدددا الکتدددرون ،شدددیو یدددونی ،جابجدددایی پدددروتئین،

بددا توجدده بدده افددزایز سددهح تقاضددای عمددومی بددرای

فسفوریالسددیون و سددایر واکنزهددای وابسددته بدده آنددزی ،

در

اعمددا میکننددد  .)37هددر چندد نیددز گددزارش شددده کدده

چرخدده غددذایی انسددان ،اسددتفاده از مددواد ضددد میکروبددی

ا ددر مهدداری بددر پمدد  ATPaseو ج ددوگیری از سددنتز

بددا پایدده گیدداهی میتوانددد در کنتددر بیماریهددای یددور

تدداژ در باکتریهددای گددرد منف دی ماننددد اشریشددیاک ی

نقز با ارزشدی ایفدا نمایدد .در همدین راسدتا ،در مهالاده

را به برخی از ترکیبات فن ی نسبت دادهاند .)31

اسددتفاده از مددرگ ارگانیدد

و عدداری از آنتیبیوتیدد

ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

حضددور اس دیدهای فنولی د
و ک روژنیدد

باکتریهددای گددرد مابددت نشددان داده اسددت .ایددن مسددئ ه

ماننددد اس دید رزمارینی د

باکتریهددای گددرد منف دی میداننددد .ازآنجددا کدده حاللیددت

عنددوان گونددههای حسدداستر شددناخته میشدددوند و در

ایددن ترکیبددات در حال هددای آلددی بسددیار بیشددتر از آ

برخددی دیگددر خددالا ایددن موضددو ا بددات میشددود،

است  )33لدذا تد یر بداالی عصداره رزمداری بدر بداکتری

میتواندددد ناشدددی از ویژگیهدددای فدددردی و سدددویهای

اشریشددیاک ی میتوانددد بدده دلیددل حضددور بیشددتر ایددن

باکتریها باشد .ضدمنام ندو حدال هد در خاصدیت ضدد

ترکیبات فاا در عصاره هیدروالک ی باشد.

باکتریددایی عصدداره تهیدده شددده میتوانددد نقددز بسددیار

در مهالاددات مخت ددب نشددان داده شددده کدده دیددواره
سدد ولی باکتریهددای گددرد مابددت شددامل یدد

مهمدددی داشدددته باشدددد  .)41به وریکددده در ت قیددد

الیدده

دیگددری گزارششددده کدده عصددارههای ک روفرم دی و اتیددل

پیتیدددوگ یکان اسددت کدده سدداختار سددادهتری نسددبت بدده

استاتی ا ر ضدد باکتریدایی بیشدتری نسدبت بده عصدارهی

باکتریهددای گددرد منفددی دارد و در نتیجدده در مقابددل

متان ی از خدود نشدان دادندد  .)42امدا در ت قید دیگدر

بسددیاری از آنتیبیوتی هددا و ترکیبددات شددیمیایی ضددد

 )43نیددز گددزارش شددده کدده عصددارههای آبددی 2/5

میکروبددی حساسددیت بیشددتری دارنددد  .)41در ت قیدد

می یگدددرد در می یلیتدددر) و اتدددانولی  3می یگدددرد در

حاضر نیدز مشدخد شدد کده بده ور میدانگین عصدارهها

می یلیتددددر) حنددددا تدددد یر یکسددددانی بددددر بدددداکتری

بددر بدداکتری گددرد مابددت اسددتافی وکوکوس) نسددبت بدده

اسددتافی وکوکوس اورئددوس داشددتهاند امددا عصدداره اتددانولی

بدداکتری گددرد منفددی اشریشددیاک ی) مدد ر بودنددد امددا

 3/5می یگددرد در می یلیتددر) نسددبت بدده عصدداره آبددی

بددرخالا ایددن موضددو برخ دی از عصددارههای تهیدده شددده

 11می یگرد در می یلیتدر) تد یر بیشدتری بدر بداکتری

در ایددن ت قیدد

سودوموناس داشته است.

آویشددن شددیرازی) روی بدداکتری گددرد

منفدددی اشریشدددیاک ی فاالیدددت بهتدددری را نسدددبت بددده
جدول  -9تجزیه واریانس عصاره گیاهی ،میزان و نوع اعمال عصاره بر قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی
منابر تغییر

درجه آزادی

مجمو مرباات

میانگین مرباات

F

نو اعما تیمار ) K
عصاره گیاهی ) P
غ دت عصاره ) L
K×P
K×L
P×L
K×P×L

1
21
2
21
2
51
51
341
521

21/12
311/31
111/15
131/35
11/13
211/11
211/41
1/11
1111/71

21/1243
11/142
11/1253
4/131
5/3431
5/1112
4/7515
1/1115

** 37355/71
** 21111/11
** 151113/1
** 1131/52
** 11127/41
** 3477/55
** 3113/45

خها
کل

جدول  -3تجزیه واریانس عصاره گیاهی ،میزان و نوع اعمال عصاره بر قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس
منابر تغییر

درجه آزادی

مجمو مرباات

میانگین مرباات

F

نو اعما تیمار ) K
عصاره گیاهی ) P
غ دت عصاره ) L
K×P
K×L
P×L
K×P×L

1
21
2
21
2
51
51
341
521

15/334
212/232
221/533
14/733
4/444
171/417
131/131
1/211
133/711

15/334
7/51
111/731
2/314
2/222
3/111
2/43
1/111

** 21245/11
** 11111/3
** 147721/5
** 3115/15
** 2312/33
** 4247/73
** 3241/37

خها
کل

7
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

را در عصدداره رزمدداری از عوامددل مدد ر بددر

کدده در برخددی ت قیقددات ،باکتریهددای گددرد مابددت بدده

بهمن فاضلی نسب و همکاران

در ت قیقددی  )44ا ددر ضددد میکروبددی عصددارهی آب دی

اشریشددیاک ی ،اسددتافی وکوکوس اورئددوس ،سددودوموناس

بدر روی

آئروژیندددوزا ،شدددیگال ف کسدددنری ،باسدددی وس سدددرئوس،

و اتانولی گیداه ترشد

8

بده روش انتشدار دیسد
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 1بددداکتری و  2ندددو طدددارچ بررسدددی شدددده و ا دددر

سدددالمونال تیفدددی موریدددود ،باسدددی وس سدددوبتی ی

آنتیاکسدددیدانی بدددا روشهدددای تدددوان احیدددای آهدددن و

انتروکدددو فکدددالی

فسفومولیبدنیود بده همدراه تایدین مقددار فندل تداد نیدز

اسددتفاده از اندددازهگیری طهددر هالدده مهدداری و تایددین

صورت گرفته اسدت .نتدایج نشدان داده کده بیشدترین ا در

حدددداطل غ ددددت مهددداری توسدددت روش میکروبدددرا

بددده ترتیدددو بددددر روی اشریشدددیاک ی ،سددددودوموناس

دای وشددن مددورد ارزیددابی طددرار گرفتدده و مشددخد شددده

آئروژینددوزا ،آسددپرژی وس نددایجر و کمتددرین ا ددر بددر روی

اسددت کدده بزرگتددرین هالدده عدددد رشددد مربددو بدده

بددوده ،از رف دی نیددز هیچکددداد از

باسددی وس سددرئوس بددا طهددر  44می یمتددر و باددد از آن

عصددارهها بددر روی رشددد پروتئددوس ا ددری نشددان ندادنددد.

بیشددترین طهددر هالدده عدددد رشددد بدده ترتیددو مربددو بدده

در ت قیدد انجدداد شددده مشددخد شددده کدده عصدداره

باسدددی وس سدددوبتی ی  ،اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس،

اتددانولی دارای بیشددترین فاالیددت ضددد میکروبددی بددوده،

شددیگال ف کسددنری و اشریشددیاک ی بددوده اسددت و بددرای

درحالیکه ا ر ضدد میکروبدی عصداره آبدی در حدد بسدیار

انتروکوکدددوس فکدددالی  ،سدددودوموناس آئروژیندددوزا و

ضددددایفی بددددوده و همچنددددین بررسددددی خددددواا

سدالمونال تیفددی موریددود کمتددرین طهددر هالدده عدددد رشددد

آنتیاکسددیدانی نیددز نشددان داده کدده عصدداره اتددانولی ا ددر

مشاهده شده است.

انتروکوکددوس فکددالی

بددده روش انتشدددار از دیسددد

طویتری نسبت به عصاره آبی دارد.
در ت قیقددی  )45از اسددان

پددودر داندده زیددره سددبز

بددرای بررسددی عم کددرد ضددد باکتریددایی باکتریهددای

شکل  -1ارزیابی عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی مختلف بر قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس
(حروف مشترک نشاندهندهی عدم اختالف معنیدار بین گیاهان دارویی مختلف است)

و
بدددا
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(حروف مشترک نشاندهندهی عدم اختالف معنیدار بین گیاهان دارویی مختلف است)

بررس دی نتددایج  MBCو  MICنشددان داد کدده اسددان

اسددتافی وکوکوس اورئددوس باشددد و باددد عصدداره آویشددن و

زیره سدبز بیشدترین ا در مهارکننددگی و کشدندگی را بدر

رزمددداری جدددزو مددد رترین عصدددارهها بدددر بددداکتری

روی اشریشدددیاک ی دارد .گزارششدددده کدددده عصدددداره

اشریشیاک ی باشند.

اتانولی مدورد بدر اسدتافی وکوکوس اورئدوس تد یر مابدت

در ت قیقددداتی ا دددر ضدددد میکروبدددی عصددداره آبدددی

داشددته  )47 ،41ولددی روغددن مددورد تدد یر بیشددتری

گ بددرگ  )51و کاللدده  )51زعفدددران را بددر برخدددی از

نشددان داده اسددت  .)41از رف دی ت د یر بیشددتر عصددداره

باکتریهای بیمداریزای غدذایی مدورد بررسدی طدرار داده

هیدروالک ی نسدبت بده عصداره اتددانولی بددرگ و شدداخه

و متوجدده شدددند کدده عصدداره آبددی گ بددرگ زعفددران بددر

گیدداه مددورد بددر باکتریهددای لیسددتریا مونوسدددایتوژنز،

بددداکتری سدددالمونال تیفدیموریددددود مددد ر امدددا بدددر

سدددودوموناس آئروژینددوزا و اسددتافی وکوکوس اورئددوس و

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس ،باسدددی وس سدددوبت ی

و

همچنددین تدد یر بیشددتر عصدداره مددورد بددر باکتریهددای

اشریشیاک ی کد ا در امدا عصداره کاللده بدر اشریشدیاک ی

گددرد مابددت بددوده اسددت  .)41در مهالاددهای دیگددر )43

و اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس مددد ر بدددوده اسدددت .در

مشددخد شددده کدده اگددر چدده عصدداره هیدددروالک ی گیدداه

ت قی حاضدر نیدز عصداره هیددروالک ی گ بدرگ زعفدران

مددددورد تدددد یری در فاالیدددددت انتشدددددار نفدددددوذی

بر اشریشیاک ی م ر بدوده امدا بدا افدزایز غ ددت عصداره

اشریشددیاک ی نشدددان نددداده امددا حددداطل غ دددت کشددنده

تددد یر ماندددیداری بدددر اشریشدددیاک ی نداشدددته ،ضدددمنام

بدددرای اشریشددیاک ی بددداالی  41می یگددرد بددر می یلیتددر

عصدداره هیدددروالک ی زعفددران تددا سددهح  11می یگددرد در

گدزارش دادهاند و در ت قیقدات دیگدر نیدز از عددد تد یر

می یلیتددر بددر بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس تدد یر

عصدداره مددورد بددر اشریشددیاک ی حکایدددت داشددتهاند ،41

نداشته امدا بدا افدزایز غ ددت عصداره تد یر آن بدر ایدن

 .)41در ت قی د حاضددر مشددخد شددد کدده عصدداره بددرگ

سددویه بدداکتری بیشددتر شددده امددا در کددل عصدداره زعفددران

مدددورد توانسدددته مددد رترین عصددداره بدددر بددداکتری

نسددبت بدده سددایر گیاهددان مددورد مهالادده در ایددن ت قید
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شکل  -9ارزیابی عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی مختلف بر قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی

بهمن فاضلی نسب و همکاران

ا دددر متوسدددهی بدددر باکتریهدددای اسدددتافی وکوکوس و

اشریشیاک ی داشته است.

جدول  -4مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد عصارهها و آنتی بیوتیکهای مختلف بر باکتری اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس
(حروف مشترک نشاندهندهی عدم اختالف معنیدار بین عصاره گیاهان دارویی مختلف و آنتیبیوتیکها است)

11

اشریشیاک ی
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میانگین طهر هاله عدد رشد
2/11 a

آنتی بیوتی

استافی وکوکوس
و عصارههای گیاهی
CP

میانگین طهر هاله عدد رشد

آنتی بیوتی

و عصارههای گیاهی

3/1 a

SXT

2/11 a

1

3/1117 a

13

2/5 ab

AN

2/31 ab

CP

2/43 ab

GM

2/11 abc

P

2/3 abc

AZM

2/5133 abc

17

2/3 abc

SXT

2/5133 abc

13

2/211 abc

13

2/51 abcd

CRO

2/1133 abc

11

2/3333 abcde

11

2/1 abcd

CRO

2/13 abcdef

AZM

1/3321 abcd

1

2/12 bcdef

GM

1/7133 abcde

17

2 cdefg

AN

1/7333 abcde

11

1/3533 cdefg

1

1/43 abcdef

P

1/1117 cdefg

3

1/1117 bcdef

11

1/1333 cdefg

15

1/3342 cdef

15

1/1 cdefg

4

1/3417 cdef

3

1/7133 cdefg

1

1/3211 cdef

4

1/75 defg

21

1/3132 cdef

21

1/1117 defgh

21

1/135 cdef

21

1/15 efgh

21

1/7117 def

14

1/5 efghi

AM

1/7132 def

3

1/5 fghi

11

1/7117 def

12

1/35 fghi

23

1/7 def

5

1/35 fghi

5

1/175 ef

21

1/3117 fghi

3

1/5247 f

2

1/2117 ghi

14

1/4344 f

13

1/1133 ghi

11

1/4117 f

1

1/1333 hij

23

1/4 f

23

1/111 hij

2

1/3117 f

25

1/3 ij

27

1/3 f

27

1/1113 ij

12

1/3 f

11

1/731 ij

25

1/2317 f

23

1/7133 ij

7

1/25 f

7

1/7133 ij

24

1/1117 f

24

1/75 ij

22

1/1117 f

22

1/75 ij

11

1/1133 f

21

1/7333 ij

21

1/1 f

AM

1/45 j

1
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رزمددداری  )52-54بدددر

در ت قی د حاضددر مشددخد شددد کدده م د رترین غ دددت

ا دددرات مابدددت اسدددان

باکتریهددای گددرد مابددت اسددتافی وکوکوس اورئددوس و

عصدداره بددرگ رزمدداری بددر بدداکتری اسددتافی وکوکوس

باسدددی وس سدددرئوس گزارششدددده اسدددت .در ت قیددد

اورئدددوس غ ددددت  121می یگدددرد در می یلیتدددر بدددوده

حاضر نیدز عصداره رزمداری جدزو مد رترین عصدارهها بدر

است

اشریشیاک ی اما جدزو کد ا رتدرین عصدارهها بدر بداکتری

در گزارشدددی  )55عصددداره متدددان ی گدددل و بدددرگ

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس بدددوده و تدددا سدددهح 11

بومدددادران بدددر اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس ،باسدددی وس

می یگددرد در می یلیتددر نیددز بددر اسددتافی وکوکوس هددیچ

سدددرئوس ،سدددودوموناس آئروژیندددوزا و اشریشدددیاک ی

ا ددری نداشددته اسددت .گددزارش شددده  )34بددا افددزایز

بررسی شد و مشدخد گردیدد کده بیشدترین ا در حاصدل

غ دددت عصدداره رزمدداری تدد یر آن بددر بدداکتری لیسددتریا

عصدداره گددل بددر بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس و

مونوسیتوژنز بیشتر شدده ولدی ایدن افدزایز بده بدیز از

کمترین ا ر بدر اشریشدیاک ی بدود هدر چندد سدودوموناس

 31می یگددرد در می یلیتددر تدد یری نداشددته اسددت ،امددا

هیچ حساسیتی به عصاره از خودش نشان نداد.

در ت قیدد حاضددر نیددز مشددخد شددد کدده عصدداره

اسددددت  ،)51امددددا در ت قیقددددی دیگددددر  )51ا ددددر

اتان ی بومدادران بدر بداکتری اسدتافی وکوکوس نسدبت بده

اسدان های پونده کدوهی و جددوز هنددی بدر رشدد و بقدداو

اشریشددیاک ی مدد رتر بددود و حت دی از ل دداه هالدده عدددد

اسدتافی وکوکوس اورئدوس در جوجدده کبدا آمدداده پخددت

رشددددد بددددر هددددر دو نددددو بدددداکتری بهخصددددوا

مورد بررسی طدرار گرفدت و بده ایدن نتیجده رسدیدند کده

اسدددتافی وکوکوس نسدددبت بددده سدددایر گیاهدددان در حدددد

اسان

پونده کدوهی مد رتر از جدوز هنددی بدوده اسدت.

بدداالیی بددوده امددا نسددبت بدده آویشددن شددیرازی و مددورد

در ت قی حاضدر عصداره پونده کدوهی از ل داه خاصدیت

کمتر بود.

آنتیاکسیدانی دارای سهح پایینی بوده است.
پوندده کددوهی بددر روی

در کددل بددا توجدده بدده ایددن کدده فنلهددا و ترکیبددات

گددزارش شددده کدده اسددان

باکتریهددای فسددادزا در گوشددت لیسددتریا مونوسددیتوژنز،

پ یفن دددی مانندددد فالونوئیددددها بددده ور گسدددترده در

اشریشددیاک ی و یرسددینیا آنتروکولیتیکددا) مدد ر نبددوده

م صددوالت غددذایی و دارویددی یافددت شددده و نشددان داده

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

شکل  -3قطر هاله عدم رشد باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس در دو روش دیسکهای کاغذی و چاهکگذاری
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شددده اسددت کدده فاالیددت آنتیاکسددیدانی چشددمگیری

هیدددروالک ی گیاهددان دارویددی ب در طهددر هالدده عدددد رشددد

) و از رفددی افددزایز سددهح فالونوئیدددها در57 دارنددد

اسددتافی وکوکوس اورئددوس گیاهددان مددورد برگرفتدده از

رژیدد غددذایج منجددر بدده کدداهز برخددج بیماریهددا در

 آویشددن وحشددی و شددیرازی،)شددیراز و ایددالد

منددا

) و بددا در ندددر گددرفتن ا ددرات منفدی51 انسددان میشددود

ش دیراز و ایددالد) و بابوندده طدداین) و همچن دین م د رترین

آنتیاکسددیدانهای سددنتزی و نیددز بددا توجدده بدده نتددایج

عصاره هیددروالک ی گیاهدان دارویدی بدر طهدر هالده عددد

 آویشددن،حاصددل از ایددن ت قی د میتددوان عصدداره مددورد

،)رشددد اشریشددیاک ی گیاهددان آویشددن شدیراز و جیرفددت

رزمدداری را بدده عندددوان

شددیراز و ایددالد) و رزمدداری

مددورد برگرفتدده از منددا

جانشددینی بددرای آنتیاکسددیدانهای سددنتزی پیشددنهاد

.شیراز) بودند

.نمود

 بومددادران و سدددپ،شددیرازی
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Summary
The aim of this study was evaluation of 29 hydro-alcoholic extracts of different medicinal plants on
Escherichia coli and Staphylococcus aurous. In this study, the antimicrobial effects of hydro-alcoholic
extracts were obtained on the bacteria E. Coli and Staphylococcus aurous in a culture medium MuellerHinton agar diffusion method using 6 mm paper discs method in accordance with the instructions of
Bauer and Kirby and Mark wells method. The antibiotics ciprofloxacin, amikacin, gentamicin, azithromycin, trimethoprim-sulfa methoxazole, ceftriaxone, penicillin and ampicillin were used as positive
control. The results showed that the most effective hydro-alcoholic extracts of medicinal plants on the
diameter of inhibition zone of Staphylococcus aurous were Thyme, Myrtus and Chamomile, and on the
diameter of the inhibition zone of E. coli were Thyme, Myrtus and Rosemary. In addition, it was found
that the environmental impact was less effective on the antimicrobial activity of hydro-alcoholic extracts of medicinal plants like Myrtus and Thyme but it was more effective on chamomile. The weakest
plants affecting the diameter of the inhibition zone of both types of bacteria studied were Smyrnium,
Fumaria officinalis, hyssop, wormwood, thyme and oregano. There was significant difference between
anti-microbial hydro-alcoholic extracts of medicinal plants in two six-millimeter disc and plate-making
methods as the diameter of the inhibition zone of both bacteria in the wells of investment was more than
paper disc method. In accordance with the results of this project and also considering the increasing
resistance to antimicrobial synthetic materials, some medicinal plants like thyme, myrtus and rosemary
can be as effective in destroying some bacteria including E. coli and Staphylococcus aurous.
Key Words: Bacteria, chamomile, Rosmarinus, Myrtus, Thyme

