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چکیده
بااکتریهاا بیشاتر از دیگاار عوامال بیمااریزایای کااه باه وسایله غااذا منتقال مایشاوند ساابب باروز و شایوع بیمااااری
م ایشااوند .مطالعااات نشااان داده اساات کااه اغلااب اسااان های گی ااهی دارای خااواض ااد میکروب ای م ایباشااند .هااد از
تحقیق حا ر بررسای خاصایت اد میکروبای عصااره هیادرو الکلای گیاهاان دارویای ،ماورد ،زعفاران ،بوماادران ،ویشان و

رزماااری باار باااکتریهااای اشریشاایاکلی ،لسااتریا مونوساایتوژنز ،سااالمونال تیفاای موریااو و اسااتافیلوکوکو

اورئااو

اساات.

در ایاان مطالعااه زمایشااگاهی ،اثاارات ااد میکروباای عصااارههای هی ادرو الکل ای باار باااکتریهااا بااا روش انتشااار در محاای
کشاات مااولر هینتااون گااار ب اا اسااتفاده از دیس ا

های کاغااذی  6میل ایمتااری منطبااق باار دسااتورالعمل  Bauerو Kirby

حاصاال گردیااد .همچنااین از نتاایبیوتیاا هااای سیپروفلوکساسااین ،میکاسااین ،جنتامایسااین ،زیترومایسااین ،تااری
متااوپریم سولفامتوکسااازول ،سفتریاکسااون ،پناایساایلین و مپاایساایلین جهاات کنتاارل ماباات اسااتفاده شااد .مقایسااه
میانگینها با استفاده از نالیز واریاان

دو طرفاه و زماون تعقیبای کمتارین تفااوت معنایدار انجاا شاد .عصااره ماورد باه

ترتی اب بااا می اانگین  1/67±1/25 ،2/51±1/43و  2/33±1/66سااانتیمتاار قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری ماارثرترین گی ااه

دارویی بار بااکتریهاای لساتریا مونوسایتوژنز ،ساالمونال تیفای موریاو و اساتافیلوکوکو

اورئاو

باود .عصاارهی رزمااری

باا میاانگین  1/25±1/66سااانتیمتار قطار هالااه عاد رشاد باااکتری مارثرترین عصااره باار اشریشایاکلی بودناد .در مقایسااه
اثاار عصااارههای گیااهی بااا نتایبیوتی هااای مااورد اسااتفاده مشااکه شااد کااه اکااار عصااارهها نساابت بااه مپایسایلین و

پناایساایلین باار باااکتری اشریشاایاکلی ماارثرتر ،عصاااره مااورد نساابت بااه اکااار نتاایبیوتی هااا باار باااکتری لسااتریا
مونوسیتوژنز مرثرتر ،سالمونال تیفای موریاو و اساتافیلوکوکو

اورئاو

مارثرتر باوده اسات .باا توجاه باه نتاای تحقیاق و

افزایش روزافزون مقاومت به مواد نتای باکتریاال سانتتی  ،باه نظار مایرساد گیااه ماورد و بعاد از ن رزمااری مایتوانناد

بااه عنااوان گیاهااان ماارثر در پا سااازی برخاای از باااکتریهااا ازجملااه اشریشاایاکلی ،لسااتریا مونوساایتوژنز ،سااالمونال تیفاای
موریو و استافیلوکوکو

اورئو

واژگان کلیدی :استافیلوکوکو

* پست الکترونی

در نظر گرفته شوند.

اورئو  ،اشریشیاکلی ،رزماری ،سالمونال تیفی موریو  ،لستریا مونوسیتوژنز ،مورد

نویسنده مسئول مکاتبهBfazeli@uoz.ac.ir :

محمد رهنما و همکاران

مقدمه
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مصااار مااادا و بااایرویاااه ترکیباااات دارویااای

باااکتریهااا و کپ هااای لودهکننااده ماااواد غاااذایی

شااایمیایی باعاااا ایجاااد پدی اده مهاام مقاوماات نساابت

بهمنظور افازایش عمار نگهاداری غاذاهای فار وری شاده

به میکروارگانیسامها شاده و بااا ایجاااد ایان پدیاده اثار

در سیستم غذایی و نیاز افازایش عمار نگهاداری میوههاا

داروهاااا اااعیف و یااا خناای شااده و در نهایات باعاااا

و ساابزیهااا مااورد اسااتفاده قااارار گرفتاااه انااد (.)1

افااازایش مقااادار مصااار دارو و تمای اال باااه اساااتفاده

اسااتافیلوکوکو

گسااتره وساایعی از عفونتهااای ساااده

از ترکیبااااات باااا فرمو سااایون جدیااادتر و قاااویتااار

پوسااتی تااا بیماااریهااای تهدیدکننااده زناادگی (ماننااد

مایشااود .اامناع عیاب دیگااار اساااتفاده از ایاان داروهااا

پنومااونی ،مننژیاات ،اسااتئومیلیت ،اناادوکاردیت ،سااندر

افاازایش اثاارات جااانبی نهااا بااوده کااه منجاار بااه ایجاااد

شو

بیماریهاایی مایشاود کاه از بیمااری اولیاه خطرناا تر

از پاااان عاماااال شااااای ایجادکننااااده عفونتهااااای

است (.)1

سمی و ساپتی سامی) را ایجااد و باه عناوان یکای
از جراحاای

بیمارسااتانی بااهویژه عفونتهااای زخاام پاا

گزارشهاااا حااااکی از ن اسااات کاااه بسااایاری از

اساات ( .)11لااودگی سااالمونالیی در انسااان بااه صااورت

اسااان های گیاااهی دارای اثاار بازدارناادگی قاباالتوجهی

مسااامومیت غاااذایی ،گاساااترو نتریت ،تاااب تیفوئیاااد و

باااار میکروارگانیساااامهای بیماااااریزا هسااااتند ( )2و

گااااهی اوقاااات ساااپتی سااامی باااروز مااایکناااد (.)11

مشااکه شاادهاسااات کااه اغلاااب اسااان های گیااااهی

انتروتوکساااینهاااای تولیاااد شاااده توسااا برخااای از

اسااتکرا شااده از گیاهااان دارویاای دارای خااواض ااد

باااااکتریهااااا مانناااااد اشریشاااایاکلی ،سااااالمونال،

قااار،ی ،ااد انگااال ،ااد باااکتری و ااد ویاارو

اسااااااتافیلوکوکو  ،یرسااااااینیا و کالسااااااتریدیو ،

مااایباشاااند ( .)3بناااابراین اساااان های گیااااهی در

ماااسمومیت دساااتگاه گاااوارش و بااروز عالئاام گوارشاای

زمیناااههای فارماااااکولوژیکی ،داروشناساااای گیاااااهی،

ناشی از ن میباشند (.)12

میکروبیولاااوژی پزشااکی و کلینیکاای ،فیتوپاااتولوژی و

تاااکنون خااواض ااد میکروباای برخاای گیاهااان باار

نگهااداری مااواد غااذایی ،میوههااا و ساابزیهااا شاادیداع

روی باااکتریهااای مکتلفاای ارزیااابیشااده اساات .ماااالع

غربااالگری شاااده و مااورد اسااتفاده قاارار گرفتهانااد (.)4

خااواض بازدارناادگی و اادمیکروبی اسااان

و عصاااره

ایااان داروهاااای گیااااهی نااازد مااارد دارای مقبولیااات

ویشاان روی اشریشاایاکلی ،سااودومونا

بیشااتری در مصاار هسااتند ( )5ایاان د یاال علاات

اسااتافیلوکوکو

افااازایش ماااو جدیاااد مطالعاااات گساااترده جهاااانی و

باار سااویههای پسااودومونا

معرفااای اثااارات اااد بااااکتری گیاهاااان مکتلاااف در

قساامتهای مکتلااف زعفااران از جملااه بر هااا ،مااادگی

سالهای اخیر بوده است (.)6

و کاااارو علیاااااه باااااکتریهاااااای اشریشااااایاکلی،

متابولیتهااای ثانویاااه گیاهاااان دارویااای مانناااد

اورئااو

ئروژینااوزا و

( ،)14 ،13عصاااره ب ای مااورد
ئروژینااوزا ( ،)15عصاااره

اساااااتافیلوکوکو  ،اپیااااادرمی  ،اساااااتافیلوکوکو

اسااان ها و عصااارههای گیاااهی از نظاار اثاارات ااد

اورئااااو  ،میکروکوکااااو

میکروباایشااان مااورد بررسااای قااارار گرفتهانااد ( )7و

رزمااااری بااار لوکونوساااااتو

تکماااین زده شاااده کاااه دساااتکم ی ساااو کلیاااه

مونوسااااااایتوژنز ،اساااااااتافیلوکوکو

فر وردههااای دارویاای منشااگ گیاااهی دارنااد یااا پاا

از

اسااتکرا از گیااه تغییار شااکل یافتهانااد ( .)8بااه طااوری
کاااه ایاااان مااااواد عااااالوه باااار جلاااوگیری از رشاااد

اساااااترپتوکوکو

و قار هااااا ( ،)16عصاااااره

موتاااااان

مزانتروئیاااد  ،لسااتریا
و باسااااایلو

عصاااره بومااادران باار کاندیااادا لبیکاان
سوبتیلی

اورئاااااااو ،

( )18بررسی شده است.

( )17و

و باساایلو

ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

بااا توجااه بااه ای انکااه در اسااتانهای مکتلااف ای اران

سانتیگراد نگهداری شد (.)21 ،21

طرفاای نیااز اسااتفاده از نتاای بیوتی هااای مکتلااف در

(پان ناوع عصااره) و غلظاات عصااره (بااقیماناده عصاااره

ب این ماارد متگساافانه رای ا شااده ( )11لااذا در تحقیااق

نگهااداری شااده) در ،هااار سااط( ،صاافر 61 ،31 ،و 11

حا اار سااعی شااد تااا برخ ای از ای ان گیاهااان دارویاای از

میلیگر در میلایلیتار) بار قطار هالاه عاد ،هاار ناوع

قبیااال رزمااااری (دامناااههای کبیااار کاااوه) ،بوماااادران

باااکتری (اشریشاایاکلی ،لسااتریا مونوساایتوژنز ،سااالمونال

(شاایراز) ،زعفااران (قااائن) ،ویشاان شاایرازی (شاایراز) و

تیفاای موریااو و اسااتافیلوکوکو

اورئااو ) بااه همااراه

مااورد (دامنااههای کبیاار کااوه) را از خاسااتگاه اصاالی

نتاااایبیوتیاااا هااااایی ماننااااد سیپروفلوکساسااااین،

جماا وری و باار عااد رشااد تعاادادی از باااکتریهااای

میکاسااااین ،جنتامایسااااین ،زیترومایسااااین ،تااااری

بیمااااااریزای کلیااااادی (اشریشااااایاکلی ،لساااااتریا

متااوپریم سولفامتوکسااازول ،سفتریاکسااون ،پن ایس ایلین

مونوساااااایتوژنز ،سااااااالمونال تیفاااااای موریااااااو و

و مپیسایلین باه عناوان کنتارل مابات و شااهد بادون

اسااتافیلوکوکو

اورئااو ) مااورد ارزی اابی قاارار داده و بااا

عصاره به عنوان کنترل منفی استفاده شد.

نتاااای بیوتیاااا هااااای رایاااا (سیپروفلوکساسااااین،

بررسيی ارييراد ضيد میکروبيی :در ایان مطالعااه،

میکاسااااین ،جنتامایسااااین ،زیترومایسااااین ،تااااری

اثرات اد میکروبای عصاارهها بار بااکتری اشریشایاکلی

متااوپریم سولفامتوکسااازول ،سفتریاکسااون ،پن ایس ایلین

کاااد (  ،)ATCC 25922لساااتریا مونوسااایتوژنز کاااد (

و مپیسیلین) مورد مقایسه قرار دهیم.

 ،)ATCC 19118سااالمونال تیفاای موریااو کااد

) 1609و اساااتافیلوکوکو

مواد و روشها

اورئاااو

کاااد

(PTTC
(ATCC

ایاان زمااایش بهصااورت فاکتوریاال در قالااب طاارح

) ،25923تهیااه شااده از شاارکت پاااتن تااب باااا روش

کاااامالع تصاااادفی باااا ساااه تکااارار در ساااال  1316در

انتشااار در محاای کشاات مااولر هینتااون گااار (ساااخت

مولکااولی پژوهشااکده زیساات

لماان) باا اساتفاده از دیسا های کاغاذی

زمایشااگاه سیسااتماتی

شرکت مر

فناااوری و زمایشااگاه میکروباای دانشااکده دامپزشااکی

 6میلاایمتااری بررساای ( )32 ،31و تعیااین حساساایت

دانشگاه زابل اجارا گردیاد .بادین صاورت کاه مقادار 11

میکروباای نیااز بااه روش ) Kirby (1966و )33( Bauer

گاار باار

خش شااده در سااایه و در مجاااورت هااوا

ازگیاهان دارویای تهیاه شاده (جادول  ،)1سایاب (مادل
 A11 basicکمپاااانی  IKAلماااان) و ساااپ

در 111

انجا شد.
روش انتشااار دیساا
توس ا سااازمان

( )32هنگااامی کااه ایاان روش

NCCLS (National Committee for

ساایساای محلااول (الکاال  71درصااد و ب مقطاار 31

) Clinical Laboratory Standardsپذیرفتااه شااد بااه

درصد) خیساانده و باه مادت  48سااعت در دماای اتاا

طور گستردهای تا باه اماروز ماورد اساتفاده قارار گرفات.

و بااار روی شااایکر (شااارکت UniEquipمااادل SKIR-

 601Lکشااور لمااان) نگهااداری گردیااد .پاا

از طاای

شدن زماان ماورد نظار ،عصاارههاا صاا  ،ساپ

حاالل

مااورد نظاار در دمااای کمتاار از  41درجااه سااانتیگااراد

این روش توسا باوئر ،کربای ،شاری

و تارا

توصایف

شد (عموماع به زمون کربی -بوئر معرو است)(.)33
تکنیااا

انتشاااار دیسااا

معماااو ع باااه صاااورت

گسااتردهای در ساانجش فعالیاات ااد میکروباای یاا

زماا مادل

مهارکنناادهی مجهااول بااه کااار ماایرود ( .)34در ایاان

شادن بارای

روش دیساا های کاغااذی فیلتااری اسااتریل شااده 6

انجا زمایشهاا در یکچاال باا درجاه حارارت  4درجاه

میلاایمتااری توساا عاماال ااد میکااروب بااا غلظاات

توس دستگاه روتااری (شارکت ایاران پاار
 (RO02تبکیر و بااقیماناده بعاد از خشا
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برخ ای گیاهااان دارویاای بیشااترین اسااتفاده را دارنااد و از

بااهمنظور مطالعااه نقااش باارهمکنش عصاااره گی ااهی

محمد رهنما و همکاران

دلکااواه اشااباع مایشااود ( .)35دیسا های اشااباع شااده

روی پلیتهاااای تلقااای ،شاااده ،ن را باااه عامااال اااد

روی سااط ،محی هااای گااار جامااد مناسااب

شاادن

سااپ

4

میکروب ای غشااته کننااد ( .)37 ،36زمااان خش ا

ماننااد مولرهینتااون ،تریپتوکی سااوی گااار یااا نااوترین

دیساا

گااار کااه از قباال توسا ارگانیساامها تلقای ،شااده ،قاارار

ساااعت تااا ی ا

داده میشوند (.)34

اساات ( .)36پلیتهااای تلقاای ،شااده بااه باااکتری را 24

مقااادار تلقااای ،اساااتاندارد  CFU/1mL118بااارای

کاغااذی تلقاای ،شااده در بااین محققااان از 2
شااب کاماال زی ار هااود مینااار متفاااوت

ساعت در  37درجاه ساانتیگراد و تلقای ،شاده باه قاار
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باااکتری و  CFU/1mL115باارای قااار ماایباشااد ()36

را  48ساعت در  25درجاه ساانتی گاراد قارار مایدهناد

و این باا اساتاندارد کادورت  1/5م فارلناد برابار اسات.

( .)35بعااد از انکوباس ایون قطاار هالااه را تااا نزدی ا ترین

برخاای از پژوهشااگران دیساا های کاغااذی را قباال از

نقطااهای کااه در ن یاا

کاااهش  81درصاادی رشااد را

قاارار دادن روی پلیتهااای تلق ای ،شااده بااه عاماال ااد

بااه طااور مشااکه داریام باار حسااب میل ایمتاار گاازارش

میکروبای غشااته مایکننااد ،در حااالی کااه برخای دیگاار

میکنیم (.)38

ترجی ،مایدهناد بعاد از قارار دادن دیسا های کاغاذی
جدول  -1مشخصاد گیاهان دارویی و بافتهای مورد استفاده
گیاه دارویی

اسم علمی

بافت مورد
استفاده

خواض دارویی

محل جم وری

ماده مرثره

مکمل خوراکی انرژی زا ،افزایش انرژی و وزن ،حجم ساز ،سرشار از
ویتامین ،رشد عضالت و استکوان()23 ,22

دامنه کبیرکوه –
ایال

رزماری

Rosmarinus
officinalis

بر

رزمارینی

بومادران

Achillea
millefolium

بر

ماتریکارین

بند وردن خون ،درمان کبودی ،شم ،رف گاستریتهای حاد و مزمن ،رف
نفخ و ترش کردن ،کاهش فشار خون ،درمان نارساییهای کیسه صفرا،
ازدیاد ادرار و رف سنگ کلیه ،باد شکن و تب بُر ،دارای خاصیت د باکتری
و د تور  ،رف عف قلب و ور ماهیچههای دل ،درمان بیماریهای
عصبی مانند عف اعصاب ،هیستری ،صرع و قلن های تشن ور ،رف
کرم  ،کر سکاری  ،کیست ژیاردیا ()25 ,24

شیراز – فار

ویشن
شیرازی

Zataria
Multiflora

بر

تیمول

رف عالئم سرماخوردگی ،سینوزیت و نفو نزا ،زکا  ،برونشیت ،سم ،گریپ،
د سرفه ،خل ور و دالتهاب دهان و گلو ،دعفونت بدن ،شدت دادن
به جریان خون()27 ,26

شیراز – فار

زعفران

Crocus sativus

گلبر

کروستین

د افسردگی ،عامل پیشگیری از کاهش دید در سالکوردگی ،د سرطان،
جلوگیری از سق جنین و یا برطر کننده سکت زایی ()28

قائن – خراسان
جنوبی

مورد

Myrtus
communis

بر

میرتول

نتی سپتی  ،د احتقان ،قابض ،تقویتکننده سیستم گوارشی ،درمان
اختال ت سیستم گوارشی ،مجاری ادرار ،سینوزیت و سرفههای خش و
دارای کاربرد مو عی ن در کنه ،بواسیر و پسوریازی  ،کم به رویش
مجدد مو ،د ریزش ،سفیدی مو()31 ,21

دامنه کبیر کوه –
ایال

** شناسایی گونههای گیاهی در زمایشگاه سیستماتی

گیاهی دانشگاه زابل توس دکتر سیرو مهر انجا شده است.

در ای ان تحقی اق نی از دیس ا ها بااه ماادت  2ساااعت

انجااا و فاصااله دیساا ها بااا دیااواره پلیاات حااداقل 5

در زیاار اشااعه ماااورای باانفش قاارار گرفتنااد تااا اسااتریل

میلیمتر و از یکدیگر حاداقل  25میلایمتار تعیاین شاد

از ن کاه کادورت بااکتری ،باه کادورت نایم

کاماال بااا محاای کشاات بااا ساامپلر

شوند .پ
ماا

فارلنااد رسااید ،پلیااتهااا توساا سااو

و بعااد از تمااا

اسااتریل

( EXII Nichipetژاپااان) اساااتریل مقااادار  11میکااارو

غشاااته باااه سوسپانسااایون میکروبااای تلقااای ،شاااد و

لیتاار از عصااارههای گی ااهی روی دیس ا ها ریکتااه شااد.

اسااتریل و در کنااار شااعله

بعد از انجا مراحال فاو پلیاتهاا باه مادت  18تاا 24

دیس ا گااذاری توس ا پاان

ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

ساااعت در  37درجااه سااانتیگااراد در انکوباااتور (شاارکت

اسااتفاده و همچنااین اثاار متقاباال عصاااره و غلظتهااای

از

مکتلاف بار قطار هالاه عاد رشاد بااکتری اشریشایاکلی

سااپری شاادن زمااان ز  ،قطاار هالااههای عااد رشااد بااا

متفاااوت و معناایدار در سااط ،کمتاار از  1درصااد بااود

دیجیتااال (ماادل میتوتویااو ) Mitutoyoکشااور

(جادول  .)2زماون تعقیبای  LSDنشاان داد کااه عصاااره

 memrtلمااان ماادل  )RS232نگهاداری شاادند .پا
کااولی

ژاپاان) بااا دقاات  1/12میل ایمتاار اناادازهگیری شااد (،31

رزماااری بااا می اانگین  1/66سااانتیمتاار قطاار هالااه عااد

.)31

رشااد باااکتری ماارثرترین و عصاااره مااورد بااا میااانگین
نر افاازار  Student Statisticنسااکه  1انجااا و

عصاااره بودنااد (شااکل  .)1در بااین غلظتهااای مااورد

بااا توجااه بااه کم ای بااودن دادههااا ،ابتاادا طبیع ای بااودن

اسااتفاده عصاااره ،ماارثرترین و کاام اثرتاارین غلظاات بااه

زماااون Kolmogorov-

ترتیب غلظتهاای  121و  11میلایگار عصااره هیادرو

میاااانگین

الکل ای عصاااره هیادرو الکلای بااود .از طرف ای نیاز غلظاات

دو طرفااه و باارای

 121میلاایگاار عصاااره هیاادرو الکلاای رزماااری بااا

بررساای اخااتال معناایدار از زمااون کمتاارین تفاااوت

میانگین  2سانتیمتار قطار هالاه عاد رشاد مارثرترین و

)LSD (Least Significant Difference

غلظاات  61میلاایگاار عصاااره هیاادرو الکلاای مااورد بااا

بااا کم ا

توزیااا فراوانااای نهاااا توسااا

 Smirnovتعیاااین شاااد ( (P <1/15ساااپ
پارامترهااا توساا
معنااایدار

نااالیز واریااان

در سط ،احتمال  5درصد استفاده شد.

میانگین  1سانتیمتر قطار هالاه عاد رشاد کاماثرتارین

نتایج

بااود (شااکل  .)2در مقایسااهی اثاار عصااارههای گیااهی بااا

بيياکتری اشریشييیاکلی :نتااای حاصاال از تااگثیر

نتیبیوتی های ماورد اساتفاده مشاکه شاد کاه اکاار

عصاره هیادرو الکلای گیاهاان ماورد ،زعفاران ،بوماادران،

عصااارهها نساابت بااه مپاایساایلین و پناایساایلین باار

ویشاان و رزماااری ،غلظتهااای مکتلااف عصاااره مااورد

باکتری اشریشیاکلی اثر مابت داشتهاند (شکل .)3

جدول  -2ارزیابی عصاره گیاهان مورد استفاده بر قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی
درجه زادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

P

مناب تغییر
عصاره

4

1/51

1/125

61

> 1/11

غلظت عصاره

2

1/31

1/151

61

> 1/11

عصاره غلظت عصاره

8

1/71

1/1875

35

> 1/11

خطا

31

1/175

1/1125

کل

44

1/575

بيياکتری لسييتریا مونوسييیتوژنز :نتااای حاصاال از

داد کااه عصاااره مااورد بااا میاانگین  2/5سااانتیمتاار قطاار

تگثیر عصااره متاانولی گیاهاان ماورد ،زعفاران ،بوماادران،

هاله عاد رشاد بااکتری مارثرترین و عصااره رزمااری باا

ویشاان و رزماااری ،غلظتهااای مکتلااف عصاااره مااورد

میااانگین  1/33سااانتیمتاار قطاار هالااه عااد رشااد

اسااتفاده و همچنااین اثاار متقاباال عصاااره و غلظتهااای

کاااماثرتااارین عصااااره بودناااد (شاااکل  .)4در باااین

مکتلااف باار قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری لسااتریا

غلظتهاااای ماااورد اساااتفاده عصااااره ،مااارثرترین و

مونوسااایتوژنز متفااااوت معنااایدار در ساااط ،کمتااار از

کااماثرتاارین غلظاات بااه ترتی اب غلظااتهااای  121و 61

1درصااد بااود (جاادول  .)3زمااون تعقیباای  LSDنشااان

میلاایگاار عصاااره هیاادرو الکلاای بااود .از طرفاای نیااز
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تجزیيه مميياری دادههيا :تجزیاه و تحلیال داده هااا

 1/33سااانتیمتاار قطاار هالااه عااد رشااد کااماثرتاارین

5

محمد رهنما و همکاران

6

غلظاات  121میل ایگاار عصاااره بومااادران و زعفااران بااا

مقایسااه اثاار عصااارههای گیاااهی بااا نتاایبیوتی هااای

میاااانگین  3/5ساااانتیمتااار قطااار هالاااه عاااد رشاااد

مورد استفاده مشکه شاد کاه عصااره ماورد نسابت باه

ماارثرترین و غلظاات  61میل ایگاار عصااارههای رزماااری،

اکااار نت ایبیوتی هااا باار باااکتری لسااتریا مونوساایتوژنز

بومااادران و زعفااران کاام اثرتاارین بودنااد (شااکل  .)5در

اثر مابت داشته است (شکل .)6
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شکل  -1مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی در عصارههای گیاهی مختلف .حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار
است

شکل  -2مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی در ارر متقابل عصاره گیاهی و غلظتهای مختلف عصاره ) .(mg/mlحروف مشترک
نشان دهنده عدم اختالف معنیدار است

شکل  -3مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی در ارر عصارهها گیاهی و منتیبیوتیکهای مختلف .حروف مشترک نشان دهنده
عدم اختالف معنیدار است

ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...
جدول  -3ارزیابی عصاره گیاهان مورد استفاده بر قطر هاله عدم رشد باکتری لستریا مونوسیتوژنز
مناب تغییر

درجه زادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

P

عصاره

4

7/7

1/125

162/5

> 1/11

غلظت عصاره

2

36/7

18/35

1175

> 1/11

عصاره * غلظت عصاره

8

11/8

1/475

723/5

> 1/11

خطا

31

1/16

1/112

کل

44

56/26

7

است.

شکل  -5مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری لستریا مونوسیتوژنز در ارر متقابل عصاره گیاهی و غلظتهای مختلف عصاره ).(mg/ml

حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار است

باکتری سيالمونال تیفيی موریيوم :نتاای حاصال

کمتر از 1درصاد باود (جادول  .)4زماون

تعقیبای LSD

از تااگثیر عصاااره هی ادرو الکل ای گیاهااان مااورد ،زعفااران،

نشان داد که عصااره ماورد باا میاانگین  1/67ساانتیمتار

بوماااادران ،ویشااان و رزمااااری ،غلظتهاااای مکتلاااف

قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری ماارثرترین و عصاااره

عصاااره مااورد اسااتفاده و همچناین اثاار متقاباال عصاااره و

زعفااران بااا می اانگین  1/83سااانتیمتاار قطاار هالااه عااد

غلظتهااای مکتلااف باار قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری

رشااد کااماثرتاارین عصاااره بودنااد (شااکل  .)7در بااین

سااالمونال تیفاای موریااو متفاااوت و معناایدار در سااط،

غلظتهاااای ماااورد اساااتفاده عصااااره ،مااارثرترین و
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شکل  -4مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری لستریا مونوسیتوژنز در عصارههای مختلف .حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار

محمد رهنما و همکاران

8

کااماثرتاارین غلظاات ،غلظااتهااای  121و  61میل ایگاار

مقایسااه اثاار عصااارههای گیاااهی بااا نتاایبیوتی هااای

عصاااره هیاادرو الکلاای بااود .از طرفاای نیااز غلظاات 121

مورد استفاده مشکه شاد کاه عصااره ماورد نسابت باه

میلیگار عصااره ماورد ،رزمااری و زعفاران باا میاانگین

نتااایبیوتی هاااای پنااایسااایلین ،جنتامایساااین و

 2سانتیمتار قطار هالاه عاد رشاد مارثرترین و غلظات

مپ ایس ایلین باار باااکتری سااالمونال تیفاای موریااو اثاار

 61میلاایگاار عصاااره بومااادران و رزماااری و زعفااران

مابت داشتهاند (شکل .)1

فاقااد هرگونااه هالااه عااد رشااد بودنااد (شااکل  .)8در
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شکل  -6مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری لستریا مونوسیتوژنز در عصارهها و منتیبیوتیکهای مختلف .حروف مشترک نشان دهنده عدم
اختالف معنیدار است

جدول  -4ارزیابی عصاره گیاهان مورد استفاده بر قطر هاله عدم رشد باکتری سالمونال تیفی موریوم
مناب تغییر

درجه زادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

P

عصاره

4

0/57

1/175

573/5

> 1/11

غلظت عصاره

2

13/3

6/65

3325

> 1/11

عصاره * غلظت عصاره

8

3/2

1/4

211

> 1/11

خطا

31

1/16

1/112

کل

44

21/86

شکل  -7مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری سالمونال تیفی موریوم در عصارههای مختلف .حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار
است

ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

9
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شکل  -8مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری سالمونال تیفی موریوم در ارر متقابل عصاره گیاهی و غلظتهای مختلف عصاره.
حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار است

شکل  -9مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری سالمونال تیفی موریوم در عصارهها و منتیبیوتیکهای مختلف.
حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار است

بييياکتری اسيييتافیلوکوکو

اورئيييو  :نتاااای

اثرترین غلظات ،غلظاتهاای  121و  61میلایگار باود.

حاصاال از تااگثیر عصاااره هیاادرو الکلاای گیاهااان مااورد،

از طرفاای نیااز غلظاات  121میلاایگاار عصاااره مااورد و

زعفاااران ،بوماااادران ،ویشااان و رزمااااری ،غلظتهاااای

رزماری با میاانگین  3ساانتیمتار قطار هالاه عاد رشاد

مکتلاف عصااره ماورد اسااتفاده و هام،ناین اثار متقاباال

ماارثرترین و غلظاات  61میل ایگاار عصااارههای رزماااری

عصاااره و غلظتهااای مکتلااف باار قطاار هالااه عااد رشااد

زعفران و بومادران فاقاد هرگوناه هالاه عاد رشاد بودناد

متفاااوت معن ایدار در

(شااکل  .)11در مقایسااه اثاار عصااارههای گیاااهی بااا

ساااط ،کمتااار از 1درصاااد باااود (جااادول  .)5زماااون

نتاایبیوتی هااای مااورد اسااتفاده مشااکه شااد کااه

تعقیب ای  LSDنشااان داد کااه عصاااره مااورد بااا می اانگین

عصاااااره مااااورد نساااابت بااااه نتاااایبیوتی هااااای

 2/33ساااانتیمتااار قطااار هالاااه عاااد رشاااد بااااکتری

ازیترومایسااااااین ،جنتامایسااااااین ،میکاسااااااین و

باااکتری اسااتافیلوکوکو

اورئااو

ماارثرترین و عصااارههای زعفااران ،بومااادران و رزماااری

مپایسایلین باار باااکتری اسااتافیلوکوکو

بااا میااانگین  1/5سااانتیمتاار قطاار هالااه عااد رشااد

ماباات داشااتهاند (شااکل  .)12هاار ،نااد سااایر عصااارهها

کاااماثرتااارین عصاااارهها بودناااد (شاااکل  .)11در باااین

نیز شرای مناسبی نسبت به نتیبیوتی ها داشتند.

غلظتهااای مااورد اسااتفاده عصاااره ،ماارثرترین و کاام

اورئااو

اثاار

محمد رهنما و همکاران
جدول  -5ارزیابی عصاره گیاهان مورد استفاده بر قطر هاله عدم رشد باکتری استافیلوکوکو

11

اورئو

مناب تغییر

درجه زادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

P

عصاره

4

5/3

1/325

662/5

> 1/11

غلظت عصاره

2

34/3

17/15

8575

> 1/11

325

> 1/11

عصاره * غلظت عصاره

8

5/2

1/65

خطا

31

1/16

1/112

کل

44

44/86
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اورئو

در عصارههای مختلف.

حروف مشترک نشاندهنده عدم اختالف معنیدار است

بحث و نتیجهگیری
نتای حاصال از تاگثیر عصااره هیادرو الکلای گیاهاان
مورد استفاده نشاان داد کاه عصااره رزمااری باا میاانگین

 1/5ساااانتیمتر قطااار هالاااه عاااد رشاااد کماثرتااارین

اورئو

عصارهها بر باکتری استافیلوکوکو

بودند.

گااازارش شاااده کااااه عصاااااره اتاااانولی ماااورد بااار

اورئاااو

 1/66ساااانتیمتر قطااار هالاااه عاااد رشاااد بااااکتری

اساااتافیلوکوکو

ماارثرترین و عصاااره مااورد بااا میااانگین  1/33سااانتیمتر

داشااته ولاای روغاان مااورد تااگثیر بیشااتری نشااان داده

قطاار هالااه عااد رشااد کماثرتاارین عصاااره باار باااکتری

اساات ( .)41اامناع تااگثیر ماباات سااایر عصاارههاااای

اشریشااایاکلی باااود .عصااااره ماااورد باااا میاااانگین 2/5

اسااتکراجی کلروفاار  ،اتیاال اسااتات و متااانول باار

سااانتیمتر قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری ماارثرترین و

ماااورد و همچنااین وابسااتگی ایاان عصااارهها بااه غلظاات

( )41 ،41تاااگثیر مابااات

اورئاااو

عصااره رزمااری باا میاانگین  1/33ساانتیمتر قطار هالااه

نهاااا باااار اساااتافیلوکوکو

عااد رشااد کماثرتاارین عصاااره باار باااکتری لسااتریا

بیشااتر عصااااره متاااانولی نساابت بااه عصاااره اتاااانولی

مونوساایتوژنز بودنااد .عصاااره مااورد بااا میااانگین 1/67

بااار و شااااخه گیاااه مااورد باار باکتریهااای لسااتریا

سااانتیمتر قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری ماارثرترین و

ئروژیناااااااوزا و

مونوسااااااایتوژنز ،ساااااااودومونا
اورئاااو

( )42و تاااگثیر

عصاااره زعفااران بااا میااانگین  1/83سااانتیمتر قطاار هالااه

اساااتافیلوکوکو

عااد رشااد کاام اثرتاارین عصاااره باار باااکتری سااالمونال

عصاااره مااورد باار باکتریهااای گاار ماباات بااوده اساات

تیفاای موریااو بودنااد .عصاااره مااورد بااا میااانگین 2/33

( .)43در مطالعااهای مشااکه شااده کااه اگر،ااه عصاااره

سااانتیمتر قطاار هالااه عااد رشااد باااکتری ماارثرترین و

متااانولی گیاااه مااورد تااگثیر بااا یی در فعالیااات انتشاااار

عصااارههای زعفااران ،بومااادران و رزماااری بااا میااانگین

نفاااو ی اشریشاایاکلی نشاااان نااداده امااا حااداقل غلظاات

و همچناااین تاااگثیر بیشاااتر

ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

کشاانده بااارای اشریشاایاکلی باااا ی  41میلیگاار در

غلظاات  2/5درصااد بااا قطاار هالااه عااد رشااد حاادود 16

میلیلیتاار گااازارش دادهانااد ( )44و در تحقیقااات دیگاار

میلاایمتاار و کمتاارین اثربکشاای عصاااره گیاااه مااورد در

نیاااز از عاااد تاااگثیر عصااااره ماااورد بااار اشریشااایاکلی

غلظت  5درصد بر کتوباسایل باا قطار هالاه عاد رشاد

حکایاااااااات داشاااااااتهاند ( Houshmand .)43 ،41و

حاادود  6میلاایمتاار گاازارش دادنااد و در کاال بااه ایاان

همکاااران در تحقیقاای بیشااترین اثربکشاای عصاااره گیاااه

نتیجه رسیدند که عصااره ماورد باا غلظاتهاای مکتلاف

ماااورد بااار بااااکتریهاااای ساااودومونا

ئروژیناااوزا در

دارای اثرات متفاوت بر روی باکتریها است (.)45

اورئو

در ارر متقابل عصاره گیاهی و غلظتهای مختلف عصاره.

حروف مشترک نشاندهنده عدم اختالف معنیدار است

اورئو

در عصارهها و منتیبیوتیکهای مختلف .حروف مشترک نشاندهنده

عدم اختالف معنیدار است

در تحقیااق دیگاار نیااز غلظاات  81میلاایگاار در

غلظااات  81میلااایگااار در میلااایلیتااار بااار بااااکتری

میلاایلیتاار عصاااره هیاادرو الکلاای مااورد باار باااکتری

اشریشااایاکلی تاااگثیر داشاااته اسااات ( .)46در تحقیاااق

بیشااترین تااگثیر را نشااان داده

ماورد توانساته

اسااتافیلوکوکو

اورئااو

حا ر نیز مشکه شاد کاه عصااره بار

کااه اخااتال معناایداری بااا تمااامی تیمارهااای دیگاار و

ماارثرترین عصاااره باار باکتریهااای لسااتریا مونوساایتوژنز،

نتیبیوتی هااای اسااتاندارد داشااته امااا باار باااکتری

اسااتافیلوکوکو

اورئااو  ،سااالمونال تیفاای موریااو و

ئروژیناااوزا تاااگثیری نداشاااته و فقااا در

اسااتافیلوکوکو

اورئااو

ساااودومونا

و کاام اثرتاارین عصاااره باار
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شکل  -12مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری استافیلوکوکو

11

محمد رهنما و همکاران

12

باااکتری اشریشاایاکلی باشااد .اامناع بااا افاازایش غلظاات

گلباار

عصاره ماورد ،فعالیات اد میکروبای ن نیاز زیااد شاده

باکتریهای بیمااریزای غاذایی ماورد بررسای قارار داده

باااه طاااوریکاااه بیشاااترین تاااگثیر را در غلطااات 121

و متوجااه شاادند کااه عصاااره باای گلباار

زعفااران باار

میلیگر در میلیلیتر داشاته اسات .ز باه کار اسات

بااااکتری ساااالمونال تیفاااای موریااااو مااارثر اماااا بااار

( )41و کاللااه ( )51 ،51زعفااران باار برخاای از

کاااه کااام اثرتااارین غلظااات عصااااره گیااااه ماااورد بااار

اساااتافیلوکوکو

اشریشایاکلی غلظات  61میلایگار در میلای لیتار بااوده

اشریشیاکلی کام اثار اماا عصااره کاللاه بار اشریشایاکلی
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از طرفای هاار ،نااد بااا افاازایش غلظاات عصاااره ،خاصاایت

و اسااتافیلوکوکو

اورئاااو  ،باسااایلو
اورئااو

ساااوبتیلی

و

ماارثر بااوده اساات Barani .و

ااد میکروباای ن نیااز زیاااد شااده امااا نتوانسااته از 11

همکاران اثر د میکروبای عصااره بای و الکلای زعفاران

میلاایگاار در میلاایلیتاار بیشااتر ،تااگثیر ماباات داشااته

موتاااان  ،کاندیااادا

بااار باکتریهاااای اساااترپتوکوکو

باشااد و در کاال نتااای خاصاایت ااد میکروباای عصاااره

لبیکاان

هیدرو الکلی ماورد در ایان تحقیاق باا نتاای ارایاه شاده

رساایدند کااه عصاااره باای و الکلاای زعفااران باار روی هاار

( )46 ،44 ،41 ،41مشااابهت داشاات .اامناع در تحقیااق

سه باکتری اثر مهااری داشاته ،اگر،اه کاه قادرت نهاا

دیگااری قطاار هالااه عااد رشااد عصاااره گیاااه مااورد

(پنیساایلین) کمتاار بااوده

(11درصاااد) بااار روی اساااتافیلوکوکو
میلااایمتااار و بااار روی پساااودومونا

رئاااو

35

ئروژیناااوزا 18

و کتوباساایل را بررساای و بااه ایاان نتیجااه

در مقایسااه بااا نتیبیوتیاا

اساات .اامناع عصاااره الکلاای زعفااران در از بااین بااردن

و باااکتری اسااترپتوکوکو

قااار کاندیاادا لبیکاان

میلیمتار باوده اسات ( .)47در تحقیاق حا ار نیاز قطار

موتااان

هالاااه عااااد رشاااد عصاااااره ماااورد باااار باااااکتری

تحقیااق حا اار نیااز عصاااره هیاادرو الکلاای گلباار

استافیلوکوکو

زعفااران باار اشریشاایاکلی ماارثر بااوده امااا بااا افاازایش

 31میلیمتر بود.

 Afshar-Mohammedanو همکاااااران اثاااار ااااد
باکتریااایی عصاااره متااانول اساایدی کاللااه و گلباار
کروکااو

و ساااتیوو

نداشااته ،اامناع عصاااره هیاادرو الکلای زعفااران تااا سااط،

کروکاااو ،

کاسااپیو ) باار روی

مونوساااااایتوژنز ،سااااااالمونال تیفاااااای موریااااااو و

دو نااوع باااکتری گر ماباات (باساایلو
اساااتافیلوکوکو

سااابتیلی

و

اورئاااو ) و دو بااااکتری گااار منفااای
ائروجینوسااا) از طریااق

بیشتر شاده حتای مارثرترین عصااره بار بااکتری لساتریا

سنجش قطار هالاه عاد رشاد بااکتری باه روش میازان
و تعیااین حااداقل غلظاات بازدارنااده رشااد

بررسااای و باااه ایااان نتیجاااه رسااایدند کاااه باسااایلو
ساااوبتیلی

حساااا ترین بااااکتری و اشریشااایاکلی

مقاااو ترین باااکتری بااه عصااارهها بااود .همچنااین عصاااره
گلباار

گونااه کروکااو

گونااه کروکااو

اسااتافیلوکوکو

اورئااو

تااگثیر نداشااته امااا بااا افاازایش

غلظاات عصاااره تااگثیر ن باار ایاان سااه سااویه باااکتری

(اشریشاایاکلی و پسااودومونا
نفااو ،اه ا

غلظااات عصااااره تاااگثیر معنااایداری بااار اشریشااایاکلی
 61میلیگااار در میلیلیتااار بااار باکتریهاااای لساااتریا

گوناااههای مکتلاااف زعفاااران (کروکاااو
اسپیشااو

از عصاااره باای ماارثرتر بااوده اساات ( .)52در

اسپیشااو

ساااتیوو

و عصااارهی کاللااه

اثاار مهاااری بیشااتری روی

میکروارگانیسمهای مورد بررسی نشان دادهاند (.)48
در تحقیقات دیگاری اثار اد میکروبای عصااره بای

مونوساایتوژنز عصاااره گلباار
باااار

زعفااران بااه همااراه عصاااره

بومااااادران (در غلظاااات  121میلیگاااار در

میلیلیتاار) بااوده اساات امااا نساابت بااه سااایر گیاهااان باار
باااااکتری سااااالمونال تیفاااای موریااااو و باااااکتری

استافیلوکوکو

اورئاو

کاماثرتارین باوده اسات .امناع

نتای این تحقیق با نتای ( )52 ،48مشابهت داشت.
در تحقیقاای اثاارات مهاااری عصاااره گیاااه رزماااری باار
روی باکتریهاااای گااار منفااای و مابااات در شااارای
زمایشگاهی مورد ارزیاابی قارار گرفتاه و مشاکه شاده

ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ...

میارابیلی

که پروتئاو

فاسایالی

و انتروکوکاو

باه

 )54ارایه شده مشاابهت داشات ،اماا کاماثرتارین عصااره

ترتیاب حساا ترین و مقااو ترین باکتریهاا نسابت باه

باار باااکتری لسااتریا مونوساایتوژنز و جاازو کاام اثرتاارین

فاسااایالی

رقتهاااای  1/2 ،1و  1/4و انتروکوکاااو

و

اشریشاایاکلی حسااا ترین باکتریهااا نساابت بااه
رقتهاااای  1/32 ،1/16 ،1/8و  1/64اساااان

عصاااارهها بااار بااااکتری اساااتافیلوکوکو

اورئاااو

و

باااکتری سااالمونال تیفاای موریااو بااوده و تااا سااط61 ،
و

نامبرده هیچ اثری نداشاته اسات ،اماا باا افازایش غلظات

سرشاااخههای گاالدار خش شااده گیاااه رزماااری ،گیاااه

عصاره تاگثیر ن بار بااکتری لساتریا مونوسایتوژنز بیشاتر

در

شده ولای ایان اثار باا افازایش بایش از  11میلیگار در

غلظتهااااااای مکتلااااااف  1/3 ،1/2و  1/4گاااااار در

میلیلیتاار معناایدار نبااوده اساات .ماارثرترین غلظاات

میلیلیتاار ارزیااابی و گاازارش دادنااد کااه در سااه ساااعت

عصاره بر رزماری بار بااکتری ساالمونال تیفای موریاو

بودناااد ( .)53در تحقیقااای عصااااره الکلااای بااار
علاااف ،اااای و گیااااه کااااجیره باااه روش ،اهااا

اولیااه در هااار ساااه غلظااات بااااکتری اشریشااایاکلی در

و بااااکتری اساااتافیلوکوکو

حضور عصاره الکلای گیااه رزمااری رشاد کمتاری نسابت

میلیگاار در میلیلیتاار بااوده اساات .اامناع مشااکه

بااه دو گیاااه دیگاار داشااته و در ایاان میااان کمتاارین اثاار

شده عصاره هیادرو الکلای رزمااری در غلظات هاای باا

مربااو بااه عصاااره الکلاای گیاااه علااف ،ااای بااوده امااا از

( 121میلاایگاار در میلاایلیتاار) تااگثیر ماارثرتری داشااته

پیادا

است .قطر هالاه عاد رشاد عصااره متاانولی رزمااری بار

ساعت سو به بعاد ،ایان تغییارات حالات معکاو

اورئاااو

میکنناااد و کااااهش رشاااد بااااکتری اشریشااایاکلی در

روی بااااکتری اساااتافیلوکوکو

حضااور عصاااره الکلاای علااف ،ااای بیشااتر از دیگاار

حا ر  15میلایمتار باوده کاه باا نتاای قبلای ()56 ،55

عصارهها بوده است (.)54

ارائه شده مشابهت دارد.

نتاااای

اورئاااو

غلظااات 121

در تحقیاااق

حاصااال از مطالعاااه  Golshaniو Dawoodi

در گزارشااای غلظتهاااای مکتلاااف ( 51 ،31 ،21و

( )55نشااان داده کااه قطاار هالااه عااد رشااد عصاااره

 411میلیگار در میلیلیتار) عصاااره هیادرو الکلای گاال

متااانولی رزماااری باار روی باااکتری اسااتافیلوکوکو
اورئااو

بااین  8تااا  15میلیمتاار و همچنااین قطاار هالااه

عااد رشااد در سااودومونا

ئروژینااوزا بااین  15تااا 18

میلیمتاار مشاااهده گردیااده اساات .در تحقیقاای دیگاار
جهاات بررساای اثاارات ااد میکروباای اسااان

رزماااری

مشکه گردیدکاه میازان هالاه عاد رشاد ایان اساان

باار روی باااکتری اسااتافیلوکوکو

اورئااو

براباار بااا 18

میلیمتاار بااود ( )56و همچنااین دیگاار اثاارات ماباات
اساااان

و بااار

بوماااادران باااه روش انتشاااار ،اهااا

اسااااتافیلوکوکو
ساااودومونا

رئااااو  ،باساااایلو

بااار

ساااارئو ،

ئروژیناااوزا و اشریشااایاکلی بررسااای و

مشااکه شااده کااه عصاااره گاال بیشااترین تااگثیر باار

بااااکتری اساااتافیلوکوکو

رئاااو

(باااا میاااانگین 13

میلیمتاار قطاار هالااه عااد رشااد) و کمتاارین تااگثیر (بااا
میاااانگین  4میلیمتااار قطااار هالاااه عاااد رشاااد) بااار

اشریشاایاکلی داشااته ،هاار ،نااد سااودومونا

هاایچ

رزمااااری بااار باکتریهاااای گااار مابااات

حساسیتی به عصااره از خاودش نشاان ناداده باود (.)51

گاازارش

 Ataeiو همکااااران اثااار اااد قاااار و اااد بااااکتری

اسااتافیلوکوکو

اورئااو

و باساایلو

ساارئو

شده است (.)58 ،56

عصااارههای بومااادران ،بابونااه و ریونااد در مقایسااه بااا

در تحقیاق حا ار عصاااره رزمااری مارثرترین عصاااره

دهانشااااویههای شاااایمیایی کلرهگزیاااادین ایراناااای و

بر اشریشایاکلی باوده و باا افازایش غلظات عصااره تاگثیر

خارجی را بار برخای بااکتریهاا و قاار هاا بررسای و باه

معنیدار بیشتری داشاته اسات کاه باا نتاای قبلای (،53

این نتیجه رسیدند کاه عصااره ریوناد بیشاترین اثار اد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1بهار و تابستان 1931

رزمااااری

میلیگر در میلیلیتار نیاز بار هایچ کادا از ساه ساویه

13

محمد رهنما و همکاران

باکتریاااایی را از خاااود نشاااان داده و ساااپ

14

عصااااره

نساابت بااه گیاهااانی از جملااه مااورد ،ویشاان شاایرازی،

بومااادران و بابونااه بااه ترتیااب در مرحلااه بعاادی قاارار

رزماااری ااعیفتاار بااوده اساات ،امااا در غلظتهااای بااا

داشتهاناد .از نظار اثار اد قاار،ی هار ساه عصااره اثار

اثاار متفاااوتتری داشااته و حتاای تااا  35میلاایمتاار قطاار

بسیار عیفی نشان دادند (.)61

هاله عد رشد در غلظات  121میلایگار در میلایلیتار

 Shiraziو همکاااران عصاااره متااانولی باار
( ،)Myrtus communis L.باااار

مااورد

بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز نیز داشته است.
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و سرشاااااخههای

باااا توجاااه باااه ایااان کاااه هااار تحقیقااای کمااای و

گاالدار مااریمگلاای ( ،)Saliva officinalis L.ریاازو و

کاسااتیهایی دارد و تحقیااق حا اار نیااز مسااتانی نبااوده

ریشااه ش ایرینبیااان ( ،)Glycyrrhiza glabra L.پوساات

لااذا پیشاانهاد ماایگااردد در مرحلااه بعاادی مااواد ماارثره

خااارجی نااارن ( ،)Citurs bigaradia L.ریشااه کاساانی

گیاهاااانی کاااه بیشاااترین نقاااش را در خاصااایت اااد

و سرشاااااخههای

میکروبی داشاتند باه طاور مساتقیم ماورد ارزیاابی قارار

( ،)Cichorium intybus L.باااار

گاالدار بومااادران ( ،)Achillea millefolium L.باار

گیرد تا نتیجهگیری نهایی باه طاور دقیاقتار ارائاه شاود

افساانطین ( ،)Artemidia absinthium L.میااوه گاال پاار

هر ،ند نویسانده مسائول ایان مقالاه دارای ،شام اناداز

( ،)Heraclim persicum Desf. ex Fischerداناااه و

تحقیقاتی تصویب شاده در دانشاگاه زابال باه ناا تولیاد

اساااپند ( )Peganum harmala L.و پوسااات

انبوه متابولیتهاای ثانویاه گیاهاان دارویای باوده کاه در

شااایطان زیتاااون ( )Melia ozedarach L.را بااار روی

مراحاال بعاادی تحقیقااات زنجیاارواری خااود ایاان کااار را

هلیکوباااکترپیلوری مااورد بررساای قاارار دادنااد و بااه ایاان

نیز انجا خواهد داد.

بااار

نتیجااه رساایدند کااه عصااارههااای گیاااهی افساانطین،

ماارثرترین عصاااره باار اشریشاایاکلی عصاااره رزماااری

شاایطان زیتااون ،شاایرینبیااان ،مااریمگلاای ،مااورد بااه

(غلظااات  121میلیگااار در میلیلیتااار) باااوده اسااات.

ترتیااب بااا  13 ،14 ،14 ،14 ،15و  11میلاایمتاار قطاار

ماارثرترین عصاااره باار باااکتری لسااتریا مونوساایتوژنز

هالااه عااد رشااد باار هلیکوباااکترپیلوری اثاار مهاااری

عصااااره ماااورد باااوده ولااای در ساااطوح باااا تر (121

داشته ولای ساایر عصاارههاای گیااهی اثار مهااری قابال

میلیگاار در میلیلیتاار) عصاااره زعفااران و بومااادران

تااوجهی نداشااتند ( .)61در تحقیااق حا اار نیااز میااانگین

بیشااترین تاااگثیر را داشاااتهاند .مااارثرترین عصااااره بااار

قطر هاله عاد رشاد عصااره هیادرو الکلای بوماادران باه

باااکتری سااالمونال تیفاای موریااو عصاااره مااورد بااوده از

روش انتشاااار دیسااا

بااار بااااکتری اشریشااایاکلی و

طرفاای در سااطوح بااا تر ( 121میلیگاار در میلیلیتاار)

رئااو

 15میلیمتاار ،سااالمونال تیفاای

عصاااره مااورد بااه همااراه عصاااره رزماااری و ویشاان

موریاااو  11 ،میلااایمتااار و لساااتریا مونوسااایتوژنز18 ،

بیشااترین تاااگثیر را داشاااتهاند .مااارثرترین عصااااره بااار

میلیمتر باود کاه باا نتاای ارائاه شاد ه قبلای ()61 ،51

باااکتری اسااتافیلوکوکو

اورئااو

مشاااابهت داشااات .از طرفااای عصااااره هیااادرو الکلااای

طرفاای در سااطوح بااا تر ( 121میلیگاار در میلیلیتاار)

بومااادران بااه ترتیااب بیشااتر از  61و  11میلاایگاار باار

عصاره ماورد باه هماراه عصااره رزمااری بیشاترین تاگثیر

اشریشاایاکلی و سااالمونال تیفاای موریااو تااگثیر نداشااته

را داشااتهاند .در کاال ماارثرترین عصاااره باار باکتریهااای

امااا خاصاایت ااد میکروباای ن بااا افاازایش غلظاات باار

لساااتریا مونوسااایتوژنز ،ساااالمونال تیفااای موریاااو و

اس اتافیلوکوکو

اسااتافیلوکوکو

رئااو

و لسااتریا مونوساایتوژنز بیشااتر

شااده اساات .در کاال عصاااره بومااادران در غلظتهااای
پااایین اثاار متوس ا و ااعیف ااد باکتریااایی داشااته و

اسااتافیلوکوکو

اورئااو

عصاااره مااورد بااوده از

عصاااره مااورد و باار باااکتری

اشریشیاکلی عصاره رزماری است.

... ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی
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Summary
Bacterial have caused the outbreak of diseases more than any other pathogens that are transmitted
by food. The aim of this study is to evaluate the extracts of the medicinal plants, saffron, yarrow, thyme
and rosemary on the bacteria Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and
Staphylococcus aureus. Antimicrobial effects of hydro-ethanol extract on the bacteria was surveyed
using diffusion method in a culture medium Mueller-Hinton agar by paper discs (6 mm) based on Bauer
and Kirby instructions. The antibiotics ciprofloxacin, amikacin, gentamicin, azithromycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ceftriaxone, penicillin and ampicillin were used as positive control. Means
square was conducted by Least Significant Difference (LSD) test at five percent of probability level
(P<0.05). Myrtus Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria Listeria, Salmonella
typhimurium and Staphylococcus aureus, respectively; with an average of 2.5±0.43, 1.67±0.25 and
2.33±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone. Rosemary Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria E.coli, respectively with an average of 1.25±0.66 cm the diameter of bacterial
inhibition zone. Comparison of the effect of plant extracts with antibiotics was used in this research,
and it was found that most of the extracts were more effective than ampicillin and penicillin on the
bacterium E. coli. Myrtus extract, compared with all antibiotics, was more effective on bacteria Listeria
monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus. According to the results and increasing resistance to antimicrobial synthetic materials; Myrtus, and after that, rosemary plant can be
as effective in destroying some bacteria like; E.coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
and Staphylococcus aureus.
KeyWords: E. coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus

18

