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 خرزهرهبرگ گیاه آبی و اتانولی  یها عصاره سی اثربخشی فعالیت ضد باکتریاییربر

 (Nerium oleander) در شرایط  لیستریا منوسیتوژنزو  تیفی سالمونالهای استاندارد  سویه مقابل در
 آزمایشگاهی

 ضرابی، علیرضا مسیحا ، سعید*آسمار مکری، مهدی فاطمه

  دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایرانواحد الهیجان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی،  

 
  چکیده

 تركم عوارض جانبی دارای گیاهی درمانی های روش نمودن جایگزین برای را زمینه ،بیوتیکی آنتی مقاومت  :و هدف سابقه 
 بر (Nerium oleander)خرزهره  گیاه میکروبی ضد اثر تعیین باهدف مطالعه این. است نموده فراهم رایج داروهای به نسبت

 .است شده انجام منوسیتوژنز لیستریا وتیفی  سالمونال های باكتری
 جانیاله شهراستان گیالن  اهیگ و گلهای گیاه خرزهره از محل مركز تحقیقات  در این مطالعه تجربی برگ :هامواد و روش

  PTCC 1609 تیفی سالمونالهای آبی و اتانولی گیاه علیه دوسویه استاندارد عصاره ییایباكترضد گیری، اثرپس از عصاره آوری و جمع
و حداقل غلظت  (MIC)میکروبی، حداقل غلظت بازدارندگی فعالیت ضد. گرفت قرارمورد ارزیابی  PTCC 1295 منوسیتوژنز لیستریاو 

 . آگارتعیین شد در آبگوشت و انتشارهای سریال در  ها با استفاده از تکنیک رقت عصاره( MBC)كشندگی 
بازدارندگی داشت،  اثر تیفی سالمونال روی بر گیاه خرزهره اتانولی عصاره های غلظت همه آگار در انتشار روش در :هایافته

غلظت بازدارندگی عصاره  ترینكم. بود باالتر مراتب بهمقایسه با عصاره آبی  درآن عصاره اتانولی مهاری  هایاثر ،وجود نیباا
روی سویه استاندارد  های آبی و اتانولی این گیاه بر عصاره. شدتعیین  mg/ml 952و حداقل غلظت كشندگی  mg/ml  391اتانولی

 . اثری نداشت لیستریا منوسیتوژنز

روی ای بر  مالحظه  قابل میکروبی ضد اثر دارای آزمایشگاهی شرایط های اتانولی و آبی گیاه خرزهره درعصاره رسدنظر میبه :بحث
 .دارنده مفید باشند دارویی و یا نگه هایعنوان تركیبتوانند بهبنابراین می. است تیفی سالمونالمنفی  گرم باكتری
 Listeria monocytogenes ،Salmonella Typhi ،اثر ضد میکروبی:  کلیدی هایواژه

 مقدمه
در دنیا حاكی از آن است كه عصاره  شده انجام هایهمطالع

 دارند راها توانایی مهار رشد میکروارگانیسم گیاهان ازبسیاری 
میکروبی عوامل ضد عنوان بهو به این لحاظ گیاهان دارویی 

 فعال از هایوجود تركیب (.3) اندكاربردهای زیادی پیدا نموده
لحاظ بیولوژیک در میان گیاهان دارویی منجر به استفاده از 

های غذایی، غذاهای  عنوان داروهای گیاهی، مکمل ها به آن

چنین گیاهان هم. است غذایی شده بندی مواد هدفمند و بسته
های مختلفی نظیر افزایش فشارخون،  بیماری درمانی دارودر 

و امروزه  اند شده  استفادهها  كلسترول، اگزما و اسهال برای قرن
 هایدنبال شناسایی و جداسازی تركیب ها به نقش آن

این  (.9)است  شده دادهفیتوشیمیایی فعال بیولوژیک نشان 
ای هستند كه به چندین  های ثانویهمتابولیت هایتركیب

ها،  اكسیدان نظیر آنتی گیاهی زیستی فعال مواد زیرگروه از
و غیره  ضدسرطان ضدویروسی، ضدمیکروبی، هایتركیب

 تکثیر توقف یا حذف با ها بیوتیک آنتی (.1) شوند میتقسیم 
 عوارض ایجاد .كنندمی مقابله زا بیماری عامل با هامیکروب

 بین در دارویی مقاومت انتشار و بروز و ناپذیر جبران جانبی
]  ها بیوتیک آنتی كاربرد اساسی هایمشکل جمله از هامیکروب
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 از استفاده یا و جدید های درمان از استفاده بنابراین. است
(. 4) رسدمی نظر به ضروری تركم عوارض با گیاهی داروهای

است گیاهی   Nerium oleanderبانام علمی خرزهره گیاه
راسته  از سبز همیشه و سمی شاخه، پر چندساله،

و  ای بوته صورت بهكه   9خرزهرگان ی ، تیره3سانان سپاسی گل
 ای مدیترانهگیاه كه بومی مناطق  این. روید می ایچهدرختیا 

 عنوان گیاه زینتی در بسیاری از نقاط دنیا كاشته است، به
های آن سبز تیره با قوامی چرمی و  برگ (.5) شود می

 97تا  37كشیده به طول  ای نیزههای واضح، باریک،  رگبرگ
شامل برگ، گل، دانه،  گیاههای  تمام قسمت. متر هستند سانتی

 و حاویبوده شیره آن سمی  وساقه، پوست، ریشه 
عصاره برگ این گیاه برای  (.3)هستند  1گلیکوزیدهای قلبی

چنین برای افرادی كه بیماری ن گال و همكاهش ورم، درما
 هایاثر مختلف هایهمطالع در. استتنفسی نیز دارند مؤثر 

 ضداسترس، ضدسرطانی، هایاثر چونهم گیاه این درمانی
 ایمنی كنندگی سیستم تعدیل ضددردی، و ضدالتهابی

است  شده نشان داده اسپرماتوژنز مراحل روی بر اثر چنین هم
 و ها مسمومیت ترین عوامل ایجاد شایع از ها باكتری (.39،2)

این میان سالمونال  در .غذایی هستند های عفونت
 وارد آلوده غذای و آب طریق از میکروارگانیسمی است كه

 مخاط تلیوماپی های سلول سطح به و شود می گوارش دستگاه
 ها سلول این درون هایواكوئل در سپس. گرددمی متصل روده

. شود می وارد میان سلولی هایدر بین اتصال نیز و گاهی
 از توانایی عبور چون و شود می تکثیر ورود محل در باكتری
 به و شود می وارد خون گردش به ازآنجا دارد را پروپریا المینا

 سیستم مختلف های بخش و منتشرشده بدن های تمام قسمت
در ماكروفاژها و سیستم رتیکلو  .كند آلوده می را لنفاوی

 از یکی .دهد می ادامه خود به تکثیر و شده وارداندوتلیال 
 یا تیفوئید تب شودمی ایجاد سالمونال طریق از كه ها بیماری

 بیماری عامل منوسیتوژنز لیستریا (.31) است حصبه همان
 ،4اولیه مننژیت باردار، غیر ساالن بزرگ در كه است لیستریوز
 یا تر بیماران مسن .كند می ایجاد 2یسمسپتیو  5انسفالیت

است،  پایین ها آن سلولی ایمنی و هستند مستعد كه افرادی

                                                      
  Gentianales 
  Apocynaceae 
  Cardiac glycoside 
  Primary meningitis 
  Encephalitis 
  Septicemia 

طور به ایدز و لنفوم به مبتالیان اعضاء، پیوند گیرندگان مانند
 باهدف مطالعه این (.34) هستند بیماری مستعد مشخص
 و آبی های عصارهفعالیت ضدباكتریایی  و مقایسه ارزیابی
 از برخی علیه بومی استان گیالن برگ گیاه خرزهره اتانولی

 شرایط در مسمومیت و عفونت شاخص های میکروارگانیسم
 .است اجراشدهطراحی و  آزمایشگاهی

 روش کار
  گیاهآوری جمع

محال مركاز    های گیااه خرزهاره از   برگدر این مطالعه تجربی 
واقع در شهر الهیجان در طی گیاه شمال ایران  تحقیقات گل و

 علمی نام یدأیت و شناسایی  .آوری گردید جمع 3125آبان ماه 
كلیادهای شناساایی توساط متخصاص      از اساتفاده  باا  گیااه 
 آزمایشاگاه  و هربااریوم  باا  الزم هاای  همااهنگی  و شناسی گیاه

پایه و دانشاکده كشااورزی    علوم گیاهی دانشکده سیستماتیک
 هاا در بارگ . الهیجاان صاورت پاذیرفت   دانشگاه آزاد اساالمی  
خشاک و باا اساتفاده از آسایاب      ساایه   شرایط دمای اتاق و در

صاورت پاودر آمااده     گیاری باه  جهت عصارهWARINGمدل 
 . تهیه شدند

 عصاره تهیه
لیتار آب  میلای  37برای تهیه عصاره آبی به ازاء هر گارم پاودر   

گیااه  مقطر استریل در بشر ریخته و پس از جوش آمدن، پودر 
-هدقیقه جوشانده شاد، عصااره با    35مدت را اضافه نموده و به

توساط كاغاذ صاافی فیلتار     منظور حذف حالل بهدست آمده، 
ساااخت  RV 1ماادل ) 0تقطیاار در خااالء شااده وارد دسااتگاه 

درصاد   35عصاره آبای باا باازده    . گردید( آلمان IKAكمپانی 
مادل   پاور باا اساتفاده از سارنی میلای    ) پس از فیلتراسایون  

GSWP هاای  میکارون در غلظات   45/7با فیلترهاای  ( آمریکا
پلیاات مااورد آزمااایش   -روش چاهااک دیفیااوژنمختلااف بااه

گرم از  377برای تهیه عصاره اتانولی، . ضدمیکروبی قرار گرفت
درصاد   17سای اتاانول   سای  577پودر خشک شاده گیااه باا    

درجااه  99) ساااعت در دمااای اتاااق  94مخلااوط و بااه ماادت 
نگهداری شد و پس از حذف حالل توسط دساتگاه  ( گرادسانتی

-درجه سانتی 10دست آمده در دمای هروتاری، عصاره الکلی ب
 3پاس از آن مقادار   . صورت پاودر در آماد  گراد در انکوباتور به

-سای از حاالل دی  سای  5گرم از پودر عصاره الکلی گیاه را به 

                                                      
  Rotary Evaporator  [
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استریل  وسیله فیلتراسیوناضافه نموده و به 1متیل سولفاكساید
 و تکرارپاذیری  و روش كاردن  اساتاندارد  جهات  (.35) گردید
 هاای عصااره  ضادمیکروبی  اثار  ارزیاابی  و مقایساه  منظاور  باه 

 ها عصاره وزن خشک اتانول، و مقطر آب وسیلهبه شده استخراج
 یاک  هاا  عصااره  از هركادام  بارای  كاه  طریق بدین .شد تعیین
 شاد  وزن حسااس  دیجیتالی ترازوی توسط خالی آزمایش لوله

و پاس از   اضافه لوله به لیتر میلی 3 شده تغلیظ عصاره از سپس
 طور به ها گراد، عصاره درجه سانتی 27در ساعت انکوباسیون 94

 وزن كاردن  و بااكم  تاوزین  دوبااره  هاا  لولاه  .شد خشک كامل
اتاانولی   و آبای  هاای  عصاره خشک وزن میانگین خالی های لوله

 (.32) شد تعیین
 استفاده درتحقیق های موردباکتری

 ایان پاژوهش شاامل    اساتفاده در  هاای میکروبای ماورد    سویه
 PTCC منوسایتوژنز  لیستریا و PTCC 1609 یفسالمونال تی

 هاای بااكتری  و هاا قاار   كلکسایون  كه از مركز دودنب  1295
 شبخا نایرا صنعتی و پژوهشی علمی عفونی سازمان و صنعتی

 كدورت. شد یداریخرلیوفیلیزه  آمپول صورتبیوتکنولوژی به
 با سترون فیزیولوژی سرم به تلقیح از پس میکروبی هاینمونه
 371×5/3 (CFU /ml) بااا براباار 2فارلنااد مااک 5/7 لولااه

(Colony forming unit)  كشات  عناوان هبا  و شاد  مقایساه 
 .استفاده قرارگرفت مورد تلقیح

 میکروبی ضد بررسی اثر
 از استفاده با خرزهره اتانولی و آبی های عصاره میکروبی ضد اثر
 كماک دیساک   به آگار در و انتشار براث در رقت روش تهیه دو

 دیساک،  به كمک آگار در انتشار روش در .(30)گردید  بررسی
 ایان  روی بار  ساوش  هار  اساتاندارد  كشات  از لاو   یاک  ابتدا

 جانس ) كاغاذی  هاای  دیساک  سپس شد داده ها كشت محیط
 mg/ml  5هاای  غلظات  باا  (متار  میلی 2قطر به و واتمن صافی

 مقطااار آب هاااا در عصااااره 47و  17، 15،  95، 97، 35، 37،
پانس   توساط  و گشت آغشته خرزهره عصاره با و تهیه استریل
 فشاار  كمای  باا  و شد داده قرار كشت محیط سطح در استریل
 مادت به گذاریخانه گرم از بعد. گردید كشت ثابت محیط روی
-خاط  از اساتفاده  با گراددرجه سانتی 10 دمای در ساعت 94
-اندازه متر برحسب میلی رشد عدم هاله قطر دقیق طور به كش
تعیاین   در .گرفت انجام تکرار 1 با هاآزمایش تمامی. شد گیری
MIC  وMBC مقاادیر  الکلای  عصااره  خشاک  وزن اسااس  بر 

                                                      
  DMSO 
  McFarland 

μg/ml127 عناوان باه  عصااره  شاده  خشاک  پاودر  از MIC  و
MBC ممانعات  غلظات  حداقل منظور تعیین به. آمد دستهب 
مااكرو  ) باراث  در رقت تهیه روش از  (MIC) 37رشد از كننده

درایان  . شاد  اساتفاده CLSI33 دساتورالعمل   طبق (دایلیوشن
عناوان كنتارل   به( mg17) بیوتیک تتراسایکلینمطالعه از آنتی

یاک  از عصااره  هر برایMIC  تعیین برای. مثبت استفاده شد
 بارای  لولاه  2 شاد،  اساتفاده  استریل آزمایش لوله تایی 0 سری

عناوان  باه  نیاز  لوله یک و عصاره هر مختلف هایرقت آزمایش
 میکروبی سوسپانسیون حاوی مثبت كنترل. رفت كارهب كنترل

سوسپانسیون  حاوی منفی كنترل و براث مولرهینتون محیط و
 از پاس  بالفاصاله . تتراساایکلین باود   بیوتیاک آنتی و میکروبی
 10 دردماا  سااعت  94 مادت  باه  آزمایش های لوله تمام كشت
 گذاریخانهگرم از پس. شدند گذاریخانهگرم گرادسانتی درجه
 شاده  تلقایح  هاای  بااكتری  رشد از ناشی كدورت نظر از ها لوله

 كدورتی آن در كه غلظتی ترین پایین قرارگرفتند، مورد بررسی
 در MIC عناوان  باه  باود،  شفاف طوركاملو به نگردید مشاهده

 باا  (MBC) 39كشاندگی  غلظات  حداقل(. 31)گرفته شد  نظر
 اتاانولی  و آبای  هاای  برای عصااره  ای لوله رقت روش از استفاده

 از عصااره  هار  برای MBC تعیین برای. گردید خرزهره تعیین
 لولاه  1 شاد،  اساتفاده  اساتریل  آزماایش  لوله  تایی 2 سرییک
 نیاز  لولاه  یاک  و عصااره  هر از مختلف هایرقت آزمایش برای
 هاای  لولاه  تماام  كشات  از پاس . رفات  كاار هبا  عنوان كنترل به

 گاراد ساانتی  درجاه  10دماای   سااعت در  94 مدتبه آزمایش
 در های  رشادی   كاه  هاایی  لوله تمام از. شدند گذاریخانه گرم
باه   MBC تعیین جهت و برداری نمونه بود نشده مشاهده ها آن

 حاوی كه ای لوله. شد داده كشت Pour Plate Method روش
 رشدی هی  آن به مربوط پلیت در و بود عصاره غلظت ترین كم

 روش این شد گرفته نظر در MBC عنوان به نشده بود مشاهده
 تکرار بار 1 میکروارگانیسم هر و اتانولی آبی، عصاره دو هر برای
 (.32) گردید

 آماری هایهمحاسب
 افازار  نارم  اساتفاده  باا  هاا  داده تحلیل و تجزیهدراین بررسی 

 نتایج به یابیدست منظوربه. شد انجام 31 نسخه SPSS آماری
 آزماون  از و شد انجام تکرار بار سه با آزمون هر تردقیق آماری
 مقایساه  بارای  مناویتنی  و دانکان  مستقل، تی واریانس، آنالیز

                                                      
   Minimum inhibition concentration 
   Clinical and laboratory standards institute 
   Minimum Bacterial concentration 
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 ساطح  در هاا  گاروه  بین اختالف و گردید استفاده ها میانگین
 .تعیین شد >75/7Pر دا معنی

 ها یافته
 15،  17،  95،  97، 35،  37،  5های  در این مطالعه از غلظت

 منظور های اتانولی و آبی به عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 47و 
 لیستریا مونوسیتوژنزهای  باكتری رشد عدم هاله قطر سنجیدن

 نشان مطالعه این از حاصل نتایج .شد استفاده تیفی سالمونالو 
 به وابسته خرزهره اتانولی برگ عصاره ضدمیکروبی اثر كه داد

 هاله قطر عصاره غلظت افزایش با همراه و بوده غلظت
 نشان مطالعه این .یابدمی افزایش داریمعنی طوربه بازدارندگی

 رشد عدم هاله قطر روی بر عصاره غلظت و باكتری نوع دادكه
 در اتانولی عصاره بازدارندگی هاله قطر كهطوریبه است ثرؤم

 تأثیرگذاری ترین میزانبیش لیترمیلی بر گرممیلی 47 غلظت
 روی آن رشد داشته و از سالمونالتیفی باكتری روی بر را

-كم (.>773/7P)آورده است   عملبه جلوگیری كشت محیط
لیستریا  باكتری با ارتباط در حساسیت میزان ترین

(. 3 جدول)آمد  دستهب 7/4 ± 91/2 معادل مونوسیتوژنز
اتانولی  عصاره مهاری های این مطالعه نشان داد كه اثریافته

 از ثرترؤو م تربیش مراتب به مختلف هایغلظت در خرزهره
تری را بازدارندگی كم اثر آبی این گیاه عصاره بود و آبی عصاره

اتانولی و آبی گیاه خرزهره  های چنین عصارههم. نشان داد
مهاری  لیتر اثر میلی بر گرم میلی37 و 5های  تنها در غلظت

 سایر نشان دادند و در لیستریا منوسیتوژنزضعیفی بر باكتری 
(. >773/7P)بازدارندگی مشاهده نشد  گونه اثر ها هی غلظت
 و آبی های عصاره بازدارندگی غلظت حداقل از حاصل نتایج
دو  دوبه مقایسه .است شده آورده 3 جدول در خرزهره اتانولی
 آبی و اتانولی عصاره مورد در رشد عدم هاله قطر های میانگین

 هاله قطر میانگین اختالف داد نشان سالمونال تیفیباكتری  بر
 استدار  مورد بررسی معنی های غلظت مورد رشد در عدم
(773/7P< .)عدم  هاله قطر میانگین كه شد مشخص چنینهم

 های عصاره 37و  5های  غلظت در لیستریا مونوسیتوژنزرشد 
های  یافته(. >773/7P)ندارند  دار معنی و آبی اختالف اتانولی

نشان داد  ها بیوتیک آنتی اثر ارزیابی حاصل از این تحقیق در
 .تتراسایکلین حساس بودند دیسک به باكتری دو كه هر

 ± 91/3 لیستریا منوسیتوژنزمیانگین قطر هاله عدم رشد برای 
 نتایج. مشاهده شد متر میلی 97  ±11/7 سالمونال تیفیو 1/32

 غلظت حداقل و 31مهاركنندگی غلظت حداقل به مربوط

                                                      
   MIC 

های  و آبی علیه باكتری اتانولی های عصاره 34باكتری كشندگی
نتایج نشان . آمده است 9ای در جدول  منتخب به روش لوله

های مورد آزمایش، باكتری  بین باكتری دهد كه در می
های  برابر عصاره حساسیت را درترین بیش سالمونالتیفی

و  MIC تعیین در(. 9جدول )و آبی گیاه خرزهره دارد  اتانولی
MBC 391 رقت اتانولی در رقتی، عصاره های سریال روش به 
رقت  در و( MIC)رشد  مهار باعث لیتر گرم بر میلی میلی
باكتری  (MBC)مرگ  لیتر باعث گرم بر میلی میلی952

 24رقت  آبی مورد استفاده نیز در عصاره. شد سالمونالتیفی
 391رقت  در و( MIC)رشد  مهار لیتر باعث گرم بر میلی میلی
باكتری ( MBC)مرگ  لیتر باعث گرم بر میلی میلی

 های نهایی استفاده شده درغلظت. شد لیستریامنوسیتوژنز
MIC   وMBC لیترمیلی گرم برمیلی 952و  391ترتیب به 

 .تعیین شد
 بحث

 از درمانی هایبر اثر عالوه كنندگیضدعفونی خواص وجود
 اخیر هایسال دارویی در گیاهان به سنتی طب توجه عوامل
%  32 جهانی، بهداشت سازمان اعالم اساس بر .(97) است بوده
 از درمان برای و بیش  كم یافته، توسعه كشورهای جمعیت از

 هایتركیب وجود .(93) ایندنم می استفاده دارویی گیاهان
 اخیر هایبررسی در كه شده سبب دارویی درگیاهان ثانویه
 هایتركیب وجود ویژه به .كنند جلب خودبه را ای ویژه توجه

 را گیاهان این اهمیت دارویی گیاهان در ضدمیکروبی موجود
 دو پزشکی علوم در جدید و طبیعی هایپادزیست تولید برای

برای  ارزشمندی داروهای ها بیوتیک آنتی. است ساخته چندان
 حال این با ند،هست انسانی های بیماری از بسیاری درمان
 پی در را های میکروبی مقاومت داروها این حد از بیش استفاده
 روی برهایی دانشمندان تحقیق بنابراین. داشت خواهد
 جدید داروهای كشف دارویی، برای گیاهان مختلف های قسمت

 برخی در (.99) اند داده اولویت قرار در را گیاهی منشأ با
 از استفاده با كه گیاهی نشان داده شد كه عصاره هاهمطالع
 علیه فعالیت مؤثرتر عصاره عنوان به باشد شده  استخراج هگزان

 عصاره دیگر برخی در و گیرداستفاده قرارمی ضدمیکروبی مورد
آبی،  عصاره چونهم دیگر استخراج های روشبه متانولی نسبت

 بازدارندگی بهتری دارد هایاثر اتانولی یا و هگزانولی عصاره
 هایتركیب اكثر كه شود می استنباط چنین (.91)

دارویی،  گیاهان از ضدمیکروبی فعالیت با شده شناسایی

                                                      
   MBC 
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 كه این هستند اشباع آلی هایتركیب یا آروماتیک هایتركیب
 حاللیت اتانول متانول و چونهم الکلی های حالل در هاتركیب

 ،هااختالف این موارد علت كلیه در وجود  این با .دارند تریبیش
 دارویی گیاهان در شده گیاهی یافت هایتركیب نوع در تفاوت

 گیریعصاره برای كه ازگیاه هاییقسمت در تفاوت. باشد می
 در تفاوت چنینو هم گیریعصاره روش تفاوت یا شده استفاده
اقلیمی  یا وجغرافیایی  شرایط تفاوت دلیلگیاه به هایتركیب

فعال گیاهی نقش  هایاز جمله عواملی هستند كه در تركیب
چون هم یهایتركیب همکاران و دریغبی مطالعه در (.91) دارند

خصوص به و آلکالوئیدها ها،تانین ها،ساپونین فالنوئیدها،
و  جداسازی گیاه برگ الکلی عصاره از فنولی هایتركیب

 در شده انجام هایهمطالع بر اساس. (94)است  شده شناسایی
 نرئین و (Oleandrin) گیاه خرزهره اولئاندرین هایتركیبا بین

 مقادیر در كه اندشده شناخته گیاهی ترین سموممهم از
 باكتریایی ضد هایاثر و دارند وجود گیاه هایبرگدر  باالتری

 پژوهش این نتایج(. 95،90)شود می داده نسبت ها آن به گیاه
 اثر خرزهره دارویی گیاه برگ اتانولی عصاره داد نشان تجربی
 ولی است داشته تیفیسالمونال باكتری روی قبولی قابل مهاری

 امر این كه.است بوده ناچیز لیستریامنوسیتوژنزبر  هااثر این
 خرزهره در موثر مواد تربیش استخراج علتبه است ممکن

 و مهم هایتركیب كه رسدنظر میبه. است اتانول وسیله به
 بوده غیرقطبی یا قطبینیمه ضدمیکروبی، فعالیت در ثیرگذارأت

دارند  تریبیش اتانول حاللیت مانند غیرقطبی حالل در كه
 درصد استحصال میزان كه داد این مطالعه نشان نتایج(. 91)

 22 اتانول حالل از كه هنگامی( عصاره خشک وزن)عصاره 
 از كه بود زمانی از تر بیش درصد 0 میزان به شد درجه استفاده

 وزن درصد 0 اختالف این لذا شد استفاده عنوان حالل به آب
 عصاره تر بیش بازدارندگی اثر دلیلی برای توان می را خشک
 روی بر زمینه این در ایمشابه هایتحقیق .نمود ذكر اتانولی

 را شده ذكر تئوری كه انجام شده نیز دارویی گیاهان از تعدادی
 اثر (92)همکاران  و افشاریان مثال عنوانبه .كندمی ییدأت

برگ  كلم و فرنگی هویج اتانولی و آبی هایعصاره ضدمیکروبی
 و اورئوس استافیلوكوكوس میکروبی گونه دو روی بر را قرمز

 این نتایج .كردند بررسی آزمایشگاهی در شرایط شرشیاكلیا
 هویج ضدمیکروبی افزایش فعالیت كه داد نشان پژوهشگران

به دارد، نوع حالل با مستقیمی رابطه قرمز برگ كلم و فرنگی
هویج  عصاره خشک وزن رفتن باال باعث اتانول حالل كه نحوی
 درصد 2 تا را عصاره خشک وزن و شده قرمز برگ كلم و فرنگی
 اتانولی هایعصاره كه دادند نشان محققان برد اینمی باالتر
 دارای آبی هایهرعصا به قرمز نسبت برگ كلم و فرنگی هویج

 مورد سوش دو هر روی بر تریبیش بازدارندگی و فعالیت
 به نسبت مثبت گرم های باكتری طوركلی به. است بررسی
 هستند منفی گرم های باكتری از تر حساس گیاهی های عصاره

 گرم ذاتی تحمل علتبه است ممکن پدیده این ، كه(17)
 هایهمطالع. باشد گیاهی هایتركیب و ماهیت و ها منفی

 گرم های باكتری سلولی دیواره كه است داده نشان مختلف
 بسیاری از مقابل در منفی گرم های باكتری به نسبت مثبت
 حتی ضدمیکروبی و شیمیائی هایتركیب ها، بیوتیک آنتی

(. 13،19)دارند  زیادی گیاهی حساسیت داروهای از بسیاری
 نسبت منفی گرم های باكتری دریک مطالعه نشان داده شدكه

 در. (11)هستند  مثبت گرم انواع از ترمقاوم شیمیایی عوامل به
 و برگ آبی عصاره كه شده دیده همکاران و مطالعه هامون نورد

اثر اورئوس  استافیلوكوكوس روی خرزهره دارویی گل گیاه
مطالعه  درچنین هم (.14)دهد می نشان خود از خوبی مهاری

 و ضدمیکروبی بررسی اثر جهت در همکاران و رخشنده
 هوایی هایاندام كلرفرمی و الکلی آبی، هایعصاره ضدقارچی

 و بیمارستانی هایروی میکروارگانیسم بر خرزهره گیاه
 مثبت، كوآگوالز طالیی استافیلوكوكقبیل  از استاندارد

عصاره  دادند نشان ،آلبیکانس كاندیدا و آئروژینوزاسودوموناس 
-ولی عصاره بوده ضدقارچی و ضدمیکربی اثر فاقد كلروفرمی،

 و ضدمیکربی هایاثر دارای آگار، رقت روش در آبی های
 هایاثر ترغلظت كم با متانولی عصاره كه بودند ضدقارچی

 داد نشان عصاره آبی از تریبیش ضدقارچی و ضدمیکربی
 اثر ترین بیشمشخص شد این مطالعه  كه در درحالی(. 15)

 باكتریروی  برو   خرزهره اتانولی عصاره به مربوط بازدارندگی
 واریانس آنالیز تحلیل نتایج. ه استبود سالمونالتیفیگرم منفی 

عصاره  غلظت افزایش با كه داد نشان (ANOVA) طرفه یک
 سطح در داری معنی طور به رشد عدم هاله قطر خرزهره اتانولی

 75/7 P< از حاصل نتایج اساس بر چنین هم. یافت افزایش 
 ای دامنه چند آزمون كمک با ها میانگین به دو دو مقایسه
 عدم قطر میانگین دار معنی وجود تفاوت عدم یا وجود دانکن،

 موجود مؤثر ماده به مقدار توان می را مختلف های غلظت رشد
 گرفت توان نتیجه می طوركلی به ولی. داد نسبت ها عصاره در
 خرزهره گیاه برگ اتانولی و آبی های عصاره غلظت افزایش با كه

 مطالعه در. كند می پیدا افزایش رشد عدم هاله قطر میزان
روی  بر گیاه خرزهره آبی های اتانولی و عصاره اثر حاضر

 كه در درحالی .شد بررسی سالمونالتیفی و لیستریامنوسیتوژنر
 خرزهره گیاه برگ ضدمیکروبی عصاره خواص هاهمطالع برخی

 ها باكتری از تعدادی روی بر استخراج متفاوت های روش با
و  ضدقارچی هایاثر چنینهم. (14)است  شده بررسی
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 گیاهی هایپاتوژن بر گیاه این های مختلف عصاره ضدمیکروبی
و اتانولی  آبی عصاره تأثیر حال این با. (94)است شده  مشخص

مطالعه  مورد های گونه بر مجزا صورت به خرزهره گیاه برگ
 فعالیت یدأیبرای ت چنین الزم استهم. نشده است  انجام

 تریبیش هایتحقیق گیاه در موجود هایتركیب زیستی
گفت  توان می حاضر مطالعه نتایج اساس بر .صورت گیرد

 مورد سنتی های درمان در تواند می خرزهره گیاه اتانولی عصاره
 خود از قبولی قابل ضدمیکروبی هایاثر و گیرد قرار استفاده
 گیاه عصاره اتانولی همکاران وTannua مطالعه  در .دهد نشان

 تریبیش میکروبی فعالیت ضد ها عصاره سایر به نسبت خرزهره
-هم. (10) است داده آزمایش نشان مورد های باكتری علیه
 نسبت خرزهره گیاه برگ عصاره اتانولی مطالعه یک در چنین

 اثر (.Ocimum basilicum L) گیاه ریحان  اتانولی عصاره به
است  داشته ضدمیکروبی فعالیت از تری وسیع طیف و تر قوی
 كه است واقعیت این از حاكی نتایج این تحقیق(. 94)

 كه است مناسبی ضدمیکروبی دارای مواد گیاهی های عصاره
 گیاهی داروی یک یا دارویی پایه عنوان یک به ها آن از توان می

 لذا. ها استفاده كرد میکروارگانیسم با مبارزه برای مناسب
كارهای  مؤثره هایتركیب شناسائی و آنالیز با پیشنهاد می شود

در  و هاقار  روی بر هاتركیب این بررسی هدف با تکمیلی
چنین پیشنهاد هم .قرارگیرد توجه مورد حیوانی مدل در یتانه
این فزودن عصاره شود با مطالعه برروی  فرموالسیون و امی
قابل قبول در برخی از به عنوان یک عامل ضدمیکروبی  گیاه

 هایافزایش ماندگاری محصول غذایی نسبت به هایمحصول
 انجام هایحقیقت .ثری برداشتؤگام م با كیفیت باال غذایی
 كه اسانس می دهد نشان گیاهی هایاسانس با در رابطه شده

و  سبز زیره پونه، آویشن، فلفلی، نعناع رزماری، مانند گیاهانی

گیاهی  هایبر روی آفت ایمالحظه قابل كشندگی اثر رازیانه
 در گیاهی هایاسانس باالی پتانسیل علیرغم و (47،11)دارند 
 گیاهی، هایاسانس بودن فرار مانند یهای، مشکلهاآفت كنترل
 سبب هاآن باالی اكسیداسیونی و ظرفیت آب در كم حاللیت
 هاییمحدودیت با هاآن از استفاده كاربردی كه است شده
 فنی دانش به یابیرسد دستمی نظربه(. 43) باشد همراه
و  هاكردن اسانس فرموله توسعه و بهبود جهت در مطلوب
 زیادی حد تا را هامحدودیت این تواندمی های گیاهیعصاره

 .مرتفع نماید
  گیرینتیجه

-می طرفهیک واریانس آنالیز از آمده دستبه نتایج به توجه با
 ،خرزهره گیاه برگ اتانولی عصاره غلظت افزایش با گفت توان
 چنین،هم .یابدمی افزایش داریمعنی طوربه بازدارندگی هاله

 با مقایسه در خرزهره گیاه برگ اتانولی عصاره شد مشاهده
 مورد هایباكتری روی تریبیش بازدارندگی اثر آبی عصاره
 روی تربیش هایبررسی با كه رسدمی نظربه .دارد مطالعه
 را هاتركیب این ساختار بتوان اجزا در ثرهؤم هایتركیب
-به هاآن ساختار از آگاهی با بعد مراحل در كه نمود مشخص

 ایجاد در هاتركیب این احتمالی مکانیسم روی تردقیق طور
  .كرد بحث هابیوتیکآنتی با افزاییهم هایاثر

 سپاسگزاری
 مجتمع تحقیقاتی، كاركنان و مدیریت از مقاله این نویسندگان
 نمودن فراهم با كه آزمایشگاهی زیست فرآورد پارس تولیدی و
 یاری را مقاله این نویسندگان الزم تجهیزات و و وسایل امکانات
 .دارند را تشکر تقدیرو نهایت نمودند؛

 

 
 انتشار دراگار متر به روش یلیمی آبی و اتانولی خرزهره برحسب ها عصارههای منتخب در حضور  یباكترمیانگین قطر هاله عدم رشد  - 3جدول 

 .خرزهره هست اتانولی و آبی عصاره ضدمیکروبی فعالیت وجود عدم دهنده نشان ( -) عالمت

نوع 
 عصاره

 (mg/ml) غلظت عصاره میکرواركانیسم
5 37 35 97 95 17 15 47 

لیستریا  اتانولی
 منوسیتوژنز

39/7±2/9 91/7±2/4 - - - - - - 

 9/99±95/7 77/97±91/7 1/31±14/7 3/30±50/7 1/32±91/7 3/35±51/7 72/34±91/7 27/33±49/7 سالمونال تیفی

لیستریا  آبی
 منوسیتوژنز

11/7±77/4 72/7±9/2 - - - - - - 

 9/34±12/7 7/34±29/7 2/31±57/7 1/33±59/7 9/2±35/7 2/1±14/7 47/0±50/7 2/2±31/3 سالمونال تیفی
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 سالمونال تیفیو لیستریا مونوسیتوژنزی اتانولی و آبی برگ گیاه خرزهره  بر روی ها عصاره (MIC) حداقل غلظت مهاركنندگی رشد - 9جدول 

 عدم رشد +:رشد           :-
 
 
 

 سالمونال تیفیو  لیستریا مونوسیتوژنزبر روی  اتانولی و آبی برگ گیاه خرزهره یها عصاره(MBC) حداقل غلظت كشندگی  - 1جدول 

 عدم رشد +:رشد           :-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (mg/ml)غلظت عصاره  میکروبی های سویه نوع عصاره
 9 4 1 32 19 24 391 952 كنترل

 - - + + + + + + - لیستریا منوسیتوژنز اتانولی

 - - - - - - + + - سالمونال تایفی

  + + + + + + + - لیستریا منوسیتوژنز آبی
 - - - - - + + + - سالمونال تایفی

 میکروبی های سویه نوع عصاره
 (mg/ml)غلظت عصاره 

 9 4 1 32 19 24 391 952 كنترل

 اتانولی
 - + + + + + + + - لیستریا منوسیتوژنز

 - - - - - - - + - یفیتسالمونال 

 آبی
 - + + + + + + + - لیستریا منوسیتوژنز

 - - - - - - + + - یفیتسالمونال 
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