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Abstract: 
 
Background: Infections caused by bacterial agents with antibiotic resistance are expanding 
so that the effectiveness of antibiotics in the treatment has reduced. So, efforts are being 
made to find new active herbal compounds as an appropriate alternative to antibiotics. This 
study aimed to evaluation of active antibacterial of ethanol and methanol extracts of 
Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls against bacteria. 
Materials and Methods: This study was performed by standard strains of Staphylococcus 
aureus (ATCC: 25923), Escherichia coli (ATCC: 25922), Klebsiella pneumonia 
(ATCC:10031), Shigella sonnei (ATCC: 1188), Pseudomonas aeruginosa (ATCC:1310) and 
Acinetobacter baumannii (ATCC:10654). The of ethanol and methanol extracts of 
Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls were prepared by Soxhlet apparatus. 
Antibacterial activities of extracts were evaluated well diffusion method. Also minimum 
inhibitory concentration (MIC) and MBC were assessed by microdilution method. The data 
obtained by new SPSS software was analyzed. 
Results: The ethanol and methanol extracts of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls 
showed antibacterial activity against bacteria. MIC results for ethanol and methanol extracts 
Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls were 125 mg/ml and 12.5 mg/ml for bacteria, 
respectively. 
 Conclusion: Ethanol and methanol extract of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls 
had good antibacterial activity against tested bacteria. Therefore, the results of this study can 
be a valuable report regarding their effective role in infection control. 
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 Dracocephalum) گیاه زرین متانولی و اتانولی عصاره ضدباکتریایی فعالیت بررسی

kotschyi) مازوج گالِ و (Mazouj galls)  
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 مقدمه

 برای ها بیوتیک آنتی مصرف از که است سال پنجاه از بیش

 نادرست استفاده ولی گذرد، می عفونی های بیماری درمان و کنترل

 و بیوتیک آنتی به مقاومت پدیده بروز باعث مواد این از مداوم و

 مواجه مشکل با را ها بیماری درمان و شده مقاوم های سویه پیدایش

 میان در ها بیوتیک آنتی به نسبت مقاومت پدیده .است کرده

 یک عنوان به امروزه که است موضوعی زا بیماری های باکتری

 .[4،1] است گرفته قرار توجه مورد جهان سراسر در مشکل

 علت به مختلف ضدمیکروبی عوامل به نسبت ها باکتری مقاومت

 .گردد می ایجاد اکتسابی و ذاتی مقاومت های مکانیسم
 

 باشگاه کاشان، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،پزشکی شناسی میکروب ارشد کارشناسی .1

 ایران کاشان، نخبگان، و جوان پژوهشگران

 دانشگاهاراك،  واحد ه،یپا علوم دانشکده ،یشناس ستیز گروه بیوتکنولوژی، یکارشناس .2

 رانیا اراك، ،یاسالم آزاد

 علوم دانشگاه باد،آ خرم عشایر شهدای بیمارستان ،میکروبیولوژی ارشد کارشناسی .3

 ایران ،لرستان ،لرستان پزشکی

 :مسؤول نویسنده نشانی *

 بادآ خرم عشایر شهدای بیمارستان ،لرستان پزشکی علوم دانشگاه 

   331 99313395 :دورنویس                                        35349650320 :تلفن

 zareih77@gmail.com  :الکترونيک پست

 10/3/1353 :نهایی پذیرش تاریخ                                   11/3/1353 :دریافت تاریخ

ی عوامـل با مواجهه نتیجه در اکتسابی مقاومت  ضـدمیکروـب

 رویکرد گیاهان باکتریال آنتی خاصیت از استفاده .آید می دست هب

 شدن جایگرین و بیوتیکی آنتی های مقاومت با مقابله در را جدیدی

 چهار بر بالغ جهان سراسر در امروزه .است نهاده رو پیشِ ها آن با

 نیز و کنند می استفاده دارویی منبع عنوان به گیاهان از ،نفر میلیارد

 أمنش پزشکان توسط استاندارد تجویزشده داروهایاز  درصد 42

 و فنلی ترکیبات سنتز در نامحدودی توانایی گیاهان .دارند گیاهی

 ،ترکیبات این .دارند آروماتیک ترکیبات از انواعی و ها آن مشتقات

 توجهی قابل درمانی اثرات وهستند  گیاهان ثانویه هاى متابولیت

 فعال ترکیبات بررسی .دارند ها قارچ و ها باکتری ها، ویروس علیه

 با مؤثر مواد کشف منظور به جغرافیایی منطقه هر دارویی گیاهان

 گیاه زرین گونه .[3-11] است ضروری ضدمیکروبی خاصیت

Dracocephalum kotschyi، تیره از و چندساله گیاهی 

 به چوبی نیمهگیاه، گیاهی  زرین .است (Labiateae) نعناعیان

 ایستاده ،متعدد چوبی هاى ساقه و دارای متر سانتی 41 تا 11 ارتفاع

 بزرگ، های گل و شکل مرغی تخم و دار برگ دم های برگ و محکم و

 سردسیر مناطق در گیاه، زرین .باشد می زرد به متمایل سفید یا سفید

 کند می رشد دریا سطح از متر 3111 الی 4311 ارتفاع باو سنگی 

 رماتیسمی، دردهای درمانبرای  گیاه این از سنتی طب در .[3]

 :خالصه

 ها کیوتیب یآنت ییکارا که یا گونه به ؛است گسترش حال در یکیوتیب یآنت مقاومت با ییایباکتر عوامل از یناش های عفونت :هدف و سابقه

 ها بیوتیک آنتی برای مناسب ینیزجایگ عنوان به جدید گیاهی فعال ترکیبات یافتن جهتِ ها تالش رو این از .است داده کاهش را درمان در

 ها باکتری روی بر مازوج گالِ و گیاه زرین متانولی و اتانولی عصاره ضدباکتریایی فعالیت بررسی هدف با مطالعه این .پذیرد می انجام

 .گرفت انجام

 کلی اشرشیا ،(:42943ATCC) آرئوس استافیلوکوکوس های باکتری استاندارد های سویه روی، تجربی مطالعه این :ها روش و مواد

(42944ATCC:)، نومونیه کلبسیال (11131ATCC:)، سونئی شیگال (1111ATCC:)، آئروژینوزا سودوموناس (1311ATCC:) و 

 ها عصاره ضدمیکروبی فعالیت .دش تهیه سوکسله روش به اتانولی و متانولی عصاره .گردید انجام (:11622ATCC) بومانی آسینتوباکتر

 کشی باکتری غلظت کمترین و (MIC) بازدارندگی غلظت کمترین همچنین .گرفت قرار ارزیابی مورد چاهک در انتشار روشبه

(MBC) افزار نرم با آماری تحلیل و تجزیهو  گردید بررسی میکرودایلوشن روش به SPSS شد انجام. 

 از حاصل نتایج .دادند نشان خود از ها باکتری علیه ضدباکتریایی خاصیت مازوج، گالِ و گیاه زرین متانولی و اتانولی های عصاره :نتایج

MIC بود متر میلی در گرم میلی 2/14و  142ترتیب هب ،مختلف های باکتری علیه مازوج گالِ و گیاه زرین متانولی و اتانولی عصاره.  

 .بود مطالعه مورد های باکترینسبت به  میکروبی ضد ترکیبات حاوی مازوج گالِ و گیاه زرین متانولی و اتانولی  عصاره :گیری نتیجه

  .باشد عفونت کنترل بر ها آن ثرؤم نقش با رابطه در ارزشمندی گزارش تواند می تحقیق این نتایج بنابراین

 ییاباکتریضد ،مازوج گال ،گیاه زرین گیاهی، عصاره :کلیدی واژگان
 493-311 صفحات ،1399 شهریور - مرداد ،3 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامه ماه دو                                                
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 چربی کاهش ها، زخم التیام بدن، عضالت و ها ماهیچه تقویت

 اثرات و ضدسرطانی خاصیت ایمنی، سیستم تنظیم خون،

 و عطر نظر از گیاه این اسانس .شود می استفاده ضدمیکروبی

 مانند صنایع بسیاری در زیادی و متنوع کاربردهای دهی، طعم

 ،سازی شیرینی سازی، بستنی آشامیدنی، ،زیاسعطر ،آرایشی

 مازوجدار درخت همچنین .[2،2] دارد ،...و غذایی محصوالت

(Quercus infectoria)، جنس از بلوط درخت نوعی 

Quercus، تیره Fagaceae راسته و Fagales باشد می. 

 آذربایجان کرمانشاه، کردستان، های جنگل آن رویشگاه ترین وسیع

 دارویی خواص فراوانی مطالعات در .است لرستان و غربی

 ارزیابی مورد آن های گال جمله از این درخت، مختلف های بخش

 زنبور غیرجنسی فعالیت اثر در مازوج گالِ .است گرفته قرار

 خانواده از Andricus stenlichti استنلیچتی آندریکوس

Cynipidae، زیرخانواده Cynipinae طایفه و Cynipini  ایجاد

 طرفی از وباشد  می خود میزبان برای غذایی ذخیره ،گال .شود می

 ها گال .دارد آن برای حفاظتی نقش سد، یک صورت به دیگر

 خواص دارای و فنلی و تاننی ترکیبات از انبار یک صورت به

 تانیک مازوج گال در مؤثره ماده ترین مهم .باشند می ضدمیکروبی

 تشکیل را آن ترکیبات درصد 01 تا 21 مقدار به که است اسید

 تانولیا و متانولی های عصاره ضدمیکروبی خواص .[0،6] دهد می

 منـاطق از ها باکتری از وسیعی طیف بر مازوج گال و گیاه زرین

 در همکاران و فاتحی .[9،1] است شده گزارش مختلف جغرافیایی

 آبی و متانولی عصاره که نمودند اعالم خود مطالعه در 1390 سال

 باکتری مهار باعث لیتر میلی بر گرم میلی 21 غلظت در مازوج گال

 و نزهدعلی مطالعه در [.11] گردد می آئروژینوزا سودوموناس

 بر گیاه زرین اسانس که گردید مشخص 4111 سال در همکاران

 .[11] است ثرؤم مثبت گرم و منفی گرم های باکتری رشد مهار روی

ـه با  پتانسیل با گوناگون فتوشیمیایی مـواد وجـود بـه توج

 از مازوج گال گیاه و گیاه زرین در مالحظه قابل ضدباکتریایی

 سوی از ها باکتری در دارویی مقاومت جهانی معضل و سو یک

 و کیفیت تعیین جهت در آزمایشگاهی مطالعات تا است الزم ،دیگر

 انجام پاتوژن های میکروارگانیسم بر مذکور مواد تـأثیر گسـتره

 ضدباکتریایی ثیرأت تعیینحاضر  تحقیق از هدفبنابراین  .پذیرد

از  تعدادی بر مازوج گال و گیاه زرین متانولی و اتانولی عصاره

 کلی، اشرشیا شامل ،مختلف های باکتری استاندارد های سویه

 و آئروژینوزا سودوموناس سونئی، شیگال نومونیه، کلبسیال

 .باشد می آرئوس استافیلوکوکوس و بومانی آسینتوباکتر
 

 

 ها روش و مواد

  گیاه آوری جمع و شناسایی

 آزمایشگاه در ماه بانآ تا خردادماه از تجربی مطالعه این

 در .شد انجام کاشان واحد آزاد هشگاـندا شناسی میکروب

 در شهر فریدون از گیاه زرین های سرشاخه و ها برگ ماه، اردیبهشت

 تحقیقات مرکز ییدأت از پس وشدند  آوری جمع اصفهان ارتفاعات

 .گرفتند قرار استفاده مورد اصفهان استان طبیعی منابع و کشاورزی

 و کدگذاری سیستماتیک نامتخصص توسط مرکز این در گیاه زرین

 سایه در گراد سانتی درجه 42-31 در گیاه .شد شناسایی کامالً

 درختان رویشگاه از مازوج گال .گردید پودر سپس و خشک

 لرستان استان در واقع ،(Quercus infectoria) دارمازوج

 هرباریوم توسط مازوج گال تأیید و شناسایی .شد آوری جمع

 انجام لرستان استان کشاورزی جهاد تحقیقات مرکز شناسی گیاه

 درصد ده سدیم هیپوکلریت و آب با دقت به مازوج گال .شد

 انجام استریل شرایط تحت و سایه در گال شدن خشک .شد شسته

 شدند پودر برقی آسیاب دستگاه توسطاین دو گیاه  سپس .شد

[11،9]. 

 اتانولی و متانولی عصاره تهیه

 روشبه اتانولی و متانولی رهعصاج استخرا رمنظوبه

 .گردید دهستفاا مازوج گال و گیاه زرین پودر گرم 21 از سوکسله

 111 اتانول حالل لیتر میلی 421 توسط جداگانه طور به گیری عصاره

 ساعت 1 گذشت از پس .شد انجام درصد 111 متانول و درصد

 42-40 دمای در آزاد هوای در آمده دست به الکلی های عصاره

 وشود  تبخیر آن اضافی الکل تا شدند داده قرار گراد سانتی درجه

 و کدر های ویال در عصاره سپس .آید دست به خالص عصاره

 .[14] گردید نگهداری گراد سانتی درجه 2 دمای

 استاندارد های سوش تهیه

 های سویه شـاملکه  آزمایش مـورد هـای زممیکروارگانی

 اشرشیا ،(:42943ATCC) آرئوس استافیلوکوکوس استاندارد

 ،(:11131ATCC) نومونیه کلبسیال ،(:42944ATCC) کلی

 آئروژینوزا سودوموناس ،(:1111ATCC) سونئی شیگال

(1311ATCC:) بومانی آسینتوباکتر و (11622ATCC:)  ،بودند

 سازمان های میکروارگانیسم کلکسیون از لیوفلیزه صورت به

 های سویه هویت .گردیدند تهیه ایران صنعتی و علمی های پژوهش

 های تست توسط آزمایشگاه در ،اطمینان جهت باکتریایی

 سوسپانسیون تهیه برای .شدند کنترل مربوطه مرسوم بیوشیمیایی

 کشت محیط به کلنی چند ،باکتری جوان و تازه کشت از میکروبی

 کدورت تا شد منتقل (هند ،Himedia) ثبرا هینتون مولر

 فارلند مک 2/1 شماره لوله با مطابق شده تهیه میکروبی سوسپانسیون

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 9

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3887-fa.html


 همکاران و زارعی

  496                                                                                                 3شماره  |42دوره  |1399|شهریور-مرداد |نامه فیض دوماه

 برای .گردد تنظیم (لیتر میلی هر در باکتری 2/1×111 معادل غلظت)

 اسپکتروفتومتر دستگاه در باکتریایی سوسپانسیون جذب اطمینان،

(UNIC-UV-  2100، مریکاآ) در نانومتر 631 موج طول در 

 این از لیتر میلی 4/1 سپس .گردید تنظیم 11/1-1/1 محدوده

 براث هینتون مولر کشت محیط لیتر میلی 1/19 به سوسپانسیون

 برسد باکتری سلول 2/1×116 معادل غلظتی به تا گردید اضافه

[13]. 

 گیاه زرین عصاره از مختلف های رقت تهیه

 و متانولی عصاره ضدمیکروبی اثرات بررسی منظور به

 2 حاوی لوله به اتانولی و متانولی عصاره گرم 4 ،گیاه زرین اتانولی

 DMSO درصد 41 حاوی براث نتونیه مولر کشت محیط لیتر میلی

 ترتیب این به .شود حل کامالً تا گردید شیکر خوب و شد اضافه

 سپس .آمد دست هب لیتر میلی بر گرم میلی 211 عصاره غلظت

 بر گرم میلی 6/12 و 42/31 ،2/64 ،142 ،421 ،211 های غلظت

 ضدمیکروبی اثر تحقیق این در .گردید تهیه عصاره از لیتر میلی

 و چاهک انتشار روش دو بهگیاه  زرین اتانولی و متانولی عصاره

  .گرفت قرار بررسی مورد میکرودایلوشن

 مازوج گال عصاره از مختلف های غلظت تهیه

 و اتانولی های عصاره از مختلف های غلظت تهیه برای

به  و وزن دقت به خشک عصاره از گرم 4/1 گال مازروج، متانولی

 مولر کشت محیط لیتر میلی 2 حاوی که استریلی آزمایش لوله

 محتویات .شد اضافهبود،  DMSO درصد 41 حاوی براث هینتون

 این به .شود حل کامالً تا گردید مخلوط شدت به شیکر با لوله

 سپس .آمد دست هب لیتر میلی بر گرم میلی 21 عصاره غلظت ترتیب

 و 42/6 ،2/14 ،42 های غلظت ،رقت سری تهیه روش با مطابق

 .گردید تهیه عصاره از لیتر میلی بر گرم میلی 14/3

 چاهک در انتشار روش به ها عصاره ضدباکتریایی فعالیت بررسی

 سوسپانسیون از میکرولیتر 111 چاهکدر  انتشار روش در

 مولر کشت محیط سطح در cfu/ml ×116×2/1 غلظت با میکروبی

 سطح در سپس .شد داده گسترش یکنواخت صورت به آگار هینتون

 و متر میلی 6 قطر به هایی چاهک استریل پاستور پیپت توسط پلیت

 با ها چاهک از یک هر .گردید ایجاد هم از متر سانتی 2/4 فاصله به

 .شد پر عصاره ی شده تهیه های غلظت از یک هر از میکرولیتر 111

 ایمیپنم بیوتیک آنتی و بود  DMSO محلول ،آزمایش منفی شاهد

 کشت های محیط تمامی .گردید استفاده مثبت شاهد منزله به

 قرار گراد سانتی درجه 30 دمای در ساعت 42 مدت به شده تلقیح

 تشکیل نظر از میکروبی های کشت معین مدت از پس .شدند داده

 بررسی مورد ها چاهک اطراف در رشد عدم هاله تشکیل عدم یا

 گیری اندازه متر میلی برحسب رشد عدم هاله قطر و گرفت قرار

 از یک هر و عصاره هر برای ها آزمایش از سری هر .گردید

 هاله قطر میانگین و گردید تکرار بار سه بررسی مورد های باکتری

 .[13] شد محاسبه رشد عدم

 غلظت حداقل و (MIC) بازدارندگی غلظت حداقل سنجش

  عصاره (MBC) کشندگی

 و MIC مقادیر ،عصاره از مختلف های غلظت تهیه از پس

MBC 111 منظور بدین .گردید تعیین میکروتیترپلیت روشبه 

 دهم تا لاوّ ستون چاهک داخل غلظت هر از میکرولیتر

 به ستون هر) گردید اضافه استریل ای خانه 96 های میکروپلیت

 با میکروبی سوسپانسیون از سپس (.غلظت یک به مربوط ترتیب

 .شد اضافه چاهک هر در میکرولیتر cfu/ml 116×2/111، 1 غلظت

 مولر محیط میکرولیتر 411 ،منفی کنترل عنوان به 11 شماره ستون به

 مثبت کنترل عنوان به 14 شماره ستون به .شد اضافه براث هینتون

 مولر محیط میکرولیتر 111 و میکروبی سوسپانسیون میکرولیتر 111

 ها چاهک نوری جذب تلقیح، از پس .گردید اضافه براث هینتون

 قرائت نانومتر 221 موج طول در االیزا خواننده دستگاه توسط

 ادگر سانتی هـجدر 30 یـامد در انکوباتور در میکروپلیت .گردید

 ها چاهک نوری جذب دوباره ساعت 42 از پس .شد هداد ارقر

 قرائت نانومتر 221 موج طول در االیزا خواننده دستگاه توسط

 .شد محاسبه نتایج میانگین و انجام بار 3 آزمایش سری هر .گردید

 که عصاره از غلظتی کمترین یعنی ،بود شفاف که چاهکی آخرین

 شد گرفته نظر در MIC عنوان بهبود،  شده باکتری رشد از مانع

 از میکرولیتر 41 عصاره کشندگی غلظت حداقل تعیین برای .[12]

 بر MIC خانه ماقبل شفاف خانه چهار و MIC به مربوط خانه

 42 از پس .شد داده کشت آگار هینتون مولر کشت محیط روی

 ،بود نکرده رشد آن در باکتری که عصاره زا غلظت کمترین ساعت

 .دیگرد گزارش (MBC) کشندگی غلظت حداقل عنوان به

 

  آماری آنالیز

 کمک به تحقیق این از حاصل های میانگین مقایسه

 با بونفرونی زوجی آزمون و دوطرفه واریانس آنالیز های آزمون

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد هفدهم ویرایش SPSS افزار نرم

 .ها داده تفسیر جهت (P<12/1) آزمون دار معنی سطح

 

 نتایج

 و متانولی عصاره به نسبت استاندارد های سویه حساسیت

 قرار بررسی مورد چاهک انتشار روش به مازوج گال اتانولی

 .است شده ارائه یک شماره جدول در مربوطه نتایج که گرفت

 متانولی های عصاره که دهد می نشان حاضر مطالعه از حاصل نتایج
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 های باکتری تمام روی مهاری اثر مازوج گال و گیاه زرین اتانولی و

ارائه  4و 1 شماره های جدول در آن نتایج که دارند بررسی مورد

 .شده است

 ها باکتری روی بر مازوج گال متانولی و اتانولی عصاره گوناگون یها غلظت ضدمیکروبی اثر از حاصل رشد عدم هاله قطر میانگین -1 شماره جدول
 (متر میلی برحسب)

 

 و متانولی عصاره رشد عدم هاله قطر میانگین 4 شماره جدول

 برحسب) باکتری مختلف های سویه روی بر را گیاه زرین اتانولی

 واریانس آنالیز آزمون که گونه همان .دهد می نشان (متر میلی

 های غلظت با رشد عدم هاله قطر اندازه دهد می نشان دوطرفه

 با دیگر عبارت به .(>12/1P) دارد مستقیم ثیرأت عصاره مختلف

 فعالیت گیاه، زرین متانولی و اتانولی عصاره غلظت افزایش

 معنی بدین این و یابد می افزایش ها باکتری علیه آن ضدمیکروبی

 اثر دارای گیاه زرین اتانولی و متانولی عصاره که است

 حکایت ،سویه این روی بر تأثیر روند این .باشد می ضدباکتریایی

 ،421 ،211 های غلظت در اتانولی و متانولی عصاره که دارد این از

 روی بر ضدباکتریایی اثر دارای لیتر میلی بر گرم میلی 2/64 و 142

 گرم میلی 2/64 از کمتر های غلظت در .باشد می استاندارد های سویه

 هاله قطر مقایسه منظوربه .نشد مشاهده رشدی عدم هاله لیتر میلی بر

 در لیتر میلی بر گرم میلی 211 تا 2/64 های غلظت در رشد عدم

 واریانس آنالیز آزمون از گیاه زرین اتانولی و متانولی عصاره

 عصارهمورد  در آزمون این نتایج براساس .شد استفاده دوطرفه

 هاله قطر مقدار بین داری یمعن اختالف گیاه، زرین اتانولی و متانولی

 و لیتر میلی بر گرم میلی 211 تا 2/64 های غلظت در رشد عدم

 با تعقیبی آزمون نتایج براساس (.P<12/1) شد مشاهده ایمیپنم

 به نسبت ایمیپنم در رشد عدم هاله قطر بونفرونی، تعدیل

 طور هب عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 211 تا 2/64 های غلظت

 قطر بونفرونی آزمون به توجه با (.P<12/1) بود بیشتر داری یمعن

 و 421 ،211 و 142 ،421 و 142 های غلظت بین در رشد عدم هاله

 و 2/64 ،142 و 2/64 ،421 و 2/64 های غلظت همچنینو  211

 چهاراز میان  و داشتوجود  داری یمعن تفاوت (P<12/1) با 211

 بر گرم میلی 211 غلظت در رشد عدم هاله قطر نیز عصاره غلظت

 (.P<12/1) بود ها غلظت سایر از بیشتر داری یمعن طور هب لیتر میلی

 

 

 

)mg/ml ) غلظت  

 

 نمونه
 

      

21 
      

42 
      

2/14 
      

پنمایمی مثبت شاهد 42/6  P 

 آئروژینوزا سودوموناس
(1311ATCC:) 

 21/9±11/1 42/11±21/1 21/16±11/1 02/11±92/1 متانولی عصاره
61/4±11/42 

134/1 

 143/1 21/11±11/1 42/14±21/1 21/10±11/1 02/19±92/1 اتانولی عصاره

 بومانی آسینتوباکتر

(11622ATCC:) 

 - 11/1±11/1 11/12±11/1 02/10±21/1 متانولی عصاره

14/4±11/40 
114/1 

 <111/1 - 11/9±11/1 11/16±11/1 02/11±21/1 اتانولی عصاره

 (:1111ATCC) سونئی شیگال

 - 11/11±11/1 02/13±21/4 21/11±91/1 متانولی عصاره
11/1±11/41 

116/1 

 149/1 - 11/11±11/1 02/12±21/4 21/19±91/1 اتانولی عصاره

 نومونیه کلبسیال

(11131ATCC:) 

 - 21/11±00/2 42/10±21/1 02/11±21/1 متانولی عصاره
32/4±11/46 

119/1 

 132/1 - 21/11±00/2 42/11±21/1 02/19±21/1 اتانولی عصاره

 کلی اشرشیا

(42944ATCC:) 

 2/1±11/2 02/11±21/1 21/13±11/1 11/11±16/4 متانولی عصاره
92/1±11/46 

142/1 

 111/1 2/9±11/2 02/11±21/1 21/12±11/1 11/19±16/4 اتانولی عصاره

 آرئوس استافیلوکوکوس
(42943ATCC:) 

 2/1±11/2 11/11±11/1 42/19±92/1 21/19±11/1 متانولی عصاره
14/4±11/31 

111/1> 

 142/1 2/9±11/2 11/11±11/1 42/41±92/1 21/41±11/1 اتانولی عصاره
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 مختلف های باکتری روی بر گیاه زرین و مازوج گال اتانولی و متانولی عصاره کشندگی غلظت حداقل و مهارکنندگی غلظت حداقل -3 شماره جدول

 (لیتر میلی بر گرم میلی)

 گیاه زرین اتانولی و متانولی عصاره مازوج گال اتانولی و متانولی عصاره آزمایش مورد باکتری

MIC MBC MIC MBC 
 2/14 42 142 421 (:1311ATCC) آئروژینوزا سودوموناس

 2/14 42 142 421 (:11622ATCC) بومانی آسینتوباکتر

 2/14 42 142 421 (:1111ATCC) سونئی شیگال

 2/14 42 142 421 (:11131ATCC)  نومونیه کلبسیال

 2/14 42 142 421 (:42944ATCC) کلی اشرشیا

 42/6 2/14 2/64 142 (:42943ATCC) آرئوس استافیلوکوکوس

 

 مهارکنندگی غلظت حداقل که گردید مشخص 3 شماره جدول در

 منفی گرم های باکتری برای مازوج گال اتانولی و متانولی عصاره

 گرم میلی 42 کشندگی غلظت حداقل و لیتر میلی بر گرم میلی 2/14

 و متانولی عصاره مهارکنندگی غلظت حداقل .بود لیتر میلی بر

 بر گرم میلی 142 منفی گرم های باکتری برای گیاه زرین اتانولی

 .بود لیتر میلی بر گرم میلی 421 کشندگی غلظت حداقل و لیتر میلی

 مثبت گرم باکتری روی را ثیرأت بیشترین، عصاره دو هر

  .داشتند (آرئوس استافیلوکوکوس)

 

 بحث

 عوارض نگرانی همواره ها، بیوتیک آنتی با درمان امروزه،

 های مزیت داشتن با دارویی گیاهان .دارد همراه به را دارو جانبی

 و طبع با سازگاری بودن، دسترس قابل و ارزان قبیل از متعددی

 جمله از ها بیماری درمان برای بیماران، توسط بهتر پذیرش

 به توجه با اخیر های سال در .اند گرفته قرار توجه مورد ها عفونت

 بیشتر شناخت و ها بیوتیک آنتی به میکروبی مقاومت افزایش

 مردم در زیادی تمایل شیمیایی، سنتتیک ترکیبات جانبی عوارض

 شده ایجاد ضدمیکروبی خواص با گیاهی محصوالت از استفاده به

 منابع که هستند گیاهی گونه 4111 شامل دارویی گیاهان .است

 .شوند می محسوب جهان در سالم داروهای تهیه برای باارزشی

 سنتی طب در که هستند گیاهانی جمله از مازوج گال و گیاه زرین

 کیفی روش دو با پژوهش این در .[4،1] دندار فراوانی کاربرد

 عصاره شد داده نشان (میکرودایلوشن) یکمّ و (چاهک انتشار)

 نتایج .کند می جلوگیری آزمایش مورد های باکتری رشد از گیاه

 رشد عدم هاله قطر اندازه چاهک، روش در داد نشان حاضر مطالعه

 در همچنین (.P<12/1) دارد مستقیم ثیرأت عصاره غلظت مقدار با

 با مختلف های باکتری در رشد عدم هاله قطر میانگین روش، این

 نوع دیگر، عبارت بهو  (P<12/1) داشت داری معنی تفاوت هم

 به حساسیت بیشترین. بود مؤثر رشد عدم هاله قطر بر باکتری

 .داد نشان آرئوس استافیلوکوکوس را اتانولی و متانولی عصاره

 ضدمیکروبی مواد به گوناگون های باکتری حساسیت تفاوت احتماالً

 به توجه با .باشد می ها میکروارگانیسم متفاوت ساختار علت به

 انجام 4114 سال در همکاران و McKeegan توسط که ای مطالعه

 در مثبت گرم های باکتری به نسبت منفی گرم های باکتری ،گرفت

 های باکتری رشد بر متفاوت تأثیر علت و ترند مقاوم ها عصاره برابر

 موجود ساختاری تفاوت دلیل به است ممکن منفی گرم و مثبت گرم

 منفی گرم های باکتری .باشد ها باکتری از گروه دو این دیواره بین

 های مولکول عبور از سدی مانند که هستند خارجی غشای واجد

 مؤثر ترکیبات اکثر عالوه به .کند می جلوگیری گریز آب و بزرگ

 و ورود امکان مواد این و گریزند، آب ها عصاره در موجود

 از و ندارند را منفی گرم های باکتری درون فعال نقاط به دسترسی

 که باشند می پالسمیک پری فضای در هایی آنزیم دارای دیگر طرف

 دلیل همین به [.12] کنند تجزیه را خارجی های مولکول قادرند

 این به نسبت بیشتری مقاومت منفی گرم های باکتری معموالً

 نامحقق اولیه های بررسی رابطه همین در .دهند می نشان ترکیبات

 ییدأت ها باکتری برخی رشد بر را مازوج گال عصاره مهاری ثیرأت

 هماهنگ فاتحیمطالعه  نتایج با ما مطالعه از حاصل نتایج .نمودند

 آبی و متانولی عصاره کهنمود  اعالم خود مطالعه در نیزاو  .است

 باکتری برای لیتر میلی بر گرم میلی 21 غلظت در مازوج گال

 رشد عدم هاله ترتیب به (:9140ATCC) آئروژینوزا سودوموناس

 که است نکته این گویای نتایج این .کند می ایجاد متر میلی 19 و 11

 اثر حاضر مطالعه همانند مازوج گال عصاره در موجود مؤثره ماده

 دارد آئروژینوزا سودوموناس برروی خوبی بسیار ضدمیکروبی

 مازوج گال در مؤثره ماده ترین مهم شد، ذکر که گونه همان .[11]

 را آن ترکیبات درصد 01 تا 21 مقدار به که است اسید تانیک

 جمله از که باشند می مختلف خواص دارای ها تانن .دهد می تشکیل

اثر  مکانیسم .کرد اشاره ها آنبودن  ضدباکتریایی به توان می ها آن

 با اتصال همچنین و سلول غشای لیز طریق از ها باکتری بر ها تانن
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 به اتصال ها، آنزیم سازی غیرفعال و ها باکتری سلول ترکیبات

 ها تانن .باشد می عمل سلولی دیواره با کمپلکس ایجاد و ها ادهزین

 ها میکروارگانیسم براى را ها آنزیم سوبستراى توانند می همچنین

 اثرات رسد می نظر به بنابراین [.16] کنند دسترس غیرقابل

 مرهون فاتحی و حاضر تحقیق در مازوج های گال ضدباکتریایی

 گرم میلی 21 غلظت در چهارمیری مطالعه در .است ترکیبات این

 برای رشد عدم هاله قطر مازوج گال آبی عصاره از لیتر میلی بر

 بومانی اسینتوباکتر ،(:11021ATCC) آئروژینوزا سودوموناس

(13312NCTC:) کلی اشرشیا و (1401ATCC:) ترتیب به 

 مهاری غلظت حداقل .آمد دست هب متر میلی 43 ،42 ،46 با برابر

 در ها باکتری تمامی روی بر مازوج های گال آبی عصاره برای

 مطالعه در .[10] بود لیتر میلی بر گرم میلی 141/1-142/1 محدوده

 گال متانولی عصاره از لیتر میلی بر گرم میلی 21 غلظت در حاضر

 آئروژینوزا، سودوموناس برای رشد عدم هاله قطر میانگین مازوج

 11 و 02/10، 02/11 ترتیب به کلی اشرشیا و بومانی اسینتوباکتر

 گال آبی عصاره که یابیم درمی نتایج مقایسه با .آمد دست هب متر میلی

 نسبت بهتری ضدباکتریایی اثر دارای چهارمیری مطالعه در مازوج

 نوع در تفاوت دلیل به شاید تفاوت این .باشد می ما مطالعه به

 شد اشاره که گونه همان .باشد بررسی مورد الکلی و آبی عصاره

 های ترکیب ها تانن .باشد می اسید تانیک مازوج، گال اصلی ترکیب

 حل قابل علت به بنابراین .باشند می آب در حل قابل و فنولیک

 آبی عصاره بهتر ضدباکتریایی اثرشاهد  آب، در ترکیبات این بودن

 سال در Darogha مطالعه در .بودیم الکلی عصاره به نسبت

 کورکوس گال متانولی و آبی عصاره مهاری غلظت حداقل ،4119

 لیتر میلی بر گرم میلی 42 آئروژینوزا سودوموناس روی اینفکتوریا

 عصاره مهارکنندگی غلظت حداقل ما مطالعه در .گردید گزارش

 گزارش لیتر میلی بر گرم میلی 2/14 مازوج گال اتانولی و متانولی

 بهتری ضدباکتری اثر فوق مطالعه با مقایسه در ما مطالعه .گردید

 بررسی مورد گال نوع به است ممکن اختالف این .دهد می نشان

 منطقه نوع، تأثیر تحت گال در موجود ترکیبات زیرا ،باشد مربوط

 و Vermani مطالعه در .[11] دندار تفاوتبا هم  گالزا زنبور و

 عصاره و متانولی عصاره رشد عدم هاله قطر میانگین همکارانش

 استافیلوکوکوس باکتری روی اینفکتوریا کورکوس های گال آبی

 غلظت حداقل .آمد دست هب متر میلی 42 و 42 ترتیب به آرئوس

 باکتری روی آبی عصاره و متانولی عصاره مهارکنندگی

 بر گرم میلی 126/1 و 106/1 ترتیب به آرئوس استافیلوکوکوس

 و Satirapathkul مطالعه در همچنین .[19] بود لیتر میلی

 گال متانولی عصاره مهارکنندگی غلظت حداقل همکارانش

 باسیلوس و آرئوس استافیلوکوکوس روی بر اینفکتوریا کورکوس

 لیتر میلی بر گرم میلی 64/1 و 42/1 ،2/4 برابر ترتیب به سوبتیلس

 مطالعات با مقایسه در ما مطالعه .[41] آمد دست هب

Satirapathkul علت .دهد می نشان کمتری ضدباکتریایی اثر 

 مورد باکتری جدایه در تفاوت دلیل به مذکور نتایج در تفاوت

 و گال رویشگاه در تفاوت آن از پس و نخست درجه در آزمون

 مقدار بر موارد این تمامی چراکه باشد، می بررسی مورد گال نوع

 ثیرأت مختلف مطالعات در همچنین .هستند ثرؤم گال ثرهؤم ترکیبات

 مطالعه در .شد ییدأت ها باکتری رشد بر گیاه زرین عصاره مهاری

 اسانس فعال ترکیبات 4111 سال درنزهد علی  توسط شده انجام

 و اسانس .شد بررسی گیاه شهیر ضدمیکروبی خاصیت و گیاه زرین

 از گونه دو هیعل یضدباکتر تیفعال بررسی جهت یمتانول عصاره

 با یمنف گرم یها یباکتر از هیسو دو و مثبت گرم یها یباکتر

 که داد نشان جینتا .شد استفاده آگار در انتشار روش از استفاده

 در یقو تیفعال اسانس ،است یمتانول عصاره از ثرترؤم اسانس

 در یمتوسط تیفعال و کلی اشرشیا و اورئوس استافیلوکوک برابر

 .[11] داشت آئروژینوزا پسودوموناس و سوبتیلوس باسیلوس برابر

 کارواکرول، تیمول، :شامل گیاه زرین در موجود ترکیبات ترین مهم

 فعالیت دارای ترکیبات این .دنباش می لینالول و پینن - بتا منتول،

 در گیاه زرین عصاره ضدباکتری اثر احتماالً ند،هست ضدباکتری

 .باشد می ثرهؤم مواد این وجود علت به نزهدعلی و حاضر مطالعه

 ضدباکتریایی خواص ،1392 سال در همکاران و اشرفی مطالعه در

 با مقایسه در موتانس استرپتوکوکوس باکتری بر گیاه زرین اسانس

 پژوهش این در توجه قابل نکته .شد سنجیده ونکومایسین داروی

 داروی با که بود گیاه زرین اسانس کشندگی حداقل میزان

 غلظت در گیاه زرین در موجود اسانس .کرد می برابری ونکومایسین

 موتانس استرپتوکوکوس رشد مهار باعث لیتر میلی بر میکروگرم 11

 ضدباکتریایی اثر اشرفی مطالعه با مقایسه در ما مطالعه .[41] شد

 تفاوت دلیل به مذکور نتایج در تفاوت علت .دهد می نشان کمتری

 تفاوت آن از پس و نخست درجه در آزمون مورد باکتری نوع در

 تحقیقات با مطابق. باشد می بررسی مورد اسانس و عصاره نوع در

 یتکمّ آن، قطبیت و خلوص درجه به بسته الحلّ ویژگی شده انجام

 قرار تأثیر تحت را گیاهی های عصاره در موجود شیمیایی ترکیبات

 بر گیاه زرین اسانس اشرفی مطالعه در [.16] داد خواهد

 استافیلوکوکوس ،(:40123ATCC) آئروژینوزا سودوموناس

و  (:11002ATCC) کلی اشرشیا ،(:14611ATCC) ارئوس

 ،11 رشد عدم هاله ترتیببه (:40123ATCC) نومونیه کلبسیال

 غلظت حداقل .است کرده ایجاد متری میلی 11 و 12 ،41

 آئروژینوزا سودوموناس گیاه زرین اسانس مهارکننده

(40123ATCC:) رئوسآ استافیلوکوکوس و (14611ATCC:)، 
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 نومونیه کلبسیال ،(:11002ATCC) کلی اشرشیا

(40123ATCC:) بر گرم میلی 621 و 341 ،161 ،341 ترتیب به 

 بسیار ضدمیکروبی خاصیت نظر از که استشده  گزارش لیتر میلی

 در گیاه زرین متانولی عصاره مهارکنندگی غلظت حداقل از کمتر

 مذکور نتایج در تفاوت علت .است ها باکتری علیه حاضر مطالعه

 در تفاوت یا و آزمون مورد باکتری سویه در تفاوت دلیل به

 یک از آمده دست به های اسانس ترکیب که چرا، است گیاه رویشگاه

 سن برداشت، فصل منطقه، جغرافیای براساس گیاهی خاص گونه

 دست به اسانس ترکیب همچنین .است متفاوت رشد مرحله و گیاه

 قابل طور به تواند می نیز خاص گیاه یک مختلف های بخش از آمده

 اسانس همکاران و یعقوبی مطالعه در .[9] باشد متفاوت ای مالحظه

 Drachochephalum polychaetum چاتوم پلی دراکوسفالوم

 هاله سیلین متی به مقاوم اورئوس استافیلوکوک نمونه 41 روی بر

 در و بود متر میلی 14 از کمتر ها نمونه از درصد 21 در رشد عدم

 از بیش موارد درصد 42 در و متر میلی 11-12 ها نمونه درصد 32

 یابیم یم در مطالعه دو ینا یجنتا یسهمقا با [.44] بود متر میلی 12

 گیاه زرین یمتانول عصاره از کمتر بسیار اسانس رشد عدم هاله قطر

 تفاوت از ناشی احتماالً این و ستها یباکتر علیه حاضر مطالعه در

 در .باشد یبررس مورد یباکتر نوع و عصاره نوع گیاهی، گونه در

 یمیاییش یباتترک ،الحلّ یژگیو است شده ذکر مختلف مطالعات

 ال،حلّ کم یتسمّ .دهد میقرار  یرتأث تحت را یاهیگ های عصاره

 فعال ترکیبات با پیوند تشکیل عدم و کم دمای در تبخیر سهولت

 در الحلّ مناسب های ویژگی از ها آن تخریب یا عصاره در موجود

 ماده که هدف نوع به بسته بنابراین .است گیاهی های عصاره تهیه

 خواهد متفاوت نیز الحلّ نوع است غیرقطبى یا قطبى استخراجى

 ،گیاهى شده شناخته ضدمیکروبى ترکیبات همه تقریباً .بود

 هاى الحلّ طریق از بیشتر و هستند آلى ترکیبات یا آروماتیک

 شده تهیه هاى عصاره همچنین .شوند می استخراج متانولى و اتانولى

 زیرا .دارند بیشترى و پایدارتر ضدمیکروبى اثر آلى، هاى الحلّ با

 نامحلول آب در شده، شناخته ضدمیکروبى فعال ترکیبات بیشتر

 براى آلى هاى الحلّ از حاصل هاى عصاره بنابراین و هستند

 .دارند بیشترى توانمندى ضدمیکروبى ترکیبات استخراج

  گیری نتیجه

 و چاهک انتشارها  آزمایش از حاصل نتایج به توجه با

 های عصاره کرد، ادعا توان می نتایج این مقایسه و میکرودایلوشن

 مطلوبی بسیار مهاری اثر مازوج گال و گیاه زرین اتانولی و متانولی

 استافیلوکوکوس خصوص به ها باکتری استاندارد های سویه رشد در

 ثرؤم بیمارستانی و بمخرّ های عفونت انواع ایجاد در که آرئوس

 و گیاه زرین اتانولی و متانولی های عصاره همچنین دارند؛ هستند،

 قابل مهاری اثر رفته کار به بیوتیک آنتی با مقایسه در مازوج گال

 این بر تجربی مطالعه این در دیگر توجه مورد یافته .داشت توجهی

 از ثرترؤم مازوج گال اتانولی و متانولی عصاره که گذارد می صحه

 ثرتریؤم و مناسب جایگزین تواند می وکند  می عمل گیاه زرین

 به توجه با .باشد گیاه زرین با مقایسه در ضدمیکروبی ماده عنوان به

 اتانولی و متانولی های عصاره مالحظه قابل ضدباکتریایی اثرات

 گردد می پیشنهاد زا بیماری های باکتری بر مازوج گال و گیاه زرین

 غلظت تا گیرد انجام in vitro شرایط در تری وسیع های بررسی

 اثرات بالینی، های سویه و موردنظر های باکتری بر عصاره این مؤثر

 در هایی بررسی و شود ارزیابی آن دقیق فرموالسیون نیز و جانبی

 .شود انجام آزمایشگاهی های موش روی بر نیز in vivo  شرایط

 عصاره ضدباکتریایی خواص میزان شدن مشخص به توجه با سپس

 توسط مجوز، صدور و مربوطه های آزمایش تأیید از پس گیاه

 سازی خالص به پزشکی، آموزش و درمان ،بهداشت وزارت

 باکتریال آنتی خاصیت با گیاهی های قطره تولید و عصاره ترکیبات

 درمان در شیمیایی داروهای جای به آن از بتوان تا شود پرداخته

 .نمود استفاده ها بیماری برخی

 

 قدردانی و تشکر

 آزاد دانشگاه پژوهشی و آموزشی معاونت از وسیله بدین

 این اجرای طول در که کسانی تمامی و کاشان واحد اسالمی

 شایان .شود می سپاسگزاری صمیمانه کردند، یاری را ما پژوهش

 زارعی محدثه خانم تحقیقاتی طرح حاصل مقاله این که است ذکر

 .باشد می کاشان واحد اسالمی آزاد دانشگاه در یزدلی
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