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گیاهان  in vitro ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان دارویی:ترکیبات فنلی بر  تأثیر بررسی 

 فارس -شهرستان فسا دارویی
 

نجمه  ،4، مهدی فصیحی رامندی 1،3، محمدحسن مشکی باف 1،2، سهراب نجفی پور *1،2، عباس عبداللهی 1،2الهه احمدی 

 3وردی ، قادر اله1، بابک سمیع زاده 1، سید محمد موسوی 1،2، سارا عبداللهی خیر آبادی 1،2نامدار
 

 آزمایشگاه گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران -1

 علوم پزشکی فسا، فسا، ایرانشناسی، دانشگاه گروه میکروب -2

 گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران -3

 اهلل )عج(، تهران، ایرانمرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه -4
 

 05/02/1395 :تاریخ پذیرش مقاله                                   09/11/1394 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ترکیبات فنلی  .حائز اهمیت است جدید میکروبیضد مواد یافتنها، باکتری دارویی مقاومت افزایش دلیل به زمینه و هدف:

 است. در یک تحقیق آزمایشگاهی بر فعالیت ضدباکتریایی گیاهان دارویی

کننده از گذاری و تعیین حداقل غلظت ممانعتانتشار از دیسک، چاهک گیاه دارویی به روش 26هیدروالکلی باکتریایی عصاره فعالیت ضد ها:مواد و روش

 محتوای گیریاندازه موردبررسی قرار گرفت. اشریشیاکلیو  استافیلوکوکوس اورئوسهای استاندارد استاندارد، علیه سویه بیوتیکیآنت 13رشد، در مقایسه با 

 صورت گرفت. کالچوسیو فولین معرفتوسط  دالی -به روش کالری متری سیور اهعصاره کللی فن

گذاری و انتشار از دیسک، به ترتیب، بیشترین قطر هاله عدم رشد در هر دو روش چاهک استافیلوکوکوس اورئوس،باکتریال علیه در مورد اثرات آنتی نتایج:

 در موردمتر، بودند. میلی 16و  23شیرازی مربوط به آویشن  ،اشریشیاکلیمتر و در مورد اثرات آنتی باکتریال علیه میلی 22و  32شیرازی  مربوط به آویشن

متر بود که کمترین میلی 15کمتر از  سبز، بومادران، بابونه، زنجبیل، مرزنجوش و اسفرزه، قطر هاله،، زیره سیاه ه مرزه، دارچین، افسنطین، گزنه، زیرهعصار

در  میکروگرم 8/7بو )مربوط به آویشن شیرازی، زنیان، رزماری و برگ MICمؤثرترین اثرات ضدباکتریایی در نتایج را داشتند. علیه هر دو سویه تأثیر 

شیرازی با میزان یزان در آویشن م بیشترین؛ بود عصاره گرم در گرممیلی 15/233±1/5تا  51/66±9/1بین  هانمونه برای فنلی محتوای ( بود؛لیترمیلی

 به دست آمد. عصاره گرم هر در گرممیلی 51/66±9/1اسفرزه با میزان  در ترینکمو  3/2±55/223

ترکیبات فنلی گیاهان دارویی یرات ضدباکتریایی تأثمیکروبی عصاره و انطباق آن با مقدار ترکیبات فنلی عصاره گیاهان، حاکی از فعالیت ضد گیری:نتیجه

 باشد.می

 

 گیاهان دارویی، مقاومت دارویی، اثرات آنتی باکتریال، ترکیبات فنلی کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 مقدمه 
به  شوند،می تهیه هاآن از که داروهایی و دارویی گیاهان

ای که دارند، در طول تاریخ بشری، دلیل خواص درمانی گسترده

 گسترش اند؛ هرچند بانشده گذاشته کنار کامل طوربه هرگز

 علوم مانند فیتوشیمی و فارماکولوژی استفاده مختلف هایشاخه

 محققین توجه ضدباکتریایی،داروهای  تولید مواد شیمیایی در از

، نادرست و رویهبی استفاده کرد، اما به دلیل به خود معطوف را

در درمان  گیاهی از ترکیبات استفاده مجبور به دانشمندان مجدداً

 شده نشانانجامهای پژوهش). 1-3) شدند های عفونیبیماری

-سنتی پزشکی  درکه  دارویی از گیاهانبرخی  کهاند داده

 (.4دارند ) یمؤثرباکتری ضد گیرند اثراتقرار میمورداستفاده 

 داروها از بسیاری اولیه ثرهؤم مواد از غنی مخازن دارویی گیاهان

شوند های ثانویه گیاه محسوب میکه عمدتاً متابولیت باشندمی

های ثانویه کاربرد دارویی و پزشکی متابولیت دسته بزرگی از (.5)

 شده موجود در ترکیباتتمام مواد شناسایی بین از (.6-7) دارند

ی بدون گیاهان، ترکیبات فنولی یا ترکیبات ثانویه اندام مؤثر

 آثار دارای که موادی هستند ترینمهم و نیتروژن، بیشترین

مقاله پژوهشی

  

دانشگاه علوم پزشکی  ،آزمایشگاه گیاهان دارویی، عباس عبداللهینویسنده مسئول:  * 

 Email: a.abdollahi@fums.ac.ir                                              فسا، فسا، ایران
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ضدباکتریایی مؤثر هستند  بیولوژیک ازجمله فعالیت گوناگون

(8.) 
-میکروب ایجاد باعث شیمیایی، از داروهای مداوم استفاده

-ها بیبر روی آن داروهای شیمیایی که شده بسیار مقاومهای 

-آنتی باید بهیماران بدرنتیجه و اند داشتهکمی اثر  یاو  بودهتأثیر 

 هایامن باروز هر که تری قویو داروهای شیمیایی  هابیوتیک

است  یحال ؛ این در(9-14) وی آورندر شوند،بازار میوارد جدید 

 فراوانی این که اثرات مثبت ضمن از گیاهان دارویی که بسیاری

 رد عوارض کمی در مقایسه با داروهای صناعی، و ، مضراتدارند

 پژوهشگران راستا این در(، به همین علت 15خواهند داشت ) پی

 گیاهی هایعصاره باکتریایی ضد اثرات مطالعه به زیادی

 (.16) اندپرداخته

 گیاهان از بسیاری که است داده نشان شدهانجام مطالعات

( مانند آویشن شیرازی، کاکوتی، Labiatae) نعناع خانواده

اسطوخودوس، رزماری، نعناع، مرزه، بادرنجبویه، زوفا، مرزنجوش 

( و گیاهان دارویی زنیان، زیره سبز و زیره سیاه 17-20) و پونه

-می میکروبیضد اثرات دارای( Apiaceaeاز خانواده چتریان )

پروپانوئید  مانند فنیل ترکیباتی حاوی این گیاهان ، عصارهباشند

و  هاپلی فنول فالونوئید، ها،ترپندی استیلن، پلی گلوکوزید،

 و میکروبیضد فعالیت در ترکیبات این. است گلیکوزید فالون

 سنتی طب در های گذشتهزمان و از دارند دخالت اکسیدانیآنتی

بومادران و بابونه از تیره عصاره  (.21-22اند )مورداستفاده بوده

و از هستند  باکتریاییدارای اثرات ضد (،Asteraceaeکاسنی )

 هاعفونتمیکروبی در درمان ضد عواملعنوان به توانمی هاآن

استفاده نمود. بومادران حاوی آلکالوئید، ساپونین و ترکیبات 

-ضد فنولی مانند فالونوئیدها و فنولوکربونیک است. خواص

اکسیدانی این گیاه عمدتاً به و آنتی ضدمیکروبی التهابی،

تحقیقات متعدد نشان  (.23-25) شودفالونوئیدها نسبت داده می

 ها، حاوی نوعیخصوص برگ و گلبه دادند که تمام اجزای بابونه

ترکیبات ترپنی و . باشدمی هاانواع ترپن و بورنئول، کامفور الکل

 عنوانبه سرطان و میگرن درمان در مهمی پارتنوئیدی آن نقش

 به را آفات و قارچ های باکتریایی،عفونت رفع در آنتی پاتوژن یک

از تیره اسپند  مورداستفاده قسمت (.26-29دارند )عهده

(Zygophyllaceae)، عنوانبه سنتی طب در که است آن تخم 

های روده کرم کنندهو دفع قارچ و باکتری انگل، ضد آور، تعریق

(، مورد 31-32گیاهان دارویی دارچین ) (.30) شودمی شناخته

(، 38-39(، اسفرزه )37بو )(، برگ35-36(، زنجبیل )34-33)

توسط  (44( و بوزیدان )42-43(، گزنه )40-41شیرین بیان )

 ضدمیکروبی از ترکیبات مناسب عنوان منبعبه زیادی محققین

 مورد گیاه آفسنطین نیز عصاره میکروبیضد اند. اثرشدهشناخته

 فعال مواد و همچنین، روغن (.45قرارگرفته است ) آزمایش

 ضدمیکروبی و ضدقارچی اثرات ضدباکتریایی،دارای  دانهسیاه

 (.46)هستند 

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر میزان ترکیبات فنلی بر 

ا گیاهان دارویی شهرستان فسای از گزیدهفعالیت ضدباکتریایی 

لیه عهای استاندارد و رایج درمانی، در مقایسه با آنتی بیوتیک

و  اورئوس استافیلوکوکوسهای استاندارد باکتریایی سویه

 میکروبی ضد اثرات کهذکر است شایان ، بوده است.اشریشیاکلی

در مطالعات پیشین ما و سایر  تجربی صورتبه این گیاهان

 شود.ها اشاره میشده است که به آنمحققین گزارش
 

 

 

 هامواد و روش
 

آزمایشگاهی، با تأکید بر روش در شرایط این مطالعه تجربی

آوری (. پس از جمع47و  1)های استاندارد انجام گردیده است 

ماه سال در اردیبهشت رویشگاه طبیعی منطقه فسا ازگیاهان 

، گیاهان موردمطالعه با استفاده از کتب مرجع علمی، مورد 1393

 تائید و شناسایی قرار گرفتند و پس از خشک شدن در جای

گردیدند. این  خرد برقی آسیاب و تاریک، توسط دستگاه خنک

آویشن  ،.Ziziphora clinopodiodes Lکاکوتی  :گیاهان شامل

 Lavendulaاسطوخودوس ،  Zataria multifloraشیرازی

angustifoli،  اسپندPeganum harmala دارچین ،

Cinamomum zeylanicumبو، برگ  Laurus nobilis L. ،

، Urtica dioica، گزنه Achillea fragrantissimiaبومادران 

، .Carum copticum L زنیان، Withania somniferaبوزیدان 

 ،cyminum Cuminum، زیره سبز .Carum carvi L زیره سیاه

، نعناع Zingiber officinaleزنجفیل  ،Saturina hortensisمرزه 

Mentha spp پونه ،Mentha pulegium اسفرزه ،Plantago 

psyllium شیرین بیان ،Glycyrrhize glabra بابونه ،

Marticaria chamomilla،  موردMyrtus communis زوفا ،

Hyssopus Officinalis ، بادرنجبویه ،Melissa officinalis ،

 Origanum، مرزنجوش Artemisia absinthiumافسنطین 

majorana سیاه دانه ،Nigella sativa L.  رزماری و

Rosmarinus officinalis L. روشاز  عصاره گیری، بودند. جهت 
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 از گرم 50 شد. بدین منظور هیدروالکلی استفاده 1ماسراسیون

درصد افزوده  70 لیتر اتانولمیلی 200گیاه را به  شدهپودر خشک

هتکان دستگاه بر روی ساعت 72 به مدت و  ,IKA)  2دهند

Germany،) گرفت؛ سپس با قرار دقیقه در دور 90 با سرعت 

موجود از عصاره حذف گردید. با های از گاز استریل تفاله استفاده

( و Watmann 0.5 mm, USAصافی واتمن ) استفاده از کاغذ

، عصاره کاماًل خألبوخنر، تحت شرایط مکش توسط پمپ  قیف

شد و مواد اضافی حذف گردیده و توسط دستگاه تقطیر در  صاف

 40فشار منفی در دمای (، تحتSENCO, China) 3چرخان خأل

طور کامل از عصاره و حالل الکلی به تغلیظگراد درجه سانتی

لیتر میلی 25جداشده و حجم نهایی عصاره توسط آب مقطر به 

 (.16و  15، 7رسانده شد )

 هاعصاره خشک وزن تعیین  

جهت استاندارد کردن روش و تکرارپذیری آن، وزن مخصوص 

گیری و تعیین شد؛ ابتدا یک طور جداگانه اندازهبرای هر عصاره به

 ,A&Dوزن شد ) حساس دیجیتالی ترازوی توسط خالی لوله

USAپس گردید. به لوله اضافه لیتر از عصارهمیلی 25 (. سپس 

 درجه 60 درون آون در دمای لوله ساعته 48 قرار دادن از

 توزین شده، سپس لوله مجدداًکاماًل خشک گراد عصارهسانتی

 الکلی عصاره خشک وزن خالی، لوله با کم کردن وزن و گردیده

-ضد عوامللیتر به دست آمد. جهت بررسی اثرات میلی در

گرم از ماده خشک میلی 500کردن روش،  و استاندارد میکروبی

دی  %5میکرولیتر آب مقطر استریل حاوی  2500هر عصاره در 

حل شد و فیلتراسیون توسط فیلتر میکروبی  4متیل سولفوکساید

(0.45μm, BioFil, Taiwan ،) انجام گردید. عصاره حاصل، درون

ها، در یخچال یشآزماتا زمان انجام  ظروف استریل درپوش دار

 (.16و  15 ،7گراد نگهداری گردید )درجه سانتی 4در دمای 

 میکروبیضد اثرات بررسی  

-روش از توانمی میکروبیضد عوامل اثرات ارزیابی منظوربه

 ،کار اصول هاروش همه در اما کرد، استفاده مختلف های

 یا رشد مهار در گیاه عصاره از معین هایغلظت اثر سنجیدن

. در مطالعه است آزمایش مورد هایباکتری متوقف کردن رشد

حاضر، بررسی اثرات ضدباکتریایی توسط سه روش چاهک 

های تهیه رقت و 6، انتشار از دیسک در محیط حاوی آگار5گذاری

                                                           
1. Maceration 
2. Shaker device 
3. Rotary Evaporator 
4. Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
5.Well Established 

های استاندارد باکتری گرم سویه ، بر روی7متوالی در محیط براث

گرم  ( و باکتریPTCC 1431) استافیلوکوکوس اورئوسمثبت 

های بیوتیک( در مقایسه با آنتیPTCC 1399) کلیاشریشیامنفی 

هر سویه  برای ها(. آزمایش1انجام گرفت )جدول استاندارد، 

میانگین محاسبه  صورتبه آن نتایج تکرار شد و بار باکتریایی سه

 استریل آزمایش لوله به میکروبی سوسپانسیون تهیه برایگردید. 

 از، یک تا چند کلونی استریل فیزیولوژی سرم لیترمیلی 5 حاوی

-می زده هم، 8کن دوارتوسط مخلوط و شدهاضافه میکروارگانیسم

 nm 620 موجطول در سوسپانسیون این نوری جذب سپس. شود

 در ،(Eppendorf, Germany)  9اسپکتروفتومتر دستگاه توسط

 معادل کدورتی تا شودمی تنظیم فیزیولوژی سرم بالنک مقابل

( داشته باشد CFU/mL 810 × 5/1مک فارلند ) 5/0 استاندارد

 (.16و  15 ،7)

 آنتی هایدیسک در آگار، از انتشار روش در بررسی جهت

ای استفاده استاندارد مقایسهعنوان ایران( به -طب )پادتن بیوگرام

 50و  40، 30های غلظت (؛ بدین منظور،1گردید )جدول 

های گیاهی )مطابق با میانگین کلی غلظت عصاره میکروگرم از

 های بالنک تزریق شدند؛دیسک رویبیوتیک(، بر استاندارد آنتی

 زیر اشعه ماورای بنفش در ساعت 2مدت  به هاسپس دیسک

 هایاستریل دیسک پنس با سپساستریل شوند.  تا گرفتند قرار

معین از  فاصله های مختلف عصاره را باحاوی غلظت کاغذی

متر( روی سانتی 5/1لبه پلیت ) از متر( وسانتی 4/2یکدیگر )

قرار  ،(Merck, Germany)  10آگار هینتون مولر کشت محیط

وارونه در  طوربه ها کهساعت انکوباسیون پلیت 24 و پس از داده

 ,Memmertقرار داشتند )گراد سانتی درجه 37 گرمخانه

Germany)، دقیق طور به های عدم رشدهاله قطر 

 (.16و  15 ،7)شدند  گیریاندازه

 پاستور پیپت انتهای وسیلهگذاری، ابتدا بهدر روش چاهک

به  تعبیه گردید و ،آگار هینتون محیط مولر در هاییچاهک

 رموردبررسی، د عصاره گیاهان میکروگرم از 50و  40، 30 میزان

 هایحفظ شرایط استاندارد در انجام تست با شد؛ ها ریختهآن

 سویه مک فارلند هر 5/0 استاندارداز سوسپانسیون  حساسیتی،

 داده کشت محیط، چمنی بر روی روش کشت به طور جداگانهبه

 در رانکوباتو در وارونه طوربه شده تلقیح هایپلیت درنهایتشد. 

6.Disc Diffusion Method 
7.Broth dilution prepared 
8.Vortex mixer 
9.Spectrophotometer 
10.Muller Hinton Agar 
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 قطر ساعت 24 از بعد و داده قرارگراد سانتی درجه 37 دمای 

کش خط با هاچاهک افاطر در ایجادشده رشد عدم هایهاله

 تغییرات و اثرات مشخص کردن شدند. برای گیریاندازه

 اتیلنپلی پودر از ها،روی باکتری بر کشت محیط در اسمتیک

 جهت کنترلی عنوانماده به این. است شدهگلیکول، استفاده

و  15 ،7رود )می کار ها، بهیشآزما در اسمتیک تغییرات بررسی

16.) 

 سری یک باکتری هر و غلظت هر برایسازی رقیق در روش

 هایرقت برای لوله 7؛ گردید استفاده تایی 9 آزمایش لوله

، شامل محیط 8)لوله شماره  مثبت کنترل لوله یک، مختلف

منفی )لوله  و یک لوله کنترل حاوی باکتری، بدون عصاره( کشت

-لوله به .بود بدون باکتری( کشت حاوی عصاره، ، محیط9شماره 

 شدهاضافه براث هینتون مولرلیتر محلول میلی 1، آزمایش های

گرم از میلی 1000) سپس از غلظت عصاره. گردید استریل و

 ولیتر آب مقطر استریل( به لوله اول اضافه میلی 1عصاره در 

 دوم لوله به هموژن مایع ازلیتر یک میلی شدن هموژن از پس

، 125، 250، 500 متوالی هایبه همین ترتیب رقت شد اضافه

گرم از عصاره گیاهی در هفت میلی 8/7و  62/15، 25/31، 5/62

استاندارد  دیسک و طبق از انتشار روش با مشابهلوله تهیه گردید؛ 

CLSI 2013 مک فارلند(،  سنجی استاندارد نیم )با روش کدورت

گردید.  شده افزودهتهیه هایرقت به باکتری از سوسپانسیون

 در ساعت 24 گیاهی به مدت و عصاره باکتری حاوی هایمحیط

 آن از پسد. قرار داده شگراد سانتیدرجه  37با دمای  انکوباتور

 آخرین شدند، بررسی باکتری رشد از ناشی کدورت نظر از هالوله

غلظت  حداقل عنوانبه نشد دیده کدورتی هیچ که ایلوله

 MIC, Minimum Inhibitory) رشد مهارکنندگی

Concentration)  (.16و  15، 7)تعیین گردید 

 ی گیاهانتعیین مقدار ترکیبات فنولی تام عصاره  

تعیین میزان ترکیبات فنولی تام عصاره گیاهان از جهت 

تام، به  صورتبه فنلی گیری ترکیباتاستخراج و اندازه تکنیک

 CLSIدستورالعمل  بر اساساستاندارد میکروبی،  هایسویههای استاندارد علیه بیوتیکآنتیطیف فعالیت آنتی باکتریال  -1جدول 

 

Antimicrobial agent 

 

Disc Content 

 

Test organisms 

Zone Diameter Nearest Whole mm 

Resistance 

≤ 
Inter-mediate 

Sensitive 

≥ 

Cephaloridine 30 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp. 

11 12-14 15 

Amoxycillin 10 µg All organisms 13 14 15 

Tetracycline 30 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp. 

 

11 

 

12-14 15 

Tobramycin 10 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp. 

12 13-14 15 

Ceftazidime 30 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp. 

14 15-17 18 

Gentamicin 10 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp. 

12 13-14 15 

Furazolidone 100 µg All organisms 14 15-16 17 

Co-Trimoxazole 25 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp. 

10 11-15 16 

Cloxacillin 5 µg All organisms 11 12-13 14 

Ampicillin 20 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp 

11 12-14 15 

Teicoplanin 30 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp 

11 11-13 14 

Streptomycin 30 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp 

11 12-14 15 

Doxycycline 30 µg 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp 

12 13-14 15 
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-Folinسنجی و با استفاده از معرف فولین سیوکالتو ) رنگ روش

Ciocalteu )هایروش ترینمتداول استفاده گردید که یکی از 

است.  Seevers and Daly به روش فنولی ترکیبات گیریاندازه

 گردید استفاده استاندارد عنوانبه اسید گالیک از سنجش این در

 خط معادله از استفاده با سپس. شد رسم آن استاندارد منحنی و

 (.48) گردید تعیین هاعصاره کل فنل محتوای حاصل،
 

 

 نتایج

هیدروالکلی گیاهان  یعصاره باکتریال آنتینتایج فعالیت 

مقایسه مربوط به شده است؛ نشان داده 2 موردمطالعه در جدول

های صورت جداگانه برای هر یک از سویهگیاه دارویی به 26

شده است. با توجه به نتایج، قطر هاله عدم رشد باکتریایی انجام

ها افزایش ، با افزایش غلظت عصارهاستافیلوکوس اورئوسباکتری 

که بیشترین قطر هاله در هر دو روش چاهک طوریبهیابد می

گذاری و انتشار از دیسک مربوط به گیاه آویشن شیرازی به 

. کمترین قطر هاله مربوط به استمتر میلی 22و  32ترتیب 

عصاره گیاه اسفرزه در روش چاهک گذاری )صفر( و در روش 

 انتشار از دیسک مربوط به عصاره گیاهان مرزنجوش و اسفرزه

چنین در باالترین غلظت عصاره، شده است. هم)صفر( گزارش

داری بین اثر ضدمیکروبی عصاره مشاهده شد که تفاوت معنی

گیاه آویشن شیرازی نسبت با سایر گیاهان وجود دارد؛ این تفاوت 

(. با توجه به >05/0p)باشد دار میبین نتایج دو روش نیز معنی

ل عصاره گیاهان بر باکتری نتایج عملکرد خاصیت آنتی باکتریا

توان این گونه بیان کرد که عصاره گیاهان نیز می اشریشیاکلی

آویشن شیرازی در هر دو روش چاهک گذاری و انتشار از دیسک، 

. بیشترین قطر استدار دارای تفاوت معنی نسبت با سایر گیاهان

هاله عدم رشد در هر دو روش چاهک گذاری و انتشار از دیسک 

ه عصاردر باشد. متر میمیلی 16و  23ه آویشن شیرازی در گیا

مرزه، دارچین، افسنطین، گزنه، زیره سیاه، زیره سبز، بومادران، 

کمتر از  بابونه، زنجفیل، مرزنجوش و اسفرزه قطر هاله عدم رشد،

 باکتریعلیه هر دو سویه گزارش شد و کمترین تأثیر  15

 اند.داشته کلیاشریشیاو  اورئوس استافیلوکوکوس

نیز بر اساس حداقل غلظت ممانعت از رشد  MICنتایج 

باکتریایی گیاهان آویشن شیرازی، داللت بر مؤثرترین اثرات ضد

 استافیلوکوکوس اورئوسزنیان، رزماری و برگ بو، علیه باکتری 

بو لیتر( و تنها آویشن شیرازی و برگمیکروگرم در میلی 8/7)

 میکروگرم( بوده است؛  62/15) اشریشیاکلیعلیه باکتری 

 اطالعاتیدشده است.ق 3مقایسه دقیق این نتایج در جدول 

. است شده آورده 4 جدول در فیتوشیمیایی مطالعات از حاصل

در هر  تام فنل برای آمده دستبه مقادیرمطابق این جدول، 

گرم میلی 55/223±3/2تا  51/66±9/1بین  خشک عصاره گرم

 نمونه متغیر بود. گرم بر اسید گالیک
 

 گیریو نتیجه بحث
گیاه دارویی،  26 بین در تحقیق این از نتایج کلی حاصل

ی هیدروالکلی آویشن آنتی باکتریال عصاره خاصیت بیانگر

بو، مورد، زنیان، شیرازی، بادرنجبویه، کاکوتی، رزماری، برگ

گرم  هایبر باکتری نعناع، اسطوخودوس، سیاه دانه و بوزیدان

منفی است )با در نظر گرفتن قطر هاله عدم رشد  گرم و مثبت

متر(. البته آویشن شیرازی در بین تمام میلی 15باکتری باالتر از 

مقادیر  در همه بسیار خوبی این گیاهان اثرات ضدباکتریایی

با  مقایسه آن در رشد عدم هاله قطر داشت؛ میانگین عصاره

برابر  در مختلف هایرشد سویه عدم هاله قطر میانگین

 شدهنظر گرفته در کنترل عنوانهای استاندارد که بهبیوتیکآنتی

را با سایر گیاهان  دارییمعنبود که اختالف  بیشتر بودند،

. (>05/0pداشت ) استاندارد هایبیوتیکآنتی موردتحقیق و

ها دهد که فعالیت آنتی باکتریال نمونههمچنین نتایج نشان می

نتایج  واقع دررابطه مستقیم با مقدار ترکیبات فنلی کل دارد؛ 

میکروبی عصاره گیاهان کاماًل منطبق با مقدار فعالیت ضد

روش فولین  ترکیبات فنلی عصاره گیاهان بوده است که به

-در مقایسه با استاندارد آنتی استخراج گردیده است. سیوکالتیو

استافیلوکوس یال علیه باکتربیوتیکی، در مورد اثرات آنتی
گذاری و انتشار ، بیشترین قطر هاله در هر دو روش چاهکاورئوس

 22و  32شیرازی گیاه آویشن  از دیسک به ترتیب مربوط به

مربوط  ،اشریشیاکلیمتر و در مورد اثرات آنتی باکتریال علیه میلی

ه مرزه، عصاردر . استمتر میلی 16و  23شیرازی به گیاه آویشن 

سبز، بومادران، بابونه، سیاه، زیره  زیره دارچین، افسنطین، گزنه،

 15کمتر از  زنجفیل، مرزنجوش و اسفرزه قطر هاله عدم رشد،

 باکتریعلیه هر دو سویه گزارش شد و کمترین تأثیر 

مؤثرترین را داشتند.  کلیاشریشیاو  اورئوس استافیلوکوکوس

مربوط به گیاهان آویشن  MICاثرات ضدباکتریایی در نتایج 

استافیلوکوکوس بو، علیه باکتری شیرازی، زنیان، رزماری و برگ
بو علیه شیرازی و برگ  میکروگرم( و آویشن 8/7) اورئوس

 .بوده استمیکروگرم(  62/15) اشریشیاکلی
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 دیسک و چاهک گذاریدر روش انتشار از مقایسه اثر تیمارها بر قطر هاله عدم رشد دو سویه باکتری  -2جدول 

 قطر هاله/ 

 اورئوس استافیلوکوکوس
        قطر هاله/ اشرشیاکلی

 گیاه اندام موردمطالعه تیره دیسک چاهک دیسک چاهک

32ij 22i  23g  16i Labiatae آویشن شیرازی شدهها و برگ خشکسرشاخه 

 30i 23ij  17e  14fg Labiatae بادرنجبویه گبر ها وسرشاخه 

 30i 20gh 19ef  10bc Labiatae کاکوتی شدهها و برگ خشکسرشاخه 

29h 22i  15d  9b Labiatae رزماری برگ 

27h  15cd  16d  0a Lauraceae برگ بو برگ 

22g 20gh 16d  15gh Myrtaceae مورد برگ 

21g  16e  15d  15gh Apiaceae زنیان میوه 

21g  15cd  13d  0a Solanaceae بوزیدان ریشه 

20g  15cd  0a  10bc Labiatae اسطوخودوس های خشک بدون پایهگل 

20g  15cd  13d  9b Ranunculaceae سیاه دانه بذر 

20g 18efg  15d  13ef Labiatae نعناع پیکره رویشی 

19g 17ef  15d  14fg Zygophyllaceae اسپند دانه 

17 ef  15cd  11c  12de Labiatae پونه برگ 

17 ef 13bc  10bc  9b Fabaceae شیرین بیان ریشه 

17 ef  12bc  0a  0a Labiatae زوفا هوایی هایگل و قسمت 

15ef 13bc  11c  11cd Labiatae مرزه برگ 

 14e 13bc  9b  10bc Lauraceae دارچین پوست درختچه 

15ef  11b  0a  0a Asteraceae افسنطین هوایی هایگل و قسمت 

 14e  12bc  0a  0a Urticaceae گزنه دارهای گلها، سرشاخهبرگ 

 14e  12bc  0a  0a Apiaceae زیره سیاه میوه 

 11bc  10b  0a  0a Apiaceae زیره سبز میوه 

 11bc  11b  0a  0a Asteraceae بومادران ها و پیکره رویشیگل 

 11bc  11b  11c  0a Asteraceae بابونه شدههای خشکگل 

 10b  10b  10bc  0a Zingiberaceae زنجفیل ساقه متورم شده زیرزمینی 

 12bcd  0a  0a  0a Labiatae مرزنجوش دارهای گلسرشاخه 

 0a  0a  10bc  0a Plantaginaceae اسفرزه هابذر و برگ 

 با هم ندارند. دارییمعنآزمون دانکن اختالف  %1، دارای یک حرف مشترک التین هستند، در سطح ستونکه در هر  هاییمیانگین
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تا  51/66±9/1بین  هانمونه برای فنلی محتوای

 مقدار بیشترین. بود عصاره گرم در گرممیلی 1/5±15/233

و در  55/223±3/2شیرازی با آویشن گیاه در فنلی ترکیبات

-کمو  عصاره گرم هر در گرممیلی 67/209±4/9بادرنجبویه با 

و اسفرزه با  06/79±1/2مرزنجوش با  گیاه در آن ترین

 گرم در هر گرم عصاره به دست آمد.میلی 9/1±51/66

توان اذعان با توجه به نتایج حاصل و تحقیقات گذشته، می

آنتی  فنلی عامل مهمی جهت فعالیت داشت که ترکیبات

هستند؛ گیاهان دارویی  شدهاستخراج هایباکتریال عصاره

 هایقسمت در گسترده صورتبه که فنلی ترکیبات همچنین،

گیاهان  پوست و نهال ها،جوانه برگ، ریشه، نظیر گیاهان مختلف

 بیشتر از دارند باالیی آنتی باکتریال قدرت و (49) شوندمی یافت

 ها قابلآن اسانس با مقایسه در گیاهی هایطریق عصاره

رغم این که ذکر است علی(. شایان50باشند )می استخراج

های بادرنجبویه اثر محتوای فنلی باالیی داشت اما بر روی نمونه

استاندارد باکتریایی موردمطالعه در این تحقیق اثر ضدباکتریایی 

 که هایییسممکاننداشت که جای بررسی دقیق و بیشتری دارد. 

 ایجاد سمیت هایسممیکروارگان برای فنلی ترکیبات آن واسطهبه

 تداخل سلول، غشای شکستن و سطحی جذب شامل کنندمی

 با واکنش، غشایی هایپروتئین سیتوپالسمی و غشاء عمل در

 درنتیجه و هاباکتری موردنیاز فلزی هاییون کاهش و هاآنزیم

 .(51) است فنلی ترکیبات توسط باکتری سلول مرگ

 فنلی ترکیبات که گیاهانی ،درمجموع نیز مطالعه این در

. اندبوده بیشتریباکتریال  آنتی فعالیت دارای اندبوده باالتر هاآن

 لیترمیلیعصاره گیاهان برحسب میکروگرم در  MICنتایج  -3جدول 

 گزنه مرزه بوزیدان برگ بو بومادران اسطوخودوس رزماری 

 a8/7 c25/31 j500 a8/7 b62/15 d5/62 e125 اورئوس استافیلوکوکوس

 c25/31 e125 j500 b62/15 c25/31 f250 f250 اشریشیاکلی

 زنجفیل مورد پونه بابونه زیره سیاه آویشن شیرازی زنیان 

 a8/7 a8/7 f250 j500 d5/62 b62/15 j500 اورئوس استافیلوکوکوس

 c25/31 b62/15 f250 j500 e125 c25/31 j500 اشریشیاکلی

 شیرین بیان نعناع دارچین اسفرزه زیره سبز کاکوتی اسپند 

 c25/31 b62/15 j500 j500 d5/62 c25/31 d5/62 اورئوس استافیلوکوکوس

 d5/62 c25/31 j500 j500 f250 d5/62 e125 اشریشیاکلی

   مرزنجوش زوفا بادرنجبویه افسنطین سیاه دانه 

   c25/31 d5/62 b62/15 d5/62 j500 اورئوس استافیلوکوکوس

   d5/62 f250 c25/31 d5/62 j500 اشریشیاکلی
 

 داری با هم ندارند.یمعنآزمون دانکن اختالف  %1، دارای یک حرف مشترک التین هستند، در سطح ستونهایی که در هر میانگین

 

 میزان ترکیبات فنلی تام عصاره گیاهان -4 جدول

 نمونه گرم بر اسید گالیک گرممیلی برحسب نتایج

 زنیان کاکوتی زیره سیاه بوزیدان برگ بو آویشن شیرازی اسطوخودوس

5/3±41/121 3/2±55/223 2/1±45/161 5/2±65/124 2/4±21/92 5/3±18/193 7/85±8/122  

 مرزه بابونه اسپند پونه نعناع شیرین بیان مورد

9/25±2/125  9/55±6/115  3/1±47/122 8/09±8/115  9/85±2/120  2/8±65/84 8/09±8/106  

 گزنه دارچین رزماری اسفرزه بومادران زنجفیل زیره سبز

6/57±7/88  5/1±24/80 3/4±29/85 9/1±51/66 5/6±87/182 9/55±1/104  6/85±8/96  

   مرزنجوش بادرنجبویه افسنطین زوفا سیاه دانه

7/4±02/120 1/15±3/113  2/25±6/107  4/9±67/209 1/2±06/79   
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 ترکیبات که گیاهانی که اندداده نشان نیز مطالعات سایر نتایج

 باالتریباکتریال  آنتی فعالیت دارند باالتری فالونوئیدی و فنلی

 گیاه چند یعصاره ای بر روی. در مطالعهدهندمی نشان را

 موردبررسی های گیاهی عصاره فنل و فالونوئید میزان دارویی،

 عناداریم ارتباط که اندداده نشان مطالعه این در. است قرارگرفته

ان گیاه فنلی پلی ترکیبات وباکتریال  آنتی فعالیت بین

 نتایج موارد از برخی. البته در (7) شته استدا وجود موردمطالعه

، فنلی ترکیبات بودن ترپایین یا باال رغمعلی که دهدمی نشان

 که نیست ترکیبات این با متناسب باکتریال آنتی خواص

 وجود گیاهان این در که است دیگر تأثیرگذار عوامل دهندهنشان

-می تأثیر باکتریال آنتی خواص روی بر هاییواکنش طی و دارد

 توانمیرا  شماریبی عوامل مسئله این توجیه راستای در. گذارد

 از، ارتفاع و خاک هوا، آب، ازجمله اقلیمی شرایط؛ نمود عنوان

 در تغییر است، همچنین گیاه رشد روی بر تأثیرگذار عوامل

و سایر عوامل محیطی نیز منجر  هاآن شیمیایی ترکیبات میزان

گردد می گیاهان دارویی مؤثرهبه تغییر در میزان و تنوع مواد 

-تفاوت بیانگر گیاه مختلف هایگونه در اختالف همچنین،. (52)

-روش به توانمی دیگر مهم بسیار عوامل از. است شدهاشاره های

و نوع حالل  عصاره تهیه و استخراج کردن،خشک های

 (، نوع محیط کشت و موادمتانولی و اتانولی آبی،)مورداستفاده 

 هایروش. (53 -54) نمود اشاره غلظت عصاره و آن در موجود

 از دیگر یکی فالونوئیدی و فنلی ترکیبات گیریاندازه متنوع

بر  (.55) باشدمی مطالعات نتایج در اختالف کنندهتوجیه عوامل

بر نتایج چاهک و  MICرغم انطباق نتایج همین اساس، علی

انتظار، در بیشترین دوزهای مصرفی در دو روش  برخالفدیسک، 

بر هم نبودند؛ علت این دیسک و چاهک، نتایج مشابه و منطبق 

ها به تواند ناشی از انتشار بیشتر و تسهیل شده تر عصارهامر می

درون محیط کشت در روش چاهک نسبت به انتشار عصاره به 

و همچنین مشکل  محیط کشت در روش انتشار از دیسک

ها با عصاره گیاهی بوده باشد تکنیکی آغشته سازی کامل دیسک

(56.) 

 دارویی موردمطالعه، ضد باکتریایی گیاهان اثرات به توجه با

 امری این گیاهان مؤثره ترکیبات میزان بررسی و شناسایی

 موجود ترکیبات میزان این که به شود. نظرمی محسوب ضروری

 در و هوایی و آب شرایط مختلفبه  نسبت در گیاهان دارویی

آزمایش طی است الزم است، متفاوت گیاه های مختلفبخش

شود.  بررسی مختلف مناطق در ترکیبات این متعدد میزان های

همچنین با توجه به اثرات مؤثر آنتی باکتریال عصاره گیاهان 

شود که اسانس این گیاهان نیز موردمطالعه، پیشنهاد می

 موردبررسی قرار گیرد.

 

 تشکر و قدردانی
کمال تشکر را از کارشناسان و همکاران  نویسندگان،

 شناسی دانشگاهمیکروب یشگاهو آزما ییدارو یاهانگ یشگاهآزما

 طرح از حاکیمطالعه  این یجفسا دارند. نتا یعلوم پزشک

 علوم دانشگاه یآورفن و تحقیقات معاونت مصوب تحقیقاتی

 .باشدمی فسا پزشکی
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Abstract 
 

Background & Objectives: Due to increase in  bacterial drug resistance, discovering new antibacterial 

compounds is really important. The objective of this study is to evaluate the phenol compounds effect on 

antibacterial activity of herbal extracts of Fasa-Fars province in vitro. 

Materials & Methods: The antibacterial activity of 26 plants was studied by disk diffusion, well, and MIC 

methods in compare with 13 standard antibiotics against S. aureus and E. coli as control bacteria. 

Measurement of phenol compounds were performed by Seevers and Daly colorimetric methods using 

Folin-ciocalteu indicator. 

Results: Inhibition zone of bacterial growth  against S. aureus in well and disk methods were 32 and 22 

mm in using Zataria multiflora, respectively .And there were 23 and 16 mm against E. coli in Zataria 

multiflora, respectively. Less effects and inhibition zones, less than 15mm on both strains, were seen in 

using  Saturina hortensis, Cinamomum zeylanicum, Artemisia absinthium, Urtica dioica, Carum carvi L. 

cyminum Cuminum, Achillea fragrantissimia, Marticaria chamomilla, Zingiber officinale, Origanum majorana, 

and Plantago psyllium. Most effective MIC results, 7.8 µg/ml, were related to the extracts of Zataria 

multiflora, Carum copticum L. Rosmarinus officinalis L., and Laurus nobilis L. Phenol compound amounts 

were approximately between 66.51±1.9 and 233.15±5.1 mg/gr extract in Zataria multiflora and Plantago 

psyllium, respectively. 

Conclusion: Results of antibacterial activity of extracts and relation with phenol compound amounts 

indicate the antibacterial effect of phenol compounds in herbal extracts. 
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