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Abstract
Background: Today, due to the increased use of antibiotics and spread of resistant strains, using natural compounds as
an alternative to synthetic compounds, with fewer side effects, has been widely importance. The aim of this study was to
investigate the antimicrobial activity of ethanolic extracts of seven medicinal herb include; green tea (Camellia
sinensis), thyme Khorasani (Thymus transcaspicus), ziziphora (Ziziphora clinopodioides), pennyroyal (Mentha
pulegium), cumin (Cuminum cyminum), purple basil (Ocimum basilicum var. purpurascence), and peppermint (Mentha
piperita) on three gram negative bacteria (Escherichia coli Famp (ATCC 700891), Salmonella enterica TA100 (PTCC
1709) and Pectobacterium caratovorum).
Materials and Methods: An experimental study was conducted at in vitro condition. Ethanolic extracts of above plants
prepared by maceration method. Antimicrobial activity of these extracts at concentrations of 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 and 1
mg/ml were evaluated by disk diﬀusion and well diﬀusion methods. Variables were included extract types, different
concentrations of extracts and bacterial strains and statistically were analyzed.
Findings: Green tea extract had the highest inhibitory effect in both antimicrobial test methods. So that green tea
extract in 1 and 0.8 mg/ml concentration had the highest inhibitory effect on E. coli and P. caratovorum showed the
lowest and the most resistance, respectively.
Conclusion: It seems the types and concentrations of extracts and also bacterium type are inﬂuenced on growth
inhibition zone. With increasing concentration, in both disk and well diffusion methods, the inhibition zone was
increased. Inhibition zone in well diffusion method was higher than disk diffusion method.
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سابقه و هدف :امروزه با افزایش استفاده از آنتیبیوتیکها و نیز گسترش سویههای مقاوم ،استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین مواد سنتزی ،با اثرات
جانبی کمتر ،اهمیت زیادی یافته است .از این رو هدف از مطالعه حاضر ،بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصارههای اتانولی  7گیاه دارویی چای سبز (Camellia
) ،sinensisآویشن خراسانی ) ،(Thymus transcaspicusکاکوتی ) ،(Ziziphora clinopodioidesپونه ) ،(Mentha pulegiumزیرره
سبز ) ،(Cuminum cyminumریحان برنفش ) (Ocimum basilicum var. purpurascenceو نعنرا فلفلری) (Mentha piperitaبرر
روی سرره سررویه برراکتری ) Escherichia coli Famp (ATCC 700891و ) Salmonella enterica TA100 (PTCC 1709و
 Pectobacterium caratovorumبود.
مواد و روش بررسی :تحقیق از نو تجربی و به صورت  in vitroانجام شد .عصارههرای گیاهران مرذکور بره روش مسراسریون نخیسراندن تهیره و اثرر
ضدمیکروبی با دو روش انتشار دیسکی و چاهک در غلطتهای  3/8 ،3/4 ،3/2 ،3/1و  1میلیگرم بر میلیلیتر بررسی شد .متغیرهای این پرووهش شرامن نرو
عصاره ،غلظتهای مختلف عصارهها و سویههای مختلف باکتری بود و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافتهها :عصاره گیاهی چای سبز در هر دو روش مورد بررسی دارای بالاترین قطر هاله عدم رشد در هر سه سویه باکتری بود به طوریکه عصاره چای سبز برا
غلظت  3/8و  1میلیگرم بر میلیلیتر ،بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را نسبت به سایر عصارههای مذکور دارا بود .باکتری اشرشریاکلی کمتررین و پکتوبراکتریوم
بیشترین مقاومت به عصارهها را نشان دادند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که نو و غلظتهای مختلف عصاره ها و نو باکتری بر میزان هاله عدم رشد تاثیر دارد و با افزایش غلظت عصرارهها در هرر دو
روش انتشار دیسکی و چاهک افزایش مییابد .میزان قطر هاله عدم رشد در روش انتشار چاهک ،بالاتر از روش انتشار دیسکی میباشد.
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مقدمه:
یکی از مهمترین چالشها در بحث درمان ،مقابله با بیماریهای عفونی
است که شیو و گسترش بالایی دارند .استفاده بیرویه از داروهای سنتتیک
ضدمیکروبی منجر به افزایش مقاومتهای دارویی در اکثر باکتریها شده
است که همین موضو باعث افزایش رو به رشد استفاده از گیاهان به عنوان
مواد طبیعی کم خطر ،در دسترس و ارزان قیمت ،نسبت به آنتیبیوتیکهای
سنتتیک شده است ن . 1عصاره و اسانسهای گیاهی بهدست آمده از گیاهان
معطر دارای خاصیت ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،ضداکسایشی و ضدسرطانی
بوده و قادر هستند رشد پاتوژنها و تولید سم توسط ریزسازوارهها را کنترل
کنند ن. 2
چایسبز از گیاهی با نام علمی  Camellia sinensisبه دست آمده که
یکی از نوشیدنیهای پرمصرف در جهان است .گیاهی همیشه سبز است که
در درجه اول در مناطق گرمسیری و معتدل آسیا رشد میکند .عصاره این
گیاه دارای ترکیبات فلاونوئیدی ،آلکالوئیدی ،آنزیمها و کربوهیدراتها و
طیف گستردهای از سایر مواد میباشد ن . 0زیرهسبز (Cuminum
)cyminum L.گیاه یکساله از خانواده چتریان است .این گیاه به عنوان
ادویه و طعمدهنده در غذاها استفاده میشود .این گیاه حاوی ترکیبات فنلی
و مهار کننده رادیکال آزاد میباشد ن . 4زیرهسبز جز گیاهان دارویی مهم و
اقتصادی ایران بوده و در درمان بیماریهای مختلف بهعنوان ضدتشنج،
ضدصر  ،تقویتکننده معده ،ادرارآور ،ضدنفخ و سوء هاضمه و محرك
تعریق استفاده میشود ن . 5پونه ) (Mentha pulegium L.متعلق به
خانواده نعناعیان با مصرف تازهخوری و دارویی است .این گیاه به صورت
خودرو در مناطق مرطوب ایران رشد میکند و جایگزین مناسبی برای آنتی-
اکسیدانهای مصنوعی است ،همچنین خواصی نظیر جلوگیریکننده از رشد
و گسترش برخی باکتریهای عامن فساد و بیماریزا دارد ن . 2نعنا فلفلی
) (Mentha piperita L.گیاهی چند ساله متعلق به خانواده نعناعیان
میباشد .این گیاه دارای فعالیتهایی از جمله خاصیت آنتیاکسیدانی،
ضدتومور ،ضدآلرژی ،ضدمیکروبی و غیره میباشد ن . 7از برگها،
پیکررویشی و اسانس این گیاه در بیشتر فارماکوپههای معتبر دنیا به عنوان
دارو یاد شده است ن . 8کاکوتی ) (Ziziphora clinopodioidesمتغلق
به خانواده نعناعیان از گیاهان دارویی و معطری میباشد که مصارف فراوانی
در بخشهای دارویی ،غذایی ،آرایشی و بهداشتی دارد و دارای خواص
دارویی فراوانی میباشد ن . 3این گیاه در درمان بیماریهای معده و روده با
منشاء روانی و بیماریهای اسهال توام با تحریکات عصبی ،نقش موثر و
آرامبخشی دارد و همچنین در تنظیم اعمال گوارشی و تقویت کبد به ویوه
کمک به هضم غذا کاربرد دارد ن . 13آویشن خراسانی (Thymus
)transcaspicus Klokovاز خانواده نعناعیان ،یک گونه بومی در
مناطق شمالی ایران است .آویشن گیاهی معطر و دارویی که گونههای
متفاوت آن دارای فعالیتهای ضدباکتری ،ضدقارچ ،ضدویروس ،ضدانگلی و
آنتیاکسیدانی میباشند ن . 11آویشن خراسانی به دلین داشتن ماده مؤثره
تیمول ن Thymolو کارواکرول ن Carvacrolبه عنوان ضدنفخ ،مقوی
معده ،سرماخوردگی ،خلطآور و ضدسرفه استفاده میشود ن . 12ریحان

) (Ocimum basilicum L.گیاهی متعلق به تیره نعناعیان است .اسانس
این گیاه حاوی ترکیبات فنلی است که در صنایع داروسازی و عطرسازی
استفاده میشود ن. 10
سالمونلا ) (Salmonella entericaو اشرشیاکلی (Escherichia
) coliاز جمله پاتوژنهایی هستند که از روی سبزیها و میوهها جدا
شدهاند .این باکتریها از عوامن مهم بیماریزای انسانی بشمار میروند ن،14
 . 15پکتوباکتریوم ن Pectobacterium caratovorumیک باکتری
گرممنفی و میلهای شکن است که در تعداد زیادی از گونههای گیاهی باعث
ایجاد بیماری و خسارات اقتصادی میشود .از ویوگیهای مهم این باکتری
تولید تعداد زیادی از آنزیمهای خارج سلولی میباشد که قادر است دیواره
سلولهای گیاهی را تخریب و باعث پوسیدگی بافتهای گیاهی مخصوصا
در سبزیجات پس از برداشت شود ن. 12
عصارههای بهدستآمده از گیاهان دارویی دارای خواص ضدمیکروبی بوده و
به عنوان منبع مواد ضدمیکروبی در مقابن پاتوژنهای بیماریزا عمن
میکنند .این گیاهان اثرات بازدارندگی در مقابن باکتریهای بیماریزا نشان
میدهند .با در نظر گرفتن اثرات ضدمیکروبی مواد موثر ترکیبات گیاهی،
این ترکیبات بهعنوان جایگزین مواد شیمیایی ضدمیکروبی قابن استفاده
میباشند ن . 2لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی بالقوه عصاره الکلی
هفت گیاه دارویی مورد مصرف در استان خراسان برای مهار سه باکتری
 Escherichia coli ،Salmonella entericaو Pectobacterium
 caratovorumانجام شد.
مواد و روشها:
تحقیق از نو مطالعات تجربی بوده و به صورت  in vitroانجام شد .در
این آزمایش ابتدا  7گونه گیاهی که تعدادی از آنها بومی منطقه خراسان
بودند ،از عرصههای طبیعی جمعآوری شدند .این گیاهان شامن؛ پیکررویشی
آویشن خراسانی ) ،(Thymus transcaspicusکاکوتی (Ziziphora
) clinopodioidesو پونه ) (Mentha pulegiumاز رویشگاههای
طبیعی استان خراسانرضوی نشهرستان قوچان و میوههای رسیده زیره
سبز ) (Cuminum cyminumو پیکررویشی ریحان بنفش (Ocimum
) basilicum var. purpurascenceاز کشاورزان این منطقه تهیه شد.
همچنین پیکررویشی نعنا فلفلی ) (Mentha piperitaاز مزرعه دانشگاه
فردوسی جمعآوری و چای سبز ) (Camellia sinensisاز مزار شمال
کشور خریداری شد .پس از تهیه و شناسایی گیاهان در پووهشکده علوم
گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ،نمونهها در معرض هوای آزاد و در سایه
خشک شدند.
عصاره نمونههای خشک گیاهی به روش مسراسیون نخیساندن با حلال
اتانول  73درصد تهیه شد .بدین منظور پودر خشک اندامهای ذکر شده
گیاهان به مدت  24ساعت در اتانول  73درصد خیسانده و شیک شدند.
سپس عصاره اتانولی با استفاده از کاغذ صافی و قیف بوخنر صاف گردید.
برای زدودن آلودگیهای احتمالی در بررسی فعالیت ضد باکتریایی ،این
عصارهها از فیلترهای سرسرنگی عبور داده شدند .عصاره حاصن توسط
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روتاری تغلیظ و خشک شد و در ظروف استرین و تاریکی و در یخچال تا
زمان انجام آزمایش نگهداری شدند .برای اندازهگیری خواص ضد میکروبی،
عصارههای خشک گیاهی در غلظتهای مختلف شامن  3/2 ،3/4 ،3/8 ،1و
 3/1میلیگرم بر میلیلیتر تهیه شدند.
باکتریهای اشرشیاکلی ) (ATCC 700891و سالمونلا انتریکا سرووار
انتریکا ن PTCC 1709از گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم دانشگاه
فردوسی مشهد و پکتوباکتریوم از دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شدند و در محیط کشت نوترینتآگار کشت
شدند .پتریها برای مدت  24ساعت در دمای  07درجه سانتیگراد در
انکوباتور قرار گرفتند و برای اطمینان از خلوص باکتری از رنگآمیزی گرم
استفاده شد .پس از اطمینان از خلوص ،باکتریها را در محیط کشت مولر
هینتون براث کشت نموده و برای مدت 12ساعت در انکوباتور  07درجه
سانیگراد قرار داده تا به نیم مک فارلند نجذب بین  8/80تا  8/31در
طول موج  526نانومتر اسپکتروفتومتر) برسد.
به منظور بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصارههای مورد مطالعه از دو روش
انتشار دیسکی و چاهک استفاده شد نشکن  . 1باکتریها توسط سوآپ به
صورت یکنواخت بر سطح محیط مولر هینتونآگار ن M.H.Aکشت داده
شدند .در روش انتشار دیسکی ،دیسک بلانک آغشته به عصاره خشک با
غلظتهای  3/4 ،3/2 ،3/1و  3/8میلیگرم بر میلیلیتر بر روی محیط
کشت قرار داده شد و در روش انتشار چاهک ،چاهکهایی به قطر 2
میلیمتر در محیط کشت ایجاد نموده و مقدار  53میکرولیتر از غلظتهای
 3/8 ،3/4 ،3/2و  1میلیگرم بر میلیلیتر از هر عصاره درون چاهکها
افزوده شد .سپس پتریهای هر دو روش ،برای مدت  24ساعت در دمای
 07درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفتند .بعد از  24ساعت عصاره درون
محیط نفوذ کرده و متناسب با قدرت هر عصاره در جلوگیری از رشد
باکتری ،هاله عدم رشد باکتری در اطراف دیسک و چاهک ،مشاهده و
توسط کولیس اندازهگیری شد.

نتایج:
نتایج تجزیه واریانس اثر عصارههای مختلف با غلظتهای متفاوت و  0نو
باکتری شامن  2گونه باکتری بیماریزای انسانی شامن اشرشیاکلی و
سالمونلا انتریکا سرووار انتریکا و  1گونه باکتری عامن پوسیدگی سبزی
پکتوباکتریوم ندر هر دو روش انتشار دیسکی و چاهک نشان داد بین
عصارهها ،غلظتهای مختلف عصارههای گیاهی ،نو باکتری و اثرات سه
گانه آنها ،در سطح اطمینان  33درصد اختلاف معناداری وجود دارد نجدول
.1
نتایج مقایسه میانگین در هر دو روش و برای هر سه نو باکتری نشان داد
که چای سبز بیشترین قدرت بازدارندگی رشد را در همه باکتریها داشت.
بعد از آن عصاره آویشن خراسانی و سپس نعنا فلفلی قرار داشتند .با
افزایش غلظت عصاره ،قطر هاله عدم رشد نیز افزایش یافت .عصاره زیره
سبز نیز در مجمو کمترین قطر هاله عدم رشد باکتری را ایجاد کرد .در
واقع چای سبز با غلظت  1میلیگرم بر میلیلیتر و  3/8میلیگرم بر میلیلیتر
در روش انتشار چاهک و غلظت  3/8میلیگرم بر میلیلیتر در روش انتشار
دیسکی دارای بیشترین قدرت بازدارندگی رشد در هر سه نو باکتری مورد
مطالعه بود و با کاهش غلظت در همه عصارهها مقدار بازدارندگی رشد
باکتریها کاهش یافت نشکن . 2
به طور کلی قطر هاله عدم رشد در روش چاهک از اندازه بزرگتری نسبت به
روش انتشار دیسکی برخوردار بود و روش چاهک از نتایج بهتری برخوردار
بود .بیشترین اثر بازدارندگی رشد در نتیجه کاربرد عصارهها در هر دو روش
مورد بررسی در باکتری اشرشیاکلی مشاهده شد نشکن . 0
بحث:
امروزه از بین مواد مختلف جایگزین آنتیبیوتیکها ،فرآوردههایی با منشاء
گیاهی جایگاه ویوهای پیدا کردهاند .با توجه به تنو شرایط آب و هوایی،
ایران دارای طیف وسیعی از گیاهان دارویی میباشد که از دیرباز پایهای
برای طب سنتی بوده است ن. 17
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مقایسه دو روش انتشار دیسکی و چاهک در بررسی فعالیت ضد باکتری
عصارههای مختلف نشان داد که روش انتشار چاهک در مقایسه با روش
انتشار دیسکی ،اثر مهارکنندگی بیشتری بر رشد میکروارگانیزمهای مورد
مطالعه دارد .این تفاوت ممکن است به این دلین باشد که در روش انتشار
چاهک ،عصاره گیاهی مستقیماً در چاهک ریخته میشود و بهتر جذب
محیط میگردد و در نتیجه بهتر بر روی باکتریها تاثیر میگذارد؛ در حالی
که در روش انتشار دیسکی ابتدا دیسکها به عصاره آغشته شده و سپس در
سطح آگار قرار میگیرد .به طوری که خسروینیا و همکاران ن 1در پووهش
خود به این مورد اشاره کردهاند.
دوره  ،14شماره  ،4931 ،1صفحات  691ات 619

غلظتهای متفاوت عصارهها در میزان فعالیت ضد میکروبی مؤثر است و در
مطالعههای متعددی با تغییر میزان غلظت عصاره ،آثار ضدمیکروبی گیاه
تغییر کرده است ن . 23 ،13 ،18در واقع با کاهش غلظت عصاره ،اغلب از
قطر هاله عدم رشد باکتری نیز کاسته میشود که در پووهش ابوالحسنی و
همکاران ن 18دریافتند که با افزایش غلظت اسانس آویشن ،میزان بازداری
رشد باکتریهایی از جمله اشرشیاکلی و باسیلوس سرئوس افزایش مییابد.
در واقع میزان بازداری رشد با غلظت عصارهها رابطه مستقیم دارد که
میتواند مربوط به ناکافی یا کم بودن مقدار مواد ضد میکروبی در مقادیر
پایین عصارهها باشد ن. 13
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در پووهشی برای ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس
ایزوله شده از موادغذایی گزارش شد که اسانس آویشن شیرازی اثرات
میکروبکشی بسیار خوبی بر استافیلوکوکوسهای مقاوم به
آنتیبیوتیکهایی مانند تتراسایکلین ،اریترومایسین و غیره داشته است ن. 21
همچنین در پووهشی ن 22عصاره متانولی حاصن از آویشن شیرازی به
عنوان جایگزینی مناسب برای آنتیبیوتیکها جهت کنترل سویههای
پسودوموناس آئروژینوز معرفی شد .در پووهش ما نیز بعد از عصاره چای
سبز ،عصاره آویشن خراسانی از قدرت مهار رشدی باکتریایی بالایی برخوردار
بود.
در پووهشی عصاره آبی خالواش ن M. pulegiumنسبت به نعنا سبز
ن M. spicataقدرت بازدارندگی بالاتری بر اشرشیاکلی نشان داد در
حالیکه قدرت بازدارندگی بر سویه استافیلوکوکوس اورئوس توسط عصاره
آبی نعنا سبز بیشتر بوده است ن . 20در بررسی تاثیر اسانس کاکوتی بر
پاتوژنهای شایع لوله گوارش از جمله اشرشیاکلی ،باسیلوس سرئوس،
لیستریا ن ، Listeria monocytogenesسالمونلا و غیره ،اسانس کاکوتی
سطوح بالایی از فعالیت ضدباکتریایی را دارا بود .سالمونلا و اشرشیاکلی
نسبت به سایر باکتریها بیشترین مقاومت به اسانس را نشان داده بودند
ن . 24همچنین تفاوت زیادی در حداقن غلظت بازدارندگی اسانس نعنا
فلفلی ،بر اشرشیاکلی و سالمونلا در پووهش کاظم الوندی همکاران ن25
مشاهده نشد که میتواند مربوط به گرم منفی بودن هر دو باکتری
اشرشیاکلی و سالمونلا باشد که شاید به دلین دارا بودن غشاء خارجی
ن Outer membraneدر باکتریهای گرم منفی ،انتشار اجزاء
هیدروفوبیک ترکیبات گیاهی به لایه لیپوپلی ساکاریدی محدود میشود که
مشابه نتایج حاصن از پووهش حاضر میباشد.
در پووهش اخباری و همکاران ن 22ترکیبات روغنی گیاه پونه نجمعآوری

شده از مزار اطراف تهران  ،استخراج شده توسط ان-هگزان با داشتن قطر
هاله عدم رشد باکتریهای گرم مثبت و منفی ،بین  11تا  23میلیمتر دارای
اثر مهارکنندگی قابن توجهی بودند .هاله عدم رشد برای باکتری اشرشیاکلی
 12میلیمتر بود که از میانگین قطر هاله در پووهش حاضر ن 4/5میلیمتر
در غلظتهای مختلف برای باکتری اشرشیاکلی بالاتر است که این میتواند
ناشی از تفاوت در شرایط آب و هوایی محن رویش گیاه و همچنین قدرت
نو حلال در استخراج مواد موثره گیاهی باشد ن. 27
در پووهش خلجی و نیستانی ن 13عصاره چای سبز در مقایسه با چای سیاه
دارای اثرات مهاری قویتر بود که میتواند مربوط به تخمیر برگ چای باشد
که متابولیتهای حاصن از فرآیندهای اکسیداسیون در ضمن تخمیر ،اثرات
مهاری و آنتیاکسیدانی برگ را کاهش میدهد .در واقع قدرت بالای چای
سبز در مهار باکتریها میتواند مربوط به مواد فنولی و خواص
آنتیاکسیدانی بالای این گیاه باشد ن . 13طارق و همکاران ن 28نیز فعالیت
ضد باکتریایی قوی عصاره متانولی چایسبز در برابر باکتری گرم مثبت
مانند استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس و باکتریهای گرم
منفی مانند اشرشیاکلی و زانتوموناس ن Xanthomonas sp.را گزارش
نمودند که در پووهش ما نیز چای سبز دارای بیشترین قدرت بازدارندگی
رشد باکتریها نسبت به سایر عصارهها بود.
به طور کلی ،منشاء گیاهی بسیاری از مواد دارویی و درمانی به دلین وجود
متابولیسمهای ثانویه در گیاهان است که این متابولیسمها در گیاهان
مختلف متفاوت هستند و اثرات مختلف را نشان میدهند ن. 23
نتیجهگیری:
در مجمو با توجه به نتایج حاصن از بررسی فعالیت ضد باکتری عصاره
های مختلف در این پووهش ،عصاره چای سبز و بعد از آن به ترتیب آویشن
خراسانی و نعنا فلفلی از بیشترین میزان فعالیت ضد باکتریایی برخوردار
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. عصاره گیاهی مورد استفاده به روش انتشار دیسکی و چاهک7  اثر فعالیت ضدباکتریایی.1 جدول
روش انتشار چاهک

روش انتشار دیسک

درجات آزادی
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خطا

عدم رشد موثر بود که باکتری اشرشیاکلی کمترین مقاومت به عصارههای
 به طور کلی میتوان نتیجه.گیاهی را نسبت به دو باکتری دیگر نشان داد
.گرفت عصاره چای سبز میتواند جایگزین مناسبی برای مواد سنتزی باشد

، قطر هاله عدم رشد باکتری، همچنین با افزایش غلظت عصارهها.بودند
 میلیگرم بر میلیلیتر بیشترین1 افزایش یافت و عصاره چای سبز با غلظت
 از طرفی نو باکتری نیز در میزان هاله.خاصیت بازدارندگی رشد را دارا بود
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