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12/5/93: پذیرش مقاله7/3/93: دریافت مقاله
 ـ از قب  یک با بروز مشکالت   یسنتت يهاکیوتیب یتوسط آنت  ییایباکتر يهايماریدرمان ب :مقدمه در  یجـاد عـوارض جـانب     یل ا ی

ـ توجـه ز ییایباکتريهايماریاهان در درمان بیراً به استعمال گیاخ .ها همراه است  سمیکروارگانیجاد مقاومت در م   یها و ا  انسان يادی
ـ ق اثر ضد باکترین تحقیران مرسوم است، در ایایکاتا در طب سنتیمبرا اسپیاه تیکه استفاد از گییاز آنجا. شده است  عـصاره  ییای

.شدیزا بررسيماریبيهاياز باکتريتعدادياه بر روین گیا
   ـ زاگرس شهر ا   ياه مذکور از کوهها   یگ: هامواد و روش ، عـصاره بـه روش    يو نامگـذار   ییو پـس از شناسـا      يالم جمـع آور   ی

ـ مختلف عصاره بـا اسـتفاده از روش د   يهاغلظت. ه شد یون ته یماسراس ـ فیسک دی از . ر داده شـد یثهـا تـأ  يبـاکتر يبـر رو وژن ی
ـ نMBCو MICزانیم. دیاستفاده گردیبه عنوان کنترل منفDMSOبه عنوان کنترل مثبت و از یصیتشخيهاکیوتیبیآنت ز ی

.مشخص شد
 ن قطر هاله در غلظت      یشتریب. ده شد یگرم مثبت د   يها ير عصاره در باکتر   یثتأن  یشتریب: هایافتهmg/ml76     مـشاهده، و در

.Sان یمنیا aureus وS. epidermidis05/0(ها حساس بودندسمیکروارگانیر میش از سایبP<( . ـ ن میکمتـر مربـوط  MICزان ی
.Sبه aureus ـ بـا م 1885 .Sوmg/ml5/2 زان ی epidermidis .Eبـوده و  mg/ml5 بـا 2405 coli وK. pneumonia  15بـا
.)>05/0P(به عصاره بودندیگرم منفيهاين باکتریترمتر قطر هاله عدم رشد، حساسیلیم
عدم رشد يهاقطر هالهیبررس. داشتياقابل مالحظهییایباکترر ضدیثتأمبرا یتیدروالکلیعصاره ه: گیريبحث و نتیجه

.ثرتر بوده استمؤگرم مثبت يهايمورد استفاده بر باکتريهانشان داد که عصاره در غلظت
یدروالکلی، عصاره هیگرم منفيهايگرم مثبت، باکتريهايکاتا ، باکتریمبرا اسپیت: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
شـواهد  . دارد یسابقه طـوالن   ییاهان دارو یاستفاده از گ  

ــرانیااســتفاده ــرایان از طبی هــا در    يمــاریدرمــان بيعــت ب
کتـب و مـدارك     گـر یو د ) 980- 1037(نا  یسـ ابن يهاکتاب

یعفونيهايماریحال حاضر بدر. ران موجود استیایخیتار
ک یــوتیبیمقــاوم بــه آنتــيهــايجــاد شــده توســط بــاکتریا

. باشـد یمـ یصنعت ير در کشورها  ین عامل مرگ و م    یبزرگتر
ــه همــ  ــالیــن دلیب ــال، در س ــدداً توجــه  یــاخيه ر مج

اهان یو پزشکان به استفاده از گ      ینیبال يهاستیولوژیکروبیم
. سوق داده شده استییدارو

توان از آنها یکه مکنند ید میتولییهاتیهان متابولایگ
هـا اسـتفاده کـرد      سمیـ کروارگانیها و م  روسیه حشرات، و  یعل
هـا و   یآلـودگ  یهـان در پاسـخ بـه برخـ        این گ یهمچن). 1،2(

ــرا ــیش ــمتابولیط استرس ــاتی ــثانويه ــ ياهی ــا خاص ت یب
تواننـد  یاهان م ین گ یبنابرا). 3(کنند  ید م یتول ییایضدباکتر

یکروبـ یبات ضـد م   ید ترک یتول یعیطب يهابه عنوان کارخانه  
ــد ــل کنن ــآو. عم ــای از ) Thymbra spicata(ییشن زوف

ا کــه یــاســت پایاهیــ، گ) Labiaceae(اســه یالبخــانواده
يهـا و مرغزارهـا    تپـه  یحاً در منـاطق خـشک و آفتـاب        یترج

.دیرویخشک م
متـر  یسـانت  15- 40اه متفـاوت و حـدود       ین گ یارتفاع ا 
ــلياســت و دارا ــاگ ــوانيه ــاه). 4(باســت یزیارغ ــام يه

به . مبرا استیتيو بارورییبهشت تا خرداد فصل شکوفایارد
ــه مکــارواکو مــول یخــاطر وجــود ت ــیرول ب ــرایزان يکــه ب

يادیاه شهرت زیمهم است گییک و دارویولوژیبيهاتیفعال
یاه منبع خوب  یمختلف گ  يهااسانس موجود در قسمت   . دارد

اه یـ ن گ یا). 5(است  دان  یاکسیو آنت  ییایاز خواص ضد باکتر   
درمان آسـم و     يونان، مصر و روم برا    یه،  یترک یدر طب سنت  

بهبـود  يز بـرا یـ در حال حاظر نوشدهیت استفاده م یبرونش
.شودیطعم غذا استفاده م

یالم بـوده کـه مـصارف سـنت        یـ استان ا  یاه بوم ین گ یا
ـ     یفراوان ت یـ اهممنطقـه از توجـه و      ین اهـال  یداشته و در ب
خـواص   ین مطالعه بررس  یهدف ا ). 6(برخوردار است    یخاص

استان یکاتا بومیمبرا اسپیتیدروالکلیعصاره هیکروبیضد م
. استیصیتشخيهاکیوتیبیسه آن با آنتیالم و مقایا

هامواد و روش
در اواخر  ) ییشن زوفا یآو(مبرا  یاه ت یگ ییهوا يهابخش

زاگـرس در   يهـا ل خرداد ماه از رشته کـوه      یبهشت و اوا  یارد
و  يپـس از نامگـذار    . شـدند  يالم جمـع آور   یـ اطراف شـهر ا   

يکشاورزدانشکده   یاه شناس یتوسط کارشناسان گ   ییشناسا
.ه خشک شدندیاتاق و در سايالم در دمایدانشگاه ا

مقـدار  . اب خرد شدند  یاه توسط آس  یگ ییهوا يهابخش
تـر حـالل آب     یک ل یـ اب شـده را در      یگرم از پودر آسـ     200
ختـه و بـه     یر يمـساو با نـسبت    ) مرك آلمان (اتانول   - مقطر
یکیگراد و در تـار    یدرجـه سـانت    25يروز در دمـا    10مدت  

42واتمـن شـماره    یسپس عصاره از کاغذ صاف    . دندانکوبه ش 
ره با  یت يتر عصاره قهوه ا   یل یلیم 240مقدار  . عبور داده شد  

1/6pH=  ر یـ محلول حاصل بـه منظـور تبخ      . شد يجدا ساز
روز قـرار داده  4گراد به مـدت     یدرجه سانت  45حالل در اون    

).7(شد 
ــاکتري ــامل    ب ــایش ش ــورد آزم ــاي م S.aureusه

1885ATCC ،2321E.faecalis ATCC،
2405S.epidermidis ATCC،P.aeruginosa ،

E.coli   ،M.morganii   ،S.typhi   ،K.pneumonia ،
E.aerogenesوB.cereusـ یبودند که از بانک م یکروب

ه شدند به منظور    یالم ته یدانشگاه ا  يولوژیکروبیشگاه م یآزما
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بوئر - یمبرا از روش کرب   یت عصارهبررسی اثرات ضدمیکروبی    
.استفاده شد
آگار نتونیط مولر ه  یمح يتحت مطالعه رو   يهايباکتر

درجـه   37يسـاعت در دمـا     24کشت داده شده و به مدت       
ط ین محـ یـ ايهـا یسـپس از کلنـ   . گراد انکوبه شـدند   یسانت

آن در   ODفارلنـد کـه     م مک یرقت ن  يولوژیزیتوسط سرم ف  
از . ه شد یاست، ته  08/0- 1/0نانومتر برابر با     620طول موج   

ل کشت یاستریسواپ کتانلهیها به وسيون باکتریسوسپانس
ه شـد،  یـ نتون آگار ته یط مولر ه  یمح يگسترده بر رو   یچمن

به عصاره آغـشته شـده و        که قبالً  يکاغذ يهاسکیسپس د 
. ت قرار داده شدندیپليخشک شده بودند بر رو

، نیسیندامایکل یصیتشخ يهاکیوتیبیق از آنت  ین تحق یدر ا 
ن، یلیســـین، متـــیسیـــن، جنتامیسیـــن، کانامایسیـــاسترپتوما

ر عـصاره  یثتـأ سه  یـ مقا يز برا ین ن یسین و وانکوما  یپروفلوکساسیس
بـه عنـوان کنتـرل       DMSOيحـاو  يهاسکیاستفاده شد، از د   

درجـه   37ت هـا درون انکبـاتور       یـ سـپس پل  . استفاده شـد   یمنف
عـدم   يهـا ساعت قطـر هالـه     24گراد قرار گرفتند و بعد از       یسانت

).8،9(شد يریاندازگيمتریلیله خط کش میرشد به وس
MBCو MICزان ین مییتع

، )MIC(ن حـداقل غلظـت مهارکننـده       ییـ به منظور تع  
ـ  هیـ پـس از ته    .شـد ه  یـ ها کشت تـازه ته    يابتدا از باکتر   م ین

نتون بـراث، مقـدار   یط مولر هیها در محيفارلند از باکتر مک
ک از  یـ ه شـده بـه هـر        یـ ن ته ویتر از سوسپانـس   یکرولیم 50

نتون براث  یط مولر ه  یتر مح یکرولیم 50يها، که حاو  چاهک
تر از یکرولیم50زان یچاهک مسپس به هر .شدبودند اضافه   

خانـه   96يهاتیپل. ه شده، عصاره اضافه شد    یته يهاغلظت
.شـدند درجه قـرار داده      37ساعت در انکوباتور     18به مدت   

ــا مقا ــا یتحــت تيهــاچاهــککــدورت سهیــســپس ب مــار ب
. مشخص شدMICزان یکنترل ميهاچاهک

، از  )MBC(ین حداقل غلظت کـشندگ    ییبه منظور تع  
ک یخانه از    96ت  یپل يهامار در چاهک  یتحت ت  يهايباکتر

و دو رقت بـاالتر      یتر از حداقل غلظت مهارکنندگ    نییرقت پا 
ینتـون آگـار بـه صـورت خطـ         یط مولر ه  یمح ياز آن بر رو   

بـر  يکه در آن خط رشـد      ین غلظت یکشت داده شد و کمتر    
ده نـشد بـه عنـوان حـداقل غلظـت           یـ ط آگـاردار د   یمح يرو

.)8،9(در نظر گرفته شد یکشندگ

هایافته
در این مطالعه اثـر عـصاره گیـاه خرزهـره بـا غلظـت هـاي                 

ــر بــاکتر- یمختلــف بــه روش کربــ S.aureusيهــايبــوئر ب

1885ATCC ،2321E.faecalis ATCC،
2405S.epidermidis ATCC،P.aeruginosa ،

E.coli    ،M.morganii    ،S.typhi    ،K.pneumonia ،
E.aerogenesوB.cereus  بررسی و نتایج حاصل نـشان داد

. باکتریایی استکه گیاه مورد نظر داراي اثر ضد
ا یـ حـضور و     يریعصاره با اندازگ   ییایت ضد باکتر  یفعال

ها انجام ن هالهیقطر ايریعدم حضور هاله عدم رشد و اندازگ
يمبـرا دارا  یت یدروالکلیـ ج نشان داد کـه عـصاره ه       ینتا. شد

گـرم مثبـت و گـرم        يهـا يه باکتر یعل ییایخواص ضد باکتر  
8کمتر از عدم رشدن پژوهش قطر هالهیدر ا. باشدیمیمنف

سبتاً مقـاوم،  متـر نـ  یلـ یم9تـا  8متر به عنوان مقـاوم،    یلیم
شتر یمتر به عنوان نسبتاً حساس و بیلیم12تا 10شتر از  یب

ــه عنــوان حــساس در نظــر گرفتــه شــد یلــیم12از  متــر ب
)10،11.(

میزان اثربخشی عصاره بسته به نوع ارگانیـسم متفـاوت    
گرم مثبت يهايدهد که تمام باکترینشان م1جدول. است
ن یشتریب. اندس بوده ه نسبت به عصاره حسا    یغلظت اول  3در  

. ده شـد  یـ تـر د  یلیلـ یم/گرمیلیم 76ر عصاره در غلظت     یثتأ
ين غلظت مربوط به باکترین قطر هاله عدم رشد در ایشتریب
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1885S. aureus ATCC ر یثن تأیمتر و کمتریلیم19با
.2321Eن غلظت بـه  یعصاره در هم faecalis ATCC و
B. cereus افتیاختصاص .

نشان داد  ) 3جدول(یگرم منف  يهايباکتر ج مربوط به  ینتا
/گـرم یلـ یم 38و   76(ه  یـ هـا در دو غلظـت اول      يکه تمـام بـاکتر    

ن قطـر   یشتریـ ب. نسبت به عصاره کامالً حـساس بودنـد       ) تریلیلیم
ـ یـ هاله عدم رشـد در غلظـت اول        یگـرم منفـ  ين باکترهـا یه در ب

.Eيمربــوط بــه بــاکتر coli وK. pneumoniaن یرو کمتــ
.Sزان قطر هاله عدم رشد مربوط به یم typhiبود .

ــ ــایبررس ــه در بــ  MBCو MICج ینت ــشان داد ک ن ین
مربـوط  MICزان  ین م یکمتر) 2جدول  ( گرم مثبت    يهايباکتر

.1885Sيبــه بــاکتر aureus ATCC گــرمیلــیم5/2بــا/
یگرم منفـ   يهاين باکتر یدر ب  MICزان  ین م یتر و کمتر  یلیلیم
ــدول ( ــاکتر ) 4جـــــ ــه بـــــ ــوط بـــــ ــايمربـــــ يهـــــ

P. aeruginosa ،M. morganii وK. pneumoniaبود.
گرم مثبتيهايمبرا بر باکتریاه تیگیدروالکلیها و عصاره هکیوتیبیر آنتیثتأ. 1جدول 

).>05/0p(دار ی، معن*

).>05/0P(دار ی، معن*

گرم مثبتيهايمبرا بر باکتریتیدروالکلیحداقل غلظت مهارکننده حداقل غلظت کشنده عصاره ه. 2جدول 

S.epidermidis ATCC

2405
B. cereusE. faecalis

ATCC 2321
S. aureus

ATCC 1885

5*5/955/2 *MIC

5*195/95*MBC

غلظت عصاره 
)mg/ml(

).>05/0P(دار ی، معن*

ھا وکیوتیبیآنت
عصارهمختلفيهاغلظت

S. aureus

ATCC 1885
E. faecalis

ATCC 2321
B. cereus S.epidermidis

ATCC 2405

Vancomycin 6 14 6 6
Ciprofloxacin 66/27 66/18 24 33/27
Clindamycin 33/9 33/8 6 66/8
Sterptomycin 33/12 33/17 33/14 6
Methicillin 6 6 6 6
Gentamicin 23 22 33/24 33/19
kanamycin 23 6 14 6

76 19* 16 16 18*

38 16 50/13 13 14
19 13 11 11 11

5/9 11 10 9 12
5 9 8 6 10

5/2 6 7 6 8
5/1 6 6 6 6
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یگرم منفيهايمبرا بر باکتریاه تیگیدروالکلیعصاره هها وکیوتیبیر آنتیثتأ. 3جدول 

).>05/0P(دار ی، معن*
یگرم منفيهايمبرا برباکتریتیدروالکلیحداقل غلظت مهارکننده حداقل غلظت کشنده عصاره ه.4جدول 

E.

aerogenes

K.

pneumonia

S. typhiM. morganiiE. coliP.

aeruginosa

195/9*195/9*195/9*MIC

381938193819MBC

غلظت عصاره 
(mg/ml)

).>05/0P(دار ی، معن*

يریجه گیبحث و نت
بـه  عفـونی هـاي بیمـاري ازبسیاريبشريتاریخطولدر

بـا  یباتیوجود ترک. اندشدهدرمانگیاهیداروهايباسنتیطور
اهـان از  یدر گیو ضد سـرطان ی، ضد قارچییایخواص ضد باکتر  

تواننـد بـه    یاهان م یگ). 12(ده است   یش به اثبات رس   یها پ مدت
د عمل کنند،   یجد یکروبیمد مواد ضد  یتول يک منبع برا  یعنوان  
شبرد یدر پ  ییاهان سهم بسزا  یبات جدا شده از گ    ین ترک یهمچن

هــا توســط کیــوتیبیشتر آنتــیــب). 13(نــد ســالمت انــسان دار

اهـان  یشـوند، گ  ید مـ  یها تول ا قارچ یخاك و    يهاسمیکروارگانیم
ک یوتیبیه آنت یته يبرا یتوانند به عنوان منابع خوب    یز م ین یعال

ه یـ ت ثانو یـ داروهـا بـه عنـوان متابول       یفعال برخـ   ياجزا. باشند
ـ  اهیل گ یپتانس). 14(شود  ید م یاهان تول یگ یتوسط برخ  یان آل

آشکار شده است و بـه       یو ضد قارچ   ییایخواص ضد باکتر   يبرا
اهــان      یگ. شـود یاهیـ شرفت درمــان گیـ رســد باعـث پ ینظـر مـ  

نـد کـه      یایبـه شـمار ب     ییـ م دارو یظـ توانند به عنوان منابع ع    یم
ا بـا عـوارض کمتـر نـسبت بـه        یـ یتوانند بدون عوارض جانب   یم

. شوند ییایمیش يروهاباعث بهبود عمکرد دا    ییایمیش يداروها

ھا وکیوتیبیآنت
عصارهمختلفيهاغلظت

P. aeruginosa E. coli M. morganii S. typhi K. pneumonia E. aerogenes

Vancomycin 6 6 6 6 6 11
Ciprofloxacin 21 33/26 66/24 66/27 29 25
Clindamycin 6 6 6 6 6 6
Gentamicin 33/14 33/19 33/17 66/22 66/19 66/20

Sterptomycin 6 66/12 66/12 66/9 66/14 15
Methicillin 6 6 6 6 6 6
kanamycin 21 11 6 12 24 20

76 13 15* 13 11 15* 12
38 11 11 10 9 5/12 9
19 10 9 8 8 50/10 8

5/9 9 7 6 6 45/7 50/7
5 7 6 6 6 6 7

5/2 6 6 6 6 6 6
5/1 6 6 6 6 6 6
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بـه  يضروريامرییاهان داروین ادامه پژوهش در مورد گ    یبنابرا
ثر یی مواد مـؤ   امروزه تالش براي استخراج و شناسا     . رسدینظر م 

تـا  ). 15،16(گیاهان که خاصیت ضدمیکروبی دارند ادامـه دارد       
مبرا صورت نگرفته اسـت، امـا       یت يعصارهيرو ياکنون مطالعه 

بـات آن انجـام   یاه و ترک یـ ن گ یاسانس ا  يرو يدمطالعات محدو 
نگاهی اجمالی به نتـایج بدسـت آمـده در مطالعـات            . شده است 

دهد که اسانس استخراج شده از اندام هـوایی         گذشته، نشان می  
مـول و کـارواکرول اسـت       یمثـل ت   یبـات یترک يمبرا حاو یگیاه ت 

خـواص   یکاتا و بررسـ   یمبرا اسپ یاسانس ت  ییایمیز ش یآنال).17(
ه یـ اسـانس ته   یومیکوباکتریو ضد ما   ییای، ضد باکتر  یضد قارچ 

ياه حـاو  یـ اه نشان دادند کـه اسـانس گ       یتازه گ  يشده از برگها  
رسـن،  یم-βمن، یس-Pاز جمله کارواکرول،یبات مختلفیترک

γ- نن،  یترپα- مـشخص شـد    . لن است یوپیکار -نن، ترانس یترپ
. دارنـد يقـو  ییایـ که اسـانس و کـارواکرول خـواص ضـد باکتر          

دارند  یومیکوباکتریت ضد ما  ین اسانس و کارواکرول فعال    یهمچن
در مطالعات انجام شده نشان داده شده است کـه اسـانس        ).18(
ثرتر مـؤ E.coliو   B.cereusيهايباکتر يکاتا رو یمبرا اسپ یت

).19(بوده است 
یدروالکلیـ دهـد کـه عـصاره ه      ین مطالعه نشان م   یج ا ینتا

ن یهمچنـ . دارد ياقابـل مالحظـه    ییایـ مبرا خواص ضد باکتر   یت
گرم  يهايشتر از باکتر  یگرم مثبت ب   يهاير عصاره بر باکتر   یثتأ

ها يل تفاوت در ساختار باکتر  یتواند به دل  ین م یاست که ا   یمنف

کاتا یمبرا اسـپ  یاه ت یگ یدروالکلین مطالعه از عصاره ه    یدر ا . باشد
ه اسـانس کـم     یعصاره نسبت به ته    هیرا ته یاستفاده شده است ز   

بـات  یترک ين برخالف اسانس که حاو    یهمچن. باشدیتر م نهیهز
ز اسـتخراج   یـ ن يبـات قنـد   یه عصاره ترک  یته یاست، ط  يدیپیل

.هستندياقابل مالحظهییایخواص ضدباکتريشده که دارا
از آنجــایی کــه مطالعــات اخیــر نــشان داده کــه اثــر ضــد

ي گیاهی در حد و یا بیشتر از بعـضی          باکتریایی بعضی از داروها   
، امیــد اســت در آینــده )20(از داروهــاي شــیمیایی مــی باشــد 

میکروبـی ایـن گیـاه بـر         تحقیقات بیشتري در زمینـه اثـر ضـد        
ثره ی انجام گیرد تا بـا یـافتن مـواد مـؤ      هاي مختلف میکروب  گونه
مبرا و فرموالسیون آن تهیه اشکال دارویی       یمیکروبی گیاه ت  ضد

ــده مختلــف ا ــدام ارزن ــود ز آن ممکــن شــده و اق اي جهــت بهب
هاي مختلف میکروبـی، انجـام      هایی عفونی ناشی از گونه    بیماري

. گیرد

یو قدردانتشکر
الم کـه  یا یدانشگاه علوم پزشک   یاز معاونت محترم پژوهش   

، ما  )1/919001شماره  (ن طرح   یهاي ا نهین هز یب و تأم  یبا تصو 
انـد، سپاسـگزاري    دهیاري رسان ییقاتین پروژه تحق  یرا در انجام ا   

.میینمایم
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