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 مقاله پژوهشی

 

 

 1396ثٟبر  ،1پضٚٞؾی عت ٔىُٕ، ؽٕبرٜ –فقّٙبٔٝ ػّٕی 

 

ی آبی گیاه هوفاریقون و میکروامولسیون تولیدشده از  ای آثار ضدِمیکروبی عصاره بررسی مقایسه

 های کلینیکی گرم منفی آن بر سویه

 
 

 3، لبعٓ حجیجی2، ٔحٕذ اررٕٙذسادٌب1ٖٔزیٓ فذر٘یب
 

 ؽٙبعی، دا٘ؾٍبٜ پیبْ ٘ٛر، تٟزاٖ، ایزاٖ. ر ٌزٜٚ سیغتدوتزای تخققی، اعتبدیب 1
 دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی اران.ی پشؽىی،  ؽٙبعی، دا٘ؾىذٜ ایٕٙی ٚ ؽٙبعی ٞبی ػفٛ٘ی ٚ ٌزٜٚ ٔیىزٚة ثیٕبریٔزوش تحمیمبت دوتزای تخققی، دا٘ؾیبر،  2
 دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی اران.ٞبی ػفٛ٘ی،  ثیٕبریدا٘ؾزٛی پشؽىی، ٔزوش تحمیمبت  3

 
   21/12/1395تبریخ پذیزػ:   16/08/1395تبریخ دریبفت:

 چکیده

ٌیبٞی ثب خبفیت دارٚیی اعت وٝ در عتّ عّٙتی ثٝ آحبر ضذِافغزدٌی ٚ ضذِٔیىزٚثی آٖ اؽبرٜ ؽذٜ اعت. در ایٗ  ٞٛفبریمٖٛ :مقدمه

ضذِٔیىزٚثی آٖ در لیبط ثب ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ثز  فٛرت ٔیىزٚأِٛغیٖٛ، خٛاؿ ی ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ ثٝ ی فزْ ٘ٛیٙی اس ػقبرٜ تحمیك، ثب ارائٝ

 ٞبی وّیٙیىی ٌزْ ٔٙفی ثزرعی ؽذ. رٚی عٛیٝ

ی آثی ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ در دٔبی رٛػ  اثتذا ػقبرٜ ی وّیٙیىی ٌزْ ٔٙفی اعتفبدٜ ؽذ. ٘ٛع عٛیٝ 10در ایٗ پضٚٞؼ، اس  ها: مواد و روش

ی فٛق، ثب  ِٔٛغیفبیز در ٔمیبط ٘ب٘ٛ فزاٞٓ ؽذ. خٛاؿ ضذِثبوتزیبیی دٚ ٔبدٜ٘ٛع ا 2تٟیٝ ؽذ ٚ عپظ عبختبر ٔیىزٚأِٛغیٛ٘ی آٖ ثب وٕه 

( ثٝ رٚػ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ، MICدیفیٛصٖ ٚ تؼییٗ حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت اس رؽذ ) ی ٕٔب٘ؼت اس رؽذ ثٝ رٚػ دیغه تؼییٗ لغز ٞبِٝ

 ارسیبثی ؽذ. وذٚرت ػقبرٜ ثب دعتٍبٜ االیشاریذر تؼییٗ ؽذ.

ٔتز ثیؾتزیٗ ٞبِٝ را ارائٝ داد ٚ  ٔیّی 42ِیتز ثب لغز  ٌزْ در ٔیّی ٔیّی 8ی ٞٛفبریمٖٛ رٚی ثبوتزی عبِٕٛ٘التیفی در غّظت  ػقبرٜ ها:یافته

ِٚی رٚی عٛدٚٔٛ٘بط ػذْ  ٔتزی تؾىیُ داد؛ ٔیّی 30ی  ِیتز ٞبِٝ ٌزْ در ٔیّی ٔیّی 1/0ٔیىزٚأِٛغیٖٛ آٖ رٚی ٕٞیٗ ثبوتزی در غّظت 

ِیتز رٚی عبِٕٛ٘ال ٚ ثزای ؽیٍال  ٌزْ در ٔیّی ٔیّی 01563/0ثٝ ٔیشاٖ  MIC. ثیؾتزیٗ احز ػقبرٜ ثب حذالُ تؾىیُ ٞبِٝ ٔؾبٞذٜ ؽذ

/ 025ِیتز ٚ ثزای ٔیىزٚأِٛغیٖٛ  ٌزْ در ٔیّی ٔیّی 5/0ػقبرٜ ثزای اؽزؽیبوّی ٚ پزٚتئٛط  MIC ِیتز ثٛد. ٌزْ در ٔیّی ٔیّی 00625/0

 تزی ثٛد.ِیتز ثزای ٞز دٚ ثبو ٌزْ در ٔیّی ٔیّی

ٞبی ٌزْ ٔٙفی ٘ؾبٖ داد فزْ ٔیىزٚأِٛغیٛ٘ی  ی ٞٛفبریمٖٛ ٚ فزْ ٘ب٘ٛی تِٛیذؽذٜ اس آٖ رٚی ثبوتزی ی تأحیز ػقبرٜ ٔمبیغٝ گیری: نتیجه

ی غّیظ داؽت؛ ِذا اعتفبدٜ اس ایٗ فزْ در ٔغبِؼبت ثبِیٙی دارٚٞبی ٌیبٞی  ػقبرٜ در غّظت ثغیبر وٕتز، احز ضذِثبوتزیبیی ٔؼبدَ ػقبرٜ

 ؽٛد. تٛفیٝ ٔی

 .دیفیٛصٖ، ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ ی آثی، ٔیىزٚأِٛغیٖٛ، دیغه ٞٛفبریمٖٛ، ػقبرٜها: کلیدواژه

 E.mail: arjomandzadegan@arakmu.ac.ir*٘ٛیغٙذٜ ٔغئَٛ: 
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 مقدمه

 ٘ظیز ٞب ثیٛتیه آ٘تی ثٝ ٘غجت ٔمبٚٔت رٚسافشٖٚ افشایؼ

 ٔمبْٚ ٞبی عٛیٝ پیذایؼ ٚ تتزاعبیىّیٗ اریتزٚٔبیغیٗ ٚ

 وٝ ؽذٜ عجت اخیز ٞبی عبَ در وؾٛرٞب ثزخی ٞب در آٖ

 ضذِٔیىزٚثی رذیذ دارٚٞبی یبفتٗ ثزای ٔغتٕزی تالػ

ٞب دارٚی افّی در درٔبٖ  ثیٛتیه آ٘تی ٌیزد. فٛرت

ػّت ثزٚس ٚ  ٞب ٞغتٙذ، ِٚی ثٝ ٞبی ٘بؽی اس ثبوتزی ػفٛ٘ت

ٜ اس ثیٛتیه، اعتفبد ٞب در ثزاثز آ٘تی ٌغتزػ ٔمبٚٔت ثبوتزی

ٞب إّٞیت ثغشایی  ٌیبٞبٖ دارٚیی در درٔبٖ ایٗ ٘ٛع ػفٛ٘ت

 (.3، 2، 1یبفتٝ اعت )

اسرّٕٝ ػٛأُ دیٍزی وٝ عجت افشایؼ ٔقزف ٌیبٞبٖ  

آحبر رب٘جی دارٚٞبی ؽیٕیبیی ٚ در ٔمبثُ،   دارٚیی ؽذٜ

(. در 1ٞشیٙٝ ٚ ػٛارك وٕتز دارٚٞبی ٌیبٞی اعت )

ثغیبری اس ٌیبٞبٖ  ٔیىزٚثیبَ تحمیمبت ٔتؼذدی آحبر آ٘تی

دارٚیی ٔؾخـ ؽذٜ اعت ٚ تخّیـ ٔٛاد ٔؤحز ایٗ ٌیبٞبٖ 

ٞب  حّی ٔٙبعت ثزای درٔبٍ٘زاٖ در درٔبٖ ػفٛ٘ت تٛا٘ذ راٜ ٔی

 (.5 ،4ثبؽذ )

 Hypericum ثب ٘بْ ػّٕی« ٞٛفبریمٖٛ»

perforatum  ٌیبٞی اعت ػّفی ٚ دائٕی ثٝ ارتفبع حذٚد

ٌُ »بریمٖٛ، اعبٔی دیٍز ٞٛف یه ٔتز ٚ ثب ثٛی ٔغجٛع.

اعت. لغٕت « راػی، ٌُ ٞشارچؾٓ ٚ ػّف چبی

دار آٖ اعت  ٞبی ٌُ ی دارٚیی ٌیبٜ عزؽبخٝ ٔٛردِاعتفبدٜ

 تیزٜ ٔؾبٞذٜ ٚ ٘مبط رٚؽٗ ٞبی آٖ ثزي (. رٚی11)

 ٚرٛد دارد ٚ ثزي ٞبی ثخؼ تٕبْ در رٚؽٗ ؽٛد. ٘مبط ٔی

لزار  ثزي ی حبؽیٝ در تیزٜ ٘مبط اعب٘ظ اعت. تزٕغ ٔحُ

، 15، 6) ی ٔؤحز ٞیپزیغیٗ اعت ٔبدٜ تزٕغ ُٔح دارد ٚ

16، 7.) 

 ثز، تت اس: ٔذر، ا٘ذ ػجبرت ٌیبٜ ایٗ ثزخی اس خٛاؿ ٟٔٓ

 ٞبی اعپبعٓ ٚ ضذِدرد، ضذِ٘مزط، ٔؤحز در درٔبٖ رٔبتیغٓ

 ٔب٘ٙذ ػفٛ٘ی ٞبی عیبتیه ٚ ثیٕبری درٔبٖ ٌٛارؽی، ٔشٔٗ

 درٔبٖ ٚ وزْ دفغ عزفٝ، خٛ٘ی ٚ عیبٜ اعٟبَ عُ، عفّیظ،

 ػٙٛاٖ ثٝ ٞٛفبریمٖٛ٘یش  ایزاٖ ّعّٙتی عت (. در9،6) الریبٔب

 ٚ وٙٙذٜ ضذػفٛ٘ی ضذِدرد ٚ ضذِافغزدٌی، ٔذر،ٌیبٞی 

 (.10-14) ٔؼزفی ؽذٜ اعت ٞب ی سخٓ وٙٙذٜ تزٔیٓ

ٌیزی اسرّٕٝ  ٞبی ٔتٙٛع ػقبرٜ ثب اعتفبدٜ اس رٚػ

ٔبعزاعیٖٛ )خیغب٘ذٖ(، پزوٛالعیٖٛ، عٛوغّٝ ٚ ... اس 

ٞبیی را ثب  تٛاٖ ػقبرٜ ٌیبٜ ٔی ٞبی ٔختّف لغٕت

 ٞبی ٔتفبٚت ثٝ دعت آٚرد. ٚیضٌی

ٞبی  ٌیزی اس ػّٓ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛصی در وبرثزد ػقبرٜ ثٟزٜ

ی رذیذ اعت وٝ ٞذف افّی آٖ، احز  ٌیبٞی، یه ایذٜ

ٞبی افشایؼ  ثیؾتز ثب ٔقزف وٕتز ٔبدٜ اعت. یىی اس رٚػ

ی ٘ب٘ٛأِٛغیٖٛ ثٝ رٚػ  ٞب، تٟیٝ تأحیز ػقبرٜ

ی  ٞبعت. ٔیىزٚأِٛغیٖٛ، ػقبرٜ أِٛغیٖٛ اس آٖٔیىزٚ

ی خٛد ثٝ داْ  ٌیبٞی را در عبختبر فغفِٛیپیذی ثغتٝ

ا٘ذاسد وٝ ایٗ ػُٕ ثبػج پزاوٙؼ یىٙٛاخت ٔبدٜ در  ٔی

ی وّٛخٝ ؽذٖ ٚ در٘تیزٝ  ٔحَّٛ، رٌّٛیزی اس پذیذٜ

ؽٛد. اسآ٘زبوٝ  ی ٌیبٞی ٔی ٕٔب٘ؼت اس تّف ؽذٖ ػقبرٜ

ٚ عبختٕبٖ غؾبی عیتٛپالعٕی  عبختبر ٔیىزٚأِٛغیٖٛ

تٛا٘ٙذ در ٞٓ ادغبْ ؽٛ٘ذ ٚ در٘تیزٝ  ؽجیٝ ثٝ ٞٓ ٞغتٙذ ٔی

ػقبرٜ ٔغتمیٕبً ٚارد عیتٛپالعٓ ؽٛد. ضٕٙبً ثب تٛرٝ ثٝ اثؼبد 

ثغیبر وٛچه آٖ، لبدر ثٝ ػجٛر اس ٔٙبفذ پپتیذٌّٚیىبٖ 

تزتیت در وٕتزیٗ غّظت،  ی عِّٛی اعت ٚ ثذیٗ دیٛارٜ

 (.15، 16اٞذ داؽت )ثیؾتزیٗ تأحیز را خٛ

ٞذف اس ا٘زبْ ایٗ تحمیك، ارسیبثی وبرایی ٔیىزٚأِٛغیٖٛ 

ی آثی ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ در ٔمبیغٝ ثب خٛد  تِٛیذؽذٜ اس ػقبرٜ

ٞبی ٌزْ  ٞبی وّیٙیىی ثبوتزی ػقبرٜ، در وٙتزَ رؽذ عٛیٝ

 .ٔٙفی اعت

 ها مواد و روش

 ٞبی ثبوتزی عٛیٝ

 ٞبی ثبوتزی عٛیٝ

دِاعتفبدٜ ؽبُٔ ٔٛرٌب٘الٔٛرٌب٘ی، ٞبی وّیٙیىی ٔٛر عٛیٝ

 وّجغیالپٙٛٔٛ٘یٝ، عبِٕٛ٘الپبراتیفی، عبِٕٛ٘التیفی،

عٛدٚٔٛ٘بط آئزٚصیٙٛسا، پزٚتئٛط ٍِٚبریظ، عیتزٚثبوتز، 

 عٛیٝ وّیٙیىی 10ؽیٍالعٛ٘ئی، عزاؽیبٔبرعغٙظ ٚ

اؽزؽیبوّی ثٛد وٝ اس ثب٘ه ٔیىزٚثی ٔزوش تحمیمبت 

اران، تأٔیٗ  ٞبی ػفٛ٘ی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثیٕبری

 .ؽذ٘ذ
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 ٌیزی: ػقبرٜ

ٚؽٛ در  ٌیبٜ ٔٛرد٘ظز اس ٔشرػٝ تٟیٝ ؽذ ٚ پظ اس ؽغت

ی  دررٝ 24دٚراس ٘ٛر خٛرؽیذ ٚ در دٔبی حذٚد  ٔحّی ثٝ

اسآٖ ثب دعتٍبٜ  پظرٚس خؾه ؽذ.  4ٌزاد عی  عب٘تی

ٚ  خزدوٙٙذٜ )ِٔٛیٙىظ عبخت إِٓبٖ( آعیبة ؽذ

. ایٗ دعتٍبٜ ٌیزی اس آٖ ثٝ رٚػ تمغیز ا٘زبْ ؽذ ػقبرٜ

 40ٔتؾىُ اس یه ثبِٗ ثب حزٓ یه ِیتز ثٛد وٝ ثٝ ٔجزد 

ٌیزی در اثتذا  ٔتزی ٔتقُ ثٛد. ثزای ؽزٚع ػقبرٜ عب٘تی

ؽذٜ در ثبِٗ ریختٝ  ٌزْ اس ٌیبٜ خؾه ٚ آعیبة 200ٔمذار 

ِیتز آة ٔمغز در حزٕی ٔؼبدَ  ٔیّی 250ؽذ ٚ ثٝ ٕٞزاٜ 

بِت ٔب٘ذ تب ثزاثز ٌیبٜ خؾه، ٔخّٛط ؽذ ٚ در ٕٞبٖ ح 5/2

ٌزاد ثزای  ی عب٘تی دررٝ 80ثٝ رٛػ آٔذ. عپظ در دٔبی 

ی  تزتیت، ػقبرٜ عبػت حبثت ٍ٘ٝ داؽتٝ ؽذ. ثذیٗ 8ٔذت 

ٞبی ٞٛفبریمٖٛ ثٝ دعت آٔذ. ثزای  ی ا٘ذاْ ٌیبٞی اس ٕٞٝ

ٞب ٚ رذاعبسی ٔٛاد ٔؼّك ٘بخبِـ آٖ اس  فبف وزدٖ ػقبرٜ

ؽذٜ  بفی ف عب٘تزیفیٛص اعتفبدٜ ؽذ. درٟ٘بیت، ػقبرٜ

خؾه ؽذ. ٚسٖ خؾه ػقبرٜ ٔحبعجٝ ؽذ ٚ اس پٛدر آٖ 

ٞبی ٔیىزٚثی اس آٖ  ٔحَّٛ تٟیٝ ؽذ ٚ در ا٘زبْ آسٔبیؼ

، 1، 2، 4، 8ٞبی  رلت اعتفبدٜ ؽذ. ثزای ا٘زبْ آسٔبیؼ،

5/0 ،25/0 ،125/0 ،625/0 ،03125/0  ٚ01563/0 

 ِیتز اس ػقبرٜ تٟیٝ ؽذ. ٌزْ ثز ٔیّی ٔیّی

 ی ٔیىزٚأِٛغیٖٛ تٟیٝ

عبختبر ٔیىزٚأِٛغیٛ٘ی ثٝ دِیُ تٛا٘بیی در ثبال ثزدٖ احز 

ضذِٔیىزٚثی، ا٘تخبة خٛثی ثزای ٚارد وزدٖ ٔؤحز ػقبرٜ 

 2در عَّٛ اعت. ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ثب اعتفبدٜ اس تزویت 

أِٛغیفبیز ٚ ایزبد تالعٓ ثب وٕه اعتیزر ٚ ٍٔٙت، در 

دٔبی آسٔبیؾٍبٜ تٟیٝ ؽذ. در ایٗ رٚػ، ػقبرٜ در درٖٚ 

دِیُ عبختبر  افتذ ٚ ٔیغُ ثٝ یغُ ثٝ داْ ٔیٔ

ٔیىزٚأِٛغیٛ٘ی خٛد، ػقبرٜ را ثغیبر ٔؤحزتز ثٝ ٞذف خٛد 

 (.16، 15وٙذ ) ٔٙتمُ ٔی

 دیفٛصٖ ا٘زبْ دیغه

ثٝ ٔحیظ وؾت ِٔٛز ٞیٙتٖٛ آٌبر وؾت تبسٜ عٛیٝ وّیٙیىی 

ٔؼبدَ رلت ٘یٓ ٔه فبرِٙذ وؾت 5/1× 108در غّظت

اس آٖ دیغه ٞبی ثال٘ه  چٕٙی ٌغتزدٜ ا٘زبْ ٌزدیذ. پظ

رٚی آٌبر لزار دادٜ ؽذ . عپظ رٚی ٞز دیغه 

ٔبیىزِٚیتز اس ٞز وذاْ اس غّظت ٞب ثب وٕه عٕپّز 20

دررٝ  37عبػت ا٘ىٛثبعیٖٛ در  24ریختٝ ؽذ. پظ اس 

عب٘تیٍزاد، لغزٞبِٝ ػذْ رؽذ را اس پؾت پّیت ثب خظ وؼ 

ٞب، ثب ٔیّیٕتزی ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ ٘تبیذ حبفُ اس آ٘تی ثیٛتیه 

 National Committee for (NCCLS) رذَٚ

Clinical Laboratory Standards   ٝٔمبیغ

 (.17ٌزدیذ )

 رٚػ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ

ثب وٕه رٚػ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ حذالُ غّظت 

خب٘ٝ تؼییٗ  96 ثب اعتفبدٜ اس پّیتٟبی  (MIC)ٟٔبروٙٙذٜ

ٝ عبػت 24ٌزدیذ. ثذیٗ ٔٙظٛر اثتذا اس ثبوتزی ٞب، وؾت 

تٟیٝ ؽذ. پظ اس تٟیٝ ٘یٓ ٔه فبرِٙذ اس ثبوتزیٟب در ٔحیظ 

ٔیىزِٚیتز اس عٛعپب٘غیٖٛ  100ِٔٛز ٞیٙتٖٛ ثزاث، ٔمذار 

خب٘ٝ اضبفٝ  96 تٟیٝ ؽذٜ ثٝ ٞز یه اس چبٞه ٞبی پّیت 

 μl 100(  1-10خب٘ٝ )اس خب٘ٝ ی  96ٌزدیذ، یؼٙی ثٝ ٕٞٝ 

اس ٔحیظ وؾت حبٚی ثبوتزی اضبفٝ ؽذ. عپظ ثٝ چبٞه 

ػقبرٜ اضبفٝ ؽذٜ ٚ وبٔال عٕپّیًٙ ٌزدیذٜ،  μl 100 اَٚ

ثزداؽتٝ ثٝ چبٞه ثؼذی اضبفٝ ؽذ. وبر ثٝ  μl 100ٚ اس آٖ 

 11ادأٝ یبفتٝ د. ؽٕبرٜ ی  9ٕٞیٗ تزتیت تب ؽٕبرٜ 

ٔحیظ وؾت دارای ثبوتزی  μl 100)وٙتزَ ٔخجت( حبٚی 

ثٛد. ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ػقبرٜ ٞب ػٕٛٔب رٍ٘ی ثٛدٜ ٚ در 

 12رذة ٘ٛری ایزبد خغب ٔیىٙٙذ ِذا ؽٕبرٜ خٛا٘ذٖ 

ػقبرٜ خبِـ ثزای ٔؾبٞذٜ ی  μl 100 )ؽبٞذ( حبٚی 

رذة ٘ٛری ػقبرٜ ثٛد.  ثزای ؽفبف ؽذٖ وبُٔ ٔٛاد ٚ 

حذف خغبی ٘بؽی اس وذٚرت، تٕبٔی ػقبرٜ ٞب ٚ ٘ب٘ٛٞبی 

دلیمٝ عب٘تزیفٛص ؽذٜ ٚ عپظ  5دٚر ثٝ ٔذت  9000آٟ٘ب در 

.  رذة ٘ٛری تٕبٔی ٔیىزٚپّیت ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٙذ

ٞب یه ٔزتجٝ ثذٖٚ اضبفٝ وزدٖ رً٘  ٚ تٟٙب ثب وذٚرت 

حبفُ اس رؽذ ثبوتزی ٚ یه ثبر ٞٓ ثؼذ اس اضبفٝ وزدٖ 

دعتٍبٜ االیشا  nm 545 در عَٛ ٔٛد  MTTرً٘ 

ریذرخٛا٘ذٜ ؽذ٘ذ.  ثزای تؼییٗ تؼییٗ حذالُ غّظت 

اس ( در رٚػ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ، پظ MBCوؾٙذٌی ) 

اعتفبدٜ   MTTتؼییٗ حذالُ غّظت ٟٔبر وٙٙذٜ، اس ٔبدٜ 
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ٔیىزِٚیتز اس رً٘  10ثؼُٕ آٔذ. ثذیٗ تزتیت وٝ ٔمذار 

MTT    ثٝ ٞز چبٞه اضبفٝ ؽذٜ ٚ پظ اس دٚ عبػت

 ( .18ٚ 17ا٘ىٛثبعیٖٛ الذاْ ثٝ خٛا٘ذٖ چبٞه ٞب ٌزدیذ )

 هایافته

 دیفیٛصٖ ٘تبیذ حبفُ اس دیغه

ی دٞٙذ وٝ ػقبرٜ ٌیبٜ ٘تبیذ ثذعت آٔذٜ ٘ؾبٖ ٔ

ٞٛفبریمٖٛ ثیؾتزیٗ ٞبِٝ را ثزای ثبوتزی عبِٕٛ٘ال تیفی ثب 

ٔیّی ٔتز تؾىیُ دادٜ اعت وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ  42لغز 

حغبعیت ایٗ ثبوتزی اعت ، عزاؽیب ثؼذاس عبِٕٛ٘ال ثب لغز 

ٔیّی ٔتز حغبعتزیٗ عٛیٝ ٚ ؽیٍال ، عیتزٚ ثبوتز ٚ  35

ار٘ذ. ثبوتزی وّجغیال ثٝ تزتیت پظ اس آٖ لزار د

عٛدٚٔٛ٘بط ٞیچ ٞبِٝ ای در ٞیچىذاْ اس رلت ٞب تؾىیُ 

٘ذاد وٝ ٘ؾب٘ٝ ٔمبٚٔت وبُٔ ایٗ ثبوتزی ثٝ ػقبرٜ ٔٛرد 

ثزرعی اعت. اؽزؽیبوّی در غّیظ تزیٗ فزْ ػقبرٜ ، ٞبِٝ 

ٔیّی ٔتزی را تؾىیُ ٚ در ثمیٝ رلت ٞب ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٞبِٝ  13

 ػذْ رؽذی ایزبد ٕ٘ٙٛد.

ثذعت آٔذٜ اس رذَٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ 

تٕبٔی عٛیٝ ٞب ثٝ رش ثبوتزی عٛدٚٔٛ٘بط ثٝ عٛر ٘غجی ثٝ 

ػقبرٜ ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ حغبعیت ٘ؾبٖ دادٜ ا٘ذ. حغبعتزیٗ 

ٔیّی  35ثبوتزی ، عزاؽیب ٔبرعغٙظ ثب حذاوخز لغز ٞبِٝ 

٘تبیذ دیغه دیمیٛصٖ ثزای  1ٔتزی ثٛدٜ اعت. رذَٚ 

 ا ٘ؾبٖ ٔی دٞذ.ػقبرٜ آثی ٞٛفبریمٖٛ ر

 هایافته

٘تبیذ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ در رذَٚ ؽٕبرٜ یه ثز اعبط ٞبِٝ 

ٞبی تؾىیُ ؽذٜ ثزای ػقبرٜ آثی ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ اعت ٚ 

ٞبِٝ  2در ٔمبثُ ٘تبیذ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ در رذَٚ ؽٕبرٜ 

ٞبی تؾىیُ ؽذٜ ثز اعبط ٔیىزٚ أِٛغیٖٛ تؾىیُ ؽذٜ 

 اس ػقبرٜ آثی ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ اعت. 

ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد ثبوتزی  2ٕب٘غٛر وٝ در رذَٚ ؽٕبرٜ ٞ

عٛدٚٔٛ٘بط ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٞبِٝ ػذْ رؽذی در ٔؼزك 

ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ػقبرٜ تؾىیُ ٘ذادٜ اعت.  ثبوتزی ٞبی 

ٔیّی  30عیتزٚثبوتز ٚ عبِٕٛ٘ال پبراتیفی ثب تؾىیُ ٞبِٝ 

ٔتزی حغبعتزیٗ عٛیٝ ٞب در ثزاثز ػقبرٜ در فزْ 

 29بوتزی پزٚتئٛط ثب تؾىیُ ٞبِٝ ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ثٛدٜ ٚ ث

ٔیّی ٔتزی در ربیٍبٜ ثؼذی حغبعیت لزار دارد ثؼذ اس اٖ 

عبِٕٛ٘ال تیفی ٚ وّجغیال ٚ اؽزؽیبوّی ثٝ تزتیت حغبعیت 

 لزار ٌزفتٝ ا٘ذ.

در عبختبر ٔیىزٚ أِٛغیٛ٘ی ثبوتزی ٔٛرٌب٘ال ثؼذ اس ثبوتزی 

 عٛدٚٔٛ٘بط ٔمبٚٔتزیٗ ثبوتزی ٞب ثٛدٜ ا٘ذ.

٘تبیذ حبفُ اس خٛا٘ؼ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ  1ٕ٘ٛدار 

ػقبرٜ آثی، ثب اعتفبدٜ اس دعتٍبٜ االیشا ریذر را ٘ؾبٖ ٔی 

دٞذ. ٕٞب٘غٛر وٝ در ایٗ ٕ٘ٛدار ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت 

،   mg/ml 625/0وّجغیال ٚ اعتبفیّٛوٛوٛط اس غّظت 

ثٝ ثؼذ رؽذ   mg/ml 125/0اؽزؽیبوّی اس غّظت  

بثزایٗ غّظت ٞبی ٔذوٛر ثٝ ثبوتزی فٛرت ٌزفتٝ اعت. ثٙ

یب حذالُ غّظت ٕٔب٘ؼت وٙٙذٜ  اس رؽذ در  MICػٙٛاٖ 

 ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ؽٛد.

در ادأٝ ٕٞیٗ آسٔبیؼ ثزای ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ػقبرٜ آثی ثز 

رٚی ٔیىزٚپّیت ا٘زبْ ٌزدیذ وٝ ٘تبیذ آٖ در ٕ٘ٛدار ؽٕبرٜ 

لبثُ ٔؾبٞذٜ اعت. ٕٞب٘غٛر وٝ اس ایٗ ٕ٘ٛدار ٞب ٔی  2

اؽت وزد رؽذ ثبوتزی ثزای اؽزؽیبوّی ٚ تٛاٖ ثزد

ٚ ثزای  mg/ml 0.025اعتبفیّٛوٛوٛط اس غّظت  

رؽذ   mg/ml 0.0125ثبوتزی  وّجغیال اس غّظت 

وٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ٔمذار   ثبوتزی ؽزٚع ثٝ افشایؼ وزدٜ اعت

MIC .ثزای ایٗ ثبوتزی ٞب اعت 

آٔذٜ ثزای ثبوتزی ٔٛرٌب٘ال  دعت ثٝ MICػالٜٚ ثز ایٗ، 

ثزای  MICِیتز اعت. غّظت  ٌزْ ثز ٔیّی ٔیّی 0125/0

ثبوتزی ؽیٍال ثب اعتفبدٜ اس ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ػقبرٜ، 

ثزای  MICِیتز اعت. غّظت  ٌزْ ثز ٔیّی ٔیّی 00625/0

ی خبِـ ٌیبٜ  ثبوتزی عبِٕٛ٘ال ثب اعتفبدٜ اس ػقبرٜ

ِیتز ثٝ دعت آٔذ.  ٌزْ ثز ٔیّی ٔیّی 0156/0ٞٛفبریمٖٛ، 

زٚتئٛط ٔیزاثیّیظ ٚ ٘یش اؽزؽیبوّی ثب ثزای پ MICٔمذار 

ثٝ  ِیتز ٌزْ ثز ٔیّی ٔیّی 5/0ی آثی ٌیبٜ،  اعتفبدٜ اس ػقبرٜ

ی ٌیبٞی  دعت آٔذ. ثب اعتفبدٜ اس ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ػقبرٜ

ٌزْ ثز  ٔیّی 025/0ایٗ ثبوتزی غّظت  MICٔمذار 

 125/0اعت. ٕٞیٗ ٔمبدیز ثزای وّجغیال  ِیتز ٔیّی

ٌزْ  ٔیّی 0125/0ٚ ثزای ٔٛرٌب٘ال ٚ  ِیتز ٌزْ ثز ٔیّی ٔیّی

 ِیتز ثٛد. ثز ٔیّی
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 بحث

در ایٗ تحمیك احجبت ؽذ وٝ عبختبر ٔیىزٚأِٛغیٛ٘ی 

ی ٌیبٜ  ٞؾتبدْ غّظت ٔؼَٕٛ ػقبرٜ ٔحتٛی یه

خٛثی تٛا٘غت در غّظت وٓ، احزی ٔؾبثٝ ثب  ٞٛفبریمٖٛ، ثٝ

ٞبی وّیٙیىی  ی ٔؼَٕٛ، رٚی عیف ٚعیؼی اس عٛیٝ ػقبرٜ

ٌزْ ٔٙفی داؽتٝ ثبؽذ. ایٗ ٔغئّٝ یه رٚیىزد ٞبی  ثبوتزی

ٞبی ٌیبٞبٖ دارٚئی  ٘ٛیٗ ثزای تحمیك در ٔٛرد ػقبرٜ

 ؽٛد. ٔحغٛة ٔی

دِیُ ایٙىٝ  ثبیذ تٛرٝ وزد وٝ اعتفبدٜ اس ٌیبٞبٖ دارٚیی ثٝ

ٞب ثغیبر وٕتز اس دارٚٞبی ؽیٕیبیی اعت  ػٛارك رب٘جی آٖ

ٞب،  در آٖی ٔمبٚٔت دارٚئی  ػّت ػذْ رخذاد پذیذٜ ٚ ٘یش ثٝ

ٞبی ػفٛ٘ی  ی ثغیبر ٔٙبعجی ثزای ٔجبرسٜ ثب ثیٕبری ٌشیٙٝ

 اعت.

ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ ثب داؽتٗ خٛاؿ ثغیبر سیبد در ربیٍبٜ  

ای لزار دارد وٝ ثزرعی خٛاؿ ضذِٔیىزٚثی آٖ ٞذف  ٚیضٜ

 خبرد ٚ داخُ در ؽذٜ ا٘زبْ ٔغبِؼبت ایٗ تحمیك اعت. در

 اس عزی یه یضذِلبرچ ثؼضبً ٚ وؾٛر آحبر ضذِٔیىزٚثی

 اعت. ؽذٜ ارسیبثی دارٚیی ٔخجت ٌیبٞبٖ

ی تِٛیذ  در ثزرعی ٔتٖٛ ٞیچ تحمیمی درسٔیٙٝ

ٞبی ٌزْ  ٔیىزٚأِٛغیٖٛ اس ٞٛفبریمٖٛ ٚ تأحیز آٖ ثز عٛیٝ

 ٔٙفی ثٝ دعت ٘یبٔذ.

ٔخبَ ٘غیٓ وبؽف ٚ ٕٞىبراٖ احجبت وزد٘ذ وٝ ایٗ  ػٙٛاٖ ثٝ

ذیذ ٚ ٔؤحز ٌز ٘ٛری ر ػٙٛاٖ یه حغبط تٛا٘ذ ثٝ ػقبرٜ ٔی

تزاپی ضذِٔیىزٚثی در ؽزایظ آسٔبیؾٍبٞی  ثزای فتٛدیٙبٔیه

ٔغزح ثبؽذ. ٔغبِؼبت ثیؾتزی ٘یبس اعت تب احز فتٛتٛوغیه 

ایٗ ػقبرٜ در وؾت عَّٛ، ٔذَ حیٛا٘ی ٚ درٟ٘بیت در 

 (.19ثبِیٗ ثزرعی ؽٛد )

ٞبی ٞٛفبریمٖٛ،  ٔزؽذِٛ ضٕٗ ثزرعی اعب٘ظ ٔحٕذرضب

ی ؽٕبر سیبدی اس ٞب ٔحتٛ ٔؾخـ وزد وٝ اعب٘ظ

ٞبی حب٘ٛیٝ فزّار٘ذ وٝ وبرثزد ٚعیؼی در فٙبیغ  ٔتبثِٛیت

ا٘ذ؛ اسرّٕٝ اعتفبدٜ اس ارشای  دارٚیی ٚ ثٟذاؽتی یبفتٝ

سا.  ٞبی ثیٕبری ٞب در وٙتزَ ٔیىزٚارٌب٘یغٓ اعب٘ظ

ٞبی  پیٙٗ در وٙتزَ ثبوتزی -ٔخبَ تأحیز آِفب ٚ ثتب  ػٙٛاٖ ثٝ

ت ثٝ احجبت رعیذٜ اعت. ٌزْ ٔخجتِ ػبُٔ ػفٛ٘ت آ٘ذٚوبردی

ٞبی ٟٔٓ در درٔبٖ ٚ پیؾٍیزی اس  إّٞیت ایٗ ٔٛ٘ٛتزپٗ

ٞبیی ٕٞچٖٛ ثیٕبری ػفٛ٘ت آ٘ذٚوبردیت ثٝ احجبت  ثیٕبری

ی ارسؽٕٙذ دارٚیی را  ٌٛ٘ٝ  تٛاٖ ایٗ رعیذٜ اعت؛ ِذا ٔی

ٞبی ػفٛ٘ی در ٘ظز  ػٙٛاٖ یه ٌشیٙٝ در ثزاثز ثیٕبری ثٝ

 (.20ٌزفت )

ی ٞیذرٚاتبِ٘ٛی ٌیبٜ  ز تزویت ػقبرٜرضب فزٞپٛر اح ٔحٕذ

ٞٛفبریمٖٛ ٚ رٚغٗ وتبٖ در تغزیغ رٚ٘ذ اِتیبْ سخٓ ٚ 

احزٌذاری ثز عزػت اِتیبْ ٚ ویفیت ثبفت اِتیبٔی ٟ٘بیی را 

ی ایؾبٖ، رٚ٘ذ ثٟجٛد  ثزرعی وزد. ثز اعبط ٘تبیذ ٔغبِؼٝ

ی ٞیذرٚاتبِ٘ٛی  سخٓ در پٕبددرٔب٘ی حبٚی تزویت ػقبرٜ

ٞب ثغیبر  وتبٖ، در ٔمبیغٝ ثب عبیز ٌزٜٚرٚغٗ  –ٞٛفبریمٖٛ 

 (.21ثٟتز ثٛدٜ اعت )

 7فالحی ٚ ٕٞىبراٖ، در لبِت عزحی وبٔالً تقبدفی ثب 

تىزار ٚ ثٝ رٚػ عٙزؼ حغبعیت ثٝ رٚػ  3تیٕبر ٚ 

، bauer kirbyا٘تؾبر اس دیغه عجك ٔذَ اعتب٘ذارد 

ی چٙذٌٛ٘ٝ  آسٔبیؾی را ثز رٚی آحبر ضذِثبوتزیبیی ػقبرٜ

رٚیی اسرّٕٝ ٞٛفبریمٖٛ ثز رٚی تؼذادی ثبوتزی ٌیبٜ دا

ی  ٕ٘ٛ٘ٝ 2ٔزؽ ٚ  ی تخٓ عبِٕٛ٘الی رذاؽذٜ اس پٛعتٝ

 Salmonellaٔٛریْٛ ) اعتب٘ذارد عبِٕٛ٘ال تبیفی

Typhimurium عبِٕٛ٘ال ایٙتزتیذیظ ٚ )

(Salmonella Entertidisٝتٟی ) ٝی  ؽذٜ اس ٔؤعغ

ثبسدار٘ذٌی ی آحبر  دٞٙذٜ راسی ارزا وزد٘ذ. ٘تبیذ، ٘ؾبٖ

ی ٌیبٞبٖ ٔذوٛر ثز رؽذ ثبوتزی عبِٕٛ٘ال  دار ػقبرٜ ٔؼٙی

 (.22ثٛد )

ی آثی ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ ٚ  در تحمیك حبضز، احز ػقبرٜ

ٞبی  ؽذٜ اس آٖ ثزای اِٚیٗ ثبر ثز عٛیٝ ٔیىزٚأِٛغیٖٛ تٟیٝ

وّیٙیىی ٌزْ ٔٙفی ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفت. ایٗ ارسیبثی ثب 

دیغه در آٌبر ٚ ٔیىزٚپّیت اعتفبدٜ اس رٚػ ا٘تؾبر 

دایّٛؽٗ ا٘زبْ ؽذ. ایٗ رٚػ ارزا رٚی ٔیىزٚأِٛغیٖٛ 

ٞٛفبریمٖٛ، یه رٚػ ٘ٛیٗ ثٛد ٚ در ٔٙبثغ، ٔؾبثٝ آٖ 

 ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ.

آٔذٜ اس رٚػ ا٘تؾبر دیغه در آٌبر ٘ؾبٖ  دعت ٘تبیذ ثٝ

غیزاس ثبوتزی  ٞبی ٔٛردِثزرعی ثٝ دٞذ وٝ ثیؾتز عٛیٝ ٔی

ی ٌیبٞی ٚ  جی ثٝ ػقبرٜعٛدٚٔٛ٘بط حغّبعیت ٘غ
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ٔیىزٚأِٛغیٖٛ حبفُ اس آٖ دار٘ذ. عٛدٚٔٛ٘بط در تٕبٔی 

ی غّیظ ٚ ٔیىزٚأِٛغیٖٛ  ٞب در ٞز دٚ حبِت ػقبرٜ غّظت

ی  ؽذٜ، ٔمبٚٔت ٘ؾبٖ داد ٚ ٞبِٝ تؾىیُ ٘ذاد. ثمیٝ  تٟیٝ

ی آثی ٚ  ٞبی ٔتفبٚتی را ٘غجت ثٝ ػقبرٜ ٞب حغبعیت عٛیٝ

ؾبٖ داد٘ذ. عبِٕٛ٘ال ثب تِٛیذ ٔیىزٚأِٛغیٖٛ حبفُ اس آٖ ٘

تزیٗ رلّت اس ػقبرٜ  ٔتزی ثزای غّیظ ٔیّی 42ی  ٞبِٝ

ؽذٜ  ثیؾتزیٗ حغبعیت را ٘ؾبٖ داد ٚ در آخزیٗ رلّت تٟیٝ

ٔتزی  ٔیّی 9ی  ( ٞبmg/mlِٝ 016/0اس ایٗ ػقبرٜ )

 تؾىیُ ؽذ.

آٔذٜ اس رٚػ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ ثب دلت  دعت ٘تبیذ ثٝ 

ٞب را ٔٛردِثزرعی لزار داد.  ثبوتزی ثیؾتزی ٔیشاٖ حغبعیت

ثبوتزی  3٘تبیذ ٔیىزٚپّیت ثزای  1ی  ٕ٘ٛدار ؽٕبرٜ

ی غّیظ  اؽزؽیبوّی، وّجغیال ٚ اعتبفیّٛوٛوٛط را ثب ػقبرٜ

ٞب را در  ٚاوٙؼ ٕٞبٖ ثبوتزی 2ی  ٘ؾبٖ داد. ٕ٘ٛدار ؽٕبرٜ

دٞذ؛ احجبت ؽذ وٝ  ٔؼزك ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ٘ؾبٖ ٔی

ٞؾتبدْ ػقبرٜ، احزی  حذٚد یه ٔیىزٚأِٛغیٖٛ در غّظتی

 ٔؾبثٝ آٖ را داؽت.

 گیری نتیجه

ی آثی  دٞذ وٝ ػقبرٜ ٘تبیذ حبفُ اس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ؾبٖ ٔی

ٌیبٜ ٞٛفبریمٖٛ احز ضذِٔیىزٚثی ثغیبر خٛثی ػّیٝ 

ٞب  خٛثی تٛا٘بیی وٙتزَ آٖ ٞبی ٔٛردِثزرعی داؽتٝ ثٝ ثبوتزی

ثغیبر وٓ  ؽذٜ ٔحتٛی ٔمبدیز  را دارد. ٔیىزٚأِٛغیٖٛ تٟیٝ

ی غّیظ  ػقبرٜ، اس لذرت ضذِٔیىزٚثی ٔؾبثٝ ػقبرٜ

ؽٛد اس ایٗ عبختبر در ٔمیبط ٘ب٘ٛ  ثزخٛردار ثٛد. پیؾٟٙبد ٔی

 ٞبی وّیٙیىی اعتفبدٜ ؽٛد. ثزای ثزرعی

 تشکر و قدردانی

ایٗ تحمیك در دا٘ؾٍبٜ پیبْ ٘ٛر تقٛیت ؽذ ٚ در تٕبْ 

ٞبی  ٔزاحُ ارزای آٖ، افَٛ ٚ لٛاػذ اخالق در پضٚٞؼ

دا٘ٙذ  ػّْٛ پشؽىی رػبیت ؽذ. ٘ٛیغٙذٌبٖ ثز خٛد السْ ٔی

 ی ٕٞىبراٖ وٕبَ تؾىز ٚ لذردا٘ی را داؽتٝ ثبؽٙذ. اس وّیٝ
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 (mg/ml)ی آثی ٞٛفبریمٖٛ  ( ثزای ػقبرmmٜدیفیٛصٖ ) بیذ حبفُ اس دیغه( ٘ت1رذَٚ ؽٕبرٜ )

 

 

 
 (mg/ml)ی آثی ٞٛفبریمٖٛ  ( ثزای ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ػقبرmmٜدیفیٛصٖ ) ( ٘تبیذ حبفُ اس دیغه2رذَٚ ؽٕبرٜ )

 
ٌزْ ثز  غّظت ػقبرٜ )ٔیّی

 ِیتز( ٔیّی
 ثبوتزی

0002/0 0004/0 00078/0 0016/0 0031/0 00625/0 0125/0 025/0 05/0 1/0 

 25 25 23 20 20 17 12 0 0 0 وّجغیالپٙٛٔٛ٘یٝ

 25 18 23 22 19 17 0 0 0 0 اؽزؽیبوّی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عٛدٚٔٛ٘بط آئزٚصیٙٛسا

 27 23 20 18 16 14 0 0 0 0 عبِٕٛ٘التیفی

 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 ٔٛرٌب٘الٔٛرٌب٘ی

 29 22 24 21 17 14 12 9 0 0 ٍِٚبریظ پزٚتئٛط

 30 28 25 25 25 20 17 14 12 10 بوتزعیتزٚث

 23 21 20 15 12 0 0 0 0 0 ؽیٍالعٛ٘ی

 23 20 18 15 12 10 0 0 0 0 عزاؽیبٔبرعغٙظ

 30 28 25 21 18 14 11 0 0 0 عبِٕٛ٘الپبراتیفی

 

 

 

 ِیتز( ٌزْ ثز ٔیّی غّظت ػقبرٜ )ٔیّی
 ثبوتزی

0156/0 0312/0 0625/0 125/0 25/0 5/0 1 2 4 8 

 30 28 26 25 23 22 21 20 14 9 وّجغیالپٙٛٔٛ٘یٝ

 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اؽزؽیبوّی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عٛدٚٔٛ٘بط آئزٚصیٙٛسا

 42 42 29 28 24 21 18 14 12 9 عبِٕٛ٘التیفی

 27 23 23 18 13 0 0 0 0 0 ٔٛرٌب٘الٔٛرٌب٘ی

 29 24 22 21 17 13 0 0 0 0 پزٚتئٛط ٍِٚبریظ

 33 15 13 10 0 0 0 0 0 0 عیتزٚثبوتز

 34 28 24 20 17 13 10 0 0 0 ؽیٍالعٛ٘ی

 35 34 31 28 26 25 21 17 15 12 عزاؽیب ٔبرعغٙظ

 24 20 18 15 11 9 0 0 0 0 عبِٕٛ٘الپبراتیفی
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 ی آثی ( ٘تبیذ حبفُ اس ا٘زبْ رٚػ ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ ثز رٚی ػقبر1ٜی ) ٕ٘ٛدار ؽٕبرٜ

 

 

 

 ی آثی ( ٘تبیذ حبفُ اس ٔیىزٚپّیت دایّٛؽٗ ثب اعتفبدٜ اس ٔیىزٚأِٛغیٖٛ ػقبر2ٜی ) برٜٕ٘ٛدار ؽٕ
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Abstract 

Introduction: Hypercom perfuratum has medicinal properties in traditional medicine with 

antidepressant and anti-microbial effects. In this study, a new form of aqueous extract of 

Hypercom was prepared as a micro emulsion form, and its antimicrobial properties was 

investigated in comparison with ordinary aqueous extract on clinical strains of gram-negative 

bacteria. 

Methods: Ten types of clinical strains were investigated in this work. Hypericum extract was 

prepared by water in boiling temperature and micro emulsion with the help of two types of 

emulsifiers. Antibacterial properties of the two materials were performed by determining the 

inhibition zone in a disk diffusion method and the measurement of minimum inhibitory 

concentrations (MIC) by the microplate dilution and a ELISA reader device. 

Results: Salmonella typhi has the highest zone of inhibition around 42 mm at a concentration 

of 8 mg/ml for extract and 30 mm in 0.1mg/ml micro emulsion but Pseudomonas had no 

zone. The MIC with microplate for Salmonella had greatest effect on the amount of 0.01563 

mg/ml for Shigella concentration of 0.00625 mg/ml respectively. MIC for E. coli and Proteus 

extract 0.5 mg/ml and the microemulsion 0.025 mg/ml for both bacteria. 

Conclusion: Comparison of Hypercom extract and its microemulsion form on gram negative 

bacteria confirmed that microemulsion in lower concentrations had the antibacterial effect 

equal to aqueous extract. The use of microemulsion of the extract was recommended in 

clinical study of herbal medicines. 

Keywords: Hypericum, Aqueous extract, Microemulsion, Disk diffusion, Microplate 

dilution. 
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