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مقدمه

دهنفدۀ لفدمت   جامانده از دوران باستان نشانبررسی آثار به

عنففوان دارو در درمففان طففوالنی اسففتفاده از گیاهففان بففه 

عنفوان  های اولیه با مصرف گیاهان بهست. انسانهابیماری

هفا شفدند و ایفن    غذا متوجه آثار ویژۀ درمفانی و سفم ی آن  

عات نسل به نسل منتقل شد تا اینکفه در صفد سفال    اطال

ای از طفب  سفنیتی در   عنوان شفاخه پیش گیاهان دارویی به

ها معرففی شفدند و از آن زمفان بفه بعفد در      درمان بیماری

هفا  بیشتر کشورهای جهان از این گیاهان در درمان بیماری

استفاده شد. با پیدایش داروهای شیمیایی و صفنعتی توجفه   

تفدریج نقفش   ها معطوف شد و بفه  ه این فراوردهمحققان ب

رنگ شفد. البتفه داروهفای شفیمیایی و     داروهای گیاهی کم

رغم اثربخشی محدود در درمان، دارای عفوار   سنتزی به

(. یکی 5-1بوده و در ایجاد مقاومت دارویی دخیل هستند )

هفای  هفای درمفان، مقابلفه بفا بیمفاری     ترین چالشاز مهم

هاسفت. پفس از   یوع و گسترش باالی آندلیل شعفونی به

مفیالدی و گسفترش    40ها در دهفۀ  بیوتیکشناسایی آنتی

بیوتیکی جدید برای ها در درمان، هر روز آنتیاستفاده از آن

رویه از این داروهفای  ها ارائه شد. استفادۀ بیدرمان عفونت

ضففدمیکروبی باعفف  افففزایش مقاومففت دارویففی علیففه    

(. 7و  6هفا شفد )  ت در اکثر بفاکتری های متفاوبیوتیکآنتی

بنابراین دیری نسایید که عوار  و ناکارآمدی ایفن داروهفا   

دانشمندان را مجبفور بفه اسفتفاده از ترکیبفات گیفاهی در      

ها کرد. امفروزه اهمیفت اسفتفاده از گیاهفان     درمان بیماری

خفوبی شفناخته شفده و آثفار     ها بهدارویی در درمان بیماری

ها نیفز بفه اثبفات    یایی بسیاری از آنضدلارچی و ضدباکتر

تفا   6دلیل تنوع آب و هوایی، بین رسیده است. در ایران به

 60رویفد کفه معفادل تقریبفا       هفزار گونفۀ گیفاهی مفی     8

های گیاهی سراسر دنیاست. همفین موضفوع یکفی از    گونه

عنفوان مفواد طبیعفی    دالیل استفادۀ فزاینده از گیاهفان بفه  

لیمفففت نسفففبت بفففه انخطفففر، در دسفففترس و ارزکفففم

هفای باکتریفال   های صناعی در درمان عفونتبیوتیکآنتی

(. داروهففای گیففاهی نففزد مففردم ایففران  10-8،  5اسففت )

تنهفا در ایفران بلکفه در    مقبولیت دارد. در حفال حاضفر نفه   

یافته نیز تقاضا برای داروهفای گیفاهی و   کشورهای توسعه

یافتن محصوالت پزشکی گیاهی در حال افزایش است. لذا 

مادۀ ضدمیکروبی جدید با منشأ گیاهی از اهمیفت خاصفی   

 Laurusبفو بفا اسفم التفین     برخوردار است. گیاه بفرگِ 

nobilis    متعلففففففق بففففففه جففففففنسLaurus  و

ای بوده و بفومی نفواحی مدیترانفه     Lauraceaeخانوادۀ

تفا   10یا درخت با طفول   است. ظاهر آن به شکل درختچه

سبز است. در گذشفته از   متر است. در تمام فصول سال 18

های موضفعی و  خردشدۀ آن برای جلوگیری از بروز عفونت

شد. راموس و همکاران در مطالعفۀ  ها استفاده میدرمان آن

عنفوان  بفو بفه  اسفتفاده از روغفن بفرگِ    2012خود در سال 

(. در 10دارندۀ مواد غذایی را کارآمفد گفزارش کردنفد )   نگه

دارنفده و  وان مفادۀ نگفه  عنف بو بفه حال حاضر از روغن برگِ

ادویه در صنایع غفذایی ازجملفه تهیفۀ ترشفی و خیارشفور      

 Plantagoشود. گیاه بارهنگ با نفام علمفی   استفاده می

major L  از تیففرۀPlantaginaceae   اسففت کففه

ای کوتاه دارد، مخصفوص  صورت علفی و پایاست، ریشهبه

رویفد.  مناطق پرآب اسفت و در بیشفتر منفاطق ایفران مفی     

آذیفن  های بلنفد و گفل  برگای با دمهای پهن و طولهبرگ

(. در طب  لدیم برگ تفازۀ بارهنفگ   13-11ای دارد )خوشه

تنهفا از  ها مفثثر بفود. ایفن گیفاه نفه     در درمان و التیام زخم

سرعت در درمفان  کند بلکه بهها محافظت میآلودگی زخم

 2008کند. اثر ضدلارچی این گیفاه در سفال   هم کمک می

(. 14یلۀ استانی ساولجویک و همکاران گزارش شفد ) وسبه

ای دیگر، اثربخشی این عصاره بفر کلونیزاسفیون   در مطالعه

(. خفواص  15دونتال بررسی شفد ) های پریپالک و پاتوژن

هفای  ها بفر میکروارگانیسفم  ها و عصارهضدمیکروبی روغن

مختلف در مناطق مختلف گزارش شده است. با توجفه بفه   

درمانی از این گیاهان در گذشته، هدف ایفن   سابقۀ استفادۀ

تحقیق بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ الکلی گیاهفان  

شده از پوشش بفومی اسفتان   آوریبو و بارهنگ )جمعبرگِ

های گرم مثبت و منفی بفا دو  سمنان( بر تعدادی از باکتری

 روش میکروتیتراسیون و انتشار از چاهک است.
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 هامواد و روش

در دانشففگاه علففوم  1395عففۀ تجربففی در سففال ایففن مطال

 پزشکی سمنان انجام شد.

 های باکتریاییتهیۀ سویه

فاسیوم های گرم مثبت انتروکوک در این مطالعه از باکتری

هففای گففرم منفففی  اورئففوس و بففاکتری و اسففتافیلوکوک 

هففای اشرشفیاکلی و کلبسفیال پنومونیفۀ جداشفده از نمونفه     

 بالینی استفاده شد.

 بوارۀ الکلی گیاهان بارهنگ و برگِتهیۀ عص

بو و بارهنگ از باغچفۀ جهفاد   های جوان گیاهان برگِبرگ

کشاورزی شهرستان سمنان تهیه و بفا دسفتگاه خردکننفده    

شده استفاده گرم پودر برگ آسیاب 60کامال  آسیاب شد. از 

گیری شد. شصفت  شد. با استفاده از روش سوکسیله عصاره

لیتر الکل اتانول میلی 300رهنگ در گرم پودر برگ گیاه با

درجفۀ   100در داخل بالن لرار داده شد و در حفرارت   70 

ای گراد لرار گرفت. اولفین لطفرۀ عصفاره کفه مفاده     سانتی

دلیقفه بفه دسفت آمفد. سفسس بفرای        35سبزرنگ بود در 

گفراد  درجۀ سفانتی  4گیری کامل، دستگاه در دمای عصاره

و نیففز بففه همففین ترتیففب بففلففرار داده شففد. از گیففاه بففرگِ

دلیفل خشفک بفودن    گیری شد با این تفاوت که بفه عصاره

بو در مولع آسیاب، عصفارۀ بیشفتری بفه دسفت آمفد.      برگِ

عصارۀ خالص و بدون حلیال با اسفتفاده از دسفتگاه آون در   

 گراد و به مدت یک هفته تهیه شد.درجۀ سانتی 40دمای 

 بررسی اثر ضدباکتریال

یکروبی از روش انتشفار در آگفار   جهت بررسفی آثفار ضفدم   

استفاده شد. از روش میکرودایلوشن جهفت تعیفین حفدالل    

 غلظت بازدارندگی و حدالل غلظت کشندگی استفاده شد.

روش انتشفففار در ژل: بفففرای تسفففت انتشفففار در آگفففار از 

 × cfu/ml 108فارلند های موردنظر، از نیم مکباکتری

5/1 
براث استفاده شد. نتسوسسانسیون میکروبی در محیط نوتری

میکرولیتفففر از  100سفففسس بفففرای کشفففت چمنفففی از  

سوسسانسففیون میکروبففی بففر روی محففیط کشففت مففولر   

 5آگار اسفتفاده شفد. بفا اسفتفاده از پیسفت پاسفتور       هینتون

متفر در  سفانتی  2لیتفر و بفه فاصفلۀ    میلی 6چاهک به لطر 

، 100، 50، 25، 5/12، 6هفای  سطح پلیت ایجاد شد. رلیفت 

بفو و  لیتفر از عصفارۀ بفرگِ   گرم بر میلفی میلی 400و  200

سولفوکساید، متانول و اتانول  متیلحلیال دی 3بارهنگ، در 

هفای مختلفف بفه    های موردنظر در حلیفال تهیه شد. عصاره

روش انتشففار از چاهففک در آگففار بررسففی شففدند. آثففار     

های گفرم مثبفت شفامل    ها بر باکتریضدباکتریایی عصاره

هفای  اورئوس و بفاکتری یوم و استافیلوکوک فاسانتروکوک 

گرم منفی کلبسفیال پنومونیفه و اشرشفیاکلی مطالعفه شفد      

(16.) 

جهففت مقایسففۀ نتففایج آزمففون حساسففیت باکتریففایی از    

عنوان کنترل مثبت استفاده شد بیوتیک جنتامایسین بهآنتی

شده های کندههای مختلف عصاره، در چاهک(. غلظت16)

هینتون ریخته شفد و در انکوبفاتور بفا    بر روی محیط مولر 

سفاعت نگهفداری    24گراد به مدت درجۀ سانتی 37دمای 

گفذاری بفا اسفتفاده از    شد. ناحیۀ عدم رشد، پس از انکوبفه 

گیری شد و هالۀ عدم رشد برحسفب  کش با دلت اندازهخط

متر گزارش شد. جهت حذف اثر ضدباکتریایی حلیفال،  میلی

تنهایی( استفاده شفد و لطفر هالفۀ    از کنترل منفی )حلیالِ به

 ( .16عدم رشد عصاره از همان حلیال کسر شد )

 عصارۀ الکلی گیاهان MBCو  MICارزیابی 

برای ارزیابی حدالل غلظت مهارکنندگی و کشندگی رشفد  

 96میکرودایلوشففن و از پلیففت هففا از روش بففراث عصففاره

ای اسففتریل اسففتفاده شففد و ایجففاد رلیففت متففوالی از خانففه

میکرولیتففر از محففیط مففولر   100هففا بففه مقففدار  صففارهع

میکرولیتفففر از  100بفففراث و اضفففافه کفففردن  هینتفففون

در هفر   cfu/ml105سوسسانسیون میکروبی بفا غلظفت   

گراد به درجۀ سانتی 37چاهک و انکوبه کردن آن در دمای 

(. بفرای هفر بفاکتری از    17ساعت استفاده شفد )  24مدت 

عنفوان  ن عصفاره بفه  محیط و سوسسانسفیون بفاکتری بفدو   

کنتففرل منفففی در یففک چاهففک و بففرای مقایسففۀ لففدرت  

بیوتیفک جنتامایسفین   ها از آنتفی مهارکنندگی آن با عصاره

 400استفاده شد. عصارۀ الکلی گیاهان استوک بفا غلظفت   

لیتر تهیه شد. دویست میکرولیتفر از ایفن   گرم در میلیمیلی
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اهفک  چ 8غلظت در چاهک اول ریخته شد. در هرکدام از 

بفراث ریختفه   میکرولیتر از محیط مولر هینتفون  100بعدی 

از  ½هفای  سازی متوالی، رلیفت شد و سسس با روش رلیق

هفا بفه   غلظت اولیه تهیه شد. تفأثیر ضفدباکتریایی عصفاره   

ای کفه هفی    ای بررسفی شفد. آخفرین لولفه    روش مشاهده

عنفوان حفدالل غلظفت    کدورت رشدی در آن دیده نشد به

 (.18شد )رشد در نظر گرفته  کنندگیممانعت

هفا، تمفام   جهت تعیین حفدالل غلظفت کشفندگی عصفاره    

آگفار  های فالد کدورت رشفد بفر روی پلیفت نوترینفت    لوله

میکرولیتفر از هفر    50ترتیفب کفه   ایفن کشت داده شدند. به

چاهک فالد رشد بفاکتری برداشفته شفد و بفر روی پلیفت      

داده شفد.  آگار به روش پخش بر روی پلیت کشت نوترینت

هفا،  سسس جهت اطمینان از رشفد یفا عفدم رشفد بفاکتری     

ساعت در انکوبفاتور لفرار داده شفدند.     24ها به مدت پلیت

 9/99ها که لادر به از بین بفردن   آخرین غلظت از عصاره

عنففوان حففدالل غلظففت کشففندگی  هففا بففود بففه بففاکتری

 Spssها در نظر گرفته شفد. از نفرم اففزار    میکروارگانیسم

نالیز داده ها استفاده شد. نتایج به صورت فراوانی و جهت آ

 درصد و میانگین و انحراف معیار بیان شده اند.

 هایافته

بفو و  هفای الکلفی گیاهفان بفرگِ    آثار ضدباکتریایی عصاره

 4بارهنگ به روش میکروتیتراسیون و انتشار در آگار، علیه 

 ساعت بررسی شد. 24باکتری مختلف بعد از 

( و تفأثیر  1ای انتشار از چاهک )جدول شمارۀ هنتایج تست

هفای  بفو و بارهنفگ بفا غلظفت    عصارۀ الکلی گیاهان برگِ

لیتر بر گرم بر میلیمیلی 400و  200، 100، 50، 25، 5/12

ها، نشان داد باالترین فعالیت ضدباکتریایی عصفارۀ  باکتری

های گرم مثبفت انتروکفوک   الکلی گیاه بارهنگ بر باکتری

بفو  اورئفوس بفود و عصفارۀ بفرگِ    اسفتافیلوکوک   فاسیوم و

اورئفوس داشفت.   بیشترین تأثیر را بر باکتری استافیلوکوک 

ایفن در حففالی اسففت کفه کمتففرین غلظففت اسففتافیلوکوک   

بفو و  اورئوس که نسبت بفه عصفارۀ الکلفی گیاهفان بفرگِ     

گفرم بفر   میلفی  100بارهنگ حساسیت نشان داد برابفر بفا   

متر را ایجفاد  میلی 13ای برابر با لهلیتر بود که لطر هامیلی

 100فاسفیوم در غلظفت   کرد. هالۀ عفدم رشفد انتروکفوک    

بفو و بارهنفگ،   هفای بفرگِ  لیتر عصفاره میکروگرم بر میلی

هفای  متفر بفود. چاهفک   میلفی  12و  14ترتیب، برابر بفا  به

 های مورد آزمایش نداشتند.کنترل، اثر مهاری بر باکتری

بفو و بارهنفگ بفه    های گیاهی برگِدر بررسی تأثیر عصاره

هفا در  روش میکروتیتراسیون مشفخص شفد ایفن عصفاره    

محیط مایع نیز آثار مهارکنندگی رشد دارند؛ نتایج به دست 

هفای  هفای حفاوی رلیفت   آمده با کشت محتویفات چاهفک  

 آگار تأیید شد.مذکور در یک محیط مغذی نوترینت

MIC  وMBC هفای  عنوان کمترین غلظفت عصفاره  به

بو و بارهنگ که باع  تولف رشد و کشندگی باکتری برگِ

 (.2شوند، نیز بررسی شدند )جدول شمارۀ می

MIC   ِبففو و بارهنففگ بففر روی   عصففارۀ گیففاهی بففرگ

لیتفر بفود.   گرم بر میلفی میلی 25/12اورئوس استافیلوکوک 

MIC 25  ترتیب با عصفارۀ  لیتر بهگرم بر میلیمیلی 50و

فاسیوم به بو علیه انتروکوک برگِ الکلی گیاهان بارهنگ و

بفو و  آمده از عصارۀ گیاهان برگِدستبه MICدست آمد. 

گرم میلی 50بارهنگ عیله کلبسیال پنومونیه و اشرشیاکلی 

که -حدالل غلظت عصاره  MBCلیتر بود. میزان بر میلی

جهفت   -کنفد هفا جلفوگیری مفی   از باکتری 9/99از رشد  

هفای اشرشفیاکلی،   ه بفاکتری بفو علیف  عصارۀ الکلفی بفرگِ  

گفرم بفر   میلفی  100فاسیوم، کلبسیال پنومونیه و انتروکوک 

متعلفق بفه    MBCلیتر مشاهده شد. کمترین غلظت میلی

اورئوس بفا مقفدار   بو علیه استافیلوکوک عصارۀ الکلی برگِ

آمفده از  دسفت بفه  MBCلیتفر بفود.   گرم بر میلیمیلی 25

بسیال پنومونیه در برابر های اشرشیاکلی، کلواکنش باکتری

گفرم بفر   میلفی  100بو مانند عصارۀ برگِعصارۀ بارهنگ به

فاسفیوم و  انتروکفوک   MBCکفه  لیتر بود درصورتیمیلی

 50اورئوس در برابر عصارۀ گیاهی بارهنفگ  استافیلوکوک 

 لیتر بود.گرم بر میلیمیلی

 بحث

 لیفل دبه هامیکروارگانیسم بین در چندگانه دارویی مقاومت

 در. است افزایش حال در هابیوتیکآنتی از رویهبی استفادۀ

 وجففویجسففت در داروسففازی هففایشففرکت حاضففر، حففال
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 گیاهفان . هسفتند  گیاهی و حیوانی دیگر منابع از داروهایی

 و ضفدباکتریایی  شفیمیایی  ترکیبفات  داشتن دلیلبه دارویی

 دانف گرفته لرار محققان توجه مرکز در پایین سم یت اثر نیز

(2، 3.) 

 اسفاس  بفر  گیاهی هایگونه ضدباکتریایی تأثیر و کارآمدی

 روش نیز و گیاه مورداستفادۀ لسمت گیاه، جغرافیایی ناحیۀ

 بفین  در بارهنگ از. است متنوع و متفاوت بسیار استخراج،

 اسفتفاده  بفاز  زخفم  درمفان  بفرای  گسفترده  صورتبه عوام

 از جلفوگیری  جهت آن از استفاده دیرباز از و. است شدهمی

 ساولجویک استانی مطالعۀ در. است بوده رایج عفونت بروز

 هفای بفرگ  الکلفی  عصارۀ ضدباکتریایی فعالیت همکاران و

 شد؛ بررسی هامیکروارگانیسم مختلف هایسویه علیه گیاه

 بفود  سرویسفیه  ساکارومایسس بر اثربخشی از حاکی نتایج

 هفای گبفر  الکلفی  عصفارۀ  تفأثیر  حاضفر،  مطالعۀ در(. 13)

 اورئفوس،  اسفتافیلوکوک  اشرشیاکلی، هایسویه بر بارهنگ

 نتفایج . شفد  بررسفی  فاسیوم انتروکوک و پنومونیه کلبسیال

 محفیط  در خوبی ضدباکتریال اثر بارهنگ عصارۀ داد نشان

 اسفتافیلوکوک  مثبفت  گفرم  هفای بفاکتری  علیه آزمایشگاه

 بفر  هالفه  تشفکیل  با و داشت فاسیوم انتروکوک و اورئوس

 و اورئوس استافیلوکوک باکتری رشد از کشت محیط روی

 مطالعات در که همچنان. کرد جلوگیری فاسیوم انتروکوک

 سفلولی  دیفوارۀ  بر خوبی اثر بارهنگ شد مشخص نیز لبلی

 الکلفی  عصفارۀ (. 19) دارد مختلفف  مثبت گرم هایباکتری

 بیوتیفک آنتفی  بفا  مشفابهی  ضفدمیکروبی  اثر بارهنگ گیاه

 آزمفایش  بار 3 هر در پنومونیه کلبسیال. داشت نجنتامایسی

 نشفان  بارهنگ الکلی عصارۀ به نسبت حساسیتی گونههی 

 اثففر همکففاران و چاینففگ نیففز و همکففاران و دولگففر. نففداد

 هفای باکتری بر را بارهنگ گیاه الکلی عصارۀ ضدباکتریایی

 توجفه لابل اثربخشی مطالعه، دو هر. کردند بررسی مختلف

 کردنفد  گزارش را اورئوس استافیلوکوک کتریبا بر عصاره

 بوبرگِ گیاه عصارۀ تأثیر مورد در مطالعه چندین(. 21 ،20)

 ذاکرین مطالعۀ در. است شده انجام مختلف هایباکتری بر

 و فسفا  منطقفۀ  بفوی بفرگِ  گیفاه  عصفارۀ  تأثیر همکاران و

 دهنفدۀ نشفان  نتایج. شد بررسی باکتری تعدادی بر سسیدان

 اسفتافیلوکوک  هفای بفاکتری  بفر  عصفاره  تریالضفدباک  اثر

. بففود ائروژینففوژا سففودوموناس و اشرشففیاکلی اورئففوس،

 از فسفا  منطقفۀ  هفای عصفاره  ضدباکتریال نتایج بین،دراین

 دالیگو مطالعۀ در(. 22) بود بهتر سسیدان منطقۀ هایعصاره

 بففوبففرگِ عصففارۀ همکففاران و حسففینی نیففز و همکففاران و

 در(. 23) داد نشفان  انتروبفاکتر  باکتری بر را تأثیر بیشترین

 از یفک هی  رشد نتوانست بوبرگِ همکاران و ملندز مطالعۀ

 کنفد  متولفف  را اورئفوس  اسفتافیلوکوک  ازجمله هاباکتری

 اثر بوبرگِ گیاه عصارۀ حاضر مطالعۀ در کهدرصورتی(. 24)

 نتیجه توانمی داد؛ نشان مذکور باکتری به نسبت را خوبی

 عواملی تأثیر تحت گیاهان ضدباکتریایی فعالیت هک گرفت

 اللیمی شرایط خاک، در موجود غذایی مواد میزان همچون

 .دماست و ارتفاع بارندگی، منطقه،

 لفدیم  هفای زمفان  از کفه  اسفت  ارومفاتیکی  گیاهی بوبرگِ

 داروهفای  جفز   و ایمدیترانفه  غفذاهای  در ادویفه  عنوانبه

 شفد مفی  استفاده عفونی بیماری چندین درمان برای سنیتی

(24.) 

 اثففر آگففار، در انتشففار روش بففه بففوبففرگِ الکلففی عصففارۀ

 گیفاه  الکلفی  عصفارۀ  بفا  مقایسفه  در کمتری ضدباکتریایی

 اورئفوس  اسفتافیلوکوک  بر را تأثیر بیشترین و دارد بارهنگ

 .دارد

 گیفاهی  هایعصاره اکثر ضدباکتریایی تأثیر هابررسی طبق

 کفه طفوری بفه  یابفد؛ می هشکا عصاره غلظت شدن کم با

 در. دارد بفارزتری  ضفدمیکروبی  اثر باالتر غلظت با عصاره

 شفدن  رلیفق  با که شد گزارش همکاران و شهیدی تحقیق

 در(. 25) یابففدمففی کففاهش آن ضففدباکتریایی اثففر عصففاره

 الکلفی  عصفارۀ  از مختلف هایرلیت تهیۀ نیز حاضر مطالعۀ

 ضفدمیکروبی  خاصفیت  بررسی و بارهنگ و بوبرگِ گیاهان

 هرچفه  داد نشفان  باکتریایی مختلف هایسویه بر هاعصاره

 به هاباکتری حساسیت میزان شودمی بیشتر هاعصاره رلیت

 عنوانبه که( اتانول) عصاره حلیال. یابدمی کاهش هاعصاره

 از یکهی  بر شد استفاده چاهک و دیسک روش در شاهد

 .نداشت ضدمیکروبی خاصیت هاباکتری
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 بوبرگِ و بارهنگ الکلی هایعصاره بیشتر تأثیر به وجهت با

 که داد احتمال گونهاین توانمی مثبت گرم هایباکتری بر

 سفلولی  دیفوارۀ  گیاهفان  ایفن  هفای عصفاره  عملکرد هدف

 ایفن  اینکفه  بفه  توجفه  بفا  و اسفت  مثبت گرم هایباکتری

 این احتمالی تأثیر توانمی دارند فنولیک ترکیبات هاعصاره

 نظفر  در سفلولی  دیفوارۀ  سطح و سلولی غشای بر را روهادا

 سفلول  عملکفردی  و سفاختاری  آسفیب  باعف   کفه  گرفت

 (.27 ،26) شودمی باکتریایی

 بفه  نسفبت  منففی  و مثبت گرم هایباکتری مطالعه این در

 گفرم  هفای بفاکتری  ولفی  بودند حساس گیاهی هایعصاره

 داشفتن  علفت بفه  کفه  سفلولی  غشفا   ماهیت دلیلبه منفی

 مفانع  اسفت  هیفدروفوبیک  سفطح  دارای سفاکارید  لیسوپلی

 سفلولی  غشفای  در گیفاهی  هفای عصفاره  و ترکیبات تجمع

 بففه بنففابراین(. 28-30) داشففتند کمتففری نفففوذ و شففدند

 هفای عصفاره  ایفن  ترکیبات تا است نیاز بیشتری تحقیقات

 هرکفدام  ضفدباکتریایی  آثار و تهیه خالص صورتبه گیاهی

 صفنایع  در مفوردنظر  ترکیفب  تفا  ودش مشخص ترکیبات از

 .شود استفاده دارویی

 گیرینتیجه

 ضفدباکتریایی  آثفار  بارهنفگ  و بفو بفرگِ  الکلفی  عصارۀ دو

 نتفایج، . دارند منفی و مثبت گرم هایباکتری علیه متفاوتی

 گفرم  هفای بفاکتری  بر هاعصاره این اثربخشی دهندۀنشان

 کفه  است فاسیوم انتروکوک و اورئوس استافیلوکوک مثبت

. هاسففتعفونففت درمففان در هففاآن انتخففاب امکففان بیففانگر

 و گیفاه  مفثثر  ترکیبفات  سفازی خالص و جداسازی بنابراین

 هفای سفویه  از بیشتری تعداد بر هاآن تأثیر تردلیق بررسی

 تواندمی گیاهان بافتی و سلولی سم یت بررسی و باکتریایی

 .کند فراهم زمینه این در را تریدلیق اطالعات

 قدردانی و شکرت

 پزشفکی  علفوم  دانشفگاه  در 1108 شفمارۀ  با پژوهش این

 پژوهشفی  معاونفت  از مقالفه  نویسندگان. شد انجام سمنان

 ایفن  مفالی  حمایفت  خاطربه سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 .کنندمی تشکر طرح
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ال اتانول بو و بارهنگ با حلیهای الکلی گیاه برگِ( عصارهmmعدم رشد ) ۀ( لطر هالSD) معیار نحرافا ومیانگین  (1ۀ )جدول شمار
 فاسیوم، کلبسیال پنومونیه و اشرشیاکلیاروئوس، انتروکوک استافیلوکوک یهعل  70

 
 

mg/ml اروئوس استافیلوکوک فاسیومانتروکوک  کلبسیال پنومونیه اشرشیاکلی عصاره 

 18±1 15±1/0 12±6/0 13±5/0 بوبرگِ 400

 R 3/0±15 1±7/17 12±5/0 بارهنگ 400

 15±3/0 14±5/0 11±4/0 11±3/0 بوبرگِ 200

 R 4/0±12 5/0±16 10±3/0 بارهنگ 200

 13±0/0 14±0/0 9±5/0 10±1/0 بوبرگِ 100

 R R 5/0±12 1/0-±13 بارهنگ 100

 R R 1/0±5/12 0/0±9 بوبرگِ 50

 R R 1/0±11 R بارهنگ 50

 R R 2/0±10 5/0±9 بوبرگِ 25

 R R R R بارهنگ 25

 R R R R بوبرگِ 5/12

 R R R R بارهنگ 5/12

 18±5/0 19±1/0 13±1/0 15±1/1 جنتامایسین

 

 

 
 

 ها به روشبو و بارهنگ علیه باکتریعصارۀ الکلی گیاهان برگِ آمده از تأثیردستبه MBCو  MICنتایج ( 2ۀ )جدول شمار
 میکروتیتراسیون
 بوبرگِ بارهنگ عصاره

 MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) غلظت عصاره

 100 50 100 50 اشرشیاکلی

 100 50 100 50 کلبسیال پنومونیه

 100 50 50 25 فاسیومانتروکوک 

 25 5/12 50 5/12 اورئوساستافیلوکوک 
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Abstract 

Introduction: Antimicrobial activity of oils, plant extracts on various microorganisms 

has been reported from different areas. In the present study, we tried to exam the activity 

of Plantago major and Laurus nobilis extracts collected from Semnan province on some 

of gram-positive and gram-negative bacteria. 
Methods: This is an experimental study. Plantago major and Laurus nobilis extracts were 

prepared by soxhlet method. Antibacterial activity was evaluated by agar well diffusion. 

Average of inhibition zone diameter was recorded after triplicate repeat. Microplate 

titration was used for investigation of Minimum inhibitory concentration and Minimum 

bactericidal concentration. Spss software used for data analysis. Data are presented as 

frequency and percentage and mean and standard deviation . 
Results: The highest antibacterial activity of plant extract on gram positive bacteria was 

on Enterococcus faecium and Staphylococcus aureus, and Laurus nobilis extract had the 

most effect on Staphylococcus aureus bacteria. The lowest concentration of alcoholic 

extract of Laurus nobilis and Plantago plants that stop the growth of Staphylococcus 

aureus was 100 mg / ml, with a halo diameter of 13 mm. 
Conclusion: The most antibacterial activity of plant extract was detected against 

Staphylococcus aureus and Enterococcus faecium and the highest antibacterial activity of 

Leaf extract against Staphylococcus aureus was obtained. 
Keywords: Enterococci, Staphyloccus aureus, extract plants, soxhlet, Klebsiella 

pnumoniae, Plantago major, Laurus nobilis. 
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