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گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی
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 )1گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 )2گروه میکروب شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ پذیرش31/3/41 :

تاریخ دریافت39/8/7 :

از این رو هدف از این مطالعه ،تعیین اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری های منتخب در شرایط آزمایشگاهی
می باشد.
مواد و روش ها :اسانس روغنی نمونه بعد از خشک شدن گیاه در سایه ،به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر
جداسازی شد .اثرات ضد باکتریایی اسانس روغنی توسط روش انتشار از دیسک وتهیه رقت های متوالی ارزیابی گردید .سپس به
منظور کنترل و استاندارد بودن روش ،از دیسک های آنتی بیوتیکی جنتامایسین و استرپتومایسین و سویه های استاندارد باکتریال
استفاده شد.
یافته های پژوهش :بر اساس نتایج حاصل Proteus mirabilis ،و  Enterococcus faecalisبه ترتیب حساس ترین
و مقاوم ترین باکتری ها نسبت به رقت های  1/2 ،1و  1/4و  Enterococcus faecalisو Escherichia coliحساس ترین
باکتری ها نسبت به رقت های  1/22 ،1/11 ،1/8و  1/14اسانس بودند .ارزیابی نتایج روش انتشار از دیسک در مقایسه با دیسک
های آنتی بیوتیک ،تاثیر این گیاه را در مقایسه با دیسک های جنتامایسین و استرپتومایسین ،در مقابل رشد پنج سویه
Enterococcus ،Staphylococcus epidermidis ATCC 2405 ،Staphylococcus aureus ATCC1885
 Escherichia coli ATCC 1652 ،faecalis ATCC2321و  Proteus mirabilis ATCC 2601نشان داد.
بحث و نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسانس گیاه مورد مطالعه می تواند جایگرین داروهای شیمیایی
برای درمان عفونت ها شود .البته همه اثرات این اسانس ها باید به دقت در  in vivoو  in vitroبررسی شوند.

واژه های كلیدی :رزماری ،اثرات ضد باکتریال ،اسانس ،شرایط آزمایشگاهی ،سویه های پاتوژن
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چکیده
مقدمه :استفاده از خواص ضد میکرو بی گیاهان دارویی می تواند مشکالت رایج در استفاده از آنتی بیوتیک ها را برطرف کند.
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مقدمه
استفاده از ترکیبات گیاهی برای درمان بیماری ها
یک روش قدیمی در قسمت های مختلفی از جهان به
خصوص کشورهای توسعه یافته است .در قرن حاضر
به دالیلی هم چون افزایش عوارض ناشی از استفاده
داروهای شیمیایی و مقاوم شدن هر چه بیشتر باکتری
ها به این مواد توجه بسیاری به گیاهان دارویی با
خواص ضد میکربی که می تواند مشکالت رایج در
استفاده از آنتی بیوتیک ها را برطرف سازند معطوف
شده است( .)22اسانس های گیاهان به عنوان عوامل
مهم ضد میکروبی طبیعی گزارش شده اند .از جمله،
اثر عصاره آبی برگ گیاه اسکروفوالریا استریاتا ،اثر
مهاری عصاره آبی پیاز تابستانه و اسانس رزماری به
عنوان منبعی از اسانس های ضد میکروبی با ترکیبات
مشخص شیمیایی معرفی گردیده است
( .)1،2،22،22،24اسانس رزماری از ترکیباتی است که
خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن در بسیاری
از موارد به اثبات رسیده است و ترکیبات ضد میکروبی
مانند ترکیبات فنولی به وفور در آن یافت می شود .از
اسانس رزماری در لوازم آرایشی و بهداشتی نیز
استفاده می شود(.)4
گیاه رزماری حاوی اولئورزین و تانن ،پینن ،کامفر،
بورنیل استات و ...می باشد .رزماری در واقع شامل
مقادیر متغیری از مواد آروماتیک و فرار است که می
توان به فالونوییدهایی مانند دیوسمتین ،هیسپیدولین و
آپی ژن و گروه فنلی مانند کافئیک ،کلروژنیک و
رزمارینیک اسید اشاره کرد .هم چنین رزماری حاوی
مقادیر زیادی از سالیسیالت ها می باشد( .)2،6،1،3در
طب سنتی از این گیاه جهت اثرات ضد آسم ،هضم
کننده غذا ،آرام بخش ،برطرف کننده سردرد()8
اختالالت گردش خون ،افزایش قدرت بینایی ،ضد
رماتیسم( )9و محرك حافظه( )11استفاده می شود .هم
چنین اثرات فارماکولوژیکی متعددی از جمله اثر آنتی
اکسیدانتی( )11تحریک فاکتور رشد عصبی( )12فعالیت
ضد میکروبی و ضد ویروسی( )3و مهار سمیت کبدی
( )12برای این گیاه گزارش شده است .در مطالعه
کنونی خواص ضد باکتری اسانس گیاه رزماری بر روی
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باکتری های گرم مثبت و گرم منفی منتخب با استفاده
از روش دیسک گذاری تعیین و مقایسه شده است.
مواد و روش ها
استخراج اسانس های روغنی :سرشاخه های برگ
گیاه رزماری( )Rosmarinus officinalisدر بهار
 1289از اطراف کوه های استان ایالم جمع آوری شد.
بعد از شناسایی و تایید نام علمی گیاه توسط گروه
باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم ،بخش های
هوایی این گیاه در محلی تاریک و خشک نگه داری و
به طور کامل خشک گردید و پس از خشک کردن،
جهت استخراج اسانس مورد استفاده قرار گرفت.
اسانس روغنی( )essential oilنمونه بعد از خشک
کردن در سایه ،که مایعی زرد رنگ یا زرد روشن و
دارای بوی مطبوعی بود به روش تقطیر با آب و با
استفاده از دستگاه کلونجر جداسازی شد .در هر بار
اسانس گیری ،یکصد گرم از بخش های هوایی گیاه به
صورت پودر شده در بالون یک لیتری دستگاه کلونجر
ریخته شد و مقداری آب که  4تا  1برابر وزن گیاه بود،
برای نرم شدن بافت های گیاه به آن اضافه گردید.
سپس اسانس موجود در آن به مدت  6ساعت بعد از
تقطیر ،جمع آوری شده و پس از آب گیری با سولفات
سدیم و حل شدن در حالل دی متیل سولفوکساید
( )DMSOاسانس گیاه جهت بررسی های ضد
باکتریایی مورد استفاده قرار گرفت(.)14،16
سویه های میکربی :سویه های استاندارد باکتری
های مورد آزمایش از گروه میکروب شناسی موسسه
سرم سازی رازی کرج تهیه گردید .این سویه ها عبارت
بودند از :استافیلوکوکوس اورئوس ،ATCC 1885
اشرشیاکلی  ،ATCC 1652استافیلوکوکوس اپیدرمیس
 ،ATCC 2405انتروکک فکالیس  ATCC 2321و
پروتئوس میرابیلیس  .ATCC 2601دلیل استفاده از
این سویه ها بیماری زا بودن آن ها می باشد.
تهیه سوسپانسیون میکروبی :از تمام سویه ها در
محیط کشت مایع مولر هینتون براث ،سوسپانسیون
میکروبی تهیه گردید .برای هر سری آزمایش ،کشت
تازه  24ساعته تهیه شد .برای این کار یک لوپ از هر
میکروب در  6 ccمحلول محیط کشت فوق تلقیح و به
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مدت  24ساعت در انکوباتور  23درجه سانتی گراد قرار
گرفت .با افزودن نرمال سالین  1/9درصد به
سوسپانسیون و مقایسه کدورت آن با محلول  1/6مک
فارلند ،سوسپانسیونی با غلظت تقریبی 1/6×118
میکروارگانیسم در هر میلی لیتر به دست آمد که از آن
برای تلقیح در محیط کشت مولر-هینتون آگار استفاده
گردید(.)11
بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس :برای تعیین
حساسیت کیفی و کمی ،سوسپانسیون تهیه شده مورد
استفاده قرار گرفت .در روش کیفی از روش انتشار
دیسک( )Disk diffusionبه شیوه کربی بائر( Kirby
 )Bauerاستفاده شد که طی آن از سوسپانسیون
میکروبی استاندارد شده به روش چمنی در سطح محیط
کشت مولرهینتون آگار()Muller Hinton agar
کشت انجام گردید .سپس برای بررسی خواصی ضد
باکتریایی ،دیسک های کاغذی بالنک(ساخت پادتن
طب) با فاصله معین از یکدیگر و از لبه پلیت روی آگار
قرار داده شد و حدود  21میکرولیتر از غلظت های ،1
 ،1/14 ،1/22 ،1/11 ،1/8 ،1/4 ،1/2اسانس در محلول
 ،DMSOروی دیسک ها اضافه گردید .از دیسک های
آنتی بیوتیک جنتامایسین و استربتومایسین شرکت پاتن
طب با غلظت  11 µg/mlبه عنوان کنترل مثبت
استفاده شد .سپس محیط های کشت حاوی باکتری ها
به مدت  24ساعت در دمای  23درجه سانتی گراد قرار
داده شد .با اندازه گیری قطر هاله های تشکیل شده در
اطراف صفحه ها ،نتایج مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
حاصل از آنتی بیوتیک ها با جداول  CLSIمقایسه
گردید .جهت حصول اطمینان هر یک از غلظت های
مختلف اسانس و آنتی بیوتیک ها ،این آزمایش ها برای
هر سویه باکتریایی ،سه بار تکرار شد(.)13
آزمایش های کمی برای تعیین حداقل غلظت
MIC(Minimal
Inhibitory
مهارکننده
) Concentrationو حداقل غلظت کشنده MBC
) (Minimal Bactericidal Concentrationاسانس
ها انجام شد .به این ترتیب که آزمایش  MICدر پلیت
 91خانه استریل و با روش براث میکرودایلوشن انجام
گردید( .)13ابتدا از مولر هینتون بــراث(مرك آلمان)
 111 µlداخل چاهک های مربوط به رقت های مورد
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نظر میکروپلیت ریخته شده و سپس به اولین چاهک
 111 µlاسانس اضافه گردید .البته در این روش
اصالحاتی صورت گرفته که مطابق روش  Mahonو
 CLSIمی باشد .چاهک ها از خانه دوم به همین
ترتیب تا خانه هفتم رقیق شدند در آخر به همه چاهک
های  111 µlسوسپانسیون رقیق شده معادل لوله نیم
مک فارلند اضافه گردید .بعد از  24ساعت انکوباسیون
در دمای  23درجه سانتی گراد به وسیله پایه پلیت
 tray-reading standکه به همین منظور ساخته شده،
کف پلیت زیر نور در آینه مشاهده گردید .وجود کدورت
که نشان دهنده رشد یا عدم رشد باکتری است .در
جدول مخصوص یادداشت گردید .طبق تعریف غلظت
آخرین(رقیق ترین) چاهک که هیچ کدورتی در آن
ایجاد نشده است معادل  MICقرار داده شده است.
خانه کنترل اسانس ،محیط کشت و میکروب نیز
جداگانه منظور شد .برای آزمایش  MBCهمه چاهک
های فاقد کدورت جداگانه بر روی محیط کشت
نوترینت آگار کشت داده شد .بعد از  24ساعت کمترین
غلظتی از اسانس که باکتری در آن رشد نکرده به
عنوان غلظت کشندگی  MBCگزارش گردید .از رقتی
که به عنوان  MICذکر شد تا رقت  1بر روی محیط
نوترینت آگار کشت داده شد و بعد از  24ساعت
کمترین غلظتی از اسانس که باکتری در آن رشد نکرده
به عنوان غلظت کشندگی  MBCگزارش گردید.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها :بررسی خواص ضد
میکروبی در سه تکرار و در قالب طرح کامالً تصادفی
انجام شد .برای تجزیه واریانس داده ها از نرم افزار
 SASو برای مقایسه میانگین داده ها از آزمون چند
دامنه دانکن در سطح اطمینان  99درصد استفاده شد.
اگر مواد موثر خالص شده رزماری استفاده نشود و
یا حداقل غلظت مواد تشکیل دهنده اسانس مشخص
نباشد ،مقایسه قطر هاله آن ها با آنتی بیوتیک ها با
غلظت مشخص درست نبوده و نتایج قابل مقایسه
نخواهد بود .این موضوع برای روش میکرودایلوشن هم
صادق است.
یافته های پژوهش
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های
مربوط(جدول شماره  )1نشان داد که اثر باکتری و رقت
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های مختلف و هم چنین اثر متقابل بین باکتری و رقت
در سطح یک درصد معنادار می باشد.

مقایسه اثر اسانس رزماری در رقت  1/4بر مهار
رشد پنج باکتری مختلف با یکدیگر :آنالیز داده ها نشان

تاثیر رقت های مختلف اسانس بر هر یک از
باکتری ها :تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که

داد که رقت  1/4از اسانس بیشترین اثر بازدارندگی را
روی  P.mirabilisو بعد از آن  E.coliداشته است که
تفاوت آن ها با هم و هم چنین با دیگر باکتری ها
معنی دار است( .)P<0.01اما بین اثر بازدارندگی رقت
 1/4اسانس بر  S.epidermis ،S.aureusو
 E.fecalisتفاوت معنی داری وجود نداشت()P<0.01
(جدول شماره .)2
= P.mirabilis > E.coli > S.epidermis
S.aureus = E.fecalis

مقایسه اثر اسانس رزماری در رقت  1/8بر مهار
رشد پنج باکتری مختلف با یکدیگر :تجزیه و تحلیل
آماری داده ها نشان داد اثر بازدارندگی رقت  1/8از
اسانس در مورد  E.fecalisو  E.coliبیشتر از سایر
باکتری ها می باشد که تفاوت آن ها با هم معنی دار
نبوده( )P<0.01ولی تفاوت آن با دیگر باکتری ها
معنی دار می باشد( .)P<0.01پس از آن بیشترین اثر
بازدارندگی بر  P.mirabilis ،S.epidermisو
 S.aureusوجود داشت(جدول شماره .)2

مقایسه اثر اسانس رزماری در رقت  1بر مهار رشد
پنج باکتری مختلف با یکدیگر :تجزیه و تحلیل داده ها
نشان داد که رقت  1از اسانس رزماری بیشترین اثر
بازدارندگی را بر  P.mirabilisداشته است که تفاوت
آن با دیگر باکتری ها معنی دار است( )P<0.01پس از
آن بیشترین اثر بازدارندگی را به ترتیب بر ،S.aureus
 E.coli ،S.epidermisو  E.fecalisداشت که تفاوت
آن ها هم با همدیگر معنی دار می باشد()P<0.01
(جدول شماره  )2با توجه به تجزیه و تحلیل آماری داده
ها می توان اثر بازدارنده رقت  1اسانس را بر رشد
باکتری ها به صورت زیر با هم مقایسه کرد.

مقایسه اثر اسانس رزماری در رقت  1/11بر مهار
رشد پنج باکتری مختلف با یکدیگر :آنالیز داده ها نشان
داد که بیشترین اثر بازدارندگی رقت  1/11اسانس بر
روی  E.fecalisو  E.coliمی باشد و تفاوت آن ها
هم با یکدیگر و هم با سایر باکتری ها معنی دار
بوده( )P<0.01اما رقت  1/11بر روی سایر باکتری ها
تاثیری نداشته است(جدول شماره .)2

> P.mirabilis > S.aureus > S.epidermis
E.coli > E.fecalis

مقایسه اثر اسانس رزماری در رقت  1/2بر مهار
رشد پنج باکتری مختلف با یکدیگر :مقایسه میانگین

مقایسه اثر اسانس رزماری در رقت  1/22و 1/14
بر مهار رشد پنج باکتری مختلف با یکدیگر :آنالیز داده

های قطر هاله ممانعت از رشد و تجزیه و تحلیل داده
ها مشخص کرد که رقت  1/2از اسانس رزماری
بیشترین اثر بازدارندگی را بر  S.aureusو
 P.mirabilisداشته که تفاوت آن با دیگر باکتری ها
معنی دار می باشد( .)P<0.01پس از آن بیشترین اثر
بازدارندگی را بر  E.coliو  S.epidermisداشت که
تفاوت معنی داری با هم نداشتند( .)P<0.01ولی تفاوت
آن ها با  S.aureusو  P.mirabilisو هم چنین
 E.fecalisمعنی دار بوده است(()P<0.01جدول شماره
.)2

ها نشان داد اثر بازدارندگی رقت های فوق بر روی
 E.coliو  E.fecalisبه یک میزان موثر است و تفاوت
آن ها با هم معنی دار نبوده( )P<0.01ولی نسبت به
دیگر باکتری معنی دار می باشد( .)P<0.01البته این
رقت ها بر سه باکتری دیگر موثر نبود .بررسی قطر
هاله ممانعت از رشد حاصل از تاثیر رقت های مختلف
اسانس رزماری در روی هر باکتری و سپس مقایسه
باکتری ها با هم نشان داد که رقت  1مناسب ترین
08
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تفاوت بین میانگین های قطر هاله ممانعت از رشد که
حاصل از تاثیر رقت های متفاوت اسانس گیاه رزماری
برای پنج باکتری مختلف است معنادار می
باشد(()P<0.01به استثناء رقت های  1/22و
()1/14جدول شماره  2و  ،2نمودار شماره  )1بررسی
قطر هاله ممانعت از رشد حاصل از تاثیر رقت های
مختلف اسانس رزماری بر روی هر باکتری و سپس
مقایسه باکتری ها با هم نشان داد که رقت  1مناسب
ترین رقت جهت بازدارندگی از رشد برای کلیه باکتری
ها است(جدول شماره  2و نمودار شماره .)1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.2.80

= S.aureus> P.mirabilis > S.epidermis
E.coli > E.fecalis
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مقایسه تاثیر ضد باکتریایی اسانس گیاه در رقت
های مختلف با تاثیر بازدارنده آنتی بوتیک :تجزیه
تحلیل آماری داده ها طبق جدول شماره  2نشان داد
که اثر بازدارندگی اسانس گیاه رزماری در رقت  1بر
 P.mirabilisبه طور معنی داری( )P<0.01از اثر
بازدارندگی جنتامایسین و استرپتومایسن بر این باکتری
بیشتر بود .در مورد باکتری  ،E.coliتاثیر بازدارنده رقت
 1اسانس از جنتامایسین بیشتر و از استرپتومایسین که
بر این باکتری اثر بازدارندگی نداشت ،خیلی بیشتر بوده
است(جدول شماره  .)2برای باکتری  S.aureusاثر
بازدارندگی رقت  1اسانس از جنتامایسین تقریباً بیشتر
از استرپتومایسین به طور معنی داری بیشتر
است( .)P<0.01در مورد  S.epidermisو E.fecalis
اثر بازدارندگی جنتامایسین از رقت  1اسانس به طور

جدول شماره  .1نتایج تجزیه واریانس گیاه رزماری
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
**21/14
4
باکتری
**213/18
8
رقت
**18/61
22
باکتری*رقت
91
خطا
1/192
124
کل
( CV%ضریب تغییرات)

8/64

** معنی دار در سطح یک درصد احتمال

جدول شماره  .2مقایسه میانگین اثر رقت های مختلف بر روی هر باكتری و مقایسه آن با باكتری های دیگر
میانگین
سویه باکتری
4/18 D
اشرشیاکلی
6/34 B
استافیلوکوکوس ارئوس
استافیلوکوکوس اپیدرمیس
6/29C
انتروکوکوس فکالیس
4/13D
پروتئوس میرابیلیس
1/23A
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غلظت جهت بازدارندگی از رشد برای کلیه باکتری ها
می باشد بنا بر این در مراحل بعد تاثیر ضد باکتریایی
اسانس گیاه در رقت های مختلف با تاثیر بازدارنده آنتی
بوتیک در این رقت مورد استفاده قرار گرفته
است(جدول شماره  4و نمودار شماره .)1
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معنی داری بیشتر بوده( )P<0.01و تاثیر رقت  1اسانس
از استرپتومایسین که بر این باکتری ها اثر بازدارندگی
نداشت ،بیشتر است(جدول شماره .)2
همان گونه که نتایج این پژوهش نشان داد ،اسانس
گیاه رزماری دارای خاصیت ضد باکتریایی است که این
خصوصیت بسته به رقت اسانس و جنس باکتری
متفاوت می باشد .به طوری که بر حسب تجزیه تحلیل
آماری داده ها مطابق با جدول شماره  2نشان داد که
بیشترین اثر بازدارندگی اسانس رزماری بر روی باکتری
پروتئوس میرابیلیس و کمترین اثر بر روی باکتری
انتروکوکوس فکالیس بود .هم چنین اسانس گیاه
رزماری ،در رقت  1/8بر اشرشیاکلی و انتروکوکوس
فکالیس هم اثر باکتریواستاتیکی و هم اثر باکتریوسیدال
داشت ولی اثر باکتریوسیدال رقت فوق بر این باکتری
در رقت  1/4مشاهده گردید .در مورد باکتری پروتئوس
میرابیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس ،رقت  1/4از
اسانس هم اثر باکتریواستاتیکی و هم اثر باکتریوسیدال
داشته است(جدول شماره .)6

بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باكتری های گرم  ...سلمان احمدی اسب چین و همکاران
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جدول شماره  .4نتایج مقایسه میانگین بین رقت های اسانس و آنتی بیوتیک ها
میانگین
رقت ها
12/92B
1
1/2
1/13C
1/4
2/62E
1/8
2/22F
1/11
1/92G
1/22
1/8G
1/14
1/8G
جنتامایسین
12/22A
استرپتومایسین
4/81D
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جدول شماره  .3مقایسه میانگین قطر هاله ممانعت از رشد پنج باكتری مختلف كه تحت تاثیر رقت های مختلف و آنتی بوتیک ها
میانگین
رقت
باکتری
میانگین
رقت
باکتری
1/11
E 9/13
1
1/22
H6/13
1/2
استافیلوکوکس
1/14
IJ2/13
1/4
اپیدرمیس
B16/13
جنتامایسین
JK2
1/8
اشرشیاکلی
استرپتومایسین F8/13
KL2/13
1/11
F8/22
1
LM2
1/22
I4/22
1/2
LM2
1/14
JK2/22
1/4
EF9
جنتامایسین
JK2
1/8
استرپتومایسین
LM2
1/11
BC16
1
انتروکوکوس
LM2
1/22
EF9
1/2
فکالیس
LM2
1/14
JK2
1/4
D11/13
جنتامایسین
N1
1/8
استافیلوکوکوس
استرپتومایسین
1/11
اورئوس
A19/22
1
1/22
F8/22
1/2
1/14
I4/22
1/4
B16/13
جنتامایسین
MN1/13
1/8
G
1
/
13
استرپتومایسین
پروتئوس
میرابیلیس
1/11
D12/22
1
1/22
H6/24
1/2
استافیلوکوکوس
1/14
JK2
1/4
اپیدرمیس
C14/13
جنتامایسین
KL2/13
1/8
EF9
استرپتومایسین
حروف مشابه بیان کننده عدم وجود اختالف معنی دار است
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رشد  MBCاسانس رزماری بر روی پنج باكتری مختلف
باکتری
MBC MIC
1/8
1/8
اشرشیاکلی
1/4
1/4
استافیلوکوکوس اورئوس
1/4
1/8
استافیلوکوکوس اپیدرمیس
1/8
1/8
انتروکوکوس فکالیس
1/4
1/4
پروتئوس میرابیلیس

باکتری های مهم در ایجاد عفونت ها است مورد
ارزیابی قرار گرفت .به این صورت که اسانس رزماری
در رقت های زیاد بر رشد انتروکوکوس فکالیس،
استافیلوکوکوس اپیدرمیس و اشرشیاکلی اثر
مهارکنندگی و کشندگی داشت که نشان دهنده اثر آنتی
باکتریال قوی این اسانس بر روی این باکتری ها می
باشد .همین طور اسانس رزماری بر استافیلوکوکوس
اورئوس و پروتئوس میرابیلیس هم اثر باکتریوسیدال و
هم باکتریواستاتیک داشت که اعداد نزدیک به هم
 MBCو  MICنیز نشان دهنده اثر قوی باکتریوسیدال
اسانس این گیاه برروی این باکتری ها است .بر اساس
نتایج به دست آمده هاله عدم رشد اسانس رزماری بر
روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  16میلی متر بود
و میزان  MICبه دست آمده  1/4بود .در مطالعه ای
که یوجی فو در سال  2113انجام داد ،اثرات ضد
میکروبی اسانس رزماری را بر روی باکتری های
مختلف بررسی کرده و نشان داد که میزان هاله عدم
رشد این اسانس بر روی باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس برابر با  18میلی متر و میزان  MICآن 1/126

بحث و نتیجه گیری
هر روزه مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک
ها بیشتر می شود .تحقیق در مورد کشف مواد جدید با
خواص ضد میکروبی قوی تر همپای افزایش مقاومت
در باکتری ها رو به گسترش است و از آن جا که
اسانس ها و عصاره گیاهی از دیر باز در درمان بیماری
ها مورد استفاده قرار می گرفتند به عنوان یک انتخاب
مناسب برای این نوع تحقیقات به شمار می روند.
اسانس های گیاهی با اثرات ضد میکروبی بر روی
طیف گسترده ای از ارگانیسم ها و هم چنین قابلیت
مصارف غذایی آن ها در برخی موارد و کمتر بودن
اثرات جانبی آن ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج
می توانند در نهایت جایگزین آنتی بیوتیک ها
شوند( .)18در راستای بررسی اثرات ضد میکروبی
اسانس های گیاهی ،اثرات ضد میکروبی اسانس
رزماری که در مصارف غذایی و آرایشی و بهداشتی نیز
مورد استفاده قرار می گیرد ،بر روی پنج باکتری
مختلف به ویژه باکتری استافیلوکوکوس ارئوس که هم
ایجادکننده مسمومیت های غذایی است و هم یکی از
08
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نمودار شماره  .1نتایج مقایسه میانگین بین رقت های اسانس و آنتی بیوتیک ها

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.2.80

جدول شماره  .5تعیین میزان حداقل غلظت مهاركننده رشد  MICحداقل غلظت كشنده
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 سلمان احمدی اسب چین و همکاران... بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باكتری های گرم

 وجود برخی.)21(سوبتیلیس به اثبات رسیده است
تفاوت ها در میزان اثرات ضد میکروبی مشاهده شده در
این مطالعه و مطالعات مشابه می تواند به دلیل تفاوت
،مکان های رشدی گیاهان تولیدکننده اسانس ها
. باشد...استفاده از روش های مختلف برای استخراج و
تفاوت در اثرات ضد میکروبی نشان دهنده تفاوت های
.)4(موجود در ترکیبات اسانس ها می باشد
در حال حاضر یکی از عمده مشکالتی که در درمان
 ایجاد،عفونت ها و استفاده از آنتی بیوتیک ها وجود دارد
مقاومت های آنتی بیوتیکی است که توجه خاصی را
برای درمان می طلبد و از آن جا که اثرات ضد
باکتریایی اسانس رزماری در تحقیقات مختلف بر روی
،گونه های متعددی از باکتری ها به اثبات رسیده است
استفاده از آن در درمان عفونت های ایجاد شده توسط
.باکتری های مقاوم قابل توصیه می باشد

 در مطالعه دیگر عزیز.)1(میلی گرم در میلی لیتر است
کمال اثرات ضد میکروبی اسانس رزماری را بر باکتری
های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس وباسیلوس
 اثرات ضد میکروبی اسانس.)19(سرئوس نشان داد
رزماری بر روی باکتری ها و قارچ ها نشان دهنده
.فعالیت ضد میکروبی موثر این اسانس ها می باشد
MIC یوجی فو و همکاران نشان دادند که میزان
اسانس رزماری بر روی پروپیونی باکتریوم آکنه برابر با
 اثرات ضد.)21( میلی گرم در میلی لیتر می باشد1/61
میکروبی اسانس رزمای بر اساس مکان برداشت و
 اثرات ضد میکروبی.فصل جمع آوری قابل تغییر است
،این اسانس بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس
، پروتئوس ولگاریس،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
 انتروکوکوس، کلبسیالپنومونیه،سودوموناس آئروجینوزا
 کاندیدا آلیبکنس و باسیلوس، اشرشیاکلی،فکالیس
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Abstract
Introduction: The use of medicinal plants
to treat infections is an old method, having
antimicrobial properties that can be
common problems in the use of antibiotics
to restore. Thus the aim of this study, antibacterial effects of essential oils of
rosemary plant was on five different
bacteria in vitro. Essential oil samples after
drying in the shade plant, using steam
distillation and were isolated using
distillation.

resistant bacteria to the dilution ratio of 1,
½ and ¼ were essential but the most
sensitive E.fecalis and E.coli bacteria to
dilution of 1/8 , 1/16, 1/32 and 1/64 had.
The evaluation results o disk diffusion
method with antibiotic disks, the effect of
the plant compared with Gentamicin disks
and streptomycin, showed against five
strains
of
S.aureus
ATCC1885,
S.epidermidis
ATCC2405,
E.fecalis
QTCC2321, E.coli ATCC1652, and
P.mirabilis ATCC 2601.

Materials & methods: An antibacterial
effect of this plant by successive dilution
and disk diffusion methods was evaluated.
In order to control and standardized
methods of antibiotic discs and standard
bacterial strains were used.

Discussion & Conclusions: The results of
this study show that plant oils can replace
for chemical drugs to treat infections. Of
course all of this oil should be carefully
evaluated in vivo and in vitro.

Findings: Based on the results, P. mirabilis
and E.fecalis the most sensitive and most

Keywords:
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