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 و اثرات ضد میکروبی عصاره برگ گیاه برگ بو ییایمیبات شی ترکیبررس
)Laurus nobilis L ( یکروبی مختلف ميها هی سويبر رو 
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 دهیچک

. هاي درمانی گیاهی داراي عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهاي رایج فراهم نموده است زمینه را براي جایگزین نمودن روشیکیوتی بیمقاومت آنت
 ppm و 400، 200، 100 ياه برگ بو در غلظت های برگ گی عصاره متانولیکروبی و اثرات ضد مییایمیبات شیظور بررسی ترکاین مطالعه نیز به من

لوس سرئوس ی، باسیا کلیشیتوژنز، اشریا مونوسیستریلوکوکوس ارئوس، لی استافي هاي شامل باکتریکروبی از سویه هاي مختلف مي تعدادي بر رو800
لوکوکوس ی استافيهاياه برگ بو از رشد باکتری برگ گیج نشان داد عصاره متانولینتا. سک انجام شدیر به روش انتشار دجیلوس نایو کپک آسپرژ

ز یاه برگ بو با افزایش غلظت عصاره نی عصارهبرگ گی که اثر ضد باکتریایي کرد، به طوريری جلوگیا کلیشیتوژنز و اشریا مونوسیستریارئوس، ل
 یسه آنتیبا مقا.  مورد استفاده نداشتيجر در غلظت هایلوس نایلوس سرئوس و کپک آسپرژی باسي بر باکتريکه اثر یافزایش یافت در حال

در غلظت (نیسیو کاناما) µg/disc10درغلظت(نیسی، جنتاما)µg/disc10درغلظت(ن یلی سی، آمپل)µg/disc30در غلظت(کل ی کلرامفنيهاکیوتیب
µg/disc30 (مورد استفاده از عصاره مذکور يشتر از غلظت هایها بکیوتی بین آنتیبه عنوان استاندارد مثبت با اثر عصاره برگ بو مشخص شد که اثر ا 

 توجه به ن استنباط کرد بایتوان چنیت میدر نها. ن بودیلی سیکل و آمپلیب مربوط به کلرامفنیر به ترتین تاثین و کمتریشترین بین بی باشد و در ایم
  .  داردي کمتری اثر ضدقارچی بوده ولیکروبیاه برگ بو شامل مواد ضدمیکروبی با اثرات ضد میج حاصل،  عصاره گینتا
 
 .ییایمیبات شیسم ها، ترکیکروارگانی، میکروبیاه برگ بو، ضد می برگ گ:د واژگانیکل
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  مقدمه- 1
یکی از بیماري هاي مهم که همواره انسان با آن دست به 

مقاومت روز افزون . گریبان بوده، بیماریهاي باکتریایی است
ها و عوارض جانبی عوامل ضد باکتریها به آنتی بیوتیک

 از مشکالت مهم در امر درمان بیماریهاي ییایمیباکتریایی ش
 آنتی فرایند مقاومت باکتري ها نسبت به]. 1[عفونی است

بیوتیک هاي شیمیایی توانایی پزشکان را در درمان بعضی از 
. بیماریهاي عفونی که اغلب مرگبار هستند محدود نموده است

مرگ و میر ناشی از عفونت هاي بیمارستانی که ساالنه تنها 
عامل چهل هزار مرگ در ایاالت متحده است تقریبا ناشی از 

ه آنتی بیوتیک هاست همین افزایش مقاومت باکتریایی نسبت ب
مطالعه گیاهان دارویی به منظور کشف روش هاي درمانی ]. 2[

جدید که داراي عوارض جانبی کمتر و ارزش اقتصادي باالتري 
. می باشند در سطح جهان اهمیت خاصی پیدا کرده است

 30براساس گزارش هاي منتشر شده در حال حاضر بیش از 
ا و کلینیک ها مورد درصد داروهاي گیاهی در بیمارستان ه

 ].3[استفاده قرار می گیرند 

گیاهان از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین منابع مواد دارویی 
هاي گیاهی و انواع اسانس]. 4[اند ضد میکروبی مطرح بوده

 ضد ي هایژگی با وي به عنوان موادیاهیه گیهاي ثانومتابولیت
ا فاقد ی کم و ی اثرات سمياند و دارا شناخته شدهیکروبیم

ها به ن فراوردهی توان از این میبنابرا]. 5[ هستندیاثرات سم
. ک ها استفاده نمودیوتی بی آنتي برایعی طبیگزنیعنوان جا

 در برابر فساد یی و غذای حفاظت مواد داروئين برایهمچن
 دو نقش عمده ییاهان دارویگ.  از آن ها بهره جستیکروبیم

 در يگریجاد طعم ومزه و دی ایکی: د کننیفا می اییدر مواد غذا
ر انداختن فساد با توجه به دارا ی با به تاخیی مواد غذاينگه دار
در ]. 6 [یونیداسی و ضد اکسیکروبی ضد مي هایژگیبودن و

جه فلور ی و در نتیین راستا با توجه به تنوع آب و هوایهم
 یاهی مواد موثره گییران امکان شناسایار متنوع در ای بسیاهیگ

 کشور و استخراج آن ها به منظور یاهان مختلف بومیدر گ
 .  وجود داردیاس صنعتیاد و در مقین مواد به مقدار زید ایتول

 از خانواده Laurus nobilis L یاه  برگ بو با نام علمیگ
Lauraceaeی با مواد موثره فراوان میاهان داروئی جزء گ 

 و یدانی اکسیت آنتی خاصيباشد که اسانس و عصاره آن دارا
 یتواند به عنوان آنتیم باشد و ی می مناسبیکروبیاثرات ضد م

 یک ها در درمان برخیوتی بین آنتیگزیا جای و یعیدان طبیاکس
اه یکاشت و پرورش گ]. 7[رد یها مورد استفاده قرار گیماریب

افت و در گذشته به یه آغاز یران در دوره قاجاریبرگ بو در ا
ران ی شمال ای نواحی تهران و برخ درینتیعنوان درخت ز

شه سبز به ی هميا درختچه ایبرگ بو درخت .  شدیکاشت م
 یضیره، بیاه سبز تیبرگ گ. ه استی متر و دو پا15- 20ارتفاع 

با هستند یز، معطر و زی متر، نوك تی سانت3-11شکل و به طول 
وه یم. ل به قرمز استی دمبرگ کوتاه به رنگ سبز متمايو دارا

 یره و به اندازه دانه انگور می تی به رنگ ارغوانآن کوچک
 از مناطق معتدل و مرطوب جهان ياریاه در بسین گیا]. 7[باشد

ا، پرتغال، یونان، اسپانی شامل يترانه ای مدیبه خصوص در نواح
 ی شمالیز در نواحیران نیدر ا.  شودیه کشت میمراکش و ترک

 ]. 8[ابد ی ی پرورش ميو مرکز

، ضد تشنج کاربرد یسمی خواص ضد رماتيا بریدر طب سنت
 یژگی ويوه آن به صورت دم کرده دارایپودر م. داشته است

 یدر گذشته روغن استحصال. باشدی ادرار آور و ضد نفخ ميها
 درمان جوشها، رگ به رگ ي برایعیوه آن به صورت وسیاز م
از نظر ]. 9[ شد یها استفاده میدگیها و ضرب دیها، کبودیشدگ
قات انجام گرفته مشخص شده ی طبق تحقییایمیت شبایترک

اه ی گیشی رويهاب عمده در اندامیاست که آلفا توکوفرول ترک
 یدها، الکتون سسکوئی باشد و در برگ ها فالونوئیبرگ بو م

 وجود ی فنوليدهاین و اسینولیزوکوئی ايدهاید، آلکالوئیترپنوئ
اه برگ بو ی گين مقدار آلفاتوکوفرول در برگ هایهمچن. دارد

ن مقدار ی باالتري آن حاويشه هایبه شدت باال بوده و ر
 ].5[ باشد یدها میفالونوئ

 اثرات یبات و بررسی ترکیینه شناسای در زمیمطالعات مختلف
ران و ی در اییاهان داروی اسانس و عصاره گیکروبیضد م

 در یقیچ تحقی تاکنون هیسراسر جهان صورت گرفته است، ول
اه برگ بو در ی عصاره برگ گیکروبیت ضد میل فعایمورد بررس

توسط امجد .  کهيدر مطالعه ا. کشورمان صورت نگرفته است
 ی عصاره متانولییایت ضد باکتری فعال1390و همکاران سال 

ن یدر ا.اه بو مادران مورد مطالعه قرار گرفتیگل و برگ گ
 ياه بو مادران  بر باکتری گل و برگ گیپژوهش عصاره متانول

 را ین اثر دهیشتریلوکوکوس آرئوس بیلوس سرئوس، استافیباس
ش یز افزای آنها نییایش غلظت ، اثر ضد باکتریداشتند  که با افزا

ر ی تاثیا کلی اشرشين عصاره ها بر باکترین ایافت، همچنی یم
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 یچ گونه اثر باز دارندگی هین بررسیدر ا.  داشتنديف تریضع
د ینوزا مشاهده نگردی سودو موناس آئروژياز رشد بر باکتر

ر مراحل مختلف ی تاث2014ز در سال یدنگ و همکاران ن]. 10[
بات ی ترکي بر رويری عصاره گيوه و حالل هایده شدن میرس
 عصاره برگ یدانی اکسی و آنتیکروبی ضد ميت های، فعالیفنل
ج نشان داد همه ینتا.  قرار دادندی زغال اخته مورد بررسيها

ت ضد یفعال» قارچ ها«و » یا کلیشیاشر«ه یعصاره ها عل
ده یرس«و » دهیرسمهین «ي داشتند اما فقط نمونه هایکروبیم

لوکوکوس یتوژنز و استافیا مونوسیستریدر مورد ل» بازار پسند
 ]. 11[ از خود نشان دادند یکروبیآرئوس خواص ضد م

قات مختلف جهت ارزیابی آثار یج بدست آمده از تحقینتا
ها حاکی از ها و ادویهها، عصارهانسضدمیکروبی انواع اس

قدرت و توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد دامنه وسیعی 
زا و عامل فساد در مواد غذایی هاي بیمارياز میکروارگانیسم

ن با توجه به اشارات متعدد منابع  مختلف یبنابرا. باشدمی
از ت ضدمیکروبی گیاهان بومی ایران یگیاهان دارویی بر فعال

اه برگ بو و نیز مصرف سنتی این گیاهان براي یجمله برگ گ
رفع ناراحتی هاي گوارشی بر آن شدیم تا اثرات مستقیم عصاره 

زا يماری بيسم هایکروارگانی میاه برگ بو را بر برخیبرگ گ
  .بررسی کنیم

 

  مواد و روش ها- 2
ک نوع ی از ياه برگ بو از درختان شهرستان ساریبرگ گ

 زائد آن جدا شده و بالفاصله پس از يه و قسمت هایته تهیوار
ن ی مورد استفاده در اي باکتريه هایسو. دیشستشو خشک گرد

 ي هايون قارچ ها و باکتری کلکسيپژوهش از مرکز منطقه ا
 PTCCتوزنز به شماره یا مونوسیستریران شامل لی ایصنعت

ا ی ، اشرشPTCC 1189لوکوکوس آرئوس ی ، استاف1297
 و  PTCC 1154لوس سرئوس ی ، باسPTCC 1399 یکل

زه یلیوفیبه صورت آمپول ل PTCC 5012جر یلوس نایآسپرز
 ییایمیر مواد شیسا.  شديه و آماده سازیک آمپول تهیبه تعداد 

و،کربنات یوکالتین سی،معرف فولDPPHمورد استفاده مانند  
 مرك و يط کشت ها از شرکت هایم، متانول، اتانول و محیسد
  .دیه گردیچ با درصد خلوص باال تهیلدرگما آیس
  
 

 اه برگ بویه عصاره برگ گی ته- 2-1

اه ی خشک و پاك شده برگ گي استخراج عصاره، برگ هايبرا
خرد شد و پس از ) 100CGکنوود مدل (اب یبرگ بو با آس

سوپر  (یال فوق بحرانیالک کردن، استخراج عصاره به روش س
ب ی استخراج به ترتيفشار و دما. صورت گرفت) کالیتیکر

بعنوان % 4د و از اتانول یم گردی تنظºC 60 ي بار و دما250
مدت زمان عصاره . ل کننده مورد استفاده قرار  گرفتیتعد

قه بود و سپس عصاره ها  پس از استخراج توسط ی دق75 يریگ
ظ شده و خشک شدند وتا زمان ی تغليخشک کن انجماد

 قابل نفوذ به هوا نگه ریره، سربسته وغیاستفاده در ظروف ت
 ].8[ شدند يدار

 ل کردن عصارهی استر- 2-2

اه یق شامل عصاره برگ گین تحقیعصاره مورد استفاده در ا
ل شوند یست استریبای ميبرگ بو بود که قبل از انجام هر کار

کرون صورت ی م45/0 با قطر منافذ یلتر سرنگین کار با فیو ا
ل کردن عصاره و اسانس یاستفاده از اتوکالو جهت استر. گرفت

 . شودیب کامل آن ها میست چون باعث تخریز نیجا

 ره از عصارهیه محلول ذخی ته- 2-3

ل ی متيره عصاره از حالل دیه محلول ذخیجهت ته
ن صورت که یبد. استفاده شد % DMSO (5(د یسولفوکسا

 خالص را برداشته و به آن DMSOتر از یکرولی م500ابتدا 
  5% م تا محلول ی کنیمقطر اضافه متر آب ی لیلی م5/9

DMSOیلتر سرنگیز توسط فین محلول نیا. ه شودی ته 
 مختلف يه غلظت های جهت تهيل، در مراحل بعدیاستر

 . عصاره مورد استفاده قرار گرفت

  مک فارلند5/0ون یه سوسپانسی ته- 2-4

برداشته و بعد از انتقال )  ساعته24کشت (ع یط کشت مایاز مح
 نانومتر 625 اسپکتروفتومتر جذب آن در طول موج به دستگاه
 08/0-13/0چنانچه جذب قرائت شده در محدوده . قرائت شد

 ساعته آماده استفاده در 24 است که کشت ین معنیباشد بد
ن عدد باالتر باشد با یچنانچه ا. ش استی آزمايمراحل بعد

طول موج ذکر .  شودیجه حاصل مین نتی مناسب ايرقت ساز
 مک فارلند است و معادل 5/0ربوط به استاندارد شده م

cfu/ml 108× 5/1باشدی م .  
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 یکروبیه کشت می ته- 2-5

اه برگ بو که در مرحله قبل به دست آمده یاز عصاره برگ گ
 ي توسط حالل د100 و ppm 800 ،400 ،200 يغلظت ها

ش یجهت استفاده در آزما% DMSO (5(د یل سولفوکسایمت
، یاکلی استاندارد شامل اشرشيه هایسو. ه شدیسک تهیانتشار د

ا مونو یستریلوس سرئوس، لیلوکوکوس آرئوس، باسیاستاف
ه ها از سازمان ین سویجر بود که ایلوس نایتوژنز وآسپرژیس

 یجهت بررس. دیه گردیران تهی ای و صنعتی علميپژوهش ها
اه برگ بو از روش انتشار ی  عصاره برگ گیکروبیاثرات ضد م

 ی کلن4- 5 یکروبیه میه مایجهت ته. دیتفاده گردسک اسید
ره برداشت شده یط کشت ذخی مورد نظر از محيمجزا از باکتر

) MHB(نتون براث یط کشت مولر هی محيک لوله حاویو به 
 درجه 37 يسپس نمونه ها در انکوباتور با دما. دیمنتقل گرد

 ساعت قرار گرفت تا کدورت آنها به 2-4 گراد به مدت یسانت
 500،يق سازیپس از رق.  مک فارلند برسد5/0زان استاندارد یم
نتون یط کشت مولر هی محيون بر رویتر از سوسپانسیکرو لیم

 جهت عمل 3ل در یله سوآپ استریافت و به وسیآگار انتقال 
 ]. 12[ انجام گرفت یکروبیکشت م

  آزمون ها- 2-6

 ییایمیکوشیزی في آزمون ها-2-6-1

ع ی گاز ـ مایله کروماتوگرافید چرب نمونه به وسیل اسیپروفا
. دی سطوح گزارش گردین شد و بر اساس درصد نسبییتع
 یم منحنی بر اساس ترسیبات فنلی ترکيریاندازه گ]. 13[

ک طبق روش ید گالی استاندارد اسيون محلول هایبراسیکال
ن اجزاء ییتع].14[ انجام شد 2007لوا و همکاران در سال یاستو

 ییع با کارای مای نمونه به کمک دستگاه کروماتوگرافیرولتوکوف
 یابیارز. ن انجام شدیانگ لیساخت شرکت ) HPLC(باال 

 ی نمونه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافيزان استرول هایم
 ].15[د ی گرديریاندازه گ) GC (يگاز

 سکی روش انتشار د-2-6-2

 است یکروبیم مواد ضد یابین شکل ارزی ترین روش معمولیا
ن روش یاساس ا. ر معروف استی با-یو به نام آزمون کرب

ن امر به ی باشد و ایسک میال به درون دی باکتریانتقال ماده آنت
سک ها در غلظت یقرار دادن د) 1: ردی گیدو صورت انجام م

ق عصاره و انتقال آن یزان دقیانتخاب م) 2.  از عصارهینی معيها
ه یسک ها را تهیز دیه روش دوم ن اگر بیحت. سکیبه درون د

 ی نميک استاندارد برابریوتی بی آنتيسک هایر دیشوند با مقاد
 از عصاره  ین است که مشخص گردد اثر چه غلظتیمهم ا. کنند
  یحت. شتر استی از آن بیا حتی کند ی ميک برابریوتی بیبا آنت
ل یک هم باشد به دلیوتی بیشتر از غلظت آنتین غلظت بیاگر ا

در ]. 12[ک شود یوتی بین آنتی تواند جانشی که دارد مییایامز
ل را در محلول عصاره ی  استريسک هاین روش ابتدا دیا

ط یمح. شودیانداخته و بعد از آغشته نمودن، از آن ها استفاده م
 شود به ضخامت یه می که از قبل تهينتون آگاریکشت مولر ه

.  گرددیل اضافه می استری انتخابيش های دي متر به پتریلی م5
 برداشته و به يه نمونه باکتریط کشت پایکاتور از محیتوسط اپل

ک یط اسپتین مراحل در شرای ایتمام. دیح گردیط کشت تلقیمح
ط ی که در محيگری ديط کشت به باکتریصورت گرفت تا مح

سک یل  دیسپس با پنس استر. اطراف وجود دارد آلوده نشود
ر شده است در ی حالل آن ها تبخ عصاره کهي حاوي آماده يها

در هر .  شودیط کشت قرار داده می محين بر رویفواصل مع
سک مربوط به یرد، سه دی گیسک قرار می د4ش ی ديپتر

) سک فاقد عصارهید(سک شاهد یز دیسک نیک دیها و غلظت
ت یالزم به ذکر است که فعال. ه شده بودی باشد که از قبل تهیم

ک استاندارد شامل یوتی بی آنتياسک هی دییای باکتریآنت
در غلظت (ن یلی سی، آمپل)30µg/discدر غلظت (کل یکلرامفن

10µg/disc(نیسی، جنتاما) 10در غلظتµg/disc ( و
 يش های ديز در پترین)  30µg/discدر غلظت (نیسیکاناما

 يش های ديت پتریدر نها.  قرار گرفتیابیجدا گانه مورد ارز
 گراد قرار  ی درجه سانت37 يبا دماح شده در انکوباتور یتلق

جاد شده ی عدم رشد اي ساعت قطر هاله ها24گرفته و بعد از 
  ].12[د ی گرديریس اندازه گیسک ها با کولیدر اطراف د

 

 ج و بحثی نتا- 3

 عصاره برگ ییایمیبات شی ترکی بررس- 3-1
 اه برگ بویگ

  چربيد های ساختار اس-3-1-1

انولی برگ گیاه برگ بو در ساختار اسیدهاي چرب عصاره مت
 شود یهمان طور که مشاهده م.  نشان داده شده است1جدول 

و اسید ) C16:0(، اسید پالمیتیک )C18:3(اسید لینولنیک 
 چرب عمده تشکیل دهنده ساختار يدهایپالمیتولئیک، اس
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به دلیل سطوح باالي اسید . اه برگ بو بودندیعصاره برگ گ
لینولنیک و اسید لینولئیک عصاره برگ گیاه برگ بو داراي 

با ) PUFA(بیشترین میزان اسیدهاي چرب چند غیراشباعی
و ) SFA(اسیدهاي چرب اشباع .  درصد بود21/40مقدار 

  ریبه ترتیب با مقاد) MUFA(اسیدهاي چرب تک غیراشباع 

 درصد داراي مقادیر مشابهی بودند و 86/29( و 88/29 
باالترین مقدار اسیدهاي چرب آن ها به اسید پالمیتیک و اسید 

 49/16 و 25/21ب برابر یپالمیتولئیک تعلق داشت که به ترت
 .درصد بود 

 

 
Table 1 The structure of fatty acids of Laurus nobilis leaf extract 

The type of fatty acid  Amount (percent) 
Myristic acid(C14: 0) 0.67 
Palmitic acid(C16: 0) 21.25 

Palmitoleic acid(C16:1) 16.49 
Margaric acid (C17:0) 0.57 
Stearic acid (C18:0) 3.17 
Oleic acid (C18:1) 13.37 

Linoleic acid(C18:2) 14.26 
Linolenic acid(C18:3) 25.95 
Arachidic acid(C20:0) 1.08 
Behenic acid(C22:0) 1.25 

Lignoceric acid(C24:0) 1.89 
Saturated Fatty Acids(SFA) 29.88 

Mono Unsaturated Fatty Acids(MUFA) 29.86 
Poly Unsaturated Fatty acids (PUFA) 40.21 

 
 بات توکوفرولیی ترک-3-2-1

 اجزاء توکوفرولی عصاره متانولی برگ گیاه برگ بو در ییشناسا
 در بین توکوفرول ها، گاما و بتا.  آورده شده است2جدول 

  درصد داراي بیشترین مقادیر بودند و آلفا39/57توکوفرول با
سایر اجزاء شناسایی % 31/7و دلتا توکوفرول% 82/13توکوفرول 

 31/7 و 82/13ب برابر یر ترتیشده توکوفرولی عصاره با مقاد
 63/2774ج مقدار کل آلفاتوکوفرولیبر اساس نتا. درصد بود

 میلی گرم 10/11518توکوفرول گاما میلی گرم بر کیلوگرم، بتا و
میلی گرم بر کیلوگرم 91/1466 توکوفرول بر کیلوگرم و دلتا

 .محاسبه گردید

 
Table2. Tocopherol compounds of Laurus nobilis leaf extract 

The type of chemical composite The amounts (percent) 
Delta Tocopherol 7.31 

Beta and gamaTocopherol 57.93 
Alpha Tocopherol 13.82 
Other Tocopherols 21.48 

 
 یبات استرولی ترک-3-3-1

 و اندازه گیري مقدار استرول هاي عصاره متانولی برگ ییشناسا
در بین استرول .  مشخص شده است3گیاه برگ بو در جدول 

 درصد تعلق 17/75ها، باالترین میزان به بتا سیتواسترول با 
داشت و پس از آن بتولین، کامپسترول، سیگما استرول و 

برگ  شناسایی شده در عصاره یکلسترول سایر ترکیبات استرول

ب برابر ی به ترتياه برگ بو بودند که از نظر مقداریگ
بر ). 3جدول ( باشند ی درصد م54/0 و 31/2، 47/12،19/9

بات عصاره مشخص شد ی ترکییج حاصل از شناسایاساس نتا
 در عصاره برگ گیاه برگ بو یبات استرولیکه مقدار کل ترک

 . میلی گرم بر کیلوگرم محاسبه گردید3462

Table 3 The sterol compounds of Laurus nobilis leaf extract 
The type of chemical composite  Amounts (percent) 

Cholesterol 0.54 
Campsterol 9.19 
Sigmasterol 2.31 

Betasitosterol 75.17 
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 اه برگ بوی عصاره برگ گیبات فنلی ترک-3-4-1

ترکیبات فنلی به دلیل خواص آنتی اکسیدانی از جمله ترکیبات 
مهم گیاهان محسوب می شوند که نقش مهمی در حذف 
رادیکال هاي آزاد و جلوگیري از تبدیل هیدروپراکسیدها به 

یکی از روش هاي ارزیابی ]. 16[رادیکال هاي آزاد را دارند 
 یانی گیاهان استفاده از قدرت مهار کنندگاثرات آنتی اکسید
 است و با حذف این رادیکال می DPPHرادیکال هاي آزاد 

توان به روشی آسان، سریع و دقیق توانایی آنتی اکسیدانی را 
از آنجا که در تحقیقات صورت گرفته ]. 18 و17[ارزیابی نمود 

 ذکر بین اثر آنتی اکسیدانی و مقدار ترکیبات فنلی رابطه مستقیم
، الزم است مقدار کل ترکیبات فنلی در عصاره ]19[شده  است 

در واقع با توجه به اثرات . اه برگ بو نیز تعیین شودیبرگ گ
، یاهان داروئیر گیدرمانی و خواص دارویی گیاه برگ بو و سا

شناسایی و بررسی میزان ترکیبات موثره این گیاه امري ضروري 
زان ترکیبات موجود در نظر به اینکه می. محسوب می شود

هاي مختلف گیاه شرایط مختلف آب و هوایی و در بخش
متفاوت است، الزم است طی آزمایش هاي متعدد میزان این 

ن پژوهش عصاره یدر ا. ترکیبات در مناطق مختلف بررسی شود
زان یون استخراج و میاه برگ بو را به روش ماسراسیبرگ گ

 . ر گرفت قرایابی آن مورد ارزیبات فنلیترک

اه ی مختلف عصاره برگ گير غلظت هایانس تاثیز واریج آنالینتا
 موجود در عصاره که با استفاده یبات فنلیبرگ بو بر مقدار ترک

ک اندازه یدگالی استاندارد اسین و معادله منحنیاز تست فول
همان طور که .  نشان داده شده است1 شد، در شکل يریگ

اه برگ بو ی عصاره برگ گش غلظتی شود با افزایمشاهده م
ن امر یافت که ایش ی موجود در عصاره افزایبات فنلیزان ترکیم

طبق .  شودی عصاره میدانی اکسیت آنتیش خاصیمنجر به افزا
بات یزان ترکی مختلف عصاره، ميش غلظت هایج با افزاینتا
ک در گرم عصاره ید گالی گرم اسیلی م71/34 از یدانی اکسیآنت

ک در گرم ید گالی گرم اسیلی م12/76 تا ppm 200در غلظت 
اه برگ بو ی عصاره برگ گppm 1600عصاره در غلظت 

 عصاره نسبت يش در تمام غلظت هاین افزایافت و ایش یافزا
، در سطح ی فنلیبات پلی ترک33/16به نمونه شاهد با مقدار 

در مرحله بعد با ). p>0,05( دار بود ی درصد معن95احتمال 
 يدان سنتزی اکسی عصاره با آنتیبات فنلیزان ترکیسه میمقا

BHT در غلظت ppm 200 ،مشخص شد که در غلظت ثابت 

ک در ید گالی گرم اسیلی م72/43 (يدان سنتزی اکسیقدرت آنت
 باالتر يها نسبت به غلظتی باشد ولیشتر میب) گرم عصاره

 یدانی اکسیجه قدرت آنتی و در نتیبات فنلیزان ترکیعصاره، م
 مختلف یبات فنلی ترکيزان باالی از می داشت که حاکيرکمت

 .  باشدیاه برگ بو میدر عصاره برگ گ

امروزه یکی از بهترین منابع آنتی اکسیدان هاي طبیعی، ترکیبات 
آنتی اکسیدان هاي پلی فنلی یک ]. 20[فنلی گیاهان می باشند 

 گروه ویژه از متابولیت هاي ثانویه را تشکیل می دهند که نقش
مهمی در حفاظت بافت ها در مقابل اثرات اکسیدکنندگی 
رادیکال هاي آزاد اکسیژن و سایر گونه هاي فعال ایفا می کنند، 
به طوري که از بروز بیماري هاي متعددي از جمله بیماري 
هاي التهابی، سرطان، دیابت، سکته قلبی، آلزایمر و پارکینسون 

سیدانی گیاهان به خاصیت آنتی اک]. 21[جلوگیري می نمایند 
  ].22[میزان هر یک از ترکیبات پلی فنلی بستگی دارد 

  

Fig 1 Changes in the amount of phenolic 
compounds in the concentrations of extracts of 

Laurus nobilis leaf 
 

 عصاره ی و ضد قارچیکروبی اثر ضد م- 3-2
 اه برگ بویبرگ گ

کنند که آنها ید میست فعال تولی از مواد زیاهان انواع مختلفیگ
]. 23[کند ی می معرفیی از مواد دارویک منبع غنیرا به عنوان 

اري یانگر آن است که عصاره بسیا بیمطالعات انجام شده در دن
ن یها را دارد و به اسمیکروارگانی مهار رشد مییاهان توانایاز گ

ادي ی کاربردهاي زیکروبیامل ضد ماهان به عنوان عویلحاظ گ
ران اثر ین بار در ای اوليدر پژوهش حاضر برا. انددا نمودهیپ

Concentrations of extract of Laurus nobilis leaf 
extract (ppm)  

T
he

 a
m

ou
nt

 o
f p

he
no

lic
 c

om
po

un
ds

 
(m

g 
of

 g
al

lic
 a

ci
d 

pe
r 

gr
am

 o
f 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             6 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-25289-fa.html


 1397 آبان ،15 دوره ،81 شماره                                                                                        ییغذا عیصنا و علوم

 

 222

ن ی ايبرا.  شدیاه برگ بو بررسی عصاره برگ گیکروبیضد م
ن کپک ی و همچنی گرم مثبت و منفيه باکتریمنظور چند سو

 مختلف عصاره يجر انتخاب و اثر غلظت هایلوس نایآسپرژ
 شد یم ها بررسیکروارگانسین می از رشد ايریمذکور در جلوگ

ک استاندارد به عنوان نمونه یوتی بیت با اثر چند آنتیو در نها
 مختلف عصاره برگ يج اثر غلظت هاینتا. دیسه گردیشاهد مقا

در (کل ی کلرامفنيک هایوتی بین آنتیاه برگ بو و همچنیگ

، )10µg/discدر غلظت (ن یلی سی، آمپل)30µg/discغلظت 
در غلظت (ن یسیو کاناما) 10µg/discدر غلظت (ن یسینتاماج

30µg/disc (ي هايبه عنوان استاندارد مثبت بر باکتر 
، یا کلیشیتوژنز، اشریا مونوسیستریلوکوکوس ارئوس، لیاستاف
 و یجر به صورت کمیلوس نایلوس سرئوس و کپک آسپرژیباس

در )  متریلیبر حسب م( قطر هاله عدم رشد يریبا اندازه گ
 .  آورده شده است4جدول 

Table 4 The results of inhibitory effect of growth of extracts of Laurus nobilis leaf on the microorganisms 
studied. 

 The diameter of the zones of lack of growth (mm)  Concentrations 
(ppm) 

A.niger Bacillus cereus 
(G+) 

E.coli 
(G -) 

L. monocytogenes 
(G+) 

S.aureus 
(G+) 

 

- - 7.30±0.1 8.80±0.2 8.25±0.25 100 
- - 8.94±0.4 8.85±0.1 9.16±0.25 200 
- - 9.22±0.2 9.80±0.5 9.67±0.5 400 
- - 9.57±0.3 11.50±0.4 10.1±0.3 800 

29.38±0.9 26.58±0.4 24.75±0.7 22.24±0.15 24.12±0.4 Chloramphenicol 
24.62±0.65 - - 18.15±0.3 - Ampicillin 
27.94±0.5 19.88±0.5 22.10±0.3 16.35±0.25 17.63±0.6 Gentamycin 
25.06±0.3 20.13±0.35 23.10±0.5 18.45±0.5 16.18±0.2 Kanamycin 

 
اه برگ بو بر ی مختلف عصاره برگ گيج اثر غلظت هاینتا

لوکوکوس ارئوس نشان داد که ی استافي از رشد باکتريریجلوگ
 بود ppm 800ن قطر هاله عدم رشد مربوط به غلظت یشتریب

ز یش غلظت عصاره نیبا افزا. باشدی متر میلی م1/10که برابر 
ش ی که با افزايافت بطوریش ی آن افزایکروبیت ضد میخاص

 قطر هاله عدم رشد حدود ppm800 تا 100از غلظت عصاره 
 عصاره برگ یکروبیسه اثر ضد میبا مقا. شتر شدی متر بیلی م2
 ي استاندارد به عنوان نمونه هايک هایوتی بیاه برگ بو با آنتیگ

 بر يرین تاثیلی سیک آمپیوتی بیز مشخص شد که آنتیشاهد ن
اثر ک ها یوتی بیر آنتی سایسم نداشت ولیکروارگانین میا

اه  برگ بو ی نسبت به عصاره برگ گيشتری بیکروبیضدم
ر ین تاثیشتری استاندارد هم بيک هایوتی بین آنتیدر ب. داشتند

 یلی م12/24 برابر يکل با قطر هاله عدم رشدیمربوط به کلرامفن
سه اثر ی و مقایبا بررس) 1386( و همکاران یسمنان. متر بود

 يهااه از جنسیونه گ چند گی متانولي عصاره هایکروبیضدم
Phlomis  و  Stachysي هايبر باکتر S.aureus  ،E.coli 

 ير غلظت هایدند که تاثیجه رسین نتیگر به ای ديو چند باکتر
 یاهیته گین دو واری ايعصاره ها) µg/ml 1000 -10(مختلف 
 ی بود در حالیشتر از انواع گرم منفی گرم مثبت بيهایبر باکتر

کنز یدا آلبی کانديقارچ ها بر یچ غلظتیکه در ه

)C.albicans (جر یلوس نایو آسپرژ)A.niger ( اثر
ان داشتند با توجه ین بین محققیت ایدر نها.  نداشتندیبازدارندگ

 اثرات ي داراياهان مذکور تاحدیج حاصل، گیبه نتا
 ].  24[ باشند ی می فاقد اثر ضدقارچی  بوده ولیکروبیضدم

 .L ي هاي برگ بو بر باکتراهیدر مورد اثر عصاره برگ گ

monocytogenes  و E.coliبه دست آمد یز روند مشابهی ن 
اه برگ بو قطر هاله یش غلظت برگ گی که با افزاین معنیبد

 قطر E.coliب در مورد ین ترتیبد. افتیش یعدم رشد افزا
 عصاره تا ppm100 متر در غلظت یلی م30/7هاله از مقدار 

افت، در یش ی افزاppm  800لظت متر در غیلی م57/9مقدار 
 قطر هاله به L.monocytogenes ي که در مورد باکتریحال
 یلی م50/11 و ppm100 غلظت ي متر برایلی م80/8ب یترت

ر ی بدست آمد که نشان دهنده تاثppm 800 غلظتيمتر برا
 ی مL.monocytogenesاه برگ بو بر یشتر عصاره برگ گیب

 استاندارد به عنوان نمونه يک هایتوی بی اثر آنتیبا بررس. باشد
ن یز اثر ای نين دو باکتری شاهد مشخص شد که در مورد ايها
شتر از عصاره یش قطر هاله عدم رشد بیک ها در افزایوتی بیآنت

 مشاهده 4همان طور که در جدول .  باشدیاه برگ بو میبرگ گ
ز مانند ی نE.coli ی گرم منفين بر باکتریلی سیشود آمپلیم

 يری در جلوگی نداشته است وليریلوکوکوس آرئوس تاثیافاست
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ار موثر واقع شده است و قطر یتوژنز بسیامونوسیاز رشد لستر
جاد کرده است که نسبت به ی متر ایلی م15/18 برابر يهاله ا

 .  باشدین موثرتر میسین جنتامایعصاره و همچن

 چیاه برگ بو در هین نشان داد که عصاره برگ گیج همچنینتا
 از رشد يری بر جلوگيری مورد آزمون تاثيکدام از غلظت ها

 A.niger و کپک Bacillus cereus گرم مثبت يباکتر
ط کشت ی در محيچ هاله عدم رشدینداشته است و عمال ه

). 4جدول (د یسم ها مشاهده نگردیکروارگانین می اي حاويها
  استاندارديک هایوتی بیسه آنتی بود که با مقاین در حالیا

 و ضد یکروبیبات اثرات ضد مین ترکیمشخص شد که ا
ن دو ی از رشد ايری بر جلوگی قابل توجهیقارچ

 بر يرین تاثیلی سینکه آمپلیسم داشتند به استثنا ایکروارگانیم
Bacillus cereusنداشت  . 

 ین آنتی توان استنباط کرد که در بیج حاصل میبا توجه به نتا
کل بود یر مربوط به کلرامفنی تاثنیشتری استاندارد بيک هایوتیب

 يب براین ترکی از اثر ایکه قطر هاله عدم رشد ناش
ا یستریلوکوکوس ارئوس، لی استافيسم هایکروارگانیم

لوس سرئوس و کپک ی، باسیا کلیشیتوژنز، اشریمونوس
، 75/24، 24/22، 12/24ب برابر یجر به ترتیلوس نایآسپرژ

ز به یر نین تاثی کمتر متر بدست آمد ویلی م38/29 و 58/26
 5ن ین تعلق داشت چرا که در بیلی سیک آمپلیوتی بیآنت
سم موثر یکرو ارگانیسم مورد آزمون فقط بر دو میکروارگانیم

ا یستری بر لی مناسبیکروبیت ضدمیبود که البته خاص
توژنز از خود نشان داد و قطر هاله عدم رشد آن برابر یمونوس

ر یج حاصل از تاثی نتای بررسبا.  متر بدست آمدیلی م15/18
ز مشخص شد که ی مورد آزمون نيسم هایکروارگانیعصاره بر م

توژنز یا مونوسیستری گرم مثبت لير عصاره بر باکترین تاثیشتریب
 هاله عدم رشد با ppm  800 که در غلظتي باشد به طوریم

ن غلظت از یر همی که تاثیجاد شد در حالی متر ایلی م5/11قطر 
 کمتر بود و به یاکلیشیلوکوکوس ارئوس و اشریاستافعصاره بر 

 . جاد نمودندی ا57/9 و 1/10 با قطر ییب هاله هایترت

ت ی مرتبط با خاصیاهیهاي گ هاي مهم عصارهیژگی از ویکی
سازد ی را قادر میاهیهاي گ آن ها است که عصارهيزیآب گر
 باکتري ها و یدي غشاء سلولیپیه لیوند روي الیتا با پ

 و خروج یتوکندري آن ها باعث پاره شدن غشاء سلولیم
ون هاي مهم باکتري به خارج از سلول و در یمولکول ها و 

شات یج حاصل از آزماینتا. گرددیت مرگ باکتري مینها
ن ین بود که بیانگر ایز بی ن2002کارسون و همکاران در سال 

دارد اهان ارتباط وجود ی گیکروبی با اثر ضد می فنلیبات پلیترک
 2007ز و همکاران در سال ی مشابه سحر خیقاتیدر تحق]. 25[

د را مورد یاه بابونه گاوي گل سفی اسانس گییایاثر ضد باکتر
ق نشان داد که خواص ضد ین تحقیج اینتا.  قرار دادندیبررس

 الخصوص یاه علی اسانس گیبات اصلی مربوط به ترکیکروبیم
بات دارند، ین ترکی ا که بایستینرژین نقش سیکامفور و همچن

ز در مطالعه خود ین) 1384( و همکاران یناظم]. 24[است 
 فاقد اثر ضدمیکروبی یرانیگزارش دادند که عصاره آبی گلپر ا

هاي مورد مطالعه بود، در حالی که عصاره علیه میکروارگانیسم
 گونه باکتریایی از جنس هاي باسیلوس، 5متانولی بر روي رشد 

.  داشتیتروکوکوس ونوکاردیا اثر مهارکنندگاسترپتوکوکوس، ان
ان داشتند عصاره متانولی گلپر ایرانی شامل مواد ین بین محققیا

 توان ین میضدمیکروبی با اثرات ضدباکتریایی است، بنابرا
تحقیقاتی در مورد استفاده از آن در درمان بیماران عفونی انجام 

 و یضد قارچر یز تاثین) 2008( و همکاران یساعتچ]. 26[داد 
ب را یه و سنبل الطی بادرنجبویهاي اتانول عصارهیدانی اکسیآنت

ن پژوهش نشان داد که یج اینتا.  قرار دادندیمورد بررس
 هستند و یی باالیش داراي اثر ضد قارچیهاي مورد آزماعصاره

د یلن اکسیوفیلن و کاریوفی از غلظت باالي کرین اثر را ناشیا
ها از  عصارهییایمیبات شیکردند که ترکان ین بیدانستند و همچن

 قابل مشاهده دارند یدروکربن هاي مونوترپن اثر حفاظتیل هیقب
]27.[ 

 

  يریجه گی نت- 4
 ها سبب ين باکتری در بییگسترش روز افزون مقاومت دارو

 از يریشگی پيافتن روش های به يشتریشده است تا توجه ب
 و یسب با اثرات سم منايافتن داروهایز یبروز مقاومت و ن

اهان ین منظور گی اي کمتر معطوف گردد و برایعوارض جانب
 که یاهانی مورد توجه خاص قرار دارند، به خصوص گییدارو

 آن ها اشاره شده ی به اثرات درمانی و متون علمیدر طب سنت
اهان ین گی از ایکی. ز دارندی نیاست و مورد مصرف خوراک

 و ی شمالیاشد که در نواح بیاه برگ بو می برگ گیداروئ
ن بار ی اولين پژوهش برایدر ا. ابدی یران پرورش می ايمرکز
اه برگ بو در ی عصاره برگ گیکروبیت ضد میران خاصیدر ا
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 ي هاي باکتري بر روppm 800  -100 يغلظت ها
، یا کلیشیتوژنز، اشریا مونوسیستریلوکوکوس ارئوس، لیاستاف
جر به روش انتشار یالوس نیلوس سرئوس و کپک آسپرژیباس

 قرار ی قطر هاله عدم رشد مورد بررسيریسک و با اندازه گید
اه برگ بو یج مشخص شد که عصاره برگ گیطبق نتا. گرفت
لوکوکوس ارئوس، ی استافي هاي بر باکتریکروبیت ضد میخاص

ش غلظت ی داشت و با افزایا کلیشیتوژنز و اشریا مونوسیستریل
 که یدر حال. دیدم رشد افزوده گردزان قطر هاله عیعصاره بر م

ل ی تشکي نداشت و هاله ايریجر تاثیلوس نایبر قارچ آسپرژ
اه برگ بو بر ین مشخص شد که اثر عصاره برگ گیهمچن. نشد
 ها ی نسبت به گرم منفيشتریر بی گرم مثبت تاثي هايباکتر

 يک هایوتی بیسه اثر عصاره مذکور با آنتیبا مقا. داشت
 تر از يها قوکیوتی بیشخص شد که اثر آنتز میاستاندارد ن

 به کار رفته ياه برگ بو البته در غلظت هایعصاره برگ گ
)ppm 800  -100 (ج نشان داد که عصاره یدر مجموع نتا. بود
اه برگ بو شامل مواد ضدمیکروبی با اثرات ضدباکتریایی به یگ
. د باشنی می فاقد اثر ضدقارچیژه بر انواع گرم مثبت بوده ولیو

به منظور کاربرد بالینی این عصاره انجام تحقیقات بالینی 
 . ضروري است
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The antibiotic resistance has provided the ground for substituting the herbal therapeutic methods with less 
side effects than the customary drugs. This research was also done in order to study the chemical 
compounds and antimicrobial effects of methanol extract of Laurus nobilis leaf in the densities of 100 
ppm, 200 ppm, 400 ppm and 800ppm on a number of different microbial strains including 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus and Aspergillus niger 
mold by disc dissemination method. The results showed that the methanol extract of Laurus nobilis leaf 
prevented from the growth of Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes and Escherichia coli 
bacteria, in a manner that the antibacterial effect of extract with increase of the extract density was also 
increased. while, it had no effect on Bacillus cereus and Aspergillus niger mold in the used densities. By 
comparing the antibiotics such as Chloramphenicol (in the density of 30µg/disc), Ampicillin (in the 
density of 10µg/disc), Gentamicin (in the density of 10µg/disc) and Kanamycin (in the density of 
30µg/disc) as the positive standard with laurus nobilis leaf extract, it was specified that the effect of these 
antibiotics is more than the densities used of mentioned extract and in the meantime, the most and least 
effects were related to the Chloramphenicol and Ampicillin respectively. finally, it can be inferred that 
with regard to the gained results, Laurus nobilis leaf extract including antimicrobial materials has had 
antibacterial effects; but, it has less antifungoid effect. 
 
Keywords: Laurus nobilis leaf, Antimicrobial, Microorganisms, Chemical compounds. 
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