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حان سبز و ی اسانس رییایت ضدباکتریفعال  وییایمیبات شی ترکییشناسا

  ازيکل بر تعدادین و کلرامفنیکلی تتراسايهاکیوتیبیبرهمکنش آن با آنت
  ییت غذایزاندامگان عامل عفونت و مسمومیر

  

  2این مهرنی، محمد ام2یزاده بهبهانی، بهروز عل١حسن برزگر
  

 رانی، ای خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهیدانش -1
 رانی، ای خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهیاستاد -2

)14/05/98: شریپذ خیتار  98/ 16/03:  افتیدر خیتار(  

 
  

  دهیچک
 و حداقل غلظت یوژن، حداقل غلظت مهارکنندگیفیسک دید (ی و کمیفی متنوع کيهاحان سبز به روشی اسانس ریکروبین پژوهش، اثر ضدمیدر ا

 ییت غذایزاندامگان عامل عفونت و مسمومی از ريکل بر تعدادین و کلرامفنیکلی تتراسايهاکیوتیبیآن با آنت) نترکشنیا(ن برهمکنش یو همچن )یکشندگ
 يحان سبز حاویج نشان داد که اسانس رینتا .ن شدییز تعیحان سبز نی کل اسانس ر و فنلیدانیاکسی، قدرت آنتییایمیبات شیترک.  قرار گرفتیابیمورد ارز

              داریکال پایراد ت مهاریحان سبز براساس فعالی اسانس ریدانیاکسیقدرت آنت. ن جزء اسانسبودیشتری درصد ب97/49 استراگول با .ب بودی ترک31
ن یترن و کمیشتریب.د بر گرم بودیک اسیگرم گالیلیم 05/29±50/0حان سبزیل کل اسانس رزان فنیم.  درصد بود70برابر با  لیدرازیه لیکریپ- 1لیفنی د-2و2

در حالت . مشاهده شد یا کلیاشرش و لوس سرئوسیباس يهاي باکتريب برایمتر به ترتیلی م10 و 95/21حان سبز با قطر ی اسانس ریکروبیت ضدمیفعال
حداقل غلظت .  مشاهده شدیستینرژی حالت سی گرم منفيهايکل بر باکترین و کلرامفنیکلی تتراسايهاکیوتیبیحان سبز با آنتیاسانس ر) نترکشنیا (یبیترک

، 5/12ب ی به ترتیا کلیاشرش و نوزایسودوموناس ائروژ، لوس سرئوسیباس، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایا ایستریل يهاي باکتري اسانس برایبازدارندگ
 400، 5/12، 5/12، 50ب یز به ترتی مذکور نيهاي باکتريحان سبز برای اسانس ریحداقل غلظت کشندگ. تر بودیلیلیبر مگرم یلی م200 و 200، 25/6، 25/6
  . تر بودیلیلیگرم بر میلی م400و 
  
  .کلین، کلرامفنیکلیع، تتراسای در مايسازقیحان سبز، فنل کل، رقیر :د واژگانیکل
  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: hbarzegar@asnrukh.ac.ir 
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  مقدمه- 1
اه، شامل ی، هر آنچه از گ1یف سازمان بهداشت جهانیمطابق با تعر

 که عنصر فعال یاهی گيها و فرآوردهیاهیبات گی، ترکیاهیمواد گ
اه یگ(یاه درمانیتواند به عنوان گیم باشد، اهی از گیها قسمتآن

ص یو تشخیپزشکنات ی است که در آن، بعد از معای روشیدرمان
ها، با توجه به مواد مؤثر و خواص آن یاهیگالزم، از عناصر 

اهان یگ .]1[مطرح گردد) شودیاستفاده میماریبم یجهت رفع عال
مورد استفاده ) با ارزش(اهان اقتصادي یاي از گهی و ادوییدارو

ه و درمان یها جهت تغذ از آني متماديهاباشندکه قرنیبشر م
 آشکار شدن عوارض سوء یدر پ .]2[ها استفاده شده استيماریب

در اواسط قرن  ي و سنتزییایمی از مصرف داروهاي شیناش
 داروهاي يبه جا ییاهان دارویت استفاده از گیاهم ست،یب

براساس آمار سازمان بهداشت . دی دوچندان گرديو سنتز ییایمیش
 یهاي بهداشتحدود هشتاد درصد مردم جهت مراقبت یجهان

، یعیدات طبی و تولییاهان داروی به گیو درمان به طور سنت هیاول
  .]4 و 3[ش دارند یگرا

 از ییاه دارویگbasilicumOcimumیحان سبز با نام علمیر
ران، هند و افغانستان یاست که منشاء آن،ا 2خانواده نعناعیان

 هی یونانی basileus حان ازیرنام  .]7- 5[است گزارش شده
ن نام بدان جهت یل انتخاب ایدل .است شده  پادشاه گرفتهيمعنا

حان یکه قصر پادشاهان یونان باستان را با اسانس گیاه رباشد یم
 60تا 20 و معطـر بـه ارتفاعیعلف اهین گیا .کردندیمعطر م

با در تمام مناطق گرم و معتدل یمتر بوده و امـروزه تقریسانت
ساله بوده  کی حانیاه ری، گیاسشن اهیاز نظر گ .]5[گرددیکشت م

این . و تنوع زیادي در سطح  مورفولوژي و ترکیبات ثانویه دارد
اي بوده و به همین  گونه علفی و بوته150 تا 50جنس داراي 

ها در خانواده نعناعیان به شمار سبب یکی از بزرگترین جنس
 شکم، نفخ معالجه يحان برایاه ری از گیدر طب سنت.رودمی
به  کمک نیهمچن و طحال شدن بزرگ ،یقلب يهايارمی بیبرخ

  .]9 و 8[شودیم استفاده غذا هضم
ت یزاندامگان عامل عفونت و مسمومی از ری ناشيهايماری  ب

                                                             
1. World health organization 
2. Lamiaceae 

سالمونال ، یا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژ همانند، ییغذا
لوکوکوس یاستاف و توژنزیا مونوسایستریل، لوس سرئوسیباس، یفیت

 را به جوامع ی فراوانی و مالی جانيهاانه ضرری سالاورئوس
زاندامگان یبا توجه به مقاومت چندگانه ر. کنندیل می تحميبشر

، بشر به ناچار به یج درمانی رايهاکیوتیبیزا نسبت به آنتيماریب
ن اثر سوء و یترد با کمی جدیکروبیمبات ضدیافتن ترکیدنبال 

  .]10[باشدی میجانب
حان سبز در یاه ریبا توجه به ارزان بودن و در دسترس بودن گ

  :ران، اهداف پژوهش حاضر شاملیا
 يهايحان سبز بر باکتری اسانس ریکروبیمت ضدی فعالیابیارز - 
، لوس سرئوسیباس، لوکوکوس اورئوسیاستاف، نوکوایاایستریل

  ؛یتنط برونیدر شرا یا کلیاشرش و نوزایسودوموناس ائروژ
ک یوتیبی آنتيهاسکیحان سبز با دیکنش اسانس ربرهم - 

  کل؛ین و کلرامفنیکلیتتراسا
حان سبز با دستگاه ی اسانس رییایمیبات شی ترکییشناسا - 

  ؛ ي گازیکروماتوگراف
حان سبز با استفاده ی اسانس ریدانیاکسی قدرت آنتيریگاندازه - 

  ؛لیدرازیه لیکریپ- 1لیفنی د- 2و2کال آزاد یاز راد
حان سبز با استفاده از روش ی فنل کل اسانس ريریگاندازه - 

  . بودیسنجرنگ
  

 ها مواد و روش- 2

  حان سبز ی از ريریگ اسانس- 2-1
 يهاشگاهی، در آزما1398 در سال ین پژوهش تجربیا
، ییع غذای صنای گروه علوم و مهندسیمی و شيولوژیکروبیم

 و ي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنایدانشکده علوم دام
 از يریگ عمل اسانسيبرا. رفتی خوزستان انجام پذیعیمنابع طب

ن شده و به یاه با دقت توزی گرم گ50زان یحان سبز، میاه ریگ
که ) باشدیر میاساس کار دستگاه براساس تقط(دستگاه کلونجر 

پس از . دیتر از آب مقطر بود انتقال گردیلیلی م750 يحاو
ه دستگاه باز و یر تخلی، شيریگاعت از عمل اسانس س4گذشت 

 قطرات آب يحان سبز که حاویاه ریاسانس به دست آمده از گ
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 يجهت جداساز.  شديآورز جمعی تمياشهیبود در ظرف ش
حان سبز از سولفات ی ریقطرات آب موجود در اسانس روغن

  .]11[م استفاده شدیسد
حان ی اسانس رییایمیبات شی ترکیی شناسا- 2-2

 متصل به ي گازیسبز با دستگاه کروماتوگراف
  ی جرمیف سنجیط
حان یاسانس ر تر ازیکرولی م1/0 ،ییایمیبات شی ترکیی شناسايبرا

 A Agilentمدل(ي گازیبه دستگاه کروماتوگرافسبز 

Technologies 7890متصل  ي گازیو کروماتوگراف) کای،آمر
 Agilent Technologies 5975Cمدل (یف سنج جرمیبه ط

با  گرادیسانت درجه250تا40  از ستون  دماي.ق شدیتزر) کای،آمر
م یاز گاز هل. افتیش یقه افزایگراد بر دقی درجه سانت5/2سرعت 

 70ون یزاسیونی يقه و از انرژیتر در دقیلیلی م1/1با سرعت 
 بات اسانس با کمکی نوع ترکییشناسا. دیالکترون استفاده گرد

ها  آنيها و به دست آوردن شاخص بازدارف نرمال آلکانیط
 ییشناسا یعیطب باتیترک فرهنگ به مراجعه و) شاخص کواتز(

  .]12[شد

  حان سبز ین فنل کل اسانس ریی تع- 2-3
حان سبز مطابق با روش نوشاد و ین فنل کل اسانس رییتع

ن یی تعيبرا.  اصالحات انجام شدی، با اندک)2019(همکاران 
و یکالت- وین سیحان سبز از واکنشگر فولیدار فنل کل اسانس رمق

 باتیترک توسط نیفول معرف اءیاح آن، کار که اساس
 یآب کمپلکس جادیا و ییایقل طیمح در) حان سبزیاسانس ر(یفنول

 نشان  نانومتر760موج  طول در را جذب حداکثر که رنگ،
صه، بعد از مخلوط ن روش به طور خالیدر ا. دهد استفاده شدیم

            حان سبز با واکنشگر یتر اسانس ریکرولی م20کردن 
 به میکربنات سدتر محلول یکرولی م300و، یکالت- وین سیفول

 محلول در جذب ساعت،2و پس از مدت مخلوط اضافه شده
  .]13[د یگرد گیرياندازه نانومتر 760

  
  

حان ی اسانس ریدانیاکسین قدرت آنتیی تع- 2-4
  سبز
حان سبز مطابق با ی اسانس ریدانیاکسی قدرت آنتيریگاندازه

، با مختصر اصالحات انجام )2018(روش نوشاد و همکاران 
 لیکریپ- 1لیفنی د-2و2دار یا پکالین روش رادیدر ا. دیگرد

 تیفعال یبررس جهت( معرف عنوان به DPPH لیدرازیه
 9/3.استفاده شد) باشدمی جیرا یاهیگ يهااسانس یدانیاکسیآنت
 در  DPPH گرم004/0(شده  ساخته استوك DPPH ترازیلیلیم

 1/0و  ختهیر شیآزما لوله داخل در) متانول تریلیلی م100
 30اضافه شدهوبهمدت  آن به حان سبزیاسانس ر از تریلیلیم

نمونه  جذب زانیم در انتها .گرفت قرار کیتار یمکان در قهیدق
ل یپتانس.  نانومترخواندهشد517حان سبزدر طول موج یاسانس ر

  :، محاسبه شد1حان سبزمطابق بامعادله ی اسانس ریدانیاکسیآنت
-100                      = DPPH × [As/Ac‒1]):1معادله (

RS activity (%)  
. باشد ی کنترل مي  جذب نمونهAc جذب نمونه و As،1در معادله 

 درصد به عنوان شاهد جهت صفر کردن 95از محلول اتانول 
  .]14[دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد 

  یکروبیون می سوسپانسيه و آماده سازی ته- 2-5
ن پژوهش مورد استفاده قرار ی که در اییزايماریزاندامگان بیر

، نوکوایا ایستریل( گرم مثبت ي باکتر3گرفت شامل 
 گرم ي باکتر2و ) لوس سرئوسیباس و ورئوسلوکوکوسایاستاف

جهت . بود) یا کلیاشرش و نوزایسودوموناس ائروژ (یمنف
ره یزا، ابتدا از کشت ذخيماری بيهايک از باکتری هر يسازفعال
پس از . ح انجام شدینت براث عمل تلقیط نوتریبه مح3يکار

 یکروبی ميها کشتيح و نگهداری ساعت از عمل تلق24گذشت 
نت براث که یط کشت نوتریگراد، از محی درجه سانت37 يدر دما

ط کشت ی کدورت بود بر سطح محي حاویکروبیدر اثر رشد م
 ساعت از 24بعد از گذشت .  انجام شدینت آگار کشت خطینوتر
ه ی تهي که به صورت تک و خالص بودند، براییهایکلن

 استاندارد کردن يبرا. ه شد استفادیکروبیون استاندارد میسوسپانس

                                                             
3. Working stock 
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فارلند استفاده م مکی از استاندارد نیکروبیون میسوسپانس
  .]15[دیگرد

 اسانس ییایت ضدباکتری فعالیابی ارز- 2-6
  یتنط برونیحان سبز در شرایر
  )بوئر-یکرب(وژن یفیسک دی د-2-6-1

ط کشت یبا مح) شیديپتر (یکروبین روش ابتدا ظروف میدر ا
پس از سردشدن و . متر پر شدیلی م4نتون آگار به عمق یمولر ه

 يهاينتون آگار، از باکتریط کشت مولر هیبسته شدن مح
ه شده بودند بر یفارلند تهم مکیزا که مطابق با استاندارد نيماریب

. کشت انجام شدیا به صورت سفرهیکروبیط کشت میسطح مح
 22/0 با قطر منفذ یلتر سرسرنگیحان سبز با استفاده از فیاسانس ر

تر یکرولی م20زان یل شده به میاسانس استر. ل شدی استریکرونیم
ل در محل مناسب ی بالنک که با پنس استريهاسکی بر دیبه آرام

متر فاصله از یلی م20گر و یکدیمتر از یلی م25ت فاصله یبا رعا(
 ي حاویکروبیظروف م. خته شدیقرار گرفته بودند، ر) تیلبه پل

 4 يقه در دمای دق15انتشار به مدت شیها جهت عمل پسکید
انتشار شیپس از مرحله پ. خچال قرار گرفتیگراد در یدرجه سانت

گراد و به مدت ی درجه سانت37 ي در دمايعمل گرمخانه گذار
 ساعت از 24ت پس از گذشت یدر نها. رفتی ساعت انجام پذ24

شاهده شده در  میکروبی، هاله عدم رشد ميعمل گرمخانه گذار
 شد و بر حسب يریگکش اندازهها توسط خطسکیاطراف د

  .]16[ دیمتر ثبت گردیلیم
حداقل غلظت (عی در مايسازقی رق-2-6-2

  حان سبزیاسانس ر) 4یمهارکنندگ
ن یتری از اساسیکی) 5لوشن براثیکرودایم(ع ی در مايسازقیرق

به طور . باشدی میکروبیمبات ضدیت ترکی حساسيهاآزمون
 يهاتر از غلظتیکرولی م100زان ین روش ابتدا میخالصه در ا

 400 و 200، 100، 50، 25، 5/12، 25/6، 12/3، 56/1 (یمتوال
   خانه 9 ل شده به یحان سبز استریاسانس ر) تریلیلیگرم بر میلیم
  

                                                             
4. Minimum inhibitory concentration 
5. Microdilution broth  

ون یسوسپانس. دی اضافه گرديا خانه96ت ی پليها از چاهک
ها ک از چاهکیتر به هر یکرولی م10زان ی استاندارد به میکروبیم

ط یمح (یز به عنوان کنترل منفی ن11 و 10خانه شماره . اضافه شد
ط کشت یمح(و کنترل مثبت ) ي اسانس و فاقد باکتريکشت حاو

ل پس از عم. در نظر گرفته شد)  و فاقد اسانسي باکتريحاو
به هر ) گرادی درجه سانت37 ي ساعت در دما24 (يگرمخانه گذار

ل ی فنيتر از معرف تریکرولی م10 يا خانه96ها ک از چاهکی
 به ياضافه شد و مجددا عمل گرمخانه گذار6دیوم کلریلیتترازو
پس . رفتیگراد انجام پذی درجه سانت37 يقه در دمای دق15مدت 

 مورد یرات رنگیی از نظر تغيا خانه96 تیقه، پلی دق15از گذشت 
 اسانس ی متواليهان خانه از غلظتیاول.  قرار گرفتیبررس

 رنگ مشاهده یا ارغوانیر رنگ قرمز ییحان سبز که در آن تغیر
حان سبز ثبت ی اسانس رینشد به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگ

  .]14[شد
  7یقل غلظت کشندگن حدایی تع-3-6-2

 در اندامگان زیکروب که ریا ماده ضدمی اسانس از غلظتی حداقل
شود، به یان میکشندگی  ب غلظت حداقل عنوان به کند، نرشد آن

 کروب کهیماده ضدم  از عاملیغلظت حداقل گر، بهیعبارت د
 گذاري بهگرمخانه از پس زاندامگانیر از % 9/99کشتن  براي

استاندارد، الزم  شرایط مجموعه یک و تحت  ساعت24مدت 
ن حداقل یی تعيبرا. ندیگوی میکشندگاست، حداقل غلظت

 که ییهاتراز خانهیکرولی م100 به طور خالصه، یغلظت کشندگ
 حاوي هايبرپلیت ا قرمز مشاهده نشدی یر رنگ ارغوانییدر آن تغ

 24 یپس از ط .انجام شد کشت ارآگ مولرهینتون شت کمحیط
 نیگراد، اولی درجه سانت37 ي در دمايساعت و گرمخانه گذار

 زايماریزاندامگان بیر رشد فاقد که حان سبزیاسانس ر از یغلظت
 عنوان به بود،) ط کشت مشاهده نشدیا پرگنه در سطح محی یکلن(

ها در نظر آن يسبز برا حانیرکشندگی اسانس غلظت حداقل
  .]4[گرفته شد

  

                                                             
6. Triphenyl-tetrazoliumchloride 
7. Minimum bactericidal concentration  
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) ی و کاهنــدگییــافزاهــم( بــرهمکنشی بررســ-4-6-2
ـ حـان سـبز در ترک     یاسانس ر  ـ    ی ـ وتیبیب بـا آنت  يهـا کی

  کلین و کلرامفنیکلیتتراسا
 یحان سبز با آنتیاسانس ر) برهمکنش (یبین اثر ترکیی تعيبرا

سک یکل از روش انتشار دیو کلرامفنن یکلیتتراسا يهاکیوتیب
 .]17[، استفاده شد)1389( و همکاران يشدانشمندمطابق با رو

ک از یوتیبی اسانس بر آنتی و کاهندگییافزا اثر همیابی ارزيبرا
ن یگردد، ایاستفاده م) sub-MIC (يغلظت تحت مهار

 ی حداقل غلظت مهارکنندگ4/1 و 2/1ها معموال برابر غلظت
 حداقل غلظت 2/1 (ين پژوهش غلظت تحت مهاریدر ا. باشدیم

نتون آگار اضافه یط مولر هیحان سبز به محیاسانس ر) یمهارکنندگ
م یمطابق با استاندارد ن( استاندارد ییایون باکتریسوسپانس. شد
 ي تحت مهاريها غلظتيط کشت حاویبر سطح مح) فارلندمک

 کشت داده یحان سبز توسط سوآپ به صورت چمنیاسانس ر
 يکل رویو کلرامفنن یکلیتتراساک یوتیبی آنتيهاسکید. شد

 24 به مدت يعمل گرمخانه گذار. سطح آگار قرار گرفته شد
پس از گذشت . گراد انجام شدی درجه سانت37 يساعت در دما

 یکروبیقطر هاله عدم رشد م ي ساعت از زمان گرمخانه گذار24
متر ثبت یلی شده و بر حسب ميریگکش اندازهتوسط خط

  .]17[شد

  يز آماریالآن - 2-7
زهاي آماري یها براي آنالهاي به دست آمده از آزموننیانگیم

و با % 5انس در سطح یوار زیج آنالیدار بودن نتایمعن. استفاده شد
ل داده ها یه و تحلیتجز. انجام شد) آزمون دانکن(ن یانگیم سهیمقا

 ,.SPSS (Version18.0, SPSS Inc با کمک نرم افزار

Chicago, USA)رفتیپذ انجام.  
  

  ج و بحثی نتا- 3
، 1حان سبز در جدول ی اسانس رییایمیز شیج مربوط به آنالینتا

ز مشخص است ی، ن1همانگونه که در شکل . نشان داده شده است
حان سبز ی شده اسانس ریی شناساییایمیبات شیمجموع ترک

 عمده بیترک. ب بودی ترک31 ي گازیتوسط دستگاه کروماتوگراف

 درصد 97/47کول با یل چاویا متیتراگول حان سبز اسیاسانس ر
حان سبز ی شده در اسانس رییبات شناسایمجموع کل ترک. بود
  .  درصد بود72/97
  

Table 1 Chemical comppunds of the 
Ocimumbasilicumessential oil 

% Compound No. 
0.08 α-Pinene 1 
0.06 Sabinene 2 
0.12 β-Pinene 3 
0.09 D-Limonene 4 

06/2 Eucalyptol 5 
0.15 1,3,6- Octatriene 6 
0.76 cis-Linalool oxide 7 
0.70 trans-Linalool oxide 8 
26.7 1,6-Octadien-3-ol 9 
0.82 Cyclohexanol 10 
47.97 Estragole 11 
2.54 Citral 12 
0.1 Anethole 13 

0.24 Copaene 14 
0.24 Cis- Hexenyllactate 15 
0.29 β-Elemene 16 
0.15 α-Gurjunene 17 
1.28 Caryophyllene 18 
2.97 Bicyclo [3.1.1] hept-2-ene 19 
0.60 Trans-β-Farnesene 20 
0.73 α-Humulene 21 
0.12 Benzene 22 
0.6 Cis-β-Farnesene 23 

0.11 β-Selinene 24 
0.13 Aromandendrene 25 
0.45 β-Bisabolene 26 
0.16 Naphthalene 27 
5.32 Cis-α-Bisabolene 28 
0.36 Nerolidol 29 
0.36 Methoxycinnamaldehyde 30 
1.46 Caryophyllene oxide 31 
97.72  Total 
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Fig 1 The chromatogram of the Ocimumbasilicumessential oil. 

  
حان ی اسانس رییایمیبات شی، ترک)2014( همکاران و يرازیش

  ن پژوهشگران نشان داد یج اینتا.  قرار دادندییسبز را مورد شناسا
 .]18[بود )  درصد47(استراگول حان،یر اسانس یاصل بیترک که

سبز  حانیاسانس ر باتیترک ،)2015(همکاران و يچالشتر یشرافت
 ن پژوهشگران نشان داد که استراگولیج اینتا. ن کردندییرا تع

 ،)2006( يسجاد. ]19[ اسانس بود یجز اصل)  درصد19/85(
 مورد ي گازی را توسط دستگاه کروماتوگرافبنفش حانیبات ریترک

 غالب باتین پژوهشگر گزارش کرد که ترکیا.  قرار دادییشناسا
 10/20(نالول یو ل)  درصد40/52(ل استراگول یرا مت اهیگ نیا

ن پژوهشگران با یج ایسه نتایمقا .]9[دهند یل میتشک) درصد
ل ی تشکیب اصلیدهد که نوع ترکیج مطالعه حاضر نشان مینتا

 انجام شده يها پژوهشیحان سبز در تمامیدهنده اسانس ر
ن ی ای شده در تمامییب شناسایزان ترکیکسان بود، هر چند می

ن امر یل ای دليادیپژوهشگران ز. گر متفاوت بودیکدیها با مطالعه
ن نحوه استخراج اسانس ی و همچنیکی اکولوژيهارا به تفاوت
ل ی تشکي، اجزا)2015(یعباس. ]20 و 13، 4[ اندمرتبط دانسته

 ییافته در کشور عمان را مورد شناسایحان سبز پرورش یدهنده ر
)  درصد87/69(نالول یداد که، لن پژوهشگر نشان یج اینتا. قرار داد

ان ی، ب)2002(ازکان و همکاران  .]21[ اسانس بود یب اصلیترک
ر مختلف یحان توسط دو مسی اسانس ریبات اصلیکردند که ترک

 يدیل پروپانوئیبات فنیشود که شامل ترکی سنتز مییایمیوشیب
ر ینامات که از مسیل سیل آگنول و متیمانند استراگول، اوژنول، مت

ر ی نظیبات ترپنیترک. شودید میک تولیمیکید شی اسییایمیوشیب
د یک تولید موالونی اسییایمیوشیر بیول که از مسینالول و ژرانیل
 ییایمیبات شیل متفاوت بودن ترکیتوان دلین میبنابرا. شودیم

 يهاریحان در مناطق مختلف را تفاوت در مسیمختلف اسانس ر
 اسانس با ییایمیساختار ش. ]22[ عنوان کرد ییایمیوشیمختلف ب

 و نوع خاك، آب(اه ی، محل رشد گییایت جغرافیتوجه به موقع
تواند یم) ای و ارتفاع از سطح درییایهوا، طول و عرض جغراف

 ی و ساعتیا پس از گلدهیشی پيریگفصل، نمونه. متفاوت باشد
ز یاه نیس گاسان ییایمیشود بر ساختار شینش انجام میکه در آن چ
 نیباشد، بدیم اهی گیکیگر ساختار ژنتیعامل مهم د. موثر است

تواند ی میطیط مختلف محی در شرایاهیگ گونه کیصورت که 
د د کنی مختلف تولییت دارویو فعال مؤثر باتی با ترکییهااسانس

  .]23 و 4[
  درصد70حان سبز برابر با یر کال آزاد اسانسیمهار راد تیفعال
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گرم یلی م05/29±50/0حان سبز یفنل کل اسانس ر يمحتوا. بود
 به نقش ی قبليها از مطالعهياریبس.د بر گرم بودیک اسیگال

  حـذفیعامل اصل عنـوان بـه فنلـی باتیترک زانیم میمستق
 و یزاده بهبهانیعل. ]22[انداشاره کرده آزاد يهاکالیراد کننده

 صورت به یفنل گزارش دادند که، ترکیبات ،)1398 (همکاران
ل ین دلیبه هم کرده، عمل هیدروژن دهنده عنوان به موثري

 .]4[ندینما عمل موثر اکسیدانآنتی یک عنـوان بـه توانندیم
 میـزان بـین مثبتـی ارتباط نیشی پيهاپژوهش بـراسـاس
 يهادر اسانس و عصاره اکسیدانیآنتی تیفعال و یفنل ترکیبـات

 از وسیعی طیف داراي گیاه هر. ]13 و 4[دارد وجود یاهیگ
 از هرکدام اکسیدانیآنتی تیفعال و است متفاوت یفنل یباتیترک
. باشدمتفاوت می هاآن شیمیایی ساختار به وابسته مواد این

 هاگروه نیتریاصل از یبات فنلیترک) OH(ل یدروکسیهاي هگروه
 الکترونی تک اکسیدشده اشکال از پروتون دادن دست از براي

 باعث هاآن منتجاز فنوکسیل يهاکالیراد پایداري. باشندیم
 و  چالشتريیشرافت. ]25[گرددیم اکسیدانیآنتی لیپتانس افزایش

اسانس  اکسیدانییآنت  و فعالیتیبات فنلیترک ،)2015(همکاران 
 نشان پژوهشگران نیا جینتا. قراردادند بررسی مورد را حان سبزیر

حان سبز یر اسانس یدانیاکسیآنت لیفنل کل و پتانس زانیم که، داد
 1/51اسید بر گرم و  گالیک گرمیلی م1/18ب برابر با یبه ترت

حان را ی ریدانیاکسیت آنتی،فعال)2017(حمد. ]19[درصد بود
 زانیم ن پژوهش نشان داد کهیجه اینت.  قرار دادیمورد بررس

 µg/mL3/39حان برابر بایر  اسانسیدانیاکسیتت آنیفعال
 تهیوار پانزده یفنل باتیرنج ترک ،)2011(ریمی و نيکو .]26[بود

اسید بر گرم  گالیک گرمیلیم58/17ا  ت 47/3را  سبز حانیر
، گزارش کردند که )2007(تو و همکاران یپول .]27[دادند گزارش

ب یترک به شتر از همه،ی بی روغنيها اسانسیدانیاکسیت آنتیفعال
دروژن از یک اتم هییسم عمل بر اهدایمکان. اوژنول مرتبط است

. ، استوار استDPPHکالی به رادیلحلقه فنلیدروکسیگروه ه
 یب اصلید که ترکیج پژوهش حاضر، مشخص گردیطبق نتا

استراگول از لحاظ . حان سبز استراگول بودیموجود در اسانس ر
ن تفاوت که فاقد گروه ی، با ااوژنول بوده هی شبيساختار

  .]28[باشدل مییدروکسیه
اسانس ) یهاله بازدارندگ(ج مربوط به قطر هاله عدم رشد ینتا
بر کل ین و کلرامفنیکلیتتراسا يهاکیوتیبیحان سبز و آنتیر

، یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژ يهايباکتر
لوکوکوس یاستاف و توژنزیا مونوسایستریل، لوس سرئوسیباس

همانگونه که مشخص .، آورده شده است2 در جدول اورئوس
حان سبز با قطر ی اسانس ریکروبیت ضدمین فعالیشتریاست ب

 مشاهده لوس سرئوسیباس گرم مثبت يمتر بر باکتریلی م95/21
ا یاشرش ی گرم منفين هاله عدم رشد مربوط به باکتریترکم. شد
ن یکلی تتراسايهاکیوتیبیآنت. ر مشاهده شدمتیلی م10 با قطر یکل

ن یترمتر کمیلی م20/9 و 10/10ب با قطر یکل به ترتیو کلرامفن
ن هاله عدم یشتریب.  داشتندیا کلیاشرش ی گرم منفياثر را بر باکتر

ن و یکلی تتراسايهاکیوتیبی آنتيرشد مشاهده شده برا
 يمتر برایلی م90/18 و 80/18ب با قطر یکل به ترتیکلرامفن

 لوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباس يهايباکتر
  .مشاهده شد

 يهاکیوتیبیحان سبز با آنتین اسانس ریج برهمکنش بینتا
، نوزایسودوموناس ائروژ يهاي بر باکترکلین و کلرامفنیکلیتتراسا
ا یستریل، لوس سرئوسیباس، یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش

، نشان داده 2در جدول  اورئوسوکوکوس لیاستاف و توژنزیمونوسا
ک یوتی بی برهمکنش آنتج نشان داد کهی نتایبه طور کل. شده است

سودوموناس  ي باکتر4 يحان سبز برایکل و اسانس ریکلرامفن
 و  لوس سرئوسیباس، یفیسالمونال ت، یا کلیاشرش، نوزایائروژ

 بوده و قطر هاله عدم رشد یستینرژیبه صورت سنوکوایا ایستریل
  ). 2شکل (دا کرد یش پیافزا
 و حداقل غلظت یج مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگینتا

زاندامگان عامل عفونت و یحان سبز بر ری اسانس ریکشندگ
ج نشان ینتا. ، نشان داده شده است3 در جدول ییت غذایمسموم

ا یرستیل يهاي باکتري برایداد که حداقل غلظت بازدارندگ
لوس سرئوس، سودوموناس یباس، لوکوکوساورئوسیاستاف، نوکوایا

 و 200، 25/6، 25/6، 5/12 بیبه ترت یا کلیاشرش و نوزایائروژ
 یج حداقل غلظت کشندگینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م200

، 50ب یز به ترتی مذکور نيهاي باکتريحان سبز برایاسانس ر
 یبه طور کل. تر بودیلیلی بر مگرمیلی م400 و 400، 5/12، 5/12

حان سبز باالتر از حداقل ی اسانس ریحداقل غلظت کشندگ
  . بودیغلظت مهارکنندگ
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Table 2 The mean inhibition zone diameters (mm) of Ocimumbasilicumessential oil and the effects of 
itsinteraction with chloramphenicol and tetracycline antibiotics on some pathogenic microorganisms 

causing infection and food poisoning 

 
-Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b, c, d and e) in each row show 

significant difference at P ≤ 0.05. 
- Ocimumbasilicumessential oil: OBEO, Tet: Tetracycline, Chl: Chloramphenicol, In: Interaction, Syn: Synergy, 

Ind: Indifference, Ant: Antagonism. 

 
 

 
 

Fig 2.The interaction of Ocimumbasilicumessential oil (OBEO) with chloramphenicol(Chl) antibiotic on 
Escherichia coli. 

 
Table 3 The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of 

the Ocimumbasilicumessential oil on some pathogenic microorganisms causing infection and food 
poisoning 

  
  
  
  
  
حان سبز بر یکل و اسانس ریک کلرامفنیوتیبیجه برهمکنش آنتینت

ج ینتا. ر بودی نشان دهنده عدم تاثلوکوکوس اورئوسیاستاف يباکتر
 يحان سبز براین و اسانس ریکلیک تتراسایوتیبیبرهمکنش آنت

 و یا کلیاشرش، نوزایسودوموناس ائروژيهايباکتر
قطر هاله ( بود یستینرژی به صورت سلوکوکوس اورئوسیاستاف

ن و یکلیک تتراسایوتیبیبرهمکنش آنت). افتیش ی افزایبازدارندگ

Antimicrobial substance 
Microorganism OBEO Chl Tet In (Chl + OBEO)  In (Tet + OBEO)  

Pseudomonas aeruginosa 13.30 ±0.80a 9.30 ±0.52b 11.20 ±0.35c 18.20 ±0.36d (Syn) 17.20 ±0.20e (Syn) 
Escherichia coli 10.00 ±0.66a 9.20 ±0.25a 10.10 ±0.43a 16.00 ±0.60b (Syn) 10.20 ±0.65a (Ind) 
Bacillus cereus 21.95 ±0.44a 16.70 ±0.41b 18.80 ±0.50c 27.30 ±0.85d (Syn) 24.30 ±0.55e (Syn) 

Staphylococcus aureus 18.60 ±0.50a 18.90 ±0.50a 10.30 ±0.72b 19.00 ±0.50a (Ind) 20.90 ±0.50c (Syn) 
Listeria innocua 14.80 ±0.67a 13.70 ±0.50a 18.50 ±0.65b 16.60 ±0.92c (Syn) 12.80 ±0.85d (Ant) 

Microorganism MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) 
Pseudomonas aeruginosa 200 400 

Escherichia coli 200 400 
Bacillus cereus 6.25 12.5 

Staphylococcus aureus 6.25 12.5 
Listeria innocua 12.5 50 

C: The interaction of Chl + OBEO on E. coli B: The effect of OBEO on E. coli A: The effect of Chl on E. coli 
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 نوکوایا ایستریل و یاکلیاشرش يهاي باکتريحان سبز برایاسانس ر
کاهش هاله  (یسمیر و آنتاگونیب به صورت عدم تاثیبه ترت

 یستینرژی، اثر س)2005(اگا و همکاران بر. بود) یبازدارندگ
ن و یسین، جنتامایلیسی آمپيهاکیوتی بیعصاره انار و آنت

د قرار یی را مورد تالوکوکوس اورئوسیاستافن بر یپروفالکسیس
 سبز و ي چایستینرژی، اثر س)2001( زائو و همکاران .]29[دادند 

 چو .]30[د کردند یی تالوکوکوس اورئوسیاستافن را بر یلی سیپن
) کیوتیبیاسانس و آنت(ب ی که دو ترکیان کرد که زمانی، ب)2006(

ب یک ترکیدر ساختار سلول باشند، اتصال  یکسانیگاه ی جايدارا
اثر ن حالت یگر شده و در ایب دیگاه، مانع از اتصال ترکیبه جا
ک ین ممکن است وجود ی همچن.شودی مشاهده میسمیآنتاگون

ع  یساختار سلول شده و باعث تسر در یراتییب باعث تغیترک
 اثر ین مواقعیگاه شود در چنیگر را به جایب دیاتصال ترک

 ایآ ده است کهیهنوز به اثبات نرس .]31[کند ی بروز میستینرژیس
 یکروبیضدم باتیترک ریمقاد در ارتباط با یسلول وارهیب دیتخر

 نکه اثریا ای و ردیگیم قرار آن معرض  دریکروبیم سلول که است
 سپست و گرددیم کوچک بیتخر کی موجب ابتدا در اسانس

ل ی تشکياجزا از آنجا که. افتدی اتفاق میسلول وارهید بیخر
 تیفعال رسدکهینظرم به باشدی متنوع می روغنيهادهنده اسانس

 بلکه شودینم محدود نیمع سمیمکان کی به ها،آن یکروبیضدم
  .]32[شوند ی مها باعث بروز آنیعوامل مختلف

سبز  حانیر اسانس یکروبیم ضد ، اثر)2007(همکاران و ویماتاس
، یا کلیاشرش، لوکوکوس اورئوسیاستاف، لوس سرئوسیباس بر را

 یبررسکنسیدا آلبیکاندویفینوزا، سالمونال تیسودوموناس ائروژ
حان سبز ین پژوهشگران نشان داد که اسانس ریج اینتا. کردند

، )2008(ن و همکاران یحاس .]33[است یکروبی اثر ضدميدارا
حان سبز را به ی اسانس ریکروبیضدم  و اثریدانیاکسیت آنتیفعال
ن ین محققیا. دي موجود در آنمرتبط دانستندیبات ترپنوئیترک

حان سبز را به ی اسانس ریکروبیت ضدمی از فعاليابخش عمده
العه ما در مط. نسبت دادند )هیت ثانویمتابول( نالولیب لیوجود ترک

حان سبز یل دهنده اسانس ری تشکينالول از اجزایب لیز ترکین
، گزارش کردند که اسانس )2010(چ و همکاران یپدویپر. ]34[بود

                 هـاي اسـتانداردهی از رشد سویحان سبز به خوبیر
   پژوهشگران نیا . کرد  ريیجلـوگ  سیدیتیسـالمونال انترینیو بال

  

 و مهارکننده رشد ینـالول را بـه عنـوان عامـل اصـلی ل
مقدم و همکاران  .]35[زا عنوان کردنديماریزاندامگان بیر
اه ینش گیسبز را که از چ حانیر  اسانسیکروبی،اثر ضدم)2011(

 يهايباکتره شده بود، بر ی مختلف از رشد، تهیدر دو مرحله زمان
لوس سرئوس و یباس،یا کلینوزا، اشرشیسودوموناس ائروژ

 نیج اینتا . قرار دادندیرد بررسمولوکوکوس اورئوسیاستاف
 ي برایپژوهش نشان داد که محدوده حداقل غلظت مهارکنندگ

 تا 18 لوکوکوس اورئوسیلوس سرئوس و استافیباس يهايباکتر
 که حداقل غلظت یتر بود، در حالیلیلیکروگرم بر می م36

ا ینوزا و اشرشیسودوموناس ائروژ يهاي باکتري برایمهارکنندگ
 و همکاران یعباس .]36[تر بودیلیلیکروگرم بر می م18 تا 9 یکل
 یحان عمانیاسانس ر ی، گزارش کردند که اثر مهارکنندگ)2015(

.  استی گرم منفيهايشتر از باکتری گرم مثبت بيهايبر باکتر
 ی مطالعه حاضر همخوانيهاافتهین پژوهشگران با یج اینتا

لوس یباسبت  گرم مثيهايز باکتریدر مطالعه ما ن. ]21[داشت
 نسبت به اسانس يشتریت بی حساسنوکوایا ایستریل و سرئوس

 بر ی اثر مهارکنندگي کمتريهاحان سبز داشتند و در غلظتیر
 تی، فعال)2016(ک و همکاران ینبردل .ها مشاهده شدآن

 گرم يهايحان سبزرا برابر تعداد از باکتری اسانس رییایضدباکتر
 انتخاب شده  يهاهی سویبرخ.  قرار دادندی مورد بررسیمنف

ن یج اینتا. قرار دادند یرا مورد بررسی گرم منفيهايباکتر
ط کشت با یدر مح(پژوهشگران نشان داد که پس از چهار ساعت 

 يها، رشد باکتر)سبز حانی اسانس ریوزن/ی وزن25/0 غلظت
 و آئروموناس 9ياآلویو هافن8يتروباکتر فرندی و سیکلایاشرش

ز نشان داد که یج مطالعه ما نینتا. افتیکاهش  10الیدروفیه
ز ی ننوزایسودوموناس ائروژ و یا کلیاشرش ی گرم منفيهايباکتر

حان سبز از خود نشان ین مقاومت را در برابر اسانس ریشتریب
 و ییایمیش باتی، ترک)2016(زاده و همکاران يمهد .]37[دادند

ان را به ی و زنیم گلیحان سبز، مری  ريها اسانسیکروبیاثر ضدم
ن یا.  قرار دادندین، مورد بررسیسیب با نی و در ترکییتنها

 یاثر مهارکنندگ حانیپژوهشگران گزارش کردند که اسانس ر
 یکلا یاشرش  سه بایدر مقا لوکوکوس اورئوسیاستاف بر يشتریب

 پژوهش حاضر يهاافتهیپژوهش، با  نیج اینتا. ]38[داشت
  . داشتیهمخوان

                                                             
8. Citrobacter freundii 
9. Hafnia alvei 
10. Aeromonas hydrophila 
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 يریگجهی نت- 4
د که ی مشخص گردیشگاهین پژوهش آزمایج حاصل از ایطبق نتا

زاندامگان عامل ی بر ری مناسبیکروبیحان سبز اثر ضدمیاسانس ر
 اسانس یکروبیاثر ضدم.  داشتییت غذایعفونت و مسموم

 گرم يهاي نسبت به باکتری گرم منفيهاياکترحان سبز بر بیر
حان سبز یاسانس ر) نترکشنیا (یبیدر حالت ترک. تر بودمثبت کم

 گرم يهايکل بر باکترین و کلرامفنیکلی تتراسايهاکیوتیبیبا آنت
 یکروبیبا توجه به اثر ضدم.  مشاهده شدیستینرژی حالت  سیمنف
شود یه می، توصی گرم منفيهايحان سبز بر باکتریتر اسانس رکم

 از اسانس یبیها حالت ترکين دسته از باکتریجهت کنترل رشد ا
ستفاده کالین و کلرامفنیکلیتتراسا يهاکیوتیبیحان سبز و آنتیر

حان سبز نشان ی اسانس رییایمیبات شی ترکییج شناساینتا. گردد
ن یشتریب  درصد97/47کول با یل چاویا متیداد که استراگول 

  . ب اسانس بودیترک
  

 ر و تشکری تقد- 5
 مصوب در دانشگاه علوم یمقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهش

باشد، لذا نویسندگان مقاله ی خوزستان میعی و منابع طبيکشاورز
 دانشگاه علوم یدانند که از معاونت پژوهشیبر خود الزم م

 یمانه تشکر و قدردانی خوزستان صمیعی و منابع طبيکشاورز
  .نمایند
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In this study, the antimicrobial effect ofOcimumbasilicumessential oil with different qualitative and 
quantitative methods (disc diffusion, minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal 
concentration) as well as the effects of its interactionwith tetracycline and chloramphenicol antibiotics on 
some pathogenic microorganisms causing infection and food poisoning were evaluated.The chemical 
compounds, antioxidant activity and total phenolic content of Ocimumbasilicumessential oil were 
measured. The results showed that Ocimumbasilicumessential oil contained 31 compounds. Estragole was 
the major constituent of the essential oil with a percentage of 30.75. The antioxidant activity of 
Ocimumbasilicumessential oil was 70% based onfree radical scavenging capacity (DPPH). The total 
phenolic content of the essential oil was 29.05±0.50 mg GAE/g. The most sensitive and the most resistant 
bacteria with diameter inhibition zone 21.95 mm and 10.00 mm were Bacillus cereus and Escherichiacoli 
respectively. The effects of interaction of Ocimumbasilicum essential oil with tetracycline and 
chloramphenicol antibiotics on gram negative bacteria showed synergistic status. The minimum inhibitory 
concentration of the essential oil was equal to 12.5, 6.25, 6.25, 200 and 200 mg/ml for Listeria innocua, 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichiacoli respectively. The 
minimum bactericidal concentration of Ocimumbasilicum essential oil was equal to 50, 12. 5, 12.5, 400 
and 400 mg/ml for bacteria respectively. 
 
Keywords:Ocimumbasilicum, Total phenolic content,Microdilution broth,Tetracycline, Chloramphenicol. 
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