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اسانس میکروبی  ضدارزیابی فعالیت  و شیمیایی شناسایی ترکیبات،استخراج
             و مقایسه آن با  زا با منشاء غذاییهاي بیماريباکتريبر نازبو بنفش 

  هاي ونکومایسین و جنتامایسینکیبیوتآنتی
 

                                ، 3، بهروز علیزاده بهبهانی2، فریده طباطبایی یزدي1افسانه سمیعی
  2مصطفی مظاهري طهرانی

  
 دانش آموخته دکتري، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران-1

  استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران-2
  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران استادیار، -3

)20/07/98: رشیپذ خیتار  98/ 19/05:  افتیدر خیتار(  

  
  چکیده

هاي  آن به روشاییباکتریشکیل دهنده اسانس و بررسی فعالیت ضدشناسایی ترکیبات و اجزا ت، نازبو بنفش استخراج اسانس از برگ ،هدف از این پژوهش
هاي ونکومایسین و جنتامایسین در شرایط ک بیوتیزا غذا و در نهایت مقایسه آن با آنتی هاي شاخص بیماريي مختلف کیفی و کمی بر تعدادي از باکتر

به روش چاهک در  نازبو بنفشمیکروبی اسانس د اثر ض. شناسایی شدندی گازي کروماتوگراف اجزاي تشکیل دهنده اسانس توسط دستگاه . بودآزمایشگاهی
نتایج نشان داد . تعیین گردیدتري فنیل تترازولیوم کلراید و معرف  با استفاده از میکرودایلوشن براث  نیزاسانس و حداقل غلظت مهارکنندگیشد  تعیینآگار 
 بیشترین ترکیب شناسایی شده 64/51 با p-Allylanisole. دنکیبات اسانس را تشکیل می ده درصد تر28/99 ترکیب شناسایی شده در مجموع 28که 

 Linaloolو %) n-Tricosane) 83/24ترکیبات اصلی دیگر شامل . شد درصد از ترکیب اسانس را شامل می50 بود، و به تنهایی بیش از اسانس
متر  میلی15/11اي گرم منفی  همتر و براي باکتري میلی9/15هاي گرم مثبت ي گار بر باکترمتوسط قطر هاله عدم رشد در روش چاهک در آ. بود%) 81/14(

حداقل غلظت کشندگی . لیتر بودگرم بر میلی میلی8/36 تا 6/4زا در محدوده بیماريهاي باکتري ايبر نازبو بنفشحداقل غلظت مهارکنندگی اسانس . بود
تر هاي پایینلظتهاي گرم مثبت در غ بر باکتري نازبو بنفشتوان گفت که اسانس به طور کلی می. بودلیتر رم بر میلیگمیلی 6/73 تا 6/4 نیز در رنج اسانس

  .ها جلوگیري کنداز رشد آنموثر بود و توانست 
 

  .سازي در مایعونکومایسین، رقیق، جنتامایسین  فعالیت ضدمیکروبی،،نازبو بنفش: واژگان کلید
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: tabatabai@um.ac.ir  
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 مقدمه - 1
جمعیت در کشورهاي % 30هاي ناشی از غذا ساالنه يبیمار

اطمینان از  امروزه کیفیت و .]1[ سازدتوسعه یافته را درگیر می
هاي اصلی در صنعت   از نگرانیسالم بودن محصوالت غذایی

عامل فساد و هاي  جلوگیري از رشد باکتري.]2[غذاست 
الت  محصو و به تاخیر انداختن فساد میکروبیمسمومیت غذایی

      اي  ، فاکتورهایی هستند که به صورت قابل مالحظهغذایی
  .]4و 3[ را افزایش دهندتوانند زمان ماندگاري می

در پیشگیري از  ی و طبیعیداروی گیاهان از استفاده اهمیت
 به زابیماري هايباکتري رشد از ممانعت و درمانها، بیماري

 زیادي بسیاررش و گست تنوع وجود با .است شده خوبی شناخته

  دارندسایر کشورهاي جهانایران و  درگیاهان دارویی  که

       میکروبی وبررسی اثر ضد زمینه در هاي فروانیپژوهش
 حاضر حال  در.]5[دارد  ادامه همچنان اکسیدانی این گیاهانآنتی

بیوتیک هاي رایج زا نسبت به آنتیبیماري يهاباکتري مقاومت
  و تهدید کننده در سرتاسر، اساسیبزرگ مشکل یک به درمانی

 سازمان 2011 سال شعار به طوري که است شده جهان تبدیل

تهدید  یک میکروبی ضد داروهاي به مقاومت"جهانی بهداشت 
  . باشد می"جهانی

ارزشمند و  با منابع از گیاهان دارویی یکی ضدمیکروبی ترکیبات
صنایع غذایی و  داروسازيصنعت  پزشکی، علم در حائز اهمیت

عفونت  ناشی از هايبیماري به گسترش با توجه. آیندمی شمار به
زا، هاي بیماريو مقاومت میکروارگانیسم و مسمومیت غذایی

 درمانکنترل و  در گیاهان دارویی و طبیعی هر چه بیشتر شناسایی

  .]6[بود  خواهد موثر بیماران
هاي رایج بیوتیک سال است که از مصرف آنتی50افزون بر  

هاي عامل عفونت و درمانی براي درمان و کنترل میکروارگانیسم
هاي مکرر و بدون تجویز پزشک گذرد، ولی استفادهمسمومیت می

ها شده و درمان این باعث بروز پدیده مقاومت به آنتی بیوتیک
  .]7[زا را با مشکل مواجه ساخته است هاي بیماريسویهگونه از 

یکی از گیاهان دارویی ارزشمند می بنفش ن ریحا یا نازبو بنفش
باشد که به سبب دارا بودن مقدار زیادي اسانس در سلول هاي 

از خانواده   بنفشنازبو. رویشی کاربرد فراوانی در طب سنتی دارد
به طور طبیعی در مناطق گرمسیري بنفش  نازبو. باشدنعناعیان می

ر تمامی نقاط در ایران د نازبو. و نیمه گرمسیري رشد می کند
-نوع سبز و بنفش دیده می در دو نازبوبرگ گیاه . شودکشت می

ها شود که به دلیل وجود آنتوسیانین ظاهري بنفش رنگ به برگ
از ایام قدیم و به طور سنتی جهت درمان  نازبو .]8و 9[ دهدمی

 کلیوي ناراحتی اسهال، زگیل، انگل و ،هاي سردرد، سرفهبیماري
 به طور سنتی در برخی از مناطق ایران .استشده استفاده می

از این ) استان بوشهر(و دشتستان ) استان فارس(همانند کازرون 
کاهش تب و تقویت کننده معده مورد گیاه براي التیام زخم دهان، 

  .]10[ گیرداستفاده قرار می
 آسان، ایران، دسترسی در بنفش نازبو گیاه بودن بومی به توجه با

 در دور هايزمان از گیاه این دارویی و غذایی مصرف و ارزان

 از عملی استفاده جهت ايمقدمه تواندمی پژوهش این ایران

 ،هدف از این پژوهش .باشد غذایی صنایع در گیاه این اسانس
شناسایی ترکیبات و اجزا بنفش،  نازبواستخراج اسانس از برگ 

 روش به آن باکتري ضدبررسی فعالیتو تشکیل دهنده اسانس 
هاي شاخص ي هاي مختلف کیفی و کمی بر تعدادي از باکتر

هاي بیوتیکزا غذا و در نهایت مقایسه آن با تعدادي از آنتیبیماري
  .بود آزمایشگاهیدر شرایط  رایج درمانی

  

  هامواد و روش - 2
 و  محیط کشت میکروبی،مواد شیمیایی - 2-1

  هاي مورد استفادهدستگاه
مورد هاي و دستگاه هاي کشت میکروبی شیمیایی، محیطمواد 

 BDH Chemicals(پپتون واتر : استفاده در این پژوهش شامل

Ltd., England( محلول رینگر ،)Merck, Germany( ،
 WhatmanNo. 3 filter paper, Whatman(کاغذ واتمن 
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Ltd., England( 96 پلیت میکرومتر، 2/0، فیلتر سر سرنگی 
ساخت (تون براث و مولر هینتون آگار  محیط کشت مولر هین،خانه

DEFCO Laboratories, USA(،  آسیاب آزمایشگاهی) مدل
Warning(ل ترازوي دیجیتا، ) ساخت آلمانEK 300i با دقت 

انکوباتور جهت نگهداري ، )Flash shaker(انکوباتور ، )01/0
، )Memmertمدل (ها در شرایط مناسب، اتوکالو  کشت

، آون یا )Memmertمدل (ماري  بن، Sigmaاسپکتروفتومتر 
 میکرولیتر 1000 تا10، سمپلر متغیر )Memmertمدل (فور 

پادتن (کومایسین و جنتامایسین نهاي وبیوتیک آنتیو )اپندروف(
  . بود)طب

  هاسازي آن و فعالهاي میکروبیتهیه سویه - 2-2
در این پژوهش دو گونه باکتري گرم مثبت کوکسی 

و دو گونه ) استرپتوکوکوس پیوژنز و وساستافیلوکوکوس اورئ(
) سودوموناس ائروژینوزا و اشرشیا کلی(باکتري گرم منفی باسیل 

ها در شرایط کامال لوله حاوي باکتري. گرفتمورد بررسی قرار 
پت پاستور از ترکیبات استریل باز شد، سپس توسط پی

هاي مایع و جامد مولر ها به محیط کشتسوسپانسیون باکتري
ها بـه تون که از قبل آماده شده بود تلقیح گردید و باکتريهین

گذاري  گرمخانهگرادسانتی درجه 37 ساعت در دماي 24مدت 
ساعت قبل از انجام  24ها سازي باکتريجهت فعال .شدند

، به کمک آنس استریل باکتریاییهاي ارزیابی فعالیت ضدآزمایش
ینتون تلقیح انجام به محیط کشت مولر ه) مادر(از کشت ذخیره 

رشد جهت برابر شدن کدورت از محلول رینگر . شد
در این . استفاده شدفارلند میکروارگانیسم با استاندارد نیم مک

 Colony Forming Unit/mL( ها برابر باحالت میزان باکتري
  .]11[ بود) 5/1× 108

  و استخراج اسانس بنفش نازبوجمع آوري  - 2-3
 مقدار.  خریداري شد)خراسان رضوي(هد مشاز  بنفش نازبوبرگ 

 دستگاه لیتر آب مقطر به میلی750همراه با بنفش نازبو  از گرم 50

  تقطیر  آن  کار  اساس که آداك شرکت ساخت ايشیشه کلونجر

 در لیترمیلی یک سرعت با ساعت 3 مدت به و منتقل است آبی 

 دیم،س سولفات با اسانس .گرفت انجام گیرياسانس عمل دقیقه

 نگهداري یخچال در و نور از دور استریل، ظرف در و آبگیري

اي از گیاه نازبو بنفش نشان داده شده ، نمونه1در شکل  .]12[ شد
  .است

  
Fig 1 Purple basil. 

  

نازبو شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس  - 2-4
  بنفش

 بنفش در پژوهشکده علوم گیاهی، نازبو اسانس ترکیبات شناسایی
 استخراجاسانس  .اه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شددانشگ

 متصل کروماتوگرافی گاز میکرولیتر به دستگاه 2/0 تزریق با شده

: شرکت سازنده  (TRACE MSجرمی مدل  نگار طیف به
ThermoQًuest-Finnigan ( ستون حاوي DB-530 طول 

 25/0فاز ساکن  ضخامت و  میلی متر25/0 داخلی قطر متر،
 انجام Quadrupoleمدل  جرمی سنج طیف به متصلر میکرومت

 درجه 250 تا گرادسانتی درجه 40 از ستون دماي .پذیرفت

. گراد بر دقیقه افزایش یافت درجه سانتی5/2با سرعت  گرادسانتی
 میلی لیتر در دقیقه و از انرژي 1/1از گاز هلیم با سرعت 

  .]13[ شده  الکترون استفاد70یونیزاسیون 
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 شناسایی و بازداري شاخص محاسبه - 2-5

  ترکیب ها
 نرمال آلکان هاي ترکیبات، بازداري هاياندیس براي محاسبه

C22– C9  مطالعه با هاترکیب شناسایی. گردید تزریق        
 هاي استاندارد،ترکیب جرمی طیف با مقایسه و جرمی هايطیف

 کمک به و کامپیوتر کتابخانه در موجود اطالعات از استفاده با

 هايشاخص با هاآن مقایسه .شد بازداري محاسبه هايشاخص

. شد انجام گردیده، منتشر مختلف منابع در استاندارد که بازداري
 1به روش نرمال کردن سطح ) درصد هر ترکیب(محاسبات کمی 

 .انجام شد

آزمون بررسی فعالیت ضدمیکروبی به  - 2-6
  روش ایجاد چاهک 

برابر  تا کمک محلول رینگر بررسی، به هاي موردابتدا باکتري
توسط .  شدرقیق فارلند،  مک5/0کدورت استاندارد شدن با 

 مولر  برداشته شد و روي محیط کشتهاباکتريسواپ استریل از 
 دیش مانند در سطح پتريLاي ي شیشه، توسط میلههینتون آگار

، توسط خال و پیپت پاستور استریل.  کشت داده شد سانتی متر8
. متر روي محیط کشت ایجاد گردید میلی6هایی به قطر چاهک

 میکرولیتر محیط کشت پر شد تا از نفوذ 10ها بـا انتهاي چاهک
 جلوگیري و از بروز هر پتري به کف  بنفشنازبواسانس احتمالی 

 20سمپلر با چاهک هر داخل. گونه خطا پیشگیري شود
 64/1 و 32/1، 16/1، 8/1، 2/4،1/1، 1هاي میکرولیتر از رقت

 جداگانه طور  به دي متیل سولفوکسایداسانس ریحان در محلول

به عنوان در وسط  یک چاهک پتري دیشدر هر  .شد داده قرار
 درجه 37 دمايهاي کشت شده در پلیت. شاهد در نظر گرفته شد

       قطر .گذاري شدند ساعت گرمخانه24 به مدت گرادسانتی
گیري اندازهبه طور دقیق کش استفاده از خطهاي عدم رشد با هاله
هاي جنتامایسین و ونکومایسن بیوتیکهاي آنتیاز دیسک. شد

ها در مورد هر بیوتیکاستفاده گردید و قطر هاله عدم رشد آنتی

                                                             
1. Normalization method 

میکروارگانیسم مشخص گردید و با نتایج به دست آمده مقایسه 
  .]14[ شد

آزمون بررسی فعالیت ضدمیکروبی به  - 2-7
  رشدکنندگی از  مهار غلظت حداقلروش تعیین 

زا یک هاي استاندارد بیماريهاي باکتريبراي این منظور از سویه
.  ساعته در محیط کشت مولر هینتون براث تهیه شد24کشت 
 100 بنفش تهیه و نازبوهاي رقت متوالی از اسانس سریال

 که قبال اي خانه96هاي  به میکروپلیتنازبومیکرولیتر از اسانس 
فارلند بود اضافه باکتري با کدورت نیم مک میکرولیتر 10حاوي 

محیط کشت مولر (هاي مشابه براي کنترل مثبت آزمایش. شد
محیط (و کنترل منفی ) هینتون براث حاوي باکتري بدون اسانس

 96پلیت . شدنیز انجام ) کشت مولر هینتون براث بدون باکتري
 درجه 37انکوباتور در دماي  ساعت در 24اي به مدت خانه

 ساعت محلول تري 24پس از گذشت . گراد قرار گرفتسانتی
 میکرولیتر از 10فنیل تترازولیوم کلراید تهیه شده و به هر خانه 

هایی که رشد میکروبی اتفاق افتاده در خانه.  شداضافهاین معرف 
 تر از نیم ساعت، رنگ قرمز تیره یا ارغوانی ایجادباشد ظرف کم

اولین غلظتی که در آن رشد باکتري روي نداده و رنگ . شودمی
 گزارش  حداقل غلظت مهارکنندگیعنوان قرمز تشکیل نشد به

 .]15[ شد

ی اسانس نازبو گکشند غلظت حداقل - 2-8
    بنفش

در ادامه تعیین نازبو بنفش تعیین حداقل غلظت کشندگی اسانس 
حداقل  براي تعیین .باشدحداقل غلظت بازدارنده و مکمل آن می

 محیط بر سطح ،تغییر رنگ هاي فاقدهمه چاهکغلظت کشندگی 

محیط کشت حاوي . شد داده مولر هینتون آگار کشت کشت
 ساعت 24 گراد به مدت درجه سانتی37در دماي باکتري 
رشد نکرده در آن  پلیتی که هیچ کلنی اولین .گذاري شدگرمخانه
  .]6[گزارش شد ی حداقل غلظت کشندگ عنوان باشد به
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 يآنالیز آمار - 2-9

 و تجزیه انجام پذیرفت، براي تکرار در سه هاتمامی آزمایش

. استفاده شد 18 نسخه SPSS  افزارنرم از هاداده آماري تحلیل
  .گرفته شد نظر  درصد در5دار بودن سطح معنی

  

  و بحث نتایج - 3
هاي در انسان درمان بیمارياستفاده از گیاهان دارویی به منظور 

هاي انجام شده هها و برآورداي بس طوالنی دارد، پیش بینیسابقه
 درصد 80دهد که حدود سازمان بهداشت جهانی نشان می

-هاي مراقبتجمعیت جهان از گیاهان دارویی و طبیعی براي جنبه

   .نمایندهاي بهداشتی خود استفاده می
کروماتوگرافی گازي توسط دستگاه ش  بنفنازبونتایج آنالیز اسانس 

بیست و هشت ترکیب شناسایی . ، آورده شده است1جدول در 
 بنفش را نازبو درصد ترکیبات اسانس 28/99شده در مجموع 

  . دادتشکیل 
p-Allylanisole بیشترین ترکیب شناسایی شده در 64/51 با 

 درصد از ترکیب 50اسانس ریحان بود، و به تنهایی بیش از 
هاي مشابه نیز درصد این در پژوهش. نس را شامل می شداسا

       الزم به ذکر  درصد گزارش شده بود70 تا 30ترکیب بین 
، estragolباشد که این ترکیب داراي اسامی مختلفی همچون می

methoxy-4-(2-propenyl)-benzene ،estragon و   ...
-nعالوه بر این ترکیبات اصلی دیگر شامل . باشدمی

Tricosane) 83/24 (% وLinalool )81/14 (%اعداد . بود
مندرج در ستون عمودي کروماتوگرام مقدار فروانی ترکیبات 

دهد و ستون افقی تشکیل دهنده اسانس نازبو بنفش را نشان می
هر یک از ترکیبات اسانس در ستون  زمان جداسازي و شناسایی 

وسط پور بزرگی و اي که تدر مطالعه). 2شکل (کند را بیان می
 50، انجام پذیرفت، مشخص گردید که بیش از )1386(همکاران 

ترکیب مختلف در اسانس ریحان وجود دارد و بیشترین ترکیب 
اسانس را استراگول به خود اختصاص داده است، الزم به ذکر 

باشد که این پژوهشگران ترکیبات شیمیایی گیاه نازبو بنفش و می
نتیجه پژوهش  .]16و 10[ار داده بودند سبز را مورد بررسی قر

حاضر با نتایج سایر پژوهشگران تا حدود زیادي همخوانی 
داشت، نکته حائز اهمیت آن است که ساختار شیمیایی اسانس هر 
گیاه تحت تاثیر عواملی محیطی و شرایط آب و هوایی متفاوت 

  .باشدمی
Table 1 Chemical compounds of the purple basil 

essential oil 

 
  

No Compound name KIa % 

1 α-Pinene 933 0.09 

2 Sabinene 972 0.03 

3 β-Pinene 977 0.06 

4 6-Methyl-5-hepten-2-one 984 0.08 

5 β-Myrcene 988 0.04 

6 Limonene 1027 0.05 

7 1,8-Cineole 1030 0.57 

8 Z-β-Ocimene 1035 0.03 

9 E-β-Ocimene 1045 0.13 

10 cis-Linalool oxide 1071 0.1 

11 trans-Linalool oxide 1088 0.09 

12 Linalool 1101 14.81 

13 Menthol 1175 0.11 

14 Terpineol<alpha-> 1194 0.12 

15 p-Allylanisole 1204 51.64 

16 Neral 1242 0.31 

17 Geranial 1271 0.46 

18 trans-caryophyllene 1422 0.32 

19 Bergamotene<alpha-trans-> 1437 0.59 

20 trans-β-Farnesene 1457 0.3 

21 Germacrene D 1484 0.12 

22 (E)-α-Bisabolene 1544 1.32 

23 n-Octadecane 1797 0.12 

24 n-Nonadecane 1897 0.32 

25 n-Eicosane 1997 0.43 

26 n-Docosane 2197 0.88 

27 n-Tricosane 2300 24.83 

28 n-Tetracosane 2397 1.33 
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Fig 2 The chromatogram of purple basil essential oil. 

  
هاي مورد مطالعه در  بر میکروارگانیسم بنفشنازبواثر اسانس 

 نتایج این مطالعه نشان داد که .، آورده شده است3 و 2جداول 
زا جلوگیري هاي بیماريبه خوبی از رشد باکترينازبو اسانس 

تب بیشتر اي کوکسی گرم مثبت به مراهي بر باکترکرده و اثر آن
هاي مهم اسانس یکی از ویژگی. هاي گرم منفی بودلاز باسی

باشد، در این  آن میيگیاهان دارویی مربوط به خاصیت آبگریز
تواند با پیوند روي الیه لیپیدي غشاي حالت اسانس گیاه می

 سلولی و يباعث شکاف غشاها باکتريو میتوکندري سلولی 
هاي باکتري به خارج از سلول و در ها و یونخروج مولکول

ها علیه باکتریایی اسانسفعالیت ضد. گرددنهایت مرگ باکتري 
زا و عامل هاي شاخص بیمارياي از میکروارگانیسمطیف گسترده

هاي گرم مثبت و گرم منفی مسمومیت و عفونت، از جمله باکتري
ها، به تعدادي میکروبی اسانسي ضدهافعالیت. اثبات شده است

هاي فعال موجود در از ترکیبات ترپنوئیدي و فنلی و گروه
  .]17[ شودها، نسبت داده میها و انفعاالت بین آناسانس
در پیشگیري از  دارویی و طبیعی گیاهان از استفاده اهمیت
 به زابیماري هايباکتري رشد از ممانعت ها، درمان وبیماري

 انجام ،)2004 (بورتاي که در مطالعه. است شده ناختهخوبی ش
 هايباکتري  نسبت به مثبت گرم هاي باکتريداد بیان نمود که 

 گیاهی اسانس نسبت به ترکیبات بیشتري حساسیت منفی گرم

 الیه یک داراي منفی گرم هايباکتريبا توجه به اینکه . دارند

 یک عنوان به  ودنباشمی خود سلولی دیواره اطراف در خارجی

 محدود را آبگریز ترکیبات دسترسی و عمل نموده پذیر نانفوذ سد

 و هلندر .]18[ باشدتري میلذا داراي حساسیت کم نمایدمی

-باکتري رشدترکیبات فنولی  گزارش دادند که ،)1998( همکاران

 .نمایند می مهار سلول، بیرونی يغشا تخریب با را منفی گرم هاي
 وزنتوجیه نمود که  گونه ت این پدیده را اینشاید بتوان عل

 غشاي به این ترکیبات تا دهدمی اجازه هااسانس پایین مولکولی

ها  و از رشد آننمایند نفوذ منفی گرم هايباکتري داخلی
 یکی از ترکیباتی ترپنوئیدي مهم که داراي .]17[ جلوگیري نماید

بنفش نیز ازبو نمیکروبی و قارچی می باشد و در اسانس اثر ضد
 از ترپنوئیدها بیشتر میکروبی ضد  فعالیت.یافت شد، لینالول بود

  .دارد ارتباط عملگر هايگروه بهجمله لینالول 
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Table 2 Average diameter (mm) of microbial free zone area of the purple basil essential oil on 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes (well 

diffusion agar method). 
 Purple basil essential oil 

Microorganism 1 1.2 1.4 1.8 1.16 1.32 1.64 
P. aeruginosa 10.40 ± 0.54a 9.20±0.28a 8.00 ±0.52a 7.10±0.54a 6.10±0.37a 00.00±0.17a 00.00±0.11a 

E. coli 11.90±0.52a 11.10 ±0.50a 10.00±028a 8.20±0.56b 7.30±0.49b 6.40±0.29b 00.00±0.10b 

S. aureus 13.90 ±0.28a 12.90 ±0.28a 11.00 ±0.53b 9.40 ±0.24c 8.20 ±0.39c 7.40 ±0.57c 6.20±0.27c 

S. pyogenes 17.90±0.52a 16.20±0.53b 14.00±0.51c 12.20±0.36d 10.00±0.48e 9.10±0.41e 7.70±0.42f 

Values are means ± standard deviations 
  
هاي ي بر باکتر بنفشنازبوطور کلی نتایج نشان داد که اسانس ه ب

گرم منفی موثر است اما میزان اثر بخشی آن بسته به  و گرم مثبت
نتایج مربوط به ). 2جدول (نوع میکروارگانیسم متفاوت است 

این نتایج . ، آورده شده است2ول روش چاهک در آگار در جد
-نشان داد که به طور کلی متوسط قطر هاله عدم رشد در باکتري

متوسط قطر هاله عدم رشد در روش . هاي گرم مثبت بیشتر است
و براي متر  میلی9/15هاي گرم مثبت يچاهک در آگار بر باکتر

 متوسط قطر هاله عدم.  بودمتر میلی15/11منفی هاي گرم باکتري
بیوتیک ونکومایسین هاي گرم مثبت براي آنتیيرشد بر باکتر

بیوتیک هاي گرم منفی براي آنتیمتر و براي باکتري میلی8/11
  . متر بود میلی15جنتامایسین 

ها  را بر تعدادي از باکترينازبو اسانس ،)2007(ن الیکسا و همکار
 زا در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسیهاي بیماريو قارچ

باسیلوس  این مطالعه شامل هايمیکروارگانیسم. قراردادند
...  و کاندیدا آلبیکنس،  ولگاریسپروتئوس، سالمونال، سرئوس

 به خوبی از رشد نازبونتایج این مطالعه نشان داد که اسانس . بود
  نتایج این ،]19[ کردزا جلوگیري هاي بیماريمیکروارگانیسم

  

نتایج . عه حاضر همخوانی داشتهاي مطال با یافتهپژوهشگران 
حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت تعیین مربوط به 

 این. ، آورده شده است3 در جدول  بنفشنازبوکشندگی اسانس 
  بنفشنازبونتایج نشان داد به طور کلی حداقل غلظتی از اسانس 

 هايشود براي باکتريکه باعث ممانعت از رشد و کشندگی می
  . تر استگرم منفی کمهاي باکتريت به گرم مثبت نسب

  بنفشنازبو اسانس برابر در هامیکروارگانیسم حساسیتی نماي
به ترتیب زا  بیماريسویه ترین و مقاومتریننشان داد که حساس

               بودسودوموناس ائروژینوزا و استرپتوکوکوس پیوژنز
  ).3و  2جداول (

 فنولی تشکیل خاص ترکیبات زا کلی طور به نازبو گیاه اسانس

 همکاران و اي که توسط جوانمرديدر مطالعه .است شده

 و شیمیایی هايویژگی، فنولی ترکیبات در مورد ،)2002(

 در ایران انجام شد نازبو نمونه جمع آوري شده 23 ساختاري
 ،میزان نظر از که وجود دارد نازبو از هاییگونه مشخص گردید که

  داراي اهمیت کشاورزي در اسانس کیفیت و یفنول ترکیبات نوع
.]20[باشدمی

Table 3 Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the 
purple basil essential oil on Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 

Streptococcus pyogenes 
  
  
  
  

-تر شدن اثر ضد باعث ضعیف بنفشنازبورقیق کردن اسانس 

 براي 64/1 و 32/1هاي که در غلظتبه نحوي میکروبی آن شد،
 براي 64/1 و در غلظت سودوموناس ائروژینوزا گرم منفی باکتري

 در مورد باکتري.  هاله عدم رشد مشاهده نشدکلی اشرشیاباکتري 
در  استرپتوکوکوس پیوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبت

 ).2جدول (هاي اسانس هاله عدم رشد مشاهده شد تمامی غلظت

MBC (mg/ml)  MIC (mg/ml)  Microorganism  
73.6  36.8  P. aeruginosa 
36.8  18.4 E. coli 
9.2  4.6  S. aureus 
4.6  4.6  S. pyogenes 
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 بنفش نازبوی اسانس ندگننتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارک
گرم بر  میلی8/36 تا 6/4هاي مورد مطالعه در محدوده بر باکتري

 تا 6/4حداقل غلظت کشندگی اسانس نیز در رنج . لیتر بودمیلی
توان گفت که به طور کلی می. لیتر بودگرم بر میلی میلی6/73

       هايهاي گرم مثبت در غلظت بنفش بر باکترينازبواسانس 
  .هاي گرم منفی بودتر از باکتريتر موثرنپایی
 

  گیري نتیجه - 4
هاي  بنفش توانست به خوبی از رشد میکروارگانیسمنازبواسانس  

هاي  قطر هاله عدم رشد براي باکتري.کندزا جلوگیري بیماري
 ترکیب در 28. بیوتیک وانکومایسین بیشتر بودگرم مثبت از آنتی

 درصد آن را 50 که بیش از  بنفش شناسایی شدنازبواسانس 
جهت مشخص کردن مکانیسم دقیق . داده بوداستروگول تشکیل 

هاي پژوهشزا نیاز به هاي بیماري بنفش بر باکترينازبواسانس 
شود میزان دوز مصرفی در شرایط لذا پیشنهاد می. باشدمیبیشتري 

  .تنی مورد ارزیابی واقع شوددرون
  

  تشکر و قدردانی - 5
 بر خود الزم می دانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه نویسندگان

 صمیمانه ،هاي مالیفردوسی مشهد جهت تامین اعتبار هزینه
  . تشکر و قدردانی نمایند
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The objective of this study was to extract the essential oil of purple basil leaf, to identify its compounds 
and to investigate its antimicrobial effects on some food-borne pathogenic bacteria through different 
qualitative and quantitative methods, and eventually, to compare it with some antibiotics including 
vancomycin and gentamycin in vitro. The essential oil components were identified with GC/MS. The 
antimicrobial effect of basil essential oil was measured through well diffusion agar (WDA), and finally, 
the minimum inhibitory concentration (MIC) of the essential oil was determined using microdilution 
broth and triphenyl tetrazolium chloride. The results revealed that 28 identified compounds constituted 
99.28% of the whole essential oil compounds. p-Allylanisole (51.64%) was the most abundant component 
of the essential oil. In addition, other main components such as n-Tricosane (24.83%) and Linalool 
(14.81%). In the wall in agar method, the mean free zone diameter was equal to 15.9 mm in the case of 
Gram-positive bacteria and 11.15 mm in the case of Gram-negative ones. The minimum MIC of purple 
basil essential oil ranged from 4.6 to 36.8 mg/ml in the case of pathogenic bacteria. Moreover, its 
minimum bactericidal concentration varied from 4.6 to 73.6. in conclusion, it can be said that purple basil 
essential oil was effective on Gram-positive bacteria at lower concentrations and could inhibit their 
growth.  
 
Keywords: Purple basil, Antimicrobial activity, Gentamicin, Vancomycin, Broth microdilution. 
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