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 است که به طور وسیعی در Lamiaceae، متعلق به خانواده )Hyssopus officinalis L(گیاه زوفا 
 4 فعالیت ضدمیکروبی عصاره گیاه زوفا به هدف از این پژوهش آزمایشگاهی، ارزیابی. کندایران رشد می

گی بر تعدادي از روش دیسک دیفیوژن، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشند
نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره زوفا قطر هاله . زا در شرایط آزمایشگاهی بودهاي بیماريسویه

          گرم بر میلی80متر در غلظت  میلی70/19بیشترین هاله بازدارندگی با قطر . عدم رشد افزایش یافت
لیتر گرم بر میلی میلی80در غلظت .  مشاهده شدورئوساستافیلوکوکوس الیتر براي باکتري گرم مثبت میلی

نتایج  . مشاهده شداشرشیا کلی براي باکتري 30/13ترین هاله عدم رشد با قطر عصاره اتانولی زوفا کم
  ، سودوموناس ائروژینوزاهاينشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره گیاه زوفابراي باکتري

لیتر گرم بر میلی میلی16 و 8، 64، 64 به ترتیب لیستریا اینوکوا و اورئوساستافیلوکوکوس  اشرشیاکلی،
. لیتر بودگرم بر میلی میلی64 و 32، 128، 128نتایج حداقل غلظت کشندگی عصاره زوفانیز به ترتیب  . بود
کنند که عصاره زوفا مانع از رشد تعدادي از هاي به دست آمده در این مطالعه تایید میداده

  .تنی شدزا در شرایط برونهاي بیماريکروارگانیسممی
  

  

  

  رانیایی غذا عیصنا و علوم مجله                             
 

www.fsct.modares.ac.ir مجله تی سا:  
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   مقدمه- 1
هاي هاي گوناگونی، جهت از بین بردن میکروب از روشامروزه
. شودزاي عامل عفونت و مسمومیت غذایی استفاده میبیماري

هاي متعدد به کار گرفته شده باشد که روششایان ذکر می
زا در مواردي هاي بیماريسازي میکروارگانیسمجهت غیرفعال

لوب در اي و کیفی نامطممکن است باعث ایجاد اثرات تغذیه
ترین ایمنی و سالمت مواد غذایی از مهم. ماده غذایی شود

مواردي است که همواره ذهن پژوهشگران در صنعت غذا را به 
هاي قانونی که در افزایش محدودیت. خود معطوف کرده است

هاي استاندارد و کنترل کیفی هاي اخیر توسط سازمانسال
           تصویب شده است و از سویی دیگر پاسخ منفی 

               کنندگان به ترکیبات شیمیایی و استفاده از مصرف
هاي رایج در محصوالت کشاورزي به اهرمی آنتی بیوتیک

            جهت وارد شدن فشار براي توسعه ترکیبات طبیعی و
ها به عنوان مواد هاي جایگزین جهت استفاده از آنروش

 .]2 و 1[ ضدمیکروبی کمک شایانی کرده است

آلودگی میکروبی و عوارضی جانبی که در اثر استفاده از 
شود دو دغدغه عمده و ترکیبات سنتزي و شیمیایی ایجاد می

گرایش فزاینده . اصلی درصنعت غذا و علوم پزشکیاست
مصرف کنندگان براي جایگزین نمودن ترکیبات سنتزي و 
شیمیایی با نوع طبیعی از یک طرف و افزایش مقاومت 

زاي عامل عفونت و مسمومیت به هاي بیماريمیکروارگانیسم
هاي رایج درمانی از سوي دیگر پژوهشگران را به بیوتیکآنتی

هاي سمت استفاده از گیاهان دارویی براي استفاده از ویژگی
اگرچه از . ها ترغیب کرده استاکسیدانی آنضدمیکروبی و آنتی

 براي درمان و جلوگیري هاي قدیم، بشر از گیاهان داروییزمان
گیاهان دارویی به . هاي مختلف استفاده نموده استاز بیماري

        شودفعال در نظر گرفته میعنوان مخازنی از ترکیبات زیست
  .]4 و 3[

خوشبختانه سرزمین ایران به دلیل شرایط آب و هوایی مختلف 
 باشد و ایرانیان ازداراي طیف وسیعی از گیاهان دارویی می

. انددیرباز عالقمند به استفاده از ترکیبات طبیعی دارویی بوده
تعیین زمان دقیق استفاده بشر از گیاهان به عنوان ترکیبات 

شواهد . ها امري بسیار دشوار استدارویی جهت درمان بیماري
 6000دهد که گیاهان به عنوان دارو تقریبا به جا مانده نشان می
ها و کتب قدیمی به یادگار مانده نسخه. اندسال قبل کشت شده

از پیشینیان درباره تاریخ استفاده از گیاهان دارویی قدمت 
 سال قبل در هند، چین و 5000ها را تقریبا به استفاده از آن

          سال در یونان و آسیاي مرکزي نشان2500مصر و حدود 
زمان تاریخ استفاده از گیاهان دارویی در کشور ایران به . دهدمی

 سال قبل از میالد مسیح 7000 تا 6500تمدن آریایی که حدود 
هاي گیاهان گردد، زمانی که زرتشت به ویژگیاست برمی

هاي قدیم و حتی ایرانیان از زمان. دارویی اشاره نموده است
هاي دیگر در زمینه شناخت گیاهان دارویی و قبل از سایر تمدن
اند و اي برخوردار بودهتهها از دانش پیشرفکاربرد درمانی آن

        کتاب باستانی اوستا مهر تاییدي بر گواه راستین این ادعا 
  .]5[باشدیم

 گیاهی چندساله Hyssopus officinalis Lزوفا با نام علمی 
 گونه 12 تا 10گیاه زوفا شامل .  استLamiaceaeاز خانواده 

 آناتولی بوده و بومی شمال غربی ایران، قفقاز، ترکیهو جنوب
هاي مختلف گیاه زوفا در حال حاضر به طور گونه. است

گسترده در کشورهاي ایران، فرانسه، روسیه، اسپانیا و ایتالیا 
 25 تا 20شناسی طول گیاه زوفا به از نظر گیاه .]6[وجود دارد 

هاي آن براق و به رنگ سبز تیره با رسد و برگمتر میسانتی
 تا 2هاي گیاه زوفا طول برگ. باشندها و داراي نوك تیز میلبه
متر است  سانتی1 تا 5/0متر بوده و عرض آن حدود  سانتی4
در طب سنتی از عصاره و اسانس گیاه زوفا در درمان  .]7[

هاي ویروسی و همچنین سرماخوردگی، سرفه، گلودرد، عفونت
مطالعات گذشته فعالیت . شودبرونشیت و آسم استفاده می

اکسیدانی گیاه زوفا را به اثبات رسانیده آنتیضدمیکروبی و 
  .]8[است

هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی 
هاي دیسک دیفیوژن آگار،  اتانولی گیاه زوفا به روشعصاره

چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت 
اس سودومون، اشرشیا کلیهاي استاندارد کشندگی بر سویه

 در لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اورئوس، ائروژینوزا
  .تنی بودشرایط برون
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  ها مواد و روش- 2
  گیري  جمع آوري گیاه زوفا و عصاره- 2-1

- بعد از جمع آوري گیاه زوفا و تایید نام علمی گیاه توسط گیاه

شناسان و متخصصان، گیاه زوفا با آب سرد شست و شو 
.  روز در سایه خشک گردید4دت سطحی شده و سپس به م

گیاه . گیاه خشک شده توسط آسیاب آزمایشگاهی پودر شد
 مخلوط 1 به 5پودر شده با استفاده از حالل اتانول به نسبت 

 25( ساعت بر دستگاه شیکر در دماي اتاق 72شده و به مدت 
عمل تکاندن دادن به دلیل . نگهداري شد) گراددرجه سانتی

ر گیاه جهت استحصال هر چه بهتر ترکیبات تاثیر بهتر حالل ب
 ساعت، ابتدا مخلوط حالل و گیاه از پارچه 72بعد از . گیاه بود

تمیز توري عبور داده شده و بقایاي گیاه پس از چند مرحله 
مخلوط . فشردن و اطمینان از استخراج کامل دور ریخته شد

عصاره و حالل از کاغذ صافی عبور داده شده و سپس به مدت 
جهت حذف حالل .  دور سانتریفیوژ شد3000 دقیقه در 10

اتانول مخلوط به دستگاه روتاري منتقل شده و در نهایت در 
 .]9[گراد در آون خشک گردید درجه سانتی45دماي 

هاي میکروبی استاندارد و تهیه سویه- 2-2
  سوسپانسیون میکروبی

هاي میکروبی استاندارد به صورت آمپول لیوفیلیزه سویه
 باکتري گرم منفی 2هاي میکروبی شامل سویه. خریداري شدند

 باکتري گرم مثبت 2و ) سودوموناس ائروژینوزا و اشرشیا کلی(
جهت فعال . بود) لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اورئوس(

ها جهت هاي میکروبی و استاندارد کردن آنسازي سویه
ها، مطابق با ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره زوفا بر آن

در این استاندارد از کشت . فارلند اقدام شداستاندارد نیم مک
تک کلنی . هاي میکروبی استفاده شد ساعت از سویه24تازه و 

خالص از هر سویه میکروبی با دقت برداشته و در محلول 
فارلند مکرینگر ریخته شد و تا برابري جذب آن با محلول نیم

 نانومتر 625جذب در طول موج . یدسازي انجام گردعمل رقیق
در این حالت میزان هر سویه میکروبی برابر با . گیري شداندازه

colonyforming unit/mL108 ×5/110[است[.  
  
  

   روش دیسک دیفیوژن آگار- 2-3
اولین روش ضدمیکروبی براي ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی 

در . دعصاره اتانولی زوفا شامل روش دیسک دیفیوژن آگار بو
در اطراف و ) ساخت پادتن طب( دیسک کاغذي 5این روش از

. یک دیسک در مرکز پلیت به عنوان شاهد منفی استفاده شد
گرم  میلی80 و 60، 40، 20هاي  میکرولیتر از غلظت20میزان 

هاي لیتر عصاره اتانولی زوفا به آرامی بر سطح دیسکبر میلی
هاي یک از سویهقرار گرفته در سطح محیط کشت حاوي هر 

هاي کشت پس از آن پتري دیش. زا ریخته شداستاندارد بیماري
در نهایت .  دقیقه در دماي یخچال قرار گرفتند15شده به مدت 

 ساعت 24گراد به مدت  درجه سانتی37ها در دماي پتري دیش
پس از اتمام زمان انکوباسیون . درون انکوباتور قرار گرفتند

ی از انکوباتور خارج شده و منطقه هاي میکروبپتري دیش
ها با در نظر  در محیط اطراف دیسک1بازدارندگی یا عدم رشد

گیري و کش اندازهتوسط خط) متر میلی6(گرفتن قطر دیسک 
قابل ذکر است که اثر . ]11[متر گزارش شدبه صورت میلی

ضدمیکروبی عصاره اتانولی زوفا بر هر سویه در سه تکرار 
  .انجام گردید

   روش چاهک آگار- 2-4
- روش چاهک آگار دومین روش به کار گرفته شده براي اندازه

هاي استاندارد عامل عفونت گیري عصاره اتانولی زوفا بر سویه
 5در این روش به طور خالصه تعداد . و مسمومیت غذایی بود

 عدد چاهک در 4متر که شامل  میلی6عدد چاهک به قطر 
چاهک به عنوان کنترل منفی اطراف پتري دیش و یک عدد 

پت پاستور در سطح محیط کشت مولر هینتون آگار توسط پی
متري که  سانتی8الزم به ذکر است که از پتري دیش . تعبیه شد

لیتر محیط کشت مولر هینتون آگار بود استفاده  میلی20حاوي 
-  میلی80 و 60، 40، 20هاي  میکرولیتر از غلظت20میزان . شد

لیتر عصاره اتانولی زوفا توسط سمپلر به آرامی گرم بر میلی
هاي کشت پس از آن پتري دیش.  چاهک ریخته شد4درون 

در نهایت .  دقیقه در دماي یخچال قرار گرفتند15شده به مدت 
 ساعت 24گراد به مدت  درجه سانتی37ها در دماي پتري دیش

ون پس از اتمام زمان انکوباسی. درون انکوباتور قرار گرفتند
هاي میکروبی از انکوباتور خارج شده و منطقه پتري دیش

                                                
1. Inhibition zone 
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بازدارندگی یا عدم رشد در اطراف هر یک از چاهک توسط 
متر گزارش گیري و به صورت میلیکش به طور دقیق اندازهخط

قابل ذکر است که اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی . ]12[گردید
  .زوفا بر هر سویه در سه تکرار انجام شد

   تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی- 2-5
هاي مهم کمی براي تعیین فعالیت ضدمیکروبی کی از روشی

هاي گیاهی تعیین حداقل غلظت ها و اسانسعصاره
براي انجام این آزمون مطابق با روش به کار . مهارکنندگی است

، استفاده )2018(گرفته شده در مطالعه نوشاد و همکاران 
هاي مختلفی ور خالصه ابتدا غلظتدر این روش به ط. ]13[شد

، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1، 5/0از عصاره اتانولی زوفا شامل 
هاي  میکرولیتر از غلظت100میزان .  تهیه شد256 و 128

-  خانه96هاي میکروپلیت مختلفعصاره اتانولی زوفا درون خانه

 میکرولیتر از هر یک از سوسپانسیون 10. اي ریخته شد
الزم به ذکر است . داردنیز به هر خانه اضافه شدمیکروبی استان

 گرم از 56/2هاي مختلف عصاره زوفا میزان جهت تهیه غلظت
لیتر محیط کشت مولر هینتون  میلی5/9عصاره اتانولی زوفا با 

 سولفواکسید مخلوط شده و متیلديلیتر  میلی5/0براث و 
ه سایر براي تهی. لیتر ساخته شدگرم بر میلی میلی256غلظت 
هاي بعدي عصاره ها با نصف کردن غلظت مادر رقتغلظت

اي  خانه96در نهایت میکروپلیت . اتانولی زوفا ساخته شد
-  درجه سانتی37 ساعت در دماي 24درون انکوباتور به مدت 

 96 ساعت، میکروپلیت 24پس از گذشت . گراد قرار گرفت
یتر از معرف  میکرول20اي از انکوباتور خارج شد و میزان خانه

ها اضافه شده تري فنیل تترازویلیوم کلرید به هر یک از چاهک
 37 دقیقه در دماي 15و مجددا عمل انکوبه گذاري به مدت 

در اثر واکنش بین معرف رنگی . گراد انجام شددرجه سانتی
در صورت (هاي میکروبی تري فنیل تترازویلیوم کلرید با سویه

اولین چاهکی که . شودشاهده میرنگ قرمز یا ارغوانی م) رشد
در آن تغییر رنگ قرمز و ارغوانی مشاهده نشد غلظت آن خانه 

زا به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگی براي سویه بیماري
  .]13[گزارش و ثبت شد

  تعیین حداقل غلظت کشندگی - 2-6
براي تعیین حداقل غلظت کشندگی عصاره اتانولی زوفا، از 

هاي بیشتر رکنندگی به سمت غلظتغلظت حداقل غلظت مها

ها بر محیط  میکرولیتر از غلظت100به روش پورپلیت میزان 
- پس از کشت غلظت. کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد

هاي کشت شده هاي مختلف عصاره اتانولی زوفا، پتري دیش
 24گراد به مدت  درجه سانتی37درون انکوباتور دردماي 

ها به  ساعت پتري دیش24 گذشت پس از. ساعت قرار گرفت
اولین پتري دیشی که . صورت چشمی مورد ارزیابی قرار گرفت

در آن کلنی باکتري قابل مشاهده پیدا نشد، غلظت آن به عنوان 
  .]14[حداقل غلظت کشندگی در نظر گرفته شد

   آنالیز آماري- 2-7
هاي به دست آمده از فعالیت ضدمیکروبی براي ارزیابی داده

اي دانکن و نرم اتانولی زوفا، از آزمون چند دامنهعصاره 
 درصد در نظر 5داري سطح معنی.  استفاده شد2SPSSافزار

هاي حداقل تکرار براي هر یک از آزمون. گرفته شد
  . یا بیشتر بود3ضدمیکروبی 

  

   نتایج و بحث- 3
نتایج ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اتانولی زوفا به روش 

، آورده 1زا در جدول هاي بیماريوژن آگار بر سویهدیسک دیفی
نتایج نشان داد که قطر هاله بازدارندگی با افزایش . شده است

غلظت عصاره بیشتر شد، به طوري که قطر هاله مشاهده شده 
ها لیتر براي تمامی سویهگرم بر میلی میلی80در غلظت 

 عدم رشد نتایج نشان داد که قطر هاله. میکروبی بیشترین بود
 و استافیلوکوکوس اورئوسهاي گرم مثبت میکروبی براي سویه

 و اشرشیا کلیهاي گرم منفی  نسبت به سویهلیستریا اینوکوا
بیشترین هاله بازدارندگی با .  بیشتر بودسودوموناس ائروژینوزا

لیتر براي گرم بر میلی میلی80متر در غلظت  میلی70/19قطر 
در .  مشاهده شدلوکوکوس اورئوساستافیباکتري گرم مثبت 

ترین لیتر عصاره اتانولی زوفا کمگرم بر میلی میلی80غلظت 
اشرشیا  براي باکتري 30/13هاله عدم رشد مشاهده شده با قطر 

نتایج آزمون آماري نشان داد که مقایسه .  مشاهده شدکلی
هاي مختلف عصاره اتانولی براي تمامی دوتایی میان غلظت

به غیر از ) لیترگرم بر میلی میلی80 و 60، 40، 20(ها غلظت
 و اشرشیا کلیلیتر براي سویه گرم بر میلی میلی60 با 40غلظت 
لیتر براي سویه گرم منفی گرم بر میلی میلی40 با 20غلظت 

                                                
2. Statistical package for the social sciences 
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داري ها اختالف معنی در سایر غلظتسودوموناس ائروژینوزا
یوژن ماده در روش دیسک دیف.  درصد مشاهده شد5در سطح 

ضدمیکروبی به طور غیرمستقیم از دیسک به محیط کشت 
  .کندمنتقل شده و از رشد باکتري جلوگیري می

Table 1 Mean inhibition zone diameter (mm) of Hyssopus officinalis extract on some 
microorganism pathogen (disk diffusion agar) 

Concentration  
Microorganism      20 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 80 mg/ml 

Pseudomonas aeruginosa 9.20 ±0.79c 10.10 ±0.57c 12.20 ±0.39b 14.00 ±0.43a 
Escherichia coli 8.80 ±0.62c 10.00 ±0.38b 11.10 ±0.42b 13.30 ±0.58a 

Staphylococcus aureus 11.00 ±0.32d 14.40 ±0.35c 17.20 ±0.20b 19.70 ±0.63a 
Listeria innocua 11.00 ±0.20d 13.90 ±0.53c 17.00 ±0.50b 18.90 ±0.59a 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b, c and d) in each row show 
significant     difference at p ≤ 0.05  

  
نتایج فعالیت ضدباکتریایی عصاره اتانولی زوفا به روش چاهک 

نتایج نشان داد در روش . ، آورده شده است2آگار در جدول 
گرم بر  میلی20چاهک آگار با افزایش غلظت عصاره اتانولی از 

لیتر قطر هاله عدم رشد به طور گرم بر میلی میلی80لیتر به میلی
 درصد افزایش یافت، به طوري که 5اري داري در سطح آممعنی

هاي استفاده آنالیز آماري براي مقایسه دوتایی هر یک از غلظت
هاي میکروبی شده از عصاره اتانولی زوفا براي تمامی سویه

بیشترین قطر هاله عدم رشد در . داري بودداراي اختالف معنی
ي گرم مثبت لیتر براي سویهگرم بر میلی میلی80غلظت 

متر مشاهده  میلی40/23 با قطر هاله تافیلوکوکوس اورئوساس
ترین قطر هاله عدم لیتر کمگرم بر میلی میلی80در غلظت . شد

 با قطر سودوموناس ائروژینوزارشد متعلق به باکتري گرم منفی 
هاي گرم مثبت به طور کلی باکتري. متر بود میلی20/14

هاي  نسبت به باکتريالیستریا اینوکو و استافیلوکوکوس اورئوس
 داراي قطر سودوموناس ائروژینوزا و اشرشیا کلیگرم منفی 

مقایسه نتایج فعالیت . هاله عدم رشد بزرگتري بودند
هاي انتشار دیسک و ضدمیکروبی عصاره اتانولی زوفا در روش

دهد که قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار نشان می
علت . آگار بیشتر استچاهک آگار نسبت به دیسک دیفیوژن 

عصاره (توان به تماس مستقیم ماده ضدمیکروب این امر را می
پژوهشگران زیادي نیز . با سویه میکروبی ذکر کرد) اتانولی زوفا

  . ]16 و 15[انددلیل این اختالف را این پدیده ذکر کرده
Table 2 Mean inhibition zone diameter (mm) of Hyssopus officinalis extract on some 

microorganism pathogen (well diffusion agar) 
Concentration  

Microorganism      20 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 80 mg/ml 

Pseudomonas aeruginosa 9.30 ±0.19d 10.60 ±0.23c 12.30 ±0.29b 14.20 ±0.43a 
Escherichia coli 8.90 ±0.62d 10.50 ±0.33c 12.50 ±0.46b 14.90 ±0.19a 

Staphylococcus aureus 14.90 ±0.87d 17.60 ±0.68c 21.10 ±0.50b 23.40 ±0.28a 
Listeria innocua 14.40 ±0.60d 17.50 ±0.56c 20.70 ±0.41b 22.60 ±0.69a 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, b, c and d) in each row show 
significant     difference at p ≤ 0.05. 

  
ها و هاي انجام شده در گذشته اثرعصارهبسیاري از پژوهش

هاي عامل عفونت و هاي گیاهی را بر میکروارگانیسماسانس
ند که ااند و ذکر کردهمسمومیت غذایی مورد بررسی قرار داده

همانند (هاي گرم مثبت ها بر باکتريها و اسانساثر عصاره
) در پژوهش حاضر(لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اورئوس
هاي گرم منفی همانند ها روي باکتريقدري بیشتر از تاثیر آن

) در پژوهش حاضر(سودوموناس ائروژینوزا و اشرشیا کلی
ها هاي گرم منفیريشاید علت حساسیت کمتر باکت. ]17[است 

هاي گیاهی به دلیل ها و اسانسبه فعالیت ضدباکتریایی عصاره
 باشد هاي گرم منفیغشا خارجی اطراف دیواره سلولی باکتري

که سبب محدود کردن انتشار ترکیبات ضدمیکروبی به الیه 
هاي متعدد ثابت طی پژوهش. ]17[شودلیپوپلی ساکاریدي می

ها درجات متفاوتی از جزاي اسانسشده است که هر جز از ا
هاي گرم منفی هاي گرم مثبت یا باکتريفعالیت را بر باکتري

هاي به دست همچنین ترکیبات شیمیایی عصاره. دهدنشان می
آمده از یک گونه گیاهی با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی، 
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شرایط آب و هوایی، خاك و یا مراحل مختلف برداشت به 
شاید علت تفاوت اثر . تواند متفاوت باشدشند، میدست آمده با

هاي گرم هاي گیاهی بر باکتريها و اسانسضدمیکروبی عصاره

هاي گرم منفی، تغییرات در اجزاي سازنده مثبت و باکتري
  .]17 و 15[ها باشدها و اسانسعصاره

نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی زوفا بر 
  . ، آورده شده است3زا در جدول هاي بیماريباکتري

Table 3 The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 
concentration (MBC) of Hyssopus officinalis extract on some microorganism pathogen 

 
نتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی 

، اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزاهاي زوفا براي سویه
 و 8، 64، 64 به ترتیب لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوساورئوس

          در این آزمون نیز همانند. لیتر بودگرم بر میلی میلی16
           هاي دیسک دیفیوژن و چاهک آگار حساسیتآزمون
 به .هاي گرم منفی بودهاي گرم مثبت بیشتر از باکتريباکتري

دهد، هاي صورت گرفته نشان میطور کلی نتایج پژوهش
منفی در برابر هاي گرم مثبت در مقایسه با انواع گرم باکتري
دهند که این مسئله هاي گیاهی مقاومت کمتري نشان میعصاره

به . هاي گرم مثبت استاحتماال به دلیل ساختار غشاي باکتري
هاي گرم منفی به رسد که علت مقاومت بیشتر باکترينظر می
هاي گیاهی احتماال پیچیدگی بیشتر غشاي ها و اسانسعصاره

ها در مقایسه با غشاي ساده گانیسممضاعف سلولی این میکروار
هاي گرم مثبت است  باکتري3تیکوئیک  اسید/ گلیکوپروتئینی

نتایج حداقل غلظت کشندگی عصاره اتانولی گیاه . ]17 و 15[
نتایج نشان داد که حداقل . ، ذکر شده است3زوفا در جدول 

هاي غلظت کشندگی عصاره اتانولی زوفا براي سویه
 و استافیلوکوکوساورئوس، اشرشیا کلی، وزاسودوموناس ائروژین

گرم بر  میلی64 و 32، 128، 128 به ترتیب لیستریا اینوکوا
به طور کلی نتایج حداقل غلظت کشندگی نشان . لیتر بودمیلی

هاي هاي میکروبی باید از غلظتداد که براي کشندگی سویه
   در پژوهش حاضر. باالتري نسبت به مهار رشد آن استفاده کرد

زا هاي بیمارينتایج حداقل غلظت کشندگی براي تمامی سویه
نصیرپور و همکاران  .بزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگی بود

هاي تعدادي از ، در پژوهشی اثر ضدباکتریایی عصاره)1394(

                                                
3. Teichoic acid 

گیاهان داروي از جمله گیاه زوفا را بر تعدادي از 
ورد بررسی میکروارگانیسم عامل عفونت و مسمومیت غذایی م

ترین نتایج این پژوهشگران نشان داد که حساس. قرار دادند
ترین  و مقاوملیستریا مونوسیتوژنزها باکتري در برابر عصاره

مقایسه نتایج این پژوهشگران با . ]18[ بوداشرشیاکلیباکتري
 نیز اشرشیا کلیهاي مطالعه حاضر نشان داد که باکتري یافته

توان بیان کرد که بنابراین می. ی بودترین سویه میکروبمقاوم
احمدي .هاي مطالعه ما مطابق بودنتایج این پژوهشگران با یافته

هاي ، فعالیت ضدمیکروبی تعداداز عصاره)1395(و همکاران 
استافیلوکوکوس هاي گیاهان دارویی از جمله زوفا را بر باکتري

ر  با روش دیسک دیفیوژن و چاهک آگااشرشیا کلی و اورئوس
نتایج این پژوهشگران نشان داد که در . مورد بررسی قرار دادند

اشرشیا دو روش دیسک دیفیوژن و چاهک آگار براي باکتري 
 هاله عدم رشد مشاهده نشد هر چند براي باکتري کلی

هاي دیسک و چاهک به  در روشاستافیلوکوکوس اورئوس
 در این .]19[متر بود میلی15 و 13ترتیب قطر هاله بازدارندگی 

پژوهش نیز همانند مطالعه ما قطر هاله عدم رشد در روش 
 بیشتر از روش استافیلوکوکوس اورئوسچاهک براي باکتري 

، فعالیت )2019(حسن شادیان و همکاران .دیسک دیفیوژن بود
هاي متانولی و اتانولی گیاه زوفا را بر ضدمیکروبی عصاره

، س سرئوسباسیلو، استافیلوکوکوس اورئوسهاي باکتري
را با کلبسیال پنومونیه و اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا

هاي دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهارکنندگی در روش
نتایج این . شرایط برون تنی مورد بررسی قرار دادند
 براي هر دو پزوهشگران نشان داد که قطر هاله عدم رشد

 کوکوس اورئوساستافیلوعصاره اتانولی و متانولی براي باکتري 
ترین قطر هاله عدم کم. متر بیشترین بود میلی20 و 18با قطر 

Microorganism MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) 
Pseudomonas aeruginosa 64 128 

Escherichia coli 64 128 
Staphylococcus aureus 8 32 

Listeria innocua 16 64 
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 سودوموناس ائروژینوزارشد نیز براي باکتري گرم منفی 
در مطالعه ما نیز بیشترین حساسیت مربوط به . مشاهده شد

 بود و باکتري استافیلوکوکوس اورئوسباکتري گرم مثبت 
هاي مقاوم به عصاره ویه نیز یکی از سسودوموناس ائروژینوزا

نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره . اتانولی زوفا بود
گرم  میلی25/6 نیز استافیلوکوکوس اورئوساتانولی زوفا براي 

  .]20[لیتر بودبر میلی
  

  گیري نتیجه- 4
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت 

هاي شد براي سویهعصاره اتانولی زوفا قطر هاله عدم ر
هاي گرم مثبت باکتري. کندزا افزایش پیدا میمیکروبی بیماري

هاي  نسبت به باکتريلیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اورئوس
تر  حساساشرشیا کلیو سودوموناس ائروژینوزا گرم منفی 

هاي بیشتري بر سایر شود پژوهشدر ادامه پیشنهاد می. بودند
تنی انجام گیرد و ي زا در شرایط برونهاي بیمارمیکروب

حداقل غلظت ماده موثر گیاه نیز تعیین شود تا بتوان از پتانسیل 
این گیاه به عنوان نگهدارنده طبیعی در صنعت غذایی بهره 

  .گرفت
  

   تقدیر و تشکر- 5
دانند از معاونت پژوهشی و نویسندگان مقاله بر خود الزم می
و منابع طبیعی خوزستان به فناوري دانشگاه علوم کشاورزي 

هاي مادي و معنوي صمیمانه تشکر و قدردانی دلیل حمایت
  .نمایند
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Hyssopus officinalis is a belongs to Lamiaceaefamily and a herb widely 
growing in Iran .The aim of this experimental study was to evaluate the 
antimicrobial effect of Hyssopus officinalisextract in 4 ways: disc diffusion 
agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration (MIC) and 
minimum bactericidal concentration (MBC) on some microorganism 
pathogen “in vitro”.The results showed that with increasing the 
concentration of Hyssopus officinalisextract, the inhibition zone diameter 
increased. The highest inhibition zone with a diameter of 19.70 mm was 
observed at a concentration of 80 mg/ml for Gram-positive bacteria 
Staphylococcus aureus. At a concentration of 80 mg/ml, the ethanolic 
extract of Hyssopus officinalisshowed the lowest inhibition zone observed 
with a diameter of 13.30 for Escherichia coli.The results showed that the 
MIC of Hyssopus officinalis extract for Pseudomonas 
aeruginosa,Escherichia coliStaphylococcus aureus and Listeria innocua 
was 64, 64, 8 and 16mg/ml respectively. The MBC for 128, 128, 32 and 64 
mg/ml respectively. The data obtained in this study confirmed that 
Hyssopus officinalis extract inhibit growth some microorganism pathogen 
“in vitro”. 
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